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SEÇÃO III
ANO XXII — N.° 72
DEPARTAMENTO NACIONAL •
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 13 de abril de 1964
Decisões do Ministro

Eugene Freyssinet — Recorrendo do despacho que indeferiu o
pedido de privilégio de invenção
para: Dispositivo e Processo de
Ancoragem de Armaduras nas Peças Armadas — Têrmo: 49.837.
O Sr. Secretário da Indústria
onerou o seguinte despacho:
— Conheço do recurso interposto, de . ac.3.rdo com o art. 50 — parágrafo único da Lei 4.043, de
29-12-1961, e da Portaria n. o 216,
de 27-10-1963, e lhe nego provimento, para manter o den)acho
recorrido de fls. 27v, visto a inobaerváncla pelo Interessado do artigo 7.0 e seus parágrafos do código de Prepriedade Industrial —
(a) José I. C. Vercianl. Secretário da Industrial (84-64).
Produtos Químicos Guarany S.A.
— Recorrendo do despacho que
deferiu o têrmo 56.086. Modelo
de utilidade para: Nova Polvilhadeira de Pós Inseticidas Sôbre
Plantas. Do requerente: Indústrias Carlos Fachina S. A.
O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho:
— Conheço do recurso de acôrdo com o art. 50, parágrafo único da Lei n. o 4.048, de 29-12-61, e
da Portaria 216, de 27-10-63. e lhe
dou provimento para reformar o
despacho recorrido de fls, e de/legar patente requerida com aplicação do art. 11, § 1. 0, do Código
da Propriedade Industrial — (a)
José I. C. Verciani, Secretário da
Industrial. — Em 8 de abril de
1964.
Pietro Noli e Giuseppe Marioni
recorrendo do despacho que indaferiu o termo 64.795 — privilégio
de invenção para Lege parcialmente
precomprimida constituída essencialmente de viguinhas precomprimidas
de pequenas dimensões, funcionando
como fôrma antes da fundição da
lage e executadas empregando-se blocos prefabricados de elevada resistên•
cia a compressão.
O Sr. Secretário exarou o seguin•
te' despacho:
Conheço do recurso interposto, de
acórdo com o artigo 50 § único da
Lei 4.048, de 29.12.1961, e da Portaria 216, de 27,10.1963, e lhe nego
provimento, para manter o despacho
recorrido de fls, pelo fato de não ter
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INDUSTRIAL
o inteiessado observado ao requerer
o privilégio, o artigo 7 P do Código
da Propriedade Industrial.
Em 8 de abril de 1964. — Au.
José I. C. Verciani — Secretário
da Indústria.
Ferid Dimitri Trad. — recorrendo
do desincho que indeferiu o termo
65.690 — privilégio de invenção P a
-ra:AbodilhOcmaprsolho nervurado.
• O Sr. eScretário exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto, de
acórdo com o , artigo 50 g único da
Lei 4.048, de 29 .12 .61 e da Portaria 216, de 27.10.1963, e lhe nego
provimento para manter o despacho
recorrido de fls. 50 v. pela não observância no pedido de digo 7.0 e
seus parágrafos do Código da Propriedade InduArial.
Em 8 de abril de 1964. — Ass.
José 1, C. Verciani —, Secretário
da Indústria,
Fábrica de Bicicletas Moeark S.A.
— recorrendo do despacho que indeferiu o termo 76.789 modelo
de utilidade pura — NOvo modelo
de campainha para bicicletas, - velocipides e veículos semelhantes.
O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto, de
acôrdo com o parágrafo 50, da Lei
4.048, de 29.12.1961, e da Portaria
216, de 27.10.1963, e lhe nego provimento, para manter o despacho recorrido, que • aplicou o artigo 11, parágrafo 1. 0 do C6digo da Propriedade Industrial.
Rio, 8 de abril de 1964. — Asa.
José I. Verciani — Secretárioda
Indústria.
Mario, Ribeiro de Barros — recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 78,196 — privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em
apagadores para máquina de escrever.
O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho•
Conheço do recurso interposto, de
acôrdo com o artigo 50, parágrafo
único da Lei 4.048, de 29.12.1961,
e da Portaria 216, de 27.10.1963, e
lhe ne g o provimento, pela inobservância do artigo 7.° do Código da

co da Lei 4.048, de 29.12.61, • da
Portaria 216, de 27,10.63 e lhe dota
provimento para reformar o despe-.
cho recorrido de fls. e denegar o privilégio requerido, com aplicação do
Propriedade Industrial, e como con- artigo 11, parágrafo I.° do Código
seqüência mantenho o . despacho' re- da Propriedade Industrial.
Em 8 de abril de 1964. — Asa.
corrido - fls. 14 versos.
-Rio, 8 de abril de 1964. Asa. José 1. C. Verciani — Secretário
José I. C. Verciani — Secretário da Indústria.
da Indústria.
Kladin Irmãos es Cia. — memEtablissements Tangerois D'Expan- rendo-do despacho que deferiu o Ursion Industrielle et Comerciale — mo 100.684 — modelo de utilidade
recorrendo do despacho , que indefe- para — Embalagem cesta para transriu o pedido de privilégio de inven- porte de garrafas o outros produto*
ção para: Paredes enrijecidas e reci- — do requerente — Rigesa S. A.
pientas comportertdo tais paredes — Celulme .Papel e Embalagens.
O Sr. Secretário exarou o seguintermo 83.117.
te despacho:
O Sr. Secretário da Indústria azaConheço do recurso interposto, de
rou o seguinte despacho. •
acôrdo com o artigo 50. parágrafo
_ Conheço do recurso interposto, de único da Lei 4.048, de 29.12.61. e
acOrdo com o artigo 60. parágrafo da Portaria 216. de 27.10.1963, e lhe
único, da Lei 4.048, de 29.12.61, e nego provimento para manter o desda Portaria 216, de 27.10.63, e lhe pacho recorrido de fls. na falta de
nego provimento, para manter o des- qulquer impedimento legai.
pacho de indeferimento de fls.
José I. C. Verciani — Secretário
Em 8 de abril de 1964. — Au.
(falte de novidade).
José I. C. Verciani — Secretário
da Indústria,
•
Rio, 8 de abril de 1964. — Asa.
Cia. Química Duas Âncoras —
da Indústria.
American Can Company ' — recor- correndo do despacho que deferiu o
rendo do despacho que indeferiu o termo 102.139 — P rivilégi o d o in•
termo 85.265: privilé. gio de inven- venção para — Aperfeiçoamentos em
ção pra — Bico para recipiente, com e relativos aesfregões para lavagem
bordo para impedir extravasamento. e limpeza de objetos e utensílios em
O Sr. Secretário exarou o seguin- geral — do requerente Ugo Lombardi,
te despacho:
O Sr. Secretário exarou o seguinConheço do recurso interposto, de te despacho:
acôrdo com o artigo 50, parágrafo
Conheço de recurso interposto, de
único da Lei 4.048, de 29.12.61 e acôrdo Com o artigo 50. parégrafo
da Portaria - 216, de 27.10.63 e lhe único da Lei 4.048, de 29.12.1961,
nego provimento, para manter o des- e da Portaria 216, de 27-10-1963, e
pacho recorrido de fls. que indefe- lhe dou provimento para reformar o
riu o pedido de patente, por não ter despacho anterior, para ser restabeleo interessado apresentado o pedido cido o arquivamento do processo.
na conformidade do artigo 7P e seus
Em 8 de abril de 1964. — Ase.
parágrafos do Código da Propriedade Jose I. C. Verciani — Secretário
Industrial,
da Indústria.

Em 8 de abril de 1964. — Asa.
José I." C. Verciani — Secretário
da Indústria.
Pirelli S. A. Cia. Industrial Brasileira — recorrendo do despacho que
deferiu o termo 92.616 — modelo
de utilidade para — Nova embalagem para fios condutores de eletricidade de — Isofil S. A. Fios, cabos e materiais isolantes.
O Sr. Secretário exarou o seguin• Conheço do xecurso interposto, de
acôrdo com o artigo 50, parágrafo Ui-

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
RIO, 13 DE ABRIL DE 1964
Notificação

Uma vez decorrido o prazo de re.
cufso previsto pelo artigo14 da Lei
númere 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais "dez dias" — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum Interessado

ficam notificados os requerentes
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— As Repartições, Públicas
deverão remeter, o expediente
destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais. diariamente. até as 15 horas.
DIRETOR • GERAL
— As reclamações pertinenALBER1f0 DE - BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos caCHEFE. DA sacio DE staoxçlo
sos de erros ou omissões, deverão emara oo ~viço os Pueat.scaceme
FLORIANO GUIMARÃES
ser formuladas por escrito, à .MURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação, das 9 às 17,30
' DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
saçÃo
após a saída dos órgãos oficiais.
~ao do publloldade do onoodiante do DopartemontO
- Os originais deverão ser
Industrial do MInlotArIdo
Nacional es Proprl
dactilografados e autenticados.
da India•trlo • Comére,.. •
ressalvadas, por quem de direito,
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
— Excetuadas as para o exterior. que serão sempre anuais, as
FUNCIONÁRIOS
assinaturas poder-se-ão tomar. REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior;
Capitai è Interior:
-=1
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
Semestre . .... Cr$ 600.00 Semestre
Cr$ 450,00
Cr$ 1.200.00 Ano .
Cr$' 900,00
— As assinaturas vencidas Ano ,
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
exterior:
prévio.
Cr$ 1.300,00 Ano .
Cr$ 1.000,00
Ano-.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano em que: jornais, devem os assinantes pravidmciar a respectiva renovação
dade de suas assinaturas, na findará.
parte superior do enderêço vão A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
imprescos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

mencionados a comparecer g éste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certif:cadus
dentro do prazo de sessenta dias —
na forma do parágrafo único do art:go
134 do Código da Propriedade Industrial.
Desarquivám e nto .de Modêlo de
• dade

Comércio. — Mantenho o despacho
concessivo do registro,'
LabOratório Guidotti to Companha
_. no pedido de reconsideração do das4i3.155,
pacho Ne deie...neu;o no tu
— marca: Trineurin — de: Ultraquiniida Sociedade Anônima indústris e Comércio. Arquive-se uma vez que
fo iapresentauo por p..ozarador inábil.
Reconsideração de Despachos

. Térmos.
N. 119.929 — Placa huninosa para
veiculos- automóveis. — requerente —
John de Zalduondo. — Concedo o .1esarqu varuento do processo, na forma
da lei.
Ex:gèncias

Lan:ficio Sulriograndense Sociedade
Anônima — no pedido de .caducidede
da marca Alpina
número" 247.114
— de Fiação Progresso S. A. — Recons_dero o despacho, para indeter.i o
pedido de caducidade de fls. formulado pelo Laniiicio Sui Riogranden,,e àociedade Anônima. As provas oferecidas
pela impetrante da caducidade cons.sccmze ...z. que sz_o documentos
graciosos, não suscetíveis de constituir
prova payttive do desuso de marca.
E tanto isso é verdade que os documentos hábeis e autenticados de fls. comproviam, sem a menor sombra le ocáida, a venda de fios de lã, como marca
— Alpina em época bastante anterior
à data do pedido de caducidade. De
certo, a carta de Ils. ficou completamente fulminada pelo documento de fls.
pelo miai se verifica que numerosos estabelecimentos comerciais negociam com
a lã — Alpina, em várias cidades do
Brasil. A caducidade para ser acolhi-da, exige provas eficientes, hábil, positiva, inetorquivel: Isso não foi feito.
Prefeitura do Municip -o de S. Nulo — no pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do titulo: Estação Rodoviária Municipal de São
Paulo — têrmo 440.343 — de requerente: Estação Rodoviária São Paulo
Limitada. — Tendo em vista o expediente do Sr. Prefeito de 6.' Pa .13,
e cons!derandor que, realmente, o thulo registranda não é riscetivel de registro, resolvo, nos térmos da
considerar o despacho que mandou re-

Vimos:
N.
128.687 — Wilson Neves Gui'
marães. — Mantenho a exigênc.a.
N. 135.477 — Estanislau
— Mantenho a exigência.
144.551
— Adelino dos santos..
*N.
— Mantenho a ex.gência.
N. 144.771 .— Gerino Guimiarães.
Mantenho a ex gência.
N. 144.815,— Cleher Machado Neto. — Mantenho . a exigência.
N. 146.086 — Shogo Murata e Yositugu Goto. — Mantenho a exigência.
N. 146.a.)2 — Cristovam Martins.
— Mantenho a exigência.
N. 149.629 — Tecelagem Taquara
Sociedade Anônima. — Mantx-dho a
exigência.
•
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Bracco Novotherápica, Laboratórios
Sociedade Anónima — recorrendo do
despacho que deferi uo têrmo 374.155
— marca: Trineurin — de: Ultraquimica Sociedade Anônima Indústria e

Abril de 1964
.
.— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual.
quer , época, pelos órgãos compe4

tentes.
-- A fim de possibilitar a re.
messa de valdres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornece.
r 'á" o aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura,
— O funcionário público federal. para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo -de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesma
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido

gistrar o . preseifte título para efeito de
indeferir o pedido de acôrdo com o
artigo 120 número 7 do Código.
Tire Scotch Whisky -Associalion —
no pedido de recons'deração do despacho que deferiu o termo: 433.592 —
marca: Drury's — o requerente — Dru..
ry's Sociedade Anon'ma Distribuidora
de Produtos Internacionais. — Matize.
I abo o despacho concessivo do registro, diante da ausência de fundamento'
do pedido de reconsideração, até porque a marca faz parte do nome comercial da requerente.
•
1 - EXPEDIENTE
DA DIVISÃO DE
- PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Rio, 13 de abril de 1964
Notificação
Uma vez decorrido o prazo' de recu,No previsto pelo- artigo 14 da Lei
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
dias -- para eventuais -juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
ivalido nenhum interessado, ficam nopificados os requerentes abaixo menciceidos a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente it
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias —
na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.

— requerente — General Eletric
Company.
N.° 112.375 — -Mecanismo impulsor intermitente - requerente —
Zapparoli Sereba S. A. Indústria •
Comércio.
N.° 112.830 — NOvo secador elétrico para roupa — requerente —.
'Metalúrgica Niterói Ltda.
N.° 113.318 — Processo para obtenção de açúcar invertido, a partir
da sacarose, para substituição da glicose em suas múltiplas aplicações.
— requerente — Jorge Leme Junior.
N.° 113.358 — Nevo arado reversível de levante hidráulico — rosque.
rente — Agrauto S. A. IndAttria e
Comércio.
N.° 113.531 — Aperfeiçoamento
em comutador e método de manufatura dele — requerente — General
Electric Company.
N.° 113.583 — Tiocarbamatos
requerente — Stauffer Chemical
Company.

N.° 114.487 — Processo de pro.
duzir novos derivados traiazinicos •
o emprego dos mesmos corno exvicidas — requerente. — J. R'. Geigy
S. A.
N.° 115.274 — Silicio extra puro
requerente': Pechiney Compagnie
de Produtis Chimiques et Electrometanurgiques.

N.° 115.506 — Processo para prePRIVILÉGIO DE IinIVENÇÃO - parar 'um ruivo ester fosfato orgânico inseticida, composições inseticidas
• DEFERIDOS
a base de dito ester e processo de
tratamento de sementes com odito
Termos:
ester ou com as ditas composições.
I N.° 109.13 — CitUtX.to para am— requerente: • Shell Internationale
plificador estereofônico — requeren- Research
Maaatschappi j N. V.
te — Helio Taques Bittencourt.
N.° 115.618 — Dispositivo de
N.° 109.885 — Processo e com- pressão — requerente: .— Jean Merposições herbicidas — 'requerente —
cier.
Hooker Chemical Corporation,
pz.rf e i coa mentos
N".° 115.623 —
N.° 110.586 — Aperfeiçoamento em 'dispositivos de circuitos que
em fabricação de material magnético sem seletores de barras cruzadas
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Requerente: Automatic Telephone 8s
N.0 123.793 - Processo e apaElectric Company Limited.
relho para aquecer uniformemenN.° 115.658 - Detector de pulsa- te material em partículas - Reções ultrassônicas - requerente: - querente: Rice Growers AssociaGeneral Railway Signal Company.
tion Of California.
N.° 115.973 - Aperfeiçoamento
N. o 123.794 - Processo para
em arranjamento de coletor de ter- atenrar arroz em grão - Requeminal para gerador cheio com gás - rente: Rice Growers Association
requerente; General Electric Compa, Of California.
N. o 123.928 - Máquina separaN .° 115.987 - Máquina Secadora dora de amêndoa do côo de maRotativa - requerente - Perfor. cauba e outros - Requerente:
Kiyoshi Sato.
ined Line Products Company.
N.° 115.990 - Processo de Vodu'
N.° 123.930 -..- Máquina despolale uma zona de dotação positiva em padora de côco de macauba e oucorpos de material semi-condutor tros - Requerente: Kiyoshi Sato.
substancialmente monoeristalino N.° 123.983 - Lamani Ceifeira
requerente: Siemens Schuckertwerke - Requerente: Engler ManufacAktiennsellschaft
turing Corporation. \
N.° 116.104 - Processo para a
N. o 123.986 - Aperfeiçoamenfabricação de ruivos derivados de tos em ou relativos a estufas para
açúcar - requersnte - Ciba Socie- a secage mde carne - Requerente Anonyme - Ciba `Aktiengesells- te: Christianini, , Telx&ra &-Cia. •
chaft.
Ltda.
N.° 116.640 - Aperfeiçoamentos
N. o 124.050 - Aparelho 'para
introduzidos na fabricação de válvu- debulhar grãos - Requerente:
las reguladoras para aparelhos de Siernundo Stokland.
uma só branquia - requerente: N o 124.053 - Processo para o
Nernrod Brasileira S.. A. Indústria reaerupamento de açucares e soe Comercio.
luções de açucar - Requerente:
N.° 117.455 - Processo de produ- J. RI J. Colman Limited
zir novos esteres ditio-fosfóricos N. o 124.070 - Aparelho para
requerente: - Condor S. A.
p lantar sementes - Requerente:
N.° 118.123 - Nova junção em John M. Dodwell.
encanamento para líquidos - requeN. o 124.084 - Pulverizador de
rente: Romeu Nucci.

latos Múltiplo desmontável -

N.° 118.613 - Aperfeiçoamentos Requerente: Produtos Químicos
em ou relativos a um processo para Guarany S.A.
.
a produção de conjuntos compreenN.° 124.116 - Processo para
dendo titânio - requerente:
produzir ácido cirtrico Regue-.
•
Chernical Industries Limited.
rente: Syenska Sockerfabriks AkN.° 118.614 - Aperfeiçoamentos tiebolaget.
em ou relativos ao tr gstamento de suN. o 124.302 Um marcador
perfície de titánio ou liga a base de elétrico para , gado - Requerente:
titânio - requerente: Imperial Che- Arnaldn Rennéé Arrartua.
mical Industries Limited.
N.° 124 321 - Neivos aperfel..
N.° 118.641 - Lâmpada fluores- eoamentos em máquinas debulhacente e processo de fabricá-la - re- dora de milho - Requerente:
querente: Sylvania Electric Products Senil Nihonmatsu
Inc.
N. o 124.390 - Polvilhos adesiN.° 118.642 - Processo e com- vos - Reauerente: Ciba Societe
posições para combater doenças por Anonyme Ciba Aktiengsellschaft.
fungos em vegetais - requerente:
N. o 124.377.- Mecanismo para
The Norwich Pharmacal Company. acionamento de chafariz - ReN.° 119.714 - Processo de pro- querente: Adolf D. Spatz,"
duzir novos derivados imino-dibenziN. o 124.588 - Semeadora MaEcos - requerente: J. R. Geigy nual, portatil Requerente:
S. A.
Kurt Welhelm Rehbein.
N.° 1.0.945 - Nôvo bico de
N.° 124.768 - Secadora de

mangueira ou outros - Requerente: Istvam Fekete.
N . 0 , 121.292 - Aperfeiçoamentos em diettibuidor de sementes Requerente: Indústria de Máquinas Agrícolas Nardini S.A.
N.° 121.507 - Aperfeiçoamentos . em ou relativos a torradares
de café - Requerente: Cia. Lilla
de Máquinas Indústria e Comércio.
N . 122.397 - Nova -bomba pulverizadcra para agricultura e ouros fins - Requerente: Luigi Se:urinni e Faustino Molinaro.
N.° 122.682 - Semeadeira de
smendoirn, de Aldo de Souza
N. o 123.136 - Proces..o de preaaração para dar cosimento rápido aos feijões - Requerente: Idalo
Commission.
N. o , 123.486 - Procesos para o
tratamento de produtos alimen-.
ticioe em forma de pedem ressecado= e d i spositivos p ara a exer,ução d 0 proces-o - Requerente:
E ntreprises Maggi S A

graãos sementes ou amêndoa Requerente: Gilberto Saborio
Gonzalez.
• N.° 124.881 - Original processo de regulagem automática por
pressão hidráulica para a tomada de tamanho do cesco babaçu e
respectivo aparelho - Requerente: Moacir Meuel Ponto.
N. o 124.884 - Nôvo processo
para a extração das amendoas
dos cocos das palmeiras orbignia
martiana e das symphonia globulieera - Requerente': Pedro Ferretti.
N. o 124.890 - Frolornnento de
amido - Requerente: E. A. Staley Manufacturing Co.
N. o 125.288 - Nôvo processo
para a extração das amendoag dos
cocos das s e raphonia Globulifera
- Requerente: Pedro Ferretti.
N. o 126.102 --- Nova gaiola para
criação de aves ení'geral - Requerente: . Armaeoes de arame
araminco Indústria e Comércio
Ltda.

N. 130.741 - Aparelho de fornecimento de energia - Requerente: Be g e Products Corporation.
N.° 132.861 - Processo para
obtenção de alto relevo em peças
cerâmicas, para revestimento em
geral - Requerente: Alfredo Metias.
N. o 133.815 - Processo para a
fabricação de dispositivo filetadores fabricados de acôrdo com o
mesmo - Requerente: Research
Engineering & Manufacturin, Inc.
N. o 134.172 - Aperfeiçoamentos em forno para sauna - Requerente: Saunalar Indústria e
Comércio Ltda.
N. o 135.068 -- Máquina de vender com bandeijas entregadoras
independentes em movimento Requerente: Canteen International S.A.
N.° 136.391 - Aperfeiçoamentos na junção das partes de postes
de concreto armado ou outro material para a iluminação ou outros
fins - Requerente: Sociedade
Concreto Armado Centrifugado do
Brasil Sociedade Anônima - S.
C.A:C.
N. o 138.867- Produto Ant'sulfatador, aplicável a baterias e
acumuladores, particularmente a
baterias de automóveis - Requerente: Bruno Steiraruch 'Jawer.
N.° 142.097 - Dispositivo de
segurança para veículos motorizados - Requerente: João Machado e Antônio Rodrigues de Sá.
N. o 138.980 - Conjunto de elevadores - Requerente: Westlnghouse Electric Corporatian.
Modêio de utilidade deferido:
N. o 91.884 - Nôvo maciêlo de
terminal de weqtes de lâmpadas
e congêneres - Requerente: João
Valdrighi Marcolini,
N.° 116.693 - Nôvo tipo de
aparelho para misturar melaço
Requerente: Jayme
eColn
o rrêraa.ção N.° 120.300 - Aro aplicável em
recipiente de cosinha, para aparar e reter e outros líquidos que
transbordam na fervura - Requerente: Josino Marques de
Souza.
N. o 124.406 ' - Nóvo tipo de
ninhos de postura desmontáveis
- Requerente: Alexandre Havkin.
N. 120.409 . - Nôvo tipo de
aparelho para pesca contínua Requerente: Manoel da Silva Saragoça Júnior .
N.° 123.818 - Nova di&pe.sição
construtiva aplicada a picadores
de reações para* aves - Requerente: Fundo Oso.
• N.° 124.724 L. Nôvo modêlo de
Irrigador Requerente. Otto
Felts De La Roca e Victor Prigert.
N. o 129.680 - Um nôvo tipo de
ssca-fusível - Requerente: José
Salvador de Carvalho
N.° 130.278 - Nôvo tipo de
para-raio protetor para televisão
- Requerente: Salvador Lamattina.
Privilégio de Invençãs Indeferido:
• N. o 113.363 - Dispositivo luminov o para várias finalidades Requerente: Gilberto Durão Coelho.
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migências:
N. o 112.788 - General Electrie
Company. - Cumpra a exigêne
cia.
N. o 112.898 - Henrique Rivieri,,
- Cumpra a exigência .
N.° 115.034 - Bateafee Petroleum Maatschapij N. V. - Cumpra a exigncia.
N. o 118.049 - Yakov Kalinoe
vitch.
Cumpra a exigência.
N. o 118.085,- Manuplast Ma- •
nufatura de Plásticos Ltda. -9.
Cumpra a exigência.
N. o 119.157 - Brasilino Kimura e Sérgio dos Santos. -,- Cumpra a exigência.
N. o 120.239 - Ludwig Gruber, e
Plínin Bincelli. - Cumpra a exigência.
N.° 121.029 - Irmãos Steffen
rações para animais Ltda., Cumpra a exigência.
N.° 121.530 - Fábrica de grampos e máquinas Onça Ltda. Cumpra a exigência. _
11. 0 125.680 - Laboratórios Glaxo (Bras!1) S.A. -. Cumpra a

exigência.

N.° 122.639 - Dante Falanga.
- Cumpra a exigência.
N 0 .123.033 - Flávio Pires.
Cumpra a exigência.
N. o 123.052 - American Radiator & Standard Sanitary Corporation. - Cumpra a exigência.
N. o 123.146 - Gilson Salvador
Kling e Oneyde Kltng. - Cumpra a exigência.
N. o 123.134 - Johanm Olockshuber.
Cumpra,a exigência.
N. o 123.152 - Robert Moser e
Jacques Morei. - Cumpra 'a exigência.
N.° 123.959 - Westinghuuse

Electric Corporation.
N. o 124.418 - Milton Liberman
e Rubin Liberman, - Cumpra a
exigência.
N. o 124.902 - Anocut Engineering Company. - Cumpra a exigência.
N. o 125.046.- Sietnens & Heiske Aktiengsellschaft. Cumpra
a exigência.
N. o r25.128 - Luiz Emillo Soare g . - Cum p ra a exigência.
N.° 125.163 - General Electric
S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 131.865 - Silvino Vicente
Mis Cotanda. - Cumpra a exigência.
' N. o 131.868 - Otto F'elts de La
Roca. - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE Do DIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCAS
Rio, 13 de abril de 1964
Notilicaçao.
Uma vez decorrido o prazo de re.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
a.° 4.04,C4 de 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes 'abaixo men.
cionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento sim. taxe_ final concernente à
expedição dos respectivos certificados
dentro do. prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
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Cia. SiN.° 441.583 - Vatu
MARCA DEFERIDA
•
derúrgica Vatu - el., 5.
.
•
Termo nP 266.552 - Jornal Sin- .v-V ileK 2N
N.° 442.779- Bronzane - Brondical - el. 32 - de aJosé Freitas
Nobre.
zane ,Comércio de Auto Peças Ltda.
- cl. 6.
EXIGÊNCIASN.° 443.473 - PIR - PIR
Painéis Inforinativos de Ruas Ltda.
Termo n.° 269.115 - Emanuel - cl. 25.
•
Merck Offene Handelsgesellschaft -N.° 443.802 _ Madison - Ma• Cumpra a - exigancia. -• Termo n.° 410.781 - Montecatini dison Publicidade Ltda. cl . 32.
N.° 442.582 - Vatu - Cia. SiSocietá ,Generale Per L'Industria Mineraria e Chiroica - Cumpra a exi- derúrgica Vatu - ai. 5.
N.° 444.410 - Ceara - Cia.
• gencia.
Ceara de Seguros Gerais -- cl. 50.
•
DIVERSOS
N.° 445.400 - HP - Glowin
Indástrias Químicas Brown S. A. Importadora e Exportadora Brasilei- na apresentação de novos exem- ra Lida, - cl. 48.
plares no termo 383.530 - Nada `- N.° 447.506 -- Mapacobral há que deferir quanto ao pedido. Manufatureira de Pano Couro BraNão houve exigência e o processo está sil Ltda. - cl. 11.
arquivado.
N.° 447.511 - Mapacobral
Manufatureira de Pano Couro Brasil
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Ltda. - cl. 11:
PESQUISAS
N.° 447.531 - Orion Sayelle -E. I. Du Pont de Nemours And.
Dia 13 de abril de 1964
Co. cl. 23. (com exclusão de
NotificaçÁo
texteis).
N.° 447.760 -• Tip Cor - TipoUma vez decorrido o prazo de reel. 40.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei grafia Carvalho Ltda.
N.° 448.284 o- Mil - The Rio
n.° 4.048; de 29-12-61 e s mais dez
dias - para eventuoia juntadas de de Janeiro Fluor Mills And Granarecursos, e do mesmo não se tendo rias Limited o- Cl. 22:
valido nenhum interessado, ficam noN.° 449.014 --. Presidencial - P.
tificados os requerentes abaixo men- dá Fonseca
Cia. - cl. 23.
cionados a comparecer a este DeparN.° 449.054 - Fleischmann tamento a fiin de efetuarem o paga- Standard • Brands IncorpOrated mento da taxa final concernente è cl. 2.
expedição doe re:pectivos certificados
N.° 449.069 - Os Dois Ladrões
dentro do prazo- de sessenta dias - - Atlântida Cinematográfica S. A:
na forma do parágrafo único do ar- - cl. 32.
'
tigo 134 do' Código da Propriedade
N.° 449.389 - Tecma
Tecrna
Industrial.
Técnica Comercial e de Materiais S.
cl. 16.
A.
MARCAS DEFERIDAS _
N.° 449.391 - Decoramrte
N.° 395.571
Bristol Decoramante Comércio e RepresenBricyl
tações Ltda. - .cl. 34. •
Myren Co. - cl. 2.
N.° 449.664 - Nelgamar - MarN.° 412.126 - Vickeri - Vickers
cenaria e Carpintaria Nelgamar Ltda.
Incorporated
el. 7. •
- cia 40.
N.° 427.426 - Prender - Pre- • N.° 449,681 - Raimann R P nder Ind. e Comércio de Brindes Fábrica de Máqu'acs Raimann S.A.
Ltda. - el. 32.
c/. 6.
N.° 437.726 • - Elece - Paulo
N.°
449.682 R F N - Fábrica
Lisboa - cl. •36.
de Máquinas Raimann S. A. N.° 439.178 - RemovedO•r D C cl. G.
- Distribuidora Chisthino Moa.
N.° 449.683 - Rairnann - FP
el. 46 (sem exclusividade- do remoUbrica de Máquinas Raimann S.
vedor).
A. - cl. 6.
AuN.° 439.472 - Congonhas
N.° 449.712 - Constanta - Consto Mecânica Congonhas Ltda. - tanta Eletrotécnica S. A. - cl.
a,
•
d.. 6.
N.° 449.713 --- Constanta
•N.° 439.512
Bela Vista - Sa- Constanta Eletrotecnica S. A. a .- cl.
•matado Bela Vista S. A. - ci. _10.* 21 (com exclusão de aiaeancas de
(com excluaão de conta-gotas e es-, câmbio isoladores, artefato•s -e compotojos para instrumentos cirúrgicos). nentes cerâmicos para veículos, manN.° 440.534 - Morro do Níquel cais de 'rolamentos e trobis).
- Morro aa Níquel - S. A. Minera- • N.° 449.716 -- Constanta ção Indústria e Comércio -• cl. 4.- Constanta Eletrotécnica S. " A. ci. 6.
,
N.° 440.535 - Morro d- Morre chi Níquel S. A. MineraN9 449.'734 - Usiminas - Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
ção Indústria e Comércio - cl. 5.
- Usiminas - Cl. 15 (com exclusão
N.° 440.779 - Menache Ind. de abajures).
de Roupas Feitas Menache lado. No 449.755 - La Guardia - La
Guardia S.A. Importação e Exporel. 36.
tação - Cl. 42.
• - lia
Matheus
N.° 440.934
N9 449.909 _ Vitagenoplex - LaConstaraino Cs Filho Ltda. - cl. 5.
Opa-. boratório Mesquita Ltda. - Cl. 3.
N.° 441.171 - Levuplex
N9 449.912 - Contrathlon - Cia.
terapias Nespa S. A. --- el. 3.
Química Rhodia Brasileira - Cl. 3.
N 9 449.918 - Judith - Cia. Pro(1setdoo
OrN.° 441.160
dutos Confiança S.A. -Ci. 41. 'ando Jeronymo - cl . 8.
N9 449.964 - Rectobion
LaboNP 442.442 - Jaket - Morais
ratórios Prismut S.A. - Cl. 3.
•3ernardelli 8s Cia. Ltda. •- el. 10.
N9 450.083 - Ferrartç -N.° 442.443 - Jaket - Morais
el. 10. de Mattos & Cia. Ltda. - Cl. 38.
Beenardeili 81 Cia. Ltda.

_
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N9 450.192 - Leia - Guilherme
N9 466:402
Brasillider de SeLeonardo & Cia. Ltda. - Cl. 21. - guras Ltda. --. Satisfaça exigência.
No 450.195- Transmontana InN9 466.403 - Bar e Mercearia
dústria de Calçados Transmontana Campo Verde Ltda. - Satisfaça exiLtda. - l. 35.
•
gência.
N9 '450.196 - Transmontana - InNo 466.408 L. Droga Dutra Lida.
dústria ' de Calçados Transmontana
- Satisfaça exigência.
Ltda. - Cl. 39.
N9 466.411 - Soe. Brasileira de
N9 450.199
Rio Claro - Melhoramentos Rid Claro Ltda. - Cl. 50. Calçados Duraflex Ltda. - ,Satisfaça
N9 459.201 - Meridiano - Sozigan ' exigência.
•
e Solzigam Ltda, - Cl. 8. No 466.412 - Duraflex SocieNo 450.208 - Krovan - Labora- dade Brasileira de Calçados guratório Paulista de Biologia - Cl. -3. flex Ltda. - Satisfaça exigência.
N9 450.211 - Ellen - Ellen MeNo 466.415 - Importação e Ex portalúrgica Cromeação Ltda. - Cl 5. tação Tuscn Ltda. - .Satisfaça
No 430.227 - Oros - Oros Importação e Exportação Ltda. - Cl. 21.
No 466.416 - Germano Augusto N9 450.230 - Camões - Imobiliá- Satisfaça exigência.ria Camõea Ltda. - Cl. 50.
'No 466.420 - António da Costa
N9 450.275
Alvorada - PaiLeitão Neto - Satisfaça exigência.
inunda Borges de Lima - -Cl 46.
N9 466.432 - . Casiva. Cia. SiderúrNq 453.279_ Irea - Indústria Rãgica de Governador Valadares ._ Sadio Eléctrica Argentina Irea
tisfaça exigência.
- Cl. 8.
N9 450.291 - Velvet Drive
Barg
No 466.434 - Antônio Coelho dos
Warner Corp.
Cl. 6.
Santos - Satisfaca exigência. No 450.292 - ,Floramar - FloraNo 466.447 - Alceu Santos-- Samar Indústria e Comércio Ltda.' - tisfaça" exigência.
Cl. 1. NO 406.457
Regi/arra Lida. N9 450,327 - Destaco - Comercial Satisfaça exigência.
.
e Importadora de Ferramentas DesNo 466.458 - • Fertilla Ltda. Sotaco Ltda. -- Cl. 11,
NO 450.328 - Carijó - Cia. Me- ciedade Industrial e Mercantil cânica e Importadora de São Paulo Caraça exigência.
No 466.474 -,-- Cia. Brasileira
Brasileira de
- Cl. 11.
N9 450.345
Linton - Linton- Chumbo Cobrac - Satisfaça
Produtos de Beleza Ltda. - Cl. 43. gãncia.
No 450.367 - Emasuper NO 466.477 - Soc. Importadora e
Revestimentos Comércio e Indústria Exportadora C. Itoh do Brasil Ltda.
Ltda. - Cl, 1.
exigência.
N !. 450.389 - remiu.Ferragens .- Satisfaça
N9 483.478 - Sociedade ImportaMalta Irmão Ltda. - Cl. 11,
' dora e Exportadora C. Itoh do Brasil
Cumpra a exigência.
Ltda.
insígnia Deferida
No 466.493 - F. Leite S.A.. Agro.N9 448.833 - Jockey Club Guanabara - jockey Club Guanabara - pecuária e Comercial. - Ctunpraa
- exigência.
Cl. 33 (art. 114).
NO 466.496 - Menase Rolziran,
Sinal de Proaganda Deferido
Motia Rolzmaia, Lejb Bogatin e HenNO 465.553 - Prefira Chopp da rique Sancovsky - Cumpra a exiBrahma Símbolo de*Qualidada - Cia. gência.
N9 466.506 - Chianti Melini, S.P.A.
Cervejaria Braahma S.A. - Cl. 3.233
- Cumpra a exigência.
(art. 121),
N9 466.512 _ Comerei oe IndúsTítulo de Estabelecimento Deferido tria de Tecidos Cury Lida, - CumN9 442.147 - -Condomínio Cainpcs- pra a exigência.
No 466.513 - Waldir da Rocha
lre .Nova Cotia - Construtora A.
Materiais e Construção - Cl 3.350 Carvalho - Cumpra a exigência.
466.515 Zirtaeb.'
-No
(art. ,117 w
_
N9 449.059 - Edifício Rio Teo - - Cumpra -a exigência.
NO 456.527 - Carban S.A. IndúsSantos Bahciur Incorporacão e Venda
nci: . Comércio, - Cumpra a ext.
de Imóveis Ltda. - Cl. 33 (art. 117 gtréia
n9 1).
`No 449.0611 - Edifício Pôrto No 466.528 - Agriaves Indústria e
Santos Bandur Incornorated e Venda Cornéreo Agropecuária Limitada. de Imóveis Ltda. - Cl. 33 (art. 117). Cumpra a exigência.
NO 449.061 - Edifício Parlamento
NO 466.530 - Louis F. James. Santos Baliclur Incorporarão e Cumpra a exigência.
•
Venda de Imóveis Ltda. - CL 33
No 466.548 - 466.549 - Pigtnentos
(art. 117).
Nôvo Hamburgo S.A. Indústria e Comércio - Cumpra as exigências.
Exigências NO 466.558 Sociedade Boa Vista
NG 440.209 - Polobras Confeeçaes de Minérios Ltda. - Cumpra a exiS.A. - S a ti sf aç a, exigência.
gência.
N9 448.348 - Hadan Engenharia
NO 466.560 - Comissária' Algodão
Industrial Ltda. - . Satisfaça exi- e Café Ltda. -- Cumpra a exigência.
gência.
No 466.562 - Parque 13êta Vista
No 466.382 - F. Vicente Blanes Ltda. - Cumpra a exigência.
S.A. Cordas e Barbantes - SatisNo 466.564 - Química Farmacêufaça exigência.
N9 466.390 - 466.391 - Lindolpho tica Nikkho do Brasil Ltda. - CumGomes de Oliveira - Satisfaça exi- pra a exigência -- Quanto ao clichê
publicado em 10-12-60 - para marca
•
gência. \
fica retificado o número
N9 466.392 -- Lindolpho Gomes de Enki-Pen
do
têrmo:
para
'466.564.
Oliveira - Satisfaça exigência.N9 466.571 - Olirculo Militar de
N9 466.393
Transportes Eucar São
Paulo -- Cumpra a exigência.
Ltda. - Satisfaça exigência.
No 466.395 - Fundição Russo Li- "NO 466.572 - 466.573 - Lnbrulufe
Máquinas Domésticas Ltda. --- Cummitada - Satisfaça exigência.
a exigência
N9 466.396 - Servitorno Ind. e pra
N9 466.578 - Beufer S.A, Indú-s
Com. Ltda. - Satisfaça exigência. tria
Comércio e Importação - CumN9 466.397 - Construtora Catanduva Ltda. - Satisfaça exigência. pra- a exigência.
N9 466.399 - Retifieadara São
No 466.581 - A Firma Açougge
Jorge Ltda. - Satisfaça exigência. Areuiguas Ltda. - Cumpra a exi"No 466.400 - Remam Munoz Gar- gência.
N9 466.591 - Pastelaria, Avenida
rido - Satisfeç aexigência.
• NO 466.401 - Americarroz Repre- Ltda. - Cumpra a .exigência.
sentações Cereais Ltda..- atisfaça
NO 466.593 - Produtos Agrícolas
g
de São Paulo - Cumpra a exigência.
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' 9 466.596 — 466.597 — Cláudio.
dos Passos Roca — Cumpra as exigências.
N9 466.598 — Chalita & Filhos Ltd8.
— Cumpra a exigência.
N 9 466.599 — Marquis Confecções
Ltda. — Cumpra a exigência.
N9 466.600 — 466.601 — Luisa
Campbell — Cumpra as exigências.
N9 466.602 — Pedro Luciano Marrey
— Cumpra a exigência.
• 1n19 466.603 — Metalúrgica Titemp
Ltda. — Cumpra. a exigência.
N9 466.604 — Miden Comércio e
Importação Ltda. — Cumpra a exigência.
Lenclkes, 9 de Julho
N 9 466.605
Ltda. — Cumpra a exigência.
10 466.606 — Asferro S.A. Indústria e Comércio de Aço e de Ferro
— Cumpra a exigência.
N° 466.609 — Distribuidora de
Anúncios S . A . Distran . — Cumpra
a exigência .
N° 466.610 Distribuidora de
Anúncios S . A: Distran, — Cumpra
a exigêni:ia .
N9 466,613 — Farmácia FarmuniCumpra a exigência.
d as Ltda .
466.619 -- VereiNs. 466.618
vai Mantovanni - Cumpra as exig &leias .
N 9 466.622 -- Ginlia Pavimentação
e Terraplema g em Lida. ..— Cumpra a
exigência.
Carlos Guerreiro. —
N" 466.625
Cumpra a exigência.
Carlos Guerreiro. —
N° 466.626
Cumpra a exigência.
N° 466.627 — Lanches e Pizzaria
Cumpra a
Vila Prudente Ltda .
exigência.
Na. 466.629 — 466.630 — Mercantil e Importadora de Plásticos Alga
Ltda . — Cumpra as exigências.
Lubrulufe Máquinas
N° 466.631
Cumpra a exiDomésticas Ltda .
gência .

. DIVERSOS
N° 443.470 — Clorotécnica
dade Anónima Equipamentos para Indústrias Quimicas — Aguarde-se.
N" 443.871 -- Telastem Ltda .
Aguarde-se.
. N° 449.734 — A. J. Renner Sociedade Anónima Indústria do VestuáAguarde-se.
rio.
N° 450.314 — Indústria e ComérProscio de Molduras Nobre /.ida •
siga-se substitundo-se a classe: 26
pela 40..
'ETIFICAÇA0
rè, MO:
N° 466.020 — Perraplan, classe;
16 — Terraplan Lida. Clichê publicado em 10 de dezembro de 1960.
Expediente de Ses-új de Transferência

e Licença

Rio, 13 de abril de 1964
Uso autorizado de Marcas.
Art. 147 .-- 1" e 2 9 do Códigu da
Propriedade Industrial
Por despacho do Sr. Chefe / da Seção foi ' mandado averbar o contrato
de exploração da marca Corvus
...- registrada som n° 145.700, constante do cliché abaixo, de propriedade
de Texaco Inc , estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte
enr favor de Texaco do Brasil Sociedade Anônima — Produtos de Perdi-
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leo, estabelecido no Brasil.
Aver- Estados Unidos da América do Norte Guanabara, Brasil. — Ave, be-se
be-se o contrato de exploração .
e em favor de Laboratórios Parke Da contrato de exploração:
vis Ltda., estabelecido no Estado da
Guanabara, Brasil. — Averbe-se ao
contrato de exploração.

VALBETA

CORVUS

-

Proprietária
TEXACO INC

Licenciada
Texaco do Brasil Sitt.
Produtos de Petróleo
Por despacho do Se. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
Sinsora
de exploração da marca
registrada sob n° 287.105, constante
do clichê abaixo, de propriedade de
Emanuel Mera Offene Handelsgesells.
.chaft, estabelecido na República Federal Alemã e em favor de Cia
ca Merck Brasil S. A . , estabelecida
no Brasil. — Averbe-se o contrato de
exploração. SINSORA

Propretirtsi

EMANUEL LEECK orrE:rz
itAKELSrE.iELLECNIAFT
Garmet3dt-Ilep.Fed.A1.

p

Li o,tn iada conc .kana CHEMICA ."IettECIV'

e

WITIN

Proprietária

Parke, Davis & Company

Proprietária

Licenciada
Lab. Parke Davis Ltda.

' anv
Parke, Davis & Como
Licenciada
Lab. Parke Davis Ltda.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado , averbar o contrato
de exploração da marca Ditralka
-- registrada sob n° 199.943, - constante do clichê abaixo, de propriedade
de Parke Davis Co., estabelecido
nos Estados Unidos da Amércia do
Norte e em favor dos Laboratórios
Parke Davis Ltda ., estabelecido no
Estado da Guanabara„ Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contmto
de exploração da marca — Mê.rcadan
— registrada sob número 170.965
constante do clichê abaixo, de propriedade de — Parke Davis & Co.
estabelecido nos Miados tinidos da
América do Norte em favor de Laboratórios Parke Davis Ltda., e..tabelecido no Estado da Guanabara -Brasil — Averbe-se montrato 1e exploracão.
MERCARDAN •

Proprietária
Parke„ Davis & Company

BRASIL 2. A, Rio de Janeira

r.
Por despacho do Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de
exploração da — Expressão de Propaganda: Você Tem a Certeza de
Comprar o Melhor Quando Compra
Superball, 212.083, constante do
clichê abaixo, de propriedade de \Vaidemir Paula Freitas Santos e Antônio
José Gonçalves Floreira Leite, estabelecido no Estado da Guanabara e em
favor de Cia. Brasileira de Equipamento Esportivos, estabelecido no EsAverbe-se o
tado da Guanabara.
contrato de exploração.

NARA

Licenciada
Lab Parke Davis Ltda.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Diamidin
Parke, Davis & Cornwnv — registrada sob o n.° 170.256 cons..
tantes do clichê abaixo, de propriedade de Parke, Davis ta Co., eLtaLicenciada
belecido nos Estados Unidos da Ame.
do Norte em favor de LaboratóLab. Parke Davis Ltda. rica
rios Parko Davis Ltda., estabelecido
no Estado da Guanabara — Brasil
- Averbe-se o contrato de exploraUI In olmo aopor •
ção.
Por
despacho
do
Sr.
Chefe
da
Se~AN Pede kaahll
ção foi mandado averbar o Contrato
SulfadiaProprietérlost '
de exploração da • marca
DIAMIDIN
zina — Parke Davis registrada sob
Taldsair Pauli ?tintas EsuELJ istonio JoéE O. XEreiralátto
n° 201.401, constante do clichê abaixo,
Proprietária
Lioenciadat ^:elrePe'
de propriedade de Parke Davis Co Co..
tapsohis Erseileirs EL
estabelecido
nos
Estados
Unidos
da
EquiPmeshaton Esportivo:
América do Norte e em favor de La- Parke, Davis & Company
boratórios Parke Davis Ltda., estafa.Licenciada
Por despaCho do Sr. Chefe de Se- lecido no Estado da Guanabara. Bração foi mandado averbar O contrato sil. — Averbe-se o contrato de exLab. Parke Davis Ltda.'
de exploração da marca .-- Notas Te- ploração.
rapêuticas registrada sob o nõmeto
Por despacho do Sr. Chefe da Se195.892, constante do clichê abaixo;
ção foi mandado averbar o contrato
de propriedade de Parke Davis 6 Co.,
de exploração da marca: Casegrada
estabelecido nos E,stodos Unidos da
— registrada sob número: 170.708
América do Norte em favor de Laboconstante do clichê abaixo, do proprieratórios Parke Davis Ltda., estabeledade de: Parke, Davis 86 Co.., estacido no Estado da Guanabara, Brasil,
belecido nos Estados Unidos da AméAverbe-se o contrato de exploraValos Parke Davis Ltda., estabelecido
ção.
Propfietaria
tórios Parke,Davis Ltda., estabelecido
NOTAS ,THER1PEUTICAB
no Estado da Guanabara — Brasil -n
Peru, Davis & Company
Averbe-se o contrato de exploração.

Proprietária

•

•S1111ADIAZINA
PARKE-DAVIS

Proprietária
Pa rk e, Davis & Comoanv
Licenciada
, Lab. Parke Davis Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção 'foi mandado averbar o contrato
de exploração da marra Lilutin —
registrada sob n° 197.287, constante
do clichê abaixo, de propriedade de
Parke Davis 6 Co., estabelecido nos

Licenciada
- Lat. Park. Davis Ltda.

CASEGRADA
•

Proprietária

Por despacho do Sr. Chefe da Se- Parke, Davis & Company
ção foi mandado averbar o contrato
de exploraçã da marca Valbeta -,Licenciada
registrada sb n° 201.745, constante do
clichê abaixo, de propriedade de Pah
Lab • Parke Davis Ltda.1
ke Davis CO., estabelecido nos EsPor despacho do Sr. Chefe da Setados Unidos da América do Norte e
em favor dos Laboratórios Parke Da- ção foi mandado averbar o contrato
vis Ltda ., estabelecido 'no Estado da de exploração da marca — Octylan
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- registrada sob número 203.707
constante do clichê , abaixo,- de pro.
priedade de Parke, Devia 66 Co., estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte em favor dos
Laboratórios, Parke Davis Ltda., estabelecido no Estado da Guanabara
- Brasil - Averbe-se o contrato de
exploração.

OCTYLAN
Proprietária
(Parke, Davis & Company
V.4 'Licenciada 4;r4ifi
Lab. Parke Davis Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
Paladac
de exploração da marca
- registrada sob n•° 172.763 constante do clichê. abaixo, de propriedade 9de - Parke, Davis es Cia.,
estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte, e em favor de Laboratórios Parke Davis Limitada,
estabelecido no Estado da Guanabara Averbe-se o contrato de exploração.
P.a ADAC

Proprietária
Davie . & Company
Licenciada
Lab. Parke Dam Ltda.
do Sr. Chefe da Se_ Por despacho
. •
- çao foi mandado averbar •n contrato
de exploração da. marca -= Escatin
Padre, Davis & Co., estabelecido nos
Estados Unidos da América do Norte
em favor de - 170.709 - Laboratórios Parke Davis Ltda., estabelecido
no Estado da Guanabara - Averbe-se
o contrato de exploração.

ESCATIN
Proprietária
Parke, Davis & Company
Licenciada ~Lab. Parke Davis Ltda.
Expediente da Seção de Exorne Porma de Marcas
Rio, 13 de abril de 1964
,Exidencie

Tiknoos:
N.° 462.392 Elozon Indústria de
Aparelhos Elétricos Ltda. Cumpra a
exigência.
N.° 462.852 - Matadouros Frigoríficos S.A. Mafrisa - cumpra
exigência.
N.°, 463.205 - Tecelagem Denise
indústria • Comércio Ltda. •
Cumpra a exigência.
N.° 462.280 - Manoel Carlos
Aranha - Cumpra a exigindo. .

Abril de 1964

N9 438.817 - Exposição - claaN.,397.884 - Deporubron - clasN.° 463.281 - Manoel Carlos
se 3 - Novacluimica Lanoratórios 1 se 41 - Oscar Moreira da Luz.
Aranha - Cumpra a exigencia.
. .
N. 439.502 - Superden - classse
NP 463.959 - Invictus Serviços
N. 444.888 - Mag-Mod - classe 10 - Grassrnan Espinaola & Cia.
de Assistência Técnica de Rádio e Te- 36 - Mag-Mod Magazines , ylodernos Ltda. - Com exclusão de lampalevisão Ltda. - Cumpra a exigência. S.A. - Com exclusão de macacão. rinas.
N. 441.097 - T. - cias
N. 427 : 335 - Usiminas - classe
N .° 464.019 Xoringa Indústria
se 50 - Metalúrgica I. Ghlralde Impressiies Ltda. - Cumpra a 11 - lianas Siderúrgicas de Minas cLini Ltda.
Gerais S.A. - S.A. Usiminas exigência.
Com exclusão de alfanges, aparelhos
N. 437.292 - Gervan - classe 8
paia picar, cortar ou reduzir comes- - Eletroineca.nica e Comércio GerDíVero09
tíveis e ferro comum a carvão.
• van Ltda. - Com exclusão de danaN.° 462.411 - Geyser Pinto N. 445.233 - Fru-FrU - classe 34 mos e motores elétricos.
Prossiga-se com os novos exemplares - Vaxietex S.A. - Variedades TexN. 442.323 - Vibratest - classe 6
_ classe 2 --Ç para ampo/ .2s plásticas. tis.
- Alfredo C. Toepper S.A. indúsN. 445.359 - Poliocrem classe tria e Comércio - Com xcilr.tão de
SOES E 41 - Sopal Sociedade de Produtos velas siMples e anéis obturadores.
EXPEDIENTE DAS
DAS SEÇÕES REPUB._,__...E0 POR Alimentícios Ltda.
N. 442.483 - Vibramot - classe" 6
TEREM SAD30 COM INCORREN. 445.360 - Fatocrein" - classe - Alfred C. Toepper S.A. indúsÇÕES
41 - Sopal Sociedade de Produtos tria e Cornérc4) - Com exclusão de
Almenticos Ltda.
anéis obturadores mineração molas
Notificação:
N. 445.422 .- Correio Juvenil - de válvulas e velas.
N. 446.475 - Sopeças - classe 7
Uma vez decorrido o prazo de re- classe 32 - Dr. Julio Scantiburgo.
N. 445.532 - Boita - classe 8 - - Coe. de Peças Diesel Agrlco:a Licurso previsto pelo artigo -14 da Lel
- mitada - Considerando os ancinhos
n. 4.048 de 29-12-61 e ntals Dez Lias António José Correia Seixas.
- paaa eventuais Juntadas de recur-1 N9 4•15.648 - Karmann-Ghla do reivindicados como mecánicos.
N. 446.532 - Poliefi -• classe 6
sos e do mesmo não se tendo valido Brasil - classe 21 - Er.arman-Ghla
nenhum interessado, ficam notifica- do Brasil Indústria e Coméreo de - Onitécnica Artefatos de Metais
Ltda.
dos os requerentes abaixo inenclo-1 Carroçarias Ltda.
nados a comparecer a êste DepartaN. 445.867 --Main - classe 36
446.705 -- Benfer - classe 5
mento,a fim de efetuarem o paga-1 - Brindes Prornocionais Boáriova Li- - N.
Benfer Comércio de Ferro de Memento da taxa fnãl concernentes a' mitada.
tais.
expedição dos respectivos certificados
N. 445.873 - Blendol - classe 46
N. 446.960 Organizadentro do prazo de Sessenta Dias ção Brasileira de Instalações Gerais
na forma do parágrafo úni.o do ar- - Industrial Soaps Lim:ted.
N. 445.945 - &Mova - ciase 50 - classe 8 - 0.B.I.G. Organizatigo 134 do Código da Propriedade_
- Brindes Promocionas Boanova L- ção Brasilcra de Instalações Gerais
,
Industrial.
.
,
untada.
Ltda. - Sem direito 'RO us eXCIU n
;
1n19 445.986 ---_ classe sivo de mapa constante do clichê.
MARCAS DEFERIDAS
.. 16 - Pavimentadora Alvorada Ltda.
N. 447.090
Kerry-Teen
clasN. 364.153 - Royal Mount:ai -1 N. 395.117 - Nema - • classe 13 i se 36 - Sears Roebuck hnd. CO.
classe 42 - eia. Brasileira da Mal-: - Nema Indústria de Jias Ltda. 1 N. 447.299 - Fig. de Parabri.sa e
te Industrial e Comércio Malte:bras. ! N. 396.805 .- F'renantol - classe Boneco Com Guarda Chuva - elasN. 273.048 - Fruticola - classe 3 --:. Laboratoires' Laroche Navarron Ltda. - Corri exclusão de aonjunto
.Ltda.
'
1 N. 598.565 - Emblemáti.st - cias se 11 - Peças Mutalop de Parabrisa
completo.
N. 273.048 - Fruticola -- cl asse se 43 - Irmãos Carrieri Ltda.
41 - Fruticola Industrial Ca-Idas N. 435.025 - Fend - classe 17
N. 447.391 - Branipo - classe 47
Ltda.
Gebk. Fenci,
- Postal de Gasolina Branpo Ltda..
Com exclusão de óleos para
fabricação de gá,s e para de.scititoniza çã o.
•
N. 447.451 - Soraya - classe 23
- Tecidos e Confecções Anápolis
S.A.
N. 447.842 - Folgorante - classe
8 - Auto Eletro e Folgoranic Limitada.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
N. 447.916 - Atizlene
alas.ze 48
- Enelzita Gomide.
DIVULGAÇÃO N'' 909
N. 447.950 - Dawn - classe 11
Leis de janeiro a março
- James Neill & Co. (Sheffield)'Llmted - Com exclusão de torradas.
Vol. I
N. 447.986 - Neoptison - classe
Preço: 600,00
3 - Laboratório Biopan Ltda.
N. 448.022 - Fontex - classe 1
•*
- Importadora Fontex Ltda.
N. 448.029 - Fontex - claêze 41
ATOS DO PODER EXECUTIVO
- Importadora Fontex Ltda.
DIVULGAÇÃO N° 910 N. 448.086 - Casa Verde - cla.sse 3( - Borracharia Casa Verde LiDecretos de janeiro a março
mitada.
. • Vol. II
N. 448.113 - Jornal da Ilha clame 32 - Paulo Ponçalves
Preçot 1.SI00,00
ras - Apenas para jornal impresso,
faiado, radiofonizado ou televisonado.
N. 448.183 - Candango de BIRSIlia - classe 11 - Editora Candango
A VENDA:
de Brasília Ltda.
Na Guanabara
N. 448.195
Urania - classe 60
- Urania Pasaagen.s e Turismo LiE_eção de . Vendas: Av. Rodrigues'AIves, -1
mitada.
Agência I: Ministério da Fazenda
N. 448.195 - Urarlia. - classe 50
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembeilso Postal
Ura,nai Passagens e Turismo Lininada.
Em Brasília
N. 448.199 - Mirim - classe 46
Na sede do D.I.N.
- Indústria e Comércio C?rex Limitada.
Touring Club do Brasil: 30 pavimento
N. 448.219
Pirolito - classe 36
da Estação Rodoviária
- Afliónio Francisco Julianeli e Dr.
José Salvador Julianeli - Com exclusão te obretudo.
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IMARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de actirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começaria a
onerar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo podarão apresentar suas oposigões ao Depantssa*aaa
nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
(
nn••

Termos n.s. 620.892 à 620.895, de
11-12-1963
Indústria e C...mércio
-D vinal S.A.
São Paulo

giletes, obras artisticas, obras de piacura, painéis e cartazes para decorações
e para exposição, projetos, mostruários
de mercadorias diversas e para propaganda, suportes artisticos para vitrines,
estatuetas para adornos e para fias
rtisticos, taboletas

améndios,' ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banba, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão,. canela
em- pau e em pó, cacau, carnes, chã,
DIVIR.A1
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
In dtla tri e Brasileira
cereais, 'cominho crem ede leite, cremes
Térmos as. 620.903 a 620.907, de
alinienticios, croquetes, compotas, can11-12-1963
gica coalhadas castanha, cebola, condiFranz
Baumann
Co.
j
Classe 8
mentos para alimentos, colorantes,
• Suíça
• Aparemos 'de alarme e aparelhos de
chouriços, dendê, doces, doces de fruaproximação, barômetros, amperõmetros,
tas, espinatre, essências alimentares, emi
anemometros, binóculos e artigos simipadas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
mate, arinhas alimenticias, favas, télares, carrilhões, cronômetros, óculos,
lupas, telescópios, nstrurnentos de obsercuias flocos, tareio, termentos, teijão.
figos, trios, trutas sicas, naturais e cris. vação, hidrõmetros, micrômetroo, maClasse 11
noinetros, pantômetios, termômetros,
talizadas:, glicose, goma de mascar, guri
Embalagens de metal
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
relógios despertadores
Classe 39
goiabada, geléias, herva doce, tiers/a
Classe 14
Embalagens de borracha
mate, hortaliças. lagostas. 'ingiras, leite.
Vidro comuta, laminado, trabalhado'
Classe 28
condensado, leite em pó, legumes em
em tõdas as tormas e preparos, vidro
Embalagens de plásticoi
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masClasse 26
cristal para todos os fins, vidro indussas alimentícia& mariscos, manteiga.
trial com telas de metal ou composi'Embalagens de madeira
margarina, marmelada, macarrão, masções especiais: appolas, aquários, asClasse 38
sa de tomate, mel e melado. mate, massadeiras, almolarizes, bandejas, cubeEmbalagens de papel e papelão
sas para mingaus, molhos, moluscos,
ta, cadinhos, cântaros', cálices, centro
de mesa, cápsulas. copos, espelhos, es- Têrmos as, 620.908 a 620.912, de mostarda, mortadela, nós moscada, no11-12-1963
carradeiras, frascos, formas para doces,
zes; óleos • comestiveis, ostras. ovas;
Franz Baumann ei Co.
pães, paios pralinés, pimenta, pós para
fôrma para fórnos, fios de vidro, garà
Suiça
pudins. pickles, peixes, presuntos, paratas, garrafões, graus, globos, haste.
tês petit-pois. pastilhas. Pizzas, pudins;
jarros, jardineiras, licoreiros, mamadei
queijos, rações balanceadas para aniras, mantegueiras, pratos, pires, porta
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Jóias paliteiros, potes, pendentes, pe-destais, saladeiras, serviços para resanduíches, salsichas. salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves11-12-1963
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhasas, vasos, vasilhames, vidro para viClasse 39
rim, tremoços, tortas, tortas para aliçlraças, vidro para relógios, vareta*,
Embalagens de borrach,
mento de animais e aves. torrões,
vidros para conta-gotas, vidro par,
Classe 26
- toucinho e- vinagre
automóveis
para para-brisas e
Embalagens de madeira
xícaras
Classe 11
Têrmo n.° 620.916. de 11-12-1963
Classe 15
•
Embalagens de metal
(Prorrogação).
Artefatos de porcelana, faiança,- barro e
Classe 28.
Móveis Lafer Ltda.
terracota, louças vidradas para -uso caEmbalagens de lástiçoi
Sn° Paulo
seiro adornos, fins artísticos e instalaClasse 38
ções sanitárias; artefatos de •erâmica
Embalagens de papel e papelão
PRORROGAÇÃO
para usoscaseiro, adornos e fins artistiTèrmo n.0 620.913, de 11-12-1963
tos: Alguidares, almofarizes, assadeiras,
Companhia Brasileira de Cinema e
barris, bules, bidés, bacias, bebedouros.
Teatro
Impu Sra r4 SRAS L EIRA
biscoiteiras, bornbonieres, bandelar, baSão Paula
nheiras, copos, consolos, caldeirões,
cántaros, cadinhos, cokes, cubos, com•
Clases
BRASILEIRA
poteiras, comedores para aves, caçarolas.
Para distinguir: Artigos e aparernos elécanecas, centro de mesa, descansa-talheClasse 8
tricos e eletrônicos em geral: aparelhos
res. escarradeiras, formas, filtros graus. Filmes cinematográficos e fotográficos e artigos para instalações elétricas e
globos. jarras, jardineiras, iioreiros,
hidráulicas: conjuntos de peças óticas
revelados
leiteiras, lavatórios, mantegue:ras. moóticas formando diversos aparelhos ele
ringas, molheiras, nichos, pires .pratos
Termo n.° 620.914, de 11-12-1963
ótica: instalações elétricas e artigos eléi
pilões, pratos para ornatos, pias, pinos.
João Perrone
tricos e eletrônicos para automóveis;
porta-jóiás, potes, porta-too has, porta.
São Paulo
aparelhos e acessórios de rádios: apapapeis nigienicos. soeirar. sal.' Jeiras.
relhos e instrumentos didáticos: . instrui,
_saleiros Serviços ara refrescos,' serviço •
mentos de precisão: instrumentos cienBRASOLDA
ara frios, chã e jantar, traves..as, talhar
tifico': açendedores. acendedores elé.
Indústria Brasil dl
'Iças, tigelas, vasilhames, va,os. vasca
tricoa, acumuladores elétrico*, apitos,
sanitários e xicaras
aspiradores de pó. aquecedores, abaiClasse 46
Classe 25
loura- alto-talantes, antenas, acumuladoVelas em geral
res amplificadores. anemômetros impe:ara distingua: Arvores de natal
beiots, bolas paar enfeites de árvores
romeiros. assadeiras elétrica" adaptadoTèrmo
n.°
620.915,
de
11-12-1963
de natal, carta geográficas, cartões nos.
res de microscópios, agulhas para loa6tais, cartazes, displays chsenhos adis. Fornecedora de Gêneros Alimentícios grafos, aquecedores de ambiente. opa.
"Bom Guia" Ltda.
ticos desenhos. decalcorminta para terelhos de contróle e medida, aparelhos
São Pauli
de expurgo de contrôle e medida, apareeidos estátuas, estatuetas, estampas,
lho • de expurgo utilizado na limpeza e
gravuras frutas de vidro. figuras de
ornatos. festões. fotografias .trutas de
desinfecção de sentinas, mictórios e
BOM
QUI
A,
ionças figuras para enfeires bolos de
outros ocais. aparehos de igações para
,Classe 41
aniversários batizados, casamentos e
_
f laacões vara banheiros. aparelhos de
alho. aspargos a' refrigerado aparehos de ar condioutras quaisquer comernoraçnes, grava. Alcachofras,
açúcar, alimentos para animais. amido. cionado. Penarohnz de ata tensão, aparera, Imagens, letreiros. manei:mins,

reno-pee

hos automáticos para aescarga de água,
relhos de refrigeração, refrigeradores,
réguas de aço, rádios, refletores, reato.
res, , relays. receptores, regadores auto.
mancos, relógios, relógios de ponto • de vigia, redutores, resistências elétricas,
registros para água, registros para canais e comportas, rece ptores de soro,
reatores para luz fluorescente.. reostatos.
picos e empilhadores • combinados •
arraacadores mecânicos para agricuitu.
registros para vapor, registros paa bidé,
'para banheiros, aparelhos bebedouros,
para lavatórios e para pias, secadores
para cabelos, potenciõmetros. sorveteiras, sIncronizadores, sextantes. selecio.
andores, sifões, sereias de alarme. apa.
reguladores automáticos ou não, apare.
Lhos de televisão: teleuplas. telêmetros,
nanadas, telescópios. teodolitos, recaio
gratos, termômetros, tomadas de coe.
rentes, aparelhos de telégrafo men tio,
tanstormadores, trenas, torradoes de
cereais., torneiras de compressão. :or.
miras de alta pressão. torneiras •.om
chspcuitivos para a.p.etanento de água,
telefones. -telescópios. transmissores, to.
ca-discos automáticos ou' não, tobof
relhos para soldar, soquetes, sinaleiros,
conduites, terminais para baterias. vol.
timetros. ventiladores e válvulas
Tèrmo n.° 620.917, de 11-12-1963
'Móveis Lafer Ltda.
São Paulc
EVE3S LAFER1

laux

Nome Comercial
Termo n.° 620.918, de 11-12-1963
Catnillo Ferrari S.A.
Indústria e
,
Comércio
•
São) Pci's'e

LAFER

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Clavse 36
Calçados em geral
Termo n.° 620.919, de 11-12-1963
Companhia de Cigarros Souza Crus
Guanabara

PRORROGAÇÃ4

Classe 44
Para distinguir: Bolsas, caixas, cartel.
rase estóicas para acondicionamento de
cachimbos, charuto', cigarros e cagarei.
lhas, fósforos ou fumo, charuteirea, elo
garreiras, foaçoreira se tabaqueiras, ca'.'
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chimbos piteiras, boquilhas e ponteiras,
filtros. isqueiros e suas partes integrantes (inclusive pedras), instrumentos Para cortar charutos e limpadores para
cachimbo, charutos. cigarrilhos, cigarros,
rapé, • Imo em fardos, em fõlhas, des.
fiado e em corda

DIARIO OFICIAL (Seção III)
para maquilagem lança-perfumes, lo- fetantes e Veterinários, raticidas, reméções, líquidos dentifrícios, em pasta. em dios para fins veterinários. sabões vetegeléia de petróleo perfumada. lápis, rinários e desinfetantes, saís para fins
sabão em creme. - em elixir e em pó, agrícolas, hortiçulas, sanitários e vete-

líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laque, -óleo& para
cabelo, pasta e pós para damas. pariu.
•
ales. petróleo para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas, pou-poas
Termo n' 620.920, ds 11-12-1963
para pó de arroz. papéis perfumados •
José Magalhães da Silva
carminados. e com pó de arroz. pentes
- _Çruanabara
Domadas perfutnadas para o embeleza.
mento da cutis, pon-pons. pó de
arroz
• Classe 10
Para distinguir: ' Abaixa :linguas; abrebocas, adenótomosa afastadores, agrafos.
Classe
'agrafos para ossos, - agulhas para inje.i atilo de Estabelecimento
ção. algodão hidrófilo, alicates, amálga.
mas, aparadores, aparadores para fins
Termos as. 620.921 à 620.925, de médico-cirúrgicos, aparelhos para mas.
.
* 11-12-196£ •
sagens. aparelhos de pressão arterial,
Laba-atório Paulista de Biologia S . A. aparelhos de diatermia, aparelhos de
São Paulo
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X,
aparelhos de infra-vermelho, aParelhos
duras: bisturis, cadeiras para clinica
éRORROGAÇÃO
médica, cambraia hidrã 4ila. canuias ca.
nulas, cataplasmas de feltro. catgut, cera laminaria. cera_ -para inCrustações e
articulações. cera colante cintas para
tias clínicos. Cintas umbelicais, colhe.
res cortantes, compressas . de tecidos,
ItIDLISTRIA BR A SUEI* A
costótorpos, curetas: dentes artificiais
dentaduras, depreaaores. dilatadores, duchas, drenos. duchas vaginais; elevadoClasse- 1
Para si stinguir: Tintas a óleo, brilhan- res. espartilhos, espéculos vaginais, estes a óleo, 'piladas a óleo, a álcool, em ponjas clinicas, estufas,. espátulas, ascapelos. escopros extratores, escavadopó, de zinco, de álizarina,. de amianto, res; tios de linho para tericias, facas:
de- alcatrão minerais, vegetais, com ba- ganchos para músculos celatómetros,
se de borracha, eterizadas, esmaltes, la- gazes, godivas, goivas, gesso. grampos
cas, opacas, transparentes; vitrif.cáveis,
guta-percha: histerome.
secas, atoxicas. inorgânicas, luminosas, para soturas.

rinários, sulfatos, superfosfatos, 'vacinas
para aves e animais, venenos contra
. insetos, animais e berva- daninhas.
Termo n.° 620.926, de 11-12-1963
Química Médica Farmacêutica S.A.
Guanabara

.t.esa Kennedv

s

.

para capotas de automóveis, -para paredes, para cimento, para madeira, para
ferro para calçados, para fazendas:, palicõres, 'ara preservar rka • ferrugem,
prearados para dilu r tintas, esmaltes
para pinturas, -para revestir metais, cores esmaltes, lacas esmaltes, ouro brilhante para pintura sôbre esmaltes, materiais para tornar opacos os esmaltes,
produtos de esmaltagem, córes a álcool, de ali:atina, com amianto, com .ba•
se de borracha, de ceras, de, alcatrão
de zinca, brilhantes a álcool, piladas a
óleo, minerais, vegetais, luminoSas, Vitriticáveis, transparentes; opacas, secas,
para a cerveja, para 1 côres: para fazenda ara a ferro, para t.mento, para
-madeira, para con'Xtruçáo e inorgânicas,
, vernizes, mordentes, ,secantes, 'dissolven.
_s.. tes quimicos para vernizes. s
Classe 3
Substá• nsias • qiiim cas, p.odutoa e pra.
parados para sarem usados •sa medicina
ou na farmácia
Classe VS

-,taraclistinguit - artigos de toucaaor e
perfumarias em gerai: Ahniscar. água
de beleza. água racial, água se lavanda.
• água de colónia. •: arminhi s. água de
emula. agua de rosas, água de eliazemás amónia perfumada liquida era pó.
eu. pedras, para banho. • arilhantmas.
bandolinas. bations. cosniéticor - para o
cabeio. pestanas, • dlios e bigodes,
•cra vons. cremes para a nele, carmins
Cheiros em • pastilhas. sem ,abletes, em
lentilhas, em trociscos- e em pílulas,
cremes para 'barbar. cremes dental
depilatórios. desodorantes. dissolventes,
es-ncias: extratos. estojos 4 perfumes,
creme para limpeza da pele, - e para base
-- de Pó de árrise.'. esmaltes ;para unhas
escóvas - para dentes, cabelo, roupas,
-cil,ot e • unhas. fixadores para o cabelo,
pestanas. cibos e bigodes, fivelas para
o cabelo. glicerina • perfumada para uso
de 'toucador; grampos para ' o cabelo,

,

•

tos; irrigadores, instrumentos cirúrgicos para operações; ligaduras • de cãnhatno, liquidos e pós • para limpeza e

•
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Termo a.° 620.931, de 11-12-1963
Química Médica Farmacêutica S.A.
< Guanabara

In 1, LJ R . CIFJ 01
PRORROGA"ÕÃO

ãrtringi_cieleft

Classe 3
Um priparado farsnaceutico indicado no
tratamento do fígado em ge.al

stria Brasileira

Teimo n.a- 620.932, de 11-121963
Soriadade Comercial e Industrial . de
Cereaes Ltda .
Rio Grande do Sul

Classe 3
••
Um prodtito farmacêutico indicado nos
processo infecciosos
•
• Termo n.° 620.927, de 11 -12- l )63
Química Médica Farmacêutica S.A.
Guanabara

Indastria.Bragikii.*

fie, ic In

•

.

pRoRRoGAÇA0

rasileiía.
Indústria Er—

Classe 46
Sabão e • velas

• Classe 3
.
Um produto- farmacêutico indicado nos
processsa infecciosas
•

nrmo n.° 620.933, de 11-12-1963
Parque Industr.al de , Artefatos de
Construção
Pernambucr

Termo n.° ,620 .93, 'de 11-12-1963
Sociedade Caxienre de Bela.das Ltda.
Rio de Janeiro
•

Produtos Duparque
'INDUSTRIA BRASILEIRA

Sãèiedade Ca-xiensé

Classe 16
Para' distinguir: Material para construção e adõrno de predios: tijolos refratários ou não, telhas, azulejos. peças
refratárias para cotistruções.• 'mosaicos,'
ladrilhos, edificações premoidadas, tu.bus de concreto, tubos de ventilação,
chapas para coberturas, lagea, estuque,

polimento ara fins odontológicos. lixa.
ie g ebidas'Ltda.
luvas e dedeiras de borracha, limas para ossos. lancetas; massas plásticas para
fins odontológicos. mascaras para anesNome Comei ciai
tesia, mesas de operações, mesas para
Termo n.° 620.929, de 11-12-1963
curativos, martelos artificiais; perfuradores, pés e braços artificiais, placas Sociedade Caxiense de Bebidas Ltda . chapas isolantes, peças ornamentais de
Rio de Janeiro
para 'obturações da canais. porcelanas
cimento ou gesso, para tetos e paredes,
protetores para seios, pincéis para gar
placas para pavimentação, balaustres
ganta, pinças anatómicas, protetores
para jardim, banquetas para ¡anelas, corolos • cirúrgicos de lã de pau, ruge e
lunas para predios, curvas e sifões- de
rodas para desgaste dentário.- retorcó
cimento para construções, ascadas de
sanda.
pio bugia. ruginas: saladeiras
cimento, corrimão, vasos e bancos de,
raca, sèda e crina para souturas, sacos
•
cinzento e cerâmica para aecorações,
para gelo ' e bolsas para água quente:
telas cerâmicas, portas, portões, janeAncliistria
Brasileirasondas, seringas para lavagens e injelas, cotovelos, obras de cerâmica para
ções, serras, serras para raquiptomis;
decoraçÕes, pisos, manilhas, luvas de •
Classe 42
tampões higiênicos preservativos, tirajunção, material isolante contra frio e
leite, termômetros, tesouras, trepanos. Aguardente, an.z, aperitivos,- bagacei- calor, tacos, areia, pedregulho cesso,'
isotoalhas higiênicas; ventosas, verniz
ra, batidas. brandi, bitter, cachaça, cer- cal, cimento, produtos de base asfaltico
. lante para fita odontológicos
vejas, cidra, conhaque, extrato de malpara pavimentação
" Classe 2
te permentado, fernet; genebra, genglTermon.9' 620.934, de 11-12-1963
Substâncias e preparações 'químicas usa- birra, gin, gingar, kirsch, kummel, licoOrganização "Sua" Ltda.
das na agricultura. na horticu l tura, na res, marasquinhos, nectar, p:perment
• - Pernambuco
veterinária e para fins sanitários, a
ponches, rum, sucos de frutas com
caber: adubos, ácidos sanitários. águas
álcool, vinhos, vodka e whisky
desinfetantes e para fins sanitários,
Termo n. 9 620.930, de 11-12-1963
apanha-mosca e insetos (de goma e
-papel ou papelão). álcalis, bactericidas, Cedi, Cenarala Importowo-Eksportowa
baraticidas, carrapaticidass cremai,- cresoCremikalii
talina, creosoto. desodorantes,' desinfePolônia
Nome Comercial
tantes, defumadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas,
Termo
n.9
620.935, de 11-12-1963
embrocações para animais. enxerFrancisco de Assis Chateaubriand
tos, farinhas de ossos, fertilizantes fosBandeira de Mello
fatos, 'formicidas, - fumigantes fungiclMinas . Gerais
das, glicose para fins veterin14rios. guano. herbicidas, inseticidas, insetifugos,
PRORROGAÇÃO,
larvicidas. micrObicidas; • medicamentos'
deJ
Para animais, avet e, peixes
sinfetantes e veterinários, per
óleos saClasse 1
bl-grroiraTa—rdeD
nitários e desinfetantes, papel fumega.
Filmes
:otográficos,
papéis totograricas,
tório, pós inseticidas. parasiticidas: funClasse 32
reagentes fotográ5lcos e filmes 1 •
gicidas e desinfetantes, preparações e
Um jarnal tipográf co
para rá:o X
produtos inseticidas, fermicidas, desin-

.

Organização
SILA » LTDA.
,

-

g
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Termo n.° o20.936, de 11.12-1963
Integral Arroz de Goiás S.A.
Indústria e Comércio
-Rio Gratee do Sul

sabão em creme, em -elixir e em p6,
liqutelas para aaUaçâa. permanente,
lixas para unhas, laquê, óleos parai o
cabelo., pasta e pós para dentes, perfuram petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfemadas peta o embelezamento da cutia, pon-pons. pó de
arroz

_O 11_4 S
Indústria Brasileira.
-Classe 41
Alcachofras, aletria, ..alho, aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas. amèndoas, araruta,
arroz,. atum, ávela, avelãs azeite: azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café. em pó e em 'grão, 'camarão, canela
em pau e em pó. CUCU, carnes, i chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
emitis, cominho, creme de !cite'. cremes
012f IA:CLOS. CrOq ii:(1›. compotas, Can..
glca, coalhadas, castanha, cebola condi.
mentos para alimento colo:antes,
chouriços. dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, era.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticlas, favas, IScuias. flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cria..
talizadas: glicose.' goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, • herva
mate,' hortaliças, lagostas, línguas.. leite,
condensado leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro: masIas allroenticias. "ariscos, manteiga,
marganca, marmir rada, macarrão.. massa de tomate, ma) 1. melado, mate, mas
sai paga tainciaus, molhos, moluscos,
mostrda. mortadela: nós moscada, nozes; óleos 'comestíveis: ostras. ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta pós para
pudinm, pickles, peixes, presuntos. patês, e petit-os pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para a/ripais, requeijões, sal, sagu, -sardinhas.
unduiches, salsichas, salinas. sopas en..
latadas, sorvetes, sucos de tomate- e' de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim. tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões, touciclnho: vinagre

-Termo n.° 620.938, de 11-12-1963
Tecidos Alrne.da Santos • Ltda..
j
Guanabara

s TER
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigo de cama e' mesa: algodão, alpaca canharno, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percalina, sarai, rayon, seda,
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro,
veludos
Termo n.° 620.940, de 11-12-1963
Sylvio de Oliveira — Diversões
Minas Gerais

para revestimentos " e outros usos nas
construções, persianas, placas sera pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para • forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras para portais, vita%
Título de Estabelecimento
Termo n.° 620 .941, da 11-12-1963
Moyses Prydman
Guanabara

;IGURETTE
INIXISTRIA BRASILEIRA

Walter' Heraldo Sca1a~,1-4

Guanabara

•

CA•NET - IDEAL
. Classe 33 -

Di ara

, Termo n.°, 620.939, de .11-12-1963
Engenharia, Arquitetura e
Vetor
Construções Ltda.
• Guanabara

—

Classe 33
. nxpressão d-

•
anda

Termo n.° 6-20.943, de 11-12-1963'
Indústr.as-Karpaz S.A.
São Paula
'
,
•

KAPLAST
BRASILEIRA

Indústria .Brasiteire,';
•

Classe' 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento, cal. are. chapas
Isolantes, caibro& caixilhos. colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas. caixas d'água.
caixas de 'descarga pra lixos, edificações pretnoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para' construções. lamelas de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de função, lages, lageotas. material Isolantes contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções. mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos. trnperrneabilizantes, líquidos ou _sob outras formas

nylon, esteiras, enfeites para autora&
vais, escoadores de pratos. massas and.
ruidos, formas para doces, fitas isolarei
tes, filmes virgens, fios de celulose,,.
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras.
guarnições para'Lporta-blocos. guarnições para liquidfficadores e para bate)
deiras . de frutas 'e legumes, guarnições •
de material plástico para utensílios
objetos, guarnições para bolsas. garfo&
galerias para cortinas, jarros, laminados '
plásticos, lancheiras, manteguetras,
ias, orin61s, prendedores de roupas. pu=
:adores para móveis, -pires, pratos. palia'
teiros, pás -de cosinha. pedras pomes ar-'
lidais, porta .pão. pulseiras para relógios, protetores para documentos. pua
*adores de água para' uso doméstico,
porta-copos, porta-n,quels. porta-notas
porta-documentos, placas, re/Ates. todinhas, recipientes, suportes, suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças, carretéis para tecelagetb e guara
niçbes de Material plástico para indústria can colas usádas nas Indústrias, ,
guardanapo& saleiros, tubos. tigelas,' '
tubos' para ampolas, tubos para seria-)
gas, travessas, tipos de material olástico. sacolas, sacos,. saquinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos. :luras, colas a frio e colas não incluidas
em outras classes, para borracha para
curtumes, para marcineiros, pare 'carpina
teiros, para vidros, pasta adesiva para
esmeril em pedra, em pó. em disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos para taca,s. adesivos
de calçados

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e . roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas baba.
douro& bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaéups. cintos.
cintas. combinaeões. 'corpinhas. calças
de senhoras e de crianças. calções, cal.
-ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chineles dominós.
pes, fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros,. jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços. inantás, meias,
maiôs. mantas, mandrião mantilhas, paletós. palas. penhoar, pulovei, pelerinas
peugas. pouchea, polainas. 'pijamas, pu.
pisos, perneiras.- quimonos, regalos. Termos TIS. 620.944 e 620.945, de
robe de chambre. roupão sobretudos
11-12-1963,
suspensórios, saldas de banho, sandálias Resinas Sintéticas e Plásticas S,A..
sweaters. shorts 'sungas. atolas, sou.
Resinla
tiens, • slacks, tater. toucas, turbantes
Rio Grande do Sul
ternos, uniformes e vestidos
Termo n.o 620.942, de 11-12-1963

Termo n.o 620.937, de 11-12-1963
Dimitrios Joannis Loudaros
Guanabara .
•

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral:' Altniscar. água
de beleza. água fadai, água de lavanda.
água de colónia, arminhos água de
quina, água de rosas, água de alfaze•as. atmonia perfumada liquida em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas. batens, cosméticos para O
cabelo, pestanas. ditos e bigodes,
crayoni. cremes para a pele, carmins.
cheiros eia pastilhas. em tabletes, era
lentilhas. em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear. cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
rateadas. extratos, estojos de perfumes
creme para limpeza da pele, e para base
de pé de arroz, esmaltes para unhas
escóvas para dentes, cabelo, roupas;
dhos e unhas. fixadoras para o cabelo
pestanas. dlios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
toucador. grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-pertuntes. kir
ceies. Ilquidos dentifrícios. em pasta, ens
geléia de ,Petróleo perfumada, lápis,

Abril de 1964 1201

.

-RESINPLA
ND. BRAelLERA
Classe 1,
•
Para d stinguir: Tintas ' a óleo: brilhantes a óleo, piladas a óleo, a álcool, em
pó, de zinco, de alizarina, de amianto.
de alcatrão minerais, vegetais, com ba..
se de borracha, eterizadas, esmaltes, lacas, opacas, transparentes, vitrif:cavels,
secas, atoxicas, ihorgenicas, luminosas, para capotas de automóveis, para' paredes, para cimento, para madeira, para
ferro, para, calçados, para fazendas, para liceires, ara preservar da ferrugem,
prearados para dilu r tintas, esmaltes
para pinturas, para revestir metais, área esmaltes, lacas esmaltes,' ouro briIhante-para pintura sôbre esmaltes,- ma-

Clasàe 28
'
Para distinguir: Artefatos 1.' Mataria teriais para tornar opacos os esmaltes,
plásticos e de nylon: Recipientes fabride esmaltagem, área a álcocados de material plástico. -evestimen- produtos
tos confeccionados de substancias ani- ol. de alizarina. com amianto, com bamais e vegetais: Argolas. açucareiros se de borracha, de ceras, de alcatrão,
armações para óculos. breies. bandejas, de zinco, brilhantes a álcool, piladas a
bises para telef3nes. baldes, bacias óleo, minerais, vegetais, luminosas vibolsas, caixas, carteiras, chaeas. cabos trificáveis, transparentes, opacas, sêcas.
para ferramentas e utensílios. cruzetas para a cerveja, para hcaires, para facaixas para acondicionamenta de ali- zenda ara o ferro, para cimento, para
mentos, caixas de mataria , plasticc madeira, para construção e inorgânIcas,
Para baterias, coadores, coa canecas. vernizes, mordentes, secantes, dissolventes caril:ricos para vernizes
colheres. conchas, cestas p ara pão cesClasse 4
tinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices. cestos, castiçais pare velas Substancias e produtos de origem anicaixas para guarda de objetas eartuchos, mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
coadores para chá. descanso para pra- parcialmente preparados: Abrasivos em
tos, copos e copInhus de plástico para bruto, argila refratária, asfaltico em
sorvetes. caixinhas de plástico para sor. bruto, al g odão em bruto, borracha ma
vetes, colherinhas. pastilhas, gi,,thahos bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora,
de - plásticos para sorvetes. -for:minhas caolim, chifres,' ceras de - plantas, ceras
de plástico para- sorvetes, discos de vegetais de carnauba e aricurl. crina
mesa. estojos, estojos para óculos, em- de cavalo, crina em geral, cortiça em
balagens de material plástico para sor- bruto, (tascas vegetais, sapato, ervas
vetes. estojos para objetos, espumas de medicinais. **tratos oleoso*, estopai%
•
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enuoire... lhas. 1bl-ás vegetais, flores
secas., grafites. goma em bruto, graauto
cá- bruto, kieseighur, líquidos de pisa'.
tas, lateil em bruto ou parcialmente
preparado. minérios metálicos madeiras em bruto ou parcialmente cabalhadas, em torms, serradas e apia.nadas
mica, mrnores em bruto, oxide de
manganes, óleos de cascas vegetais.
óleos em bruto ou parcialniente preparados. plumbagina eia bruto, pó at
m9ldagein. para fundições. pedras taro
ps. pihe 'ern bruto, pedra calcária
plantas medicinais, pedras em bruto
qntbracho. raizes vegetais. resinas, re
sinas naturais, resicluos, texteis, silicio
seivas, talco em bruta, xisto, xisto
.betuminoso e silicato

•

Terno ri.' 620.946, de 11-12-1963
Instituto Paulista de Nutrição Nutre
L1m.tada
São Palio

• 7 1.15(IR M.ARKOFF
•
.040.. B RASILEIRA .
Classe 48
de eebazi fabricado á base
de geléia real

Uni crei

2

TermAi.° 620.947; de 11-12-1963
.Con*antino Gutierrez Barbar°
Sio Paula

PAXSOM
IND.
g', BRASILEIRA
•

Classe 8
Para dis tinguir: Aparelhos acessórios
e petrechos elétricos ou usados na
eletricidade, inclusive medidores, a sa
ber: aspiradores de pó. antenas, ,acumu
!adores, „Aquecedores, alarmes, alto-falantes, adaptadores, amperómetros, ba
tedeiras, bombas para água, condessa.
dores, chuveiros, chaves elétricas cara
painhas, cornetas para velculos, caixas.
fusivels. diais, enceradeiras, esterilida:
dores. estufas, ebulidores, fogões, fusvveia, ferros de passar e engomar. fornos, fogareiros fios, ferros de soldar,
' fonografos, geladeiras. interrutores, intercomunicadores, lâmpadas, lanternas
lómpadas, liquidificadores, pilhas, lâmpadas fluorescentes, rádio-emissores, rádio-receptores. relogios, reatores para
luz Iuorescentes sinalizadores lampa
• jantes, soquetes, cesadores para os ca* Wos , transformadores, ,torneiras, tema.
dás, tornadas de correntes multiplas,
tpbos conduita, termostatos, televisores,
tocadores de iscas, válvulas, vent ladores, voltvmetros, vibradores e watto.
metros

1

"

4
-

i

Termos ns. 620.948 â 620.951, de
11-12-1963
S.A. Moinho Santista Indstrias Gerais
São Paula

•--análises químicas; substânaas e preparações qui:nicas anti-corroavas e
ant oxidiustas
Classe 2
Substâncias preparações gni:Bicas-usadas
na agricultura, na horticultura. na veterinária e pura fins sanitários
- Classe a - •
Instrumentos de precisão. aistrumentas
científicos, aparelhos di. uso comum:
instrumentos e aparelhos cl! fat n cos; moldes de Vida espécie; aaessórios de aparelhos aletiicos- (inalas ve válvulas, Iampadas. tomadas, fios, sinetes), aparelhos fotográficos, ra aoitnicos, cimamatográtiros, máquinas falantes, discos
gravados e lmes revelados
Classe 16
Para distinguir; Materiais para constrações e decorações: Argamassas. argi,
ia, areia, azuleios.- batentes, balaustres
blocos da cimento, blocos para pavimentaçâo. calhas' cimento., cal, cre
chapas isolantes, caibros. :amibas. colunas, chapas para coberturas, caixas
d'agua. caixas •de descarga: para lixo,
edificações precnoldadas estaque. emul
são de base astáltico. esta.as . esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas p-re constru.
ções. lamelas de metal lad iihos. iam..
bna. luvas ,cle junçao, Ines, lageotas
material isolante contra Mo e cmot
manilhas, massas ara marear. mentos de
paredes. madeiras para coastruçóes Mosaicos, produtos de base astaltico. , issodutos para totrnat anaermeabilizantea
a sargamassas de cimenta e cal Urais
iica. pedregulha. prodtaas betuminosos
imaermeabilizantes 'itailaua ou -od outas formas para revesamenta* e ataros
usos nas construções, pesada" placas
para pavimentação. peças arnantentais
de cimento ou gesso para tetos e pare..
dez, papel para forrar cases massas
anti-ruidos para uso nas .onstruções,
parquetes, portas. portõea pisos. ao.
¡eiras para portas, tijolos. tubos de cancreto telhas, tacos, tubos de venti1ação,
tanques de cimento. vigas.- vigamentos
vicia% .venezianas •

s

-

p

Abri de 1951

erayons. crimes para a paia. carmins ! 'para pó de arroz_ pape.a otrfumados,
anelam em pastilhas, em ta:detes,
utitninados. c cum pó de arroz pentes.
ientittías. em troiascos e sit pstulas.. pomadas pertumadas para o embelezacremes para barbear, cremes dentai. 'mento da cutia pon-poas. põ de
depilatOrius. desucturautes. aissolventes.
assaz
essa', ¡ah extratos. CSIONS it perfumes, —
Termo n.° 620.955, de 11-12-63
creme para limpeza na peie. e _arra oaai
A Saissa Brasileira .Importadora e
de po de arroz. esmaltes ¡mó unhas
Exportadora S. A.
escovas para dentes. ca eio. roupas.
"Guanabara
criam e unhas, rixadores oara u cabelo.
pestanas. cujos-e encales. fivelas para
o cabelo, glicerina perturnada para uso
de toucador. grampos para o cabelo
•para maquilagem. iança-pettemes.
ções: liquidos dentitricios, ein pasta, eia
gelem de petróleo perturriao.. lápis
sabão em creme. em elixir e etu pó
aiquides para ondulação. oermanente,
azas para unhas. taqu& óleos para O
• Indústria Brasileira
canelo. pasta e pós para dentes pariu.
ates. petróleo para usu • de toucador,
pastas e pó para as inthas. puis-pana
para pó de arroz. paPe,s perfumados.
carminados. e com pó de arroz pentes.
Classe
pomadas perfumadas para o embelezaPara distinguir: Sabonetes sólidos, timento da cuias. pon-pous. pó
.
de quldos. pó creme, blocos e bolas.
saarroz
bão em pasta e em barras, sabâo em
bastões para barba — cremes para o
Termci n.° 620..953, 'de 11-12-63
rosto e baisha. pinturas em liquido, pó
Livraria do Contador Ltda,
ou concretas para coloração dos labias,
Ceará
olhos e sobrancelhas, extratos, rimes,
pomadas fixadoras para bigode. cosmeticos. brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de tollette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes. tiaClasses: 32, 33, 38 e
curas para cabelo. dentifricio em pó,
1 qu.do. concretos e em pasta, sa'bee
Titulo
dentliricios, es.sencias, talco perfumado,
Termo n.° 620.956, de 11-12-63
águas para tmbe rsaniento da nele,
A Suissa Brasileira Importadora e
shawn. oc r é ou concreto, tiniExportadora S. A.
cos e vigores pata cabelo e pele depilatórios em liquido, pó ou concretos,,
Guanabara
pomadas vernizes.' tabletes, opta. pai'
tas. líquidos e esmaltes para lirupess
das unhas, águas de quina, saaliets para
perfumar quarto. em pastilhas. tabletes
e em pó, prearados liqu dos em pó •
p nadas para evitar i. suor, vaselina
perfumada. sais para banho

p

'

Livraria do Contador

•

Termo n! 620.957, de 11-12-63
.Walter Heraldo Scalarnandré, Fabio
Andrade de Souza e Antonio Narino
. os Santos Figueira
Guanabara

Temia n.° 620.952, de 11-12-63
Terto
Irmãos
Piauí

l

Oleo Matrensf
Condomimo Nacion g •

fnclitstria Brasileira •

de_Caroço de Algoodo,

'do

Classe 48

indústria Brasileira
•
Classe 41.
Para distinguir: Óleos para fins
comestiveis
Têrmo n.° 620.951, de 11 -12 -63
A Suissa Brasileira Importadora e
Exportadora S. A.
Guanabara

-

Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias CD geral: Almiscaz. água
de beleza, água fadai, água de lavanda.
água de colônia. arminhas água de
quina água de rosas, água de eltazeaas r‘môrtirt perfumada liquida em pó,
Classe .1
em pedras, para banho, ksrilhantinas.
Expressão de propaganda
cabelo, pestanas, cílios e bstiodes.
bandolinas. batons, cosmétiaos para o • Temo n.° 620.958, de 11-12-63
crayona. cremes para a pele. carmins. Walter Heraldo Scalamandre, Fabio
cheiros em pastilhas. em tabletes. em Andrade de Souza e Antonio Narines
lentilhas. em trociscos e em pílulas,
dos Santos Figueira
cremes para barbear. cremes dental.
Guanabara
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
creme para limpeza de pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes ara unhas
aso:Uras para dentes. cabelo. roupas.
cilias 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 maquilagens, lança-perfumes. togeléia de petróleo perfumada. lápis
sabáo em creme. era elixir e em pó.
liquidas' para ondulação. Permanente.
lixas para unhas. laquê. óleos para o
cabelo asta e pós para aientes pariu.
, rnes petróleo para uso de toucador
Classe 33
pastas a pó para as unhas. pois pons
'Expressão de propaganda

Automóvel Próprio

,

p

e
a" "sB
hl
1/01(18tras

Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Altniscar, água
de belt-za. água faca& água de lavanda.
água de colônia, arminhas água ,cle
MOUSTRIA BRASILEIRA
atas. amônia perfumada liquida. em pó.
ClaÃe 1
•
em pedras. para banho. brilhantinas
bstándas e preparações gifitnIcaa usa- bandolina.. "aratons. cosméticos para a
ra nas indústrias, na fotografia e nas cabelo. pestanas dlios e bigodas,

'Conta de Particim9ão,
Para Firianciamenth
dt,
Automóvel Próprio

p

Termo n.° 620.959, de 11-12-63
Walter Heraldo Scalarnandré, Fabio
Andrade de Souza e Antonio Natio°
dos Santos Figueira
Guanabara

Consórcio Nacionai,
do
Automóvel Próprio
Classe 33
Expressão de propaganda —
Termo n.° 620.960, de 11-12-63
Café e Bar Santos Reis Ltda.
Guanabara

CAFÉ E BAR
SANTOS REIS
Classes: 41, 42 e 43
Titulo
Termo o.° 620.961, de 11-12-63
Alijoense Bar
C:nianabara

Termo n.° 620.966, de 11-12-1963
Café e Bar Carlitos Ltda.
•Guanabara

Termo n. 9 620.973, de 11-12-1963
Companhia Brasileira de Produtos de
Aço S.A.
Guanabara

CAFÉ E BAR
CARLITOS
Classes: 41, 42 e 43
Titulo
Termo na.: 620.967, de 11-12-1963
Guedes Modas Ltda .
Guanabara

GUEDSlasseMODAS
36
C

Classe 5
, Metais em bruto ou parcialmente
trabalhados

Classes: 41, 42 e 43
Titulo

—
Termo n.° 620.962, de 11-12-1963
Pepe Bar Ltda.
Guanabara

PEPE
• BAR
Classes: 41, 42 e 43
Titulo
Termo n.9 620.961, de 11-12-1963
Lanchonete Kénia Ltda .
Guanabara

Aku-Goodrich
Holanda

Classe 28
Borracra sintét.ca e artigos fel) total
ou partialmente de borracha sie tética
Têrnio z1. 0 620.983. de 11-12-1963
Elsa Schiaparelli
França

Termo n.9 620.974, de 11-12-1963
Eloy Moner6
Guanabara

Titulo

EDIFICIO

Termo n.9 620.968, de 11-12-1963

dacqueline Kennedy

Talho Angra do Heroismo Ltda.
Guanabara

Termo n.° 620.982, de ,11-12-1963
PI. V. Chemische Indastrut

CIAGO

•a.

TALHO ANGRII
DO HEROISMO

Classe 33
Titulo
Terin os na. 620.975 à 620 . 981, de
11-12-1963
Fundição Tupy S.A.
Santa Catnr.na

Classe 41

ALIJOENSE BAR
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Titilo

-^
Termo n.9 620,969. de 11-12-1963
Talho Flor do Maracanã Ltda.
Guanabara

Classe 48 n
Todos os produtos de perfumaria, higiene e beleza, maqu lageg eletWfrIcios,
sabões, pentes e esponias
Te:rrio n.° 620.984. de 11-12.63
J /...3 E. Alcinson Limited
Inulaterra

TALHO UR
DO MARACANA
.,,•"1

Classes: 41, 42- e 43
Titulo
Termo n.o 620.970, de 11-12-1963
Comestíveis Novo Hor zonte Ltda.
Guanabara

0

.;t
f.- 4,5

•

Z1W0';
•
""W
oé:114.4á04,4.

, Classe 6
'1(
Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classes 7, 10 e
Classe 48 Á,
‘E
Classe 21
Perfumaria,
cosméticos.
detirifricios.
saVeículos e suas partes inegrant,.s.
bonetes e preparados para o cafelo.
exceto máquinas e motores
Artigos de toucador e escóvas par? 011
Classe 28
dentes, unhas, cabelo e roup,
oride
Adetatos
de
produtos
acaaadas
Gloses: 91, 42 e 43
gem animal, vegetal ou nitna.al. nau
Termo n.0 620.985, de 11-12-63
. • Titulo
incluidos em outras classes; artefatos
Classes: 41, 42 e 43
(Prorrogação) '•
de substarsc as químicas não incluídos
Stream-Line Filters Ifinited
Termo n.° 620.971. de 11-12-1963
'
Titulo
em outras classes
Inglaterra
Mercearia e Sorveteria Invicta Ltda .
Termo n. o 620.964, de 11-12-1963 •
Classe 50
Guanabara .
Alcântara Bar Ltda.
Artigos não incluídos em quaisquer das
Guanabara
classes anteriores

LANCHONETE
KÉNIA

ALCÂNTARA BAR
Classes: ii, 92 e 43
Titulo
• Termo- n.° 620.965, cie 11-12-1963
Milch Bar Palmares Ltda.
Guanabara

Keil 'BAR

PALMARES
Claseis: 41 42 e 43
Titilo

COMESTÍVEIS
MO HORIZONTE

MERCEARIA
E SORVETERIA
INVICTA
Classes: 41 42 e 43
Título
Termo n.° 620.972, de 11-12-1963
Café Mem Bar Ltda.
Guanabara

MEM BAR
Chi:Nes- 41 42 e 43
Titulo .

Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos
cientificos, aparelhos de uso ..ornurn; :ustrurnentos e aparelhos d dáticos; incides
de tôda a espécie; acessórus de aparelhos elétricos (inclusive válvulas, lám-

padas, tomada, fios, soquates, etc.);
aparelhos fotográScos, clnetnatográficos,
máqu nas falantes, etc., (Usam gravaslos
e filmes revelados
Classe 11
Ferramentas de térda e.spée!e. (exceto
quando partes de máquinas), ferramentas e cutelaria em geral. Pequenos artigos de qualquer metal quando não ele
outra sealsses
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas artes integrantes. Grandes :nstrumentos agrícolas, inclusive tratores

STREAM-LINE

Classe 8
Fiitros e aparelhos para filtrar

Tenso n.° • 620.986. de 11-12-63
Indústria. Comércio e Aden'nistração
Alfredo Maffei S. A.
São Paulo

INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E ADMINISTRAÇÃO
ALFREDO MAFFEI
Nane assavizitiiI*1

:1204 ' Sexta-feira 17
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'Termo n. 620.987. de 11-12-63
Tecelagem Orly Ltda.
São Paulo

mento e para sinalização. aparêlros em barra, ferro manganês, ferro velho, de cartolina, crapas planográficas, capara escafandristas, aparelhos para lim- gusa em bruto ou parcialmente traba- dernos de lembrança, carretéis de papar vidros, aparelhos para combater lhado, gusa temperado, gusa maleável, pelão, envelopes, envólucros para chaformigas e outras pragas, aparelhos au- lâminas de metal, lata em &Sina, latão rutos de papel, encadernação de papel
tomáticos acionados pela introdução de em ['olha, latão em chapas, latão em ou papelão, etiquetas, folhas indicas,
molas, aparêlhos para picar, cortar ou vergalidhes, liga metálica, limalhas ff:ilhas de celulose,- guardanapos, livros
redu;ir comestíveis, aparelhos espargi- magnesio, manganês, metais não traba- não impressos, livros fiscais; livros de
dores, aparelhos e instrumentos de cálINDÚSTRIA BRASILEIRA culo, aparelhos para. observações sismi- lhados ou parcialmente trabalhado, me- contabilidade; mata-borrão; ornamentos
tais em massa, metais estampados. de papel transparente; pratos, papeli'
Classe 23
cas, aparelhos tesmostatos, aparelhos
nhos, papeis de estanho e de alumínio,
Tecidos em geral, tecidos para confec- para natação, aritonômetros, aspirado- metais para solda, fiquei, ouro, zinco papéis sem impressão papéis em branco
corrugado
e
zinco
liso
em
C.ilhas
ções em geral, para tapeçarias e para res de pó aerômetros; acendedores elépara impressão, papéis fantasia, menos
artigos de cama e mesa: Algodão, al- tricos, alto-talantes. amlificadores eléTermo n.° 620.991, de 11-12-1963
par iorrar, paredes. papel alinaço. com
paca, cânhamo cetim, carbã, casimi- tricos, -amassadeiras, antenas.. batedeiDeodato Tufolo
ou sem pauta papel crepon, papel de
ras, tazendas e tecidos de lã em peças. amplificadores elétricos, asnessadeiras.
São Paulo
seda, papel impermeável. papel em boJuta, jersey, aylon, paco-paco. perca- antenas, batedeiras, balança comam •
bina para impressão, papel encerado,
Una, tarai, raion, seda natural, tecidos elétrica, :arómetru» batert:3- de acuan.s.
palel higiênico, papel impermeáxel,
plássticos tecidos impermealizáveis e
Lí. Linóculos h.,
bcoinas Cho,
para copiar. papel para desenhos, pabinas de indução •et. ptre fins .cisca
tecidos de pano couro e veludos
pel para embrulho impermeabilizado
tivos, botões de erra., rainha elétriess
INDÚSTRIA BRASILEIRA
papel para encadernar, papel para esTermo n.° 620.988, de 11-12-63
'acerbas medidoras bdsinas 1 assolas. Da
crever, papel para imprimir, papel paA. E. R. S/A •—• Empreendimentos _terias e.etricas, bules el,t , t,cus caixas .ic
Classe 36
rafina para embrulhos, papel celofane,
Gerais
uesca OS. .câmais frgo i ca e tot Botas, calçados, chuteiras, galochas e papel celulose, papel de linho, papel
• • São Paulo
gráficas. cafpainhas elétricas, chassis de
nte, papel para embrulhar taabsorVe
rádios, chaves elétricas, cinematógrafos,
baco, papelão, recipientes de papel, roTermo
n.,
620.992, de 11-12-1963
cronógratos, cronómetro& ccmbustores
setas . de papel, rótulos de papel, rolos
de gás, cicio:Sineiros, cristals de rádio, Comércio, Indústria e Administração de papel transparente. 'sacos de papel,
fias, chaves de alavancas, chaves auto.
Irmãos Lobre S.A.
serpentinas: tubos postais, de cartão,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
criticas, capacitores de bisxilielo, capa.
São Paulo
tubetcs de papel
citores •eletroliticos, calibradc res. discos
• Classe 50
Têrmo d.° 620.996, de 11-12-63
para telefones, discos gravados. diais,
Para distinguir: Impressos para uso despertadores. enceradeiras elétricas, enAndes Artefatos de Papel Ltda.
COMÉRCIO, INDÚSTRIA
em: cheques, luplicatas, envelópes, fa- genho de assar carne, esPeihos óticos,
Pernambuco
turas, notas promissórias, papel de cor- esticadores de luvas, espelhos de plásE ADMINISTRAÇÃO
respondência e recibos. impressos em ticos para ejetricidade. esterdizadores,
cartazes, placas, tabuletas e veículos xtintores de incêndio, terros elétricos de
bilhetes impressos
soldar, filtros e aparelhos hl/antes. filIRMÃOS LOBBE S.
terferencia. to. nogratos, garratas térnicas.
Termo n.° 620.990, de 11-12-63
fotómetros, tios elétricos, ti tros de
_ - Nome Comercial
Comércio e Indústria Eletro troa para óleo, filmes falados, fogões,
Relay
Classe 38
Mecânica Ltda.
Termo n.t 620.993, de 11-12-1963
fogareiros, fusíveis, faróis duo acessód
Insignia
São Paulo
rios de veiculos para sinalização e para
Bibl oteca Luso Brasileira Ltda.
Iluminação em geral. filmes revelado,.
Guanabara
Termo n.° 620.9977, de 11-12-63
fôrmas el(tricas. fervedores trigorificos,
Andes Artefatos de Papel Ltda.
res. indicadores de vácuo. Idstrumentos
Pernambuco
geladeiras, globos para !Ai:ripadas. globos
INDÚSTRIA • BRASILEIRA
para lanternas, globos te-restres para
ensino, gravadores, holofotes incubadoINDOSTRIA BRASILECRA
Classe 8
de alarme. Interruptores, iárnpadas Ia.
Abaixa luzes de lampião, abajours, candescentes. lâmpadas comiss, lentes.
Classe 32
acumuladores actinômetros, amperóme- liquidificadores, maçaricos rara soldar,
,4111TIPATOS DE PA!.011.
Livros impressos
troa, amortecedores" de rádio e frequên- caldear e• cortar, máquina: de fazer
Termo n.0 620.994, de 11-12-190
cia, anemómetros. aparelhos de televi- café. mostradores para radio, moinhos
Nome comercial
Comercial Cerealista Santana Ltda,
Ião. aparelhos para iluminação. Indo- de café, transformadores, tostadeiras, triSão Paulo
sive os considerados acessórios de vel- pés para fotografias, válvulas para ráTemi° n.° 620.998, de 12-12-63
culos, aparelros para anúncios inecani- dios, válvulas de descarga, válvulas de
Marcenaria "Arte Sol" Ltda.
redução,
.
vacuômetros,
vel
o
u
elétrica&
cos. aparelhai aquecedores .e medidores.
São Paulo
válvulas
de
vácuo
e
ventiladores
aparelhos cromográficos, aparelhos de
ARTE
SOL
barbear elétricos. aparelhos registradoTermo n.° 620.989, de 11-12-63
t
Ind.
13rasi1eir4
res e medidores de distâncias, apare- "M Four" Sociedade Comercial de
lhos para purificar água, aparelhos de
, • 2 I..
Serviços Gerais Ltda
Classe 41
sinais lampejantes. aparelhos reguladoPara distinguir: Madeiras brutas e beSão Paulo
Cereais
r
res de gás aparelhos de galvanoplastia.
neficiadas, aplainadas, resserradas, cai. .
aparêlhos didáticos. aparelhos cinema?
xas desarmadas, forro e assoalho
Termo
n.°
620.995,
de
11-12-63
tográficos, aparelhos automáticos para
Termo n.o 620.999. de 12-12-63
Andes
Artefatos
de
Papel
Ltda.
acender e regular gás. aparelhos para
Indústria de Motores Zepol Ltda .
Pernambuco
separar café, aparelhos Piara aquecer
São
edificios. aparelhos para experimentar
anamos. aparelhos _ para destruir inseZEPOI,
Ind.. Brasileira\
tos, aparelhos náuticos científicos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizada
Classe 6
res, aparélros para aquecimento • de
Indastrld Brasi/éiral
Para distinguir: Motores e suas partes
água. aparelhos geradores eletroquimiintegrantes: motores para máquinas incos. aparelhos para recepção, reprodudustriais, motores para máquinas tução de som ,e sônicos. aparélhos autoClasse 38
leis, motores para bombas de ar commáticos eléétricos de passar, aparelhos
Aros para guardanapos de papei primido, bombas de circulação, bombas
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns hidráulicas, bombas centrifugas, comrpara espremer frutas e legumes, apareClasse 5
para retratos e autógrafos. balões (ex- pressores, e motores para fins induslhos de alta tensão. aparelhos de proteção contra acidente de operários, Aço cal bruto, aço preparado, aço ceto para brinquedos) blocos para
triais
aparelhos afiadores d eferramentas, doce, aço para tipos, aço fundido aço cor5espondencia, blocos para cálculos.
Termo
n.
621.000,
de 12-12-63
aparelhos • distribuidores t.le sabão e .de parcialmente trabalhado, aço pálio, aço blocos para anotações, bobidas brochuPedreira e Pavimentações Alta
desincrustantes para instalações sanitá- refinado, bronze, bronze em bruto ou ras não impressas, cadernos ele escreSorocabana Ltda,
rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos parcialmente trabalhado, bronze de ver, capas par adocumentos, carteiras.
São Paulo
• inStrumentos usados na engenharia. manganês, bronze em pó. bronze em caixas de papelão, cadernetas, caderALNA SOROCABÁIIA
agrimensura geodézia, apardMos gasel- barra, em fio, chumbo em bruto ou nos, caixas de cartão, caixas para paInd. nrasileira
' ficadores, aparelhos de análises. apare, parcialmente preparado, cimento me- pelaria, cartões de visitas, cartõea co_lhos ozonizadores. aparelhos pasteuri- tálico, cobalto, bruto ou parcialmente merciais, cartões índices, confeti, carClasse 4
.,zadores, aparelhos reguladores e estalai- trabalhado. couraças, estanho bruto ou tolina, cadernos de papel melimetrado Para distinguir: Pedras brutas e parlizadores da pressão e do fluxo de ga- parcialmente trabalhado, ferro em bruto e- em branco para desenho, cadernos cialmente trabalhadas, pedras britadas C
ses e liquido& aparelhas para salva- bruto ou parcialmente trabalhado, ferro escolares, cartões em branco, cartuchos
areia de pedras

,e0RLY
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Termo n.9 621.001, de 12-1243
Metalúrgica Olyboss Llcia.
,• •
São Paulo

r• OLYBOS$
'Ind. Brasileira

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)
Termo n. 621.009, de 12-12-63
mate, hortaliças, lagostas ,* línguas, leia*,
condensado, leite em pó, legume., em "Fértisolo" Adubos e Inseticidas Ltda.
São Paulo
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
'1,1RTISOLO
margarina, marmelada, macarrão, ,masInd. Brasileira
sa de tomate, mel e melado, mate, masClasse 3
sas para mingaus, molhos, moluscos,
Adubos e inseticidas mostarda, mortadela, nós moscada, nózes; óleos comestíveis, ostras; ovas;
'Terra°, n. 621.010, de 12-12-63
pães, paios, pralinés. pimenta, P ós para Loja "A Esmagadora dos Domésticos"
pudins, pickles, peixes, presuntos, paLtda.
tês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
• São Paulo
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enA E'SrAG UKA
latadas, sorvetes, sucos de tomates' e de
DOS DO STICOS
frutas; torradas. tapioca. tâmaras, talhaClasses: 5, 8, 11, 14. 15, 26, 27, 28,
rim, tremoços, tortas, tortas para ali• 29, 38, 48, 49 e 50
mento cl a animais e aves, torrões,
Titulo
toucinho e vinagre
Tétano na 621-.011, de 12-12-63 Termo n.° 621.004. de 12,12,63
Sucena Imóveis S. A.
•
Cerealista Tanabe Ltda.
São Paulo
•-•
São Paulo

Classe- 5
Aço .2 em bruto, aço preparado, eçO
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, uca pálio, aço
refinado, bronze, bronze era bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó. bronze em
barra, em 'fio, chumbo em bruto " ca
,parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto.- bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto cu
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferio manganês, ferro' velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa inaleável,
lâminas de metal, lata em Rilha, latão
em fólha, latão--ein chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limalhas
TANABE
ind. brasileir....
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, ma'Classe 50
tais em massa, metais estampados,
1-impressos'
metais para solda, níquel, ouro, zinco
n.9
621
. 005, de 12-12-63
Termo
corrugado e zinco liso . em %lhas •.
Rádios Para Autos Ltda.
Pauto
Termo n.° 621.602, de 12-12-63 .'
São Paulo
Montatécnica a– Arquitetura e Construções Ltda.
RAM%
São Paulo
"

iSONTATSC NI C
'Ind. Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Material para construção e adórno de predicas: tijolos refratário, nu atin, telhas, azulejos. peças
'refratarias para construções, mosaicos.
ladrilhos edificações premol fadas, tubos de concreto, tubos de ventilação.
chapas para coberturas, !ages estuque.
Chapas isolantes, peças orna,nentais de
'cimento para construções, escadas de
cimento ou gesso, para tetos e paredes,
placas para pavimentação, balaustres
para jardim, banquetas para Janelas, colunas para predios. curvas e sifões de
cimento. corrimão, vasos e bancos de
cimento -e cerarnica para decorações,
telas cerâmicas, portas, portões, lanecotoveloa, obras de cerâmica para
decorações. pisos, manilhas, luvas de
Junção, material isolante contra frio e
calor,- tacos, areia. pedregulho, gesso,
cal, cimento, produtos de base asfaltico
para pavimentação
Termo n.° 621.003, de 12-12-63
Supermercados Avenida Ltda.
São Paulo
• .
AVENIDA -

Ind. brasileira

Ciasse 41 Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendios, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho creia ede leite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cangica, coalhadas castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
, chouriços", dendê, doces, doces de fru
tu, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, !aninhas alimentícias. favas. féculas. • flocos, farelo, fermentos, fehao,
figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar. gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva

Ind. Brasileira

Classe 8
Rádios
Termo n.° 621.006, de 12-12-63
Pedras Seara Ltda

SEARA
Brasileira
Classe 4

-

Pedras para revestimentos

Termo n.° 621.007, de 12-12-63
Comércio e Indústria de Roupas
Varsóvia Ltda.
São Paulo
VARSOVIII.

lifaSiletra Classe 36
Para distinguir: Artigos "de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas. anáguas, blusas
botas. botinas, blusões. boinas baba.
douros, bonés, capacetes., cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas. charca.
cachecols; calçados chaéups. cintos.
cintas, combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros,
casacos: chinelos, dominós. acharpes, fantasias fardas para militares, colegiais,fraldas.,
fraldas. galochas. gravatas, gorjaquetas. leques.
ros, jogos de
luvas, ligas, lenços. mantós melas,
maiôs. mantas. mandrião mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinaa,
peugas. pouches, polainas. pijamas, punhos. perneiras, quimoaos. - regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banhb, sandálias
seveaters, shorts sungas, atolam. soutiens. slacks, tales. toucas. turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Termo n.o 621.008, de 12-12-63
Cerealista Helvetia Ltda,"
São Paulo

REDVETii. '
Brasileira
Classe 50
Impressos

SUCENA.
Ind. brasileir;

Abril do 1964 1205
pele, tais como carmin (rouge) em fór:na de creme, maquilage (makeup), base, loção para bronzear, carmin (rouge) "parlar, tnaquilage (makeup) para
a perna; preparados para maquilage
(makeup) dos olhos, tais como lápis
para os olhos, embelezadores para os
sombrrador para os olhos; loção
embelezadora; desodorantes cru fôrma
líquida e de creme; sais inhalantes. sais
basho, sabão para banho, brilhantina,
preparados ara tratamento das unhas,
e envOlucros contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários para tratamento especificos da plee e recipientes de carmin (rouge), pó
•
de arroz Termo n.o 621.013, de 12-12-1963'
Ermo Reresentações Ltda.
São Pr

ERLO
(Ind.

Brasileira
Classe 50
Imressos

Classe 16

Termo n.9 621.014, de 12-12-1963
Crarutaria Baltar Ltda.
Para distinguir: Materiais para consSão Paulo
truções e decorações: Argamassas. argi.
ia, areia, azulejos. batentes: balaustres.
blocos de cimento, blocos para DaviBAlf2AR tnentação. calhas cimento, cal. cré.
Ind. Brasileira
chapas isolantes, ea nnos, c.atailhos. colunas. 'chapas para cobertaras, caixas
Classe 4.4
•
d'água• caixas de descarga. para lixo, Cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, diaedificações premoidadas e.stucue..emul- ratos, cigarros, cigarrilhas, fumos em
são de base asláltico. estaas anua- f -ilha ou em mala, isqueiros e rapé
drias. forros, frisos, gesso. grades. jaTermo n.° 621.015, de 12-12-1963
nelas. estruturas metálicas para rimem.
Transline
Ou lamelas de amai lam.,
Indústria e Comércio
bris, luvas de junção, !ages. lageoias
Lim tilda
material 'isolante contra Ide t calei
São Paulo
manilhas, massas para revaat mentos_dei
paredes. madeiras para coastruçõeaa mo-IICO
nicias produtos de base -as rábico. pioduros para • totrnar impeemeabilizantes
a sargamassas de ciment.3 e Ctif hidráaClasse 8
Uca. pedregulho, arodutoa betuminosos
Rádios
unnermeabilizantes itaai'lia4 ou sob outras formas para revestínentos e outros
Termo na 621.016, de 12-12-1963
usos nas 'construções, persa;nas, placas
Indústria de Decorações Artísticas
para' pavimentação, peças arnarnentais
Oscat Ltda.
de 'cimento Ou gesso para 'teto, e pareSão Paulo
des. papel para forrar ca:,as. massas
anti-ruidos para uso nas . construções
parquetes portas. • pértões pisos. ao.
OSÇA1
leiras para portas. tijolos. tubos de con.
. Ind. Brasileira
creta telhas, tacos, tubos de ventilação.
tanques de ,cimento, vigas vigamentos.
' - Classe 25
• vitrõs, veneziatis
Estatuetas de gesso
Termo n.° 621.012, de 12,12-63
Termo n.° 621.017, de .12-12-1963
Atnleto — Cabeleireiro e Boutique
Galvaboplatia "Gahmann" Ltda.
Ltda.
São Paulo
MET G _

Ind. Brasileira

CAIMANN
• Ciasse 48
Ind. _Brasileira'
Para distinguir: Creme para barbear,
sabão para barbear, dentifrícios, sabões
Classe 1
de toucador, pentes. esponjas para toucador. perfumes, cosméticos. águas de Alumínio em pó, banhos, croinatos, gala
colônia e de toucador, cremes de touca- vanizadores, otassa, industrial, produa '
dor, loções, carmin (rouge), bastões tos de d,luir tintas, removedores, solva
para os lábios (batons), pó para o ros- ções química para uso na indústrias •
solda, tinta em pó e vernizes
to, sachet de talco (tala sachet): pó de
talco pó para banho, pó para empoar, Termos ris. 621.018 a 621-019, de
bases para maquilage e bases para pó,
12-12-193
preparados para limpeza de pele , era
Claudionor Tiritili
çórma líquida, de creme e de pó, tais
São Paulo
como creme ara limpeza, cremes lubrificantes, cremes amaciadores de" tecido,
PARLIACIA
cremes para bases de maquilage, creme
SANTA CRUZ
para a pele, creme para as mãos, areAraraquara
me para os olhos, máscaras cla creme
st, S. Paulo
rosa, adstringentes. refrescador para a
pele, lo-ção para a base de maquilage,
Classe 3
loção para dar firmeza a pele, PreparaTitulo
dos especiais para cabeças de negro;
Classe 48
máscaras e preparados para tingir a
Titulo
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Termo n.o 621.020, de 12-12-1963
Prolar Utensil os Domésticos Ltda..
São Paulo

PROLAR
UTENSILIOS
1 •DOnST I C OS LT DÁ'
Nome Comercial
Termo n.9 621,021, de 12-12-1963
Oscar Utensílios Domésticos Ltda.
São Paulo
r‘:

PROLAR ZELA

FEL() CONFORTO
'DO ups
Classes: 5 e 11
Frase de propaganda
Termo n.° 621.022..de 12-12-1963
Dr. Milton Ayres de Lacerda
• São Paulo

“Dia do Nordestino"
mást ria Brasileiro
• Classe 32
Jcfnais, revistas, panfletos, anuários,
almanaques, álbuns, boletins, programas
te rádi oe televisão e dema's artigos
da classe
Termo n.° 621.023.' de 12-12-1963
Naciac
'Peças e Acessórios ara
Autos Ltda.
São Paulo

NACIPAC

Termos na. 621.027 a 621.028, de
12-12-1963
"Nova-Meca" Comercial S.A.
Guanabara

•
Termo n.o 621.037, de 12-12-63
Cerâmica São Benedito Ltda.
São Paulo

SÃO BSUEDITO

imã. Brw.41eira,
NOVA ¥ECA
,
Classe .21
Veículos e suas partes integrantes,
ascetas máquinas e motores
Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.9 621.029, de 12-12-1963
"Nova-Meca" Comercial S 'A.
Guanabara
ROVAIISCANICA
Classes: 21 e 33
Sinal de prupagancla
Termos ns . 621.030 e 621 .031, de
12-12-1963
"Nova-Meca" Comercial S.A.
Guanabara
MECA —

Classe 16
Telhas e tijolos
Termo ri.' 621.038. de 12-12-63
Francisco A. Ba-stos
São Paulo
•

vdz DEMOCRATICA
Classe 32
Um jornal
Termo n.° 621.039, de 12-12-63
Legião Brasileira Anti-C,pmaltsta
São Paulo

LEGIAO.BRASILEIRA
ANTI —COMUNISTA.
Nome civil
Têrtno n.° 621.040, de 12-12-63
Comércio e Representações "Wilba"
Ltda.
São Paulo

$

Ind., brastioirek,.,
Classe 32
Artigo' de dam

Classes: 21 e 33
Sinal de propaganda
Termos as. 621.033 e .621.034, de
12-12-63
Thomás Nicolas Chryssocherss
São Paulo

Termo n.° 621.043, de 12-12-63
Palhinha S, A. Indústria e Comércio
de Bebidas em Geral
São Paulo

Classe 41
Vinagres
Termo n.° 621.044, de 12-12-63
Palhinha S. A. Indústria e Comércio.
de Bebidas em Geral
• São Paulo

REZ:ENDE
13rasi1eira1

IND. BRASILEIRA
Classe 21
Freio (parte integrante do veiculo),
mecanismo para acoplamento de veículos ferroviários orelhas de parada
.pata aparelhagem de tração, amortecedores de choques, paracroques, carro,
ônibus, automóvel, anteparos auto-caminhões, alavancas, alavancas de cambio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veículos, carrocerias, chassis. carcassas, coroas, capotas.
engates para veículos, engrenagens, erabreagem, feixes de molas. hélices, raolas, motociclos. mancai.% de velculoa
pedais, paralamas. porta laterais, pinhões. porta-rodas. parabrisas, parachoques, pistões, rodas, reboques, tausbares de freios, varetas de vemalos
bicicletas, motocicietas, retentores, aros
para bicicletas, braços para veiculou,
crapas circulares para • veitu/os, cubos
de veículos. deshgadeiras, fronteiras
para veículos, motociclo, manivelas
,para-lamas, varetas de controle do
afogador e acelerador
Termo n.° 621.024, de 12-12-1963
Publicidade Ltda.
Maal
São Paulo
Classe 33
Publiaklaele, ropaganda e autores
sternao n.0 621.026,- de 12-12-1963
Miguel Falcone PenteadoSão Paulo

parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim,. breu. cânfora,
caolim, chifres, ceras de plantas, ceras
vegetais - de carnauba e aricuri, crua
de cavalo crina em geral. cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre, folhas, fibras vegetais. Horta
secas, grafites. goma em bruto, granito
em bruto,- kieseighur, 'liquidas de plantas, latex em bruto ou parcialmente
preparados. minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras serradas e apia:radas,
mica, mármores em bruto, óxido de
manganes óleos de cascas vegetais,
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plumbagina em bruto, pó de
moldagem para fundições. pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais. resíduos, texteis,
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
betuminoso e silicato

VILLAÇA
Ind. Brasileira.

Classe 21
Para distinguir e proteger veiculas e
suas partes integrantes, exceto MáCIUillA
. e motores
Classe 33
Sinal de propaganda
„
Termo n.° 621.032. de 12-12-1963
"Nova-Meca" Comercial S.A.
Guanabara. XECZIOANOVA

. Abril de 1964

Classe 41
Classe 50
Vinagres
Para distinguir: O timbre da reguerente usado em papéis de carta, papéis
Termo n.0 621.045, de 12-12-63
de oficio, cartões comerciais e de visi- Fábrica de JkSiquinas de Costura Pecai
tas, envelopes de qualquer tipo, fatuLtda.
ras, duplicatas, letras de câmbio, cheSão Paulo
ques, notas promissórias, debêntures,
apólices, ações, folhinhai passagens
PECCI
aéreas, terroviárias, rodoviárias, maríInd. Brasileira
timas, bem como bilhetes de sorteios
Termo n.o 621.041, de 12-12-63
•
Classe 6
Edgar Martins
Máquinas de costura
•
São Paulo
Termo a." 621.046. de 12-12-63
Novus Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo NOVIJS
•

ind. Brasileira

Classe 40 •
Móveis era geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
Classe 46
bandejas. domiciliares. berços biombos,
litaaa distinguir e proteger um prepacadeiras, carrinhos para chá • e café.
rado químico para tirar manchas de
conluntos para dormitórios, conjuntos
tecidos
para sala de jantar e sala d evisitas,
Classe 46
conjuntos para terraços Jardim e praia,
Para distinguir e proteger um preparado
Classe 8
químico para tirar manchas de tecidos. Discos gravados e fitas magnéticas conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosisha. camas, cabides, cadeiras
arvajantes, água de lavadeira, água sagravadas
•
nitária, detergentes, sabão e saponáceo
giratórias, cadeiras de balanço, caiu;
Termo n." 621.042, de 12-12-63
de rádios colchões, col ahões de molas,
Teresa n.° 621.036, de 12-12-63
Serraria Gaivota Ltda.
dispensas, divisões,_ ivans, discotecas,
São Paulo
Israel Tabacnik & Filho
de madeira. espreguiçaeiras, escrivaniSão Paulo
nhas, estantes, guarda-roupas. mesas,
nrioont
mesinhas, mesinhas para rádio e televiviliVor0r1S4
são. mesinhas para televisão, molduras
IND. BRASILEIRA
para quadros, porta-retratos poltronas.
Classe 4
ooltronas-camas. prateleiras, porta-chaClasses: 8, 13 e 33
Substandas e p rodutos de ormem sai péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Titulo de estabelecimento
mal, veg etal ou mineral, em bruto ou
vitrines

GAIVOTA
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Terem n.° 621.047, de 12-12-63
Santapaula Melhoramentos S. A.
São Paulo

sANTAPAIrL'A.

Termo n.o 621.057, de 12-12-63
Arcobras — Comercial e Importadora
Ltda,
São Paulo

RATTRONIÇ
ind. Brasileira

'CONSTRUTORA

Classes: 16 e 33
Titulo
Classe 8
Artigos elétricos
Termo n.° 621.048, de 12-12-63
Termo n.9 621.058, de 12-12-63
Confecções de Jersey Belebin ha Lida.
São Paulo
Arcobras — Comercial e Importadora
Ltda,
DELEZINHA
São Paulo

Ind. Brasileill

Classe 36
Artigos de vestuários
Termo n.o 621.049, de 42-12-63
Comercial e Importadora
Arcobras
Ltda.
São Paulo .
l

SUPER KIT
Ind. brasileirag

Classe 8
Artigos elétricos
Termo n.° 621.050, de 12-12-63
Sulina — Mercantil e Industrial Ltda.
São Paulo
SULINA.

Ind. drasileiri
Classe 8
Artigos elétricos
Termo n.° 621. 051, de 12-12-63
Cia. Ltda.
Etinger
São Paulo

CONFBCÇOES nna
Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos de vestuários de tOida sorte

Termo n.° 621.052, de 12-12-63
Arcobras — Comercial e Importadora
Ltda. •
Silo Paulo

STEREORAMà
, Ind. Brasileira
Classe 8
Artigos elétricos
Termo n.° 621.053, de 12-12-63 —
Arcobras — Comercial e Importadora
Ltda. •
São Paulo
SOMRAI

Ind. Brasileira
Clas.se 8
Artigos elétricos
Termo n.9 621.054, de 12-12-63
Arcobras — Comercial e Importadora
Ltda.
São Paulo

Termo n.° 621.065, de / 2- / 2-63
Móveis "Bellinghausen" S. A.
São Paulo

BE LLIN Gil AUSEN

Ind. Brasileira

Abril de 1964 1207
Termo n.° 621.072, de 12-12-63
Pa nificadora 7 de Setembro Ltda.
•
São Paulo
/ DE SETEMBRO
,Ind. Brasileira

• Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
Classe 50
metal, vidro, de aço ou madeira, adoImpressos
tados ou não, inclusive móveis para esTermo n.° 621.073, de 12-12-63
critório. Armários. armaários para ba- Rodeira! Indústria de Guarda-Chuvas
nheiros e para roupas usadas, almofaLtda.
das. acolchoados para móveis, bancos,
SZo Paulo
balcões, banquetas, bandejas, domiziliaSONORA
RODEIRAL
rés, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
Ind. Brasileira
para chã e café, conjuntos para dor.
Ind. Brasileira
Classe 8
mit6rios. conjuntos para sala de janClasse 30
Artigos elétricos
tar e sala de visitas, conjuntos para
Gaarda-chuvas
terraços, jardim e praia. conjustos de
-- -Termo n.° 621.059, de 12-12-63
Termo n.° 621.074, de 12-12-63
Arcobras — Comercial e Importadora armários e gabinetes para copa e co.
Transportadora "Lazinho" S. A.
:iram. camas cabides, cadeiras g GaLtda.
São Paulo
tórias. cadeiras de balanço, caixa de
São Paulo
rádio, colchões, colchões de mola, A isTRANSPORTADORA
SUPERTRONIC
pensas, divisões, divans. discotecas de
Tjt 7,TNHO
ta5.
Ind. Brasileira
madeira, espreguiçadeirasi guarda-rouClasse 33
pas, estantes, mesas. mesinhas, mesiClasse 8
Titulo
Artigos elétricos
nhas para rádio e televisão, mesinha
para
maquinas
de
escrever.
moveis
paTermo n.° 621.075, de 1242-63
Termo n.° 621.060, de 12-12-63
Transportadora "Lazinho" S. P.A.
Arcobras — Comercial e Importadora levisão, molduras para quadros nonaretratos, poltronas. poltronas-camas,
São Paulo
Ltda.
. prateleiras porta-chapéus. sofás.
São Paulo
LAZINHC
solás-camas. travesseiros.
Ind. Brasileira.
Termo n.° 621.066, de 12-12-63
, SONOMATIÇ
Ética -- Escritório Técnico ImobiliáInd..Brasileir
rio de Corretagens e Administração:
Classe 50
Ltda.
Impressos
' Classe 8
sno
Artigos elétricos
, Termo' n.° 621.076, de 12-12-63—
Indústria de Calçados Roraima Ltda.
EPICA
Termo n.° 621.061, de 12-12-63
São Paulo
Esimbras — Empreendimentos Sociais e
Ind. Brasileira
Imobiliários Brasil S. A Classe 33
São Paulo
Administração de bens, corretagens e
RORAII1A
compra_e venda de imóveis
Ind. Brasileira
DISCIPLINE
Termo n." 621.067, de 12-12-63
SUA ECONOVIT A,
. Classe 3a
Metalúrgica "Dourado" Ltda.
Classes: 16 e 33
Calçados para homens, senhoras e
:,ão
Sinal de propaganda
crianças
Termo n.° 621.063. de 12-12-63
DOURADO
—Termo ri." 621.077, ele- 12-12-63—
"Jabuti" Administração e EmpreendiInd. Brasileira
Garagem "Tupi" Ltda.
;Mentos S/C
Classe 50
São Paulo
' São Paulo
Impressos _
Termo n. 5 621.068. de 12-12-63
JABUTI
TUPI
Dirceu da Silva Nascimentr,
ADITINISTRAÇIO E
Ind. »rasilojra
São Paulo
EXPREENDIDIS.NTOS
, e
Clasae 50
PALÁCIO IX
Casse 33
- Impressos
Titulo
.ELETRONICA
c . ase. ti
Termo n.° 621.078. de-12-163—
Termo n.° 621.064, de 12-12-63
Setificio Ipê Limitada a:
"'maca" Indústria e Comércio de
Tullio •
.
São Paulo
Metalúrgica Ltda.
Terino n.0 621.069, de 12-12-63
São Paulo
Padaria e Confeitaria Centenário Ltda.
IPE
JOAcA, São Paulo

Ind. Bra Si
- 1el.-ra

ind. Brasileira

Classe
CENTENIRIO
Classe 50
Aço em bruta, aço prepakado. aço
Ind. Brasileire
Impressos
doce, aço para tipos, aço fundido aço
Classe 8
Classe
50
Termo
n.°
621.
079, de 12-12-63
parcialmente
trabalhado,
aço
pátio,
aço
Artigos elétricos
Impressos
Organizaçõ.es Mig's
Representaçõe
refinado,
bronze,
bronze
em
l•ruto
ou
Termo n.° 621.055, de 12-12-63
de Confecções Ltda.
parcialmente ' trabalhado, bronze de
Termo
a.°
621.070.
de
l2-12'
Arcobras — Comercial e Importadora manganês, bronze em pó, bronze em
São Paulo.
Distribuidora de Bebidas "CarnMsta"
Ltda.
barra. em fio. chumbo em bruto ou
Ltda.
São Paulo
NIGIS
São Paulo
parcialmente preparado. cimento meInd. Brasileira
ÁRCOBRAS
tálico, cobalto. bruto ou parcialmente
CAPISTA
'ind. brasileirn
trabalhado 'couraças, estanho bruto ou
Ind.
Brasileira
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
Classe 50
Classe 8
Classe 50
bruto ou parcialmente trabalhado. ferro
Impressos
Artigos elétricos
Impressos
e.m barra, ferro manganês. ferro velho.
--gusa
em
bruto
ou
parcialmente
traba.
Termo
n.°
621.080,
de 12-12-63
Térend n.° 621.056, de 12-12-63
Termo n.° 621.071, de 12-12-63
Irmãos Rambaldo Ltda.
Arcobras — Comercial e Importadora lhado. gusa temperado, gusa maleável, Distribuidora de Produtos de Petróleo
'
São Paulo
laminas de metal, lata em fôlha, tatuo
Ltda.
"Queronal" Ltda.'
em feilha, latão em chapas, latão em
São Paulo
São Par lo
vergalhões. liga metálica, litnalhas,
BERd
CORO/11Lp°
QUERONAI
magnésio, manganês, metais não trabatnd. Brasileira
Ind. Brasileira
Ind. Brasileira
lhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
Classe 8 , • ,
Classe 50
Classe 41
Artigos elétricos
metais para solda, Mapa!, ouro, zinco;
Impressos
• Baias

INTER KIT
Ind. Brasileira

.

•
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dores de latas, arrames lisos ou farpa.
Termo n.° 621.081, de 12-12-63
Lanches "Espeto no Braseiro" Ltda. sei; Alicates, aldrava., arruelas, arreSão Paulo
dos, aparelhos de chá e ca f é, assadeiras, açucareiros, brocas. bigornas, •bai
ESPETO •
xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo.
NO BRAZEIRO
nieres. bules, colheres para pedreiros.
Ind.. Drasileirn.
camisas para cilindros e trilhos. cadeM
dos, correntes, cabides, caixas de metal
Classe 50
para ortdes, colunas, chaves, cremones,
Impressos
chaves de - ara cusos. conexões para enTerra on.° 621.082, de 1212:63
canamentos. canos de metal, chaves de
Dado Materiais Para Construção Ltda. fenda, chaves inglezas, cabeções canaSão Paulo
cas, copos, cachepots, centro de , mesa,
coqueteleíras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçaroDADO
las. craleiras, ' cafeteiras. dobradiças,
Ind.. Brasileil'i
enxadas, esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, esClasse 16
Para distinguir: Materiais para constru- tribos, formões, espumadeiras, foices.
Oes e decorações: Argamassas. argila, ferros para cortar capim, ferrolhos, faareia: azulejos. batentes. balaustres. blo- cas, facões, frigideiras, cilindros para
vas de cimento, blocos . para -pavimenta- laminação, ganchos, guarnições de meção., calhas. cimento, cal, cre, cvapas tal garfos, ganchos. para quadros.
tsolantes, caibros caixilhos, colunas, gansos para emendas de correias, limas,
chapas para 'coberturas caixas d'água, lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
•Caixas para coberturas. caixas d'água, machadinhas, molas para portas de cor.
tains de descarga pra AxOs., edifica- rei', martelos, marretas, matrizes, marOes prenioldadaa. estuque, emulsão- de mitas, navalhas, puas. pás, picaretas.
ase asfaltico..estacas. esquadrias. estru- pregos, picões, ponteiras; parafusos,
maras metálicas para construções, lame- porcas. pratos. porta-gelo, porta-pão.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas porta-jóias. paliteiros, panelas. rastelos
de função. lages, lageotas. material iso- roldanas, ralos para pias, regadores.
1istates contra frio e calor, manilhas. mas. serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te.
Ias para revestimentos de paredes, ma- ¡ouras, talhadeiras, torquezas, trilhos
deiras para construções, mosaicos, pro- trilhos 'para elevadores, tenazes, trava.
dutos de base asfáltico, produtos para dores, telas de arame, tubos para encatornar impermeabilizantes as argaln
. as- namentos, trincos, trilhos para portas
sas de cimento e cal. hidráulica, pedra.
de correr, taças, molas para portas.
gulho, produtos betuminosos. impermeavasos, vasilhames e verrumas
billzantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
Terrao n.° 621.088, de 12-12-63 construções. persianas. placas para paTont Sakai
•
vimentação. peças ornamentais ,de
São Paulo
to ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
D.P. —LABOR
para uso nas construções. • parquete&
Ind. Brasileire
portas. portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, ¡elas. ta,
Classe 8
coe tubos de ventilação, tanques de d,Máquinas fotográficas e filmes
mento, vigas, vigamentos. vitrós
revelados • •_ Têrrno n. o 621.083, de
Termo
n.°621.089, de 12-12-63-7
Revescity Revestimentos Para Peruas
Luciano Boceja
Ltda.
São Paulo
São Paulo

REVESCITY
REVESTIMENPO
PARA PERUAS 1.2DA
Nome comercial Termos ns. 621.084 a -621.086, Cle—.
i
12-12-63
Revescity Revestimentos Para Peruas
Ltda.
' São Panlo
REVESCIT Y

Ind.. Brasileira

ceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações,_ bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocutnentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartdes . comerciais, cartões indicas. confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, -cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envéducroS para charutos de papel, encadernação de papel
Termo n. 9 621.093, d --12-12-63 —
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices,
Claudinei Bessibon fôlhas de celulose, guardanapos, livros
São Paulo __
nata impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente;' pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alutninio,
CAMPO BELO •
papéis sem impressão papéis em branco
Brasileira
çrld.
para impressão, papéis fantasia, menos
par ‘orrar, paredes, papel almaço cora
ou semi pauta papel crepon, papel . de
Classe 21seda, papel Impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
Veículos e suas partes integrantes
palel higiénico, papel impermeáxel,
Termo n.° 621.095, de 12-12-1963
para copiar. papel para desenhos,. paEditora Miss Publicidade Ltda.
pel para . embrulho impermeabilizado
•
São Paulo
papel para encadernar, papei para escrever, papei para imprimir,- papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel pára embrulhar tabaco, papelão. recip:entes de papel, rosetas de papel, rótulos de pape, rolos
de papel transparente, sacos de papel. •
serpentinas; tubos postais, de cartão.
tubetes de papel
•
MISS
Termo n." 621.092, de 12-12-63
•
A, Rala' Cs Cia. Ltda.
IND. BRASILEIRA
São Paulo

1

TORMAÇA0 E MOAGEM SE CA11

ITATIBENSE
..•
tile tif
00~

RI

A. R.I. & (ia. Ltals.

Ind. Brasileir

Abril de 1964
•
de natal, cartas geograficas, cartões
postais, cartazes, displays, estatuetas,
estampas, gravuras, frutas de vidro, figura sde ornatos. festões, fotogra4ias,
frutas de louça, figuras para enfeitar
bolos de maiversarios, batizados, casamentos e outras quaisquer comemorações, gravuras, imagens, letreiros, manequins. maquetas, obras artisticas, obras
de pintura. paineis e cartazes para decorações e par aexposlção, projetos,
mostruários de mercadorias diversas e
para propagandas, suportes artisticoa
para vitrines, estatuetas para adornos
e para fins artisticos. taboletas

RUA CAMPOS SALES N. 93
'TAIOBA
S. PAULO'

Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 621.097, de 12-12-1963
Vitrex S.A. Indústria e Comércio de
Vidros
São Paul,
•

f;M

• Classe 46
Artigos da classe
Termo n.° 621.090, de 12-12-63
Russo & Molins Ltda.
São Paulo

It 11
Ind. Brasliesra

Classe 41
Para distinguir: Café em grão, turrado
e moido
Térrno n." 621.094, de 12-12-1963
Susi Decorações Ltda
São Paulo

Ind.Brasileira

Classe H
Vidro comum, laminado, trabalhada
in tddas as formas e preparos, vidre
cristal para todos os fins, vidro industrial com telas de metal ou composi.
ções especiais: ampolas, aquários, a&
sadeiras. almofarizes, bandejas, cubetas, cadinhos, cântaros, cálices. canta
de mesa. cápsulas copos, 'espelhos, es
carradeiras, frascos, formas para doces
IND. BRASILEIRA
fôrma para fôrnos, fios , vidro, gar
rafas, garrafões, graus, globos, haste
Jarros, jardineiras, licoreiros, mamadal
5
Ind..
Brasileira
ras, mantegueiras, pratos. pires, porta.
El. PINHA'
Classe 38
jóias paliteiros. potes, pendentes, pe,
Ind. 13rasi1eiro:
Classe 25
Aros para guardanapos de papel
destais. saladeiras, serviços para re.
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns Para distinguir: Arvores de natal, bi- frescos, saleiros, tubos, tigelas, travespara retratos e autógrafos, balões (ex- be lots, bolas para enfeites de. arvores sas. vasos, vasilhames, vidro para vi.
Classe 11
Ferragen. e ferramentas de tôda espédraças, vidro para relógios, varetas
cie, cutelaria em geral e outros artigos
_vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis
Tipcaarraas para-brisas e
de metal não Incluldos em outras ciaiPREÇO DO NÚMERO DE HOJE:, CR$ 5,00
lane& argolas, armações de metal, abri-

•
Classe 39
Encostos. pneumáticos. revestimentos de
Classe 41
borrachas •e semi-pneumático,
Para Istinguir: APmentação 'de aves
Classe 31
e animais, especialmente rações balanTendas
ceadas
Classe 34
Termo n.° 621.091, de 12-12-63—
Impressos
Tesça — Decorações Artes Gráficas
Têrmo n.° 62/ .087, de 12-12-63
Ltda.
Pinna Comércio e Inirrtação
São Paulo
Ferramentas Ltda
TESSA
São Paulo

susL

