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SEÇÃO III
ANO XXII - N.° 84 •

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÕES DO SECRETARIO
DA INDÚSTRIA

CAPITAL FEDERAL

UINTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 1964

REVISTA . DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
o despacho que inde- art. 4. 0 da lei 4.137 de 10 de
-feriuMantenho
o preAnte pedido, por se tra- tembro de 1962, declaro autometica-

se-

Dia 30 de abril de 1964
Real S. A. Transportes Aéreos
recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 152.676 frase de propaganda: Real Perfeiçao Sem Igual O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do
recurso interposto de acairdo cum o
art. 216 de 27-10-63. e lhe dou pro• semento para reformar o despacho
recorrido de fls. 7v. para conceder
o registro ao sinal de propaganda requerido a fls. 2, visto o registro da
marca Real ser em nome da Oropria
interessada e não ter havido oposição e réplica do recurso de fls. 8.
Rio, 27-4-64. (ase.) José I. C. Verlani, Secretário da Indústria.
lbesa Indústria Brasileira de Embalagens S. A. - recorrendo do
despacho que deferiu o termo número 348.155 marca: Center Mede de
David Coelho da Silva - O Senhot
Secretário da Indústria exarou o seguinte despule): Conheço do recurso interposto de acOrdo com o artigo 50 § único da lei 4.048 de 29-12
de 1961 e da portada 216 de 27-10
dn . 1963 e lhe dou provimento para
reformar o despacho (4:corrido e denegar o registro com aplicação de
are. 95 n.° 17 do Cticligo da Proa priedade Industrial. Rio, 27-4-64.
taxe) José I. C. Vereiani, aceretán e de Indústria.

tei da matéria evidentemente de domine, público, não suscetível de proteção, em face do objeto de taieno
anterior n.° 93.573, também negado
pela mesma razão. Quando as patentes números 3.656 (mod. util:dade)
e 60.494, cujos objetos foram considerados fracos pelo Diretor da Divisão, observa que o desenho que
aparece ao lado direito da publicação de "O Globo", de 8-11-1963, não
coincide com a matéria reivindicada
nas duas citadas patentes.
Ibesa Indústria. Brasileira de Embalagens S A . - recorrendo do
despacho que deferiu o termo número 348.157 marca: Miner Mat'c 'de: David Coelho - O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte
despacho: Conheça do recurso interposto de acardo com o art. 5(, § único da lei 4.048 de• 291-2-61 e da
portaria 216 de • 27-10-63 e lhe dou
provimento pára reformar o despacho recorrido e denegar o registro
pleiteado com aplicação do art. 95
n.o 17 do Código da Propriedade Industrial. Rio, 27-4-64. (ase.) José
I. C. Versiani, Secretário da Indústria.
Francisco Corrêa ee Cia. Ltda. recorrendo do despacho que indeferiu
o têm° 363.562 marca: PC
Sr. Secretário da Indústria exarou
o seguinte despacho: Conheço do
recurso interposto de acardo com o
art. 50 a único da lei 4.048 , de,
29-12-61 e da portaria 216 de 27-10
de 1963 e lhe nego provimento para
manter o despacho recorrido com
aplicação do art. 95 n.o 17 do Código da Propriedade Industrial. Rio,
27-4-64. (ass.) José I. C. Versiani,
Secretário da Indústria.

mente cassada a patente de invenção
n.0 37.929, cometi:da a Filibra Produtos Químicos Ltda. para "aperfeiçoamentos em ou relativos a composições fungicidasa, e correspondente a
patente norte-americana n. 0 2.317.765
cujo prazo de exigência terminou no
respectivo pais de origem a 27 de
abril de 1960, conforme declaração
expressa e em forma legal, expedida
pe:a Ra:Nu-tição oficial da Patente daquele pais:
Alexandre Pacheco Guimarães no pedido de caducidade na marca:
A Minhota - n•o 215.172 - de:
Reztaurante A Minhota Ltda. - Indefiro o pedido de caducidade tendo
em vista as judiciosas considerações
do parecer da Diretor da Div. jurídica.
N.o 82.822 Jenaer Glaswerk
Schott ee, Jen - Arquive-se o processo de actirdo com o parecer da
Div. Jurídica.
N.° 376.704 - Brasitex Pulimer
Indústrias Químicas S. A. - Arquive-se nos tèrmos do parecer de Divisão Jurídica, uma vez que o pedido de reconsideração foi ala esentado fora do prazo legal.
Reconsideraçã 't.) de 'Despacho
Brascola Ltda. - recorrendo do
despacho que indeferiu o têrmo número 284.623 marca B Laceis Considerando que a marca havida
corno impeditiva foi transferida
rti o requerente, resolvo, de acardo
com a lei, reconsiderar o despacho
que indeferiu • a pedido nore efeito
de conceder o registro.

Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens S. A. - recorrido do despacho que deferiu o termo 348.156
marca: Dama Matic de David Coelho da Siva - O Sr. Secretário da
Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso interposto
de acardo com o art. 50 a único da
Divisào de Patentes
lei 4.048 de 29-12-61 e da peitaria
n.° 216 de 27-10-63, e lhe- Mu proDia 30 de abril de 1964
EXPEDIENTE DO DIRETOR
vimento para reformar o despacho
ecorrido e , denegar o registro piei.
Diversos
Dia 30 de abril de 1964
e teado com aplicação do art. 95 núMetal Forty 5. A . - no pedido
mero 17 do Código. Rio, 27-4-64.
Notificação
(ass. ) José I. C. Versiani, Secretá- de prorrogação na patente mod ind.
Uma vez decorrido o prazo de re2.205
Nada
há
que
deferir
em
rio da Indústria.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
face do parecer da Div. Jurídica.
Rio, 4 de maio de 1964
,
0 ,0 4 048 a e al-12-61 e mais dez
Averbação de Caducidade de Patente dias - para eventuais juntadas de
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Fabriek Vais Chemische Producten recursos, e do--mesmo não se tendo
GERAL
valido nenhum interessado, ficam noVondelingera plaat N . V. - no pedi- tificados
os req uerentes abaixo mende
de
averbação
da
patente
priv.
inHélio
Vero:
Edson Assad David e
cionados a com parecer e este Deparvenção:
Aperfeiçoamento
em
ou
renezi - no pedido de reconsideração
temente • a fim de efetuarem o pagado despacho de indeferimento no ter- lativos e composições fungicidas
mento da taxa final concernente à
n.°
37.929
de:
Filibra
Produtos
mo 130.636 - modelo de utilidade
4.0 expedição, doe reepectives certificados
- para: Indicador luminoso da ruas Químicos Ltda. - Nos termos
e

dentro do prazo de sessenta dias
na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
Privilio de Invenção Deferidos
N.o 97.206 - Processo para estabilizar composições farmacêuticas à
base de c:anacetidrazida - Imperial
Chem:cal Inaustries Limited.
N.° 101.242 - Processo e -aparelho para a produção de gás - Vi.
tagen Corp.
NP 13.159 - Processo de proauzir derivados basicamente substi.
alicies de 4 aza fenotiazinas bC112 Gold Und Saber Scheideanstalt
Voirnals Raessler.
N.° 104.56-7 - Processo
de preparação , e separação de ristocetina
e seus sais - Abbote Laboratóries.
N.0 106.297 - Máquina para destecer as franjas de papel para balas
e simileres - Indústria e Comércio
Artepapel Jabaquara rtaia.
N.. 1C9.115 - Preparado para
wotuger plantas com 'atividade fungicida sistêmica - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft.
N.°. 109.188 - Processo de faeriteiçau de compostos da quinoliva The Wel/come Fondation Limited,
N.° 109.192 - Processo para a
fabricação de moldes matrizes fieiras
e oulus ferramentas de forma compreendendo uma impressão formada
por galvanoplastia - Max Konig.
N.° 109.668 -- Aperfeiçoamentos
ein e referentes a produção de a ni
amino-drioeácNabx
Courtaulds Lirnited.
N.° 110.075 - Processo para a
Fabricação de novos ésteres de ácido
hidroxámice - Ciba Sociate Anonvme.
N.o 110.116 - Aperfeiçoamentos
em ou relacionados a elereentos de
conversão empregados em disposit
Vos paia gravar ou esquadrinhar uma
trilha em forma de sulco - N. V.
Philips Gloeilampenfabrieken,
N.° 110.333 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a juntas universaie
ou cardai/ - Moulton Developmente
Limitei!.
N.° 110.616 - Processo de pra.
pa-ação de corantes disazoicos hidro
insolúveis - Farbwerke Hoechst A k•
tiengesellschaft Vorm Meister Lucius
ee Bruning.
N.° 111.519 - Nova composição
q uímica aplicada na fabricação de
tinte preta para escrita -. Lidastria e Comércio de Canetas Pilot
Pen do Brasil Ltda.
n.o 112,647 - Cabeça de fecho
de correr - Enist Ryser es Bertrand
arnumard.
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- As Repartições Públicas
Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
deverão remeter o expediente
destinado 'à publicação. nos jori renovadas até 29 de fevereiro de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
. cada ano c às iniciadas, em qualnais. diariamente, até às 15 horas:
edseNAL
quer época, pelos órgãos compe-,
- As reclamações pertinenALBERTO DE BRITO PEREIRA
tentes.
•
'
tes à matéria retribuída, nos caA
fim
de
possibilitar
a resos de erros ou omissões. deverão cr ama na ~viço,oervieLicAçaisa .
ceases DA SEÇÃO os wamaçlo
FLORIANO GUIMARÃES messa de _yalõres acompanhados
ser formuladas por _escrito, á MURILO FERREIRA ALVES
de esclarecimentos quanto à sua
Seção de Redação,: das 9 às 17,30
aplicação, solicitamos usem os inhoras, no máximo até 72 horas
DIÁRIO OFICIAL
teressados preferencialmente cheapós a saida dos órgãos oficiais.
SEÇÃO te,
que ou vale postal, emitidos a
115,aça. de publteidada CO
do Chopt•elantanlut
- Os originais deverão ser
Nacional da Propriad•d• •eu•trit , do Minl.t•ria
favor do Tesoureiro do Departá
dactilografados e autenticados,
da ineeetris a Cerato....
mento de Imprensa Nacional.
ressalvadas, Por quem de, direito,
In- prsssu use ()licita:43 CC. Dtcariantoto
Itrisstnse Nacional
- Os suplementos as edições
rasuras e emendas. dos
órgãos oficiais só se forneceASSINATURAS
- Excetuadas as para o exte•
rão
aos
assinantes que os solicirior. que serão sempre anuais; as
tarem
no
ata da assinatura.
RÉPAR+1ÇÕES E PkRTICULARÊS
FUNCIONÁRIOS
•tissinatizras poder-se-ão tomar.
O
funcionário
público feCapital e Interior:
Capital e Interior:
em. qualquer época, por seis mederal. para lazer jus ao des.tes • ou um ano,
Semestre . • •• . Cr$• 600.00 Sernemre .
Cr$ 150A3 conto indicado, deverá provar
Cr$ 1,200.00 Ano .
- As assinaturas -vencidas Ano .
Cr$ 900.00 :sta •condição no ato da assipoderão sér susp* ensas•sem aviso
Exterior:
ari!r:.`.
Exterior:
prévio..
--- O custo de cada exemplar
Cr$ 1.300,00 Ano „
Ano •
Cr$ 1 . 000.0 0
, Para facilitar aos assinantes
atrasado dos órgãos oficiais
a v'erificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro- será, na venda avulsa, acrescidade , de suas assinaturas, n:Ti findará.
vid2nciar a respectiva renovação do de Cr$ 0,50: se do nzesmc
parte supetior do enderêço vão A fim de evitar solução de com antecedência mínima de qno, e de Cr$ 1,00, por ano
• _.
impressos o núihero do talão de çontinuidade no • recebiin. ento dos i t:inta (30) dias.
_:. decorrido

As

XPEDIENTE

•

•N.° 112.686 - Proéesso de fabricação de ésteres de ácido ao-tino fosfórico - Farbenfabriken Bayer Als.
tiengesellschaft.
N.° 112.983 Processo para a
consolidação de tubos e de corpos
Ocos fabricados com materiais sintéticos • termoplásticos e aparelhos paFarbwerke Haera sua execuçio
thst Aktiengesellschaft Vorm Malotes
Bruning.
Lucius
N.° 113.537 - Calçado especialmente sapato para senhoras com salto alto - Ariston Schuhfabrik Romen. G . M
N.° 115.302 - Kepalas A. S. Xantenog e tiaxantenos bem como
processo para produzir os mesmos.
N.° 118.561 - Cartucho de filFram Corp.
sro de óleo
N.° 124.516 - Processo para fundição de metais e elementos e composiçõe empregados no mesmo Howe Sound Co.
N.0 151.820 - Dispositivo pneumático para dar moVimentoo a brinquedos e objetos de passa tempo ou
diversão - Jose JImmenez Jirnenez
Sebastian Rarnit0 Navidad.

portadora e Exportadora F3rasileina,
Ltda.
•
Desisti:leia de Procesw
F. Hoffmann La Rache' ta Cie.
Suciété Anonyme - declara a desistência do termo 121.894 privilégio_ de invenção , para "Processo para
a preparação de h'drazonas de- compostos /heterociclicos" - Anote-se a
desistência e .arquive-se o processo.
F. Hoffmann La Rocha e; tne:
Sociétá Anonyrne - deolara a desistencia do termo 122.514 privilégio de invenção para "Ampola e
processo para sua fabricação" Anote-se a desistência . e arquive-se o
ocesso.
Ciba Société Anonyme ___. declara.
a desistência do termo 125.582 prii,ilégio - de invenção para "Processo
para e fabricação - de novos compostos de metilideno", - Anote-se a
desistência e arquive-se o processoCiba Sacies& Anonyme declara
a desistência do termo ' 125.583 privilégio de invenção para "Processo
nata a fabricação de novos compostos de metilideno"
Anote-se a desistência e arquive-se o proé-esso.Clemens August Voigt - declara
a desistência do termo 125.584 privilégio de invenção para "Mola de
tração de borrozha sobretudo pára
suspensão tia cargas ski 'Oscilantes Anote-se a desistência e arquive-se o
processo.
Farbenfabriken • Bayer Aktiengesellochaft - declara a desistência do
termo 125.725 priv. invenção para
"Diazo amino i.ompt..tos e processo
de sua produção e aplicação Anote-se a desistência' e arquive-se o
processo.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
INDEFERIDOS

Desarquivamento da. Privilegie
Invençio
•
N.° 100.520 - Nôvo processo
Se alimentar em combustível motores de combustão interna ou de explosão - Dr. Hipnlito Botelho Ponce de Leão.
N.° 106.892 - Um nevo tipo de
interrupto; de segurança - André
Georges Abel Duhetit • Giuseppe
Desarquivemento de Modelo
de Utilidade'
N." 109.'1/5 - Nóvo tipo de feria de passas a gasolina' -- Francisco
Manoel Podaderas.
N.° 79..248
Dispositivo
lumiDesarquiveupento de , Modéle .
.
noso de publicidade . ,Ernesto
Industrial
N.° 117.491 -' NU° modelo de- Straubinger, Oevaldo Reator: Caeusi,
Glowàt Im-- Manuel .Ruz0 a Pedro Ducantezeiler.
frasco 'para' perfumes
•

114.435 - Aperfeiçoamentos valido 'nenhum' interessado, ficam 'noe moo relativos a cartuchos - Karl tificados os requerentes abaixo menG ron n .
cionados a comparecer a êste Departamento a fim de efetuarem o pagaEXIGÊNCIAS
mento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificados
N° 109.070 - Alumínio Atlênti- dentro do prazo de sessenta .dias .
Satisfaça exige:
na forma do parágrafo único do ar- •
co S. A. Ind estria e Comércio
sigo 134 do Código da Propriedade
N.° 121,892 - José Carlos Per- Industrial.
nanaez Garcia
Satisfaça exigência,
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N.° 143.257
Agradados S. A..
DEFERIDOS
de C: V. - Satisfaça exigência.
N.° 110.208 - Dunlop Rubber
N.° 97.258 - Aperfeiçoamentos
Co Limited - Satisfaçaexigência. em guarnições de borracha - FábriN.° 110.422 - John Sisa - saS- ca de Artefatos de* Borracha Cruzeitisfaça exigência.
; ro S. A.
N.° 124.449 - Proces.so de . fa-'
N.° 118.389 - Pirelli Societa Per , ricacão de mate solúvel e açucarazioni
Satisfaça- exigência,
do - João Carlos Champanini.
N.° 119.099 - Compagnie de
Saint Gobein - Satisfaça exigência.
EXIGÊNCIAS
N.° 113.338 - Dana Corp - Satisfaça eXigencia
Willys Overland do BI.:
S. A.
N.? 113.986 - National Malleable Indústria e Comércio (
le do
And Steel Castings Co Satisfaça têrrno 88.271, priv_ invenção)
exigência.
1 Satisfaça exigência.
Salske
Siemens
N.° 110.372
DIVERSOS
Aktienzesellschaft
Satisfaça exi-:
N. 122.516 - The Internacional g'ènrígi
N." 125.299 - RobertshaW FuiNickel Co Of Canadá Limited Concedo o desarquillamento.
itrnciaGontrols Co - Satisfaça exiN.° 140.526 - Olavo Silveira PeN.° 125.321- Ubirajara Pedreira
reira - Concedo o desarquivarnento.
N.° 100.857 - Mario Caniatti -- Lobo e José de Souza Lima Filho Arquive-se.
Satisfaça exigência.
N.° 125.394 - N. V. Philips
N.° 120.319 - Americo Correia
GloeilampenfabrIsken - Sutil faça de Sá - Arquive-se.
N.° 120.317 - Amaria) Correia exigência.
N.° 125.433 - Indástria Eletrônide Sá - Arquive-se.
é
ca Stevenson Ltda. - Satisfaça exiDia 30 de abril de 1964
gência.
N.° 125.518 - Alberto Siquierolli
Notificação:
•
•
satisfaça exl-géneia .
N.° 115.672 - -Sieraens Os Halske
Ume tez deC'orriclu 0 prazo de / recurso previsto 'pelo artigo 14 da Lei Aktiengesellscheft
'Satisfaça exiin,° , 4.048; de' . 29-12-61 e t maii dez 'gentia.
dia* - pata 'eventuais juntado de k N.° 125.686 - General Electric
'recursos; e :do- rsiekinCi não ie `tendo Co - Satisfaça tkigncia.
, .
, •
.
•°
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N.0 125.728-- Han'l Dunker Satisfaça exigência,
N.° 125.861 - Garrier Corp •
Satisfaça exigência.
Minco Corporation Lirnited (no
pedido de averbação de contrato na
patente n.° 42.773) - Satisfaça exigência (Republicado).
N.° 122.108 - Gustavo Bobei Satisfaça exigência (Republicado).
DIVERSOS
• N.2 136.011 - Juvenal Voltani
- Expeça-se a carta patente uma
vez que a taxa final foi paga juntamente com o pedido de desarquivamen to . (Republicado) .

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia /30 de abril de 1964
-Notificação:'
Uma vez decorrido o P razo àe recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a éste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial,
MARCAS 'DEFERIDAS
N.° 403.327 - Alcali - A. Mendes Papéis - cl. 17.
N.° 403.926 - Indiana - Usina
Indiana S. A. Açúcar e Álcool --cl. 1. •
N.° 405.033 - Luzalit Eternit
do Brasil' Cimento Amianto S. A.
- cl. 16 (considerando as chapas
reivindicadas como sendo para construção).
N.° 405.080 - Orla Marinha .
Servio Paca - cl: 36.
N.° 405.118 - Estomosan Labs Nitrafarm S. A.- - cl. 3.
N.° 405.243 - Sarssigal - Laboratórios &itrafarm S. A. - ci. 3.
N.° 406.922 /sabre - Arbra
Armazenadora Brasileira Ltda. cl. 41.
N.° 434.344 - Stanpart - The
Standard Motor CO Limited, - cl.
11 (considerando-se como garra os
protetores de pára-choque).
N.° 434.345 - Stanpart - The
SCandard Motoç Co Limited - el.
8 (com exclusão de chaves' de ignição).
N.° 434.346 - Stormart - The
Standard Motor Co Limited - cl.
6.
N.° 434.347 - Stanpart - The
Standard Motor Co Limited cl.
21 (considerando-se não incluídas as
máquinas e motores nas partes integrantes dos veículos reivindicados).
N.° 434.348 - Stampart - The
cl.
Standard Motor Co Limited
31,
Panes Extra 'N.° 362.070
Penar Ind. e Comércio - cl. 11.
TITULO DE ESTABELECIMENTO DEFERIDOS
N° 262.691 a-, Padaria e Confeitaria Iguassu
Sebastião Colombo

ft
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Sobrinho - cia. 41
42 - 43 (art. 117, n•° 1).
N.° 403.814 •-;- Casa Londres
A. Wallbach Cs. Cia. - cl. 36
(art. 117 n.° 1).
•

DIVERSOS

N.° 403.804 - Adeval Pereira da
Silva - Aguarde-se.
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do Ltda.
para Irmãos Yendo
nate - Urino 445.418 - Anote-se
Cia. Ltda --- e desta para e• reque- a transferência. .
Malhatia. Trenton Indústria e Corente.
mércio Ltda. - Transferência para
seu nome da marca Trentan - Tèra
EXIGÊNCIAS
mo 444.573 - Anote-se a transferência.
Societe Anonyme Pour L'ExploitaCasas Lima de Roupas S.A. tion Des Procedes Chimiques Et Pede para ser anotada na marca LiPhysiques -- na transferência da pa- ma o Termo - 445.407 a alteração dO
tente 58.585 - privilégio de inven- nome da titular - Anote-se a alteração de nome.
ção - Cumpra a exigência.
Joeira, Leite Ribeiro - TransferênStanrard Oil Company :-... na transpara seu nome da marca Felipe
ferência da patente 178.847 - Cum- -cia Têrmo
446.126 - Anote-se a
pra a exigência.
transferência.
purga Goma de Mascar Ltda. na transferência do registro 196.347
EXIGÊNCIAS,
- Cumpra a exigência,
Palhinha S.A. Indústria e ComérPanificadora Beijada Ltda. - na
cio de Bebidas em Geral - Na trans
transferencia do registro 255.280
ferencia do Registro 185.665 - CurCumpra a exigência.
a exigência,
Laboratório Inkas Ltda. - na pra
W.A. Sheaffer Pen Co, - Na
transferência do registro 257.155
transferência do Tèrmo 362.855 Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
Indústrias Reunidas Vidrobrás LiIrmãos Falcão & Couto Ltda. mitada - na exploração de contrato Na transferência do Têrmo 445.282
da marca número 257.988 - Cum- - Cumpra a exigência.
Associação Brasileira. de Indústria
pra a exigência.
Farmacêutica de São Paulo - Na
Francisco Xavier de Araujo Neto transferência do Termo 445.956 - na transferência do registro ri.° Cumpra a exigência.
Indústria de Moagem. Cearense Li263.107 - titulo
Cumpra a eximitada - Na transferência do Tér4
Dco
gênci
ipa e Importação Exportação e mo 446521 - Cumpra a exigência.
Comércio Ltda. - na transferência
da registro 263.978 --. Cumpra a EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E:
exigência.
SEÇÕES REPUBLICADOS
Platt do Brasil Máquinas Têxteis
Ltda. - na exploração de contrato
RIO, 30 DE ABRIL DE 1964
do termo 391.717 - Cumpra a exiNotificação:
gência.
Uma vez decorridoo
'
prazo de reMendes S. A. Comércio de Fer- curso previsto pblo 'artigo 14 da Lei
ros na alteração de nome no ter- n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez- Dias
- para eventuais juntadas de recurmo 386.657 - Cumpra a exigência. sos,
e do mesmo não se tendo valido
Dou Tex S. A. IndKstria Têxtil nenhuns interessado, ficam notifica-- na transferência do tertno 402.139 dos os requerentes abaixo menciona.
- Cumpra a exigência.
dos a comparecerem a êste Depai ta.
Rubilux S. A. Indústria e Comér- mento, a fim de efetuarem o pagacio _ na alteração de nome do ter- mento da taxa final concernentes a
trio 439.727 - Cumpra a exigên- expedição dos respectivos certificados
dentro ao prazo de Sessenta Din. cia.
na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
DIVERSOS
Industrial.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio, 30 de abril de 1964
Transferência e alteraçío de nome de
titular de processos
Ernesto Rothschild S. A. Indústria e Comercio - transferência paz
ra seu nome da patente 5.345; modelo de utilidade - Anote-se a
transferência (duas).
United Aircraft Corporation transferência para seu nome da patente 44.978: privilégio de invenção
- .Anote-se a transferência.
Dresser IndKstries, Inc - transferência para seu nome da patente n.°
47.825 - privilegio de invenção Anote-se a transferência.
Halcon - International, Inc pede para ser anotada nas patentes
números:
48.110 - privilégio • de invenção;
53,507 - Privilégio de invenção;
55.036 - privilégio de invenção;
57.925 - privilégio de invenção;
58.375 privilégio de invenção;
59.271 - privilegia de invenção
- as alterações de nome da titular
- Anotem-se as alterações de nome.
Dresser - Industries, Inè. transferência para seu nome da patente 48.777 - privilegio de invenção - Anote-se a "transferência.
Ametek - Inc. - transferência
para seu nome da patente 49.694 privilégio de invenção - Anote-se
a transferência.
American Metal Climax, Inc transferência para seu nÉme da patente 55.191 - privilégio de invenção - Anote-se a transferência.
Laboratório Ducto S.- A. Indústria
1/ARCAS Dar itatIDAS
United Aircraft Corporation '- Brasileira - na transferência do reN. 358.622 - Diplomata - Panex
transferência para seu nome da pa- gistro 155.511 - Arquive-se o pee Comércio - cl. 11.
tente 56.566 - privilégio de inven- dido, por falta de cumprimento da Indústria
N. 458.023 - MultIplex - PaneX
ção L. -Anote-se a transferência.
exigência.
Indústria e Comércio - cl. 11.
United Aircraft Corporation Scientific Design Company, Inc.
N. 440.534 - Morro no Niquei
transferência para seu' nome da pa- Transferência para seu da de paten- Morro do Níquel S.A. Mineração In.
te
56.849
privilégio
de
invenção
chiStria
C Comércio - cl, 4 - Conl
tente 58.849 - privilégio de invenAnote-se a transferência.
exclusão de ',cisto betuminoso,
ção - Anote-se a transferência.
Halcon International, Inc. - Pede
N. 445.648 - Karinann Chia do
Sociedade Vinícola Rio Grandense para
ser anotada na Patente 56.849 Brasil - Karmann Chia do Brasil
Ltda. - pede para ser Anotada na privilégio de inVenção a alteração do Indústria
e Comércio de Carroçarias
insígnia' comercial: S.V.R.G.L. - nome da titular - Anote-se a alte- Ltda. - cl. 21.
n.° 170.271 - a alteração do nome ração de nome.
N. 444).713 - Gonstanta - Coisacrti titular - Anote-se a alteração.
Columbia Carbon Company (Or- tanta netrotécnica S.A. - cl. 21
Cabana Grande Churrascaria S.A. ganizada em 1961) - Transferência - Com exclusão de alavancas de
isoladores artefatos e compo- pede para ser anotada na marca para, seu nome da Patente 69.774 - c?mblo
nentes ceramicas para veículos mari- Cabana - nKmero 173.606 - a privilégio de invenção termo 120.399 cas de rolamentos e troléis.
alteração de nome da titular. - Ano- - privilégio de invenção Anotem
as transferências.
te-se a alteração de nome.
Me Ehanite Metal Corpordidn - TITULO DE ESTABELECIMENTO
Luiz Conessa - transferência pa- Organizada sob°as'reis do Estado de
DEFERIDOS
ra seu nome do sinal da propaganda: Missouri - Transferência para seu
N. 415.994 - Centro Médico SanFiguro de homem e gato - número nome dos térmos ns.:
119.814 - Privilégio de Invenção. ta Lúcia - Casa de Saúde Santa
277.169 - Anote-se a transferência.
119.948 - Privilégio de Invenção. Lúcia S.A. - cl. 33 art. 117 n. 1.
Tapeçaria Real Ltda. - transfeN.. 442.447 - Condomínio Cam119.949 - Privilégio de Invenção.
rência para seu nome da marca 119.950 - Privilégio de Invenção. pestre Nova Cotia - Construtora
Tapeçaria Ltal - termo 280.797 . 119.951
- Privilégio de Invenção. S.A. Materiais e Construção - cl.
Anote-se a transferência.
122.353 - Privilégio de Invenção. 33 e 50 art. 117 n. 1.
Panther - Rádio Ltda. - trans122.354 - Privilégio de Invenção.
ferência para seu nome da marca •121.360 - Privilégio de Invenção.' TRANSI. EatÊNCIA E ALTERAÇÃO
DE NOME DE TITULAR DE
122.361 - Privilégio de Invenção.
Panther - termo 463.288 - AnotePROCESSOS
126.095 - Privilégio de Invenção.
se a transferência.
•
Yendo S. A. Comércio, Importa- - Anotem-se as transferências.
Café Favorito Lida, - TranSfee
Laboratório Sanitas S.A. - Pede .
ção e Exporação - pede , para ser rència
para seu nome da marca'Gua para. 'ser anotado 'na marca Muniaanotada na marca - Superagi , - rany
pèrmo 358.728
Anote-se mina n. 194.783 a alteração de nome
termo 416.808 .- a alteraçãq do notransferência.
- Anote-se a alteração de nome.
me da, titular ,- Anote-se , a alterP" f Adolfo A. :Ferrei-o - TransferênAndré & Filho Ltda, - Transfe.
ção de nome - 1 - de Irmãos Yen- cia para seu nome da marca Joaqui- rência para seu . nome da marca. Sai s -

-
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,
Eadentina n. 249.375 -- Anote-se it. ; TI- TUIA Dg ESTABELECI:MENTO
transferência. „
PRORROGAÇÃO
• Casa.s do Chdrque S.A, - Pede
Para ser anotada no titulo Casas do
N. 626.892 - Papelaria Tipografia
Charque n, 253.248 a transferéncia República - Papelaria a Tipografia
e a alteração - Anotem-se a trans- República Ltda. - eis. - 38 ferência e a alteraçã.c. 50 - Prorroc -e - registro.
Parmerao Feitosa de carvalho. Transferência para o 82U -nome da
NOTICIAM('
marca Itamaraty termo 462.831 Anotem-se a transferência,
15/1aquinas Moto Peças Waliig S.A.
Oposições:
- Transfiencia para o seu nome da
marca Wallig Eserspaaher • M.P.W.
Sociedade Civil de Iutercarnhio Litermo 465.364 - Anote-se a transfe- terário
e Artístico Socais Ltda. rência.
(oposição ao termo 614.404 -a' NoBicicletas Monark S.A. Pede me Civil).
para ser anotada na marca Monark
Eletromecánica Calma
térmo .55.748 a alteração de nome - - Companhia
(oposição ao termo 616.667 Anote-se a alteração de nome.
Recorda ti Laboratório Parcacológi- marca Acama - cl. 40)
Co S.P.A. - Trantretencia . para a
Victoria Indústria e Comercio Ltda.
aeu, nome da marca Gamequ il termo
(o p osição ao 'G4~ 615.816, marAnote-se a transferenc.a.
453.182
Ca: Votória Regia - ci. 41).
Therachernie Cheire-sal) Therapeu.
EXIGÉNCIAS
tische Gesellschaft GMBH - (op.a
N. 406.581 - Açougue Omaguas - sição ao termo 614.570 - marca: Satisfaça, eragência,
Policolor
cl. 4)
N. 466.E04. - Codestran • - ComisSaggese
as
Cia. (opc:sição ao tersários de De.sÀi-acbos e Transportes
.
mo 617.076 - marca: Brasão Ltda. - Sarsiaça exigência.
N. 466.824 - Rola S.A. Indústrias cl. 24).
Quimicas - Satisfaça en.gêncLa.
Afiliem Importadora e Exportadora
N. 4613.826 - Einprésa Construto- Ltda .- (oposição ao termo .
ra ,a dustrial Con nd Ltdr. - Satis- 618.565 - marca Miller'- cl. t50).
faça exigência.. Indústria de Bebidas Mi/ani Ltda.
N". 466.825 - Emprèsa Construto- - (cPasição ao termo 61.380 ra indust_ial Conind Ltda..- Satis- marca: Gauchita - cl. 42.
faça exigéne'a.
Indústria e Coms:rcio de Apare:hos
N. 466.828 - Imobalária. Construtola Imocal Ltda. - Satisfaça exi- 41étricow Delta Lida. (oposição
ao termo 617,086 - marca Delta
gência.
- cl. 8):
N. 4613.858 - Felipe Da/domar Bal
casar - Satisfaça exIgancia.
L. Demercian Cia. (opoN. 466.a77 - P,inctiras Colorart sição ao termo 617.629 - marca Ltda. - Satisfaça exigência.
Jornafre - c/. 36).
N. 617.690 - Guerino
L. Demercian Cia". (oposição
Satisfaça
exiEugenio Monteiro -a ao termo 617.626 - Nome Comerténcia._
cial).

--

Claudio Mira - (oposição ao termo 614.752 - marca: Find 8).
T. Wall 8s Sons Limited
(opa
siçào ao termo 614.593 - mareai
Olé -- el. 41).'
_
Cia. Calçados Clark - (opcsição
ao termo 615.976 - marca: Monarca - cl. 36) . .
Manoel da Silva - (oposição ao
termo 618.330 marca: Seleta el. 61).
Arthur Lundfrsn Tecidos S. A.
- (oposição ao termo 618.10:3 marca Lonfur - cl. 22)
Indústrias G e:sy Levar S. A.
(oposição ao termo 616. /64 - marca: Da Casa - cl. 46).
Indústrias essy Levar S. A. (oposição ao termo 616.763 - marca: Da Casa - cl. 48).
S:rnca do Brasil. S. A. Industrial
de Motores, Ceminhões e Automó
1,is (oprv içáo a- termo 617.113 marca: Sirric-..
cl. 1
Simca do élraiil S. A. Industrial
de Motores.' Caminhões e Automó--• marcar Três Andorinhas - cl:
'seis - ( aposi ç ã o ao termo 616.661
21) .
Companhia Mogiana de óleos Vegeteis -- (oposição ao termo 617.079
- Titulo: Elnia Indústria e Comércio de Produtos Químicos - cl. 2).
Correntes Ircloatriais Lane Ltda.
- (oposição . ao teimo 6l5..910 marca Lane - c.
r.
Ficam os pontos característicos

F C2rn Os ,pontos características -• aiao
mcnc onado.s retificados por terem
saído com inco•aeções no Boletim de
28-4-64:

DIVEnSOS

406.11a. - Materiais p ara Cons
ruçõc São João Ltda. - Aguara-se.
N. 569.484 - Cia. Industrial e
lerearitil de Artefates de Feiro
7IMAP - Agu arde-se.
N. 613.008 - Ncocirog, De)anue
CI. Quignon - Aguarde-se.
N. 633.475 - Goyana S.A. Industias Brasileiras de Matérias Plá-stias - Aguarde- se.
N. 635.965- - Armando Ribeiro -

iguarde-se.

CORRETOR
DE !MOVEIS
Lei n.' 4.1/6 - de 27-8 62

PRORF-2GAÇ Ã O DE MARCA-'

•
N. 414.328 - Lycanol - Farbener
,Aktiengesellschaft
abriken Ba t
1. 3 - PTO:r0g9C-se o registro.'
N. 593.805 - Rega! - tkoel Shoe
;o. - cl. 36, N. 628.259 - Sabão Chaleira
-aistria Macedo Serra S.A. - Petificando-se 11. • data para
II. 46
13-10-53.
N. •i6.004 - Cornbizym T.uitpold
iverk Ch em isch Phat aiaeaustische
Fabrik. - cl. 3 - Prorrogue-se o reliStro.
PRORROGAÇ Ã O DE FRASE DE
PROPAGANDA
N. 605.208 - A Sera -- a do Dia
- A Sensação Modas S.A. - ele. 8
14 - 9-10 r- 11 - 1,2 -2213 - 23
-a
21 aies, - 17 - 20
- 28 - 29 - 3{1
44 - 25
36 - '37 - 31 - 32"'-`a 34 - 35 - 48
-'48
- 39 - 40
Pr0rregue 4 set o xregisteei • 4.____aaa,
el • i
• Urna• Gaia.nta,.1
• a624.4 dO
Para
a
n.,
Distribuidora
'CoSaia Compra'
8
-I. alai 6
mercial
Patdistd
.Prorrogoe-oe c° r ea is 'ir
2?
'
5., " 'tio?
e t.
".•

DiVULGAÇÂO N.'

Preço: Cr$ 30,00

A VENDA
Todo de Vendas Av. Rodrígues Alvea
"Onda . Ir 'Ministério da 'Fazendo

Atende -se a pedidos pelo Seryiço de Reembelse, POstal

Meio de 14

O termo- 96.169 privilégio de 317r
vença° para: Processamento de Ma, •
Terniopitlaticos - de Cana.
illen Int:as:face Limited,
O termo 100.039 prailegio de in.
tenção para: Composição de Molda.
gera - de The Gatalyear Tire 8; Ro bOC.,.• Co.
.
O termo 111.781 privilégio de In'
veilção para: Pruceesto Para Trata.
manco Continuo De Um Primeiro Li.
oui‘io Mediante Um Segundo Liqui
Que E' Imiaciael Com 21e
de Sh
Inteinationalt Fasearei] Maatscha
- N. V.
P.cani os pontos característicos abaix4
inenc onado.3 retificados por terem
saicio com inco;reções no Boletim d•
., 29-4-64:
O aiamo 112.269 privilégio de inteni;ao . para: Dispositivo Para ra,
Dormentes Peitos de Concrett
ob Tensão Para Estradas de Ferro de Dyckerholf & Widmann Kora'
•traindirgesellschaf
O térmo 112.7a2 modelo de titila"
dar' para: Novo Modêlo de neht.
Pala Porta Seios - de Paulo Petrull
para o total de 2 ponto?.
N. 114.842 privilégio de invençai
para: Apeafeiçoesnentos Em' o Referente a Derivadas de Nitroturfurat
- de May Daker Lindted. Fica
retlficado a última fórmula que sa41
publicada sen lugar trocado, fican44
o proceaso
diaposição dos interessaaos.
O termo 116.991 privilégio de in.
PM:CM.° de Prepará-las - de bler0
Baker Limited - Fica ratificada 4
última. fórmula que saiu publioadi
em lugar trocado, ficando o procassl
dispoefeão dos interessados.
O termo 116.991 privilégio de-invenção para: Películas de Sillicáo
Processo de Prepará-las - de Mercê
& Co. Lnc.
O termo 139.415 modelo industriai
para: Original Apresentação e Ade&
tação de Símbolos e Análogos
Pratos e Outros Suportes - de Indústrias Eimaltarte Ltda.
O termo 139..320 modêlo industriai
para; Original Enfeite Para Veículos
- de Luiz Fernando dê Paula Gusmão - figa retificado o 1. 0 ponto pot
ter saldo o ponto antigo:
1 - Original Enfeite Para Veículos,
obtido cru material acrilico, transparente de feitio geométrico conveniecpte, preferivelmente em escudo estireza.do tendo uma linha diagonal que
o .sepaza em ilois campos, o super-10r
1 - verde e o inferior 2 - amarelo,
tendo centralmente em Unhas retas
3 a letra 13 maiúscula, de tal tamanho e proporção que sua parte superior invade o campo verde e a inferior o campo amarelo, pelo fato 4e
ter em seguimento a letra 13 e totalmente no campo amarelo haver
letra R maiúscula - 4 - pelo latode ter no campo , verde a esquesda
próximo a borda e ligando-se também a barra central do B um conjunto 5 estilizado de 'três colunas semelhantes ma colunas- do Palitei° da
Alvorada pelo fato das colunas e letra s serem obtidas pelo afundamento
parcial posterior da placa de acrílico,
sendo mete.rzada internamente em
-dourado. Total de pontos 2. Note-ate
cate o clichê foi publicado no Bolet im do ctia 29-4-C4.
• O termo 140.752 moaêlo industrial
P ara : - Originai Modelo de Ladrilho de Antônio Storino.
O termo 143.752 modal° industrial
para : -Um Novo Modelo de Sofá. de Móveis Vogue Ltda. Indústria e
Comarcio, fica retificado o clichê que
saiu com o termo 143.754.
O tèrrno 143.'754 modélo 'Industrial
Para: 13"3/1• -1ovo Modelo de Mesa de Móveis Vogue Ltda. Indústria e
Comércio,' Veaaretifirado o cliché que
saia-com o termo 143_752.
O : termo, 143V755 ,modelo industrial
para.: Um Novo Modélo de. Sofá-ca.-ma --. de Ifóves Vogue Ltda. Incidatria ,e Comércio, para o ttoal de 3
, • 5-'
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MARCAS DEPOSITADAS
Pabloicaçáo feita d.e acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 00 dinos para o deferimento do pedido. Durante éne'preoo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Dlocional do Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termos na. 623.080 a 623.082, de
27-12-63
(Prorrogação)
Daimer-Benz Aktiengesellscha ft
Alemenha

PRORROGAÇÃO

e cutelaria em geral. Pequenos artigos
de qualquer metal quando não de outras
classes
Classe 47
Combustíveis, lubrificantes e substâncias e produtos destinados à iluminação e do aquecimento
Tèrmos ns. 623.088 a 623.090, de
27-12-63.
(Prorrogação)
Danner-Benz Aktiengesellschaft
Aligmenha

Classe 11
PRORROGACÃO
Ferratnentas de tôda espécie (exceto
quando partes de máquinas). ferragens
e cutelaria em geral. Pequenos artigos
de qualquer metal quando não de outras
classes
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes, grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores
Classe 8
Instrumentos de precisão. instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum;
instrumentos e aparelhos didáticos: molClasse ,8
des de tôda espécie, acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas, Instrumentos de precisão, instrumentos
lâmpadas, tomadas, fios, soquetes. etc.). científicos, aparelhos de uso comum;
aparelhos fotográficos. radiofónicos, ci- instrumentos e aparelhos didáticos; molnematográficos, máquinas falantes, etc., des de tôda espécie, acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
discos gravados e filmes revelados
lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.),
Termos na. 623.083 a 623.085. de
apare)hos fotográficos, radiofónicos, ci27-12-63
nematográficos, máquinas falantes, etc.,
(Prorrogação)
discos gravados e filmes revelados
Daimer-Benz Aktiengeaellschaft
Classe 11
.
Alernenha
Ferramentas de tõda espécie (exceto
guando Partes de máquinas), ferragens
e cutelaria em geral. Pequenos artigos
de qualquer metal quando não de outras
classes
Classe 21
Veículos e suas Partes inteerantes, exceto máquinas e motores

PRORROGAÇÃO

Daimler-Benz

Classe 8
1nstru:nentos de precisão, instrumentos
científicos. aparelhos de uso comum;
• instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de tôda espécie, acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lámpadas, tomadas, fios. soquetes, etc.),
aparelhos fqtográficos, radiofónicos, cinematográficos, máquinas falantes, etc..
discos gravados e filmes revelados
Classe 11
Ferramentas de tôda espécie (exceto
quando partes de máquinas), ferragens
e cutelaria em geral. Pequenos artigos
de qualquer metal quando não de outras
classes
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes, grandes instrumentos agrícolas, Inclusive tratores

Termos na. 623.091 a 623.093. de
27-12-63
(Prorrogação)
Daimer-Benz Aktiengesellschaft
Alemenha

PRORROGAÇÃO

Casse 11
Ferramentas de tõda espécie (exceto
quando partes de máquinas), ferragens
e cutelaria em geral. Pequenos artigos
de qualcilier metal quando não de outras
classes
Termos ns. 623.094 a 623.096, de
27-12-63
(Prorrogação)
Danner-Benz Aktiengesellscha ft
Aletnenha

PRORROGAÇÃO

BbMMERLUNDEFi
Classe 42
Uma aguardente
Tétano n.° 623.101, de 27-12-1963
llerrn. G. Dethleffsen
Alemanha

Classe 42'
Uma aguardente
Classe 6
Tèrmo n.° 623.102, de 27-12-1963
Máquinas e suas artes integrantes não
(Prorrogação)
incluídas nas classes 7, 10 e 17
Companhia Imperial de Indústrias
Classe 7
Químicas do Brasil
Máquinas' de agricultura e horticultura
São Paulo
e suas partes integrantes, grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores
Classe 11
Ferramentas de tõda espécie (exceto
quando partes de máquinas), ferragens
e cutelaria em geral. Pequenos artigos
de qualquer metal quando não de outras
Classe 1.
classes
Preparados para assegurar a apesào
tintas no ferro galvanizado
Termos ns. 623.097 a 623.099, de
27-12-63
Termos na. 623.103 a 623.104 10
(Prorrogação)
27-12-1963
Daitnler-Benz Aktiengesellschaft
_Colgate-Paimol ce Company
Alemanha
Estados Unidos do América

L

PRORROGAÇÃO

Classe 7
Classe 6
Máquinas 4 agricultura e horticultura
Temuss ns. 623.086 e 621.087: de
e suas partes integrantes, grandes ins- Máquinas e suas partes integrantes não
27-12-63
trumentos agrícolas, inclusive tratores
incluldas nas classes 7, 10 e 17
(Prorrogação)
Classe 7
Classe 8
.
alimer-Benz AktiengesellschAt
Máquinas de agricultura e horticultura
Instrumentos
de
precisão,'
instrumentos
Alemenhá
e suas partes integrantes, grandes inscientíficos, aparelhos de uso comum;
trumentos agrícolas, inclusive tratores
instrumentos
e
aparelhos
didáticos;
molPRORROGACÂO
.
Classe 11
des de tôda espécie, acessórios de aparelhos elétricos (Inclusive válvulas, Ferramentas de ft& espécie, (exceto
lâmpádas,‘ tomadas! fio, soquetes, etc.). quando partes de máquinas), 1 ferragens
Classe 11
aparelhos fotográficos, radiofónicos, ci- e cutelaria em geral. Pequenos artigos
Ferramentas de tada espécie (exceto nematográficos, máquinas falantes, etc., de qualquer metal quando não de outras
quando partes de máquinas): ferrage-nS
• -* •
' ' ' clasies' • *
discos gravados e: filnies" 'revelados

„Mercedes-Ilenz"
'

TGrmo n.° 623.100, de 27-12-1963
Herm. G. Dethleffsen
Alemanha

MiTHOFR

BARREIRA
Classe 46
Amido. alvejantes, anil, água de lavar
deira água sanitásia. cesa para assoalhos, detergentes. esponjas de aço. Matubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de marerlal plár
tico. sacolas, sacos. saquinhos vasilhames para acendicionaniento, vasos. ei.
caras, colas a frio e colas não inclui/1as
em outras classes. para borracha. para
cumules, para marcineiros. para carpinteiros, para vidros., pasta adesiva para
cautela, pasta e pedras rara afiar,
esmeril em pedra, emn pó. em disco.
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tatos, adesivo/
•
de calçados
Casse 48
Para distinguir artigos de toucador a
perfumarias tal geral: Aliniscar, figua
de beleza, água fadai, água de lavanda.
água de colónia, arminho:g. água de
quina, água de rosas, água de elfase.
amas, 'amónia perfumada liquida. elo p4.
em pedras, para banho. Or4lbantiaas,

,
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bandolinas. batons. coaneticos pata o
cheiros eme pastilhas, em tabletes, em
crayons. cremes para a pele, carmina,
cabelo, pestanas. cilios e bigodes.
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
crentes para barbear. cremes dentaL
depilatórios, desodorantes. dissolventes,
esattacias. extratos. estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
ele pó de arroz, esmadtes para unhas.
escovas para dentes. cabelo,. -roupas
ciLos e unhas, fixadores pano cabeio.
pestanas. cilios e bigodes, fivelas para
o cabelo . glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos paia c cabelo,
para maquilagem. lança-perfumes, loções. ligtodos dentifrício& em pasta, em
gettia de petróleo perfumada. lápis,
sabao em creme, em elixir r em pó,
líquidos . para ondulação, permanente.
lixas para unhas, lagué, óleos para. o
cabelo. pasta . pós para deires. perfumes. petréLeci -para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas, pon-poas
para pó de arroz. papeis perfumados,
carminados. e com pó de arroz. pentes.
pomadas pertuntadas para a embeleaamento da cutia pon-pona pó de
arroz
\ Termo n. 623.105, de 27-12-1963
Colgate-Pahnol ce Company
Estados Unidos do Amei" •
-

.

o
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Tirmo n.° 623.108, de 27-12-1963
Aratrican Optical Company
'na Unidos da- América

nano n. 623.114, de 30-12-63
Instituto de Química e Biologia Sa" A.
Guznabara
9

Termo n.° 623.117, de 30-12-63
Indústria de Bebidas Sul Mineira Lida .
São Paulo

t
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(*.lasse 8
Lunetas, pinc-nez, óculos, óculos para
o sol, e óculos percutores: protetores dos
olhos par proteger os olhos d brilh, ia
peira e de particulas voadiças; lentes
'oftalmológicas e lentes; oftalmológicas
não trabalhadas para as rnesinas, lentes
de aumento, lentes condensadas, lentes
a-féricas, lentes cilíndricas, lentes tór.cas, lentes compostas, instrumentos para
medir a fôrça das lentes, instrumentos
para verificar as condições résratárias
das lentes, aumentadores, instrumentos
providos com lentes para verif ear e
examinar objetos, instrumentos para
medir as dimensões físicas das lentes e
instruMentos para refletir um raio de
luz em um objeto sob exme
Termo n.° 623.109, de 27-12-1963
(Prorrogação)
Laboratoires Longuet Société à
Responsabil te Limitee
França

'
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Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
no tratamento das infecções causadas
por germes sensiveis a ação da estreptomiçina
Termo n.° 623.115. de 30-12-63
Instituto de Química e B:ologia 5. A.
Guatabars

10 W2,.C.1 —

KMCA4/10,1/1.0 R1101171.f.

isse 42
linhos
Termo n.° 623.118, de 30-12-63
A. F. Soares S. A: — Agro Iwlustriat
Pernambuco
•
À,

/•kw
Classe 3
Um preparado farmacêutico /indicado
no tratamento das infecções causadas
por germes sensiveis a ação da estreptomicina
Termo n. 623.116, de 30-12-63
Vrg/io Azevedo 6 Cia.
Pernambuco
o

•
Classe 3
Prod'utos farmacêuticos
Termo n. 623.100, de 27-12-1963
Badische Anilin ti Soda —.Fabril(
Aktiengesellschaf t
Alemanha

.4.

-•.

16(‘-‘\

A

-
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.

4q)
r2ez>

,,erP
•

Classes: 28 e 35
Titulo
Tênno m° 623.121, de 3112-63
(Prorrogação)
Nair Azevedo
São Paulo

o

Classe 3
guimicas, produtos prepar rados ppar • serem usados na medicina
ou na farmácia
e

Termo n.° 623.106, de 27-12-1963
N. V.' Tabaksfabriek Franciscus
Lieftincv
-Iolanda

Lojas -Recirii

Classes: 5, 8 e 40
Titulo
Trino n.° 623.112, de 30-1/
"
Lojas Recitei S. A.
Per:lambi:tio

'T ' rano n. 623.122, de 30-12-63
Irmãos Garcia Indústria. de Madeira
Parar"
o

BANCO ros MAD3IREIRC3
10 BRASIL
. Classe 39
Chupetas
Termos sus. 623.119 e 623.120, de
30-12-63f
A. F. Soares 13. A. — Agro Industrial
Pernambuco
Clame 28

Têm) ia.° 623.113, de 34-12-43
Lojas Recite S.. A
Pernambuco

eare
i4loine comere4ed
-

'nino 1..° 623.123, de 30-12-68
(Proirogacão)
Ladátarias Gasparian S. A.
São Paulo

PRORROGAÇDI
BARCO DA INICSTRIA
vaTiL 10 BRASIL.

•
.%—clile—Gur

.

Classe 33
Título.

Cola par.
£2

Classes: 6, 8c 40
Titulo

J

Classe 33
Titulo

Classe 1
Produtos guimio•as para fins industriais;
produtos guimicos auxiliares para a
indKstria textil: matérias colorantes e
corantes

4C

Classe 6
Ar?-cihos ie egraticos e telefónicos
'o
.

.

f3ASAZOL
• Tênno n.° 623.111, de 30-12-63
1...ojas Recirel S. A.
Pes nambi ico

e -14
Fnrae ou: tabaco e rGdutos de fumo ou
tabaco
Termo n.° 623.107, de 27-12-1963
(Prorrogação)
Pye Limited
Inglaterra

_
PRORROO AÇ À0
NAIR CABELFZRETRA, •

Classe 35
Para distinguir: Couros', freias prepa»
radas ou não, camurças, cromos,. vague-

Clasoe 33
Titulo
Termo a.° 623.125, de 3O-12Indústria de Tecidos Felpnyl Ltda
São Paulo

tas, pelicas e artefatos dos mesmos:
almofadas de couros. arreios, bolsas,
,
carteiras, caixa& ci cotes da cotara
carneiras, capas para abana ' e para
IndilEtria
Brasileir
livros, embalagens de couro, estojos,
aparniçoes de couro partt. entonáveis,
i.:losse 23
.
guarnictlea para. porta bloco& Inalas,
maletas, porta-notas, porta-chave., por.. Para distinguir: Tecidos em geral, tecita-adquals„ pastas, rédeas, adia" sacos dos para confecções. em geral, para ta
para 'p3nfia1/2 sacola% isolas • selado*, paçarla á para. amos de cama •
Caulim:na,' cet:m."
effantea - paras arreios,
g

Fs'LPXYL

Irattirita-feira
mminsiras. fazendas e tecidoa de lg tm
peças, juta, )ersey, linho, nylon, pacapeie°, percalina, ratai, rayon, seda natural, tecidos pldsticos, tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro,
veludos

LAARIO OFICIAL (Seção 111)
Térmo ia.° 623.129, de 30-12-63
(Prorrogação)
Lanifício 1 Santa Branca S. A.
São Paulo

PRORROGAÇAO;

Termo n.° 623.124, de 30-12-62
Dalvo Rossi
il2fIRROGAC-Ar

IND. BRASILEIRA
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net, genebra, gengibirra, gia, gingar.

Termo n.o 623.138, de 30-12-63
Produtos Farmacêuticos Sanes do
kirach, kumel, llcoreà. maranquinhoa
Brasil S. A.
nectar, piperrnent, ponches, rum, •sucos
São Paulo
de frutas COM alcool, vinhos, vadka,
whisky
Classe 43
I R.1 1,31
Refrescos, sodas, sucos de frutas e xaIndústria Brasileira
ropes, águas minerais artificiais, água
tônica. gingerale, guaraná, água mine.
Classe 3
mi natural, suco de_caju, granadina e Para distinguir: Um produto farmacapilé
retifico carci:oterápico
Terino na' 623.134, de 30-12-63
Termo n.° 623.139, de 30-12-63
Marcionilo Mendes Reis
Produtos Farmacêuticos Simes de
São Paulo
1:leasil S. A.
São Peara)
JARDIM
PRESI IlItt"TE

KEENRIT

Classe 24
Sao Paulo—Capital
Alamares, atacadores para esp-atithcs
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins aredizinais, bandeiras, bordados, bigadeiras.
borlas. cadeados, capas para móveis e
planura carapuças para cavalos, corCasse 33
"
dões. debruns, lã, fitas, forros, franjas,
Ti tu:o
festão, feltro para órgão,plos, galar.
deteS. lamparinas, niOchilasy, mosqueteiTemo n.° 623.135, de 30-12-63
Classe 41
ros, nesgas, ombreiras e enchimento:
Confecções C011COUTS Ltda.
São Paulo
para roupas de homens e senhOras
Terrno n. o 623.126, de 30-12-63
IntlOatria e Comércio de Móveis
panos para ers(eites de móveis, não
CONCOURS
"A Cortezia" Lida
fazendo ' parte dos mesmos, palmilhas
SZo Paulo
1 passaMares, pavios, rédeas, rendas, reIndlistria Brc2Fi1eira
des, sácas. sinhaninhas para vestidos.
elas, tampos para almofadas, não
A CORTUIÀ
pzendo parte de Móveis, artigos estes
'Inaústria Brasileira feitos
Classe 36
de algodão, cânhamo, linho, luta
Para distinguir: Artigos de vestuários
seda, raion, lá. pilo e fibras não
e roupas feitas -em nasal: Agasalhos
incluídos em outras classes
CLasse 40
3a-catais, alpercatas. anáguas, blusas
Termo n.o 623.130, de 30-12-63
Sotas, botinas, blusões. boinas baba
Para distinguir: Móveis eia ge.ral.; de
(Prorrogação)
douroa, bonés, capacetes. cartolas. cara
metal vidro, de aço ou madeira; estoHélios S. A. Indústria e Ccrnércio
P tK 33. casacão,- coletes. capa& abales
fados ou não, inclusive moveis para esSão,Pauk
cIsecols. calçados. chaeu.ps. éintos
critório. Armãrios, annaários para ba- /
cínara combinações corpinhos. calcas
nheiros e para roupas usadas, ahnofade senhoras e de crianças, calções, caletas, acolchoados para móveis, bancos.
ças, camas, camisolas, camisetas
baldões, banquetas, bancklas, domicilia'
carecas.
ceroulas, -olarinhos, cueiros
berços.
blonabos.
cadeiras,
carrinhos
sei,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpara chá e café, conjuntos para doras*. fantasias fardas para militares.
mitórios, conjuntos para sala de tanfra/das, galochas. gravatas, gorta? e sala de visitas, conjuntos para
ros, imos de lingerle, jaquetas, leques
terraços, Jardim e praia, conlastas de
lavas, ligas, lenços, mantós, meias
IMA PARA FINOU NAS frE rStPf V t
armários e gabinetes para capa e comaiôs. mantas. mandrião. niantithas. pa
zinha, camas, cabides. cadeiras glratetéia, palas, penhoar. pulover, pelerinas
iõrise, cadeiras de balança, caixa de
peugas, ponches, pdainas. pilamos. purádio, colchões, cokhões de mola. disnhos, perneiras. quimonos, regalos
pensas divisões, divar.s, discotecas de
robe de chambre. roupão sobretudos
guarda-rcru.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
madeira. espreguiçadeiras%
suspensórios, saldas de banho. sandálias
paa, estantes. mesas, n2esinhas. mezinhas para rdao e • televisão, mesinha
C",12sc.e 17
• aweatars aborta sungas, ateias. sou
para máquinas de escrever, móveis pa- Para distinguir: Fitas para máquinas de tient, &Jack& taier, toucas, turbantes
ternos, uniforma e vestido'
• irrvlsão, molduras para quadras porta. escrever, de contabilidade e outras, da
indústria e comércio da depositante
pacatos, poltroaas. poltrona/8-moas,
-Termos as. 623.136 e 623.137, de
prateleiras porta-chapéus. sofás.
30-12-63
Têrmo n..° 623.131, de 30-12-63
sofás-cansa& travesseiros e
Jair() Almeida Rodrigues e Oswaldo Indúaaia de Bebidas Niilani S. A.
vitrines
São Paulo
Bettio
São Paulo
Térrno n. 623.127, de 30-12-63
Niinoru Ishibashi
BONANZA
Sào Paulo
Indústria Brasileira
• if;UMBAN D A
oxi

PRORROGAÇÃO,

PROBROGAÇIO

LA
POTO S'STRIS

Termo n.° 623.140, de 30-12-63
Paok Soprani G Figli
itália
tratARC6ACII)
PCIG16Casse 9
Instrumentos musicais, inclusive partes
integrantes, a saber: abafadores de
som. acordeons, apoia-queixo para vioa
lonistas, arcos de violinos, assados,
bandolim, banjos, baterias, barisonos,
berimbaus. Sair/bardinos. 'amibas. boquilhas para instruo-lentos musicais,
campainhas de orquestra. -iorlas
velha de instrumentos musicais, carrilhões de orquestra, cavaquinhos, ciarias, clarineta& contrabaixas. numa
cuicas. lagotes, flautas, guitarras, harmônicas. harpas, liras, macetas para
bambos oboés, órgãos. pandeiros. pianos. armes. pratos. - rabecas, rabeases
realejos, requintas" saxopones, tambores. tamborins, trombares tubas, violas,
violesô, violoncelos e violinos
Vermos rrs. 623.142 e 623.143, de
30-12-63
C.onsoanila Brasileira de Material
Elétrico
São Paal

PRUI-UttierAÇÂO
CO B

INDÚSTRIA LILASILEt RA

ALPESTRA
Indústria
Brasileira
1. -

Classe 43
Para distinguir: Aguas minerza, águas
UEARIA E LÁVANDER1j
§aamas artificiais. 'bebidas espumantes
Classe 42
,ASTORIA
tesa álcool, guaraná. !gasosa, essências
Para astinguit: Aguardente, alliZ• 49e- para refrigerantes, refrescos/ refrigealtivo", benaealra. batida& braady,
re/3N., soda, suco de frutas, sifões,
Clásse 33
ene. extrato de malte fermentado) , ferTitulo
i
-

UNT

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico cardioterápico

Classe 8

Classe 42
•
Para distinguir: Discos gravados e fitas
Atuardtara. aniz, aperitivo& .gaceira
gravadas
Classes: 8, 15 e 33 • •
batidas. brandyibitter. cachaça, terve'.
Tériaos n& 623.132 e 623.133, de
las, cidra, conhaque extrato de malte
Titulo
30-12-63
feamentado, feraet, genebra. ema:birra
.Polenghi S. A. bachistria Brasileira de
glager. kIrsch, kurcael. licores.
Têrmo n.• 623.128, de 3042-63
Produtos Alimentícias
(Prorrogação)
sannuiquinhos, nectat. pipernsiat. ponSão Paulo
FIaldorf S. A. Lavanderia e Tinturaria
dna, rum, suco da trutas com álcool.
'
São Raul°
vinho& vodka e whisky
13RORR004.00

trAFTI DR
Indástria Brasileira

:lasse 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores
destocadores, desentegradores. esmaga.'
para adubar, ceifacleiras. ca,pideiras.
-põe and san.uetas 'zoav etad somo
de sulcos, adubadeiras, ancinhos meranicos e empilhadores combinados
arrancadores inednicos par agricuitu.
ra, batedeiras para cereais, bombas
dores , para a agricultura. escarrifirado.
res, enchovadeiras, facas para máquinas agricolas,, ferradeiras, gadanho*,
garras pare brado. grades de disco"
~dentes. 1, máquinas, , batedeiras para
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agricultura, máquinas insetifugas. má. r.-.t, giz, licores, kurnel, nectar, panda
guinas vaporizadoras, máquinas de p,permint, rhmn: suco de trutas com
mungir, máquinas niveladoras de terra. alcool, vinhos quinados, vinhos espumáquinas perfuradoras para a agricul. mantes, Vinhos, vermoutes e vodka
tura, mquinas de plantar, motochar.
Têrtno n.g 623.144, de 30-12-63
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
Ordem dos Humildes ide São 'Tomás de
roçar, de semear - para sulfatar
Aquino ''Odusta"
tosquia de triturar, de esfarelar terra, .
São Paulo
para irrigação, para malar formigas 'e
outros Insetos para burrifar e pulveri.
sar desinfetantes, para adubar, para
PRORROGAÇIO
agitar e espalhar palha, para conhei
-TRIBUNA DA
algodão para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agrícolas de
cortar árvores, para espalhar, para caClasse 32
pinar. máquinas combinadas para sePara distinguir: Jornal e revista
mear e - culturar, de desbanar. para en
aliar máqr ainas e moinhos para forra
Termos as, 623.115 a 623.148. de
gens, máquinas toscadoras, ordenado
30-12-63
Lanifício Iltataxtil S. À.
res mecânicos, raladores mecánicos. ro
São Paulo
los compressores para a agricultura
sachadeiras, semeaderas segaderas so
cadores de terra, tosadores de grama
ILCATEX.TIL
tratores agrícolas. válvulas para
maganas agrícolas
Indústria Brasileira
Classe 11
caída rapé
Ferragens e terramentas
•
ClitSEe 36
cie. cutelaria em geral e outros adiça»
Artigos de- vestuarios, roupas teitas
d.e metal não inchados em outras elas
argolas. armações de metal, abri- semi -conteccionadas ou sob . medida
dores de latas, arrames lisos ou :arpa Para homens, senhoras e crtanças, a
ses: Alicates aldravas, arru s laa, urra- saber: Agasalhos leitos de odes natudos. aparelhos de chá e café assadei- rais ou artificiais anáguas. aventais
ras, açucareiros, brocas, bigornas. ba, batas, baba:l ores. blúsas tilurões. boixelas, bandejas, bacias, baldes, bomba nas. bonés, boleros. cuminações. casa.
Meses. bules, ' colheres para pedreiros cães, capotes calças. calça saias. chme.
camisas. camisetas,
camisas para cilindros e trilhos, cadea los, cintos, cintas.coletes
corpinhos. ce.
las.
calções.
carto
dos, correntes, cabides, caixas de metal roulas. cuecas. colarinhos. cueiros, cisapara catões. colunas, chaves. cremones péus; dolmans: echarpes, esto as: tarda,
chaves de ara cusos, conexões para en• mentos; gorros. , galochas gravatas
canamentos, canos de metal, chaves de guarda-pó; imperarás els: jaquetas: Lera
fenda, chaves Inglezas. cabeções cana. ços, leques,' lançaria,' ligas, librés,. lia.
cas, copos, cachepots, centro de mesa genes; mantas, meias: paias. paletós,
coqueteleiras, caixas para acondiciona. pantulas, pijamas. peignoirs. punhos,
mento de alimentos, caldeirões, caçaro- peitos e peitilhos para camisas, pelerilas, cra/eiras, cafeteiras, dobradiça:, nes, polainas. ponchas. pultovers: qui.
enxadas, esferas, engates, enfeites para monos. quepis; regalos. robe de chamarreios, de- metal para automóveis, es. bre, roupas de brim para o trabalha
tribos, formões, espumadeiras, foices, roupas feitas para crianças. roupões de
ferros para cortar capim, ferrolhos,. fa- banho: saias. sapatos: sandálias. sola
cas, facões, frigideiras, cilindros para déos, aborta 'sungas. slacks. susteres
laminação, ganchos. guarniçaes de me suspensórios, soutiens. sobretudos; tratal garfos, ganchos para quadros jes, ternos, toucas radiem s. turbantes'
gramas para emendas de, correias, limas, uni.1-mmes, uniformes pata empregadas:
laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
•
vestidos; xales
Classe 23
machadinhas, molas para, portas de correr, martelos, marretas, matrizes, mar- Tecidos em geral, tecasos para conlee.
mitas, navalhas, puas, pás, picaretas. ções em geral, para tapeçarias e para
pregos, picões, ponteiras, para! usai. artigos de Cama" e mesa; Algodão, al.
porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão. paca, cânhamo; cetim, caro& casimiportalóias, paliteiros, panelas. rastelos ras, tazendas e tecidos de lã em Peças,
roldanas, ralos para pias, regadores. juta, jersey, aylon, paco-paco, percaserras, serrotes, sachos, sacarrolhas, tetina, raml, raion, seda natural, tecidos
/ soaras, talhadeiras, torquezas, trilhos
e
trilhos para elevadores, tenazes, trava. plássticos, tecidos impermealizávels
techlos_da pano couro e veludo,.
telas
de
arame,
tubos
para
encadores,
Classe 21
namentos, trincos, trilhos para portas
Mamares, atacadores para canartillios
de correr, taças, molas para portas,
e calcados, ataduras de algodão para
vasos, vasilhames e verrumas
diversos fins, exceto para fins medici.
bandeiras,, bordados, braçadeiras,
•
-Tétano n.° 623.141, de 30-12-63
Instituto Adventista de Ensino.
borlas, cadeados, capas para dáveis e
São Paulo
pianos, carapuças para cavalos, cordões. debruas, lã, fitas, forros, franjas,
festão; feltro para órgão, fáfos,
PROR"ROGACSO
L.
dates, lamparinas, mochilas, mosquetetros, nesgas, ombNiras e enchimentos

walo'

para roupas de homens e senhoras,

Maio de 1964
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lulose, juta. lã. linho plásticos, rani:. 31, 32, 33., 34, 35, 36, 37, 33. 39, 40.
ramosa seda natural para tecelagem ou 41, 42, 43'44, 45 46, 47, 45, 49 e 50
' Artigos das classes
uso comum juta em fio ou cm linha.
lã torcida, linhas em meadas ou no.
Tai---mo n' 623.151, de 30-12-63
velos, linhas brilhantes, linhas para
Indústria, Comél lio e Rebordar, para _costura, crochet ou trico- Diagonal
presentações Ltda.
tagem, linhas em meadas ou novelos
São Paulo
meadas, retrozas de sedas sarçal
Teimo n.0 623.119, de 30-12-63
Vcsuag S. A. Veículos e Máquinas
Agrícolas
São Paulo •

Name camercial

PRORROGAÇA0

VEVIAG
Classe 7
Maquinas e utensílios para serem usa
dos exclusivainenta na agricultura
hortscultihra a saber: Arados, abridorasde sulcos, adubadeiras, ancinhos maca
nicos e empilhadores combinadas
arrancadores Mecânicos par agriculta
ra. batedelfãaaa para cereais, bombas
para adubar, cei ladeiras, carpideiras
ceifados para a floz, charruas para agri
cultura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmaga.
dores para a agricultura, escarrificado.
r.es, enchovadeiras. tacas para máqui
nas agrícolas, ferradeiras, gadannos
garras para arado, grades de discos
audentes. máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas ais/dadoras de terra
máquinas perfuradoras para a agricul
tura, mquinas de plantar, motocharruas, , máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
tosquia de . triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulveri.
zar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar 'palha, pata conher
algodão para colher "cçreais, 'máquinas
amassadoras par fins agrícolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para en.
silar máquinas e moinhos para Vitra.
gens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, ro.
los compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas segaderas socadores de terra, tosadores de grama,
tratores agrícolas, válvulas para
máqunas agricolas
Termo n.° 623.150, de 30-12-63
Lanifício Ilcatexál S. A.
São Paulo

LANIFICIO ILCATE(TIL
S/A.
Nome comercial

,

rS

Térsno n.° 623.153, de 30-12-63
Diarso_921 • - Indústria. Comércio
Representações.. Ltda.
S:io Paulo

e

DI..gOONAL
talasse 8
Para distinguir: Aparelhos para fins
úteis, instrumentos cientif.cos e aparelhos didáticos, aarelhos elétricos em geral acessórios de aarelhos elétricos, aparelhos de alta tensão, anemômetros, antenas, 'alto falantes, acumuladores, aspiraores, aquecedores, abatjours, bules
elétricos, bobinas: balcões Ir gorificos,
binóculos, barômetros, balanças, batedeiras para líquidos e massas, cafeteiras.
elétricas, chaves automáticas, chuveiros
elétricos, compassos, câmaras frigorificas, câmaras frigorificas, câmaras cinematograScas, campainhas elétricas, chassis, chaves para antenas, chaves de
alavancas, diais, enceradeiras, estes lizadores, esquadros de agrimensor, fios,
terras, fios de eletricidade, de ferro elétrico para engomar ,e passar, f ferro elétrico para solda, máquinas fotográficas,
e cinematográficas, fogões e fornos elétricos, - formas elétricas, filmes revelados, geladeiras, interruptores, liquidificadores, lustres, 'maçaricos, ificrômetros,
med.dores de roscas, medidores de intervalos, microfones, mostradores, monõmetros, miras de qualquer graduação,
níveis d'água para caldeiras, nveis de
Ferro, óculos, ilhas secas elétricas, parará'ios, prumos, phigs, pantometros, rãdias, resistências, regadores elétr:cos automáticos, registros para Canais e de
comportas, registros para vapor, réguas
de aço, relays, reatores, reatores para
luz fluorescentes, receptores, aparelhos
de soldar, sorveteiras, soquetes, transmissores, tomadas, transformadores, torneiras de compressão, televisores, tema,
nais, acústicos, termômetros, telescópios,
tocadores de cereais, voltirrietros, válvulas de redução e ventiladores
Termo n.° 623.154, de 30-12-63
Indústria e Comércio de Bicicletas
Calca S. A.
São Paulo

Tersrio n.° 623.152, de 30-12-63
Companhia Brasileira de Material
Ferroviário "Cobrasma"
São Paulo

AROS DE PRATA
Indústria Brasileira

PRORROGAÇÃO

Classell21
Para distinguir: Bicicletas e suas pe7tca

panos para enSeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, -palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, re
des, sacas, sinhaninhas para vestidos
telas. tampos , paraaalmofadas, não ia
f
zendo parte de 'móveis, artigos Uca
s INDUSTRIA $RASILE,r6',il
Feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
,
' • seda, raion, lã, pêlo e fibras não
INDÚSTRIA BRWLEIRA
IncluIdas em outras classes
'Classe 42
•
.
A stUardanres. aperitivos, anis, bitter,
•
, Classe 22
Classes: 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,'
brandya conhaque: cervejaa, essências Cânhamo emi fio ou em. linha, estila
. bre 1 12, 1,3, 14,' 15, 16,17, 18, 19, 20,
24 '26,' 27, 2,8 24, 30,
apara bebi2aa alcoólicas.-genbrs. ter- de ;seda ou de lã; ;fios de . ,algodão, nst 2 1 22, II
PR elé D U TO

DIAOONAL-INDISTRIA,
COMÉRCIO E REPRESEN-,
TAÇ -ÕES LTDA

'T'ermo n.° 623.155. de 30-12-63
José Barros Hurtac/o
República do Chile

•

,

-

VIRA TAFtAPACA
ex-ZAVALA
Classe 42
Para disring ir: Vinuhos
!

e

licores

Quinta-fira 7

n.° £413.£6,0 sie 30.0.6.
Q4 641134 1
P. IML.
Mo io

Jtagi n o

,

el

WILAreaftw i

..

(SeçÃo

D rl ARIO
'

Clame 2
veterinário, para trata geai°
ed:f11•ntei4as e diarréias dos animais
"°

n.

o

T,-4- ircs-oNui-Rotsi
.
Nnd(Istrla

Ye¥011

Classe 32
dienaguir: Revistas e publicações
impresaas
a. 623.158, de 30-13-68
mican Cyanasuid Company
atados Unidos da América
•

Classt 3
do sistema nervoso central
e anti-depressivo

nrasileíra

Guanabara

1\11

`bc2
Ikk0f' ••c15'
44n91°.

Termo n.° 623.171, de 30-12-63 .
a Novaguirnica Laboratórios S. A.

a

São Paulo

Termo n.° 623.166, de 30-12-63
"Plexon" — Comercial e Industrial
Limitada
São Paulo

PRORROGAÇIO

Classe 46
Agua sanitária
Termo n. 623.161, de 30-12-63
Segurança Imobiliária S. À.
Sn Paulo
o

E.DiF ldit)

"CIDADE DE PINHEIROS"
C'a se 14

INSTITUTO TERAPEUTICOACTSJUS LTD

si:o mulo
INDllantst

FA ASH.0 IRA

Indústria Brasileira

PLEXOU
Classe 3
Um produto Farmacêutico indicado cano
suplemento polivitaminico.mineral da
dieta na gravidez e n? lactação

Ind. BRASILEIRA

PRORRWAÇÃO

Industria Brasileira'

#
Clatae 23
Termo n.° 623.172, de 30-12-63
Tecidos em geral. tecidos para easfec.
Demétrio Peres El Cia. Ltda.
CYCLOPAC
çafs em geral, para tapeçarias e para
Sko Paulo
artigos de cama e mesa': Algodáo, alpa
ca, canha.no, cetim. caroá, casimiras
Classe 8
YLAVOTENSOR
Purificadores de ar para motores de fazendas e tecidos de lã em peças.-juta.
lersey. linho, rildon paco-paco, percacombustão interna
raion.
seda
natural,
tecidos
‘
rani.
IND. BRASILEIRA
Terra on.° 623.160, de 30-12-63
plásticos, tecidos impermeáveis • e
Antonio Barbosa
tecidos de pano couro e veludos
Classe 3
Rio de Janeiro
Um preparado farmaceutico indicado
Vamo ai 623.167, de 30-12-63
nas moléstias. cárdio-vasculares
Niagara Turismo e Publicidade l.tda
Guanabara
Termo n. 623.173, de 30-12-63

Agua Sanitaria
LIMPALVA,

wt0f30-14

POLIDIN

~tila ate

témio n, 623.159, de 0-12-63
ponaldson Company, Istc.
Estados Unidos da América

São Paulo .

Uni preparada farmacêutico ( njetãvel
111" ‘ir z>bi"‘'(‘-'
para anemia secundária)
—‘.0. •
Termo
n.° 623.175. de 30-12-1963
Classe 8
Laboratório
Clima X S . A .
Torres de sustentação de cabos elétricos
São Paulo
•

a

e3 r dae
: a s/.13
c oSset.lraaissa:
e slri
te*:r a

• Termo n.' 623.174, de 30-12-1963
Instituto Terapéutico Activus Ltda.;

Classe 3

.0"

oeCtx

R

para a cerveja. para Ictires, para fazenda. ara o ferro, para cimento, para
madeira, para construção e inorgânica%
vernizes. mordentes, secantes, dissolveria
tea guiznicos para v.ernizes

PRORROGACÃO

o

,,•

Classe 50
Impressos em geral

tri ficáveis, transparentes, opacas, secar,

-

Classe 2
Medicação tônica veterinária
'termo n. 623.165, de 30-12-63
Forexp S. A. Comércio e Exportação

REVISTA .DE ASTROLOWA

e rvTéc

de 1964 1409

produtos de esmaltagem, ares a álea
ol, de alizarina, com amianto, com base de borracha, de ceras, de alcatrão,
de zinco, brilhantes a álcool, piladas
óleo, minerais, vegetais, luminosas,

Termo n." 623.170, de 30-12-63
Enrebras — Engenharia Representações
Brasileira Ltritt.
Guanabara

623.1f34, cl# 30-12-63
tleol%P
Cie . Ltd-a .
Peckolt
Guanaoara

Classe 36
Pons chatingair Calçados asa gelai
623.157, de 30-12-438
'nano
Editora La Selva 5. A.
São Paulo

Mio

Têm° n.° 623.168, de 30-12-63
3.rev-Tec Serviços Técnicos Sociedadt
Anónima
Guanabara

da 30-12-63
(^À. Ltda.
uernaoara
Q
.

fNTER--6-rnti-1!

INDUaT RIA 8RASIIIPRA

UI)

Classe 3
Um p• • oduto farmacêutico (tónico
anti-infeccioso)

111

Termo n. o 634.176, de 30-12-1963
Instituto Nac:onal de Quim oterapin
Limitada
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Laundose
INSTITUTO NACIONAL
1:11 QUINIIOICRAPIA LTDA

3i. baia

o

Demetrio Peres 6 Cia. Ltda.
São Paulo

ONDE PASSAR
SUIS FEillitS

PRORROGAÇÃO
A.CETONEX

Ind. Brasileira

Classe 33
Frase de Plkaiirganda
Termo n. 623.169, de '30-12-63
(Prorrogação)
tão Paulo Mpargatas S. A.
3 Paula

-

o

Classe 1

.

Para d stinguir:, Tintas a óleo. brilhantes a óleo, piladas a óleo, a álcool. em
pó, de zinco, de alizarina, de amianto.
de alcatrão minerais. vegetaii, com ba-

Ind4ostiria Braintemit

Classe 3
•
Um' produto farmacêutico indicado alk
tratamento das infecções gonocócicas

estafilo-esttreptocócicas
Termo a.° 623.177. de 30-12-194
Instituto Nacional de Quim'oterapiti
• Limitada
';aei Paulo

,PRORROGAÇA0

__
se de borracha. eterizadas, esmaltes,
cas, opacas. transparentes, vitrif:cáveis.
Titulo
sêcas, atoxicas, inorgânicas, luminosas
para capotas de automóveis, para paTermo n.° 623.162, de 30-12-63
(si
••••
•
Segurança Imobiliária S. A.,
redes. para cimento, para madeira, para
.
Indústria Brasileira
São Pau''
ferro para calçados: para fazendas, para
fletires, arai, reservar- da fe-rri4Y11
;Casse 34
Ihk,
prearados
• para' dilu r tintas. esmalte*
corno tezer com SECURA NÇA,
Para distinguir: Os seguintes artigos - nata: pinturas., para, revestir metais :ó
hmkokia, amura
erma aplicação LMOBILIIÁRTA
Tapetes para automóveis. ta :lates. .-or res: esmaltes lacas esmaltes, ouro brl:
Classe 3 •
tinas, passadeiras. capachos 11e4
. , cos.
para pintura, sobre' esmaltes, ;alia- Um açodai°. . farmacêutico indicado ai
a oleados e . encerados. panos rara oa ho lbante
• • ' teriais para tornar opacos os - tsmaltes,
r matemanto das epnjuntivites
e paredes
Frase de propaganda
s

PRORROCAcÃo

NOTA a/1/,

LOCOMOTIVA

INS1111110 NA

p

;

et QUI*OnbriA
cinià

,
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Termo n.° 623.178, de 30-12-1963
Instituto Nacional de Qui.—m'araaia
Limitada
São Paulo

1

PRORROGAÇÃO

brata11, revistas e publicações* em geral. álbuns. Programas radiofônicos,
peças teatrais e cinematográficas

msrmrto MOONSL

Termo n.° 623.186, de 30-12-63
Importadora e Exortadora Farmacéu.
tica Norsul Ltda.
,.,
Pernambuco

AGELI

Pide
jogNistria Brafikire

Classe 3
um produto farmacêutico indicaao
tratamento das convalescenças e das
anemias
Termo n.° 623.179, ag 30-12-1963
Instituto Nacional de Quim'oterapia
. Limitada
São Paulo

PRORROGACÃO

O POHEMOL
!BISMUTO NACIONAL CP
OLTIBMOTERAPIA LTDA.
São Paulo
!adurem Brasileira

Classe 3
siri preparado farmacêutico indicado no
tratamento das convalescenças e ,das'
anemias

de Compras

Classes: 2. 19, 33 e 41
Titulo
T:!reno n.° 623.189, de 30-12-63
Comissária "Hércules" Ltda.
Paraná

Comissária

Termos as. 623.182 à 623.184, de
.
30-12-1983
S . A. Moinho Santista Ind,"-.r
Gerais
São Paul,'I*

"Hércules"
Classe 33
Titulo
Termo ri.° 623.190, de 30-12-63
CerNmica Batél Ltda.
Paraná

Termo n.° 623.193, de 30-12-63
José Bugallo Lopes
de Janeiro

BATÉL
Indústria brasileira

ét•%t°

Classe 16
Telhas e tijolo.

X*

Classe 23
Tecidos em geral/
Classe 24
Artefatos de algodão, cãnhamo, linho
juta, seda, lá e outras fibras, não •
incluídas nas demais classes
Classe 36
Artigos de vestuário de tõda sorte,
inclusive de esorte e para crianças

Termo n.° 623.192, de 30-12-63
Indústria de Calçados Ideal Ltda.
RN Grande do Sul

Para

E Para Sua Filhinha. .

Titulo •
Classe 50
Impressos em ge!a.. cartões come:ciais
e de visitas, placas. carimbos, letreiros.
displays, .cartazes, tolhetos, folhinhas
promissórias, carimbos e propaganda
em geral

Brasilinha,
Classe 36
Expressão de propaganda

Têrmo n.° 623.196, de 30-12-63
Rialto Publicidade, Propaganda e
Difigaçãou S. A,
Guanabara

Ti0010 n.° 623.201, de 30-12-63 •

Socimex S. A.
Pernambuco

—da
Rialto Publicidade, PrOpallen
e DivulgaçãO1S/0

t?'*44

Nome comercial
Termo n.° 623.197, de 30-12-63
Irineu Antonio da Silva
Guanabara

CD%)

Dos Fatos, Em Todo Mundo,

Nome comercial

•

Ressalta, no Brasil
A Mais Nova das Verdades:

Termo n.° 623.202, de 30-12-63
Socimex S. A. -.•
Pernambuco

ZARUR e o P.B.V.
São Como Novo Aperitivo':
Precisam Ser Provados
Expressão de propaganda
'Termo n.° 623.198, de 30-12-63
Plinio Guilherme da Silva
Gerais

Termo n." 623.185, de 30-12-63
Preining --- Promoções, Empreendimentos, Propagairla Ltda. ,
Paraná

êt-

"CINESCOPE
Classe 32
Pata assinalar e distinguir genéricatrene os artigos rda clame a sal.er:

Brasileira,

Térmo a., 623.200, de 30-12-63
Indústria Praiasport S. A.
Rio de Janeiro

\X.

k‘ç)
40
.

indústria.

Savkpar-Sbinos
Aves Paraná

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

455.

.1

a-

Classe 36
dist,aguir: Artigos de ustuárioi
to .rttaad:otraa e
e roupas feitas em geral: Agasalho*,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, Umçarrnacétitica
doures, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casacão coletes, capas. chata
cachecols. calcados,' c'tapéus, cinto&
(j'rsul L tda,
cintai, combinações, corpinhos, calçais
de senhoras e de crianças, calções, Gdças, camisas, camisolas. camisetas, cueNome comercial
cas, ceroulas, colarinhos, cueiros; saias.
Termo n." 623.187, de 30-12-63
casacos, chinelos, dominós. echarpest
Congelados Paraná ftd3.factasias, fardas para militarese cale*
Riais. fraldas, galochas, gravatas, °or.
rcis, logos de,lingerie, lagunas; legues:
-uvas ligas, lenços, mantós, meias
Congelados Parana
Classe 8
alarás, mantas, mandrião, mantilhas: paAparelhos elétricos em geral, discos letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
gravados, louças e talheres, fogões à peugas, pouches, polainas, pijamas; puClasses: 33 e 41
gás, e artigos para presentes
nhos. perneiras, quinonos, regalos,
Titulo
•
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Termos ns. 623.194 e 623.195. de
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Termo n.0 ,623.188, de 30,-12-63
30-12-63
',reatara, shorts, sungas, stolas. MOAN
Savepar — Sumos. Aves Paraná Ltda.
Rialto Publicidade, Propaganda e
tient, slacks, taier, toucas, turbantes;
- Paraná
DivIgaçãou S. A.
. ternos, uniformes e vestidos
Guanabara

Termo n.° 623.181, de 30-12-1963
R. Marques de Carvalho
Guanabara

A B C- Agência Brasileira

•
Erà,19!nligi
111

Classe 36
Calçados
Exrne
jrri
p

ME QUIMIOTERAPIA MA.
.

Têrtno n.• '623.199, de 30-12-63
Indústria Praiasport S. A.'
▪ ,
Rio. de Janeiro

Termo n.° 623.191, de 30-12.63
Calçados Nury Ltda.
Rio Grande do Sul

PAN-HEtioGENe
1.

Maiv de .1964

940~ 4:41£0.)

• ,11DUSTRIA BRASILEIRA,
,

.(_asse 36
• , .1 Calcados

Classe 42
Actuardente

1

Classe 7 .
Máquinas e utensílios para serem usa•
dos exclusivamente na agricultura e
: Arados, abridores
hOrticultura a saber
de sulcos, adubadeiras, ancinhos medinicos e empilhadores combinados
arrancadores tnecAnicos • par agriculiura, batedeiras para cereais, bombas

Quinta-feira' 1
para adubar, celladeiras, carpideiras,
ceifados para afio:, charruas para aeria cultivadora& daltalhadosse,
;dores, deeeztiegradote=
torta para a agelcitkare.
Ia& estalovadeirma facas pau
nas aaageolaa, /erradias"
péfriii pala airado, gfedgif
ondseaSee, maquinai, baNdloiros pOPEI
arioultlitra, máqsanas inseauana, maga-Mas vaporazadoeas, a:0W~ de
daUtadige, máquinas niveladoras de teera,
máquina& perfuradoras pata a matinaltura, mquinas de plantar, sacnoeharruas, maquinas regadeiras, m$quic.s de
roça& de semear peia st4btar de
toacatia de triturar, de esfarelar tema.
para irrigação, pare matar formigas e
outra macios para burrifar e pulveri.sir desinfetarias., para adubar, para
itall4ar a espalhar palha, para conber
eigockio. para cofiter cereais, máquinas
Ornalisadores par fina agrIco/aa de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para tentear e culturar, de deabaaar, para era
aliar máquinas a moinhos para forragens, máquinas toscadortm, ordenadoreit meçãnicos, raladores mecanicoe, rolos compressora. para a agricultura,
sachadelras, semeaderas segaderas socadores de terra, tosadores de grama.
tratores agrIcolaa. válvulas 'para
máqunas agrícolas

gt

Tirano :a° 623.203, de 30-12-63
W. Sdanidt ia Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul
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Termo za° 623.206, de 30-12-63
Companhia Brasileira de Produtos em
Cimento Armado "Casa Sano" S. A.
Guanabara

como creme ara limpeza, cremes lubra
Termo n.° 623.213, de,30-12-63
ficantes, cremes amaciadores de tecido.
(Prorrogação)
Balatztundi-Nederlasel N. V.
cremes para bases de maquilage, creme
Holanda
para a pele, creme para as mios, areme pata os olaia& malaciai de marna •
roma 1:da5e/agentes, refreacador para a
'C opa rimos
pela, loção para a baia de maqtaiage
loção para der flratesa a pek preturaNO Com
doe especiais para cabaças de negro;
máscaras e preparados pesa tingir a
eop oov roa'
áasse
pele, tais como carmin (rouge) em 16r.
ma de creme, maqtailage (makeup), bi- Anteparos e persianas feitos de papel
1014N G.
s., loção para bronzear, canalha (rota
Tann° n.0 623.214, de 30-12-63
ge) "parfet", maquilage (makette) laica
(Prorrogação)
a perna; preparados ' pare maquilage
Ciasses: 16 e 33
Crookes-Barnas Laboratories, laca(makettp) dos olhos, teia como lápis
Praia de propaganda
Estados Urtitios da América
para os olhos, embelezadores para os
Taram a.° 629.207, de 30-12-62
•
sombreador para os olhos; loção
Automatic Canteen Cornpany of
embelezadora; desodorante. em afirma
América
liquida e de creme; saia inhalantea, sais
Estados Unidos da , América
beasho, sabão para banha, brilhantinas,
preparados ara tratamento das unhas
• env6lucros contendo um sortimento
Classe 3
de preparados de beleza necessários pa.
Antiaséticos
ra tratamento especifico& da plee e reTarrao ra• 623.215, de 30-12-63
cipientes de carmin (rouge), pó
Classe 8
Attomatic Canteen Company of
de atros
Maquinas de vender e partes integranAmerica
tes das miasmas: dispositivos para o
Estados Unidos da América
Tèrtno n.' 623.211, de 30-12-63
manejo de moedas e de cédulas, fazeT. B. Braga — Detetive
dores de trato°, separadores e verificaGuanabara
dores de papel e de moeda corrente
e partes integrantes de todos os referidos artigos
Classe 8
Máquinas de vender e partes IntegranTénno n. • 623.208, de 30-12-63
tes das mesmas; dispositivos para •
Automatic C.anteen Company of
manejo de moedas e de cédulas. faze.
América
'
dores de tróco, separadores e verificaEstados Unidos da América
dores de papel e de moeda corrente e
partes integrarites de, todos os referidos
arados'

LASTORÈ

.1411,

&R@ YROL

CANTEEN

ROWE

CAN TINE

Térmos fis. 623.216 ii 623.218. de
31-12-1963
S.A. Mo nho Sara ; • :ta Indastrias

41,

Glasse 8
Magainas de vender e partes integrantes das mesmas: dispositivos para o
lig,

mem', é tis ateS
pos.4....
"R. ShOtiOsabo
.t45,:i1M.:4,

Po.

1111áinti"

manejo de moedas e de cédulas, fase-

dores de triaco, separadores e verificadores de papel e de moeda corrente
e partes integrantes de todos os referidos_ artigos
Ténue) ri° 623.209. de 30-12-63
(Prorrogação)
Laboratórios Andrórna coa S. A.
São Paulo

r-

-

;

•

Classe 50

Impressos

Termo n.° 623.212, de 30-12-63
Loja Nova Tecidos Ltda.
Minas Gerais

Classe 36
Calçados em geral

rirmo na 623.204, de 30-12-63
Cumercial. Importadora e Exportadora
de Produtos Ltda.
Rio Grande do Sul

PARAGOSÁt
Ske Pado

201111ICIAL, DWORTADOita
.1C2CPOBTADO1la D p RoDuros /11:4à1
Nome comercial
'

Ténno n.* 623,205. de 30-12-63
Nosso Bar Ltda.S

Clama 3
Preparado farmacêutico •
'Mamo n.° 623.210, de ' 30-12-63
(Prorrogação)
Pepsodent LImited ‘e 4'
Inglaterra
VERDEWISI

OSSO BAR",
Classe 42
Aguardente, nniz, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bater. cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermehtado; Lune; genebra gengilarra;
gin, 'gingar; kirsch, kunimel; licores:
umarsOinhosí nectar; piperbaitn, pondama rima 'suco de frutas com alasoa
'vinhos• vedas e whisky
`a

NOU11114 BRAMI%

labarabOrlos Andrdniato 1. A.

Classe 48
Para distinguir: Creme para barbear,
sabão para barbear, dentifrIcloa, sabões
de toucador, pente., esponjas para toucador, perfumes, cosméticos, águas de
colacia de toucador, cremes de toucador, loções, cantara (rouge), bastões
para os lábios (batons). pó para o rosto, tachei de talco (talc sachet), pó de
talco, pó para banho, pó para empoar,
bases para maquilage e bases para pó,
preparado@ para limpeza de pele em
çórma líquida, de creme e de pó, tilda

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas. blusões, boinas. babadouro& bonés, capacetes, cartolas, carapuça& casacão. coletes, capas. chales.
cachecol& calçados, chaéups. dato&
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas
suecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares. co•
legials, fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, manás, melai.
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, pateteia, palas, penhoar. puloveri 'pelaria"
penas, pouckes, polainas, pijama& punhos, perneiras, quimano., regalos.
robe de chambre, roupão, sotiritudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
lweaters. &horta sunga& atolas. sou
slackz, taier.' toucas, turbantes.
ternos, uniformá e s;estidor

Ci..,se 40

Pare distinguir: 'Móveis em geral, de
matai vidro. de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armaários para banheiros- e para roupas usadas, almofadas. acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiedia.
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala sie tan-tar e sala de visaas, conjuntos para
terraçoa, jardim e praia, coniustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras gira.
t6rtas, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, div'ans. discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupaa, estantes, mesas. mesinhas. 111C31.
nhas para rádio e televisão. mesinha
para ~nas de- escrever, móveis palevisão, moldurait para ;' quadras portaretratos, poltropas. poltronas-camas,
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros. e
VfirineS
1

•

.1412 Quinta-feira 7
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados; ingredientes de alimentos;
essências alimentícias
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava.
deira, água sanitária, cera para soalha'
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para cal.
çados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para lira
peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e sapontceos,
velas e velas a base de estearias.
sabões em pó, m flocos, esponjas da
limpeza
Têrmo ne° 623.219, de 31-1211963
Indústr'a e Comércio Atlantis Brasil
Limitada
São Paulo

DI;RIO OFICIAL (Seçá III)
Têrmo n.9 623.222, de 31-12-1963

José Carlos Marchado
Guanabara

Çidede Maravilhosa)

Térino n.° 623.223, de 31-12-1963
José Scatena, José . Maugéri Neto, HeitorCarillo e Hen: y Carlos Gonçalves
São Paulo

INIWWIDENTES

Sao Paulo—Capita..
Classe 33
• • • Titulo

Termo n.° 623.220, de 31-12-1963
Arainificio Três Amigos Ltda.
"uanabara

éks
%dústria Braslieira
Classe . -11
Artefatos de arame e artefatos de erro
Teimo n.° 623.221, de 31-12-1963
José Carlos Machado
Guanabara

n

No_ Voa Pinte
Classe 32
'Almanaques \ anuarios. álbuns hapres.
soo, cartazes, catálogos, jornais eacic
:sais e estrangeiros. publicações finares.
aas. revistas. Propaganda em , rádio
televisão, jornais, , programas radiofóna
tos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
.

Termo n.° 623.226, de 31-12-1963 (Prorrogação)
Ainaro Silva CI Cia, Ltda,
São Paulo

títulos, apólices, impressos comerc:aia.
castas e papéis de correspondência e
contabilidade, kilhetos e folhetins Informativos sóbre assuntos imobil.ários

PRORROGAÇA0
NOSSO RANCE°

Tênno n.° 623.231, de 31.12-1963
"S-8 - — Engenhara e Comércio Ltda.
São Paulo
.

•

'S—B"—ENGENHARIA
Classe 32
Classe 42
Para distinguir: jornais, revistas e puCOMÉRCIO LTrA.
blicações em geral albuns, programas Fábrica de aguardente e outras bebidas
alcoólicas
radiofônicos, peças teatrais z cinematoNome Coniercial
gráficas, a saber: albuns, lornais. puTermo
623.227,
de
31-12-1963
Têm°
n.°
623.232, de 31-12-1963
blicaaõea etn geral, programas radiofô— Engenharia e Comércio Ltda
Indústria de Meias Três Ângulos Ltda.
nicos, programas televisionandos, peças •
.
São Paulo
teatrais e cinematográficas, revistas
São Paulo

P I — PROIIITORBS

Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava
deira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã *de aço. pomadas para cal.
çados, palha de aço, preparados para,
polir e limpar madeiras vidros, metais
e objetos, panos para polir e para lirn.
peza, panos de esmeril e material ablativo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceos.
velas e velas a base de estearias.
sabões em pó. m flocos, esponjas de
de limpesa

Raio de .1964 -

• Tf( IÍS:3 ANGULOS
CLIMATEI
Indústria Brasileir., , 'Indústria Brasileira
Classe 8
•
Aparelho de ar condicionado pasa
indústria textil
Térmos ris. 623.22:- a 623.230, de
31-12-1963
•
— Engenhar a e Comércio Lida
São Paulo .

S—3
Indústria Brasileira

Classe 36
Meias em geral
Termo ri.° 623.233, de 31-12-1963
Nortex — Comércio e IndlisÉia Ltda.
São Paulo ,
•

NORTE].

Tèrrao ra° 623.224, de 31-12-1963
' Classe 17
Polenghi S.A. Irifústria Brasileira de
Classe
Para distinguir máquinas e Instalações
Produtos Alimentiç:os
•
Motores elétricos. terminal. - traseiro de para escritórios e desenhos em geral:
So Paulo
motor de partida, terminal âncora de Arquivos para correspondência. alsno?ia° do bendiz, dínamos elétricos, cole. fadas para carimbos e para emas, abritoses de arranco, aros, carburadores dores de cartas, arquivos, apontadores.
avrentes de distribuição, coroas, car• berços para mata-borrão. borrachaa,
buradores. caixas de câmbio, engrena. brochas. canetas para deseuhos. cortagens. embreagem, juntas universais dores de papel, colchetes, carimIsadores.
partidas. pistões, "Pios. caixa de mu- cestos para papéis e correspondência.
dança caixa de movimento central, co classificadores, clips, coladores. canetas.
lares de esferas Para direçao e movi- compassos, cofres, canetas tinteiros, camento central, engrenagem para mo. netas esferográficas desenhadores, dataaumento central, inhões livres dançadas dores com minas, descansos para lápis
para cabos, rolamentos, carburadores e canetas, esquadros., espatulas. furadoainhões, macacos, alavanca para sus res, fusins, fichários. fitas para máquiClasse 41
nas de escrever, fichas para arquivos,
Laticínios x. m geral: Coalhada, creme de pender veieulos, gatilho de partida de máquinas para escrever, calcular, e soleite, ioghurte, leite, leite em pó e con- funcionamento de engrenagam de velo mar, fitas gomadas, máquinas para
densado, manteiga, quefir, queijos. -mus :idade do veiculo, enarenagem para grampear, goma arábica. gcmadores,
sarela margarina requeijões e ricota sixo e manivelas, alimentados para car- grampeadores, grampos e ganchos para
buradores. anéis de pistão, anéis de es
Termo n.° 623.225, de 31-12-1963
iras para rolamentos, anéis de óleos escritórios. gis, godets, instrumentos de
escrever e de desenhos., lápis lapiseiras.
— Móveis .e Decorações Ltda. anéis, auto lubrificadores. agulhas de molhadores, mata . borrão, máquinas e
regulagem do carburador, buchas, bar- apetrechos para apontar lápis, mapa
São Paulo
rinhos e insufladores do ar, bombas ,lu. tecas. metros para escritórios e para
brificadores, bombas de articulação de desenhos. papel carbono. perfuradores,
combustivel para motores, blocos -de pastas para escritórios. com techos de
motores, bielas, balancins, cabeçotes, ci. metal, pastas para escritórios, com feRINALDT
lindros, comutadores culatra de cilin- chos de metal. porta-tinteiros. porta'Classe 40
dro do motor, caixas de lubrificação lápis, porta-canetas, porta.carimbos,
Para distinguir: Móveis em geral, de compressores, condensadores. cremalhei- porta-cartas, porta-blocos, penas. prenmetal, vidro, de aço ou madeira, esto: ras, cruzetas, dispsiotvo de arranque. sas. pincéis. prendedores de papéis. perfados/ ou não, inclusive móveis para es- dínamos. disposidvi para ignição elé- cevejos. - réguas. manca, separadores
critório. Armários, armaários para ba- trica para motores, engrenagens, en- para arquivos, sinetes, tinias para esnheiros e para roupas usadas, almala- grenagens de cremalheiras, eixos. em. crever. tiralinha. tintas para carimbas,
das. acolchoados para móveis, banros, bolos, fusos, geradores, lubrificadores tintas para duplicadores, tintas para imbalcões, banouetas, bandejas, domicilia- zentrifugos, motores, motores de com- pressão. tintas para desenhos. aparelhos
res, berços, làba mbos, cadeiras, carrinhos bustão, mancais, mancais de roletas para - tirai cópias. pastéis de 'tintas para
para chá e café. conjuntos para do,- inacados de rosca, magnetos para moto- esçrever e desenhos, máquinas de eis;
dereçar. máquina.. -gistradoras
mitórios. conjuntos para sala de Jan- res, mecanismo impulsionador de dife;
tar e sala de visitas, ao-Matos para rendai, pistão pinhões, redutores, roTermo n.° 623.234, de 31-12-1963
terraços, jardim e praia, conjustos de ias, dentadas, segmentos do pistão, searmários e gabinetes para copa e co- paradores .de graxa, transformadores José Scatena, José Maugéri Neto, Heitor
C.ar.11o e Henry Carlos Gonçalves
zinha, camas, cabides, cadeiras riIra• virabrequins, separadores, velas de
São Paulo
tórias, cadeiras de balanço, caixa de ignição„ volantes. Srelos. hidráulicos e
rádio, colchões, colchões de mola dis- freios de ar para veiculo& carburado.
pensas, divisões, divans, discotecas de ral, anéis de segmento, bombas para
madeira, espreguiçadeiras' guarda . rou- óleos, cruzetas, câmbio, cárter de empas, estantes, mesas, mesinhas, mesi- breagem. cárter do motor, comutadores
nhas para rádio e televisão. mesinha culatra _do cilindro do motor. caixa
PRODUTORES INDEPENDENTES
de lubrificação
para máquinaa de escrever, móveis pci.
Classe 8
levisão, molduras para quadros porta
retratos, poltronas, poltronas-camas,
Aparelhos der condicionado
prateleiras ,porta-chapéusi sofás,
Classe 50
Classe 33
aofáa-cansas, travesseirds e
Comissões e consignações, corretores Produtos de direitos autorais de jugles
vitrines
investimentos. administração de bens, • para propaganda comercial;' cria ções de

,
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Quinta-feira
Sales, • spots, moagens, trilhas sonoras,
aberturas musicais. Aulas, agenciamentos de artistas, composição, arranjos e
divulgação de obras musicaas e
artísticas

Termo n.9 623.239, de 31-12-1963
' Matebra — Máquinas Texteis
Brasileiras Ltda,
São Paulo

Termo n.° 623.325, de 31-12-1963
Jose Scatena, José Nlaugéri Neto, Heitor Carillo e Henry Carlos Gonçalves
São Paulo
•

MATEBRA

"PRO—IN" PROWTORES
IN DEPEN DENTES

S;o Nulo—Capktal
•

Classe 6 Máquinas, e motores ara indústrias tes..
tis em geral e suas artes: Máquinas
para bordar, máqu.nas de costura, espuladeiras, espuals, fusos, lançadeiras, motores elétricos máquinas para malharia,
massarocas, máquinas de esticar máquinas de estamar, meadeiras, polias, rolos,
roleets, engrenagens, máquinas secadoras, turbinas, teares, torcedeira& maqu.nas para tecidos de tapeçarias, magianas para indústria de tecidos, máquinas
urdideiras, máquinas de trançar e
máquinas de' tr.cotar

Classe 33
Produções de direitos autorais de jingles
para propaganda comercial; criações de
jingles, spots, montagens, tr.lhas sonoras
aberturas musaciais. Aulas, agenciamentos de artistas; composições, arranjo e
1 divulgação de obras musicais e
Termo n.° 623.240, de 31-12-1963
artísticas
Produtora de Discos Prodisco Ltda.
,
São Paulo
Térnio n.o 623.236, de 31-12-1963
Joukschneider, Mecanica Auto
Equipamentos Ltda.
São Paulo

VOLKSCHNEIDEP
S .ão Paulo-CaPital..

Termo n.° 623.245, de 31-12-1963
Argemiro de Carvalho
São Paulo

BELCAR

tHDUSTRIA DRAIILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuartos
e roupas feitas . em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, tantasias fardas para militares. colegiais. fraldas. galochas, gravatas, gor.
ros, jogos de bagada, jaquetas, leques.
luvas, ligas, lenços, mantem, meias.
maiôs, mantas, mandrião maatilhas, pa.
letós, palas. penhoar. pulover, pelerinas
pettgas, pouches, polainas. pilansas. pu
nhos, perneiras, quitnonos, regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas: stolas, sou
tiens, slaeks talar, toucas. turbantes
ternos, uniformes e vestidos
Termo n.o 623.246, de 31-12-1963
Chapelar a Olympica Ltda .
São Paulo
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Temo n.• 623.247, de 3-12-1963,
Chapelaria Olympica Ltda. ."
São Paulo

InIORROGAqk

"OLYMPICA"
N
,

D vs

Classe 37
Roupas brancas, para cama e- mesa:
Acolchoados para camas, colchas, co.
bertores, esfregões, fronhas, guardana•
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençois, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, ato
lhas para jantar, toalhas para chã •
café, toalhas para _banquetas, guarni•
ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo 11.9 623.249, de 31-12-1963
ORBE — Organização Brasileira de
Empreendimentos Ltda .
São Paulo

ORBE
INDUSTRIA. BRASILEIRA

Classe 40 '
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal vidro, de aço ou madeira, estoClasse 33
a fados ou não, inclusive móveis para es.
Titulo
critório. Armários, arinaários para baPRORROGAÇÀO
Nome Comercial nheiros e para roupas usadas, almofa.
Termo ma 623.237, de 31-12-1963
das, acolchoados para móveis, bancos,
C a Swift do Brasil S A.
Termo n.° 623.241, de 31-12-1963
balcões, banquetas, bandejas, domi.alia."
• São Paulo
Produtora de Discos Prodisco Ltda.
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
São PaaIo
para chã' e café, conjuntos para clur.
SÓ FALTA A CANINtiA • • •
mitórios, conjuntos para sala de jan.
'FEIJOAIA SWIFT
tar e sala de visitas, conjuntos para
Classe 36
•
Chapéus, camisas, cuecas, pijamas...len- terraços, jardim e praia, conjustoa de
Classe 41
armários e gabinetes para copa e coços, meias, camisetas, capas e
Frase de proaganda
•
zinha, camas, cabides, cadeiras gira.
pulovers
tóriaa, cadeiras de -balanço, caixa de
Titaras n.° 623.238, de 31-124963
Classe 8
Térmo n.° 623.248, de 31-12-1963
rádio, colchões, colchões de mola, cbs.
Comatshia Fiação e Tecidos
• Discos gravados
Chapelaria Olympica Ltda .
pensas, divisões, divans, discotecas de
Guaratinguetá
São
Paulo
madeira,
espreguiçadeirasi guarda-rodt.,
Sãb Paulo
623.242,
de
311-12-1963
Termo n. 9
pas, estantes, mesas, mesinhas, mesi•
Produtora de Discos Proclisco Ltda.
anas para rádio e televisão, mesinha
São Paulo •
para inata:Mas de escrever, móveis paia
PRORROGAÇÃO
!avisa°. molduras para quadros porta•
'""ecn-10
GUARATINGUETÁ
retratos, poltronas, poltronasscamai•
prateleiras porta-chapéus. sofás,
Indástria Braeileirw
sofás-camas.. travesseiros e
.--,
vItrifies
Classe
8
Laasse 36
Termo n.c- 623.250, de 31-12-1963
Discos gravados
1,-""
Para distinguir: Artigos de vestuarios
N. V. Likeurstokerli Wijnand Focvaik
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Termo n.° 623.243, de 31-12-1963
I' ;`anda
aventais, alpercatas; anáguas, blusas Produtora de Discos Prodisco Ltda.
botes, botinas, blusões, boinas baba.
São Paulo
dottros, bonés. capacetes. cartolas, cara
pinas, casacão, coletes, capas; chaly
cachecols, calçados chaéups, custos
Classe 315
cintas, combinações corpinhos, calças
da senhoras e de crianças, calções, cal.
Para distinguir: Aventais. blusas, biu.
aas, camisas, c. a:30101as, camisetas
abes, boinas, botas, babadouros, casa
Classe 8
emas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
cos. coletes.. capas, chales, cachecols
setas, casacos. chineins, dominós, acharcalçados. chapéus, cintas, combinações
Discos gravados
corpinhos, calças, cakões, camisas, ca
pts, fantasias fardas para militares, cootisetas. camisolas, cuelas, ceroulas, cal
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gor.
Termo n. 9 623.244, de 31-12-1963
ças de senhoras e de crianças, colarinhos
roa, logos de !ingeria, jaquetas. leques.
Panificadora Junqueira Ltda .
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
luvas, ligas. ,knços. taantós. melas
Pernambuco
fraldas, galochas, gravatas, gorros, 1maiôs- mantas. mandrião mantilhas. pa.
gutas, luvas, ligas, lenços, legues,
Ws, palas. penhoar. pulover. pelerinas
mant6s meias, maillrts, mantas, outa.
patinas, pouches. polainas. pijamas. pu
drião. malhas, paletós. palas, penhoar,
altos, perneiras, quitnonos, regalos
oeugas. puloveres, ponches, pelerinas,
rd,a de chambre. roupão sobretudos
polainas, pijamas, punhos. robe de
suspensórios, saidas de banho, sandálias
chambre. sobretudos, suspensórios. sousweaters, shorts sungas, atolas. *Ou
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
CIEbse
dam, sanas, talar. toucas, turbantai,
ternos, uniformes e vesti<osNome Comerciai
Bebidas ~eu eia gerei
vestidos

OLI MN CA

.

Panificadora
Junclueití Ltde!,
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Têrmo rt.0 623.251, de 31;12-1963
Associação Carioca dos Advogados
Trabalhistas
Guanabara
`(
` ASSOCikliCãO CWTOC.

asti Advoodos TrabaNstas
Nome Comercial
Térreos na. 623.252 a‘ 623.256. de
31-12-1963
Companhia de 'Cigarros Sinistas
R.a Grande do Sul

Classe 42
Bebidas alcoólicas em gesal
. Classe 43
Bebidas sem álcool (refrigerantes)
Classe 46
Produtos e material para 'impeate.
Fósforos e veias
Classe 48
Perfumaria e artigos de toucador
' Classe 50
a Impressos em gesal e cartazes
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Termo n. o 623.262, de 31-12-1963
gromPeadores, grampos e ganchos para
Vesuvius Crucible Company •
escritórios. gis. godeis. iastrumentos de
Estados Unidos da Am;érica
escrever e de desenhos. lápis, tapaeiras.
atolhadar.e. me.sa-borrão, tr.águinas e
apetrechos para apontar Itipla, caspa
tosas, metros para meritórios e para
deitarthos. papel carbono perfuradores.
metal. pastai para escritório. coai leClasse 31
2403 de metal. porta-tinteiros, porta- s
Roolhas para colkerõea
porta-canetas, porta-carimbos
porta-cartas, porta-blocos, peara, prenTétano n. 0 623.263, de 2-1-1964
sei, pMe3a. prendedores de papila, per. Fornecedora Eletrônica Foral Ltda.
cevejos, régua., sumi*, separadora:
São Paulo
pasta* para escritórios. com 'echos ele
escrever e desenhos, maquinas de ta.
CENTRO SLETRONICO
Para arquivos, sinetes, tintas para e*
t) Paulo-Capita
craves. tirai:Ma. tintas para carimbai
tintas para duplicadores, tintas para lia.
pressa°. tintas para desenho., aparelhos
• Classe 8
para tirar cópias, pastéis de tintas para Artigos e:atritos em geral, aparamos
dereçar. máquinas registradoras
eletrônicos em geral
Térreo a.' 623.260, de 31-12-1963
Termo n.° 623.264, de 2-1-1964
Finta S.p.A.
' Clinica de Fis'oterapia Mater- SC.
São Paulo
Itália

'CLINICA /E FISIOTERIPIA
MATER SQ
Nome Civil e
Tétano n." 623.265, de 2-1-1964
(Prorrogação)
Walter Balsimelli
São Paulo

Termos as. 623.257 a 623.258, sie
31-12-1963
Prorrogação
Duskwo:th 6 , Co., (Essences) Linnted
'Inglaterra
Classe 17
Para dist.nguir tnaquinas e instalações
para escritórios e desenho'; em gerai:
Arquivos para correspondencia. almofadas para carimbos e para tintas, abri.
dores de cartas, arquivos. spolitadores
oerçoa para mata-borrão. borrachas.
brochas. canetas para desenhos, corta.
dores de papel. colchetes, curimbadores
cestos para papéis e corraspondencia,
classificadores, clips. coadores canetas.
compassos. cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores. data
slores com minas, descansos para lisas
.I1EART IBRANÓ
e canetas, esquadros. espátukta. furado
res. Jusins, fichários, fitas para máquiClasse 43
nas de escrever_ tidas pala arquivos
Aguas maaera s e gazosas, naturais e cias:umas para ..screver. calcular, e so
artificiais, incluindo cerve ia de aentaibr mar. taas gomadas. mágainas para
Classe 48
grampear. goma arábica. aumadores
Perfumes
escritórios, g,s. godets. inscramentos de
escrever e de desenhos. 1áins iapiseiras.
Tèrano ri.' 673.259. de 31-12-1963
a:olhadores. mata-borrão, mátstftas e
•
Fima S p . A .
apctrechos para apontar lápis, mapatetas, metros para escritórios e para
desenhos. eapel carbono, perfuradores.
pastas para escritórios, com fechos de
metal, pastas para escritáricm. com ta-

chais de metal. porta-tinteras. porta.
lápis. porta-canetas. p orta 'carimbos.
porta-cartas, porta-blocos penas. pren
sas, pincéis, prendedores de papéis. perzevejoa. réguas, stencis. saparadores
agira arquivos, sinetes. tintas para es.
crave. . tiralinha. tintas aara carimbos
tintas para duplicadores. tintas para ias.
nressão. tintas para desenhos aparelhos
Para tirar cópias, pastéis de ratas para
escrever
rirmo n.° 623.261. de 3112-1963
Kellogg Cornpany
Estados Unidos da América

Têrmo n.° 623.267, de

2-14964

Anunciarte Publicidade Ltda.
São Paulo

••

lionaatand
Classe 32
Para d atiaguir: Almanaques. agendas,
anuário., affilms impressos, boletits,
talogos, edições Ini.peseeas, formato*,
livros, ui:Alienada., revietas,
de pubkieklade e gera], programas
d:ofonioos e rádio-televisionados, t

teatrais a cinematográficas, program
rires/asa
T&Ino n.o 623.268, de 2-1-1464

(Prorrogação)
Recorde S.A. Indústrias Quitnièas
Sào Paulo

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO
=UMA DOR
REI DE Mien
Industrla BrasileiraClasse 2
Defunaadores
Termo n." 623.266. d e 2-1-1964
(Prorrogação)
Cerâmica 'cassai:a S.A.
São Paulo
•
.60.9

PROBROOAÇÂO
IOISSAI A
Indástria Braelleira

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 46
Céra e preparados análogos para o tratamento de soalhos, de madeira, p,s0e,
ladrilros, pisos de mármore e semelbetr(tes e tôda e mealquer outra espécie *de
piso;; ceras e outros preparados ~is
tratar; polindo os móveis e objeaos
geral e preparados para limpar meta o
Tirmo n.° 623.269, de 2-1-1961

Visc.ount — Indústria e Comércio Ltda,
São Pau!o

Classe 16

Para distinguir: Materiais para constru
VISCOUNT_
,-„ões e decorações: Argamassas. argila.
Indústria
Brasileira'
areia. azuleloa. batentes, balaustres, blozoa de cimento, blocos para pavimetstaClasse 47
çao, calhas. cimento, cal. are. chapas óleos /ubrif cantes,
combustíveis e
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
querosene
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas. Caixas (d'água.
Termo a.° 623.270, de 2-1-1961
caixas "de descarga pra lixos. edificaCentral Corsetera, S.A.
aões presnoldadas. estuque, emulsão de
Eapanha
baae asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lunetas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
le ;anal°. !ages, lageotas. material !soantes contra frio e calor. manilhas. mastas para revestimentos de paredes. madeiras para construções. mosaicos. produtos de base asfáltIco, produtos para
Classe 36
tornar impermeabilizantes as argamas- Cintas, soutiens, porta-ligas, cinta-liga,
'as de cimento e cal, hidráulica, pedreporta-seios, Noa, meias elásticas
gulho, produtos betuminosos. Impertnea
bilicantea, líquidos ou sob .outras formas
Tèrmo a.' 623.271, de 2-1-1964
para revestimentos e outros usos nae
Comino Gimes -Vsrosks
construções. persianas, placas para paEstados Unidos da América
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e parede*. papel
para forrar casas. massas anti-ruldos
para mio . nas construções, parquetes,
portas: Portões. pisoe, soleiras para por- •

Classe 17
Para chsanguir máquinas e instalaçõm
para escritórios e desenhos em acra:.
Arquivos para correspondencia. altno
fadas para carimbos e para tantas, abri
dores de cartas, arquivos. apontadores
berços para mata-borrão borrachas
broch as caneta p araa esse s. corta.
Jorra de papel. colchetes. casinabadores
cestos para papéis e corrcopoadttoda
dassificadores, clips. coladores canetas
compassos: cofres. canetas tinteiros, canetas ea ferográficas desenhadores, data.
dores 'corri minas. descansos para lápis
e canetas, esquadros, esplitulaa. furadofusins. fichários. fitas, pare tratqui.
mas de escrever. fichas Para arquivo*.
Classe 41
irnánuinas Para escrever. calcular. e ao- ISubstâncias al.menticias e seus prepara- ta. tijolos, tubos de concreto.. tel has. ta,Classe
•
wacaS sei/fritem . sepeueots •aats anuo r doa. Ingredientes de alimento*.
Aparemos,
e
d.spesit¡vos
de transferiascos
tubos
de
ventilação.
tanques
de
cig s arr.pear, corna arábica. portadores,
Esséncias atmenticiao
mento, vigas,; vlgamentos, ,vitrõs • . cia ,de çalora gaacio., intlaindo permuta-.

KELEÕGGIS

CERCOR

QuiSita-feira 7
dures de calor feitos de Materiais cerâmicos •para uso em todos os tipos de
motores de combustão interna. Grelhas
para churrasqueiras e grelhas para cozinha e aquecedores, Inclusive aquecedores para uso no interior de construções, aquecedores para processamento
Termos as. 623.272 a 623.277, de
2-1-1964
Durim pex — Comércio de Auto Peças
Limitada
São Paulo

DURIMPEX

IIND. BRASILEIRA

Classe 5

•

Aço ta bruto. aço preparado, aço doce.
aso para tipos, aço fundido, aço parchila:ente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto, aranies lisos e farpados, bronze de mangasses, bronze em pée, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado
cobalto em bruto ou parcialmente tra•
balhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, CCMraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado. ferro em barra, em chapa
fundido.' maleáliel, manganês, gusa, velho, gu,sa, temperado, maleável, Ihndminas para fechaduras, funis. furadores
lata° em, vergalhões. alumínio, alpaca,
ligas metálicas. metais em massa. estampados, para soldas, para ligas, lima'
Usas. magnésio, metais não trabalhado,
ou parcilnsente trablhados, níquel, ouro
mAldio, papel estanho, platina, poeira
de zinco, prata, solda, tungste.nlo,
zinco corrugado, zinca liso e
em fõlha
Classe 6
Para distinguir: Má:punas e partzis de
máquinas para toths os fins industriais;
Máquinas de rosquear: serras inecitnicas, motores elétricos, alteroadores. terramentas e placas para tornos, geradores. plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas asecauica.& máquinas amassadeiras, misturadoras adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pul.
verizadoras, fresas, politrizes, tranchas.
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir' chavetas, marteletes, syntiladores,
exaustores para forjas, bombas centri•
fugas, rotativas, de deslocamento e •a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas. , injetores para caldeiras, válvulas e trans,artadores
tomáticos de alta e ai 21a pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
a máquinas Ilmadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para ui' nar ferro, aço e bronze, máquinas pára
indústrias de tecidos; teares, urdideiras.
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeIras, rolos e mictes, brunidores
para cereais, máquinas para "fabricar
papel e. máquinas Para •twbricar papel e
máquinas de impressão dínamos e
receptáculos
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usa'
doa exclusivamente na 'agricultura e
horticultura 'a saber: ),rados, abridores
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ganchos
para
quadros.
gonzos
para
,
fos
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mec.
nicos e empilhadores combinadas carruagens; insigntas. Loas, lâminas,
arrancadores mecânicos par agrictiku coreiros: latas de lixo, 1 4"CaS machadira, batedeiras para cereais, bomnas nhas, molas para portas, molas pasa
para adubar, ceitadeiras, carpideiras. venezianas, martelos, marretas, matriceifados para afio:, charruas para agri. zes, navalhasi. puas pás, pregos, paracultura, cultivadores, debulhadores, fusos. picões. porta-gelo, poseiras portadestocadores, desentegradores, esmaga. pão, porta-jóias, palitetras. panelas: roldores para a agricultura, cscarfif ics do danas, ralos para pias-, rebites regado.
rei, enchovadeiras, facas para máqui. res, serviços de chá e zaté: serras, sernas agricolas, ferradeiras, gadanhas rotes, suchas, sacarrolhas, tesouras, tagarras para arado, grades de discos lheres, talhadeiras, torquezes, tenazes,
travadeiras, telas de arame, torneiras.
oudentes, máquinas, batedeiras para trincos,
tubos para encanamentos. trilhos
agricultura, máquinas insetifugas, má- par aportas de correr, taças. tavessas,
quinas 'vaporizadoras,- máquinas de
Classe 21
mungir, máquinas niveladoras de serra
máquinas perfuradoras para a agricul- Para distinguir: Veículos e suas tiartes
tura, mquinas de plantar, motochar- integrantes: Aros para bicicletas, autoruas, máquinas regadeiras, máquinas de móveis, auto-caminhões, aviões, amorroçar, de semear para sulfatar ue tecedores, alavancas de câmbio, barcos
tosquir,' de triturar, -de esfarelar terra breques, braços ara veículos, bicicle:
para irrigaçáo, para matar formigas e tas, carrinhos de mão e carretas, camioutros insetos para burrifar e pulveri- nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
zar desinfetantes, para adubar, tiara carros, tratores carros-berços, carrosagitar e espalhar palha, para couber tanques, carros-kigadores, carros, caralgodão. para colher cereais, máquinas roças, carrocerias", chassisr chaas cir•
amassadoras par - fins agricolas de culares para veículos, cubos de veiculas
cortar árvores, para espalhar, para ca. carrinhos para máquinas de escrever,
pinar, máquinas combinadas para -se- corrediços, para veiculas, direção. desli•
mear e culturas, de desbanar, para en. gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
silar máquinas e moinhos para forra, vap ores para passageiros e para carga
geris. máquinas toscadoras. ordenado ri.gates para i.,,rros, eixos de direção.
rei mecânicos, raladores mecânicos, ro- S.elos, fronteiras para veiculas, guidão
los compressores para a agricultura locomotivas, lanchas,- motociclos, molas.
motocicletts, motocargaá, moto furgões,
tratores agricolas, válvulas para
manivelas, navios, ônibus. para-choques.
máqunas agrícolas
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
- Classe 8
rodas para bicicletas, raios para bicicle,
Aparelhos eletrônicos de computar e tas, reboques, radiadores para veiculas.
componentes dos mesmos, amplificado- rodas para veiculas, selins, tricicles, tires, complementadores, registradores rantes para veículos, vagões, velocipe.
aritméticos, registradores de eixo de
des, varetas de controle do afogador e
entrada e de saida, diodos de com- acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
porta, saída de chave netnônica, concarros, toletes para carros
troles de influenciamento, entradas de
chave mnemônica, diodos de proteção
Teimo n." 623.278, de 2-1-1964
de carga, painéis de circuitos impresComércio de Autos
Dttrimpex
sos, moduladores e desznoduladores, cir- Peças Ltda.
flip-flop,
de
coanport,
circuitos
cuitos
São Paulo
diapositivos codificadores e descodificadores, tabuladores, Impressores de alta
'velocidade, tambores magnéticos de ar- UURIMPEX — COMERCIO DE
mazenamento. computadores, discos
AUTO PEÇAS LTDA.
magnéticos, servo-sistemas de transporte
de fita, 'conversores de análogos em digitais, transformadores, transistores, caNom( Comercial
pacitares, elementos' semicondutores,
triados, reles, solenóides, retificadores,
Termo n. o 623.279, de 2-1-1964
reguladores de voltagem, resistores, nú- Distribuidora de Máquinas e Veículos
cleos de ferrita, osciladores, dispositilequitia:a Ltda.
vos eletrônicos de descarga e oscilosBahia
cópios
Classe 11
eerragens. ferramentas de tódt, espécie, Distribuidora de Máquinas e Veiculo.
cutelaria em geral e outros artigos de
_JEQUITAIA LTDA.','
metal, a- saber: alicates, alavancas, ar.
mações para émulos, arraelas argolas,
aldravas. 'armações de metal abridores
Nome Comercial
de latas, arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocs, bigornas. bal. Termos ns. 623.280 a 623.282, de
zelas, bandejas, bacias, baldes, bomba
2-1-1964
ateres, bules; cadinhos, cadeados, cas- Distribuidora de Máquinas e Veículos
tiçais, colheres para pedreiros. corren•
lequitiaia Ltda.
tes, cabides, chaves, crcrnones, chaves
Bahia
de parafusos, conexões para encana.
mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fenf
as,
ec
da, chave inglesa, cabeções, can
copos, cachepots, centros de mesa, co.
quetelelras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçaralas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças: enxadas,
enxadões, esferas, engates. esguichos eu..
feitas para arreios, estribc,s. esferas
Classe 6
para arreios, espumadeiras; formões,
Artigos da classe
foices, ferro para cortar capim., ferroClasse 7
lhos, facas., facões, fechaduras ferro CO.
Artigos da classe
atum a carvão, fruteiras, rurds. fôrmas
Classe 21
para doces, • frejos para' earradal de
ferro, frigideiras; ganchas, grelhas, qarArtigos da classe

JEQUITÀIA

Termo n.° 623.283, de 2-1-1961
M. Mede:ros j Filhos Ltda.
Bahia

à

. 4+ ,

Classe 21
Artigos da classe
Termo n.2 623.284, de 2-1-1964
M. Medeiros
Filhos Ltda.
Bahia
Grande

Abr. ca s..

f

de 111olaJI)arai6nna •

Classe 21
Titulo de Estabelecimento
. , Terino n. 2 623.285, de 2-1-1964
ORGAP — Organização e Orientação
•
Publicitária Ltda.
Bahia

Orgap Organização .9 Orientaçãd
Publicitária Ltda.
Nome Comercial
Termo 11.0 623.286, de 2-1-1963
ORGAP — Organização e Orientacão
Publicitária Ltda.
%h a

R

G

A

INDUSYRIA BRASILEIRA
Classe 50
Artigos da classe

Trmo n.o 623.287, de 2-1-1963
ORGAP — Organização e Orientaçãt
Publicitária Ltda.
Bati a

Classe 33
Insígnia Comercial

•

Termo n.° 623.288, de 24-1964
Sociedade Mercantil de Estivas Ltda. .
Bahia

-

industria Brasileira'

Nome Comercial

,
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Termo n.° 623.289, de 2-1-1964
Sociedade Mercantil de Estivas Ltda.
Rabia

Dr
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Ti rm o ia.• 623 .301. de 2-1-1964
Mafrisa Matadouros Frigorifiaos. S.A.
Bah a

Termo n..• 623.293, de 2-1-1964
Higienefone Ltda.
Bahia

Maio CIet 1964
Termos na. * 623.308 a 633:3/0,
24-1964
Proaganda Indústria e Coar.~
Limitada
Bahia

AtinCPSTRtA BRAMEIRA

Classe 1
Artigos da classe
Temo n. 623.295, de 2-1-1964
Gustavo Reis
Bahia

Nome Comercial

Classe 41
Artigos da classe
Termo o.' 623.290, de 2-1-1964
Sociedade Mercantil de Estivas Ltda*.
Bahia .

I ndústria

Brasileira

.,,,,.‘47
.\c

Indústria Brasileira

Termo n.° 623.296, de 2-1-1964
Engesol Engenraria de Fundações e
Solos Ltda. •
Bahia

Engesol Engenharia

Termo a.° 623.303, de 2-1-1964
Mafrisa Matadouros Frigorificos S.A.
Bahia

N

Termoa as. 623 297 e 623.298, de
2-1-1964
Cerâmica &una Mar a Ltda.

Classe 41
Artigos da classe

Bahia

Termo n.° 623.291, de 2-1-1964
Sodeclade Mercantil de Estivas Ltda .
Bahia

MÓIN110

Indústria Brasileira.
Classe 15
Artigos da classe
Classe 16
-Artigos da classe

ME.R.CANIAL
Classe 41
Titula de Estabelecimento
Termo mo 623.292, de 2-1-1964
Higiene1,one Ltda.
Bah a

:Higienefone_ Ltda.
n••

Termo n.° 623.294, de 2J-1964
Higienefone Ltda.
Bahia

.0-*

Nome Comercial
Térmos na. 623.305 a "623.307, de
2-1-1964
1M. Proaganda Indústria . e Comércio
Limitada '
Bahia

Indústria Brasileira

Peças Ltda. RFMAP
Nome Comercial

- de Qualidade'
Classes: 8, 28 e 50
Frase de propaganda
Tèrrao a.° 623.314, de 2-1-1964
Proiagaskia IndListria e . Cansarem
Limitada
Bahia

• Classes: 8, 28 e 50
Frase de propaganda

"

Represen açoes de Máquinas

J M - É Uma QUe.

J M- Melhores Anúncios
Para Melhores Negócios.
' ,Termo n.o 623.315, de 2-1-1964
Preaganda Indústria e Coimarei(
Limitada
'
Bahia

Termo n.° 623.300, de 2-1-1964
Repreeentacdes, de MiiManas e Peças
Lida.
REMAP
• Bahia

, 2
Classe 33
Sina/ de propaganda

J M- Qualidade'
Que Ninguem Super
,

Classes: 8, 28 e 50
Termo n.° 623.304, de 2-14 964
. Frase de propaganda
1M. Proaganda Indústria e Comércio
Limitada
Termo n.' 623.313, de 2-1-1
Bahia
.
JM. Proaganala Indústria e
Limitada
Bahia
1J
Propaganda

Aimtk
O Iír
ntdr

Classe 11
Artigos da classe

Classes: 8, 28 e 50
Frase de proPag9

Indústria e Comércio Lida:

Termo n.° 623.299. de 2-1-1961
Rolak Importadbra "de Rolamentos.
Durão Queiroz Étda

íf

Indústria Brasileira
Classe 41 • •
Artigos da classe

g

M - É Uma Qutà&
de Idéia - QualidaderPré411
Termo a." 623.312, de 2-1-14
134. Proagascla Indústria e Conaliará0
Limitada
Bahia

Nome Comercial

Ci-

\.

Nome Comerciai

Classe • .91
Artigos da classe

de Fundações e Solos Ltda.

N.:

—111amo n.° 623.311, de 2
Proasanda Indústria e
Limitada
• Bahia

j54.

Classe 36
Artigos da classe

/do

Àrti jo da classe
. Classe 28
. Artigosandea 5colasse
Classe
Artigos da classe

Termo n." 623.302. de 2-1-1964
Mafrisa Matadouros Frigoríficos S.A.
Bahia

O Sinal
IMO
8
- *Artigos da clame
Crasse 28
Artiaaa da 'classe
" "Classe 50
Art gos da classe
ClaSSC

do Bom . Produto
II•

Calca scs: 8. 28 e 50
Frase de propaganda
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Térino n.° 623.316, de 2-1-1964 •
Bahiarsa Veiculo%
Baveima
Máquinas S.A.
Bahia

Termo n.° 623.322, de 2-1-64
Gipelandia — Peças Para Jeep Ltda.
Bahia
-.0
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Termo n.° 623.329, de 2-1-64
Transportes Representações São Roque
Ltda.
Bahia

• Termo n.° 623.335, de 2-1-64
Cia. de Melhoramentos Rurais e
Urbanos da Bahia — Ceineba
Bahia

Baveima Bahianà
Veículos e Máquinas S. A.
Nome Comercial
Termos as. 623.317 e 623.318. de
2-1-64
Agenor Flamiano Costa
Bailia

el--11111)111.41NUIA

Indústria Brasileira

Classe 21 .
Artigos da classe
'Termo n. o 623.323, de 2-1-64
Cita — Companhia Industrial de Terraplenagem e Asfalto
Bahia

° ROCt‘ft'

Termo n.° 623.336, de 2-1-61
José Bahia Ramos
Babim

S4.

Indústria Brasileira

Granja irês Lagéias

Classe 50
Artigos da classe

rs,

õzoca\

•t\i‘

P141\.Ç\
Ciasse 4
Artigos da classe

CITA Companhia Indústria,
de Terraplenarem ck Asfalto,

Termo n.° 623.331, de 2-1-64
Sisaltec S. A. Indústria Comércio e
Exportação
Bahia

Nome comercial

Classe 19
Titulo de estabelecimento
Termo ti.° 623.337, de 2-1-61
°sé Balhia Ramos
Bala

.:=2;ixte

Térmo n." 62-3.324, de 2-.-64
illáquinas. Equipamentos Técnicos e
Serviços S. A. — Maquisa
Boina

U.SISALTEC

Ca4Ôaó

ri
0'

Classe 43
Artigos da classe

Indústria efasileira,

C

„ Termo n. 623.319, de 2-1-64
Escritório Técnico de Eletricidade Ltd*,
Bahis

Classe 19
Artigos da classe

tro-,USTrIlA 131/ASILEIRA

T'érnio n., 623.338, de 2-1-64
Companhia de Alimentação, Sementes e
Mercados da Bahia S. A.
Casembn
Bahia

Classe 34
Artigos da classe

4°)

Negue comercial
Termos ns. 623.325 a 623.327, cie
2-1161
Máquinas. Equipamentos Técnicos e
Serviços S. A.
Maquisa
Bahia
IN orne coenercial
Termo n.9 623.320, de 2-1-64
Escritório Técnico de Eletricidade Ltda.
Bahia

Classe 16Artigos da classe

^

aQuisa

Termo n.° 623.332, de 2-1-64
Rodriguez Lorenzo & Cia.
Bahia

1:Mc/o

dfõirioo

•

Indústria Brasileiro

Classe 8
Título de estabelecimento
Termo 0. 0 623.333. de 2-1-64
Fernando Ferrão & Cia. Ltda.
Bahia

Classe 41
Artigos da classe
Term on.° 623.339, de 2-1-64
C.4.1.panhia de Alimentação, Sementes 0
Mercados da Bahia S. A. —• Casenabát
Bahia

Indústria Brasileira.
•

stria Brasileira
Classe -8 .
Artigos da classe
)

Termo n.° 623.321. de 2-1-64
Oipelandia — Peças Para Jeep Ltda .
Bahia

Classe 8
Artigos da classe
Classe 40
Artigos da classe
Classe 17
Termo n.° 623,328, de 2-1-64
Transportes Pepresentações São Roque
Ltda.
Bahia

Transportes Representações
São Roque Ltda.:

\,0

840VOLM

CD9'
P‘

•

Indústria Brasileira -

(•1/4"'bçj

Classe 21
Artigos da classe

1

,r,s9

itp

Termo n.9 623.334, de 2-1-64
Asdrubal Pereira Vianna
Bahia

c:Jt)
tvg,
Nume comercial

Nome cotkrcial

URI/PRUD[NCIA

l'énno n.° 623.310, (14. 2-1-64
Carlos da 'Silva SouzG ita nabara

Ft/W.4

Termo a.' 623.330, de .2-1-63
Usina Passagem S. A.
Babi,

uoaih

'rl—GLI3113bara
,

«Usina Paisa-gem
Nome comerciai

eo e4róo ‘c tébi-o-J

Classe 32
Artigos da ela ss.

.Nome comerciai
à'

à.
•

•

,

•

Classes: 8 e 13
Titulo de estabelecintent.
;
,h
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1 Urnio n.° 623,348, de 2-1-1963
k 'Fomo n. 623.341, de 2-1-1964
(
Eletro Indústria d o
Eletronor
Enxovais
Jack Ltdu..
Nordeste S.A.
Santa Catarina
•
Pernambuco

legiais, fraldas, ,galochas, gravatas. gorTármo
623„36T, de 2-1-1964
ros, jogos de fingerie; jaquetas, leques,
Zbynev Kabat
luvas, ligas, lenços, mant6s, melas,
Guanabara
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar. pu/over, pelertnas,i
t3'*.
peugas, pouches, polalnas, pijamas, puELETROAIOR
nhos, p'enaeiras, qutmonos, regalos,
•4..\;‘
robe de chambre, roup;o. sobretudr.' 1
ineüttz¡a
suspensórios, santas de banho, sandálias
-1-'rasileirb
xe,
I ndústria Brasileira"
sweaters, snorts sungas, atolas, sou43
Classe S
tiens, slacka. Luer, toucas, turbantes,
Classe 6
Aparelhos de ar condicionado. apareternos, unrlormes c vestidos
Máquinas impressoras, numeradores
Nome Comercial
lhos de barbear elétricos, acendedores
para máquinas impresspras
Termo n.o 623.354, de 2-1-1961 elétricos, batedeiras; balanças comuns.
-termo ri.° 623.342, de 2-1-1964-. e elétricas, campainhas elétricas, ferro
Time B:itish Petroleum Company
Termo n o 623.362, de 2-1-'1964
Paulo Antonio de Andrade Stefanini de soldar elétrico, fogareiros elétricos,
Limited
S.A. Elpid:o Lima Rosa Indústr:a
Guanabara
Inglaterra
fusíveis, higorif.cos, fonógrafos, liquidiComércio
ficadores, máquinas falantes, panelas de
Minas Gerar
pressão, rádio, toca-discos, transformadores e ventiladores
Classe 47
C,ornbustivms, lubrificantes c substánIndústria Brasiteir aTermo n.o 623.349, de 2-1-1964
Comercial Quitandinha Lida
c as e produtos deS'tinados a iluminação
Classe 2
Paraná c ao aquecimento
Irn preparado químico para tratamento
iérmo n." 623.355, de 2-1-1961
de anmais e aves
Indústria Brasileirt
The B-itish Petroleum Company
Termo mu/ 623 .343, de 2-1-1964
Limited
Société Anonyme Belgo-Cariadienne
Classe 38
Inglaterra
Continental — Pharma
Artigos da classe
•
Bélgica
Tértno n. o 623.363, de 2-1-64
S. A. Elpidio Lima Rosa Indústria
Classes: 11, 12, 41, 42, 43 e 46
Classe 47
.
Comércio
Titulo
Combustíveis, lubrilicantes e substánMinas
Gerais
c as c produtos destinados a iluminação
•Trino m° 623.350, de 2-1-1964
e ao aquecimento'
'
Classe 3
Gráfica Roma Ltda.
Um produto farmacêutico medicinal
Paraná
Termo-n,° 623.356, de 2-1-1964
(agente qulmioterápico anti-tuberculoso)
The B:itish Petroletun CompanSLimited • —
Termo n.o 623.344, de 2-1-1964
I
Inglaterr
Inlamentos Curitiba Ltda.
'
Paraná
Classes: 33, 38 e 50
Titulo

arnacura o

...:ENERGOL

a

OMERCIAL,
,QUITANDINHA

ENERQREASE .

wDArp.

GRÁF CA ROMA

Roianientos-,Guritiba
Ciasses:* 6, 11 e 21
Titulo

Termo n.° 623.345, de 2-1-1964
1a1 tra — Industrial e Comercial de
Alimentos Ltda.
Rio Grande do- Sul

Termo n.' 623.351, • de 2-1-1964
Amélia Masotti
São .Paulc

ProrrogaçRo
Título

• Classe 47..
Combustíveis, lubrificantes e substãnc:as' e produtos destinados a iluminação
e ao aquecimento

— termo a.' 623.352, de 2-1-1963
GAB — Empre teira de Construções
Limitada
São Paulo

Termos as. 623.3.57 ea 623.359, de
2-1-1964
Zenith Rádio Corporation .
Estados Unidos da América

11,0 GATO QUE RI
Classes: 4t. 42 e 43

SALITRis
Indústria Brasileira'
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus prepara-

dos. Ingredientes de alimentos.
F.ssências alimentícias

Termo ri.. 623.346, de 2-1-164
Centrais de Abastecimento do Nordeste
— CANESA
Pernambuco

'.CANESA
Classe so
Impressos
Termo n.o 623.347, dei 2-1-1964
E'Iewonor
Eletro Indústria do
Nordeste S.A.
Parriambuco

Indústria dó'
Nordest j SjA:

Git13

ENPREITEIRA

‘ZEN •

Eli -

CONSTRUÇÕES LTD&

Nome Comercial
Termo n.° 623.353, de 214964
Indústria e Comércio Demalkis Ltda.

;*,

SAl-C1,111110.1111111.HOSI1.111ll.00111.'
Nome 'comercial
.nrmo n.• 623.365, de 2-1-64
Breda S. A. Indústria e Comercio à
Materiais Elétricos
São Paulo

r.

Classe 17
Artigos, máquinas e instalações para
escritórios e descuro, não incluidos nas
clamas 38 c 40
.

Classe .4-7
Combu.stiveha' lubrIficintes • suástan-

WS1111A. IMA 511.1211A
Classe
cias e produto. destinados a iluminação
. e ao aquecimento
Abaixa luzes d elamaiáo. absio"
Classe ao
DE1v1/1.1.KIS
cuatubsdorek tictinõmetros, ampere.
Móveis de metal, vidro ou madeira, troe, amortecedores de rádio e frequ&s.4
estofados ou mão, colchões, trave sseirós cia, anemómetros, aparelhas dii teleoi.
Indiletrie BrasileIrn
- e acolchoados para móveis
são, aparelhos para iluminação, ioda.
sive
c* considerados acessórios de vilClasse 36
T8rmo n.° 623.360, de 2-1-1984
culos, aparelros para anúncios mecáral.
,Para distinguir: Artigoa de vestuários Indústria .Eletrônica Brasileira Ltda. coa. aparêlhos aquecedores e medidores,
Guanaba..P
e roupai. feitas em geral: Agasalhos,
aparêlhos cromográficos, aparelhos de
aventais. alpercatas, &digitai. Rua*
barbear elétricos, aparêlhos registradobotas. botinal,fgusões, boinas, babares e medidores de distâncias. 211;
douros, bonés, capacetes, cartolas, caralisos para purificar água, apare/lio
puças, casacão, coletes,' capas, cheias,
sinais lampejantes, aparelhos regulado.
cachecol., calçados, chaéups, cintos,
res de gás„ aparilhos de galvanoplastia,
cintas, stosabinações, corpinhos, ca/ças
aparêlhos didáticos, aparêlhos cinera";
de, senhoras e de crianças, calções, caltogréficos, aparêlhos automáticos pari:,
ças, eantlreg , camisolas, camisetas,
Classe 8
acender e regular gás, aparilhos pasit
ClItCAlo' ceroulas, colarinhos, cueiros,
separar café, aparélhoa • para aquecer
TranSatinatil C rieeptores de
selas, casacos, chinelos, dominó", edsaredificioe . aparêllicas para experimeetsis
rádio, COMUDICSOM
Da& ínatastas.. tssdas, para manarei, eu- I
&sano*, aparélhos . para destruir ia.4.
São Paulo

r-

g

^ Nonie Comerc a,

' Classe 3J
Artigos da, elasse.
Termo
623.364. de 2-1-64 •
S. A. ElpldiO Lima Rosa Indústria
Comércio
Minas Gerai
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Termo n.° 623.366, de 2-1-64
Termos os. 623.373 e 623.374, de
portai, porta ti, Suo, pape) Para kl
Alhos.de ótica, aparelhos pulverizado.
2-1-64
água, aparelhos geradores eletroquans Brada S. A. Indústria e Comércio de
casas, soleira, para porta*, tijolos,
• Materiais Elétricos
Sintéticos Brasileiros S. A. de concreto, telhas, tato& tubos de
Sinbrasa
toa, aparelhos para recepção, reprodia
São Paul,
spo Paulo
çao de som e sOnicos, aparelhos auto.
dação, neataianse
máticoi eléétricos de passar, aparelhos
Termo n.° 623.377, de 2-1-64
para espremer frutas e legumes, apare,
Irpea — Indústria de Refratários Poços
Dios de alta tendo, aparelhos de pra.
de Caldas S. A.
teçáo contra acidente de operários,
Minas Gerais
aparelhos afiadores d eferramentas,
aparelhos distribuidores de sabão e de
INDÚSTRIA BRASILEIRA
deeincrustantes para instalações sanita-Classe 1
rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
Acetona,
ácidos,
amianto, alcoois, aceDE
e instrumentos usados na engenharia.
tatos, arseniatos, almens, brometos, cloNome
comercial
agrimensura geodézia, aparelhos gasei•
retos, sulfatos, sulfitos antimónio, carticadorea, aparelhos de análises, aparê.
bonatos, bisMutos, cloro; cloretos e cioTermo
a.°
623.368,
de
2-1-64
lhos oeonizadores, aparélhos pasteuriratos, citratos, cianuretos, éteres, fluoLavanderia Lave Bem Ltda.
aadores, aparelhos reguladores e eetabiretos, fulminatos, iodetos oxalatos, soda
Guanabara
táustica, sais usados nas indústrias, nas
lizadores da pressão e do fluxo de gaind.Bra
análises químicas e na fotografia, tanises e liquidos, aparelhos para salvaClasse 15
nos, tintas e vernizes,
mento e para sinalização, aParélros
Para distinguir:. Arte cntos de cedi:siai,
Classe 2
•
para escafandristas, aparelhos para lim•
Substancias e preparações quiraicas usa- porcelana, faiança, louças: vidraça, tere
par vidros, aparelhos • para combater
13121STRIA BRASILÊTRA
das na agricultura, na horticu'suia. na ra-cotta e barro para uso caseiro, adorformigas e . qutras pragas, aparelhos aunai', fins artisticos, fine industriais, is
veterinária. e- para fins nanitárlos,
tomáticos adonados pela introdução de
Classe 50
moias, aparelhos para picar, cortar ou Impressos concernentes ao comércio de saber: adubos, ácidos sanitários, águas instalações sanitárias, banheiros, bacias,
desinfetantes e para fins sanitários bines. vasos, sanitários, escarrada:reg,
reduzir comestiveis, aparêlhos espargi.
lavandaria
apanha-mosca e insetos (de goma e lavatorios, cuboa, vasos, vasetas, grudores. aparallios e inaixamentos de cálpapel ou papelão), álcalis, bactericidas. mi pilões, comedores para aves, pipo.,
Tirsno n.° 623.369, de 2-1-64
culo, aparelhos para observações sismibaraticidas, carrapaticidas, cre'u'. cresta. potes e cadinho, almoferizes, pratos, pesa
Almeida Cardoso £1 Cia. Ltda.
asa, aparelhos teernostatos, aparélhos
talina, creosoto, desodorantes. desinte. et' ornamentos. _globos, colunas, morinGuanabara
Para natação, aritonómetros, aspirado.
tantçs. defumadores, exterminadores de goa, talhas, alguid—
aresi bebedouros lar.
na de pó, aerómetros, acendedores ....:.
pragas e hervas daninhas. esterilizan- dinekras, centro de mesas, molheiras, satrieoa, alto-falantes, amlificadores
tes, embrocações para animais. corre- ladeiras, balustrea, tildes, sopeiras laramassadeiras, antenas. batedeitos, farinhas de ossos. fertilizantes fos- rim, cofres, calairões, panelas,. assadel.
amplificadores elétricos, amaaaadeiras,
fatas, formicidas, 'fürnigantes, fungici. r ias doseiras, bhndeiles, bules, mantel~mas. batedeiras, balança somam e
das, glicose para fins veter ,.aários. gua- eudras, saladeiras, bomboniere, frigielétrica, tarómetros baterias de acuo a
no, herbicidas. inseticidas. tnsetifugos detraí, portaloias, chicaras, ires, copos,
lado et, oinócules, b:Sn'as, bobinar, ho.
Classe 32
saia fins cara- Publicação homeopática, referente à sua larvicidas, mizrobicidas. 'medicamentos taças, pratos, leiteiras, botljaa, garrabinas cit induçào,
para animais, aves e peixes. óleos de.
tivoa, tuteies de einapaittifas elétrica
indústria e comércio
sinfetantes e veterinários, aerró/eos sa- fas, lava dedos. funis, pedestais, terribambas medidoras, bus:aas aasaolas,
nitários e desinfetantes, papel fumega- nas,. porta pão, tabolaras, pana-frios,
terias e'étricas, bu.ef elétricos, caixas de
Termo a.° 623.370, de 2-1-64
tório, pós inseticidas.. parasiticidas, fun- serviços para chá e café, para almoço e
desatinai, cámaraz friaor.itcaa e loto
Marcial Pereira de Oliveira
gicidas- e desinfetantes, preparações e para refrescos, em chapais. e paineiras
gráficas. cafpainhas elétricas, chassis de
Brasília
produtos
inseticidas, lerrnicidas, desinrádios, chaves eiétficas, cinematógrafos,
Termo n.o 623.378, de 2-1-64
fetantes e veterinárias,- raticidas, remé- Cia,
cronógrk.fos, cronómetro:, sembustores
Prada Indúnria e Comércio
dios
para
fins
veterinários,
sabões
vetede gás, cidómetros, cristais de rádio,
São Pz..tilo
rinários e desinfetantes, sais para fins
condensadores, coradeiras para fotogra.
agrícolas, horticulas. sanitarios'e vete/Ma, chaves de alavancas, rhaves autorinários, sulfatos. "superfosfatos. vacinw
máticas. capacitares de blacp..eão, capa
para aves .e animais. venenos contra
'chores eletroliticoe, calibradores, discos
insetos. animais e _ficara daninhas
para telefones, discas gravados, diais,
1ND, BRASILEIR/‘
despertadores, enceradeiras e'étricas, tua
Têm() n.° 623.375. de 7-1-64
ganho de assar acaule. espelhos óticos.
Classe 36
Indústrias Retinidas Irmãos Spina S. A.
eatieadores de luvas., espelhos de piás.
Calçados
São Paulo
ticos para eletricidade, estrrilizadores.
Termo n.° 623.379, de 2-1-64
xtintores de incêndio, ferroa elétricos de
Classe 33
Irpca — Indústria de Refratários Poços
soldar, filtros e aparelhos futrantes, filTitulo
Fazenda Vanguarda
de Caldas S. A.
tros para óleo, filmes faiados, fogões,
Minas Gerais
Termo n.o 623.371, de 2-1-64
fogareiros, fusiveis, faróis como acessó.
Classe' 33
rios de velculos para sinalização e para Imobiliária e Construtora Marajó Ltda.
Titulo de estabelecimento
Goiát
iluminação em gelai, filmes revelados,
formas elétricas, fervedores,. frigoríficos,
-•
Termo n.° 623.376, de 2-1-64
fotómetros,. fios elétricos, filtros ,de In..
'Materiais de Construção
terfereacia, fonógrafos, garrafas téanicaa,
.1fiinookiãría—e-tonátfu-trliQuintóau
Ltda.
geladeiras, globos para tampadas, globos
Guanabara
para lanternas, globos terrestres para
IttirAdjerArdr
F
ensino, gravadores, holofotes incubado1
ras, indicadoras de vácuo, instrumentos
Classe 33
Classe 50
de alarme. interruptores, ;tampadas inTitulo
Impresos para uso tem chequei, dup11candescentes, lampadas comuns, lentes,
Catas, envelopes, faturas, notas prondsTermo a.' 623.372, de 2-1-64
liquidificadorea maçaricos pata soldar,
sócias, papel de correspondincia e recicaldear e cortar, • máquinas de fazer Casa de Lanches Fulano de Tal Ltda.
bos. Impressos em cartazes, placas. tas
Brasileirk s
BrasIlla
tindiliatria
café. mostradores para rádio. moinhos
baleias e veiculas. Bilhetes irapressot
de café, transformadores, tostatitims, tri,
. Classe 16
ftcoe, programas circenses
pés para fotografias. válvulas para rá.
Para distinguir materiais /para coassem-0a
:
444-ino,..de
dios, válvulas de descarga, válvulas de 014i1"
Vias e decorações: Argila, areia, ba- Tirmos as. 623.380 a 623.382, de
redução, vacuõmetros. vaias elétricas.
2-1-64
tentes, balaustres, calhas, cimento; cal,
válvulas de vácuo e ventiladores
crê, chapas isolantes, caibres, caixilhos. S. A. Moinho Santista Indústrias
• ÊPUSTRIA BRASIdiel.
'Gerais
'ohm',
caibras, caixilhos, colunes, cha
a.
Têrmo n,0 623.367, de 2-1-64
São Paulo
s pia coberturas, edificações premol.
Artefatos Metálicos Para Construções
ladaa, estuque, estares, esquadrias, .lorClasse 41
S. A. — A. M. C.
Açúsar, aveia, azeite, azeitonas, bolos, ros, gesto, frisoe, grades, janelas, lameSão Paulo
bombons, biscoitos, caramelos, carnes, las de metal ladrilhos., lambris, luvas de
cereais, chocolates compotas condimen- junção, laje. Injectas: madeiras para
conservas alinsentvcals, confeitos, construções, material magra frio e calor.
Indústria Brasileira.,
ARTEFATOS METÁLICOS tos,
doces, farinhas alimenticias, fruta* se- "mosaico', produtos de base asfáltico,
Classe 13
produtos
para
tornar
impenraeabilizantes
cas e ao natural, laticinios, legumes,
Tecidos em geral
PARA CONSTRUÇÕES S, A, AMC massas alimenticias, manteiga, óleos co- as argamassas de cimento e _cal hidráuClasse 24
niestivels, pão, peixes e moluscos, pire. lica. pedregulaa, placas para pavimensuaras aaioadinhos, sanduiches, sueca tação, mai cametraantata de elmento oa Alensarsa, atacadores para eaparttihos
praia porá ates, e .,paradas,, parquetaa, sr calçados, -Maduras de algodão paria
Nome comerck,1
oe fruta
-

:BRECA S A
INDÚSTRIA E COMill.0
MATERIAIS ELÉTRICOS'.

SINBRASA

!RPM -

sileira

[AVE BEM

Medico. liornoeopata.
da Familia

M A DR ANO

1RPCA

‘11Intoati

BRISA MAR ktt

(Seção ill)
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fins, exceto paca fias medieito, bandeiras, bordados, bragadeisas,
as, cadeados, capas 'para móveis e
carapuças para cavalos, cor•
•
debruns, lã, fitas, forros, franjas,
Isltro - para órgão, fõfosi, galar.
• tu, lamparinas, mochilas, mosquete!.
nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras

fila ~KM

<

troca-discos automáticos, aparelhos de
ráçllo e de televisão, alto-falantes, telefones de intercomunicação ou para comunicação interna, máquinas para a
venda de . bilhetes e de outros artigos;
limpadores de vácuo, polidores de
assoalhos

Têrmo no 623.392, de 3-1-1964
Francisco Romeu Landi
São Paulo

•Térmo n" 623.386, de 3-1-1964
Indústria de Plásticos PlastSol Ltda.

Classe 32
Para distinguir: Camela

•

CARPIM' DA
CRIANÇA
, ;Ind. orasileira:

São Paulo
Classe 28

entes
Scoismesmosalóvpeallstn ilhas°
laiendopapreaated
passamarss, pavios, rédeas, rendas, re•
dos, sacas, sinhaninhas para vestidos,
teias, tampos para almofadas, não faseado parte de móveis, artigos êstes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
seda, ralon, lã, pêlo e fibras não
INDUSTRIA DASILEIRA
incluldos em outras classes
Classe 36
Artigos de vestuário de ttida sorte, inclusive de esporte e para crianças
Para distoinguir: Armações para oculos
de matéria plástica e outros artefatos
Termo n.° 623.383, de 2-1-64
do mesmo material
Petroleum
Company
Lins
ted
The British
Inglaterra
•

Termo n° 623.393. de 3-1-1964
Routique Cheverny Limitada
Sao

PIAS-Hal

CREVERN1
Ind. Brasileira
• Classe Sb

Para distinguir: Artigos de vestuarioe
e roupas feitas cru geral. , Agasalhos.
aventais, alpercatas, anaguas, blusas
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
doures, bonés, capacetes. cartolas, cara.
pinas, casacão, coletes, capas, chalea

Termo IP 623.387, de 3-1-1961
Bar e Restaurante ''Exotic - Limitada
Sp Paulo

E X C '1 1 C
Ind. Brasileirel •
Classe
Para distingu r: Imp,-essos
,'ermo n° 623.388, de 3-1-1964
Philastolpho de Almeida
Nula

Classe 47
Combustiveis. lubrificantes e substâncias
e produtos destinados a iluminação e
ao aquecimento

CRANCELA
BANCARIA
Ind. Brasileira

Têrrno n.° 623.384. de 2-1-64
Brown (.1 Williamson Tobacco Cors sration (Export) Lisniten
Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Carnetes

liACTRON

Termo n2 623.389, de 3-1-1964
Maximús Artefatos de Alutninio , Lida .
São Pau'

" Classe 44
!urao ou tabaco manufaturado ou não:
e filtros ou pontas de filtro para
cigarros

lf.Alswr

ÁMMUS
CutLefaten ciP Glumuun La4

,

Industri Altiebolag

Suécia
1Classe -II
Para casitnguir: Alicates cortantes, peças para aparelhos nc d seção, alavancas, brocas, craves de parafuso e orcas, carretilhas, engrenagens ara capuz, facas, facões, ferrolhos formões,
ganchos para quadros, grampos, limas,
lamelas para persianas, mancais para
rodas, molas-de yai e vem, polias, pregos para faisos, retentores, rebites, ser-

ras e serrotes
Têrmo n 9 623390, de 3-1-1964

Classe 8
Máquinas falantes e aparelhos de rá-

dio aparelhos de se:gurança mecânicos
e elétricos para estradas de ferro, bondes e outras espécies de instalações
para tráfego: aparelhos pára cercas
elétricas: baterias; aparelhos para cosaverter corrente alienada em corrente
direta a fim de carregar acumuladores
e baterias: aparelhos para geração,
acumulação e transfonmaçâo de energia
elétrica„ ánstrumentos para pesagem,
câmaras ,ou máquinas ciersnatográfiras,
câmaras para televisão, e câmaras sw
, máquinas para tirar fotografias e Amaras paar reproduzir os mesmos, máquinas r, Vantes. discos 'gravados para
.(nÁctuirws. falantes. esoptes para discos;

senhoras e de crianças, calções, calças
camisolas, camisetas. cuecas, ceroulai
colarinhos, cueiros. casacos, chinelos.
dominos, echarpes. fantasias, fardas, pa
ri militares e colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de 'ingeria, jaquetas leques.. luvas, ligas, len.
sos. mantcSs: meias, maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, paletos, palas.s.penho.
ar, peugas, pulover; pelerinas. noa 'les.
polainas. pijamas. punhos, perneiras
quintonos. regalos. robe de chambre
roupão, sobretudos, saisa, suspensorloa
salda de banho. andalias. sweater, chor.
tes. sungas. stolas, soutiens, slacks
tales toucas, turbantes, ternos, aitorme:
e vestidos
Termo n" .623.394, de 3-1-1964
Panificadoi-a Pão da Luz Limitada

PO DA LUZ

. Ind. brasile1r.:7,

.4;

'rirmo n. 9 623.385, ' de 2-1-64
(Prorrogação)

cachecol& calçados, chapeus. cintos, cintas, combinações, corpinhos, -Calças de

Cla:.se
Para distinguir: Pão

'—
Termo n"' 623.395. de 3-1-1964
Panif cadora. Bar e Mercearia Orient.Limitada

ORIENTE
Ind. Bra.-Áleira'
Classe.

Tétano
623.396, de 3-1-1964
Tr'aroallar Máquinas e Ferramentas
Limitada'
São Paulo

TRIANGULAR
Ind. Brasileir

Classe 50
Para distoinguir: Inipressos

RAIANA DA PENB.$
Ind. trasileira

Termo n.9 623.397, de 3-1-1961
Nuto Pôsto Barão Ltda.
São Paulo

BAR10

ind. brasileira

Para dist.:nguir: Pão
"Térnio ti° 623.391, de 3-1-1961
ótávio de Nichile
São- Paul-)

raicraur, imã
ano wo QUE

D
'

NA.0

TE QUAL1DA1E'
1

'

Classe 4'2

•
•.

fr sae de Propaganda 1

São Paulo

111KARI
Ind. Brasileira
Classe 8
Para d stinguir: Luminosos
Termo n9 623.400, de 3-1-1964
Instituto "Cheia" Yoga Limitada S .C.
São Paulo
INSTITUTO CEEELA

Classe 33
Titulo
Termo ti 623.401,- de 3-1-1964
- Tubawida" Indústria e Comércio de s
Bebidas LinAda
•
hão Paulo

TUBAWIDA.
Ind. Brasileira
Classe 43
Para distinguir: Refrescos, sodas, sus
cos de fruta e xaropes, água minera:s
artificiais, água tonica, gingerale, guaraná, água mineral natural e frenadina
Termo IV 623.402, de 3-1-1964
Artefatos de Madeira Lapa Limitada •
São Paula

LAPA
• Ind. Brasileira
Classe 50
Para distoiuguir: Impressos
Termo no 623.403, de 3-1-196-1
Ebrica de Acumuladores Moi na Ltda.
Sal Paula

MOLINA
Ind. brasileira
Classe 50
Para distoinguir: Impressos
Termo n° 623.404. de 3-1-1964 Industrial e Comercial Etil Limitada
São Paulo
Nome Comercial

Para distinguir: Impressa

Panificado Rainha da Penha Limi,,nda
São Paulo

, Classe 41

Tármo n° 623.399, de 3-1-1964
Indústria de Luminosos Flikari Ltda„,

Classe 50
Imperssos
Termo n o 623.398, de 3-1-1964
Eletrônica Marily Liinitada
ça'•• Paulo
_
ri.ARILY
Brasilei r Classe 50
Para distoinguir; Impressos

INDUSTRIAL 1.
C012RCIAL ETIL
LTDA.
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, brasões, casacos, chales, cachecols, combinações, calças, calções, camisas, c amisetas ceroulas, colarinhos, fraldas, gravatas, gorros, luvas: manteaux, paletos,
pijamas, pulovres, soutiens, tailleurs e
vestidos
Termo n.c 623.405, de 3-1-1964
Indstr a de Roupas Serra Ltda.
São Paulo

SURA
• Ind. brasileira
Classe 36 \
Aventais, blusas, casacos. ctales, cachecols, combinações, calças, calções, camisas, camisolas, camisetas, ceroulas, colarinhos, 4ra1das , gravatas, gorros, luvas, manteaux, paletós, 'pijamas, puloveres. soutitns, "tailliurs e,vestidos

OflUIAL (ZeÇão

,anuttna-retra /

Termo n 623.113, de 3-1-1964
Bar e Ca ra Florianense Limita'São Paulo

nrrno na 623.106, de 3-1-1961
Clube Cedeal de Stio• Paulo
São Paulo

Classe 41
Para disVguir: Lanches de queijo, mortadela, presunto, churrascos, salsichas,
- e salame

Termo n 623.107, de 3-1-i 964
Clube Fedeal de São Paul
São Paulo

Tarmo no 623.115, de 3-1-1961
-.ilibe Federal de Silo Paulo

vosso CLUBE

.,

Temo n° 623.408, de 3-1-1961
Gabe Fedeal de Sào Paulo
São Paulo

ãnd. Brasileira_
• Classe 32
Paa distingui: Revistas
Teimo no 623.109, de 3-1-1964
Clube Fedeal de São Paulo
São Paulo

CLUBE DOS CLUBES_
Liassca: 33 •- 50
Titulo
Termo n° 623.410, de 34-1963
Teadasao a-- Aparelhos Eletro Domésticos Lim tada
São Paulo

TERDESCO
Brasiloir.

1. ind.

Classe- 8
Para distinguir: Apai'elhos de pó, aquecedores, abatjours. antenas, batedeiras,
enceradeiras, expremedores elétricos, fogões, ferros elétricos de engomar e passar, lomat elétricas, geladeiras, garrafa" térmicas, riqu dificadores, panelas,
elétricos, rãdios e aparelhos de televisa°
Ig 623.411, de 3-1-19154 -- érn
Indústria e Comércio de Vaia.% Avisa
Raza Limitada
. São Paulo

•

I In*.

tr*.jaLffefre

Classe 15Para distinguir: Vasos

1

Brasileira

53 a- 50
itulo

Classe 32
Pia distingui: Revistas

Té.zmo n• 623.418, de 3-1-1964'
Comi:met Engenharia Limada
São Paulo

FLOABIWENS

CLUBE DA AbaZADA •

iInd. Brasileira

de 1964 1421'
.
.
, a,
Tirznotan° 623.421, de 3-149151 3
jaairnant. Maerriais Básicos Limitado
.
ão Nulo
Maio

CLUBE FEDERAL
DO BRASII
Classes: 33 - 50
Titulo
—remo n° 623.416, de 3-1-1Da4
Cola Bororó Representações Limitada
São Paulo

• • BORORO
Ind. Brasileira
•

COMPÃCT
ç" Ind. Brasileira

-BELMONtli
IMD. BRASILEIRA>,
,diminmm
404

t Classe 4
Classe 50
Para distinguir: Loteamento, terraplana- Para distinguii: Pedras eia bruto
gem, peaqtaisas do sólo, pavimentaão, parcialmente trabalhadas, madeiras
endereço telegráfico, impressos comer- radas, pedra calcária, caol m, borr
em bruto, cortiça tua bruto, piza e
ciais e incorporações
falto em bruto
Termo ao 623.420, de 3-1-1964
Tanto a° 03.425, de 3-14964
Compact Engenharia Limitada
Silo Paulo
•
Inchistaia de Garras Mascote Limita()
Silo Paulo

COM PÁ C T
Classes: 16 - 33 - Xt.
Sinal de Propaganda

• Classe
Substancias • produtos de origem aniTermo nu 623.421, de 3-1-1964
mal, vegetal ou mineral, em beato ou
-Geraldo Albuquerque Silva
parcialmente preparados: Abrasivos em
- São Paulo
Medicinais, extratos oleosos, estopas,
vegetais de cansauba e aricuri, crias
de cavalo crina " em geral, cortiça em
'rua>, argila refratária, astáltico em
ando, algodão em bruto, borracha em
IND. BRASiLEIRA
bruto, bauxita, benjoim, breu, cántora.
caolha, chifres, ceras de plantas, ceras
bruto, cascas vegetais, aspai°, ervas
enxofre, falhas, Sibras vegetais, flores
Classe- 21
secas, grafites, goma em bruto, granito
rara distinguir: Carrocerias para
em bruto, itieseighur, liquidos de pinaveículos
ias, lama em bruto ou parcialmente
Termo n9 623.422, de 3-1-1964
j
preparados, minérios metálicos madeiModas Trea Limitada
ras em bruto ou parcialmente trabia
Suo Paulo
libadas, em toras, serradas e aplainadas
mica. mármores em • bruto, óxido --de
rnanganes, ofg eoi de cascas vegetais,
óleos em bruto OU parcialment, preparados, plumbagina em brutu, pó ir
moldagem para fundições, pedras br.010• BRASILEIRA
radas, piche em bruto, pedra cakária.
plantas medicinais, pedras em bruto,
'
quebracho, raizes vegetais, resinas, re
ase-36
sinas naturais, residuos, testeis, adido. Para distinguir: Aventais, blusas, bluseivas, talco em bruto, sinto, sitio sões. boinas. -botas,' babadouroa, casabetuminoso e atlicato
cos, coletes. capas. chales, cachecol.,
calçados, chapéus. cintas, combinações,
Termo n° 623.117, de 3-1-1964
corpinhos. calças, calças, camisas, caTop Sociedade Anónima Técnica de misetas, camisolas, cosias, ceroulas, calOrganização e Participactani
ças de senho-a e de criança‘colarinhoa
São Paulo
cueiros. 'casacão. dominó', echarpcs.
fraldas, galochas, gravatas, gorros,
gastas, luvas, ligara lenços, leqbea,
mants5s. meias, maillotal treaustac, man.
Glasais: 33 - 50
defiro, malhas, paletós, palas, penh• ar.
Insignia
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Polainas, piizemas, punhos, robe de
Timo n° 623.419, de 3-1-104
chambre, aobretudos, suspensórios, souComércio e Indústria de Bebidas Cidra
Cens, tailleurs, toucas e vestidos
Limitada •
Tarmo n9 623.423: de 3-1,1364
0, Grande do Sii
's'or
Paulicéa Adm nistração de Bens
Limitada
São Paulo

3-LINDA

THEA

MASCOTE
IND. BRASILEIRA

Classe 14
Para distinguir: Vidros comuns, lamina.
dos ou trabalharos, vidro cr.Mal, vidro
ir...a.tstrial, objetos de adornos, de vidro,
vidroinstilhável e inquebrável, para todos ds fins, planeis, curvos ou de qualquer formato, branco, transparentesaopacos ou coloridos, vidros para vitaux
para v.draças, placas, blocos de vidro
simples e coloridos, tubos e globos de
vidro, espelhos, hastes, aaretas e cubetas de vidro, ampolas, tubos, alinofasi-.as copos, cadinhoa, garrafas, frascos,
graus, mamadeiras, faiamas para fornos,
assadeiras, compoteiras; saladeira, jardineira, porta-jó.as , cantaros, cálices, pratos, xícaras, tljelas, bandeilas, pires,
coreiros, vasos, serviços para refrescos, taças, vasilhames, mantegueiras,
cápsulas, pendentes e garrafas térinicalt
Timo n° 623.426, de 3-1-1961
Cia. Americana Industr ai de (Ilibo
São Paulo
!I rti T

nJet ale tt -Le mn a

II

Ind.Br a sile ir a .

,
Classe 18
Para distinguir artigos de toucador
perfumarias em geral: Almiacat, dor
623.412,, de 3-1-1961
de beleza. agua tacial, água de lavanda
- Indústria da Promoção de
água de tolónia. arminho& água d
Venda L mitada
ataria agua de rosas, água de aliam
aias raauanm perhunada liqusda. ela p4
em pedras. para banho, orilbantiam
I. P. V.
cabelo, • pestanas. caio e bigoda
Ind. Brasileira
bandolinas, batons. coarnétizoa para •
Sào P21110
crayons, crentes para a peie, carmim
Classe 50
cheiros em pastilhas. em tabletes. et
Para distoinguir: Impressos
azinhas. em trociscos e em pilttial
mames para barbear. cremes dental
Termo n° 623.414, de 3-1-1964
depilatórios. desodorantes. disaolventei
Rà* e Lanches "Flór de Setúball
creme para limpeza da pele. e para bas/
Limitada
de pér de arroz. emeshea aara unha*
S;.io• Paulo
escavar para . dentes. cabelo, roupeta
cites e achas. fixadores Pata o atbella
pliatanas, cilios e bigodes, Fivelas pan
FLOUD1
o cabelo, glicerina perfilo:ida para
ZETIIIBAL
- ICIasse.
50
de toucador. grampos • para o cabe
Brasileirt.,
I na. brasil eira
Para distinguir: Impressos pai.. enn. para • maquilagem, lança-perfumes.
Classe 43
chequef; duplicatas, envelopes, reituras, geleia' de ' petróleo pdstuMicia.
notas promissórias, • papel de cor -respon- ubá° ma creme, â kilzir e em
Para
distinguir:
Aguas
tónicas,
guaraC t.sze 41 , • '
•
dência
e recibos, impressos em cartazes, liquidas para oadulatãà.
nás.
sodas
limonadas.
refrigerantes
de
P,,;a distinguir: Lanches de- mortadela.
haat • 'piará ' tenhas, laça& óleos para
que,jo, resunto„ salame, salsichas e frutas naturais, ou artificiais, aguas mi- placas, tabuletas e veiculo., bilhetes cabelo. panai • PóS pára.' dentes.
,• eles, - 'petróleo'
./
4 mpressos
nerais, saturas ou artificiais
s
churrascos
•
jetra soa de

PAUL IC ÇA
.

.
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cos de cimento, blocos para pavimentação, :tabas, cimento. cai, are, chapas
isolaates, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas. caixas d'água.
caixas de desaarga pra lixos, editicações precnoldadas. estuque. etrulsão 'de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estrueximi ri' 623.427, de 3-1-1964
Arvid Comércio de Arteaatos de Vidro turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Limitada
a.—
de junção, lages, lageotas, niaterial iso,a Estado da Guanabara
lantes contra frio e . calor, manilhas, mas,
sas para revestimentos de paredes, suadeiras para construções, mosaicos, pra.
It ‘r 1 E)
"
dum; de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argainasIndj.Brasi leira
i sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermeaClasse 1.1
Para sistinguir: - joallier.a e artigos de bilizantes, liquidos ou sob outras formas
metais preciosos, semi-preciosos, e suas para revestimentos e outros usos . nas
construções.' persianas, placas para pa.
imitações, anéis, abotoaduras, alf netas
vimentação. peças ornamentais de cimende g.avatas, argolas, brincos, broches, to ou gesso para cactos e pareues, papel
braceletes, berloques, colares,' correntes, para torrar casas, massas anti-ruidos
fio 'de otiro, fio de prata, medalhas e para uso nas construçõe,s. parqueies.
pulseiras
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto,' telhas, ta'3:armo n° 623.425, de 4-1-1964
cos tubos de ventilação, tanques de ciArvid Comércio de Arte aatos de Vidro
mento, vigas, vigamentos. satrós
Limitada
Térmo n° 623.4-31, de 3-1-1964
..Estado da Guanabara.
Ernpreendifilentos, Comércio e
Classe 25
—Repres:nrações aEinco" Ltda.
Para distinguir: rec.pientes fabricados
São Paulo
de material plástico, caoos de material
plástico, revestimento confeccionados de
.. substâncias animais, vegeta s e minerais,
argolas; açucareiros, bandejas, bacias,
caixas, cabos para ferramentas .e titensilios, cruzetas, caixas para acondicionamento de alimentos e de objetos, ca.xas de material plástico . para bateria.coadores, copos, canecas, colheres, .con
IICIR IA BRASILEIRA
chas,-. casta de pão, cestinha, descanso
o para pratos, estojos, esteiras, enfeite para automóveis, .sacadores de pratos, estojos para óculos, funis, fitas isolantes,
Classe- 7
formas de doces, guarnições de mater_al Para distinguir; Arados, abridores de
plástico, garfos, jarros, mantegueiras,
sulco, ancinhos mecânicos, guindastes,
•orinós, prendedores de roupas, puxadoniveladores de terra e tratores •
res de móveis, pratos, paliteiros, pás,
porta-pão, pulseiras para relógios, rebiTérino tio 623.432, de 3-1.1964
tes, rodirthas, recip.entes, suportes, saEmpreendimentos, Comércio e
leiros, tubos, tigelas, vasilhames, vascas,
Representações "Emco" Ltda.
xicaras, , colas a frio. (e colas não inSão Paulo
cluídas em outras classes) capas plásticas, carteira de plástico, bolsas de
plástico, sacolas ade plástico; pastas de
plass:ao; capas para livros de plástico
" capas paralliscos de plásticos. armações
• para óculos e resinas pastas e pó para as C:4a%, pon-pons
para pó de arroz. papéis partutuados.
carminadas. e comi pó de arroz. pentes.
pomadas perrurnadas para o emaeleza.
mento da cisas, poa-poat, pó de
•
arroz

Tarnsó n° 623.429, de 3-1-1964
Arvid Comércio de Arteautos de Vidro
Limitada
Estado da Guanabara

!ni g

COM. Of fifffAIOS

-DE VIORO

Termo n° 623.430, de 3-1-1964
Cipae Engeniaria, Indústria e Comércio
Limitada
Estado da Guanabara

III)

Termo n° 623.434, de 3-1-1964
G...uplac S. A. — Indústria e
\•
Coraé.rcio
São Paulo

Maio de11964
cinzéis, escarnadures, punbais. pás, panelas, paratusos, pinos e contra pinos,
rastelos, todinhas, role!'" aacarrolhas,
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
tesouras

Termo n° 623.438, de 3-1-1964
Geloplac S. A. —; Indústria e
Comércio
São Paulo
GELOPLAC S/A.- INClasse 33
DUSTRIA E COMERCIO Para distinguir: Fabricação de gelo:
refr geragão e congelamento de produtos alidentícios do mar; preparação inNome Comeicial
dustrial de produtos e sub-produtos de
Termo na 623.435, de 3-1-1964
origem 'marítima: fabricação de frigoríGiloplac S. A. -- Indústria e
ficos, de camaras arigorlf.cas, de balComércio
cões frigoríficos, de geladeiras em geSão Paulo
ral; compra e venda de rodutos alimetaaa
actos, inclusive ostras, marisco; camarões e e:xes; instalações industriais de
máquinas geradora de frio de sua fabriL. A C
" O E L ,0
cação ou de terceiros; imoatação e exortação de rodutos e sub-rodutos marta
Indústria Brasileira
timos; beneficiamento e industrialzação
de- rodutos alimentícios providos de mar;
fabricagão de máquinas e motores para
aistalação de frigoríficos industriais paClasse 6
ra pescados e outros produtos de origens
Para distinguir: Másuinas e suas parmarinha
tes integrantes, inclusive motores para
fins industriais ou não, bombas de ar
Tarai° i° 623.139, de 3-1-1964
comprimido, bombas de csculação, bomGeloplac S. A.
Indústria e
bas hidraulicas, bombas centrífugas, calComércio
deiras, compressores, máquinas comSão Paulo
pressoras, máquinasapara cortar, geradoClasse 11
res para corrente continua e alternada, Amandoas, raruta, alpiste, aveia, anat.
geradores de eletricidade, máquinas ope- do, ameixas, azeites, açúcar, azeitonas,
ratrizes, prensas, máquinas secadoras, aveia, atura, amendoim, alhos, balas,
máquinas salgada:1.as, máquinas tritura- bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
doras, máquinas ventiladoras, máquinas bananada, bolos, bacalhau, banha. Paafiadoras Para ferramentas de corte, má- nela, chouriço, chocolate, caramelos,
quinas para arqueação de embalagean, coalhada, camarao, carnes de baleia,
máquinas para cortar e moer carnes, pei- confeito', cacau, cereais, cebola, creme
xes e legumes, ventoinhas, dragas, má- de leite, creme de milho, condimentos,
quinas descascadoras, motores e gerado crustáceos, chá, cravo, café, cangica,
res ara arigorvficos e máquinas para côa°, castanhas, cominho, cangiquinba,
cantaras fr.gorvficas
conservas alimentícias. doces, drops,
gadas, frutas, frutas secas, frutas em
Tann° n° 624.136, de 3-1-1964
caldas, trutas cristalizadas e [ratas cem.
Geloplac S. A.
Indústria e
potas, féculas, figo, fermento, farinhas.
Comércio
fava, farelo, fubá„gomas para mascar,
São Paulo
geléias, goiabada, gorduras, grão de biClasse 8
co. glaces, glicose, baunilhas, extrato
Para distinguir: Aparelhos de ar refri- para doces, extrato de tomam, ervilhas,
gerado, aparelhos de ar condicionado, mova, extrato de carne, flocos, estanbalcões frigoríficos, condensadores, es- cia para balas, doces e alimentos, gelatitufas, esterilizadores, fervedores, gela- nas, granulos, herva-doce, língua; lindeiras, garrafas térm_cas, aparelhos de guiça, leite, lombo, leite condensado, leirefrigeração, refrigeradores, sorveteiras, te em pó, legumes, lentilhas, lagosta,
mel, marmeladas, mortadelas, manteiga,
ventiladores, camaras frigorificas
Classe
'd
mostarda. 'máriaco, moluscos, molho*,
Para distinguir; Arados, abridores de
Termo n° 623.437, de 3-1-1961
margarina, massas alimenticias, massas
Geloplac 5. A.
sulco, ancinhos mecânicos, guindastes,
Indústria e
de tomate, melado, nó-moscada, óleo*
Comércio
niveladores de terra e tratores
comestivels, ostras, paios, pessegada,
• São Paulo
peixes, pescada, 'maltes, pata, pastilhas,
Termo n° 623.433, de 3-1-1964
pós para pudins, pralinés, pães. pimenta,
.
Classe . 11
Empreendimentos, Comércio e
Para distinguir: Ferramentas manuais presuntos, polvilho, queijos, quirera de
Representações "Enhéo - Ltda
ferragens,cutelaaaa e pequenos artigos milho, rações balanceadas, requeijão,
São Paulo
de metal comum, da aadústria e comer roscas, sag& samarnes. semolina de tricio da requerente, a., saber: Tarrachas go, sopas enlatadas, sucos de trutas,
e machos para fazer aosaasa braçadeiras. salsichas, sal, toucinho, tremoços, trigo,
artigos de metal, para 'janelas, portas torta, torrões, torradas, tâmaras, tapioescadas e cortinados, afiadores, aldra
cas, vinagre e xarque
de parafusos, laminas e tôlhas de serra
Tarino n u 623.440, de 3-1-1954
dores de latas, jarras, jogos de. chaves
Geloplac S. A. — Indústria e
ancinhos, anéis para chaves. chaveiros
Comércio
çados. funis, ganchos. graminhos, abriPaulo
espátulas, esticadores, exprentedores.
:eiras, lâminas e navalhas de barbear
Classe 50
lua ¢3.10FESIle eseianaaa sasjgas arara
arei a soioq eiad sermo; .serataq Para distinguir: O timbre da requeren a •
lamina* a sasuesseqsap .saitiesnsaad te a ser usado em papeis de carta. pafoices, furadores, fechaduras, ferrolhos peis de oficios, memorando, cartões covas. alavancas, alicates. atanotoaaa mercal's e de visitas, envelopes faturas,
tachas, argolas armações de toldos, recibos, duplicatas, cheques, contratos.
limas, lampiões, latas , para comestiveis papeis e documentos de contabilidade.
c para lixo. charneiras e dabradiaas notas promissorias, letras de cambio,
Classe li
Machadinhas. martelo pequeaas molas ações, apólices,debêntures, e demais
os pela requerente
, Para distinguir: Ferragens eia geral
ferragem para peças 'de mobiliária, documentos adtáad

•

São

7Z74

á

Classe 16
Paru clistingtar: Materiais para constru'a'u .aussetuaDav isassaeaoaap a saga
galerias para cortinas. Jarros. -laminados
para baterias, coadores. copos. canecas.
colham, conchas: ceataa para pio, amarela, agalejos, hateraes,,laalaustres, blo.
n

•
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Térmo n° 623.441, de 3-1-1964
, Mauro. Rubens de Barros
52.0
- • '

LEADERSHIP GAME

•
Classe 32
Para d stingtiir: Métodos pedagógicos,
livros impressos, livros didáticos, publisaçIle de ensino, boletins, folhetos,
bone impetram), almanaques, revistas,
jornais e programas de radio e televisão
Thula 11 9 623.142, de 3-1-1964
Mauro Rubens. de Barros
São 12

EMAI - INSTITUIÇÃO
DE ALTOS ESTUDOS
PARÁ A MULHER
Frase de Propaganda
Termo n' 623.143, de 3-1-1964
Arte Decorativa do Vidro
s-Bras
Limitada
SZio Paulo

ARDEIT
Classe 14
Pare distinguir: Vidros comuns, laminados ou trabalharas. vidra cr.stal, vidro
industrial, objetos de adornas, de vidro,
vidro instilhável e inquebrável, para todos os fins, planos, curvos ou de qualquer formato, branco, transparentes, opacos ou coloridos, vidros para vitaus e
para v &aças, placas, blocos de vidro
simples e coloridos, tubos e globos de
vidro, espelhos, hastes, aaretas e cubetas de vidro ampolas, tubos, almofarizes copos, cadinhos, garrafas, frascos,
fi ráus, mamadeiras. fôrmas' para fornos,
assadeiras, compoteiras, saladeira, jardineira, po:ta-jii.as, cântaros, cálices, pratos, xícaras, ttjelas. bandeijas, pires, licoreiros, vasos, serviços para refrescos, taças, vasilhames, mantegueiras.
cápsulas, pendentes e garrafas térmicas
Térino n" 623.144, de 3-1-1964
, Moveis • Scar/ate - Limitada

4SCARLATW
ind.brasileir"
Classe 40
l'ara distinguir: Móveis .‘sin geral,
metal vidro ou madena; estofados ou
não: colcrões, alc.ochoados e travesseiros ,para móveis

nÕ 623.445, de 3-1-1964
s -Scarlote" Limitada
,

140VEIá SCARLATE
LTDA.
I.:eme Comerciai
Ti-mo-n" 623.445, de 3-1-1964
Caras
Paulistano Limitada
São Paulo

ETERCOL.
.Indiastria Brasileira
' • Classe 36
Pa-a"áist:aguir: Aventais, . blusas blu-'
st.c!; casacos, chaleá, cacheCols, combi' •
•
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Termo • n.tI. 621.05. ia- 3444
cami. 2arciaiiflente trabalhado, ferro em bruto
M. A. Repstraentiaçõer Ltda.
bruto CAI parcialmente trabalhado, ferro
SãO
vatas, gorros, luvas, manteaux, paletos, refinado, bronm bronze em bruto ou
pijamas, pulovres, soutiens, tailleurs e parcialmente trabalhado, bronze de
fr. r•
pó. bronze, em
manganês, bronze .
vestidos
ind. Brasileira
barra, em tio, chumbo eas bsuto eu
Termo nv. 823.147, de 3-1-1964
em barra, ferro manganês. ferro_ velho,
Indústria e Comércio de Panificação
.*I1U1
gusa em bruto ou parcialmente acabaClasse 54
N. S. das Cabeças Limitada
ihado, gusa temperado. ousa. maleável.
Impressos
São. Paulo
•
lãminaa de metal. lata em fôiha4 atão
i
tôlha,
latão.
em
obapeat
latão
em
em
Termo n.' 623.156; de 3-1-64
P.5.DAS cÁBEçÁs
• veigal
T ainches "Martidou" Ltda.
hões, liga metálica. !inanias
Ind.' Brasil eira
magnésio, manganês, metais não trabaSão Paulo
...
lhados ou parcialmente trabalhado, me_
MÁRTIMUU
tais em massa, metais , estampados,
Qasae 11
Ind. Branileira•
metais
para solda, fiquei, ouro, zinco
Pão
- F(ara dist:nguir:
Classe 41
corrugado e zinco Ii30 em 'filhas
Lanches de queijo,- mortadela, salama,
Térmo n'' 623 ..448, de- 3-1-1964
Termo n.° 623.453, de 3-1-61
presunto; churrascos e salsichas •
Viti•Vinicola "Borgesi LimitadaConfecções "ID. Z," Ltda.
São Paulo
Termo n.° ,,623.157. de 3-1-64
•
São Paulo
"Agarian" Achninistração. Comércio e.
Representações S. A.
São Pau:o

setas ceroulas, colarinhos, fraldas, gra-

1N73-

;NO. BRASILEIRA.

LGABIAN
Brasileira

Ind.

4
Classe 21
Alavanca de freio, amortecplores, ante.
paros. barras de_ eixo, barras de freio,
braçadeiras de mola, capotas, carroceClasse 36
- rias, feios, molas e paralawas
Para dist-nguir: Artigos de vestuários
e roupas tetas em- geral: .. !jazamos
T'enno n.° 62.3.458. de 3-1-64
.,
aventais. alpercatas. anáguas. Olu.as.
Depósito de Peças Usadria Para alltntoe
botas.
botinas.
blusões.
boinas,
Noa,
..Fim do Mundo Ltda.
doures. bonés, capacetes, cartolas. cara
-puças. casacão coletei, capas chales
Classe 42
caducais. calcados, :haptus. "AGIU*
.71/2 DO MUNDO
Para distinguir: Aguardente, bicar, co- cintas, coenbin"bes, corpinhos, mica
ind. Branileira
nhaque, gin, licor, v nho, fernete; ver- de senhoras e de crianças, cauções. calCasse 50
inoute. anisete, rum, uisque, vinho de ças. camisas, camisolas. camiseta& cueImpressos
mesa, vinho quinado, vinhos esptiman cas ceroulas, colarinhos, cueiros. asas.
tabacos, chinelos domino& echarpe‘:
tes, vinhos licores e cerveja ,
Termo n.o 62.3.459. de 3-1-64,
'antssias, tardas para militare:ir •cole,Comercial e Importadora Iris Ltda.
Tèrmo tf 623.449, de 3-1-1964
, fraldas .galucbas, gravatas, gorSão PP mo
Bar e Lanches 7 Estrelas Limitada,
:f.". ;11.gos de hbgerie.-1-laquelas; esues.
.Sci Paulo
uvas. ligas, lenços, inaa'os ateias
IRIS k
mantas. rriandnáci, maini.has; pa- Iria. Idradi/eira
,et4s• palas. pcnhoar, pulover, pelerinal.
C:asse 50
7 ESTRELAZ
peugas, ponches. ;solamas. pilamaa; puImpressos
, (•
nhos,. perneir.$ quenonoa. regalo&
Ind., Brasileira
robe de chambre roupão, sobretudo&
Tèrrno
623.460„
de
3-1-64"
Classe 41
.
suspensorios, saldas de banho, sandálias, Demerol Beneficiadora Mercadora . de •'
Para dist nguir: .Lanches em geral
st ratem shorts, sungas. stolas. DouÓleos Vegetais Ltda.
t
etcs paias, penhoar. amovei. peserusas
Termo n° 623.450. de 3-1-1964
vestidos
Artefatos de -Madeira Marajó Limitada
intntol,
São Paulo
Ind. Brasileira)
Termo n." 623.954, de. 3-1-64
Alanc)istil Industrias. Químicas Ltda.
C'osse
São Paulo
1.1A.RAJO
Óleos
,
Classe 26
Treno n.° 623 .461, de • 3-1-61..Colmeia Assuntos Fiscais e Contareis
- Para- distinguir: Artefatos de madeira
Lula,
Classe 26
,
São Paulo'
Térmo n° 623.451, de 3-1-1964
INC. BRASILEIRA
C ()ZUM A
Torrefação de Café Celeste Limitada
Ind. Brasil eira
,., P:• •• n riClasse 50
W A 11 E R
..
Contabilidade e assuntos fiscais
Classe 1
Tiirmo n.° 623.462; de 3-1-64
Classe 41
Azul da prérsia, azul-ultramar, alumie Comércio
de Materiais Para Construção
Para distinguir: Café
nio etn pó para pinnira, ácido nítrico,
"Vires" Ltda.
alumen, água oxigenada, água raz, álSao Paulo
Termo ri'l?,623"452, de 3-1-1964
cool para fins industriais, alvaiade,
Comerc • al Metalba de Materiais Para anti-corrosivos, ácido arsênico, brilhanunsFundições.imitada
tes a óleo. bromoreto de amônio, bicroInd. Brasileira
•
São Pa lo
matos, cloreto de sódio, ,cloreto de
,
Classe 16
amônio, cloreto de potássio-,--`caltonato
de sódio, corarites para uso- na indústria Para distinguir: Materiais Pa ra constru‘
mineral. Creosoto para tndastria, carbo, Viga e decorações: Argamassas, argila.
neto de magnésia, cloreto de zinco, areia , aaule/oa, betentei, balaustre& blercloreto de cálcio, esmaltes.' goma-laca coè de cimento.. blocos , para pavimenta. •
BRASILEIRA
preparada.; glicerina para, c& na in- ção, agitas, demento. cal, are, chapas
• sL"tasse 5 .
dústria,' fdposolfito de, sódio iodureto isolantes, ealbros, caiai/hos, colunas,
•
de amõnio, Adrosolfito.' laca, imassa ã chapas para coberturás caixas
d'água.
Aço em brutosaço preparado, aço base de óleo Para aprrecAo
de tinturas,
doce, aço para tipos, aço fundido, aço nitrato, óleos, potaseio de sódio, -po- C81289 para coberturas. caixas d'água
caixas de descarga pra lixos. 'afia.'
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço tássio para uso na inchis!ria. secantes çbtos
premoldadak.' estuque, noulatIO
parcialmente preparado; . cimento' me- para tintas. sala de arsiaico usados
Macas; esquadrias,
'
tálico. 'cobalto. bruto . ou 'parcialmoute I rur indústria. sulfatos, tintim nome e turas adálticcs
asetélicne 'porá 'eolistraiçõesc ¡moei% ''
traballiado, . couraças, estanho bruto ou 1
álcool, vernizes a álcool '
ias 'de metal, ladefficid,"larsbrls,

HONIQVIERH

L ANDISTIL

METALBA
IND.

krvae

CCM
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Maga ala

enew-

• k Nação, lages, lageotas, material isotes contra frio e calor, manilhas, masa para revestimentos de paredes, ma--a.- eiras para construções, mosaicos. proutoE de base asfáltico, produtos para
so rnar impermeabilizantes as aratu:las-ias de cimento e cal, hidráulica, pedra¡talho. produtos betuminosos, unpermeaailizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
tonstruçaes. persianas, placas para paa
airnentaçâo, peças ornamentais de ciments ou gesso para tectos e paredes. ,papel
- piara torrar casas, nIassas anu-rumos
nt uso nas construções. parquetes,
rtas, portões, pisos, soleiras para porE, tijolos. tubos de concreto, telhas. talos tubos de ventilação, tanques de clmento, vigas, vigamentos. vitrôs

vigorei rara cabelo e pele. depilatórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, lap is, pastas líquidos e esmaltes para liaapesa
das unhas, águas de auina, sachets para
perfumar quarto, em paatilhas, tabletes
e em pó, pra arados liquidas, em pó e
pomadas para . evitar o suor, vaselina
perfumada, sais para banho

coa e

Termo n.° 623.466, de 3-1-64
Boutique e Cabeleireiros "Charmaine"
Ltda.
São Paulo

BOUT1WE E
-\ CABELEIREIROS
C HARHAI NE

Têrmo n.° 623.463, de 3-1-64
Comercial Corrego. Rico Ltda.
Sã .3 Paulo
CORREGO RICO

I :nd.

Brasileira'

Classe
lubstânclas e reparações químicas
asadas • na agricultura, na horticultura
ia veterinária e para fins sanitários
saber: adubos, ácidos sanitários,
aguas desinfetantes e para fins' sanitárias, apanha-moscas C insetos (de
goma e ptapel ou papelão), álcalis.,
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas
cresol, creosotalina, creosoto, desodo.
rante, desinfetantes, defumadores s ex.
terminadores de pragas e hervas dam
abas, esterilizantes, embrocações para
animais, ensertos, farinhas de ossás,
fertilizantes, Fosfatas, scinnicidas, turni
;jantes, fungicidas , glicose para fins
veterinários, guano, heíbicidas, insetici.
das, insetitugos, larvicidasa rascrobicidas. medicameatos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petrôler sanitários e desinfe.
tantas, papel megatôno, pós inseticidas, paraticidas, fungicidas e'déainfetantas, preparações e produtos inseti,
gennicidas, desinfetantes e vete-rinários, raticidas, remédios para fins
veterinarlos, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas
horticulas, sanitários e veterinários
sulfatos, superfostatos, vacinas para
aves e animais. venenos contra insetos.
animais e hervas dadinhas

nolo n. 623.471, de .„3•1-64
Granja "Averama" .Ltda.
São Paulo

Classe 19
Para distinguir aves

BOUTIArE E
- CABELtaREIROS
CHARVAINE UPDA
Nome comercial
623.468, de 3-1-64

Tênue,

•Silvio Gera:
São Paulo

OURO PRETO
IND. ERASILEIRA

ovos

Tétano n. 623.472, de 3-1-64
Toshihisa Hassunuma
Sáo Pau'o

Classes: 33 e 48
Título
Termo n.o 623.467, de 3-1-64
Bouti g ue e Cabeleireiros "Charmaine"
Ltda.
São Paulo

e

OHVAX
L

INID.

para arquivos, arquivos para correspon.
ciência, pastas para escritórios COM
fechos de metal, almofadas para cas
rimbos e para tinta, abridores de cartas,
berços para mata-borrão, canetas para
desenhos, cortadores 'de papei, canoa
badores, tintas para escrever, borracha,
malhadores, gomadores, coladores, cestos para papeis e correspondência, es.
quadros,' desenhadores,. datadores —coai
minas, furadores, máquinas de apetres
chos para apontar lápis, lápis, canetas,
lapiseiras, porta tinteiros, porta lápis,
porta-carimbos porta-canetas, descansa
para lápis e canetas, réguas, instrumentos de escrever e de desenhos, porta.
cartas, porta-blocos, prensas, prendados
rei de papéis ganchos percevjos. ,conta
I passos, máquinas • para escrever, cala
cular e somar; máquinas para grampear,
grampos e ' ganchos para escritórios,
tira-linha, fusins. godets, sinetes, arguifichários. , mapotecas, carrinhos para
máquinas de escrever e cofres

BRAS:LEMA

Classe 8 •
Para . distinguir: Artigos e aparelhos
elétricos, a saber: aparelhos de contrõ
le de som aparelhos de Intercomunicação,- aparelhos fotográficos e cinematográficos, aparelhos de telefonia, altofalantes, antenas de TV, aspiradores de
p ó, balanças, batedeiras, teimas,' baterias elétricas, chuveiros, bobinas, binóculos, campainras. condensadores
Chaves automáticas ou nao, comutadores,- chicotes, cabas e condutores elétricos, calibradores, discos .gravados, en,
ceradeiras., extrator de suaos, extintores
de incendio. fogões, tornos e fogareiros ferros de engomar; çusivtis,' filmes
revelados, gramofones, geladeiras', instrumentos de medição, liquidificaores.
tampadas, lunetas, lustres, microfones
pickups, pilhas secas, - refletores, relógios, refrigeradores, sinaleiros sereais
de alarme, soquetes, secadores de cabelos; telescópios, telemetros e válvulas
de rádio e TV

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuarios
e roupas teitas em geral. Agasalhos
aventais, alpercatas. anaguas, blusas
botas, botinas, blusões. iaoinas, baba.
doures. bonés, capacetes, eartalaa cara
maças. casacão, coletes. capas. cha lei
cachecols, calçados, chapeus. cintoa, custas, combinações, corpinhos. caças de
Termo n. 623.173, de 3-1-64
senhoras e de crianças, calções. calsac
Harunobil Takaki
camisolas, camisetas cuecas, ceroulas.
São Pau:o
colarinhos, cueiros, casacos, chinelos
dominas, eçharpes. fantasias, tardas, pa.
CONAFI-CONTABILIDADE
Urano n.s 623.464, de 3-1-64 . ra militares e colegiais fraldas, galo
"Carclatni" Lubrificantes e - Peças Ltda. ehas, gravatas, gorros, logos de linge • E AS SISTÉNCIA FISCAIS
rie, jaquetas leques, luvas. !Pia.. In,
São Paul"
aos, mansas, meias, maiôs, mantas. manClasse 33
'CARDAY.I
drião, mantilhas, paletas, palas, penhaTítulo
Ind. Brasileira:.
roupão, sobretudos. saisa, suspensorioa
Tèrino n. 623.474, de 3-1-64
saida de banho, andalias, sweater, chora
Classe 50
tes, sungas, atolas, soutiens. slacks, Inelca S. A. laidústrias Eletrônicas
Impressos
São1 Paulo
toucas, turbantes, ternos, adornas.
- Termo - n.° 623.465, de 3-1-64
e vestidos
Boutique e Cabeleireiros "Charmaine"
a
Ltda,
"'armo n. 623.469, de 3-1-64
slan Paulo
Nilson Dutra da Rosa
I crurtrAirr
São Paulo

Ind. Brasiíeira

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos, 11.
quidos, pó. creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba a—, cremes para o
rosto e barba, pinturas em líquido, pó
ou concretas para coloração dos labias
olhos e sobrancelhas, extratos, loções
pomadas fixadoras' para bigode, cosmeticos, brilhantinas .liquidas e concretas.
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tia
tuias para cabelo, dentaria-ia em pó,
liquido, concretos e em pasta. sabões
dant fr.:cios, essenoas, talco perfumado
agnar para embelesameaso da pele.
shampoo liquida, pó ou oonctato, tanta

DUCO

imovEis

End. Brasileira
Classe 50
Imóveis em geral
Termo n. 623.470, de 3-1-64
Eletrônica Cosmos•
Srin Paulo -

CWMOS
I nd. brasileir:
Classe 8
Artigos elétricos

Ind. Brasileira

Classe 8
Para distinguir aparelhos de televisão
Termo n. 623.475, de 3-1-64
Comércio de Miudesas Mester Ltda.
São Paula,

VASTER

,Brasileira

Classe 17
Pará distinguir:\ Artiáos, máquinas e
instalações para -escritórios em geral:
Papel carbono, atenda. separadores

PREÇO .D0 NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00

- 'Têm° n. 623.476, dc 3-1-64
arimanhia Melhoramentoa de
Paraibuna
São Paulo

I1RAIBUNA
Ind. Brasileira (
Classe 50
Para distinguir e proteger o timbre da
requerente a ser usado em papéis de
carta, papéis de ofic O, memorando, fas
turas, recibos, contratos, Cartões de visitas e comerciais, envelopes, vales, dila
pacatas, notas promissCrias, letras de
cambo, cheques, ações, apólices, debêntures, assagens aéreas, rodoviárias, ferroviárias e marítimas, bilhates, folrinhas
e bilhetes de excursa()
Térino n. 623.477,— de 3-1-64 —
Alfredo D,e1 Papa
São Paulo'

ESCRITORIO DE
CONTABILIDADE
VODEIP
Classes: 33 e 50
Titulo
nano n. 623.480, de 3-1-64
Thermosolda Ltda.
•
rz:o RinliN

THERMOSOLDA

Ind. Brasileira
ts Classe 8
Aparelhos de ar retrigerado e condi:iodos, aparelhos totográficos acendegores automáticos, aparelhos deterilizadores, alto falantes e amplificadores
de som, bebedouros de água refrigerados, balcões frigorificas, balanças, bar.
beadores elétricos, condicionadores de
ou automáticos de voltagem, exaustores, extintores de incêndio, estufas, fogões it lenha, á gás, elétricos ou a
querozene, graVadores de som e de imageria, isqueiros, irradiadores de !aio ou
calor, lavadoras de pratos e talhe?es,
lavadoras de roupas, máquinas de lavar roupas, máquinas de secar e passar
roupas, microfones, refrigeradores domésticos, comerciais e industriais reis
tencias elétricas, restriadores, ralava
(ralés), reguladores de voltagem, sairia
geradores a compressão e absorçáJa.
sorveteiras elétricas. transformadores de
voltagem termostatos, torneiras de
compressão, ventiladores elétricos , do' mésticos, comerciais e industrias

