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• Rio 14 de abril de 1964
Decisões do Sr. • Secretário da InPortaria 216 de 27-10-1963, e lhe duu
dkstria.
provimento para reformar o despacho
VACAM S.A. Fábrica de Atadu- Irecorris)o e denegar a marca requerida,
ras, Gazes e Algodões Medicinais • — com aplicação ao artigo 120 número 5
,Recorrendo do despak ho que Indeferiu do Código da Propriedade Industrial.
o pedido de declaraçãO da caducidade
Laboratório Lévrier Ltda. — Recornúmero 123.906 rendo do despacho que deferiu () teêr.
;Ia marca Curitas
— De The Kandall Company.
mó 271.941: marta Ban — De Bristol
O Sr. Secretário exarou o seguinte Myers, Co.
despactia.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
Conheço do recurso interpoato, , de despacho:
acordo com o artigo 50 — Parágrafo
Conheço do, recurso interposto, de
único da Lei 4.048, de 29-12-1961, e acôrdo com o artigo 50 — parágrafo
da Portaria '216 de 27-10-963 e lhe nego único mi lei 4.048, de 29-12-61, e da
provimento, para confirmar o despacho Portaria 216 de 27-10-63, e lhe dou
recorrido, em virtude. da no compro- provimento para reformar o despacho
vação da prova do desuso determinado recorrido em aplicação do artigo 95
pelo arc:go 152 lio Código da Propr1e17d0 Código da Propriedade Indus
dada' . Industrial,
trial.
Rio, 8 de abril de
1964. — Jose
Rio, 8 de 'abril de 1964. Ass.
1. C. Verciani, Secretário da
Indús- /ase I .C. Verciani, Secretário da Intria.
dústria.
Antonio Montesano — Recorrendo
Cia. Propac (Comércio e Industria
do despacho que deferiu o termo 97.442: — Recorrendo do despacho que indesinal de propaganda — Entre no Bar feriu o ténia) 335.481 — marca Ni-ae Não Peça Cognac, Peça Palhinha. ter.
0Sr. Secretário exarou o seguinte
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
despacho:
Conheço du recurso interposto, de
Conheço do recurso interposto, de
acô.'do com o tvtlgo 50 parágrafo único acôrdo com o artigo 50 parágrafo Únida Lei 4.048, de 29-12-1961 e da Portaria 216, de 27-10-1963, e lhe nego co da lei 4.048, de 29-121961, e da
provimento para manter o despacho Portaria 216 de 27-10-1963, lhe
nega provimento, com aplicação do arconcessivo de fls. face :inclusive aos
tigo
95 n 9 17 do Código da Proprierirgistros 242.846, e 236.833.
dade
industrial — Impedimento registro
Rio. 8 de ab.il de 1964.
Jose'
1.C. Vcrciani, Se: retário da Indústria, n.° 161.156.
Ass.
1964.
Cia. jardim Cales Pinos e Produtos! Rio, 8 de abril deSecretário
da
InC.
Verciani,
le Alinientação — Recorrendo do des- Jose I.
pacho que indeferiu o térmo: 109.806 dústria.
— marca: Jardim.
Fernando' S. Leinke — Recorrendo
O Si. . S.-crr.o esmrou o seguinte do despacho que indeferi tio tétano nú(Lsoactio:
mero 341.178: : marca Lemke,
Conheço do recurso !iéerposto, de
Conheço do recurso interposto, de
ac&alo com o att.qo 50 parágrafo lou- acordo com o artigo 50 parágrafo único
co da Lei 4.048, de 29-12-1961. e da Lei n.° 4.048, de 29-12-1961, e cia
da Portaria 216 de 27-10-1963, e lhe nego provimento em virtude do impenego provimento para manter o des.: dimento legal, referente aos registros
pacho recorrálo de fls, que aplicou 154.406 e 154.407. com aplicação inao caso o artigo 95 n. 9 17 do Código clusive do artigo 95 n. 9 17 do Códa Propriedade Industrial.
digo 'da Propriedade Industrial.
Rio. 8 de rb-il de 1964, -:
Jose: Rio 8 de abril de 1964. — Ass.
1.C. Verem ui, Secretário da
Indús- Jose 1.C
^ Verciani, Secretário da In.
tria.
dústria
Manue' Freire da Silva — Re. arAlimonda Irmãos • S.A. — Recorrendo do ilrspaclio que deferiu o ter- rendo do despacho que indeferiu o
mo 219.806 — titulo: Orleans — De aio 347.
347.110: marca Nata Vegetal.
Bar Nôvo Orlean Luta .
O Sr: Secretário exarou o seguinte
O Sr. Secretá-lo da Indústria exa- d-snacho:
roi; o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto. de
Conheço do recurso interposto de acôrdo com o artigo 50 — Parágrafo
acéndo com o artigo 50 parágrafo Úni- único da lei 4.048 de 29-12-61, e da
co da lei 4.048. de 29-17-1961, e da Portaria 216, de 27-10-63 e lhe nego

cesso de Fazer e Empregar a Mesm*
__ Continental Ou l Cotupany:
N. 112.439 — Aperfeiçoamento ens
Misturador e Oscilador para Conserva*
ção de Energia — Requerente — Ge.
provimento paca manter o despacho re- neral Electric Company.
N. 113.675 — lvlaquinaria para Pilo
.corrido, que bem aplicou o dispositivo
legal vigente artigo 95 "n. 9 5 do Có- pel — Rc .,uerente . — The Black
Clawson Com pany.
digo da Propriedade Industrial.
N. 113.823 — Conjunto de EletroRio, 8 de abril de 1964. — Ass.
Jose I.C. Verciani, Se.cretaVe dIn- coagulação Alimentado a Bateria — Re.
querente — Osmar . Gomes,
dústria.
•
N. 114.036 — Dispositivo Magnetico
Lanifício Leslie S.A. — Recorrendo
de
Armazenamento de dados — Requedo despi.cho que restauração o despacho de deferimento do tênia) 392.873. rente — The National Cash Register
_ • n iaccii: Péroiinde Brasperoia Indus- Company.
N. 114.008 — Dispositivo Isolante
tria e Comercio S.A.
O Sr. Se.retário exarou o seGainte para descida de antenas de televisão e
procesi o para a respectiva fabricação
despacho:
Na confortnid.;de dos pareceres de — Requerente — Robert Frank.
N. 114.049 — Condeumador Elétrico
fls, inclusive do Sr. Assistente Jurídico
com camadas de alumínio
desta Secretaria, não conheço do re- Regenerativo
mediante vaporização —. Recurso e determino o arquivamento do aplicadas
— Sá/lens 1, Flalske Aktienprocesso de acórdo com o artlgo 196 querente
gesellschaft
e , seus itens do Código da Propriedade
N. 114.088 — Papel para copla —
Industrial.
Requerente — Minnesota Mining And
Rio, 8 de abril de 1964. — Asa. Nlanufacturing Company.
Jose I.C. Verciani, Secretário da InN. 115.847 — Pi'ocesso para a apli.
dústria.
cação de camadas quiri° e termo re.
Rio,
Rio 8 de abril de 1964. - Asa. sistentes, Inipermeaveis a líqui(los , SÓ.
Jose
Verciant. Secretário da In- bre superfícies de concreto, especialdústria.
mente sôbre a parede interna de tuba.
laduras de concreto — Requerente —
Expediente do Diretor Geral
Farbwe='ke Hoechst
Ak-tiengsellschaft
Exigéncia
Votam Melster Licius 1) Bruning.
N. 116.208 — Camadas Copiadoras
Rio, 14 de abril de 1964
para-formas de impressão requerente —
Té.ino: Kalle Aktiengsellscha ft. N. 116.236 — Canuitlas Copiadoras
N. 14.550 — Adelino dos Santos:
privilégio de invenção mantenho a exi- para formas de iinpresção — reguerentes• Kalle Aktiengesellschaft.
gência.
N. 116.259 — Camadas CopiadoRio, 14 de abril de 1964
ras para formas de impressão — Re.
Notqicação
querente — Kalle Aktiengsellschfat.
N. 116.275 — Aperfeiçoamentos •errt
Uma vez decorrido o prazo de interruptores elétricos — Requerente —
recurso previsto pelo artigo 14 da Contro!s Company Of America.
Lei n.° 4.048 de 29-12-61 e mais
N. 116.322 — Aperfeiçoamentos em
DEZ DIAS -- para eventuais jun- ou relativos a processos de fabricação
tadas de re; wsos, e do 'mesmo não de catod impregnados para serem usase teimo valido nenIcun interessado, dos em tubos de descarga elátrica e
ficam notificados os requerentes abai catodos feitos por tal processo — Rexo mencionados a comparecer a éste ' (inerente N. V. Philips' Gloeilampen»
Departamento a fim, de efetuarem fahrieken.
o pagamento da taxa final concerN. 116.325 — Tubos El*etronicos e
nentes a expedição dos resp.ticos Soquetes — Requerente — Radio Cor.
certificados dentro do prazo de poration Of Ainerica
SESSENTA DIAS — na forma
N. 116.371 — Uni sistema de radio
do parágrafo único do artigo 134 rotativo para localização de objetos -do Código da Propriedade Indus- .Requerente — Standard Electric S.A.
trial,
N. 116.382 — Dispositivo • de Descarga Eletrônica de Alta Potencia —
PriviNpo de Invertçtio
Dejetas-os
Requerente — Radio Corporation Of
America,
•
N. 116.385 — Aperfeiçoamentos era
N. 112.097 — Composição para Tra- ou relativos a dispositivos para convertamento em Poços de Perfuracão e Pra- ter um sinal de televisão colorida de
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___ .- As Repartições :Pública!
- As Repartições, Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
deverão remeter o expedientt
renovadas até 29 de fevereiro de
destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO
DE
IMPRENSA
NACIONAL
cada
arte, e às iniciadas, em qualhoras.
15
nais,"diariainente. até as
'
DIRETOR GEIA
quer
época,
pelos õrgãos Compe- As reclamações pertinen ALBERTO DE BRITO PEREIRA
tentes,
•
tes.. à matéria retribuída, nos ca.'
Os de erros ou orms.ões. deverão mue;ia no ~viço. ou. I. UPLIC ..CeMS •CHEFE DA ISEC-.0 DE •E0..00 • •- A fim . de possibilitar' a reFLORIANO GUIMARÃES messa de valõres acompanhados
MURILOALVES
ácr formuladasFERREIRA
por escrito, à
de esclarecimentos quanto à sua
..5eçãO•de Redação. das 9 às 17,30
aplicação, solicitamos usemos inhoras, no máximo até, 72 .horas
DIÁRIO OFICIAL
teressados
preferencialmente cheapós a saida dos órgãos oficiais.
SEÇÃO
• que ou • vale 'postal, emitidos- a
se,,,Se e. pUbl)cCd•da, do Mxpediento do 0•,..a..tamento
• Os originais. deverão ser
~or.., da Proprioaddd IndUatrl.• doMirelt~d
pavor do Tesoureiro do Departadactilografados ' e autenticados,
O a Indú•trld e Corniorett,
mento de Imprensa Nacional. ressalvadas. por quent'cle 'direito.
imprtatic lisa °H caies ao Dt.cartarauto cie In kreA n te • Nacional
- Os suplementos às edições
rasuras e emendas.
-dos
órgãos oficiais só se forneceASSINATURAS
Excetuadas' as para o .exterão aos assinantes . que, os soliciriot. que serão sempre -anuais. as
tarem no-ato da assinatura.
FUN.CIONÁRIOS
:assinaturas poder - se - ão. tomar. REPARTIÇÕES E PARTICULARES
funcionário público fe-•
Capital e Interior:
em qualquer época, por seis meCapeai e _Interior:
1
deral, para fazer. jus ao des-•
- se.s ou um ano.
Semestre •
: Cr$
600,00 Semestre
Cr$ 150,0-0 conto indicado-. - deverá provar
- As • assinaturas vencida Ano .
Cr$ 1,200.00 Ano .
Cr$ 900,00 esta condição no ato da- assipoderão ser suspensas sem aviso
- Exterior:
*Xur“.
Exterior:
1
previ°.
•
O . custo de cada exemplar
Ano .
Cr$ 1.300.00 Ano .
Cr$ 1.000.00
Para facilitar aos assUiarues
atrasado dos órgãos oficiais
a verificação, do prazo de vali- registro. o fl.:és e o ano em que jornais, devem os assinantes pro- será, na ttenda . avulsa, acrescidade de suas• assinaturas, na ..'indará.
videnciar a respectiva renovação do de Cr$ 0,50. se do mesmc
..
parte superior do enderéço vão A fins' de evitar solução de cOin antecedência mínima de ano, e de Cr$ 1,00, 1 Por ano
impresços o número do talão de continuidade. no . recebimenro dos •trinta (30) 'dias:
decorrido •

E X PE D1ENTE

°

t` •

.

_

N V. Phillips1 juntadas de recursos, e do mesmo não
padrão determinado em um sinal - Requerente - Toledo Sente Corpo- N° •
Glotilampenfabrie ken - Cumpra a se tendo valido nenhum interessado,
de pacirr.0 d' iferente -•aequercnte - ration.
N. V. Philips' Gloeliampenfabrieken
f:cain notificados os requerentes abaiexigência.
• Modéle de Ultirlidade - Deferido
N. 116.537 - Dispositivo de ManN. 124.275 - The National Cash xo mencionados a • comparecer a êste
I I igienizador para Register C,ompany - Cumpra a exi- Departammto a fins de - efetuarem o
N.
113.959
dril operado
por chave e processo -i
João Per- , gência.
Requerente
Requerente - The Jacohs .Manufactu- garganta •
pagkunento da taxa final concernente
rousset dos Santos.
ring Company..
expedição dos respectivos certificados
N9 121.438 - Institut Fraikais
N. 116.55S Aperfeiçoamentos reExigências
Du Petrole, des Carburants et Lubri- dentro do prazo de sessenta dias lativos a ligas e eletrodos contendo
na forma do parágrafo único do artigo
In; ' fiants e- Cumpra a exigência. •
N° 109,566 - lndelpa S.A.
tais ligas - Requerente - Imperial
134 do Código da Propriedade Indus!
N9
124.691
Baunier
QBS
diistria
Chcmical Industries L'T teci.
trial.
N 116.585 ' - Dispositivo • de des.:. dustrial 'Elétrica Paulista -• Cumpra a Companhia Brasileira de Equipamen•
Privilégios de Invençao Deferidos
tos - Cumpra a exigência.carga eletrôni( a de alta potência - exigência.
N9
130.925
Dalila
Pereira
N.
113.933
Madeuo
Glogowslçi
Requerente Radio Corporation Of
Têrmos:
e Wolff S . À. Máquinas e Acessorios Szyszka - Cumpra a exigência.
América.
N.
116.068 - Máquinas para ceiN°
113.134
AB
Stockholms
para a indústra tex til - Cumpra a exiN. 118.693 - Aperfeiçoamentos em g ência
lar culturas de vegetais altos plantados
Bryggeries - Cumpra a exigência.
controle de freqüência automatico para
N' 113.254 • - Serralheria Artis- em fileiras. - Requerente: Massey FetN. 116.394 - 'Varra Aktiengesellsdo deslocamento de fase - Requerente chaft - Cumpra a exigênca . • .
tica Preolar Limitada - Cumpra a gunson (Austrália) Linnted.
Fulton Controla ComRobertsliaw
N. 117.892 - Processo - de imperN. 118:353 - Edmundo Vidal - exigência.
pany..
meabilização de camurça e outros. --Cumpra a exigência.
N9
120.118
Central
Aguirre
N. 119.636 - Processo de limpeza • N. 118.873 - Coppenveld Stell
Requerente: A. Strasser.
Sugar Company - Cumpra a exiaperfeiçoado - Requerem. - Imperia l Company - Cumpra a exigência.
gência.
N. 123.872- Nova composição inChemical Industries Lirnited.
N. 120.320 - Imperial Chemical InN° 121.930 - American Cyana- 1 seticida e processo para sua prepaN. 119.787 - Aperleiçomen tos em dusries Limiteci - Cumpra a exigênmid C,ompany - Cumpre a exigén- ração ,- Requerente: American Cyaou relativos a fabricação de produtos cia.
namid Company.
eia:
•
de frutas citricas L- Requerente N. 120.577 - Kalle Aktien ge seitaJ. Lyons- ti Company •Lirnited
N.
122.268
Parbenlabrieken
, • Modèlo de • Utilidade Deferido
Cumpfa a exigência
chaft
N. 119.851 - Dispb.itivo de Re.I Bayer Aktiengessellschaft - Cumpra
N. 120.414 - NU° tipo de tampa
N. • 120.747 -. American Hospital a exigência.
gulagem de passagem através de tubo
contra derrame de líquidos em ebtiii:
deformavel - Requerente - Labora- Supply - Corporation - Cumpra a
N° 123.499 - Robert James Geal:y ção Requerente: Oztávio Garcia
eiigência
tortos Bruneau
- Cumpra a exigência.
•
da Rosa.
N9
121.987 - J. R. . Geigy SoN. 119.003 - Aperfeiçoamento em
N° 124.040 - Nicolino Guimarães
ciedade Anônima - Cumpra a exi- Moreira - Cumpra a exigência.
pendurtsdor de cano - . Requerente
Alteração de Nome de Titular
•
Automatic Sprinkler Co-rporation • Clf, gência.
de Patente
No 124.852 }delicio Machado
N9
122.899 - John E. Lindber4
América.
Prima Ele iro-Domésticos Sociedade
Companhia - Cumpra a exigênJr. - Cumpra a -exigência.
N.' 131.108 - Máquina para a proAnónima - pede para ser anotada na
N° 122.892 - Luiz Nazzaro Ju- cia
dução de pacotes cheios, especialmente. nior - Cumpra a exigência.
N° 126.951 Jose PI:mui - 'patente de número: 63.770 -• privilé.
pacotes com líquidos' - Requerente -,
gio de invenção a alteração do nome
N° 123.022
Comercial Solveu; Cumpra a exi g Meia .
Pr. Heag er Maschinenfabrik Aktien- tes Corporation - Cumpra a exiN. 199.112' - 'talo Gallo - da titu?ar. - Anote-se a alteração do
g sellschaft
Cumpra a exi gência
nome.
gérxis
.
N. 134.129 - Chuveiro portatil a
N° 123.097 - The National Cash Expediente da Divisão de Privilégio Expediente da Divisão
de Privlégios.
alcool - Requerente - Saint - Clair Register Company - Cumpra a exide /tu eriça°
repoblicadoa por ter saído com inço.Moreira Senna.
gência.
.
reções
Rio, 14 de abril de .1964
N. 135.087 - Aperfeiçoamentos em • N 9 123.824 - Carl Emil Ver•
Rio,
14
deabril
de 1964
ou relativos a mecanismo de aciona- mehren e Thomas Ludwig 15.Iartin VerNotificação
Cumpra a exigência.
, mento a distancia de antenas telesc<rpi- inehren
Exigências
Ucl
N° 123.8-19 - Mn, and rrke
ma -tezdecorrido
ecorr o o prazo de reaos para veículos - em geral - - Requecurso previsto pelo artigo 14 da Lei
Limited • - Cumpra a exigência.
N. 95.527 - Irving easter c
rente - Olavo Ehmice.
N° 124.114 -a Merck ti Co. Inc. número 4.048. cie 29 de dezembro de ving Peldman - Cumpram à •xigénN. 136.769 - Aparelho que . reage
1961 e -mais dez dias - para eventuais cia.
at um estado ou conche g o e equilibrio - Cumpra • a exigência.
Um

•

•
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N. o 405.462 - Vice Rei - clasN. 121.83 '- Institut Français t'u exclusão de. abajures - esfregões,
se: 44 - Fábrica de Cigarros SyPetrok, des Carburants et Lubrificairs. mortalhas e. mosquiteiros.
N.° 404.358 - Chenilã - clas- dan S.A.
- Cumpra a exigência.
N. o 405.486 - Lirico classe:
se: 34 - Chenile do Brasil Te41 *- Leiteria Lanches Lirico
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA celagem e Confecções S.A. •
N.° 404.359 - Chersilã - clas- Ltda.
DIVISÃO DE MARCAS
se: 36 - Chenile d Brasil Tece- • N.° 405.498 - Maison,Blanche
- classe: 37 - Francisco Evarislagem e Confecções' S.A.
Rio, 14 de março , de 1964
to Teixeira,
N.°
404.360
Chenlnylon
Notificação
classe: 34 *- Chenile do Brasil -EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
Uma vez decorrido o prazo de .e- Tecelagem e Confecções S.A.
INDWERIDO
curso previsto pelo 'artigo 14 da Lei
N. o 404.361 - Chenlyon
número 4.048. de 29 de dezembro de.
Chenile do Brasil
N.o 448.868 - Carnet . da Sorte
1961 e mais dez dias - para eventuais élasse: 37
- classe: 8-11 - 31 - 36
juntadas de recursos, e do mesmo não Tecelagem e Confecções S.A.
N.° 404.362 - ‘ Cheninylori - 37 - Casas .Fausto Roupas S.A.
se tendo valido nenhum interessado,.
E:cara notificados os requerentes abai- classe: 36 .- Chenile do Brasil
SINAL DE PROPAGANDA INxo mencionados a comparecer a êste Tecelagem e Confecçoes S.A.
N. o 404.389 - Brasifer - clasDEFERIDO
Departamento a fim de efetuarem o
pagamento da taxa final concernente à se: '16 Distribuidora de MateN.° 404.149 - lmobiliaria Pauexpedição dos respectivos certificados rial para Construção Brasifer
lo Galiano Opegê - clase: 16
dentro do prazo de sessenta dias - Ltda.
na forma do parágrafo único do artigo
Titulo de Estabelecimento De- 33 - Imobiliária Paulo Galiano.
134 do ' Código da Propriedade Indus- ferido.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
trial.
N.° 303.862 - R. Borghoff MoINDEFERIDA
Lotecnb. S.A. - classe: 6 - 7
MARCAS DEFERIDAS
- 8 - 11 - 33 - R. Borghoff
NP 401.049 - Eletroma g.: -N. 392.710 Ceferin - classe: 3 Mototecna S.A. - Art. 117 n. o 2. classe: 6 - 8 - 11 - 21 - Laiz
N. o 403.194 .7- Oficina das Má- Walter Nogueira e Osias Cabral
- American flome Products CorPoraquinas - classe: 17 - 33 - Ma- Rangel.
tion.
N. o 403.086 - A Eletro Luz N. 395.992 - Universal - clas- noel Renor da Silva .- Art. classe: 8 - Irmãos Valarelli.
se: 25 - Universal Publicidade e Ar- 117 n.o
quitetura Ltda.
N.° 405.596 - Represeniaçrses
MARCA INDEFERIDA
classe: 16
N. 400.586 - Desa
Vitarroz - classe: 19 - 41 -- 42
- Representações Desa Ltda.
N. k) 345.117 - Inca - classe: - 43-. 44- Representaçõ e s ViN. 902.129 - Freczoniatic - clas- São Paulo Alpargatas S.A. tarroz Ltda.
Campos
Salles
Sociedade
se: ' 8 N.°
395.920 - Regina - clasAnônima Indústria c Comércio.
•EXIGENCIAS
N. 402.866 - Ro-Ri - classe: 36 se: 41 - M.M. I ibeiro.
N. o 402.350 --- Barão - clas.--2 Cleva Confecções Italianas LimitaNP 404.024 - Uri Quin.,:a do
da. - Sem direito ao uso exclusivo se. 42.- Fábrica de Biscoitos e
Brasil S.A. - Cumpra a exigênPanificadora
Barão
Ltda.
expressão
origina/
constante
do
da .
N.° 402.600 - Cavalo Marinho cia. o
clichê.
N.
430.840
General
Feods
N 403.355 - Reggiani - classe: - classe: 36 - Gomes Santos S.A.
Corporation - Cumpra a exigênIndustria e Comércio.
36 -14)José Reggiani.
N. o 403.361 - Maco - classe: cia.
N. 404.104 - Colegial Mello Sem
Puglia
Filhõ.
1t1
- Sociedade Metalúrgica Maclasse: 36 - R.
DIVERSOS
direito ao uso exclusivo colegial que Co Ltda.
NP 403..422 - Old Cana' - clas- .
no caso corresponde a um tipo de
N.° 326.267 - Lab Zambeletli
se. 42 - Intercontinental Repre- S.A.
calçado.
- Arquive-se o processo.
N. 404.064 Defumador Tab:etes sentações Ltda.
N.° 345.745 - Sheiebler & Cia.
N. o 403.462 - Encontro MarcaSão Jorge Ogurn - classe: 2 - J.
- classe: 32 - EmPrêsa Jor- Ltda. Não há que deferir quanA. Chaves.
tó ao pedido 'de reconstituição es
N. 404.083 - Dois Triângulos - nal do Commércio S.A.
qure o registro a que representeclasse: 8 - Rui Landi de Camargo.
N. 404.104 - jandd classe: 8 TITULO . DE ESTABELECIMENTO se refere foi expedido sob n. o ..
241.604,
INDEFERIDO
- Janda Sociedade Anônima Importação Auto Peças. - Com exclusão de
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. o 404.041 - Casa São Crispim
N.° 404.150 - Sulco - cla.sse:
PESQUISAS
clase: 35 - Silva Braga & Cia.
1 - Luiz Pni Neto,
Ltda.
404.206
Flamengo
de
- N. o
Dia 14 de fibril de 1964
Luxe - classe: - 48 - Compa- NP 404.078 - Duchesse - casnhia Carioca de Indústrias Plás- se. 48 - Indústria e Cbmércio de
Notiticaçko
ticas - Com direito ao - uso ex- Produtos de Toucador Ouelin
Urna vez decorrido o prazo de reclusivo da expressão "De Luxe". . Ltda.
N.° 404.218 - Invicta - clasNP 404.120 - "Hidro-Fosco - curso previsto .Pelo artigo 14 da Lei
se: 6 - Importadora Americana classe: 16 - Tintas União Ltda. 12.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
S.A. Comercial e Técnica.
NP 404.121 - Hidro-Fosco - dias - Para eventuais juntadas de
N. o • 404.220 - Crisval - clas- classe: 1 - Tintas União Ltda. recursos, e do mesmo não se tendo
se: 1 - Crisval S.A. Comercial • N. o 404.126 - Aderex - clas- valido nenhum interessado, ficam no•
Agro-Industrial - Com exclusão se: 1 - Mantovani Ungefehr & t i ficados os requerentes abaixo mende explosivos - pedra pomes - Cia. Ltda..
cionados a comparecerem a 'este Departamento, a fim de efetuarem o p a gatiller.
NP 404.273 - Costa - classe: mento da taxa final
NP 404.223 - Crisval - clas- 18
concernente à
- Costa & Cia. Ltda.
expedição dos respectivos certificados
se: 6 - Crisval S.A. Comercial
N.° 404.437 - Papi-Soneca - dentro do prazo de
Agro-Industrial - Com exclusão ciasse: 40 - Probrasil Industrial
sessenta dias na forma do parágrafo único do arti.
de gabaritos e linguetas.
e
Mercantil
S.A.
go 134 do COrligo da Propriedade
NP 404.231 - Crisval clas- -, N. o
404.597 - Lambrescouter Industrial.
se: - 47 - Crisval S.A. Comer- do Brasil
- classe: 21 - 33 ciai Agro-Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
N. o 404.275 - Monta.na - clãs- Francesco Palerm0.
NP 405.090 - Santista - ciasse: 43 - Christian Von Bulow.
•
NP 428.280 - Sputnik - Tintas
N. o 404.276 - Montana - clas- se: 40 - Fábri-ca de Móveis SanProspa do Brasil S. A. - cl.. 1.
se: 43 - Christian Von Bolow.
tista Ltda,
N.° 428.746 - Polarex - CalçaN.o 404.350 - Albany Ou N.o 405.356 - Rewltone - clasclasse: 47 - Albany Oil Petróleo se: 8 - Sozigam & Sozigan Ltda. da Berrnejo & Cia. Ltda. - cl. 49.
N.° 429.345 - Endochimica -e Derivados Ltda.
N. o 405.357 - Cruzeiro do Sul
NP 404.356 - Triunfo - clas- - classe: 16 - Imobiliária Cru- Indústria Farmacêutica Endochimica
S. A. - cl. 3.
se: 24 - José Foz & Cia. - Com zeiro do Sul Ltda.
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N.° 429.346 - Slocort - Ind.
Farmacêutica Endochinsica S. A.
- cl. 3.
Más.
N.° 429.347 - Slopart
trio Farmacêutica Endochimica S. A.
- cl. 3, .
InN.° 429.348 - Lis Adeolin
dústria Farmacêutica Endocrimica S.
cl. 3.
N.° 429.902 - Café Araçanca Jose Sinimbu da Silva - cl. 41.
N.° 430.412 - Lynce - Metslúr.
gica Lynce S. A. Ind. e Comercio
cl. 50.
NP 431.387 - Prosperidade do
Sul - Ind. Alimentícia Prosperidado
do Sul Ltda. -- cl. 41.
N.° 431..559 - Clark Equiptimen1
- Clerk Equipament Co. - cl. 21.
N .° 433.514 - Viaduct - Arthur
Balfoui & Co. Lim ited
cl. 5.
Lei,
NP 434.947 - Zoodina
Climax S. A. - el. 2.
• N.° 439.935 - Paraná Magazine
- Adapto Araujo Santos - ci. 32.
FáN.° 444.478 - Hanequirn
brica de Bebidas Hanequ'im Ltda. cl. 42.
N.° 446.104 - L'Equilibre Biolo.
gique - S. A. L'Equilibre
que - cl. 3.
N.° 446.716 - Orbis - Orbis
Pinturas Decorações e Comercio Limitada - cl. 50.
N.° 447532 - Orion Sayelle E. I. Du Pont de Nemours And Co
- ri. 22 (com exclusão de fibra ).
N.° 447.974 - Jonei - Jonei
Participações e Administração S. A.
- cl. 50.
NP 447.975 - Samasa - Comércio e Administração Samasa S. A.
cl. 50..
N P 443.457 - Correio de Noite
- Maria Lindalva de Mello - cl.
32 (para uma publicação impressa).
N." 448.032 - Germe - Indún.
tria e Comércio de Met. s Garma
Ltda. - cl. 5.
N.° 448.502 - P PP - Clorotécnica S. A. Equipamentos para Indústrias Químicas - cd. A (com exclusão. de cimento refratário, tintas
de anilinas minerais e não minerais).
N.° 448.468 - 1tare .- Confecções Itere Ltda. - cl. 37.
N.° 449.109 - Teadoro - Importadora Damarca Ltda. - cl. 39.
N P 449.406 - Maraja.Mse M
Fábrica' de Máquinas Raimann S. A.
- el. .6.
N.° 449.407 Marajo MSK Fábrica de Máquinas Raimann S.A.
A. - el. 6.
N. 449.408 - Marcja MSN Fábrica de Máquinas Raimann ' S.
A. - cl. 6.9
N° 449.411 - Marajo Olsa
Fábrica de Máquinas Raimann S.
- cl. 6.
NP 449.412 - Marajo I.SF TRA
- Fábrica de Máquinas Raimann S.
A. - cl. 6.
N.° 449.413 - Marajo AK /iábrica de Máquinas Raimann S.
A. - cl. 6.
• N.° 449.418
ZL
Marajo
Fábrica de Máquinas Raimann S.
A. - cl. 6.
N.° 449.420 - Marajo ONS
Fábrica de Máquinas Raimann S.
•

A. - cl.
N.° 449.421 - Marajo OL Fábrica de Máquinas Raimann S.

A.'
cl. 6.
N.° 449.422' - Marajo OLH
Fábrica d
. e Máquinas Raimann
A. - cf.. 6.
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N.° 449.427 - Marajo LDA LDE
- Fábrica de Máquinas Raimane S.
A. - cl. 6.
N.° 449.429 - Marajo-LU - Fábrica . de Máquinas Rairnann S. A.
- cl. 6.
N.° 449.432 - Marajo DL - Fábrica de Máquinas Raimann S. A.
- cl. - 6.
N.° 449.436
Marajo KJ - Fábrica de Máquinas Raimann S. A.
- cl. 6.
N .° 449.437 - Marajo KJP Fábrica de Máquinas -Raimann S. A.
-- el. 6.
N.° 449.439 - Marejo KPP _Fábrica de Máquinas Raimann S..
A. -- el. 6.
N.° 449.440 - Marejo KPPM Fábrica de Máquinas Raimann S.
A. - cl. 6.
N.° 449.456 - Marajo R F N Fábrica de Máquinas Raimann - S.
A. - cl. '6.
Marajo KM N.° 449.461
Fábrica de Máquinas Raitnenn S.
A.
el. 6:
N'.° 449.463 - Marajo DT Fábrica de Máquinas Raimann S.'
A. --- cl. 6.
•
N.° 449.465 - Marajo OA Fábrica de Máquinas Raimann S.
A. - cl. 6.
N.° 449.466 - Marajo FI Fábrjea de Máquinas Raimann S. A.
-- el. 6.
N.° 449.644 - Helesta - Confecções Helesta Indústriá e Comércio Ltda. - cl. 36.
N.° 449.647 - Lourdite - Me-'
deiros Cs Cia. Ltda. - el. 41.
N.° 449,658 - Antimucine Sandoz S. A.,- cl. 2.
N.° 449.663 - B CE - Cia.
Brasileira de Comércio e Empreendimentos B CE - cl. 16.
N.° 449.678 Invencível - The
Rio de Jailifiro Flour Mills And Granarias Limited - el. 31.
N.° 449.698 Va Banque álowin Importadora e Exportadora
Brasileira Ltda. - el.- 48.
N.° 449.752 - Jertud - Atelier
de Modas Jerusa Ltda. - cl. 36.
N.° 449.762 - Moteldoque Laticínios Jordanense Ltda. - cl.
43.
LaN.° 449.765 - Retodoque
ticínios Jordanense Ltda. - cl. 43.
N.° 449.766 - Rotedoque - Lacl. 41.
ticínios ' Jordanense Ltda.
N.° 449.772 - Cidiren - Soc.
Distribuidora de Produtos Derivados
de Petróleo Cidirem Ltda. - cl, 47.
N.° 449.810 - Insumee - Insulara Intercomercial Suec9 Brasileira
- cl. 17.•
N.° 449.835 - Tecalemit - Tecalemít Limited - el. 28.
N.° 430.299 - Visem - Cia, Li
pes Sá Industrial de Fumos - cl.

44.

N.° 450.379 - Chrysos - Laticínios Orlando Ferreira Ltda. -- cl.
41.

N.° 450.390 - Dinho - Casa Dinito Ltda. - cl. 12.

Cia.
N.° 450.393 -- Candango
Industrial, e Comercial Couraçado el. 23..
N.° 450.394 - Candango - Cia.
Industrial e Comercial Couraçado •

d. 31.
N.o 440.403 - Cassandra PNrkuns 'Wall Paris - ol. 48.
N P 480.417 - Diragesic - Azne,
Oiloask Cyanom id Co. ••••••
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N.° 450.429 - Oratorio - CooN.° 450,884 - Café Completo Exigõricias:
ps I
Vitivinicola AliEnca Li- Waldemer ' Ferreira da Silva,N.
o 406.351 - Estabelecimentos
mitada - cl. 42.
classe 41.
Gráficos
Santa Maria S.A. - SaJe-On
N.°
450.986
Casaque
N.° 450.447 - Tamborim - Altisfaça exigência.
berto Barrando- Guimarães - cl. 32. D'Albert Societe Anonyme,
N.° 442.284 - Calçados Gaina
' N. o 450.465 - Cautan - Res- n.o 48.
Satisfaça exigência.
Ltda.

Feteizeina .N o 450 914
Clovis Rels Lima, classe 48.
N. o 450.916 - Simão - José
N. o. 427.742 -•Cimportex Co.
Ar-us!o Barr.iso & Cia, classe 41. marcial Importaclwa e ExportadoAguarde-se
N. o 450.933 - Noite Alegre - ra Ltda,
Paulo Borges. cla • se 42.
.¡ N. 41;003 Lowenstein
S.A. Fab. Aliança de Artefatos
N. o 450.C57 - Gordas' de Metais. - Aguarde-se
dex Ind. e Com. Ltda., ciasse
N. o 447.996 - .Incopais Indúsmero 41.
tria e Comérc'o de Plásticos Ltda.
N.° 450.970 - Balada de Coim- - Aguarde-se.
bra - Restaurante Balada de
N. o 448.469 - Mariano RodriCoimbra Ltda.. clase 11
gues Filho. - Aguarde-se.
•
Titulo de Estabelecimento DeEXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
ferido:
RECIPIÇAO DE INFORAMAÇÃO
N. o 448.342 - Instituto ImpeE E'XPEDIÇA0
rial - Manuel de Almeida Me.squita,oclasse 22 (art. 117 n.° 1).
Rio, 14 de março de 1964 N. o 48.412 - Clube Naval Re• Notificação:
creativo P3rto dai Nau.s - Aido
São convidadcs 'os requerentes
Oscar Almgren, classe 33 (art.
abaixo mencionados a comparecen.o 17 n.° 1).
N. o 448.448 - Orban - Miguel rem. a este Denartamento, a fim
Barbieri, classe 25 (art. 117 nú- de efetuarem o w.a.amento dos seguintes processos 'de marca:
mero 1) .
• N.° 164.249 - Marca: Agu-OfN. M8.430 Orban Organiza- tal - Lab. Moura Brasil Orlando
ção Bandeirante - Miguel Barbi- Rangel S.A.
cri, clasve 32 (art. 117 n. o 1).
N. o 393.353 - Marca: Cetbsal
N. o 48.452 Orban Organiza- - Farbenfabriken Bayer Aktienção Bandeirante - Miguel Barbie. gesellsnchaft.
ri, classe 11 (art.- 117 n. o 1) .
N. o 400.356 - Insígnia MoiN. o 448.453 - Orban Organiza- nho Recife - Grandes Moinhos
cão Bandeirante - Miguel Bar; do Bra sil S.A.
N. o 401.632 - Titulo. Armabieri, classe 33 (art. 117 n.n 1)..
N.° 49.654 -- nIstituto de He- rinho Vavá - B. Barros & Barros
matologia e Patologia Clinica Dr.. Ltda.
462.998 - Marca: GennuiMichel Jamra Instituto de Berna- rieN.°
Indústria
de Pecas para tratolgia e Patologia Clínica Dr. Mi- tores e automóveis
Ipetal Ltda. .
chel Jamra, classe 33 (art. 117
n.o 1).
Arquivamento de Processos de
Marcas:
Yasno Kubota.
•
N.° 133.503 - Transportes Santa antpl o Ltda..
N o 163.034 - Alfredo de Ma1 r es Queiroz.
N. o 167.845 - Carlos Natale.
DA
Vim's Indu2trial
N.° 179.632
Fa rmacAutica. Ltda.
N ° 330.52g - Mabra Manufatura Brasileira de Autlaeças.
N.° 341.098
- Genaro Ming Pe.
DO
•
rez.
• N. o 344.555 - R.eataurante e
Pi .z garin Vernnese Ltda.
N. o 362.639 - Metalúrgica Roasi S.A
N.° 378.062 - Indústria Brasi(Aprovada na Sessão de 13-12-631
leira de Armações Metálicas Ibral
Ltda.
N.° 395 516 - sebra IndusPREÇO: CR$ 500,00
tr3R1 Confeccães Ltda.
N. o 401.088 - - Aureliano P.
A VENDA:
Brito.
N o 402.553 - Dalichl Bussan
Na Guanabara
do Brasil Comércl o e Indústria
Ltda.
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
N.0 402.909 - José Olivares
Agéncia i: Ministério da Fazenda
Raro.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reerabblsa Postal
N.° 407.552 - Emprêsa de Cinemas Reunidos Ltda.
F.m Brasília
N.° 414.245 - Copenal ComNa Sede do D.I.N.
laanhin Patronímica Nacional.
Touring Club do Brasil: 3 9 Pavimento da Estação RodovIárfa
N.° 414.417 - Construtora Rosas Ltda.
N. o 419.100 -- Mercearia Ber-

taurante Canton Limitada, clas::e
n.o 41.
N.° 450.469 Bom-me-quer Bem-me-quer Lanches Ltda., classe n.° 41.
N.° 450.492 - Napoli - Metalúrgica Napoli Ltda., classe 11._
° 450.520 - Primeira Mão Maria de Almeida Morais,.•clage
n°32.
N. o 450.523
Ariri
Bar e
Café Ar:ri Ltda., classe 50.
N. o 450.527 - Integra - Integra: Ind. Tecnografica Limitada,
classe 50.N.° 450.529 - Omnifrut Omnifrut Importação e Expartação
'-.
Ltda., classe 41.
N. o 450.530 - Druck -.Peter
Zimmermann, classe 28.
N. o 450.533 - . Bossa Nova Bar e Lanches. Bosva Nova Ltda.,
classe 41.
N. o 450.543 - Telefan - Nazareno António Moi Mussi e Maria
de Piedade Fernandes Salazar da
Veiga Pessoa, classe 32
N.° 450.668 - Registro Elétrico
- Renato de Souza Freitas, classe n.o 32.
• N. o 450.843 -- Celeninha Stopa & Cai. Ltda., classe 42.
N. o 450.850 - Jornal da Barra
- lago José de Castro Veterio,
classe 32.
N. 450.853 - Bavtião Pra-.
dutos Alimentícios Barbosa Ltda.,
classe 41.
N. o 450.864 - Abaete - Produtos Alimentícios Abaete Ltda.,
classe 41.

.•SOMULA

IORISPRUDÊNCIA •PREDOMINANTE \
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
,

quem Ltda.

•

Seguric::.4.-faira
-
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0

N.° 419.843 - Sobrare° Sociedade Brasileira de Equipamentos
de Ar Comprimido Ltda.
• N.° 420.023 - Eduarda Constantl-no Sahl:t.
N. 420.042 - Santos & Soncini
Ltda.
•
N.° 420.117 - União Farmacêutica :industrial Ltda
N. o 420.242 - Irmãos Mendonça.
N.° 430.387 - Sociedade Comercial Marques Ltda. •
N. o 420.630 - The Gaodyear
Tire & Rubber Company.
N. o 421.018 Emaga Emprêsa
de Construção Glauco de Magalhães Ltda.
N° 421.019 - Rina rsa -Emprèsa
de Construção- Glauco de Magalhães Ltda.
N. o 421.675 - Combrep Com-panhia Brasileira de Equipamentos para petróleo Engenharia Indústria e Comérc:o.
N.° 421.773 - Dr. Alcindo
Campos.
N.° 425.678 - 0-waldo Magalhães.
N.° 426.129 - Emprêssa Publicitária. e Editõra Imago Ltda.
N. o 427.19 - Sapi-Sociedade
AnlerieP Tt.1 de Propaganda Iluminada Ltda.
N.° 427.31t3 - Emprêss, Etra
Ltda.
N o 427 334 - Sociedade Civil
Produplan Ltda.
N. 427 394 - Incofrel Indüstel- e Comércio Nacional de Freios
Ltda.
Sebastião Soares
'N.O 427.561
Neves.
N.° 427.665 - José Pedro Guimarães:
N . 427.676 - Irmãos Rivera
S.A. Im p ortação e Comércio.
N. o 427.819 - Jorge Teixeira
Dias.
N. o 427.904 - Tapeçaria S.dney
Ltda.
N o 427 158 - José innoc.nrite
N° 4 9 8.423 - Pyonyr Mica Limitaria.
N o 428 431 -. Expressa Nascimento Ltda.
N. o 423 432 - Vinpa Fo3sa
•
SC
N. o 423.438 - Jorge de Aguiat
Whi t^ kyr
N o 428 792 - João Batista
Mn et, (In cie
_ Aehilles
N °

s•-334.0s.
N.° 49 8. 9 "° - Auto Elétrico
pemniona jM
N e 428 89 9 - 423 353
423 8 4 - ^28.355 -. 423.856 Luiz Pne!reIII.
TnT

o 4 o 9 305

Sehavon

&

IsT o 428 939 - Casa de Carne,
Marchantes T fria. - Arqu i vemse

os Prne'Pen"

svcÃO
EXPFDT P'N"-rr,,
EXAMP, F r " f e r, DP, MAPCNS
••nn

Rio, 14 dá abril de 1961
F:Priênc/as
Têrmos:
. N." 423 707 - Adolphi, CouUnho. - •lui/lora a
N. o 423 929 Bar e Café ao
Brim Lanrhe Ltda. - Cum p ra a
exêncla.
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clusivo da letra "B" menos para "reNo 449.961 -,. Edifício Sobre •
vestimento de borracha".
Mar - Class? 33 - Rubens- Dias
N. 378.156 - Ibéria - classe 11 - de Almeida ._ Art. 117 - N o 4.
Bassat Sociedad Anonima,
N, 395.290 - POlipel - classe 38
E• ALTER AÇA()
- José Castioni & Filho. - Com TRANSFERÊNCIA
DE NOME DE TITULAR DE
exclusão de "guardanapos" e consiPROCESSOS
derando-se substituindo "papel ceio
fane" por "papel transparente".
Heramasa industrias Brasileiras
de Materiais para Polimento S.A.
MARCA INDEFERIDA
- Transferência para seu mania
N. -398.332 - Brascar - classe da marca: Borelll n o 264.569
21 - Comercial e Importadora Bras- Anote-se a transferência.
car Ltda.
Albion Comércio e Indústria de
Artigos para Escritório Ltda.
EXPEDIENTE - DAS DIVISÕES E
FRASE DE PROPAGANDA DE- Transferência para seu nome da
DAS SEÇÕES • '
FERIDA
marca: Albicol n o 229.068
(Republicado por ter • saldo com
Anote-se
a transferência.
N 9 442.361 - IBESA a marca que
incorreçães.
Ernesto
Rothrscnild S. A.. Ingarante o produto - Classe 8 - dústria e Comercio
. Rio, 14 de março de 1934
TransfeIbesa Indústria Brasileira de Em- rendia para seu nome- da
Marca
Notificação
balagens S. A. -Art. 121.
Vendaval
No
232.746
.AnoUma vez decorrido o prazo de rete-se a transfereticia.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei INSIGNIA COMERCIAL DEF2iComercia Representações e Par-:
RIDA
119 4.018 de 29-12-61 e mais Dez Dias
ticipações Diplomata Ltda. - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo
N o 403.622 - Emblemática - Transferência para seu nome da-,
valido nenhum interessado, ficam no- Classe 33-38 - Companhia Ibira-- marca' Diplomata - N 9 ZZ5.576 -•
tificados os requerentes abaixo men- puera Comércio e Indústria .- Anote-se a transferencia.
cionados a comparecer a &te De- Art. 114.
Usina Piraquê Ltda. - Transpartamento a fim de efetuarem o
pagamento da taxa final concernen- . N o 529.381 - Dorex . - Classe 40 ferência para seu nome da marca
tes à expedição dos respectivos cer- - Dorex Aparelhos Domésticos Paiquerê - N o 268.540 - Anote-se
tificados dentro do prazo de Sessen- S. A. - Art. 114 - Com osclu- a transferência.
ta Dias - na forma do parágrafo Sso Clp classe 8.
Les Laborcito'res Rousselt -único do artigo 134 do Código da
Transferência para seu nome da
Propriedade Industrial.
NOME COMERCIAL DEFERIDO marca: Treocitol - N o 327.181 -Anote-se a transferência.
MARCAS DEFERIDAS
N o 448.510 - Companhia • Ce1-laarmann & Reimer ONIBII N° 448.256 - Cova da.
- lulose Brasileira - .Companhia Transferência para Seu nome da
Celulose Brasileira - Art.
109 nuirca: Ameriral - registro interClasse 40 - Fábrica de Móveis nacional n 9 70.736. - Anote-se -e
Numero 2.
Cova da Riria Ltda.
N
o 426.350 - Wellin Produtos transferência. .
N o 448.501 - P.PP - Classe 38
Impulsora Mexicana Autornotriz
Beleza Ltda. - Wellin Produ- Clorotécnica S. A. Equipa- de
S.A. - trawferência para Seu nome.
tos
de
Beleza
Ltda.
Art.
.109
mentos para Industrias Quhnicas - Numero 3.
da marca 13ormarri - n 9 67.223, -7Anote-se a transferência.
- Com exclusão cie celofane e
Torrefaco e It rna-ein de Café
tubos postais,' TITULO DE-ESTABELECIMENTO Regente Ltdn - Tran
g rerêncln - ara
N9 448.695 - E. G. S. A. DEFERIDO
seu non'', da nutres- Café F,e,ente
Classe 39 - Enrique Ghihngheln9 9 95.763. - Anote-se a transfeli S. A.
'N o 421.782 - Fera das Balan- rncia.
Com exclusão de bulbos para ças - Classe 8-40 - Américo
tirar leite.
EXIOBNCIAS
Golfei - Art. 117 - N° 1.
N o 445.746 - Condomínio Edi.
N o 448.707 •••,vag - Clas.1. S. Lopes. & Cia. Ltda: - No
se 21 - Autowag
A. Indústria teto Panorama - Classe 33 - ' pedido de
Jerachiniel Frapzinger •Art. marca - Nalternem de nome da
,e Comércio de. Veiculos.
o 127.535 - Cumpra
.N o 449.104
Duagraf - Classe 117 - N9 4.
N o 415.993 - Clinica Santa a rxiRén0a.
5 - puagraf Importadora dá- MaBa d is e A n11 & Soda "a brik
Lucia - Classe 33 - Casa de Saú- Alctienterial Gráfico Ltda.
es-d t ,cl iaft - No pedido de
No 449.122 - DOIS Pinguins - cie Santa Lúcia S. A. - Art. contrato de eililoracão da mares.
Classe 28 - Cia. Ant.artica Pau- 117 - N o 1.
Fiikesol n 9 2t4.718. - Cumpra a
N o 533.912 - Rian Maquinas e ex(.2ênct.a..
lista I. B. 13. C. - Com exclusao cia expressão demais .ar- Equipamentos para Escritório DIVERSOS
Art. 117 n o 1 para o gênero de
tefatos de material plástico.
Classe - Rubens Setuoal
'N u 449.123 Dois Pinguins - negócio17-33
o
421.435
- Organização .Prooe vendas e consertos de
Classe 31 -Cia. Antártica Pau- máquinas e equipamentos par') euratória Espirito Santo Ltda. (lista 1. B. B. C. - Com exclu- escritorio.
Arquive-se o processo.
são de outros artigos de vedação.
N. 632.515 -- Manufatura de ProN o 429.343 - Confeltaria.A.B.:;. dutos T.{in.-n Ltda. - Aniarde-se
N o 419.126 - Antártica - ClasN, 833.00 - EtablissPin!mi.
se 31 - Cia. Antártica- Paulista - Classe 41 Santinho Pampolin,
- Preste esclarecimenlos.
I. B. B.. C. - Com exclusão de - Art. 117 - N o 1.
N o 449.922 - Edifício Silva Or.
outros artigos de vedação.
APOSTILA
N o 449.125.-.Antártica - Classe tiz - Classe 33 - A Companhia
23 - Cia. Antartica Paulista I. de Empriendimêntos Gerais C.E G
Companhia
Indiistrial e Mercantil
B.B. C. - Com exclusão de de-- - Art. 117 - N o 4.
cin Artefatos de Ferro "Cinial" N 9 449.923 - Edifício Bartolo- No pedido de apostila da marca:
maid artefatos de material plásmeu Bueno - Classe 33 - Cam- Tac nu 204.183. - Faça-se a setico.
N o 449.124 - Antartica Clas- panhia - de Empreendimentos Ge- guinte apostila: a sociedade titular
se 26 - Cia. Antartica Paulista rais C. E. C. - Art. 117 - Nú- pode war a sigla "Cimaf".
mero 4.
1. 13, B. C.
PRORROGAÇO0 DE PROCESSOS
N
o
449.924
- Eclilicio Raposa
N o 449.253
Citroft'irm
Tavares •‘-- Classe 33 - A Com
N. 629.394 - Alatoxide - classe
Classe 2 - Dr. Jose.Ary.
N. 347.259 - Beliogas - classe panhia cio Empreendimentos Ge- 1 - Sundeam do Brasil Anti-Doào8 •-- ffeliozás S.A. Comércio e In- rais C. E. G. - Art. 117 - Ni- sivos S.A. - Prorrogue-se o regia-.
trq.
dústria. .- Considerando-se como mero 4.
4.
62e.913 - Kemadrin - classe
distintivo ómente a ex pressão " He
N o. 449.925 - Edificio Fernão 3 -N.
The Wellcome Foundation Ltd.
d.".
-i' Dias - Classe 33 - A Companhia
- Prorrogue-se o registro.
N. 359.833 - "B" - classe 39 N. 630.118 - Repeltrassa - classe
tempanbia Incha tr l.al e Comercial de Empreendimentos Gerais C.E.
.
- N o 4.
23 - Lanifício Filepp0 S.A. rb.Erasmotor. - Sem direito ao uso eT-

N.° 423.821 - Cia. de Automóveis J.' M. de Carvalho. - Cumpra a exigência.
N.° 423.822 - Mecânica Paulista S.A. - Cumpra a exigência-.
N.° 424.037 - 424.038 424.039 - Confecções Altez S.A.
- Cumpra a exigência.
•N.° 424.367 - Serviços de Engenharia Alfa Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.° 465.450 - Fenil Química
Ltda. - Cumpra a exigência.

án
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-bricria de Tecidos Belém. --e Prorro- Ltda. - Prorrogue-se o registro retificando , a data para 9-8-54.
Oue-so o registra.
N. 623.992 - Emblemática.- clasN. 630.218 - Sulco - classe 1 a-

PRORROGAÇÃO DE EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

N. 630.348 - Laborterápica S.A.
LUiz' Pini Neta°. - Prorrogue-se O se 41 - Casa Souza Mattos Comércio
Prorrogue-se O Uma Instituição Apoiada na Cone Indústria S.A,
l'egistro.
•
N. 630.219 - Sulco - classe 46 - registro retificando-se a data para fiança do Médico - classe 3 - Laborterápica Bristol S.A. Indúsria
túz Pini Netto. - Prorrogue-se o 26-8-54.
N. 623.993 - Emblemática el. Química e Farmacêutica. - ProrE giste-0.
41 - Casa Souza Mattos Comércio rogue-se o registro.,
N., 630.890 - Pasta Menthol - e Indústria S.A. - Prorrogue-se o
piasse
- Perfumaria
Masco(te registro retificando-se a data para
PRORROGAÇÃO DE INSIGN1A
o registro.
Ltda.48
- Prorrogue-se
COMERCIAL
• N. 631.002 - Tatui São Martinho 26-8-54.
N..626.654 - Mensagem Econômiclasse 37 - Companhia Textil São
N. 583.485 - Granja Branca artinho. - Prorrogue-se o regas- ca - classe 32 - Associação Comer- classes 2 - 7 - 19 - 41 -- 45 a com exclusão de lenços. . ciai de Minas. - Prorrogue-se o Renato
Antônio Brogiolo. - ProrN. 631.053 - Tensocron - classe registro. •
rogue-se o registro.
O - Lab. de Biologia Cronos Ltda.
N. 631.515 - Emblemática - cl.
N. 593.057 - Netuno - classe 33
ti- Prorrogue-Se o registro.
17 - Ilocony Mobil 011 Company
N 631.502 - Tritunph - classe Inc. - Prorrogue-se o registro com - 'Emprésa Marítima Netuno S.A.
6 - J. J. Saville & Company Ltd.' averbação de conrato de exploração
PRORROGAÇÃO DE SINAL
▪ Prorrogue-se o registro.
aa favor de Mobel Oil de Brasil InDE PROPAGANDA
N. 586.804 - Itfartau - classe 21 rdústria e Comércio Ltda. - desp.
▪ Eletro Mecânica Arma Ltda. - de 7-4-58 - outro - contrato de
N. 611.259 - Transijui - classe
Prorrogue-se o registro com exclusão explorarão s. favor de Mob11 -011 do
33 - Transportadora Ijui Ltda. nrrdas duplas:
Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Prorrogue-se o registro retificandoN. 586.808 - Cadalumus - classe desp, de 11-12-61.
1 - "Cada)." Cia. industrial de Sa- N. 632.256 - Miltopan - e'aase se a data do R. 202.986 para 12 de
maio de 1967.
bão e Adubos. - Prorrogue-se o re- 1 _ .Bohme Fettaamie Gew.B.H.
els tr o .
Prorrogue-se o registro.
N. 633.533 - "A.A." - classes
c'asse 8 - 25 - 32 - 33 - 50 - AnBrasil-no-ride - N. 632.259 - Gardinol
N 594.909
classe. 40 - ysel Isaak laa'ner. 46 - Bohme Fettchemie G.M.B.H. gloamérica Industrial Importadora e
Prorro,gue-s.e o registro sem direito - Prorrogue-se o re aistro conside- Exportadora S.A. - Prorrogue-se o
tto uso exclusivo da palavra 1Brasil". rando-se os produtos de Amido para registro.
N. 595.029
Sugar Waffer Con . conservar e polir.
fian e a - classe 41,- A. Compa- N. 632.484 - Vorwerk - classe
• *PRORROGAÇÃO DE FRASE
DE PROPAGANDA
Chia Produtos Confiança ' S.A. - 8 - Votarerk & Cia. - ProrrogueProrrogue-se o re gistro sem direito se o registro.
N. 593.859 - O Caçula da Antarco uso exclusivo da expressão "Sugar N. 633.534 - classe 46 Vaaffer".
rábrica Inbra S..A. indústrias Qui- trica - classe 43-- Companhia Artarctida Paulista Indústria Brasileira
N. 595.459 - Embala POsener
macas.
Prorroaue-se o registro.
Çlwae 42 - Companhia Cerveieria N. 633.552 - Malharia Trieot - de Bebidas e Conéxos. - Prorrogue33rehma. - Prorrogue-se o realstro. classe 36 -- Tricot-Lã S.A. Indústria se o registro.
• N. 595.691 - Pasteur - classe 4 de Melhaa. - prorrogue-se o regisN. 608.290 - Há Gostinho Bom ...- Martins Irmão & Cia. - Prorro- tro retificando-se a data para 28 de classes 50 e 33 - Frigorífico Wílson
sue-se o registro COM exclusão de julho de 1954.
do Brasil S.A. - Prorrogue-se o reN. 633.678 - Pátria - classe 38
N. 507.163 - lorenea - classe 11 - andústalas Reunidas Irmãos Saina gistro.
João Amaral Gome, .
N. 608.291 - Há Gostinho Bom Prorro- S.A. - Prarroane-se o reaistan retigue-ee o reaistro considerando. e aS Peando-se a. data para 21.-6-54.
C:NSSC 8 - Frigorifico Wilzon do
Ins aenetas para mereis.
N 597.913 - leia" c'asae 23 Companhia Industrial Cataguazes. Prerroaue-re o registro retificandoSe a data para 16-6-54.
N. 599.800
Amo - classe 9 Arilo S.A. Indústria e Comercio.
Pro regue-se . o ,registro com exclusão
de dianastes.
N. 5'994203 - Amo - c lasse 16 ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Arrie S.A. Indústria e Comércio. Pipa:o-ate-se o reaistro ereeta para
DIVULGAÇÃO N° 909
a c,.'nalar fechos hidra:leo-.
Leis de janeiro a março
N. 601.518 - Partam - c'asse
41 - Srarnac - Salicu'tores de 110,Vol. 1
Soró Macau Ltda., - Prcaroaue-se
registro.
Preço: 600.00
• •
N. 601.564 - Corta Aço - classe
11 - Casa Palhares Comerc_al S.A.
Prciacaue-se o rcgis;•ro retificando-ee a data para 11-7-54.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
. `607.204
Eppol - ,etresse 1 DIVULGAÇÃO N° 910
Bolan e Fe.tchemie G .M
Proeroaue-se o registro.
Decretos de jazeiro a mane
N. 607.282 - Drops Ouro Mirabel
- classe 41 - Delambei Produtos
Vol. E
Alimenticios S..A. - Proeroeue-se o
registro.
Preço:
1 ./300,1¥0
N. 609.319 - Grafix - classe 32
e- Crafix Artes Gráficas S.A. -,
Piorrngue-se o ragistro com exclutao
de impressos em geral. •
A VENDA.
N. 614.219 . - Floma - classe 3 Laaoratório Farmacêutico Floma
Na
Gaia/taba:a'
Lios, protroene-se o registro retificando-se a data para 26-7-54.
*Seção de Vendas: Av, Rodrigues Alves,
N. 615:418 - Neusa - classe 49
Agência I: Ministério da Fazenda
- Indústria Metalúrgica Neusa Ltda.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernly5lso Posta/
Prorrogue-se o registro com ex•lusão de cintos e capas.
Em SraMila
622.222 --a Gynoealcion - classe 3 - Laboratórios MElet Sociedade
' Na sede do D .1. N.
Anônima Comercial, Industrial. e,'
Tourino Club do . Breal: 3. pavimento
Lnoblilária. - Prorrogue-se o re-a
estro retificando-se a data para 1
da Estação Rodoviária
.
de agõeto de 1954. s
classe'
N. 622.731 - Luiz XV - Produtos de Toucador . Realce

COLEÇÃO DAS LEIS
1964

Abril cie

1964

Brasil 'S.A. - Prorrogue-ae o registro.
N. 608.292 - Há Gostirtho Bom
- classe 41 - Frigorífico Wilson
do Brasil S.A. - Prorrogue-se •
registro,
N. 631.358 - Ma,ppin Vende E.g.
gáncia g Bom Gósto a Preços de
Economia - slassec 6 - 8 - 9 11 - 13 - 15 - 18 -- 21 - 23 24 - 26 - 30 - 34 - 36 - 37 40-41 -42-48- Casa Anglo
Brasileira S.A. Modas Confecções
e Bazar, - Prorrogue-se o registro.
N. 633.563 - Milani de Calice em
Cálice Conhaque para Milhões - cl.
42- Indústria de Bebidas Milani
S.A. -- Prorrogue-se o registro.
N. 630.923 - Serving Industry...
Mich Serves Mankind - Servindo
a Indústria... Que Serve a Humanidade - classes I - 2 - 3 - 4
23 - 28 - 32 - 39 - 41 - 50 Monsanto Chemical Company. Prorrogue-se o registro.
' PRORROGAÇÃO " DE NOME
COMERCIAL
N. 629.377 Emprêsa Jornalística
Fisco e Contribuinte Ltda. - Emprêsa Jornalística Fisco e Contribuinte Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N . 592 .574 - Companhia Lacctieín'os Alberto Boeke S.A. - Companhia Lacticínios Alberto Boeke S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. 605.007 - Minerva do Brasil
Indústria de Óleos Lubrificantes e
Produtos Químicos Ltda. -- Minerva
do Brasil ind. de Óleos Lubrificantes
e Produtos Químicos Ltda. - Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE TITULO
DE ESTABELECIMENT0
N. 632.463 - Terrina de Prata classes 13 - 14 - 15 - M.
- Prorrogue-se o registro.

NOTICIARIO
Oposições
Praiasport. S, A. (opa.
tição ao termo 604.080),
Cooperativa de Laticínios de Patrocínio do Sapucaí Ltda. (oposição
ao ter-mo 610.402, marca Libra) .
Indústrias Verdeie Barbem S. À.
(oposição ao termo 610.624 Marc.
Mias Tailortex).
Cooperativa Central Agrícola Sul
Brasil (oposição ao térmo 612.276).
- Italplast Indústria de Artefatos
Plásticos Ltda. (oposição ao termo
612.313 título).
Diva Fábrica Cravatt• • Tamisai
Per Cravatte 5P A (oposição ao ' tèrmo 613.248, marca Divalex).
Serieis Rbodlaceta (oPosição
termo 616.981 marca !amargai) „
Indústrias Reunidas Titan S. A.
(Oposição ao termo 612.158. marra
Vayeron).
Sonata Indústria do Aparelhos ElotrOnicos Ltda. (oposição ao termo
615 .466, marca Sonar).
J. as E. Atkinson Lirnited (oposição_ ao te„rnio 614.178, marca SayRon ) •
J. & E. Atkinson Limited • (oposição ao termo 614,179, marca Saygon) .
Bae‘ete A.lisnentaires S. A. Brslsa (oposição ao termo 498.049
marca Avefarm) .
José Jorge Sobrinho (oposição .a•
termo 669.886. nome comercial).
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Itidústrias Coimbra de Ferragens
S. A.. (oposição ao termo 615.812.
marca Coimbra) .
Ventiladores Bernauer S. A. (oposição ao termo 614.972, marca
Beruauer) .
Tapon Corona Cortiças S. A. (oposição ao termo 613 .917, marca
C C C) •
Institut National das Appellations
d'Origine des Vins et Raul de Via
(oposição ao termo 614.573, marca
Cobel)
Instituto . Netional das Appellationa
d'Origine das Vins et Eaux de Via
(aposição ao termo 613 .955, marca
Velho Barreiro)
B. T. Babbitt Inc. (oposição ao
termo 616.130, marca Ursus) .
Condoroil Tintas S. A4 (oposição
ao termo 616.168 marda Carvel) .
Condoroil Tintas S. A. (oposição
ao termo 615 .683, marca Mabel)
Condoroil Tintas S. A. (oposição ao termo 615.681, marca Babel).
Renner S. A. Indústria do
A•
Vestuário (oposição ao termo ...
614.626),
General Electric . Co. (oposição ao
termo 610.650 marca Spark)
Manufactura das Montras Universal Perret Freres S. A. (oposição
ao termo 610.707, título Univercom).
Instituto Lorenzini S. A. Produtos Terapêuticos Biológicos (oposição
ao termo 613.569, marca Gastrex) „
Metafil S. , A. Indústria e Comercio (oposição ao termo 613.303 marca Metaifil) .
Condoroll Tintas S. A. (oposição
ao termo 613 .487, marca Lacacrilioa) .
Cl.. Brasileira Rliodiaceta Fábrica
de Raion (oposição ao termo ...
614.809).
Cipa S. A Industrial de Produtos
Alimentícios (oposição ao termo n.°
614.203 - titulo Frigorifico Sipa) .
Casa do Fazendeiro Ltda. (oposição ao termo 590 .479, marca Fazendeiro) .
Fábrica de Armas Modernas Fuzil
Ltda. (oposição ao termo 49.902„
marca Fan) .
Paulo Strausz (oposição ao, termo
589 .225, marca Cadeira do Bebê)
Parfumes Lucien Lelong (oposição
ao termo 606.857, marca Elle).
Indústrias Macedo Serra Ltda. (oposição ao termo 605.797, marca
Boa Vista),
Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao termo 605.478, marca
Goldmuch ) .
Novarte Indústria de Artigos de
Presente S. A. (oposição ao termo
610 .086, marca Novarte)
Bonfigiioli Comercial e Construtora S. A. (o posição ao tilirm° • • •
610.551, marca C B C) .
CBM Cia .,Brasileira de Máquinas
• Materiais (oposição ao termo
610.147, marca C B M) .
Indústria Praiasport S. A. (oposição ao termo 604 .185, sinal de propaganda Miss Distrito Federal) .
Indústria Praiasport S. A. (opolição ao termo 607.794, sinal de
propaganda) .
Lojas Derby Ltda. (oposição ao
tenni) 617.035, marca Deby) .
Comercial e Importadora Mariotto
Ltda. • (oposição ao termo 612 .978,
nome comercial) .
Copar S. A. Indústria de Resinas
Estruturadas (oposição ao termo n.°
613.-291, marca Copan) •
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K. Onoe 8s Cia. Ltda. (oposição
ao termo 613 .888, nome comercial).
Cisne Textil S. A. Indústria •
Comércio (oposição ao termo . • • •
614 .080, sinal de propaganda)
Cisne Textil S. A. Ind. e Comércio (oposição ao termo 614.085
- marca Beneficladora Taiti( São
Leopoldo com figura de cisno)
Cisne Teatil S. A. Ind • e Comercio (oposição ao termo 614.086, marmo Beneficiadora Textil São Leopoldo) .
Cisne Textil S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo 614..093.
sinal de propaganda).
Maria Isabel Elias Bismarck (oposição ao termo 616.067, marca Bismarck) .
Sociedade •Comercial • Industrial
Caravela Lida (oposição ao termo
609 .747, marca Caravelas) .
Comercial Lobo Ltda. (oposição
ao termo 615.856, marca Lobo),
Comercial Lobo Ltda. (oposição
ao termo 615.857, marca Lobo) .
Comercial Lobo Ltda. (oposição
ao termo 615 .858, marca ti..obo) .
Comercial Lobo Ltda. (oposição
ao termo 615.859, marca Lobo) .
Comercial Lobo Ltda. (oposição
ao termo 615 .860, marca Lobo) .
Onnex S.A. Or g anização Nado-

nau de Importação e Exportação (oposição ao termo n..9 615.463).
Telcon S.A. Ind. e 'Comércio (oposição ao tèl'MO 11.9 616.427 -

marca Tele) .
Sebastião Silveira - (oposição ao
termo ti.9. 618.588 - titulo Cruzeiro

do Sul).
Cia. Cervejaria São Domingos (oposição ao termo n. 9 611.333 marca São Domingos)..
Raphae/ Molina - (oposição ao
térmon •9 809.135 - marca Emblemática).

Tecidos Pluma S.A. - (oposição
Viúva António J. Fernandes k Ff.
ao tèrmo n. 9 614.867 - marca Vul- lho Ltda. - (oposição
ao tênuo núa
capluma) .
men 614)995).
Tecidos Pluma S.A. -- (oposição Indústria Metalúrgica Forjgo S.A.
ao termo 11• 9 614.753 - marca Ma- - (oposição ao térmo n.9 611.231).
lhes Pluma).
Cate Minas Gemia 3.A. - (opa.
Fabnasa S.A. Fábrica Brasileira sição ao térmo n.v 315,089 - Titula
de Lfuninas - (oposição ao termo Padaria Minas Brasil).
n. 9 616.076 - marca Famasa).
Annour and 0. 9 - (oposição acb
Moinho Santa Clara S.A. Indús. termo ia.9 615.394 - marca Estrela).
iria de Trigo - (oposição ao termo
Myrurgia* S.A. , - (oposição ao
11.9 615.771 - nome comercial).
termo n. 9 612.776 - marca: 'Bria
Cari Zeiss
(oposição ao termo lhante Jóia).
n.9 613,080 - Marca Sonar),
General Electric, 0.9 - (oposto,"
Civia S.A: Administração de Bens ao termo r1.9 813.080 - marca: go.
Corretagens Incorporações - (opo- nas).
sição ao termon .9 613.040 - Titula Cia. rabias Nacionais (oposia
Civileng).
ção ao termo n.9 613.213 - marcai.
Rege Ltda. Organização Fisco Pérola).
Contábil - (oposição ao termo núNagib Gazal & Cia. Ltda. - (opa.
mero 615,660 - marca Reger).
sição ao termo n. 9 616 461 - inarcas
Rege Ltda. Organização Fisco Gazela).
Contábil - (oposição ao tOrmo nú- S.A, Moinho Sont.lata Induatrkuil
mero 615:669).
Geram - (oposição ao Ormo nú.
Cisne Têxtil S.A. Ind e Comer- mero 613.262) .
cio - (oposição ao termo n.9 614.081
- marca Beneficiadora Têxtil São Condoroil Tintas S.A. (oposição a(S
Leopoldo).
termo 616.168 marca Carvel)
Cisne, Têxtil S.A. Indústria e Co- Condoroil Tintas SÃ. ( oposição ao
mércio- (oposição ao termo nú- termo 615.683 marca Mabel) .
mero 614.082 - marca Beneficiadora Condoroil • Tintas S.A. (oposição ao
Têxtil São Leopoldo).
termo 615.681 marca Mabel) .
Cisne Têxtil S.A. Indústria e Co- A. J. Renner S.A. Indústria do
mércio - (oposição ao termo mi- Vestuário (oposição ao termo 614.626
ro 614.091 - marca: Tinturaria São marca Brasil Colonial)
Leopoldo).
Cisne Têxtil S.A. Indústria e Co- General Electric Co. (oposição ao
mércio - (oposição ao termo nú- termo 610.650 marca Spark) .
ro 614.092 - marca Tinturaria São Manufacture des Montres Universal
Leopoldo).
Dionisio Denodai - (oposição ao Perret Freres S.A. (oposição ao ter.
tkrmo n.o 616.449 - marca Dicii)
mo 610.707 titulo Univercorn) .
Record S.A. Confecções Têxteis
Instituto Lorenzini S.A. . Produtos
(oposição ao . térznon •° 616.654 - Terapêuticos Biológicos (oposição ao
marca Faturista).
termo 613.569 marca Gastrex) .
Cia. Comercial e Marittnia S A. Metafil SÃ. Indústria e Comércio
- (oposição ao termo n. 9 616.663 - (oposição ao termo 613.303 marca Me,
.
nome comercial).
'
taifa) I
Indústria de Carrocerlas Inear Li(oposição aO
S.A.
Condoroil
Tintas
mtada - (oposição ao tênno número 609.740 - marca Lin Car). ttermo 613.487 marca LaCacrilica .
Agro Industrial Israel _Silva S.A. Cia. Brasileira Rhodiaceta Fábrica

Prigortfioo Armour do Brasil S.A. - (oposçáo ao tkrmo n.9 613.767) .
(oposição ao térrao n. 9 610.985 - Caves do Rasteio M.A. Vitt Vinimarca Jamour).
cultores - (oposição ao termo núFrigorifico Armour do Brasil S.A. mero
616.297 - marca Caves do
- (oposição • ao termo n. 9 .612.636 - Gramont).
marca Maxmor).

Cia.. Brasileira de Roupas - (oposição ao termo n• 9 612.850 - marca:
Calçados Relux).
Construtora Antal Ltda. - (oposição ao termo n. 9 613.423 - marca
Antal)._
Benedito lion.orio Mieiro - (oposição ao termo n. 9 613.516 - marca
Tabu).
rarbenfabriken Ba&er Aktiengesellschaft - (oposição ao termo numero 615.395 - maroa Stark).
Eletrônica Industrial S.A. - (opo310.0 ao termo n• 9 615.488 - marca
Polyson).
Giamprieto Figueiras & Cia. Limitada - (oposição ao termo número 618.097).
Helio Nicolay - (oposição ao termo n. 9 615.830 - Título: Bonanza).
Produtos Colorado Bebidas Ltda.
- (oposição ao termo n• 9 612.988 marca Melnhaque.
Eletro Bavaria S.A. (oposição ao
termo n. 9 613.191 - marca: Bavasa).
Eletro Bavaria • S.A. - (oposição
aérmo n.9 613.192 - marca Bavasa Bavária).
•
'rhe Coca Cola 0.9 - (oposição
ao termo ri.9 613.882 - marca Kakola),
The Coca Cola 0. 9 - (oposição ao
termo n.9 613.883 - marca Kakola).
Produtos Metalúrgicos Carfriz S.A.
- ,oposição ao termo n.9 61a.719)
Instituto Bioquímico Ditei
Americano S.A. - (oposição ao termo n.9 615.385 - marca Finergic).
Tecidos Pluma S.A. - (oposição
ao termo n.9 614. 868 - mama Vaicapluma).
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Caves do Rasteio S.A. Viti Vinicultores - (oposição ao termo número 616.297 - marca:, Caves do
Gramont) „
Duracou,r S.A. Indústria e Comércio - (oposição ao termo n. 9 615.641
- marca: Duraço).
Volkswagen do Brasil Indústria e
Comércio .de Automóveis S.A. (Oposição ao termo n. 9 618.294 marca Gilwagen)
Mario Benassi - (oposição ao termo n.9 615.762 - marca Equipe).
Casa Tozan S.A. S.A. Im p ortação e Exportação - (oposição ao
térnion .9 617.956 - marca Emblemática).
Casa Tozan S.A. 3.A. Importação e Exportação - (oposição ao
termo n. 9 617.957 - marca Emblemática).
Casa Toían S.A. S.A. Importação e Exportação - (oposição ao
têrmo n.9 617.958 - marca Emblemática).
Sociedade Gráfica Vida Doméstica
Ltda. - (oposição- ao termo número 612.390).
Soc. Gráfica Vida Doméstica Limitada - (oposição ao termo mlmero 612.389 - marca Coletãnea).
Imperial Modas S.A. - (oposição
ao termo n. 9 619.190 - marca: A
Imperial).
União Fabril Exportadora S.A.
UFE - (oposição ao termo número 617.974 - marca: Paloma).
São Paulo Alpargatas S.A. (oposoloç ao termo n.9 617.044 -

de Raion (oposição ao termo 614.809
marca Cristal) .
Cipa S.A. Industrial de Produt011
Alimentícios (oposição ao termo ...
614.203 titulo Frigorifico Sipa) .
Casa do Fazendeiro Ltda. (oposia
ção ao termo 590.479 • marca Fazen4
deiro) .
Fábrica de Armas Modernas Fam
Ltda. (oposição ao tèrrno 609.902
marca Fan) .
Paulo Strausz (oposição • ao termcI
589.225 marca Cadeira do Bebê) .
Porfiaras Lucien Lelong (oposição 8 0
termo .606.857 marca Elle) .
Indústrias Macedo Serra Ltda. (opa
oa .ao termo 605. 797 marca Bo
siçisãt)
Vista).
Cia. de Cigarros Souza Cruz (optai
sição ao termo 605.478 marca Cold.
much) .
Novarte Indústria de Artigos de Yr&
sente S.A. (oposição ao termo
610.086 marca Novarte) .
Bonfiglioli Comercial e Construtora
S.A. (oposição ao termo 610 .5511
marca CBC .
CBM Cia. Basileira de Máquinag
e Materiais (oposição ao termo 610.14Z
marca C B M).
Indústria Praiasport S.A
A. (oposiçãci
ao termo 604.180 marca Miss Diga
frito Federal) .
. Indústrtia Pratasporte S.A. (oposln
ção ao tèrmo 607.794 marca de pra
pa§anda Miss Pôrto Velho) .
Lojas Derby Ltda. (oposição ao Uru
mo 617.035 marca Derby).
Comercial e Importadora Marlottd

marca Conquista) .
Máquinas e Moto Peças Kallig S.A.
- (oposição ao termo n.9 616.422 - Ltda. (oposição ao tbrmo 612.973

marca: Berta).

nome comercial).
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, Copar S.A. Indústria de Resinas Esti..turadas (oposição ao ttermo 613.291
marca Copan).
Konoe 6 Cia. Lttda. (oposição ao
têrmo 613.888 nome comercial) .
Cisne Textil S.A. Indústria e Comércio (oposição ao térrno 614.080
sinal de propaganda) .
I Cisne. Textil S.A. Indústtla e ComérciO (oposição ao • termo 614.085
marca Beneficiadora TTextil São Leopoldo Com Figura de- Cisne).
Cisne TTextil S.A. Indústria e Comércio (oposição ao terra° 614.086
marca .
Cisne Têxtil S.A. Indústria e Comércio, (oposição ao ttermo 614.093
sinal de propaganda Tinturaria São
copoldo com figura de cisne) .
Maria Izabel Elias Bismarck (oposição ao termo 616.067 , mareia. Bismarck) •
Escobar S.A. .Indústria e Comércio
n Oposição ao termo 616.688 marca
Scasa).
Sociedade Comercial e Industrial Caravela tLda. (oposição ao termo
•
609.747 marca Caravelas) .•
Comercial Lobo' Ltda. (oposição ao
termo 615.856 marca Lobo).
Comercial Lobo Ltda.. (oposição ao
termo 615.857 marca Lobo) .
Comercial Lobo Ltda. Oposição ao
termo 615.858 marca Lobo).
Comercial Lobo Ltda. (oposição ao
terno 615.859 marca Lobo).
Comercial Lobo Ltda. (oposição ao
termo • 615.860 ^ marca Lobo) .
Orniex S.A. Organização Nzcional
de Importação e Exportação :(oposição
ao termo - 615.463 .
Ta.lcon S:A. Indústria e Comércio
((oposição ao termo 616.427) .
Sebastião Silveira (oposição ao termo 618.588 tittulo Cruzeiro do Sul).
Cia. Cervejaria São Domingos (oposição ao termo 611:333 marca São
Domingos) .
Raphael Molina .(oposição ao termo
609.135 marca Emblemática) .
Frigorifico Armour do Brasil S.A.
'(oposição ao teimo 610.985 marca
Jamour) .
Frigorifico Armour do Brasil S.A.
r(oposição ao tterinei 612.636 marca
Marinor).
Cia. Brasileira de Roupas (oposi:ão
o ttermo 612.85 marca Caitados
.Construtora Antal Ltda. (oposição
ao termo 616.423 marca Antal).
Benedito Honario Mieiro (oposição
ao. termo 613.516 marca Tabu) .
Farbenfabriken Bayer Aktiengcselli.
chaft (oposição a °termo 615.395).
Eletrônica Industrial S.A. (oposição ao termo 615.488 marca Polyson),
Giamprieto Figueiras 6 'Cia. Ltda.
'(oposição ao termo 618.097 marca
•
Nova Era).
Hélio Nicolay (oposição ao • tèrmo
615.830 titulo Bonanza) .
Produtos Colourado Bebidas Ltda.
'(oposição ao tèrrno 612.98 marca Mel-,
ahaqu-)
Eletro Bavaria S.A. (opos)
termo • 613.191).
Eletro Eletro Bavaria S.A.- (oposi.ção ao termo 613.192 marca Bavasa
Bavaria) .
The Coca Cola Co (oposição ao
termo 613.882 marca Kakola).
The Coca Cola Co (oposiçao ao
termo 613.883 marca Kakola).
Produtos Metalúrgicos Carfritx $.A.
((oposição ao Minn° 614.719 aterra;

Cromfriz)i

Ibia Instituto Bioquímico Inter Ame-'

Record S.A. Confecções Textis
ricano S.A. (oposição ao termo .... (oposição ao termo 616.654).
Cia. Comercial e Marítima S.A.
615.385 marca Finergic).
(oposição ao termo 616.663) .
Tecidos Pluma S.A. (oposição ao
Indústria de -Carroçerias Incar Ltda.
termo 614.868 Marca Vulcapluma) .
Tecidos Pluma S.A. oposição ao (oposição ao ttérmo 609.740 marca
termo 614.867 marca Vulcapluma) .
Lia Car):
Agro Industrial Israel Silva S.A.
Tecidos Pluma S.A. (oposição ao
termo 614.753 Marca Malhas Pluma). (oposição ao térmo 613.767 marca PinFabrasa S.A. Fábrica •Brasileira de go de Mel) .
Cavea do Regelo S.A. Viti ViniLâminas (oposição ao termo' 616.076
cultores (oposição ao termo 616.297) .
marca Famasa).
Moinho Santa Clara S.A. Indústria . Caves do Rasteio S.A: Viti Viniculde Trigo (oposição ao termo 615.771 tores (oposição ao termo 616.297).
Duracour S.A. Indústria e Comérnome comercial).
ana_ c1. (oposição ao termo 615.641). •
Cari Zeiss (oposição ao termo ....
Volkswagen do Brasil Indústria e
613.080 marca Soam.).
Comércio de PattomOveis.S.A. (opoCivia S.A. Administração d Bens
sição ac vem° 618.294- marca GilCorretagens Incorporações (oposição ao
wagen) .
termo 613.040 titulo).
Mário Benassi (oposição ao termo
Rege Ltda. Organização Fisco Con- 615.762 marca Equipe).
tábil (oposição ao termo 615.660) .
Cas Tizan S.A. Importação e Ex:.
Rege Ltda2--Organização Fisco Con- portação (oposição ao termo 617.956) .
tábil (oposição ao termo 615.669 <tiCasa Tozan S.A. Importação e Exportação ( .0.usição ao ermo 617.957).
tuki) .•
•
Cisne Textil S.A. Indústria e CoCasa Tozan S.A. Importação e Exmércio (oposição ao termo 614.081 portação (oposição ao termo 617.958) .
marca Beneficiadora Textil São LeoRetiticações
poldo)i
• Fica sem efeito a exigência publiCisne Textil S.A. Ind. e Comércio cado em 9 de abril de 1964, referente
(oposição ao termo 614.082 marca Beao termo: 119.424 - que por um
neficiadora Textil São Leopoldo).
lapso saiu publicada, processo . do reCisne Textil S.A. Indústria e Co- querente: Robertshaw Fulton Controls
mércio (oposição ao termo 614.091 Company. - Trata-se de um despacho
marca "Tinturaria São Leopoldo) . para publicação dos pontos caractersCisne Textil S.A. Indústria e Co- ticos.
•
mércio (oposição ao termo 614.092
Termos:
•
marca Tintutraria São Leopoldo).
N. 109.011 - privilégio de InvenDionisio De`nadai (oposição ao têr- ção para - Processo de prepararant.
mo 616.449 marca Didi).
Luas n-substituidas. - Requerente:

CÓDIGO BRASILEIRO DO AR
LEGISLACÃO POSTERIOR
D1VULGAÇA0 N.° 762

American Cyanamid Company tos puo.:cados mit 22 dé fevereirJ de1963.
N. '147.592 modelo de utilidade
para: Recipiente para acondic onamento -de produtos. - Requerente: Antõ.
n:o Carlos Guidugli - estabelec:do em
São Paulo, depositado em 14 de março
de 1963:
- Recipiente para acondicionaineotode produtos, caracterizado pelo
fato de ser constituido de duas caiotas
,que caracterizam uma esfera sensível..
mente achatada nos poios, sendo que
as ditas calotas são reuníveis entre
st pelos seus bordos. - Total de pontos para -- quatro reivindicações.
Ficam os pontos caracteristicoa pu- •
blicados em 8 de abril de 1964, oor
terem saído com incorreçoes.
Termos:
N. 87.813 - privilégio de inven.
ção - Compressor para encher penem.
maticos de trator, caminhões, autoluO.,
vais e veículos motorizados. - Requerente: Dzatte Scazemelli. - Para LoaL
reivindicações.
•
ção: Aparelho para investigações. de
N. 91.909 - priviléga) de invenformações terrestres.
Requerente
Schlumberg Well Surveyng Corpora.
tion - para dezenove pontos. reivin,iicadoà.
N. 109.515 -- privilégio de invenção: Acionamento pela manivela de
pedais para motores de bicicletas (mo-cores Maped) ou semelhantes. - Requerente: Fichetel li Sachs Aktienge.
sellschaft. N.. 112.209 - modelo de utilidade:
NtSvo tipo de at.barélho para retificar
afiar facas gráficas e de serraria. Requerentes: Eduardo Dorlass, Albrecht Aloysius Wald, Oswaldo Malully
- total para dois pontos. N. 112.216 - modelo de utilidade:
Neivo tipo de sorvzteriaelétrica.
Requerente: Miguel de Sotiza. - Total para quatro pontos.
' N. , 117.289 - modélo de utilidade
Nóvo tipo de 'torneira aleiro automáti.
- aPquerente: Manoel Perez Rodrigues - total para três pontos.
N. 11.7.020 -; modelo de utilidade
para: Ncavo tipo de ratoeira coletiva.
- Requerente: Luvenal Antônio de
Almeida. .- Total para três pontos.
Os pontos acima mencionados foram
publicados com incorreções em 8 de
abril de 1964.

• Privilégio de Invençao
TERMO IN'? 130.032
.15 de' junho de 1961

Preso cr$ 120,00

VEND A -7
'eçào de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agencia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal.
. -

Requerente - Giuseppe Rugglero São Paulo.
Titulo - Máquina para fabricação
de juatas Para cadeiras, tubos, tanques
e similares. (Privilégio de invenção) .
19) "Máquina para fabricação de
juntas para caldeiras, tubos, tanques
e similares", caracterizada por, em uni
chassis (1), encontrar-se um carretel
(2), no qual está uma bobina de tira (3), metálica, a qual passa por um
,rolète (4), de guia superior e a 'seguir passa entre dois roletas (11 e 12)
conforrnadores, cujas,
cujas faces cilíndricas
possuem saliências e
anelares,. correspondentes, sendo a tira

(3) enrolada em uma matriz (19) gi.
rente, situada centralmente no chassis
(4. -- (Total de 7 pontos).
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MARCAS D EPOSITADAS
Pubbealão Pdtes de seetrdo coas • art. 120 do Odeio* da Propriedade Indractrial, Da W& da pubbeaft• ~soará a
ouse a prazo de 99 dias 'pr-ra o daterimento do pedido. ):Puraeate lese presto podatilo apremater su opoedv6ea ao Depertaawate
~miarda Prnaledadep loductriel ~kat que is jelextresn preudisados ootn a cciea.o de regiam ~Me
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora,
caolirn, cniirea, ceras de plantas, ceras
bruto, cascas vegetais; espato, ervas
enxofre, tólhaa, !abras vegetais. flores
secas, grafites, goma em bruto, granito
em bruto, kieseighur, líquidos de plantas. latex em , bruto 'ou 'parcialmente
preparados, minérios 'metálicos madei.
ras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras. serradas e aplainadas
mica. mármares era bruto, óxido de
maganas, óleos de. cascas vegetais,
IND. BRASILEIRA
Óleos em bruto ou parcialmenta preparados, plumbagina em brutu, pó de
moldagem para fundições, pedras hera
Classe 41
tadas, piche em bruto, pedra calcaria,
Alcachofras, aletria, alho, aspargos. plantas medicinais. , pearas em bruto,
açúcar. alimentos para animais, amido, quebracho, raizes vegetais, resinas, reamèndios, ameixas, amendoim, araruta. sinas naturais, resíduos, tett' teia, libelo,
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei- seivas, talco em bruto, xisto, xisto
tonas, banha. bacalhau, ,batatas, balas.
betuminoso e silicato
biscoitos. bombons, bolachas baunilha;
Classe ,27
café em pó e em gráo. camarão canela Artefatos de palha ou fibra não incluie
em pau em pó. cacau, carnes, chã. dos em outras classes, a saber: —
caramelos. chodolates, confeitos, cravo. capachos de coco ou fibra, esteiras de
cereais, cominho creia ede leite. cremes palha, esteiras de fibra vegetal, fio
alimenticios, croquetes, compotas, can- de pita, joeiras de fibra, malas de câgica coalhadas castanha. cebola, Condi- nhamo, obras de palha obras de fibra,
mentos para alimentos, colorantes, rédeas de corda, resfriadores de fibra
chouriços. "dendê, doces, doces de fru- vegetal para água. utensílios de fibra
tas, espinafre. essencias alimentares. em.
vegetal, xerga de caco e esparto
padas, ervilhas, emotivas, extrato de to.
,
Classe 29
.
mate, ‘arinhas alimentícias, favas, fé . Escovas comuns, lampazes, vassouras e
culta flocos, farelo, fermentos, feijão,
, espanadores
fiacks . frios, frutas secas, naturais e cria Termos ns. 621.101 e 621.102, de
talizadas; glicose, goma de mascar. gor12-12-1963
. duras, grânulos, grão de 'bico, gelatina.
goiabada, geléias. • herva doce, herva Importadora Brasileira de Optica S.A.
Guanabara
mate, hortaliças. lagostas, linguas, leite.
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas4,
sas alimentícias mariscos., manteiga.
margarina', marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras. ovas;
Classe 8
pães, paios pralinés. pimenta, pós para A p arelhos de ar refrigerado e condi.
pudins. pickles, peixes, presuntos, pa- :iodos, aparelhos fotograficoa, acendetês petit-pois. pastilhas, pizzas, pudins; dores automáticos, aparelhos deteriliqueijos, rações balanceadas para ani- :adores, alto falantes .e amplificadores
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, de som, bebedouros de ' água refrigera
sanduiches. salsichas. salames, sopas en- dos, balcões frigoríficos, balanças, barlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de beadores elétricos, condicionadores de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha. ou automáticos de voltagem, exaustorim,' tremoços, tortas, tortas para ali- res, extintores de incêndio, estufas, fomento de animais e aves, torrões,
gões à lenha, à gás, elétricos ou a
toucinho e vinagre
querozene, gravadores de som e de imaTermos as. 621.098 a 621.100, de gens, isqueiros, irradiadores de !rio ou
calor, lavadoras de pratos e talheres,
12-12-1963
lavadoras de roupas, maquinas de laMonofil Sociedade Industr:al de
var roupas, Máquinas de secar e passar
Monofilamentos Ltda.
roupas, microfones, refrigeradores doSão Paulo
mésticos, comerciais e industriais resistências elétricas, resfriadorea. relays
I_L_ (ralés), reguladores de voltagem, refri1
geradores a compressão e absorção,
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem. termostatos, torneiras de
compressão, ventiladores elétricos do;.:lasse 4
mésticos, comerciais e industrias
Substancias e produtos de origem sai.
•
Classe 10
vegetal
ou
mineral,
em
bruto
ou
nal,
parcialmente preparados: Abrasivos em Para distinguir: Abaixa linguas, abre
medicinais, extratos oleosos, estonas, bôcas, adenótornos, agastadores, agra'vegetais de carnauba e aricuri. crina fos, agrafos para ossos, agulhas para
#11 cavalo, crias ent geral, cortiça em Injeção, algodão hidrófilo, alicates,
k~, argila refrataria, asfáltieo em amalgamas, aparadores, aparadores paem ra Sins médicos e cirurgicos, aparelho
. . Bi gode ° em bruto, boarischa
Ealee
,
Termo n. o 621.096, de 12-12-1963
IViercearia e Bar "Sete' Ltda.
Sáo Paulo
,

SETE

1

Brasileara

Ind.Brasileira

.1_1 M A F

Ind. Brasileira

para massagens, aparelhos de pressão
arterial, aparelhos de diatermia, aparelhos de raios ultra-violeta, aparelhos de
raios X, aparelhos de infra- vermelho,
aparelhos de surdos, assentos para 'enfermos, ataduras, balanças para clinica infantil, bisturis, cadeiras para clinica médica, calçadores, cambraia
canulas, catout, cèra laminada,
cera para incrustação e articulação, c'.0tas para fins clinlcos. cera colante,
tras umbelicais, colheres cortantes, compressas de tecidos, contagotas, costóto.
mos, curativos cirúrgicos, curetas, dentes artificiais, dentaduras, depressores.
dilatadores, diria:metros, drenos. duchas
vaginais, - elevadores, estojos higiênicos
e espartilhos, especulos vaginais, esponjas clinicas, estojos de bolso, para instrumentos .cirúrgicos, estufas, espatuias,
escalpelos escalpelos- cirúrgicos, escalpelos, escopros, esteroscópios, extratores, escavadores, feltros para estaplasma, fios de linho, para feridas, facas,
ganchos para músculos. celafómetros.
gases, godovias, goivas gaso, grampos para suturas, guta-parcha, histerómetro, ideal base. irrigadores, instrumentos cirurgicos para operações, ligaduras de cânhamo, liquidos e pós para
limpeza e polimento, lixa. juvas e dedeiras de borracha para hospitais. limas
para osso, lancetas, massas plásticas
para fins odontológicos, máscaras para
anestesia, mesas de operações, meias
contra varizes, mesas para curativos,
ossos, ponta de gutá-percha para obturações de canais, porcelana. protetores
para seios, pincéis para garganta, pinças
anatômicia, ululai) de aço, 'protetores.
porta amalgamas,. rolos cirúrgicos de
lã de pau, ruge para desgaste dentário
e 'Todas, retoscópio, gugia, sarladeiras.
sandaraca. seda e crina para soturas,
sacos para gelo e beilsas para água
quente, sondas, seringas para lavagens
e injeções, serras, serras para rematomia, tampões higiénicos, preservativos,
termômetros, tira-leite, tesouras. • trépanos, toalhas higiénicas, ventosas e verniz isolante
Termo n.° 621.103, de 12-12-1963
Breda S.A. Crédito Financiamento e
Investimentos
. São Paulo
"DMA S/A?
UMA CERTEZA D£ BONS NE(.16CIOS

Classes: 1 a 50
Frase de propaganda
Termo n.° 621.104, de 12-12-1963
Importadora Sul-Americana de Art qos
para Laboratórios Ltda.
São Paulo

SUL AMERICANA

IND. BRASILEIRA
Classe 4
Borracha bruta para uso na Indústria,
recuperada ou refugos, cêras para fins
industriais, corantes não minerais para
rtiça em bruto e resinas
indastraaa,

Termo ta° 621.105, de 12-12-1963
Pedro Liasch Filho
São Paulo
4

g
Frase cirspsreopaganatt
r
—Wã
621.106,
de
12-12.
Termo n.o
Léo Empreendimentos Ltda.
São Paulo

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru-.
oltes e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos, batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação. calhas. cimento, cal, cre, chapas
isolantes. caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas. caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações pretnoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos. lambris, luvas
de função, !ages, lageotas. material isolantes contra frio e calor. manilhas. massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argaimasras de cimento e cal, hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos, impermeaa
bilizantes. liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construkaes, persianas. 'placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidoa
para uso nas construções. parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, 'tijolos, tubos de concreto, telhas, ta.
coa tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitr6s
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Termo rt.9 621.107, de 12-12-1963
R,ubeas de Azevedo Gaivão
São Paulo
Ni

I

Classe 8
-Motores elétricos
Termo n.° 621 .108, de- 12-12-1963
Boutique Jeline Lida.
São Paulo

JELINE

(dominas, echarpes, fantasin, fardas, palra militares e colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de Regeria. jaquetas, leques, luvas, buas, lenços. mantõs, meias. maiôs, mantas, man.driao, mantilhas, palatos, , palas, - penhaar, peugas, pulover, pelerixas, ponches,
polainas, pijamas, punhos, perneiras,
quimonos, regalos, robe de chambre;
roupào, sobretudos, sabia suspensorios,
salda de banho, anda/ias. sweater chor.
tes, sungas, atolas, soutiens, slacks.
taier. toucas, turbantes, ternos, niformes
• vestidos
Tênno n.9 621.112, de. 12-12-1963
S.A. Comercial Moelmann
Santa Cata rina

IND. BRASILEIRA

CASA MOELLMLNN

Classe 13
Abotoaduras para ¡ninhos, águas marinhas lapidadas. alfinetes para adumai
• vestuários, de metal precioso, semiprecioso ou suas imitações, anéis de
adorno, balan qa ndans, berloques, brincos, broches, colares, contas de metais
ou pedras reciosas ou semi-reciosas
suai imitações usadas como adornos
- ,ou na confecção de bijouterias, correntes de uso individual ara adorno, dia• •. znantes lapidados esmeraldas lapidadas,
:. medalhas com sauna, pulseiras. safiras
lapladas, topázios Lapidados. turnia::nas
lapidades e turquezas lapidadas
Termo n.9 621 .109, de 12-12-1963
Pedro Liasch Filho
São Paulo

Classe 11

Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 62/ .113, de 12-12-1963
Ka neto j Filro Lida
São Paulo
. KANETÓ

1nd,, Brasileira
Classe 8
Transformadores de voltagenm, para
aparelhos eletro-domésth.cos
Termo n. 9 621 .114, de 12-12-1963
Lage Sigma Ltda.
São Paulo

SIGMA
Ind. 'Brasileira
Classe 16
Blocos de cimento para construções e

Termo n.9 621 .117, de 12-12-1963
Monofil Sociedade Industrial de
MonoLlamentos Lida
São Paulo

•MON'ÓFLEX
Ind. Brasileira
Classe 31

Os seguintes artigos: Anéis de vedaçãt.

para junções, anéis obturadores, arrue.
las, bujões, -barbantes, barracas de cain.
punha. . buchas, betume para vidraseins,
bolas para válvulas, bocas do tanaue de
gazolina, diafragmas para vedação,
massas para calafetar, ciculos de boira.
cha para potes, cordoalha, cordas, se:-

selas de transmissão, canais tas coberturas de lonas, fitilhos, gaxmas, lonas,
lonas para freios, mangueiras mangotes,
molas para vedação, pestanas rolhas,
tampas, tubos de lacto para vedação,
tiras, _tampões, Uni/ações para vedação,
tendas, válvulas de vedação e tubos de
•
radiador
Termos os. 621.118 e 621.119, de
12-12-1963
Comércio e Representações
Lara
•Limitada
São Paulo

L . A 'R A
Ind. Brasileira
Classe 11
Substâncias alimentícias eia geral
• Classe 50
'Impressos em geral
Termo a.° 621 .120, de 12-12-1963
João Ciop
São Paulo

lages pré-fabricadas para construções

Termo n.° 621 .115, de 12-12-1963
Panificadora S3o Pedro r ha. .
São Pauto

Classe 8
Discos gravados e fitas magnéticas
`gravadas
Termo n.° 621.110, de 12-12-1963
Agropecuária do Rio Jaurú S.A.
São Paulo

RIO JAtrEo
Ind. Brasileira.
, Classe 19

Animais vivos inclus:ve aves, ovos em
geral, inclusive do bicho da seda
Termo n.o 621 .111, de 12-12-1963
Casa Aleira Ltda .
São Paulo

ALEKA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuariot
e roupas feitas em geral. Agasalhos.
aventais, ' alpercatas, anaguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
doures, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas, chales
cachecol!, calçados, chapeus, cintos, dist" combinações, corpinhos, cakas de
senhoras e de crianças, calções, calças.
camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas,
colarinhos, cueiros. casacos, chinelos,

'LlARCONI
Ind. Brasileira
•

Classe 8

Aparelhos de rádios em geral

SÃO PEDRO
End. Brasileiri.

Tèrmo n.9 621.121, .de 12-12-1963
C offi
Polydoro Ltda.
São Paulo

Classe 41
Biscoitos, bolos, confeitos, doces e

CASA PICAPAU
Ind. Brasileir:

pães

Termo n.o 621 .1/ 6, de 12-12-1963
Ebony

EBONT
Ind. Brasileir
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armaários para banheiros e para roupas usadas, almoladas, acolchoados para inóvels, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domicilia.
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chã e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e- gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras giraCrias, cadziras de :balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas. divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras] guarda-roupas, estantes, mesais.s. mesinhas. mesi-

Classe 18
Armas e munições
Termo n.° 621.122, de 12-12-1963
Comercial Cereais Mirim Ltda .
São Paulo - •
_

MIRIM
Ind. Brasileira.

Abril de 1 '.."64
mate, hortaliças, lagostas litigam laica
condensado, leite em pó, legumes em
rotaerva, lentilhas, linguiça, louro; massas alimenticiai, mariscos, manteiga,,
margarina, marmelada, macarrão, masNi de tomate, mel e melado, mate, masse.. para mingaus, molhos., moino:AL
mostarda, mortadela: nós moscada táb..
zes; óleos comestivea, ast.ras; ovais
pães, patos, praline& pimenta, pós Lura
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês. petit-pois. pastilhas, pizzas pudim*: •
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. 'sai, _sagu. sardinr.as ,
sanduiches, salsichas, Mimes, sopas en•
latadas,' sorvetes, sucos de omate e de
frutas; torradas, tapioca. ninaras, talharim, tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves. • torrões, toucicinho; vinagre
Termo n.o 621.123, de 12-12-1963
Patrulha . Aérea Brasileira — ,PAB
São Paulo
P B
Ind. Brasileira
Classe 3
Substâncias quimicas, produtos e preparados para serem usados na medis:ma
* ou na farmácia
•
Termo n.9 621 .124, de 12-12-1963
Patrulha Aérea Brasileira — ,PAB.
São Paulo

PATRULHA LEREI..
BRASILEIRL—PAB
Nome Comercial
Térmo iia° 621.125, de 12-12-1963
Santa Terezinha Lenhadora e Materiais
para Construções Ltda.
•
São Paulo
• SANTA. TEREZINRA,

Classe 47
Lenha e carvão para queimar
Têrmo n.9 621.126,' de 12-12-1963
João Scafuto es Filhos Ltda.
.
São Paulo

1.•

AGENCIA SCAPITTO
. Ind. Brasileira
1Classe 32
Importação e comércio por atacado á
livro didático, jornais, revistas e
congêneres - *
Termo n.° 621 .127, de 12-12-1963
Calsiftina Ltda Comercial e
Importadora
São Paulo

CALSIFTINA
Ind. Braaileira
Classe 25
Artigos da classe
Têrmo n.o 621 .128, de 12-12-1963
Danibras S. A .
Produtos
Metalúrgicos
São Paulo

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arrez, atum,• aveia avelãs, seita, azeitonas, banha, bacalhau, batas, balas,
DANIBRAS•
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
Ind. Brasileira'
café em pó e em grao. camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
Classe 21
caramelos chocolates, confeitos, cravo,
Veículos cai geral e suas partes
elusenticioa croquetes, compotas. canintegrantes
cereala, cominho, creme de leite. cremes
Termo ri.° 621.129, de 12-12-63—
gica, coalhadas, castanha, ceais', condimentos para alimentos, colorantes, Sociedade Fornecedora de Materiais
Para Construções Jasa Ltda,
chouriços, dendê, dõces, dóces de fruSão Paulo
tas,
espinafre,
essências
alimentara*,
emnhas para rádio e televisão, mesinha
padas,
ervilhas,
enzovaa
extrato
de
toJASA
para máquIvas de escrever, móveis pa- nina, farinhas alimenticias. lavas. feInd. Brasileira'
levisào, molduras para quadros porta- cuias, flocos, farelo, fermentos, feitio.
retratos, poltronas, poltronas-camas, figos, frios, frutas sêcas, naturais e crisClasse 16
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
talizadas. glicose. goma de mascar, gor- Para distinguir: Materiais para construsofás-camas, travesseiro! e
duras granulas, grão de bico gelatina. ções e decorações: Argamassas, argila,
vitrines
goiabada, geléias. herva •loca, herv a areia, azulejos, batentes, balaustres. bit..
•
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Têrnio uf 621.146, de 12-12-63
lantes contra frio e calor, manilhas, mas.
Empreiteira "Delbi" Ltda.
ias para revestimentos de parado, maSão Paulo
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
'
DELRI
CBEWE DO-LAR
tornar impermeabilizantes as argamasTnd, Brasileha
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreInd. Brasileira
gulho, produtos betuminosos:. imparmosClasse 50
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
Impressos
—
Classe 32
para revestimentos e outros usos nas"
0
Tèrnio
.0
621.147, de 12-12-63
Cheques
construções, persianas. placas para pa.
vimentação. peças ornamentais de cimen- Seriema Serviços Técnicos de Mártnon
Termo n.• 621.135 ,de 12-12-63
Ltda.
te ou gesso para tectos e paredes, papel
Fiação "São Roque" Lida .
São
para forrar casas, massas anti-ruidos
• Paulo
São Paulo
para uso nas construções. 'parquetes,
SÃO ROQUEporias, portões, pisos. soleiras para, Dor.
SERTEMA
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta:
Ind. Brasileira
Ind. Brasileird
cos
tubos
de
ventilação.
tanques
de
ciClasse 23
mento vigas vigamentos
_ _ vitriia
Classe 4
Algodão em peça. brecardos em peça
Termo n.° 621.140. de 12-12-63
Mármores
balbutina em peça, cambraia de linho.
_
Rinaldi Cs Jordan° Ltda. •
casimiras, crepe, cretone em peça, desTermo n.° 612.148, de 12-12-63
São Paurd
canso de algodlso em peça, flanelas, fiVideo-Press Propaganda Lula:
tas, franjas, fustão, gangas, gazes, gota
São Paulo
gorão, jersey, lã em peça, linho em
BRES SER
peça, mouseline, 'opala, organdi, paInd. Brasileira
paroal, ralon, sarja, sedas era çeça,
VIDEO-PliESS
cetim, tecidos. (Tussor)
.Ind..Brasileir
Classe 50,
Para diatingu:r uma empraza de transTelma n.' 621.137, de 12-12-63
Classe 32
portes rodoviários
Depósito de Cacos de Nlármores
_ .
Almanaques. anuas:os. boletins boletins
"Tema" Ltda.
Termo ra° 621.141, de 12-12-63
impressos. crónicas jornais. revistas.
São Paulo
UOP — Essências Pleuroma Ltda.
Pe ca s cinematográficas, peças teatrais.
1
Saia Paulo
programas radiofónicos e programa.
de televisas,
TEMA
LM%
UOP
—
Tnd. Brasileirn
.
_-u. Brasileiro.
Termo n." 621 . 150. de 12-12-63
.ssmudasoul
linobi:iária Guiana:as Ltda.
Classes: 33 e 50
Classe I
Classe . 50 '
Titulo
Produtos quirnicos para fins industriais
Impressos
.IMU3ilLIARIA
Termo na' 621.131. de 12-12-63
Termo ri.° 621. H2, de 12-12-63
Tarrno n.o 621.138; da 12-12-63
GUAIANAZES LTba
oetistil Modas Infantis S. A.
LIOP — Essências Fleuroma Leia.
Indústria e Coinérc'.o de Perfumes
Sá° Paulo
Sato
Paulo
Nome comercial
Norte. Ltda.
,aso R tilo
FLEUR04
Tertno na 621.151, de 12-12-63
VIDEO-TAPE
Ind. BrasiLeil...
"Oregal" Industrial. Exportação e
Ind. Brasileira
TARANTELA
Importação Ltda.
Classe 1
Ind. Brasileira
a a o Paulo
'Produtos
quitnicos
para
fins
industriais
Classe 36
Taponas
Téatno n.° 621.144. de 12-12-61
Classe 48
_—
rnd.OREGáL
Imobiliária Itatnogi Ltda.
Brasileira
Para distinguir: Pó de arroz. talco perTermo a.' 621.132, de l2-12-63
São Par i s
Terreal Estamparia de Tecidos Ltda. fumado, rouge. baton. carmin. lapis pa
ra maquilagen. óleos periumados. óleos.
São Paulo
ITAm o GI
Classe 41
Ind.
prasileira
para o cabelo, crem e s e pomadas para
A 1 ca hotras. aletria. alho, aspargos
a pele. essencia.s. extratos. lança-persu.
aniendoim atnaixas. amêndoas araruta
Classe- 50
•TERREAL
mes. papeis perfumados_ água de coloaaucar. Mane-aos para animais amido
T nd. Brasileira
nia, asam de quina água de rosas gli- Administração de bens, cernpra e wnda arrias atuns, sveta. aaelâta salte. azeide
imóveis
e
loteamentos
_
tonas. banha bacalhau. batas. balas
cerina peilumada para uso de toucador _
Classe 23.
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha.
Termo n.° 621.145. de 12-12-63
.Para distinguir: Tecidos ein geral, teci- sais erfumados. tinturas. petróleo, locaie em pó e em grão. camarão, canela
Marcenaria "Solanôes" Ltda.
da' para confecções em geral, para ta- çbes. brilhantinas. coarneticos para a it
em pau e era pó. cacau. sanes. chá,
Sito Paulo
pele
e
Ixadores
para
o
cabelo.
pestanas
peçaria e para arteaos de cama e masa.
caramelos chocolates. conteltuta cravo
adros
e
bigodes.
depilatórios,
desodoalgodão, alpaca, canhanio, cet.m. caro.
SOLIUMES
cereais. cominho, creme de Leite. Ctratte
rantes,
vernizes
e
esmaltes
para
unhas
casimiras fazendas e tecidos de li em
Ind. Brasileira ! alitnenticios, croquetes. compotas, _can.
peças, luta, lenta, linho, nylon, pacta dissolventes astas e líquidos dentifrigica, coalhadas, castanha. ceola. condipaco, percalina, rama rayon. seda na- • cios, tijolos. pós para unhas.' pentes
mentos para alimentos, colorantes,
escovas
para
dentes,
cabelos,
cilios
e
Classe 40
tural, tecidos plásticos, tecidos Imperchouriços. dendê. titicas. Jóces de frufivelas
para
o
cabelo,
e
unhas,
grampos
tas, espinafre. esnenciaz alimentares. em'
meáveis -e trc dos de pano couro,
lixas para unhas. ponpons. água de al- ' Para distinguir: Móveis em geral. de padas. ervilhas, amovas, extrato de as•
_ veludos • -• - --- fazema*. armila perfumada. saches. metal, vidro. de aço ou madeira, esto. ma. farinhas alimentícias. favas, feTermo n.o 621.133, de 12-12-63
vinagre aromática e cheiros em pas- fados ou nata, inclusive móveis para es- ndas, flocos. farelo. fermentua trilá*,
critório. Armarias. armaários para ba- figos, frios, frutas secas, naturais e cr!sI. F.. A. Indústria, Eletrônica e
tilhas
nheiros e para roupas usadas, almOfa. talizadas, glicose. çroena de mascar, q(Ie•
A plicaçõea Ltda.
Termo n.° 621.139, de 12-12-63
das, acolchoados para móveis, 'bancos, duras. grânulos, grão de bico gelatina
Seu Paulo
"Mencisa" Engenharia e Pavimentação balcões, banquetas. bandejas, domicilia.
141 E. À.
goiabada. geléias, herva lote herva
Ltda.
res, berços. biombos, cadeiras, carriuh
fraca hortaliças lagostas anuas. leite,
• •Ind. Brasileira
Sao Paulo
para chá e 'café, conjuntos, para aor
rzlensacio. leite . ein p6. %legumes cai
mitórios, conjuntos para sala de Ins- ccaserva. lentilhas, linguiça. louro; aoClaase 8
MENCISA
tar e sala de visitas. conjuntos arre vis &imanadas. mariscos. manteiga
Para distinguir: Artigos eletricoa; apaInd. Brasileira
terraços, jardim e praia, conjustos de raargarina. • marmelada. tnacarrau. masrelhos elétritos e artigos le Ilinninaçao.
Classe 16
armários e gabinetes para copa e co sa de tomate, mel t melado, mate, masacendedores. acendedores elétricos, abai;oura bules eléfricos. benjamins, cha- Para distinguir: Materiais para constru- zinha, camas. cabides. cadeiras gira. 'as para mingaus, molho& moluscos,
ções
e
decorações:
Argamassas
argila.
tórias, cadeiras de balanço, caixa de mostarda. mortadela: nós moscada aovsa elétricas, chaves automáticas, cisavas para antenas e fios terra. candeia- areia, azulejos, batentes. balaustres, blo- rádio, colchões, colchaes de mola. dita 'as' óleos comestivels, entras. ovas;
de cimento, blocos para pavimenta.' pensas. divisões, .divans, discotecas de Dite3. patos, pralinés. pimenta Os para
, broa. chaves de alavancas, chaves de cos
çaei, caibas. cimento. cal. are. chapas
tomadas, castiçais. liais, fervedores lu. Isolantes, caibros, caixilhos, colunas. madeira, espreguiçadeiraci guarda•rou- pudins, pickles; peixes, presunhas, palaveis, interruptores, isoladores. lâmpa- chapes para coberturas caixas d'água pas, estantes., mesas, mesinhas. mesi- tês, petit-pols. pastilhas. pizzas pulas;
das. lampeões, lustres, aparelros lurai caixa, para coberturas. caixas d'água, nhas para - rádio e televiso. mesinha queijos, rações balanceadas cara anirequellbei. sal, sag% sardinhas,
nosos, aparelhos de luz fluorescente.... caixas da descarga pra lixos, edifica- para máquinas de escrever, móveis pa. mais.
spncluichea. salsichas. animes, sopas eulanternas portateis e lanternas de mão, ções pretnoldiudas. estuque, emulsão de levisão, molduras' para quaárta porta- latadas, sorvetes, suco& de tomate e de
retratos . poltronas, poltronas camas, frutas: torradas. tapioca, ~aras. talhaluzes traseiras para veículos. panelas base asfáltico, estacas. esquadrias. estru'prateleiras porta-chapéus, sofás,
alétricas, pinga resistencias elétricas, 'turas metálicas para construções. lamerim. tremoços, tortas, tomas para alia
quebra-luzes, taxitietes, tomadas, toma- las de metal. ladrilhos, lambris luvas
sofás-camas. travesseiros e
mento de animal. e aves. torrões, Mond.
-vitrines
das ehe correntes, recipientes elétricos de 'urna°, !ages, lageotas, material isoetisho; vinagre
de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações oremoldadas. estuque, emulsão de
base isafáltico, estacas, esquadrias, estiai;
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junaão, !ages. lageotas. material isolantes contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes,. madeiras para construçaies. mosaicos. produtos de base asláltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento cal, hidráulica, padregalho. produtos betuminosos. impermeabilizantes, liquidos ou sob outras formas
para revestiment e outros usos nas
construções, persianas. placas para pavinsentação. 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 por.
ais, tijolos, tubos de concreto. telha.s. taco. tubos de ventilação. tanques de cimento. vigas, vigamentos. vitrós
Têm° n.0 621. 130. de 12-12-63
Trassportes Navi Ltda.
Sãu Paulo
CO.

Termo n.° 621.134, de 12-12-63
Philastoloho de Almeida
Sâo Paulo
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Termo n.° 621.152, de 12-12-63
Metalúrgica Brometal T "São Paulo

BROMETAL
Ind. Brasileira
Classe 5
Aço, alpacas, alumínio, brouze, cobre.
estanho. ferro, guza, latão, niquel e
zinco
Termo n.9 621.153 de 12-12-1963
Refrigeração 'Geada'
São Paulo

GEADA
Ind. Brasileira
Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado, geladeiras,
aparelhos de refrigeração e sorvete.ras
Termo n.° 621.154, de 12-12-1963
Emapre - Empreendimentos de Aço
Reunidos Ltda.
São Paulo .

EMAPRE
Classe 50
Impresos para uso em: cheques, duplicatas, envelopes, faturas; notas promissórias, papel de co:respondência e recibos, impressos em cartazes placas,
tabuletas veículos, bilhetes impressos
Têrmo n.9 621.155, de 12-12-1963
Organzação Farmacêutica "Drogazei"
Limitada
São Paulo

DROGAZEI
IND. BRASILEIRA
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
e na farmácia
Termo n.° 621.156, de 12-12-1963
Auto-Pôsto São Marcos Ltda.
São Paula
..
S A

0 MARCOS

IND. BRASILEIRA

Classe 47
óleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação Pe.
tróleo refinado, semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais.. animais ou vegetais
para a iluminação aquecimento labri.
ficação ou combustão, t graxas. Produtos e óleos combust.iveis prov
entes de petróleo
Termo n• o 621.1v, de 12-12-1963
Editeara Sérgio Ltda.
São Paulo

SERGIO.Ind. Brasileira
Classe 32
Livros didáticos e publicações para
. fins escolares
Termo n.9 621.158, de 12-12-1963
Citrosuco Paulista S.3. Indústria e
Comércio
São Paulo
-CITROSUCO

Ind. brasileira
•
Classe 41
Frutas naturaS, frutas em conservas
#rutaa secas, frutas em conservas, frutas
cristalizadas • frutas em suco

oi r-vo
Termo n.° 621.159, de 12-12-1953
Brasguay - - Comercial e Imf atadora
e Exportadora Limitada
São Paulo

23RASGUA
. taasse

Alcachofras. aletria, alho asparia )5
açúcar, alimentos para amimas amido
amendoim. ameixas. 'amêndoas araruta.
arroz, atum. aveia. .avelãs. evite. azeitonas. banha.. bacalhau. mas. balas.
biscoitos, bombons. bolachas baunilha.
café em ps'i e em grão. catam-tia. canela
em pau e em pó: cacau. -arries, chá.
caramelos chocolates. confeitos, cravo,
cereais. cominho. creme de ,eite, cremes
a'auentimos, croquetes. compotas can.
gica, coalhadas; castanha. eeola. condimentos para alMentos. colorantes.
chouriços. jendê. dóces, &ices de trie
tas. espinafre essências alimentares em
Padas. ervilhas. enxovas, extrato de tu,
mate, farinhas alimenticias favas. te.
cuias. flocos, farelo.' tereneatos falia-.
figos. trios, trutas secas. narurais e ?xis.
talizadas. alicose. goma de mascai qui
luras grânulos, grão de bmo ge-latime
((Diabada. geléias. herva ioct her,.
cr,ate hortaliças, lagostas linuaas lers
condensado. leite een pó. wg , i,i,es etr
cunserva, lentilhas, linguiça, .ouro: massas aliinenticias. mariscos. nantema.
ma rgarina marmelada. maca, ão Is.
sa de tomate, mel e melado inale massas para mingaus. molhos atoluse
n.ostarda. mortadela: nós voscada do
zes: óleos comestivels. ousas ovas.
pães patos. pralinés. pimenta pós naea
pudins. pickles. peixes. pr-suntos. patês. paul e . is. pastilhas. pizza.) pirli ta:
queijos. rações balanceadas aura alimais. regueirões. sai. sagu sardinhas
sanduiches. salsichas. salmas eripas en
latadas sorvetes. szt:os de omite e /Ã
frutas: torradas. taaiaza. tâmaras. talharim tremoços. tortas torf-ss para ali.
mento de adunais e aves' Porrões. toucl. cinho: vinagre
Termo n.° 621.160. de 12-12-63
incorporadora e Predial Berenice S. A.
São Paul(

_ (Serf rld ',11)

Kiri; da 1934

Termo n.o 621.163. de 12-12-63
Representaeões Ritanis, Ltda.
São Paulo

areia, azulejos. batentes, baim.stres. blo- cos de cimento, blocos para pavimentação, calhas cimento. cal. :re. chapas
Isolantes, cativos. caixilhos. colunas.
chapas para coberturas -caixas d'água.
caixas Para coberturás. caixas d'água.
caixas de descarga pra usos. edificaClasse 21
ções Dremoldadas. estuque, elimlsão de
Para distinguir e proteger peças para base átáltico, estacas, esquadrias, estruautomóveis (auto-peças)
turas metálicas paia construções, lamelas de metal. ladrilhos, lambris, luvas
Termo n.° 621.164, de .12-12-63
de Junção lages. lageotas. material isoAlbano de A'irneicia Figueira
lantes contra trio-e calor. manilhas. masSão Paulo
sas para ret./estimemos de paredes, maiIDEOCOLOR
deiras para construções. mosaicos, proIrid, Brasileira
dutos de base astaltico, produtos para
tornar unperineabilizantes as argamasClasse 28
sas de cimento e cal. hiciraulica pedreTelas plásticas
gulho, p rodutos betuirn inosos. la permeaTrino n.9 621.165, de -12-12-63
biliza ates. limados oi sob autras formas
. Para revestimentos r UlltrUli usos nas
Frigorifico Socorro Ltda.
4 '0115,11114MS. De niclildS. pifiCUS para paSão Paulo
vimentação. peças' ornamentais de cimenSOCORRO
to ou gesso para tectos e paredes, papei
Ind. Brasileira
Para torrai casas, massas anti-raidos
para uso, nas construções. oarquetea.
Classe 41
Banha em conserva, carnes em conserva Portas. portões. p isos, soleira: b a ni Por
-tas.ijol,ubdecnrthas.e miúdos em conserva
cos tubos de ventilação, tan q ues de ciProg ramas Linetnatográ ticos Luxos
mento, vigas. vigamentos vitrõs
Ltda.
Termo
n.° 621.172. ce 12-12-63
São Paul,
Arcana. - Utilidades Domésticas Ltda.
LUXOR
. São Paulo

Ind. Brasileira

Classe 8 Lentes de aumento, projetores e slides
Termo n." 621.167, de 12-12-63
13artnácia Droga-Elzo Ltda.
São Paulo

ARCEPE
Lnd. Brasileira .

Classe 8
instrumentos' -le precisão. instrumentos
cientiticos. aparelhos . de UM comum:
instrumentos e aparelhos diláticos: moldes de tôda a espécie: acessórios de
DROGA-ELZO
aparelhos elétricos ( inclusive válvulas..
- End. 1->rasileira
l âmpadas, tomadas. fios, soquetes. etc.):
Clanse 3
aparelhos fotográficos. cinematográficos.
Substâ . ot . :is,• produtos e preparações máquinas talantes. etc.. discos gravados
químicas para serem usadas na medi- e filmes revelados, corta circuitos elécina e na farmácia
tricos automáticos, tornos elétricos automáticos. ventiladores. exteatores, exaus•Tênno n.o 621 . 168, de 12-12-63
Sociedade Industrial de Ferros Especiais tores .evaporadores. , injeto res de conehustiva econotnizadores de combustí• Brasileiros S. A. - Sidebrás
vel. compressores. impulsores condenSão panlo
sadorei. refrigeradores. ejetores. aliesfiadores e geradores elétricos cosverNiNDIDO,
sores elétricos, inversores elencos, aque2SLUOR
cedores de água de a jenentaçá- c, regene21
11 0
..J_
Classe 5
radores de gás. permutado es de calor.
•
erase de propaganda
• - reguladores de velocidade. super-carregadores, conjuntos de alternadores. roda
2, 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9, 10, 11
Termo n." 621.169. de 12-12.63
de água. controladores .
12. 13, 19. 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21 • Farmácia e -Drogaria Cintilante. Ltda.
22, 1,3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
São Paulo
Termo n.° 621.173, de 12-12-63
32. 13, 3t. 35. 36. 37, 38. 39. 40, 41
Covas - Cor retores de Seguros Ltda.
42. 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49 e 50
CINTILANTE
• São Paulo
Titulo
Ind. Brasileira
C OVER
Termo n.9 621.161, de 12-12-63
ind. Brasileira
Classe 3
Incorporadora e Predial Berenice S. A. Substâncias, produtos e preparações
C' ,ss 50
São Paulo
químicas para serem usadas na mediPara d1,4tinguir: O timbre de todos os
cina e na farmácia
-•
impressos de uma firma que opera com
0
Termo n.° 621 .170, de 12-12-63
corretagens de seguros
Farmácia e Laboratório Homeopático
Termo
ns 621.175. de 12-12-63
Almeida Prado Ltda.
Organização de Drive-Tns "Joly" Ltda.
São Paulo
São Paulo
1101.EOPâTI
•
aLDEIDA PRADO
JOLY
Classes: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11,
Ind. brasileira
Ind.
brasileira
12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Cla's 41
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Classe 3
32, 33, 34 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41.
Cale, mate. chá. chocolate, doces de
42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50
Substâncias, produtos e preparações quí- tôda espécie: sorvetes. geléias. gelatiatm,
micas para serem usadas na medicina nas, melado, mel açúcar, rapadura
ou
bombons, caramelos, balas. confeitos.
Termo n." 621.162, de 12-12-63
- na fmrnácia
ranha. azeite, óleos e gorduras comes.
Alberto Joaquim Sentia e João Pedrique
Termo n.°- 621,171, de 12-12-63
São Paulo
Ervol - Corretagens e Empreen(Nnen- tiveis, mostarda, pimenta massa de toMate. molhos . e condimentos de tóda
tos Ltda.
espécie, preparados ou -",ip matura"
G,ELAUTO
São Paute
pão. biscoitos. massa salimenticias,
ERVOL
Industria BrAsileira .
rinhis. cereais. essências . e xaropes de
ind. Brasileira
trutas: termenso. sal queijos, reguei
. Classe 8
•
!:lasse 16
• ides leite condensado e em pó, manPara distinguir e prWeger geladeiras P.-•ra th- ti unir klmerws Para constru teiga; .bactalhau. peixes. moluscos e
para automóveis
cões e e.'• coçarõe!;,: Arnarnassas
carnes, ein Conserva ou não; sopas eu

(Seção 1'1)
Abril de 191:4 12Z1
•
latadas, frutas e legumes frescos, em peza, panos de esmeril e Material abra- velas e veka a base de estearias. tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta-.
conserva e dessecados; aves abatidas e alvo empregado na limpeza de metais e sabões em i á, as flocos, esponjas ir cos tubos .de ventilação, tanques de ci..
alentei vigas, vigamentos, vitrêm
limpeza
ovos para consumo, pasteis, pastelões objetos. sabões em geral e saponáceos.
Classe 47
, empadas e frituras
.^,nno n.° 621.179, de 12-12-63
Aditivos para gazol_na em motores de
Malharia
Anita
Ltda.
Tênno a.° 621.176, de 12-12-63
explosão
São Paulo •
`1ercearia Tévia Ltd=
Térmo n.° 621.192, de 12-12-1963
São Paulo
Amhosp — Assistência Médica de São
TEVIA
Paulo Ltda.
Indo Brasileira
São Paulo
Classe 50
Impressos
r- AUROS P-;
Têfmo n.° 621.177, de 12-12-63
Indústria Mecánica de Artefatos de
Perro Alfa Ltda,
Classe 10
São Paulo
Para distinguir: Abaixa-línguas, abre.
bocas. adenótomos, afastadores, agrafos,
IMAFá
agrafos para ossos, agulhas para injeInd. Brasilein
çâo, algodão hidrófilo, alicates, amalgaClasse 11
mas, aparadores, aparadores para fins
Frists para au fornó.eis, estribos, g rsmédico-círúrgicos, aparelhos para mas.
des embeleracioras para automóveis,
sagens, aparelhos de pressão arterial,
para choques, porcas, parafusos, arrueaparelhos de diatermia, aparelhos de
las, pregos, rebites, chavetas e grampos
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X.
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
Termo n.° 621.1:8, de 12-12-63 •
de surdez, assentos para enfermos, ata.
Patrocínio Scholz
duras; bisturis, cadeiras para clinica
São Paulo
médica, cambraia hidr6 4ila, canulas, ca.
EVITACALVICE
Classe 36
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cê.
Ind. erasileira
Agasalhos confeccionadcs de lã para o
ra laminada, cêra para incrustações e
inverno
articulações, cera colante, cintas para
Classe 48
Uma loção para os cabelos
fins clínicos, cintas umbelicals, colhem
Termo n.° 621 .189, de 12-12-1963
Termo n.° 621.185, de 12-12-1963
res cortantes, compressas de tecidos,
Buckman
Laboratorios,
Inc.
V:ena
Empreendimentos,
Imóveis
e
Termo n.° 621.180, de 12-1I63
eostótomos, curetas: dentes artificiais,
Estados Unidos da América
Administração Ltda.
Beneficiadora de Metais Ziatec Ltda.
dentaduras, depressores, dilatadores, duSão Paulo
São Paulo •
chas, drenos, duchas vaginais; elevadoaNTEC
res, espartilhos, espéculos vaginais, esVIENA
ind. Brasileira
ponjas clinicas, estufas, espátulas, esInd. Brasileira
capelos. escopros. extratores, escavado..
Classe 5
I res; fios de linho para feridas, facas;
Aço, alpacas, alumínio, bronze. cobre,
Classe 50
ganchos para músculos celafômetros,
estanho, ferro, guza, latão, níquel . e A.dministraçã ode
bens, compra e vendí.:
gazes, godivas, goivas, gesso, grampos
zinco
de imóveis e lotearnentos
para soturas, guta-percha; histerômeTermo n.o 621.181, de 12-12-1963
tros; irrlgadores, instrumentos cirúrgiTermo
n.o
621.186,
de
12-12-1963
Alanta S.A. Indústria e Comércio
cos para operações; ligaduras de cã.
Indústria e Comércio de flijouteria e
São Paulo
• Classe 1
nhamo, líquidos e pós para limpeza e
Artigos de Adornos "Ranger" Ltda.
-npo2to químico constituindo ,S.SPII- polimento ara fins odontológicos, lixa,
Co
ALANTA".
São Paulo cialtnente de uma N, N-dimetilamida de luvas e dedeiras de borracha, limas pa-.Id. Brasileira
sim ác:do carboxilico insaturado de ca- ra ossos lancetas: massas plásticas para
Classe 50
lda aberta contendo 18 átomos de car fins odontológicos, mascaras para anes- •
RANGER
• Impressos
bono e pelo menos uma dupla ligação tesia. mesas de operações, mesas para
:nd. Brasileira
entre carbolia e carbono usado carn curativos, martelos artificiais; perfuraTermo n.° 621.182, de 12-12-1963
agente desespumante, dispensante e con- dores, pés e braços artificiais, placas
Pani ficadora e Confeitaria Moitense
trolador de resinas em processos
para obturações de canais, porcelanas.
Limitada
Classe 13
industriais
protetores para seios, pincéis para garSão Paulo
Abotuaaunis para punhos, aguas marinhas lapidadas. alfinetes para ado-nar Termos' ns. 621.190 e 621.191, de ganta. pinças anaténn'cas, protetores;
MOITENS
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
vestuários, de metal precioso, ...cat.
12-12-1963
nd. Brasileira
rodas para desgaste dentário, retorcóprecioso ou suas imitações, anéis de
Maria Tortaluppi Bocl,
pio bugia, ruginas; saladeiras. sandaadOrno, balangandans, berloques, brin- São Paulo
caca, sêda e crina para souturas, sacos
cos, broches, colares, contas de metais
Classe 41
para gelo e bolsas para água quente,
ou pedras redoma ou semi-reclosas e
Pão. e bolos
sondas, seringas para lavagens e injesuas imitações usadas como adornos
ções, serras, serras para raquiotomis:
ou na confecção de bijouterias, correnClasse lb
Termo n.° 621.183, de 12-12-1963
"Tudalin" Importação e Mercantil Ltda. tes de uso individual ara adorno, dia- Para distinguir: Materiais para constr.... tampões higiênicos preservativos, tiraleite, termômetros, tesouras, trepanos,
mantes lapidados esmeraldas lapidadas.
São Paulo
•
medalhas com santo, pulseiras, safiras ções e decorações: Argamassas, argila, toalhas higiênicas: ventosas, verniz isoazulejos, batentes, balaustres, blolante para fins odontológicos
lap:adas, topázios apidadas, turmalinas areia,
TI:DALIN
cos
de
cimento, blocos para pavimentalapidadas
e
turquezas
lapidadas
Ind. brasileira
ção, calhas, cimentd.- cal, cre, chapas —Termo n.o 621.193, de 12-12-1963
isolantes, caibros, caixilhos, colunas, Amesp — Assistência Médica de São
Termo n.° 621.187, de 12-12-1963
caixas
para coberturas, caixas d'água.
Paulo Ltda,
Jora
Peças
e
Acess6r1os
para
Autos
Ltda,
Classe 50
caixas de descarga pra lixos, edificaSão Paulo
São Paulo
Impressos
ções premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru—Termo
621 .184, de 12-12-1963
A 11 E 22.á
turas metálicas para construções, lameJosé André de Mendonça
In
d.
Brasileira'
(antes
contra
frio
e
calor,
manilhas,
masSão Paulo
Classe 10
sas para revestimentos de paredes, , ma- Para distinguir: Abaixa-linguas, abreClasse
50
deiras para construções, mosaicos, pele,.
ESTIIER
- adenótomos. afastadores, saradutos de base asfáltico, produtos para bocas,
ind. Brasileira
Impressos
(os, agrafos para ossos, agulhas para
tornar impermeabilizantes as argamas- injeção,
algodio hidrófilo alicates,
Térmo n.° 621.188, de 12-12-1963 sas de cimento e cal, hidráulica, pedreClasse 46
Jartilan Burmalan
oulho, produtos betuminosos. Impermea- amalgamas. aparadores, aparadoras pabilizantes, liquidos ou sob outras formas ra fias médico-cirárgicos, aparelhos pe.
São Paulo
Alvejantes, amidos, anil, água de lavapara revestimentos e outros usos alj ra massagens, aparelhos de pressão ardeira, água sanitária, cera para soalhos,
construções, persianas, placas para pa- Criai. aparelhos de diatermia, aparem
detergentes, esponja de • açO, fósforos, .
vimentação,
pe:as ornamentais de cimen- fios de raios ultra-violeta, aparelhos de
(TRIBUNA
ARMEWI
lixivia, lã de aço, pomadas para cal_
á.
to ou gesso para tectos e paredes, papel ralo X. aparelhos de iafea-veravenacia
çados, palha de aço, preparados para
para forrar casas, massas anti-ruidos aparelhos surdez, assentos para =Mrâ
polir e limpar madeiras, vidros, amais,
•Classe 32
para uso nas construções, parquetes, mos, ataduras, bisturis, cadeiras parri
e objetos, panos pare polir e para /im-1
UM jornal
aortas, portões, pisos, soleiras para por- clinica, ombreia hidrdfilak%adi
regunda-feira
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*aplaina& de faliu,: catgut, cisa lanai- deiras para construções. mosaicos, pronada, cira para incrustações e•articula- dutos de base asfaltes), produtos para
ções. cora rolante. cintas Para fiaa
Oco.. cintas umbelicala'colheres cor• int" compressas de tecido.. cost6ta- mos, curativos cirargicos, curetas.
Ses artificiais, deataduras, depressores,
: dilatadores, drenos, duchas vagiaais,
•*lavadores, :espartilhos, especulas vagt
• nau, esponjas clinicas, estufas, espátulas, escalpelos, escopros, extratores, escavadores, fios de linho •para teúdas,
faca', ganchos para músculas celaçõmetros, gazes. godivas. goivas, gesso,
grampos para soturas, guta-percha. h is
ter6asetros, irrigadores, instrumentos cirúrgicos ara oerações. ligaduras de c&.
nhamo, liquido e pós para limpeza e
polimento para fins odontoléigicos, lixa,
lavas a dedeiras de borracha, limas para
lama Lancetas, massas plásticas para
fina odostolágicoa mascaras para anestesia. mesas de operações, mesas para
curativos,. martelos; olhos artificiais.
placas para ossos, pontas de guta-perca para obturações' de canais. porcafama, protetores para seios. pincéis para garganta. pinças anatõmicas, protetores, rolos cirúrgicos de lã de pau.
ruga e rodas para desgaste dentário. retescdpio, bugia, ruginas. sarladeiras.
sandaraca. &da e crias para soturas,
sacos para gelo e bolsas para água
gumes. *ondas, seringas para lavagens
op. injeções, serras, serras para saguisemala. tampões higiênicos preservativo. •tira—leite. termómetro& tesourai.
toalhas higiênicas, ventosas, verniz isolante para fins odontolõgicos
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#- •
• Termo n.9 .621 .200, de 12-12-1963
Cardwell Westinghouse Company
Estados dnidos da América

tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e caL hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas. placas para pa•
viraentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para cactos e paredes, papel
para forrar casas. massas anti-ruldos
para uso nas construções, parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras para porClame 21
tas. tijolos. tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação. tangas% de ci- Dispositivos de tração, de engate e aernplamentos para vagões, locomotivas e
mento, vigas, vtgamenria. vItrõs
demais veículos, amortecedores e freies
Termo n.s 621.196, de 12-12-19E3
para vagões, locomotivas e demi.s
Fundação Armando Alvares Penteado
veiculo.%
São Paulo
Teanos ns . 621 .201 e 621 .202. de
12-12-1963
•
AlUSEU DE A Itt
Companhia Brasileira de Petról :o
"Petronosso"
BRASILEIRA
ião Paulo

Termo n.9 621.207, de 12-12.1963
Waldir A. Fortunato
• Rio de Janeiro

Farmácia do Cárrn
.o
Classes: 3 e 48
Ti.ulz, de Estabe ec n,ent,5
Têrnio n.' 621 .208, de 12-12-1963
Bar Bagdard Ltda.
Riu de Janei-o

Classes: 41,42 e 43
Titulo de Estabelec mento

Termo n.° 621.209, de 12-12-196j
Farmácia Central Ltda.
Rio de Janei,n

VELOIKAX
Classes: 33 e 25
Expressão de propaganda
Termo n.° 621.197, de '2-12-1963
Fundação Armando Alvaro-- l',..,rPatio
São Paulo
MUSEU DE ARTE ....BRASILEIRA
Sao Paulo—C apita? y
4

,

Classes: 33 e 25
- Termo n.° 621.194, de 12-12-1963
Expressão de propaganda
Sodraga — Sociedade de Dragagens e
Termo ri. c, 621.198, de 12-12-1953
Construções S.A
Fundação Armando Alvwes Penteado
São Paulo
São Paulo

r ito DRAG A—SOCI E DA /ie
DE DRAGAGENS E

Indústria Brasile)ra.
- Classe 1
Substâncias e preparações quunicas
usadas nas indústrias de petróleo
Classe 4
Substâncias de origem mineral em bruto
ou parc.almente preparadas, 61:os em
bruto ou parcialmente reparados. extratos oleosos, resinas naturais, pixe em
bruto, xisto e xisto betuminos,
Termo n.s 621.203, de 12-12-1963
Transportadora Rural 1 rda.
Rio de Janeiro

Transportadora
9ural Ltda.

CONSTRIJOES s/a.

Classe 25
Para distinguir: Arvores de natal, bibelots, bolas para enfe.tes de arvores
Nome Comercial
de natal, cartas geográficas, cartões pos
Térmo ai 621.195, de 12-12--i9632- tais, cartazes, dispieys, desenhos, artis(Prorrogação)
ticos, desenhos, decalcomania para tePaudra S.A. Móveis e Esquadras
cidas', ' estatuas. estatuetas, estampas,
São Paulo
gravuras, frutds de vidro, figuras de
°mates, Sestões, fotografas, frutas de
PRORROGAÇÃO
louça, figuras para enfeitar bolos de
aniversaries, batizados, casamentos e
outras quaisquer comemorações. gravuras, imagens, letreiros, manequins, maquetes, obras artist:cas, obras de pintura, ainéis e cartazes para decorações
e para exposição, projetos. mostruarios
de mercadorras diversas e para propagandas, suportes artísticos para vitrines, estatuetas para adõrnos, e para
• f:ns artísticos', taboletas
Termo n.° 62h199, de 12-12-1963
Fundação Armando Alvares Penteado
E tilDiJSTRIA BRASILEIRA
São Paulo
Classe 16
Para distinguir: Materiais para consM.44,03.4E5E0
truções e decorações: argamassa, argila.
'DE
ARTE BRASILEIRAN.
.
areia. azulejos. batentes:balaustres. blocos de cimento, blocos para parinsentação, calhas. cimento. cal. cre. chapas
Classe 35
Isolantes. caibros. caixilhos, colunas. Alpaca, aparas de couro, arções de
chapas para coberturas caixas d'água. selim, bainhas de couro, biqueiras, bolcaixas para coberturas, caixas d'água. sas de couro, chapeleiras de couro.
caixas de descarg a pra lixos. edifica- coleiras, couros diversos, entresolas,
ções preraoldadas. estu que. emulsão de equipamentos de couro estojos, estribos,
base asfáltico. estacas, esquadrias, estru- garupas, guarnições de couro, peles, palturas metálicas para construções. lama- milhas. pastas de couro, pelicas, rabide metal, ladrilhos. lambris. luvas chos, rédeas, retalhos sacos, selas, se.
çle (unção, (ages. lageotas, material (so- lins, solados, &Sias, viras de calçados
antes contra trio e calor, manilhas. mase zibelina
bali Para revestimentos de paredes. rua•

Nome Comercial

,1110n••nn-

ef.

Têrmo n.° 621.204. de 12-12-1963 .
Transportadora Rural Lt,.la
Rio de Jane co

Classes:
e IN
Titulo de Estabeier menta
Termo n.0 621 . 210, 'de • 12-12-1963
Panificação Estrela do Céu Uris
Rio de Janeiro

PanificaçãO
Estrela do Ueu
.

Classe 41
fitulo de Estabelecimento
Termo- n.° 621.211, de 12-12-19f.s3
Sebastiana dos Santos
•
Rio de Janeiro

• jalão Paris.:
Cabeleireirã
Titulo de Estabelecimento
Termo ri.9 621.212, de 12-12-1963
Santos
Silva Ltda.
Rio de Janeiro

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Artigos da rlass.
Termo n.o 62L205, de 12-12- t 963
Estrada do Céu Lt,la.
Rio de Janeira
r

Estrada do C é--;
-

Icik

Nome Comercial

Térmo n.° 621.206, de 12-12-1963
Casa Salgueiro Ltda.
Rio de Janeiro

ectdasaipeout pada.
Nome Comerciai

Mercadinho
• Cosme e Damiãu
Classes: 41,. 42, 43 e 46
Titulo de Estabelecimento
Têrmo a.° 621.213, de 12-12,1963
Criações G. H. J. Calçados Lt, ia.
Rio de Janeiro

Criações G. H. J.
Calçado-à
Classe 36
nulo de Estabelec:rnento

DIÁRIO OFICIAL (Seção iii)

Segunda_feira 20
Termo n.° 621.211, de 12-12-1963
Industrio de Bebidas Drink Ltda.
Rio de janeiro

Termo n.° 621.219, de 12-12-1963
Lridústr - a e Comércio de Bebidas Três
Rios Ltda. Incobetr1
Rio ' de janeiro

Abril de '1964 1223

Termo n. 621.224, de 12-12-63
Café Romance Ltda.
Rio de janeiro

I ndústria

Brasileira

Classe 11
Artigos da classe .
. _
Termo n." 621.225, de 12-12-63
Geraldo de Almeida Bulhões.
Rio de Janeiro
1....ias.se 43
Artigos da dam.,
Tèrmou 621.215, de 12-12-1961
Refinação e Industrialização de Mmérico..
Ltda. -- RIMIL
Rio de Janeiro

.1tre _
INDUSTRIA BRASILEIRA

indústria Brasileira

SOCIEDADE INDUSTRIAL

a 1:14
*4'4

Indústria Brasileira.
Classe 11
Artigos da classt
Termo 0. 0 621.226, de 12-12-63
januacelia Conor Guimarães
Rio de janeiro

Nome comercial
Termo n." 621.234, de 12-12-63
Oseas Ramos de Siqueira
Paraná

• LOJAS
BRASILEIRAS DE

Indisalrla Braaileera

Classe
_
_ Artigos_ da classe
Termo ti.° 621.216, de 12-12-1963 1,
Refinação e Industrialização de Minérios
Ltda. — RIMIL
Riu de Isneiro

CALÇADOS

GUIMARÃES
Classe 36
Artigos da class,
Termo n.o 621.229, de 12-12-63
Heitor José de Simas
Guanabara

Clame 1
Artigos da cla.sse -- -----termo n.9 621.217, de 12-12-1963
Irwlastrin e Comércio de Bebidas Três
Rios Ltda. lncobetri
Rio de Janeiro

Termo n.° 621.231, cie 12-12-63
Sociedade Industrial de Madeiras S. A.
Paraná.

DE MADEIRAS S; A.

li

Classe 42
Artigos da classe
Termo n. o 621.220, de 12-12-1963
Indústr:a e Comércio de Bebidas Três
Rios Ltda. Incobetri
Rio de janeiro

Classe 42
Avuardente, aniz, apetitivos, bagaceira,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; eltrato de malte
te- -atado; Sernet; genebra gengibirra;
giz, gingen kirsch, kummel; licores:
ataarsquinhos; nectar; piperrnitn, poackkes; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky

Classe 42
Artigos da cla.sse
—
— Termo ti.° 621.221. de 12-12-63
Indústria e Comércio de Bebidas Três
Rios Ltda. Incobetri
Rio de janeiro
São Paulo

CARDAN
2
C
INDÚSTRIA BRAsamit

.
Classe 21
1-bn carda n P ara automóvel
Têrmo n.° 621.230, de I 2-12-63
•
Sociedade Industrial de Madeiras S. A.

Classe 33
_
- rindo de estabelecimento
Termo n.° 621.235. de 12-12-63
Panificadora União Ltda.
Paraná

PANIFICADORA
UNIÃO LTDA.
Nome comercial
Termo n. 621.236, de 12-12-6.3
Paranaense S. A. —
Copar
Paraná

PArf1ná

COTONIFICIO
indelpfilho

SKinda

110350

Indústria Brasikire

IftDUSTRIA BRASILEIRA

Ind. 9 Bras,

PARANAENSE S/A
— COPAR

Classe 1
Nome comercial
Madeiras serradas. madeiras em bruto,
Classe 42
Termo
n.'
621.237, de 12-12-63
madeiras laminadas, madeiros compenda clame
Classe 42
Comercial "Gráfica Vila Velha - Ltda.
_ Artigos
_
sadas
Artigos da clame
Paraná
Termo n. • 621.218, de 12-12-1963
"Irmos na. 621.232 e 621.233, de
Indtistr a e Comércio de Bebidas Tria
tkrmo a.° 621.222, de 12-1143
12-12-63
Rios Ltda. Incobetri
CO VE RCIAL GRÁFICA
Indústria e Ccenércio de Bebida, Traz Incládria • Comercio "Manfmni" Vda.
Innefro
Rio
'lio. Ltda. Incobetrl
Paraná
Rio de Janeiro
VILA VELHA
São Paulo

~8 imn,isMEffin.
,

"MANFRON/"
Ind. Bras.

RINE IC CUI XICICIIS

Classe 43
,0111135r."

CIRSSP -t2
Artigos de whioN

Classe .12
Artigos da class•

•

Bebidas não alcoólicas refrigerantes; tefrescos gaseificados ou não; Iktlat
selficadas: MICOS de frutas tateoraia,
rcracentrados ou gaseificados: xaropet
par bebi3as refrigerantes

Classe 35
-- Titulo de estabelecanento
Termo n.° 621.238. de 12-12-63
Ma.'“Igá Lida — Editora e Publicidmie
Paraná
ARINGA LTDA.
EDITORA E PUBLICIDADE
Nome 170~G;g11

1224 Segunda-feira 20

DJARIO OFCIAL (Seção III)

Abril de 1964

•••n••

Termo n.° 621.239, de 12-12-63
Itiarez Telles
Paraná

FARMACIA

carta, papéis de ofiao, memorando, faTênue. n.° 621.249. de 12-12-63
Tèrmo n.° 621.254, de 12-12-63
tomas, recibos, contratos, cartões de vi- Rodorápido Transportes e Representa- ! Casa Arthur Haas Comércio e 1ndústri
sitas e comerciais, envelopes vales, dações Ltda.
S. A.
plicatas, notas promissórias, letras de
Pernambuco
Minas Gerais
câmbb, cheques, ações, apaces, debêntures, assagens aéreas. rodoviárias. terroviarias e maritimas, bilhates, folrinhas
e bilhetes de excursão

Posto da Refinaria

Rodorapio

TELLES

Tehno n» 621.245. de 12-12-63
Adão Mello de Avila
Rio Grande do Sul

Classe 38
Titulo de estabelecimento

GERSON'

Termo n.° 621.240. de 1-12-63
Leopoldo Blumemberg
Paraná

Indústria •Bra-siletr'al

<transp ortes _Reiír-e-sent4ra'cles:
VLtda?
Nome comercial

RADIO TV
UNIVERSAL
Classe 8
Titulo de estabelecimento
Teimo ni° 621.241, de 12-12-63
Edgar E. G. A. Graupinann
Paraná

Térino n." 621.250, de 12-12-63
Classe 5
Modas Mônica Ltda.
Aço em bruto, aço preparado. aço
Paraná
esace. aço para tipos. aço fundido aço
parcialut•na trabalhado, aço pálio. aço
refinado, bronze. bronze est bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês, bronze em pó. b:onze em
barra, em tio. chumbo fru bruto
Classe 36
parcialmente preparado. cimento meTitulo
tálico, cobalto. bruto ou parcialmente
Termo
n.'
621.251.
de 12-12-63 —
trabalhado couraças. estanho troto ou
Rigpar Representações e Comércio Ltda.
parcialmente trabalhado. ferro era bruto
Paraná
brt.to ou parcialmente trabalhado ferro
em barra. ferro inanganês. ferro ve:ho
gusa em bruto ou parcialmante tra5a.
lhado, gusa tem pe rado. gusa rnaleilvel.
láminas de met.,' lata em fo l aa. latão
em bilha, latão em chapas 'atito em Classes: 3. 6. 7, 11. 21. 41. 2 e 50
vergalhões, liga metálica. amalhas
Titulo
magnésio. manganês matai: 'ião ti-abaTértno n." 621.252, de 12-12-63
!liados ou parcialmente trabalhado. tueaeraa /sara solda, cuque!. ouro. zinco Rigpar Re presentações e Comércio Ltda.
Parai-14
tais em massa. .netais es-.npados
cortugado e zinco liso em 4Alhas

MODAS ~EIA

RI(PAR1

UNIVERSAL
— Ind. Bras
Classe 34
Cortinas. capachos, encerados, inclusive
para instalações hospitalares. estrados.
linóleos, tapetes em geral para assoalhos
e paredes e artigos de pe ia para os
mesmos fins, passadeiras
• •

-

Térni on.° 621.246. de 12-1263
Mercantil Industrial Lida
Pernambuco

gçã\L

••

Termo n.° 621.242, de 12-12-63
Moinho Tupy Ltda,
Paraná

INFORMATIVO
TUPY
Classe 32
Sinal de propaganda
Termos ns. 621.2.41 e 621.244. de
12-12-63
Cia. Riograndense de Negiicios S. A.
Rio Grande do Sul

UR NU
Classe 32
Para distinguir: Tornais, revistas e publicações em geral albuns. programas
radiofônicos , peças teatrais • ctnematoVráficas. a saber: albuns, emala. publicações em geral. programas radaa feiticos. programas televisionesados , peças
teatrais e cinematográficas, aevistas
Classe 50
Para distinguir e proteger o timbre da
requerente a ser usado em papéis de

IGPRF7
"iteleaCtor

Mercantil industriai

_

Ne me comeecial

Tirano na 621.247, de 12-12-63
Inchistnia Camércio e Moagens de
Paulista Ltda.
Pernambuco

PARATIBE
1ndfiFtria

Classes: 3. 6. 7. II. 21, 41. 42 e 50
Insígnia
—nino ta r- 621.253, de 12-12-63
Conave — Companhia Nacional de
Veiculoa

Paraná

COUVE
41ndústria Brasileira.
Classe 21

Classe 4/

Para assinalar e distinguir genéricaCafé em grão, torrado e em pó. e fubá mente os artigos da classe a saber:
Veículos e suas partes integrantes, exTétano n.° 621.248, de 12-12-63
ceto máquinas e motores
Indústria Comércio e Moagens de
Paulista Ltda.
Vamo na 621.255, de 12-12-63
Pernambuco
Casa Arthur Haas Comércio e Indústria
S. A.
Minas Gerais

Indústria Lornercid
.
Moagens • 4.
Paulista" Ltda.
Nome comercial

d Refinaria
Gabriel Passos

Posto,

C' ‘e,

31 '21
Titules

e

47

PREÇO N) NÚMERO DE 110.1 Cr$ 5,00

Classes: 33. 21 e 47
Titulo
Têtano n." 621.256, de 12-12-63
(Prorrogação)
Stic — Sociedade Técnica de Indústria_
e Comércio S. A.
São „Paulo

PRORROGAÇÃO,

STIC
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 6
Aamearclores de a tam de alimeniaçao
.i .. maquinas de c . rtar- frios. bota'azia oe ar para oneumattcos, bombas
para gazolina. de incêndio • elétri.eas,
toneiras, brocas elétricas burrathos
nsi:f'zidores de ar. -.a. tias quando parte de máquinas, caldeiras a vapor, carburadores. carimbo de terno, carneiros
hidráulicos, cavadeiras p.i coatraidores de tõrno p.i.m. chumaceiras
ou mancais de anti-lricção, co;ctores
de diurnos e motores. compressores.
condenaidores, eixos quando parte de
máquinas etntx•I-os quando parte de
Máquinas. engenho de serra, engenho
de carta. engrenagens quando parte de
máquinas, freios quando parte de máquinas. guinchos de fricçâo, guinchos
para caçambas de arresto, guinchos de
transorte aéreo, geradores a gazolina,
guindastes, limadores de cano
máquinas de imrimipr. lubriticadores
quando arte de maauinas a vapor:
máquinas de lavar roupa. máquinas de
costura, máquinas de furar radial e
horizontal. maaninas para o fabrico e
acabamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras e
máq uinas teceis. máquinas de tirar
cortiça. máquinas de limpar e afiar facas. molas para máquinas, máquinas
frigorificas má q uinas de rotular, martelos a vapor, moinhos e mbs
no
agricolas, motores de combustão interna. elétricos e a ç,ás. motores para bicicletas e motocicletas: pentes quando
parte de máquinas, penteadores de teares, rolos para estradas, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita.
tõrnos mecânicos tórnos de revólver
tórnos a utomáticos. tó:mon verticais.
'turbinas,
tubulações
para caldeiras.
velas de igni‘ão p ara motores, válvulas e ventiladores guando p arte de
ma-nonas
Térino ti.° 621 257. de 12-12-63
bl
Morio
Fiel ri,' Beio Hmizonte S. A.
flifinas Gerais

Mobiliário Fiel
de Belo Horizonte S/A.

N, 411C loenercial

