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SEÇÃO III
ANO XXII - N.° 85

CAPITAL FEDERAL •

SEXTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 1934
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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N. 139.486 - Placa Sunoi ie. ara
Circuito Impresso - Socauer uonier.
dal do Apaielluis
N. 139.'457 - Novo Modelo de San.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
dália - Duracour Sas.. e
GERAL
Go:mirei( 1.
N.
139.818
N.° 115.967 - Fusíveis elétricos,
N.° 116.571 - Um munidor de
Original Mo:leiu
- Emil Lange e A. S. National In- pedras para isqueiros - Inducondor Vassoura - Luiz voi •ge Freire.
Rio, 4 de maio de 1964
N. 139.818 - or.j,nai ri.e.o
dustri.
S. A. Indústria e Comércio.
Diversos
N.° 117.799 - Dispositivo para
N P 119.292 - Nevo suporte para Vassoura - Luiz Jorge Freire.
139.873 - Nova e original toa
Lanifício Leslie S. A. - no re- fixação de tapetes - Indústria Ta- fotografias, ornamentos e outros - figN.
uração Ornamental Ani cana
curso interposto ao despacho de con- petes Atlantida S. A. lia.
Abbatepaulo Ltda.
*
nneiras Para Qua: los de Banho
cedo a restauração - no ter= ...
N.° 118.253 - Panela Coador N.° 131.603 - Novas di.posições Ideal Stanciard S.A. tnduscria e 4,0.
392.873 - marca: Pérolin - do re- Helio Nicolay.
construtivas aplicadas em condensado- mércio.
querente - Braspérola Indústria e •
N. 1 39.984 - Noto Modélo de BoN.° 118.299 - Aperfeiçoamentos res para fluídos frigoríficos - ColComércio S. A. - Arquive-se a
dex Indústria e Comercio S. A.
tão Ti.an.,:pureni.e
1gno
em
ou
referentes
a
toca-discos
N.
co
petição do recurso, de acedo com a V. Philips Gloeilampenfabrieken.
N.° 131.793 - Nevo tipo de má- - Indústria e Comérc:o de Plast
e
Cuteiaria
Stern
Ltda.
decisão superior, e aguarde-se soluN.° 118.572 - Processos e meios quina para lavar latões - Geraldo
N. 140.103 - Original Dispo..ição
ção do termo 288.322.
para transmitir informações confiden- Froes.
de Dobraclura de Abertura e keciiaN.°
131.159
Nevo
tipo
da
meTermo 610.238 - marca em pror- ciais e novos processos e meios para
niento Automático - Marchall inrogação - Tupan - de: Casa Ta- pagar com cheque - Harvey Hieken sa cabide escamoteável para leitura dustrial e,e Óleos Ltda,
e
alimentação
da
cama
Alfredo
pais Cereais S. A. - Torno sem e Melvyn Marcus.
N. 140.512 - Novo Desenho Inclus.
Petinatti.
efeito o despacho .que arquivou o
NP 119.765 - Nova fôrma para
trial - Adoiplie Maic Haiard.
-14.°
134.896
Nevo
tipo
de
caN. 24'.5j3 - Novo .C.,esentio
processo. A' Seção de Prorrogações sorvetes - Trol S. A. Indústria e deira prancha flutuante - MiL bei
Comércio.
para concluir e solução.
dustrial - Adolphe Marc Ralara,
Fiorelli.
N. 140.537 - Original Modelo de
N.° 127.828 - Aperfeiçoamento
Contauor de Garrafas -, Domárc o e
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
MODÊLO
INDUSTRIAL
em
invólucro
para
resguardar
garraIndústrin. Neva S.A.
DIVISÃO DE PRIVILÉGIO
fões e análogos - Natal Palandi.
DEFERIDO
N. 140.690 - Nova Configurac: o
de Cadeiras Odontológicas - Atiante
NP 134.311 - Aperfeiçoamentos
Dia 4 de maio de 1964
S.A.
Indústrias M édico-OlontologiN.° 114.254 - Enfeite Luminaso
em motores de partida - Waldemar
sms.
NotificaçÃo
- Raphael Blat,
Clemente.
• N.° 118.381 - Lâminas de persiaN. 140.753 Original Decorarão
Uma vez decorrido o prazo de rena - José Garcia Jr.
em Maçanetas ou S:milares - Abra.
MODELO
DE
UTILIDADE
da
Lei
.14
curso previsto pelo artigo
limam
Salomon Politanski.
DEFERIDO
n.° 4.048, de 29-12-61 .e mais dez
N.° 118.659 - Nevo modelo de
N. 110.773 - Nova e Original Cozi.
dias para eventuais, juntadas. de
brinquedo - Representações Ferrei- figuração anamental Pi.
N.° 104.303 - Salto para calça- ra] Ltda.
recursos, e do mesmo não se tendo
cadores Para Produtos Ve g etais •
valido nenhum interessado, ficam no- dos femininos - Rino Lemani.
NP 118.819 - Nova configuração Noboru Maschiki.
N. 140.817 - Contiguracào
tificados os requerentes abaixo men- - N.° 108.544 - Recipiente bomba aplicada a cadeiras - Alvaro FerOriginal Aplicável em Assento de Motone.
cionados a comparecer a este Depar- para inseticidas em pó - Rafael Nel- nando Gonzalez.
tas
Motocicletas
Bicicletas
e Velculos
tamento a fim de efetuarem o pe,:ga- son de Oliveira Dona.
N.° 119.497 - Nevo modelo de Similares - João Copna,
N.° 111.594 - Mv° modelo de
mento da taxa final coneerne.:te
N. 140.881 - Novo Modelo cia Barexpedição dos respectoms certificados suporte para cortinas de banheiros • elo para a construção de . móveis - beador
/idétr!co - Sperrv Band Corp.
Sodem
Suciete
d'Equipemeqt
A
O
Má.
Luiz
Corrêa
de
Freitas.
N 9 140.964 - NU° Modèlo de St>.
dentro do prazo (1 sessenta dias - simaare s gasins.
na forme do parágrp fo único do arlado Para Calçados - Fábricas Gere
N.° 111.774 -- Um nevo modelo
N. 136.392 - Original Configura- made S.A.
tigo 134 do C.Oci ; go da Propriedade de caixa para embalagem - Wallace
ção Introduzida em Lunetas para N. 14 1' .012 - Uni Desen'zo
Industrial.
Sergio Pereira.
Transparências Fotográficas consubs- Para Colchas - Fiação Tecelagem.
N.° 112.413 - Original disposição tanciada na Forma de Foguete Es- Tognato S.A.
PRIVILÉGIO DF, INVENÇÃO
em tampa vertedora para frascos e pacial - DymItri Petrow.
/it.'. :21.081 - Novo Modélo de PolDEFERIDOS
recipientes em geral - Senpo
N. 136.485 - Novo Modêlo de Frita trona ou sofá - Ar mações de Aço
Probel S.A.
co - The Gillet
te Co.
N.° 100.727 - Aperfeiçoamentos kshera.
N9 136.773 - N6vo Modêlo de FrasN. 141.065 - Novo Modelo de Pol.
relativos a réguas g-ailuaflas Hugo
Prancheta manual co - Yardley & Co. Limited,
N.° 112.923
iTona ou Sofá
Armações de Aço
de Lyra NovtÁs.
portátil para desenhar - Willy VaN. 136.843 - Novo Modêlo de 'Jar- Probel 'S.A.
ra Térmica - Fábrica Real dê Gar- N. 141 .0e.>6 - Novo Modelo de Pol.
N.° 112.436 - Processo para es- sen,
trOjaa ov
rafas Térmicas Ltda.
tampar fotografias em porcelana, louNP 113.300 - Original disposi0o
Probel S.ASofá - Armações de Aço
ça e fiança - C. Eng Wei Shee. em acondicionamento de ovos, tomaN. 139.261 - Nomo Modelo de Raa- N. 141.067 Um Novo Modélo de
N.° 112.824 - Máquirus para ma- tes, doces e outros artigos - Sérgio tro Para Pneumáticos - Dunlop RuCadeira, para Sala de Jantar, Copa
&pular. latas - Alurnimum Interna- Augusto Fernandes,
bber Cq.
ou Cozinha - Ar
N. 139.285 - Urna Nova Configumações de Aço Protional Inc.
N.° 113.570 - Novas disposições ração de Mesa Para Jogo de Futebol bel S.A.
N.° 113.362 - Nova embalagem construtivas em veículos para crian- - Alcebrades Sprea.
N. 141.068 - Uni Novo Modelo de
- Indústria e Comércio Trorion S. ças - Brinquedos bandeirantes S.
Cadetru
p
ara-Sala de Jantar, Copa
N. 139,374 - Novo Modeio de s- ou Cozinha
A,
A.
Armações de Aço Pra.
oada - Ildefonso Tambrasco.
bel
StA.
•
N.° 114.270 - Nevo tipo de faN. ' 139.482 - NOvo Modelo de SiNP 113.479 - Nevo dispositivo
N. 141.112 - Modêlo de Trava do
dara do segurança para boca de gar- fão Para Pias Lavatórios e outros - Seg
para praia - ManufatIVErn Back
urança para Automóvel.; - JOsó
champanhe - Falda
rafa
, . Szocha. C.E.E., Cia. Brasileira de Extrusão. spregachltere & Filhos
imitada,
Ltda.
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--- As Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
Idestinado à publicação nos jortais, diàriamente, até às-15 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, à
seção de Redação, das 9 às 17,30
horas, no máximo até 72 horas
'após a saída dos Órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e _ autenticados.
ressalvadas, por quem de direito.
rasuras e emendas.
- Excetuadas aspara o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar.
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
As assinaturas vencidas
poderão Ser suspensas sem aviso
prévio;
•Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão de

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAt
LeIRSTOR • GER at

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE oo

N. 143.238 - Novo e Original Desenho Ornamental Para Tecidos S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N. 143.240 - Novo e Original Desenho Ornamental Para Tecidos S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N. 143.243 - Novo e Original Desenha -Ornamental 'Para Tecidos S.A: Indústrias Re1.1111M8 F. Matarano.
N. 143.245 - Novo e Original Desenho Ornamental Para Tecidos S.A. Indústrias Reunidas F. MatarazzoaN. 143.244 - Novo e Original - Detenho Ornamental Para Tecidós S.A. Indústrias Reunidas F. Matara Z70.
la 143.246 - Novo e Original - Desci o Ornamental Para TecidaS S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N. 143.247 --- Nova e Original Desenho Ornamentai Para Tecidos -

cinera cs^ saçÃo

SERVIÇO DE puet.tcaçema

MURILO FERREIRA ALVES

DE REDAÇÃO

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO

In •

*sok) de publicidada do *agi ...Wan g * dó Ospavtamantor

anduatrict do Minietao.

Nacional do Propri
da Indesatria a Cornarem.

Impresso nas oficinas clolDeOartainanto de Irtpr. anze Nactonto

ASSINAVIRAS
REPARTIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Captai e Interior:
Semestre •
Cr$ 600.00 Semestre .
Cr$ • 450,00
Ano •
Cr$ 1.200.00 Ano .
Cr$ 900,00
Exterior:
Exterior:
I
'Ano •
Cr$ 1.300,00 Ano .
Cr$ 1.000.00
Capital e Interior:

registro, o mis e o ano em que jornais. devem os assinantes profindavá.
victmciar a 'respectiva renovação
A fim de evitar solução de com anteccdênNa minima de
continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

N. 141.113 -L Moclélo de Trava de S.A. Taidústria.s Reunidas P. MataSegurança para Automóveis - José razzo.
N. 143.319 - Original Deco:açã'o
Spregacinere & Filhos Ltda. •
N. 141.201 - Original Configura- Aplicável em Fundos de Bandeijas e
.ção em Molde para Bolachas Choco- Similares - Pedras Polidas Adornos
late e Outros Produtos - Bernar- Ltda. N. 143.323 - Novo e Original Dedino Giusti & Cia.
N. 141.261 , - Novo Modalo de Ba- senha Industrial Aplicável a Maça'aia sanitária do Tipo Turco - Fundi- netas ou Puchadores de Portas ou
Similares - Moacyr A. Maffel &
ção Brasil .A.
Ltda.
N. 141.604 Novo Modal° de Es- Cia.
N. 144.907 - Novo Modal° de Entrutura de Apoio Para Maus - Mó- feite Para Arvore de Natal e outras
veis Teperman S.A.
- Pla.stkung Indústria e Ca-aarcio
N. 141.608 - Nova Configuração Lta 0
Ornamental Para Suporte de Tabuleiros . de Mésa - Móveis Teperman
EXIGiNCIA5
S.A.
N. 142.304 - Um Novo Modalo de Arrio S.A. Indústria e Comércio Batedor Espremedor ou Misturador Recorrente do tarmo 74.562 - SaManual - Franz Goldmann.
exigência.
N. 143.087 - Sinaleiro Intenni- tisfaça
Indústria de Calçados Transmontente - Denis Jean Lacabanne.
- Recorrente do tarrno
N. 143.091 Conjunto Lavador tana Ltda.
a- Satisfaça exigência.
ParaaParabrisas - Denis Jean La- 136.357
Duracour S.A.- Indústria e Comércabanne.
cio. - Opoente do têm) 138.572 N. 143.237 - Novo e Original De- Satisfaça exigência.
senho Ornamental Para Tecidos N. 86.901 - Ignácio Sanchez Vela
S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.

MaiG de

e Amador -Martinez Garrara - Satisfaça exigênda.

N. 117.958 - Cia. Importadora
Sul Rio Grandense Iracosul - Satisfaça exigência.
N. 120.294 - Manuel Munoz de
Morales Carmona e Jua.n de La Cruz
Oliver Hapósito - Satisfa 0a exigência..
- J4,121.958 - Luiz Ildebrando Zam
borlini - Satisfaça exigência.
N. a123.403
Indústria Pioneira
de Pulverizadores Ltda. - Satisfaça
N. 132.694i -a Jordão Peres., -- Sa=,
tilfaçai axigénci a
N. 141.421 Companhia Americana Industrial de Ónibus - Satisfaça exigência.
N. 141.548 - José Gomas Moreira
- Satisfaça exigência.
N. 141.851 - Genésio Fabri - Satisfaça exigência.
N. 143.016 - Cristlano M"-"o e
Antônio Murara - Satisfaçam esti.=
gênclas.
N. 143.329 - Toshiaki Yaniaguchi
._. satisfaça exiaência.

1964

-- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos compe.
tentes.
- A• fim de possibilitar a remessa de valóres acompanhados
de esclarecimentos quanto sua
aplicação. solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou, vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assi-zaturu.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0.50, se do mesmc
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido

N. 147.780 - Plásticos Dlamar N. 124.798 - Sigisrnundo Childe•
Lida, - Satisfaca exigência.
'
bert- Von Lobachutz - Satisfaça exi.
N. 153.035 - Raul Bailly Guima- gência.
rães e José Roberto Haddock 'Lóbo N. 126.555 - Takao0 BaYashi
Satisfaça exigência.
- Satisfaçam exigências.
N. 126.331 - Heinrich Auer MuN. 132.887 - Berzulni Ma•teuca h lje
rala, erk e Konunanditgsebischaft
Lida, - SatSfaça, exigência,
Aktien - Satisfaça exigência .
•
N. 139.385 - Vicente raraan SI- Auf
126.617 - Hirokazu Hirasawa
moa e • Francisco Roman Simon - - N.-Satisfaça exigência.
Satisfaçam exigência.
*
N. ,126.638 - Fernando José "de '
N. 131,539 - Jorge Rodrigues
Mello - Satisfaça exigência..
- Satisfaça exigência.
N. 126.647 - Lourival da Silva
N. 120.610 - Plena Grumbach - .P.morim
e Luiz Fausto de Souza Satisfaça exigência.
exigência.
N. 103.945 - Dunlop Rabaca Co. Satisfaça
N. 127.010 - Clba Sociéte ,AnonyLirnited - Satisfaça exigancia;
- Satisfa ça exigência.
-N. 107:844 - Koppers Co. Inc. - me
• N. 127.203 - Tetsuo Suzuki - SaSatisfaça exigência. • •
tisfaça exigência.
N. 188.282 -• Koppers Co. Inc.-- N. 127.236 - Maria Giffoni - SaSatisfaça exigência.
tisfaça exigência.
N. 112.012 - Metalúrgica Rica Li- N. 127.594 - João Caldeira- Samitada - Satisfaça, exigência.
exigência.
N.. 112.025 - Farbentabriken Bayer tisfaça
N. 130.704 - Almeida Mattos &
Aktiengesellschaft - Satisfaça exi- Cia.
Ltda. - Satisfaça exigência.
gência.
N. 133.552 Fortanato Soares
N. 113.414 - Dasher Bubher 84 "Amorim
- Satisfaça exigência.
Chemical CO. - Satisfaça exigênN. 146.723 - Holstein & Kappert
cia.
Maschinenfabrik Phonix
11
N. 117.869
Produtos Químicos - Satisfaça exi g ência.' ." G M
Guarany S.A. - Satisfaça exigênN. 146.745 - Norberto Afbriso
cia.
•
•
Bran6 - Satisfaça exigência.
N. 118.816 - En gin Fábrica de Ns. 148.539 - 148.540.- Metalúr.
Máquinas da Costura S.A, -- Satis- gica* Bristol Ltda. - Satisfaça exifaça exigência.
gência.
N. 120.758 - Farbenfabriken Bayer N. 148.541 - Metalúrgica Bristol
Aktiengesellschaft - Satisfaça exi- Ltda. - Satisfaça exigência.
•
gência.
N. 124.943 - Ken Sakurna N. 121.214 - - 'Ferragens Madureira tisfaça exigência.
S.A. - Satisfaça exigência.
,N.12.1.273 - Sandoz A.G. tisfaça exigência.
Privilégio de Invenção
N. 121.630 - Saprom Sociéte D'
• •• ,
Application A L'Habitat de Procedes
Republicado,
' ter saído com
Modernas - Satisfaça exigência.
,
„ incorreções
N. 121.494 - Gompagnie Française
Dez Matieres Colorantes
Satisfaça r, •i '-• Rio, 4 'de' Maio de 1964
exigência.
"a
-a
N. 123.024
5 Rubber RacialNotificação
ming - co. Inc. , Satisfaça
exigênt'
•
cia.
; Unia vez , deCo' fiapo o prazo de re•N. 123.798 - Artrite Resin,s ' Lia i.u-so previsto peio artigo 14 da Lei
mited - Satisfaça exigência. ,'
n.° 4.948. da 29-12-61 e inale dez
para yentuais juntaeas_ ris
N. 124.437 - Arburg Feingerate, dias
fahrik Oba, Hehl Sohne - Satisfa- recursos, e do. ' mesmo rào se tendo
ça exigênc.:a.
valido nenhum interessralo ficam no

b •
tificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este' Departamento a fim de efettrrem o pagamento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificado&
ci=stro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo (mico do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
•
Privilégio
de invenção deferido
Termo n.° 108.517 - Processo e
tnstalação para a redução .direta de
minérios e fusão em operação contínua - requerente -.William Raynond O'Day.
N.° 112.469 - Processo de preparação de 17 - alfa - ridroxj
16 - metileno - pregn - 4 diona - e seus deano --- 3, '20
Requerente: The
rivados acílicos
British Drug Houses Limited.
SEÇÃO DE PESQUISAS
Dia 4 de maio de 1964
Notificação
Urna vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos, • edo mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a • este Departamento a 'fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
MARCAS DEFERIDAS

DIA10 OFICIAL (Seção 1 '11,
N.° 446.060 - Tre Sec n.° 64 Fero' S. A. Ind. e Comércio - cl.
1.
N.° 447.535 -.Frarfal Frarfal
S. A. Administração e Comércio ci. 8. - (com excInsão de máqui'
nas de moer).
N.° 450.004 - Três Poderes Pintucci Spadari ês Cia. - cl. 8.
• N.° 450.005 - Três poderes Pintucci Spadari fls Cia. - cl. 40
(com exclusão de bandejas domiciliares).
N.° 450.011 - F - Electrodos
Fredotti S. A. - el. 5 (cem direito ao uso exclusivo da' letra P isoladamente).
N.° 451.529 - Siznber - Malharia Simber Ltda. - cl. 36.
N.° 451.541 - Vetisulid - Produtos Químicos Ciba S. A. - cl.
2.
N.0 '451.658 - Laris,sa - Larissa
Aftigos para Escritórios Ltda. cl. 17.
N.°451.681 - Canibalin - A.
de Paula Machado - cl. 2.
N.° 451.682 - Canibalin - A.
de Paula Machado - cl. 41.
N.° 451.798 - Jaço - Indústria
Metalúrgica Forjaço S. A. - ci. 16.
N.° 451.799 - Jaço - Indústria
Metalúrgica Forçaço S. A. - cl. 10.
NP 452.214 - Aruazia - Agência de Representações Amendoeira
S. A. -as cl. 47.
Anhangá - AgenN .° 452.215
cia de Representaçõei Amendoeira
•
S. A. - cl. -47.
N.° 452.216 - Ananiudeua Agencia de Representações Amendoeira S. A. - cl. 47.
N.° 452.217 - Assahytetza Agencia de Representações Amandoira S. A. - cl. 47.
N.° 452.218 - Gorotire - Agencia de Representações Amendoeira

N.° 452.311 Broncobar - Química Farmacêutica Maurício Villela
S. A. - el. 3.
N.° 452.506 - Guarucal - Materiais Construções Guarucal Ltda. cl. 16.
N.° 452.598 - Norcoe - Ariadne
Textil Ltda. - cl. 36.
/ N.° 452.526 - Bicholandia
Zylberkan es Irmão - cl. 36.
N. 452.556 - Tecnogeral - Tecnogeral ' S.A. Comérçio e Indústria
- cl. 6.
N. 452.557 - Tecnogea1 - Ternogeral S.A.' Comércio e Indústria
- cl. 38.
N. 452.711 - Thnken - The Tim.:
ken Roller Bearing Co. -- cl. 21.
MJúsica OcupacioN. 452.727
nal - Transmúsica S.A. Distribuidora de Musica Funcional - cl. 32.
N. 452.730 - O U H - Gottlies
Guhring - Cl. 6.
N. 452.857 - O Guanabarino • João Oliveira e Raimundo Paulo
Soares - cl. 32.
N. 452.889 - Mascote - Arthur
Eberhardt S.A. Indústrias Reunidas
- cl, 17.
N. 452.915 - Lubrificação - Editora Refrigeração Ltda. - el. 32.
N. 452.931 - Courier
Minnesota Mining And Manufacturing Co.
- cl. 17.
N. 452.95 4 - Par amac - Roberto
Schiftan - cl. 17.
N. 452.981 - Limeira - Bar Lanches Limeira - Ltda. - ci. 43.
. N. 453.032 - Berlop - Berlop Lubrificantes Indústria e Comércio Limitada - el. 47,
N. 453.036 - Evelyn - Fábrica de
Brinquedos Evelyn Ltda. - cl, 49.
N. 453.044 - Saramago - Saramago 'Industrial e de Representações
Ltda. - cl. 36.
. Quat-o T odas' . N. 453.059
Editora Abril Lida,
cl. 43. •
N. 453.069 - Stey - Latopp Indústria de Máquinas de Costura
S.A. - cl. 6.
N. 453.084 - W.G. - Máquinas
e Ferramentas W.O. Exportação e
Importação Ltda. - cl. 11 - Com
exclusão de demais artigos de metal. -•
N. 453.094 - Bobbie Broks - Borble Brooks Incorporated - cl. 36.
-N. 453.098 - LUbrilith - American Marietta Co. - cl. 16.
N. 453.101 - A Capital - Fortunato Abitbor - el. 32.
N. 453.103 ,- Danusa -• Farmiatra do Brasil S.A. Produtos QuímiCos Farmacêuticos e Biológicos cl. 3.
N. 453.105 - Hormomicina - Laboratórios Especifarma S.A • ci. 3.
N. 453.106 - Reumaflex Farmiatra do Brasil S.A. Produtos Qui
micos Farmacêuticas e Biológicos
• 3.
N. 453.111 .1 - Ritmo - Sapataria
Ritmo Ltda. -- cl. 36.
- N. 453.123 - Ibiapaba , - Antônio
Alípio Gomes Filho - cl. 41,
N. 453.129 - Suprinter - Supriuter Importação e Comércio Ltda.
cl. 13.
N. 453.132 -2.-- • Ignácio - Ignácici
Comércio de Móveis Ltda. - cl. 40.
Ases do Passado N. 453.171
Oliveira'S(Benassi N. 453.173 - Ases de Ontem Oliveira '& Benassi
41."
N. 453.175 - Veterailo- Oliveira
5
.
Benassi
--,c1.
41.-,
&
N. 453,205 - Plop - -Vasoflex
S.A. Produtos Plásticos e- cl. 39.
Kensi Uiga
N. 453.215 --- Higa
- cl. 45.

N.° 401.884 - Klavarskribo cl. 50.
Raymond • Norbert Kegel
Saroba -- João de S. A. - cl. 47.
N.° 422.709
Cia. Ltda. Campos Pitanguy
N.° 452.219 - Itapora - Agencia
ci. 42.
de Representações Amendoeira S.A.
el. 42 - .(sem direito aa uso 'exclucl. 47.
sivo da expressão ótima aguardente
N.0 452.220 - Jacitara - Agenda cana curvelana)..
_ N.° 423.853 - Magnesita S.A. cia de Representações Amendoeira
S. A. - el. 47.
Magnesita S. A. - atx 36.
N.° 452.221 - Kubenkankren 'N .° 426.445 - Rosario - importadora e Exportadora Rosário Ltda. Agencia de Representações Amendoeira S. A. - cl. 47.
- cl. 10.
N.° 452.222 - Kalepalo - AgenRosário - ImporN .° 426.447
tadora e Exportadora Rosário Ltda. cia de Representações_ Amendoeira
-cl. 47.-.
- cl. 17. - (com exclusão de ar- S. A.452.224
- Kaingan AgenNP
mações e móveis de escritório e pacia de Representações Amendoeira
pel). •
•
S. A. - cl. 47.
N.° 435.547 - Novovite - LaN.° 452.225 - Mboteteua -boratório Farrnaquion Ltda.,- cl. 3. Agencia de Representações AmendoN.° 437.483 - Recautchutadora eira S. A. - cl.
Brasília - Recautchutadora Brasília
N.° 452.228 - Oriximina Ltda. - cl. 39.
Agencia de Representações- AmendoN.° 439.259 - Relcacid - San- eira S. A. - cl. 47.
doz S. A. - el. 1.
N.° 452.229
.. - Tuchaua - AgenSan- eia de Representações
N .° 439.260 Amendoeira
• S. A. - el. 47.
doa S. A.' - cl. 1,
•
N".°. 439.262 - Releafinish
N.° 452.230 - ITimboteua Sandoz 'S. A. - cl. 1.
Agencia de Representações Amendo, N . ° 442.319 - Fozzati - Malha- eira S. A.
.cl. 47.
ria Fozzati S. A. - çl, 22.' ,r
N.° 452.231'- Tracateua - AgenN.° 444.695 - Pantaleão - Pe- cia de Representações Amendoeira S.
A. - cl. 47:
••
dro Nicoletti - cl. 36: N.° 452.234 - Xavante - 'AgênN .° 445.401 - M. P. - Glowin
Importadora e Exportadora Brasileira cia ' de Representações Amendoeira
S. A. - cl. 47.
Ltda. - el. 48. .
• N.° 452.266 - Dennis The MeN.° 445.797 - Cepauto - Cepau- nace
The Balt Syndicate Inc. INSIGNIA DEFE=DA
to Comercial Importadora e Exporta- ci. 49.
•
cl.' 21
dora de Auto Peças"Ltda:'
Glangrande..L.- AlfreAlat
- (com exclusão' d'a aíavancas' da'r ' N.° 452.272 -- Panwarfin
do Gatngrande - cl. 33.
3.
bott
Laboratories
el..
cembio e carburadiares).
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FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDA
N. 451.670 - A Metro ou Confeoclonado . o Melhor é Argos - Argos
Industrial S.A. - eis. 23 - 36 - 37
- Art. 121.
N. 452.814 - Descansopolis A No.
vp. Campos do Jordão Agricobiaz
Shciedade de Expansão Agrícola e
Comercial Ltda. - eis. 18 - 33
41 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 -Art. 121.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. 443.886 - Indústrias Reunidas'
Sofá-Cama Drago S.A. - Indústrias
Reunidas Safá-Cama Drago S.A. -.
Art. 109 ri. 2.
N. 451.661 - Imobiliária Pimenteiras Ltda. - Imobiliária Pimenteiras'
Ltda. - Art. 109 n. 2.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N. 442.917 - Metalúrgica Zatee'
Metalúrgica Zatec Ltda. - cl, 5,Art. 117 n. 1.
N. 450.143 - Ótica Méler - Ótica
Méier Ltda. - cl, 8 Art. 117 n. 1.
N. 450.612 - Edifício Marcai Dr. Múcio - Athayde - cl. 33 Art. 117 n. 1.
N. 450.616 - Edifícios Marcia e
Maristela - Dr. Múcio Athayde cl. 33 - 'Art. 117 n. 4.
N. 450.617 - Edifício Maristela
- Dr. Múcio Athayde - cl. 33 Art. 117 n. 4.
N. 452.040 - Ilhabela Country.
Club - Hermes Barreto Barbosa cls. 33 - 41 - 42 - 43 - Art. 117
n. 1.
N. 452.812 - Edifício Taquaa -r
Nojech Mendlowicz e Enrico Solanes
- cl. 33 -- Art. 117 n. 4.
N. 452.815 - Hotel Motel Marcol.:
Zero - Agricobraz Soc. de Expansão Agrícola e omercial - cl. 33
At. 117 n. 4.
N. 452.835- carpintaria e mar- n
canada D'Avila - Carpintaria e
Marcenaria D'Avila Ltda. -- eis. 4;
- 16 - 40 - Art. 117-n. 1.
N. 453.125 - Bonecas Folclóicasrr
Brasileiras - Bonecas Folclóricas
Brasileiras Ltda. - cl. 49 - Arti,
go 117 n. 1.
-

MCIGENCIAS
N. 424.874 - Guanabara Comércio de Plásticos e Borracha Ltda. Satisfaça exigência.
N. 451.402 - Engenharia e Indústria de Pré-Moldados 3 Ltda. atisfaça exigência.
.N. 451.663 - Balas Líder S.A.
Satisfaça exigência.
N. 452.210 - Arens Langen Co.
mércio e Representações Ltda. Sat'sfaça exigência.
N. 152.754 - Indústrias de Caldei
ras Eureka Santino e Filhas S.A, -•••
Satisfaça exigência.
N. 466.640 - Nitro Bra.s.11 -S.A.
Produtos Qw:calcos Agrícolas Industriais - Satisfaça exigência.
' N. 467.260 - Continental Carbon
Co..-- Satisfaça exigência.
Ni. 467.278 - Cofibras cia. Fia
nancladora Brasileira - Satisfaça
exigência.
N. 467.324 - Caninha Primitiva
Ltda., - Satisfaça exigência.
N. 467.326 - Inter Comercial Ima
portadora e Exportadora Ltda. Satisfaça exigência.
N9 407.331 - Luiz Luciano &
Ltda. • - Satisfaça exigência.
N. 467.333 - Instaladora Comer-.
fone Ltda. .-- Satisfaça exigência,
N. 467.334 - Inter Comercial leu.
portadora e Exportadora Ltda. Satisfaça exigência.
N. 467.342 - Soc, de vidros •
Cristas Sovicris Ltda. - Satisfaça
=MIM

imár.ma.

•
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N. 467.343
Aato Importadora no Estado da Guanabara — Brasil 1 no Estado da Guanabara — Brasil
Walter S.A. — Satisfaça exigencia. — Averbo-se o contrato de explora- — Averbe-se o contrato de exploraN. 467.314 — Indústria Metalúrgi- „-,
ção.
ca Romano Ltda. — Satisfaça exigência.
SEDALMERCK
Tecnobras EngenhaN. 467,345
Titular: EMANUEL MERCK OFFENE HANDELS ria Ltda. — Satisfaça exigência.
EMANUEL
MERCK
OPTEM
HANDELS1
5•
eite,
GESELLSCHAFT -Darmstadt-R.F.A.
GICSELLSCHAFT-Isina tad t•R . A ,
N. 467.348 — Bordam Produtos
- Licenciada: COMPANHIA CHIMICA "MERCK"
Farmacêuticos Ltda. — Satisfaça
"essa*
A
BRASIL S/A-ajo de Janeira
Licenciadas COMPANHIA CHIYIC
exigência.
BRASIL S/A-Rio de Xaneire
N. 467.351 — João Amaral Gomes
Por despacho do Sr. Chefe da
Por despacho do Si'. Chefe da
.-- Satisfaça exigência.
N. 467.359 — Moinho Pcntagros- Seção, foi mandado averbar o con- Seção, foi mandado averbar o consense Indústia e Comércio S.A.
trato de exploração da marca — trato de exploração da marca -Satisfaça exigência.
Merck — registrada sob número Vogan — registrada sob número
N. 467.360 — L.P. Saraiva — -Sa- 288.806 — de propriedade de Ema- 288.810 — constante do clichê abaitisfaça exigência.
nuel Merck Offene lIanselsgesells- xo, de propriedade de — Emanuel
N. 467.363 — A. Cruz & Pilho — chaft — estabelecido na República Merck Offene Haiidelsgesellschaft —
Satitaca exigência,
Federal Alemã, e em favor de Cia. estabelecido na • República Federal
N. 467.370 — .Indústria e Comér- Chimica Merck Brasil S. A. — estaAlemã e em favor de Cio. Chimica
cio Confecções de Roupas Ikare LinVtada — Satisfaça exigência. — belecido no Estado da Guanabara — Verck Brasil S. A, — estabelecido
N. 467.371 — Instituto Nowa Se• Brasil — Averbe-se o contrato de no Estado da Guanabara — Brasil
nhora da P.edade — Satisfaça exi- exploração.
— Averbe-se o contrato de exploragência.
ção. •
Barros Amorim &
N. 467.372
Cia. — Satisfaça exigência.
Wf(:)(2;d20J
•
N. 467.884 — Indústria de Electro
Titular: EMANUEL mesa OFFEUE RANDELS
•
-Aços Plangg S.A. — Satisfaça exi- Titulara EMANUEL MERCK OFFENE PANDELS.
sIESELLSCHA)'T-Dadastadt-R.P.A.
•.P.A.
.
GESELLSCHAFT-Damr
gência.
•dear.eladasCOMPANHIA CRIMICA"PERCK"
N. 467 364 — Ivo Strada de Oli- ticencl'aedicommem CHIM..C; ust
.. BRASIL 6/A-Rio de Janeiro
veira — Satsfaça exigência.
BRASIL SIA-Rio de
- •ro
N. 467.395 — Dalva Sarmento do
Prado — Satisfaça exigê.ncia.
•
DIVERSOS
Por despacho do Sr. Chefe da
Por despacho do Sr. Chefe da
N. 392.847 — Sarong Inc. Orga- Seção, foi mandado averbar o con- Seção, foi mandado averbar o connizada Sob as Leis do Estado de De- trato de exploração da m a r c a — trato de exploração da marca —
laware — Aguarde-se.
E. Merck — registrada sob número Merck — registrada sob ti.° 289.202
N. 443.983 — Siderúrgica Oeste de 288.807 — constante do clichê abai- — constante do clichê abaixo, de
Minas S.A. Somisa — Aguarde-se. xo, de propriedade de — Emanuel
propriedade de — Emala-uai Merck
N. 447.277 — Alfredo Cipollari — Merck Offene Handelsgesellschaft — Offene Handersgesellschaft — estabeEat siara a exigência.
estabelecido na República ' Federal lecido na República Federal Alemã
N. 449.392 — Decoramarte Comér- Alemã e em favor da — Cia. Chi- e em favor, da Cia. Chimica Merck
cio e Representações Ltda. — •Aguar- mica Merck Brasil S. — estabeleci-' Brasil S. A. — estabelecido no Esdo no Estado da Guanabara — Bra- tado da Guanabara — Brasil —
N. 451.373 — Henrique Moller Fi- sil — Averbe-se o contrato de explo- Averbe-se o contrato de exploração.
ração.
lho & Cia. Ltda. — Aguarde-se.
•
N9 452.309 — Laboratório Euterápic, Nacional S.A, — Aguarde-se.
fillerck -•
N. 452.399.— Sociéte Monsavon L'
ntIllari EMANUEL MERCK OMITE HAN
Oreal — Aguarde-se.
DELSSESELLSCHAPT-Darmstadt-R.P.A.
LIG•tieladat CdMPA NH/A C
Expediente da Seçâo de Transferência
/11111CA "MERCK"
Titular; EMANUEL MERCK OMITE HANDELSBRASIL S/A-Rio de Janeiro
GESTILSCHAFT-Hanastadt-R.F.A.
e Licença
licenciada-COMPANHIA CHIM/CA "MERCK"
Rio, 4 de maio de 1964
BRAsrL• 5/Á-Rio de Jonei..N
Por • despacho do Sr. Chefe d,a
• Use autorizado de marcas
Seção,
foi mandado averbar o conPor despacho do Sr. Chefe da
'Artigo 147 — §14 1. 0 e 2.° do .
Seção, foi mandado averbar o con- trato de exploração "da marca -Código da Propriedade
trato de exploração da marca — Castor — registrada sob número ...
Industrial
E. Merck registrada sob número 221.490-- constante dó clichê abaixo, de propriedade de Castor IndusPor despacho do Sr. Chefe da 288.808 — constante do clichê abai- trial e Mercantil Ltda. — estabelexo,
de
propriedade
de
Emanuel
Merck
Seção, foi mandado averbar o concida em São Paulo e em favor de
trato de exploração da marca — Offene Handelsgesellschaft — estabe- Pontal Material Rodante S. A., eslecido
.na
República
Federal
Alemã,
Escoiedal — registrado sob número
tabelecido em São Paulo — Averbestante do clichê abai- e em favor da Cia. Chimica Merck se o contrato de exploração.
268.640 — Con
Brasil S. A. — estabelecido no Esxo, de propriedade de — Emanuel taçlo da Guanabara — Brasil —
Merck Offene liandelegesellschazt —
estabelecido na República Federal Averbe-se o cord — ro de exploração.

URBAL

Propriutária

Alemã e em favor de Cia. Chimica
Meick Brasil S. A. — estabelecido
no Estado da Guanabara — Brasil
— Averbe-se o contrato de explora:çãe.

(CASTO! 111D1JJNIAL
E NIERCANTIL LTDA.
autoriaada
P , NVL MT :TAL
!ROI) NPE J/s.
-

-

titular& EMANUEL MERCK °Mn

RANDELSGESELLSCHAPT-Da na stad t-R. P
Licenciada' COMPANHIA UMICA "MERCK"
ERABIL 8/A-Ria de Janeiro

•

Escofedal
Titulara EMANUEL nau -OFFEte: HAIMELS.
CESELLSCHAFT-Daro t t.adt -R. -A.
CHIMICA "MACK'
ticaneiaane COMPANHIA
BRASIL S/A-Rio de Janeiro
.

Por despacho do Sr. Chefe_ da
Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca —
Urbal registrada sob número ...
286.777 — constante do clichê abar,
xo, de propriedade de Emanuel Merck
Offene Handelsgesellsch aft — estabelecido na República Federal Alemã
e em' favor de — Cia. Chimica
Merck Brasil S. A. — estabelecido

•

'

CASTM2
.

1WWW•A a de..
.

Brasil.
Averbe-se o contrato de
exploração.

-Enduxan
eroprietarim
Asta-Wer.- A.G. Cbemlsche Faorlk
Licenciada:
Èravsz-liecordatij.boratórios 6.4.-

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato de , exploração da marca —
Bon-Ami — registrada sob número
161.239 — constante do clichê abaixo, de propriedade de The Bon Ami
Company — estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e em
favor de Roberto Sampaio Ferreira
— estabelecido em São Paulo
Brasil. — Averbe-se o contrato de
exploração .
Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, foi mandado averbar .0 contrato de exploração da marca —
Reboquit — registrada sob número
162.396 — constante do clichê abaixo, de propriedade de Ricardo —
Katz Castro, Egon Katz de Castro,
Karl Gerhard Katz de Castro — estabelecido em S. Paulo e em favor
de Quartzolit S. A. — Materiais de
Construção -- estabelecido em São
Paulo — Averbe-se o contrato de exploração.

REBOQUir
8UszliMa

Proprietarlost
picARDo KATZ CASTRO, Eme rez te
CASTRO • KARL CERRAM KATZ the CASTRO
Licenciada,
QUARTZOLIT 13.A.-KATERIATil 01 cozsminio

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, 'foi mandado averbar' o contrato de exploração da merca —
Thermo Kenthal — registrada sob
número 176.125 — constante do clichê abaixo, de propriedade de Aktiebolaget Kanthal — estabelecido na
Suécia e em favor de Sociedade Industrial e Comercial de Aços Kanthal Ltda — estabelecido no Estado
da Guanabara — Brasil — Averbe-se
o contrato de exploração.
_
THERMO-KANTHAL

Proprietária
— Aktiebolaget Kanthaf
Licenciada
Sociedade Industrial
e Comercial de Aços
Kanthal Ltda.

•

Por despacho do Sr. Chefe da
Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, ' foi mandado averbar o con- Seção, foi mandado averbar o contrato , de exploração da marca — trato de exploração da marca —
Sedalmerck — registrada sob número Enduxan registrada sob número
288.809 — constante do ali, e' abai- 286.019, constante do áichã absixo,
xo, de propriedade de Emanuel de propriedade de Asta Werke A.
Merck Offene Handelsgesellscraft — G. Chemische Fabrik — estabelecie em favor de
estabelecido na República Federal do na Alemanha
Alemã, e em favor de Cia. Chimica Pravaz Recordati, Laboratorios S.A.
estabelecido em São Paulo —
Merck Brasil S. A. — estabelecido

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, foi mandado averbar o con- trato de exploração da marca — .
Nikrothel — registrada sob número
183.723 — 'constante do clichê abaixo, de propriedade de Aktieboalget
Kantlial _'estabelecido na Suécia —
e em favor de — Sociedade Industrial e Comercial de Aços Kanthal
Ltda.' — estabelecido ,no Estado da
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Guanabara - Brasil. - Averbe-se tecido em São Paulo - Brasil, • contrato de exploracão ,
Averbe-se o contrato de exploração.

„NIKROTHA1).

DEF

Proprietária
Antebolaget Kanthál
,Licenciada
sociedade Industrial'
Comercial de Aços
Kanthal Ltda.:
-

PiOrel0113

ANIEWAN HOME PRODUCTS.CORPORANN
licenciada •
LaDORATORIOS AYERST LIDA.

Kanthal Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Kanthal - registrada sob número
222.896 - constante do clichê abaixo, de propriedade de Aktiebolaget
Kanthal - registrada na Suécia • em favor de Sociedade Industrial
• Comercial de Aços Kanthal Ltda.
- estabelecido no Estado da .uanabara - Brasil. - Avarhe-se o contrato de exploração.
•

0)414

td"

• 'lhe Boa

Atei

Coarinny

Licenciado
Roberto Snmpale rtrre re
[-U,W

Pr
11.
Fabriekera Taiens & Zoon
V.-Lic ene iada : -Irc0 ItIpor tad.ora Lim i t
EXP IT D r ENTE 1)0 SFRVICO DE
RECEPÇÃO INFORMAÇAO E
EXPEDIÇÃO

1

Dia 4 de maio de 1964
Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, foi mandado averbar o conChamada para pagamento da
trato de exploração da marc a Bon Ami - registrada sob número taxa final.
São convidados os requerentes
237.407 - constante do clichê abaiabaixo mencionados a comparexo, de p..oprie lade de The Bon Arni cerem êste Departamento 4. fim
Company - estabelecido nos Estados de efetuarem o pagamento da
Unidos da América do Norte e em taxa final e OR mencionados profavor de Roberto Sampaio Ferreira, ce,sos de patente,:
estabelecido no Estado da GuanabaFairbanks 11/forse
N.° 59.363
ra - Brasil. - Averbe-se o contra- &.Co.
to de exploração.
N. o 76.479 - Vitaliano Man-

Pra rtetdrla
The non 'tal

Compiny

ind

at oberto 5n ieral0 Ferreira

Sociedade Industrial
e Comercial de Aços

Kanthal Ltda
5

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, foi mandado averbar O contrato de exploração da marca Doera - registrada sob número ...
287.221 - constante do clichê abaixo, de propriedade- de American Home Products Corporation - estabelecido nos Estados Unido g* da 'América do Norte - e em favor de ~ah.liAboratbr la= átivarat Ltda

Proprletdrla,

TAI-Eraz

KANTHAL
(etf
°roprietária
NKtiebolaget Kantnii
Licenciada

bara - Brasil. - Averba-sa • contrato de exploração.

EXPEDIENTE DO SERVIÇO DIZ
RECEPÇÃO INFORMAÇÃO
EXPEDIÇÃO
Dia 4 de maio de 1904
1
• Chamada para pagamento da
taxa final:
São convidados os requerentes
abaixo mencionados a compaiee.
rem a este Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da
taxa final dos mencionados processos de marcas:
N. o 97.442 - Palhinha S. A.
Ind. e Comércio em Geral.
N. 125.983 - Cia. Braslie'ra
de Chocolates.
N. o 145.555 - Souza Júnior 88
:4
Santos Ltda.
N.° 150.216 - Esparadrapos
Rex Ltda.
N." 150.723 - Liz Landulpho
Monteiro.
N. o 151.328 - Mario Bahia cio
Mirande.
N. 151.930 - José Innocenti.
N. o 345.513 - Enrique Wendriner Loebmann,
N. o 357.488 - Indústria e Comércio de Bebidas Avestruz Ltda.

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Boa Arni - registrada sob número
235.465 - constante do clichê abaixo, de propriedade de - The Bon
Anil Company - estabelecido nos
Estados Unidos da América do Norte
•
e em favor de Roberto Sampaio arraial - estabelecido no Estado da
Guanabara - Brasil - A • ferbe-se o
Por despacho do Sr. Chefe da
contrato de explowcão
Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca o
Talens - registrada sob número
160.748 - constante do cliché abai"tf
xo, de propriedade de Koninklijk e
Fabrieken Talens Zoon N. V. e-tabelecido na Holanda e em favor
de Irco Importadora Ltda . - estaArquivamento de Processos
belecido em São Paulo - Brasil. Averbe-se o contrato de exploração. • Ficam os procewos de marcas

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Mosaik - , registrada sob número
219.727 - constante do clichê, abaixo, de propriedade da Aktiebolaget
Kanthal - estabelecido na Suécia
• em favor de Sociedade Industrial
• Comercial de Aços Kanthal. Ltda .
- estabelecido no Estado da uanabara - Brasil. - Averbe-se o contrato de exploracão.

ilMOSAIK •
Proprietária
aÁldiebolaget Kanthal
licenciada
Sociedade Industrial
Comercial de Acos
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t-

cini.
N.° 102.873 - Carlos Lazzan.
N.° 103 63tf - Carlos Lazz,lro
- Jorge da Silva
N» °
Vaz.
N.° 114.843 - Walter a Castagnino. José Vicente Brum e Amilcar Pittamiglio.
N.° 12.930 - S. A . Indeistrias
Reunidas Matarazzo.
Arquivamento de Processos- .
Ficam ipe processos, de patentes
abaixa mencionados. arquivadazi...
N. o 108.218 - • Alberto Guedes
da SilvaN. o 171.583 _ Karelm Otvrtnik.
N.° 117.654 - Dbeltex Electro
Industrial Ltda.
N. o 119.004 -- Drumstick
N. 0 141.458 - Lteocles Carlos

abaixo mencionados arquivados.
N. o 384.738 - Reli Coll Corp. N. o 426.027 - Mossa & Cia.
Ltda.
N. o 426.050 - Gráfica Orotório Ltda. _
N. 426.098 - Artur Publicidade
Ltda.
Nestor Augusto
N.° 427.166
Nascentes Coelho Júnior e Agostinho Marques.
N. o 428.560 - Pedro Terracuzo.
N. 428.863 - Copila Comércio
e P:nturas Ltda.
N. o 429.358 - Wa/kyria Diaa
Machado.
N.° 429.428 - Newscreen Indústria Gráfica Ltda.
N. o 429.692 - Lumaq S.A. Lu,
brificantes e Máquinas.
N. o 430.315 - Edgard José 011.
vira.
N.° 431.104 - João Paulo Volozo de Carvalho.
N.° 431 154 - Restauranti
Tempura Ltda.
N. o 431.231 - Oswaldo Gama
do Nvcimento.
N. o 431.260 - Zahar Editores.
N. o 431.281 - Zahar Editores.
N. o 431.263 Zahar Editores.
N.° 431.383 - Santa FilOmena
Mercantil e Industrial de Ferro
•

N. o 431.460 - Dalton Prezato.
N. o 431.775 - Soc. de Parl.
mentação e erraplanagem Ltda.
Paiter.
N. o 431.939 - Irmãos Peno
Ltda.
• N. b 432.034 - Hennelinda Pa.

432.785 - Amália Herraano •
Por despacho do Sr. Chefe da
Teixeira.
Seção, foi mandado averbar o . contrato de exploração da marca N. o 433.177 - Adelino de Nd
Bon Ami -registrada sob número
guelnedo Uma.
237.479 - constante do clichê abaiN.' 433.224- Moçan Pábtioa
xo, de propriedade de The Bon Ami Alhortn
de Novidades e AparcjIhos Lida
CoMpany, estabelecido nos Estados
N.° 433.326 - Codesin eia.'.t
N. o 141.484 - Benedito Cruz
Destiladora Internacional.
Unidos da 'América do Norte, e em Samnain.
favor 'de Roberto Sampaio Ferreira
N. o 433.384 - Lumag S.A. La-.
N. o 141 592 - Alipio Gomes, 'Estado Ao G/turbou
briflaantea a Waltitial
•stabaiecido
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f. N. o 433.468 - Fábrica de Re-

lógios tro S.A.
N. o 433.554 - Luiz Leói.cio
Jubi.
N.° 433.632 - Tumucumac Comércio de Materiais de Construção Ltda.
N. o 433.702 - Rodoviário Platinense Ltda.
N. 0 433.754 - Celso Siffert Publicidade Editóra.
N. 0 433.773 - Antônio GonçalVe , da Silva.
N 0 434.03 0- Moacyr Med-31:os
de Miranda.
N. 0 434.341 - R. C. Menazes.
• ° 434.360 - Cia. Interna c' o
nal de Empreendimentos e Admtni tração.
N.° 434.428 - Ripasa S.A. Celulose e Papel.
N. 0 434.429 - Mobirária Guacyrra Ltda.
N. 0 434.4:1 - Antonio Boueri.
N.° 434.467 - Café Tinguá LinVtada.
N. 0 434.661 - Fábrica de Reló gios Oro S.A.
N. o 434.667 - Fábrica de Relógios Oro S.A.
N. o 434.727 - Laboratório Farm- o:s ueco Floma Ltda.
N 0 434."65 - Eriver S.A Adro'-''' stradora de Bens.
t•I ° 434.773 - Iracy de Almeideira
INT 0 434.806 - Aurema ncorporaco e Administração de Imóveis
Ltda.
N. 0 434.837 - Edições Vertex
S.A.
N 0 '434.847 - Seguezio Barcello- & Cia. Ltda.
N. 0 434.937 - Castelo do Rio
S. A. Eletro Magazin.
N 0, 434.980 - Ivan de Abrn
Aurell e João Adolpho Castro da
Costa Pinto.
N.° 434.989 - Ivan de Abreu
Aurell e João Adolpho Castro de
Costa Pinto.
N.° 434 990 - Cinematográfica
Pacaembu Ltda. - Arquivem se
Os processo..
•

NOTICIk RIO
Oposições:
Quimbrasil Química Industrial
Bradleira S.A. - Oposicãn 8.0

térreo 118.786 - Privilégio de

Invenção de: Indiletria e Coçiércio Agrobrasil S.A. Importação e
Exportação.
Metalúrgica Oreiente S A. Ono s1 cão ao termo 138 015 - Modelo industrial de: Ideal Standard S.A. Indústria e Comércio.
Formetal S.A. Indústria e Co.
triénio Oposieão ao têrmo número 145.361 - Modelo Industrial
de Alumax Industria e Comércio
Ltda.
Sindicato da Indústria de vi
dros e Cristais Planos e iicos. no
Estado de São Paulo - Oposição
ao termo 152.588 - Modele Industrial de: Marlene de Macedo Rodri g ues Lisbtia.
Termo: 152.237 - Modelo de
Ut i lidade para Nõvo modela de
flutuante para rédea de pesca Reonerente: Más:3irno Balairdiul
- Paulo depositada em 18 de
julho de 1963,

Dl. RIO OFICIAL (Seção In)
1 - Nõvo Modelo de Flutuante cônica, que é provida de saliências ss
para redes de pesca - Constitu- sulcos radicais com os quais coinciindo por um disco OU cilindro dem os correspondentes praticados nas
achatado de plástico conveniente bordas do obturador. Total de 2
óco, caracterizado por ter obtido pontos.
mediante moldagem de duas me
tades convenientemente conjuga.
TERMO; N.° 112.691
das por ser obtido meio de solda
em ou rosqueamento, tendo as
de 20 de agôsto de 1959
bordas externas e as que ladeiam
o pequeno furo central, ligelreKalmen
Cia Ltda .
mente arredondadas, podendo - Requerente:
São Paulo
ainda ser confecelonadac numa
Título: Novo modelo de pastilha
única peça por meio de moldagem
ou extrusão. - Total para duas para revestimento de prédios. Modelo de utilidade,
reivindicações.
1.° - Novo modelo de pastilha
para revestimento de prédios, confecPRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
cionado a partir de chapas de aço
inoxidável, e estampo em diferentes
TERMO N . o 111.322 .
formatos geométricos, caracterizado
pelo fato de que as pastihlas apreDe 24 de Junho de 1959
sentam as borads dobradas para traz
e a parte mediana recurvada para
Anony- o interior da face posterior da pastiRequerente: Ciba Societ
em Basiléia, Suiça .
lha, a qual, ainda, centralmente poPontos característico de: "Processo derá apresentar gancho ou haste de
pare e fabricação de novos pirazois' fixação. Total de 2 pontos.
Privilégio de inveição.
1 - Processo para a fabricação
TERMO;
N.°
112.727
de novos pirazois, segundo métodos
convencionais, caracterizado pelo fato
de 21 de agôsto de 1959
de se preparar 3-aril-sulfonilaminopirazois, nos quais o radical arila é
Requerente: Alvaro Coelho da Silva
uni radical fenila, cujs, posição para - São Paulo
está insubstituia ou substituia por
Título: Aperfeiçoamentos em chuum rad:cal hidrocerbonetado alifático
ou alicíclico ou por um grupo mer- veiros elétricos e outros aquecedores
capto ou hidroxila livre ou substituida similares.
e onde um dos átomos de nitrogênio
Privilégio de invenção,
cíclico • está substituido, e seus deri1. 0 ) Aperfeiçoamentos em chuveiros
vados N - acílicos e os sais dos meseletr:cos
e outros aquecedores simimos .
lares, caracterizados essencialmente
UM TOTAL DF. 11 PONTOS.
pelo fato do crivo ou esparramador
ser provido internamente, em posição preferencialmente radial, de um
TERT.10 N.° 111 .663
condutos cilíndrico, passado e fixo pelo
lateral do próprio crivo ,além do
de 10 de junho de 1959
qual é curvado para receber a coneFarbenfabriken Bayer Aktiengeselis- xão que fixa a mangueira desviadora
pelo fato ando do citado conduto ser
chaft - República Federal Alemã
ontos característicos da invenção incorporado e camunicante com a conexão central do crivi ou esperrador;
2,3 - Dimercapto-quinoxalina"
próximo a esta conexão, o conduto
Privilégio de invenção.
radial é de maior diâmetro e provido
1.0 - Processo de produzir deri- deuma derivação ligeiramente oblíqua
vados da 2.3-dimercapto-quinoxalina para cima. convergente para o centro
ou dos seus produtos de substituição, do crivo; fato lua,/ / ta descrivação
com halornenetos ácidos, anidridos. ter um furo passa ate comunicante
isocianatos ou isitiocinetos . Um totel com o do conduto, formando, assim.
de 3 pontos.
entre amba, um ângulo cujo vértice
acompanha o mesmo sentido de entrada do fluxo hidráulico. Total de
TERMO: . N.° 112.447
3 pontos
de 11 agósto de 1959
TERMO N. 0 113.041
Requerente; Ideal-Standart S. A.
- Indústria e Comércio - São
.De 4 de Setembro de 1959
Paulo.
Titulo: Regulador automático de
Requerente: Joseph Schierholt
jato, aplicável em torneiras • simi- Alemão, químico
lares.
Alemanha.
Privilégio de invenção
Pontos
característicos de: Proceso
1.°) "Regulador automático de jato,
para e obtenção de álcoois, ácidos e
aplicável em torneiras e similares
constituído de um corpo tubular com aldeídos pouco voláteis e de derivaum dos topos aberto em forma apro- dos dos mesmos.
ximada de tronco de cone, caracteriPrivilégio de invenção.
zado por ser dotado, internamente,
de uma parede transversal, em cuja
1 - Proceso para a obtenção de
periferia se praticam orifícios de pas- alcoóis pouco voláteis, especialmente
sagem equidistantes e que central- de gliO6is e alco6is polivalentes, resmente é atravessada por um Parafuso, pectivamente de seus acetais cíclicos,
este com a parte superior mantida aci- de ácidos, orgânigos e de seus ésteres
nas da parede envolvida por mola que acetálicos cíclicos, de aldeídos ou de
o pressiona para o alto, enquanto que seus derivados a partir de soluções asua extremidade inferior se fixa e quosas, caracterizado pelo fato de se
uma peça circular, , que constitui o reagir o produto a ser obtido com um
obturador da passagem do corpo pi in- composto de adição de modo a producipal, onde se inicia a região tronco- zir um produto de reação em solução
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aquosa. eventualmente após adição de
um catalizador, geralmente de natureza ácida, sendo, o produto de ração.
constantemente extrato a partir do
sistema em equilíbrio então formado,
por meio • de um solvente não miscível em água e sendo, O produto de
reação e o solvente, bem como a fração do excesso do composto de adição
presente na face solvente, fração ene
que pode ser reempregada, s-eparados
de man e ira conhecia, por meio de
destilação, extração, cristalização ou
congêneres.
Um total de 21 pontos.
TERMO: N.° 113.091
de 8 de dezembro de 1959
Requerente: Feneral Electric Company - Estados Unidos da América.
Título: Aperfeiçoameto em modelo
de produção de diamantes
1.0 - Um método para fazer diamantes s isteticamente, caracterizado
por ( 1) combinação de um material
carbonaceo com pelo menos um material catalizador consistindo de ferro,
cobalto, níquel, ródio, rutenio, paladio, Osmio, irrídio, cromo, tântalo
manganês ou composto destes metais
que se decomponham para o estado
metálico sob es ' condições de reação
de descritas em (2 ). (2 ), sujeição de
suprareferido material carbonaço e material catalizador na região formadora de diamante e uma pressão de
lpelo menos cerca de 75.000 atmosferas a 111T13 temperatura desde cerca
de 1 . 200°C até cerca de 2.000°C 41
(3) recuperação do diamante formado, Total de 6 pontos,
TERMO: N.° 113.151
de 10 de setembro de 1959
Requerente: Union Carbide Corporation .
Locai: Estados Unidos da América.
Título: Reações químicas provocadas por fluxo de arco.
1. 0 - Um processo para a produção
de material par meio de reações térmicas que consiste em introduzir o
material a reagir num afluente de
are estabilizado por parede colimado
de alta intensidade térmica, e recolher o produto de reação, caracterizado por introduzir o citado material
num afluente de arco produzido, por
modo conhecido, por passagem de
um arco formado entre dispositivos
de eletrodo adjacentes, junto com
uma corrente de gás, para dentro
de uma passagem estreita, sendo o
efluente que sai, assim, da citada
passagem e no qual se introduz o
citado material removido a juzante
dos citados dispositivos de eletrodo.
Seguem-se os pontos de 2 a 26.
TERMO: N.° 113.317
de 16 de setembro de 1959
Requerente: Asriel Stritzel - São
Paulo,
Título: Novas disposições em ou relativas a sondas ,uretral de demore.
Modelo de utilidade.
1.0 - "Novas dispesições em ou relativas a sondas uretral de demora",
q u e se constitui por um corpo cilíndrico e Oco * de borracha ou material
equivalente, de relativo comprimento
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para a entrada na uretra, possui dois
orifícios passantes diametralmente
mpostos, de forma aproximadamente
elipsoidal e caracteriza-se essencialmente pelo fato de pouco abaixo dos
referidos _orfficios. dito corpo cilíndrico, possuir uma câmara circundante, limitada externamente por urna
fina. membrana elástica que faz corpo
inte.iriço com o corpo cilíndrico da
sonda, e, limitada internamente peias próprias paredes daste corpo cilíndrico. a altura da câmara, o corpo
da sonda possui um furo passante
que põe em comunicação a citada carnara e o canal ou tubinho coaxial,
incorporado as paredes internas do
corpo cilíndrico da sonda, e, finalmente pelo fato dos prolongamentos
Inferiores e bifurcadow da sonda, por
onde sai a urina e por onde entra o
ar apresentarem as extremidades livros bojudas e de maior diArnetro.
Total de 2 pontos.
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pelos gordos, podendo àqaele, ser
dotado de um tratamento rOnamental, que contrasta Com o da
moldura côncava.
Total de 3 pontos.

face externa Inferior; e da pa- clinada para a frente e para bal.
rede de fundo salientando-se or- xo, e com extremos levemente artogonalmente três paredes' ver- redoqdados em concordância com
ticais, sendo duas extremas late- as paredes late r ais; e finalmente,
rais, com bordas inferiores sua- sendo prevista uma parede vertivemente arredondadas e concordantes com àquela, e uma inter- cal posterior, de formato retanguTERMO No 143.901
mediária divisória, Vidas elas for- lar. o ortogonal simultaneamente
madas por trecho maior inferior, as pÉ.redes Inferior, laterais e di17 de outubro de 1962
de contôrno posterior vertical e visórias, parede esta subdividida,
anterior inclinado, seguido por ou- pela mesma paNde vertical In.
Requerente; Hércules S. A. In- tro menor superior, de largura termediária, em duas áreas sundustria e Comércio de Calçados e constante, paredes estas sendo in- tancialmente quadradas; tudo
Ar tefatos de Borracha - Sâ.0 terligadas ao alto por larga • faixa
substancialmente como descrito
Paulo.
horizontal simerior, levemente in- e ilustrado nos desenhos ~avos.
Titulo: N'ovo e oriignal desenho aplicado.
Modelo Industrial:
Certificados Expedidos
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM
•Têrmos

n -DE NOVEMBRO DE 1963

Marcas

Têrmos

Marcas

TÉRMO: N.° 113.371
de 18 de setembro de 1959
Requerente: Stamicarbon N. V.,
em Heerlen, Holanda.
Pontos cie -acterieticos de: "Processo para preparar um alfe-halóteno-Omega-aminolectama .
Privilégio de invenção.
1.0 - Processo para preparar alfahalógeao-Ornega-arninolactanna, -vimes/lixado pelo fato de ser fazer reaOr o axaciclo-2. 3. alceno-2. cloroN-carbocloreto com um composto hipohlogenado, na presença de água.
Um total e 4 pontos.

TERMO N O 143.828
16 de outubro do 196t

208.587
209.946
258.498
315.821

29. 729 *
290.730
290.731
290.732
290.733
290.734
290.735
290.736
290.737
290.738
290.739
290.740
290.741
290.742
290.743
290.744
290.745
290.746
290.747
290.748
290.749

350.925

365.889
370.868
373.318
373.775
375.905
376.018
380.248
389.087
390,841
391.014
391.879
392.242
'397.321
397.661
399.293
399.367

1 - N•ava e original desenho
aplicado em • solado -de calçados:
caracterazido por ser formado de
linhas 'sinuosas, ondulantes, .dlspostas paralelamente. no sentido
abirquo, sendo que, na parte frente do solado estsa linhas tomam o
sentido ascensionário, contrastando-se com as linhas do salto crie
têm o sentido descendente.
Total , de 2 pontos.

400.321

•

400.990
401.836
402.016
409.123
409.135

Requerente: Roberto Delia BaTERMO NO 143.830
dia - São Paulo.
16 de outubro de 1962
Titulo: Nova e original configu‘'ação ornamental em puxadoRequerente: Cia. de Cerâmica
res para moveis cle'aço.
Industrial cio Osasco.
Moctélo Industrial.
Titulo: Notivo modêlo de saboneteira dupla.
Mociêlo industrial -

290.750i

230.751
290.752
290.753
290.754
290.755

410.423
411.690
413.019
413,123
• 413.331
• 413.333
413.338
413.341
413.343
414.176
• 414.275
414.402
414.759
414.897
414.898
414.899
•
415.097
415.268
415.965
415.966
415.977

290.758
290.757
290.758
290.759
290.760
290.761
290.762
290.763
290.764
290.765
290.766
290.767
290.768
290.769
290.770
290.771
290.772
290.773
290.774
290.775
290.778

416.237
416.325
417.438
469.677

290.778
290.779
290.78,
290.781

416.010

•

•

299.777

-CERTIFICADOS COMA:DEDOS -EM 29 DE NOVEMBRO DE 1963
Téroto$

Marcas'

1

Têrmos

/damas
•

• 19) Nova e original configura-1
ção ornamental em puxadores'
para móveis de aço, caracterizada pelo fato da se apresentar MI
uma moldura de seção côncava. e
espessura constante, configuran.
do-se em um lado horizontal reto
e dois inferiores convergentes, de
Mito modelo cie sabanemodo que .a largura da -faixa côn- teira dupla, caracterizado por ter
cava é uniforme no ramo horizon, Inicialmente a pardo inferior ou
tal e gradativamefite 'mais 'larga de fung o em formato substancialnos ramos convergentes, medida mente retangular, com face 'supeque os mesmos se aprdiciniarn '' ao rior subdividida em duas áreas
ponto do convergência, sendo 'que também retangulares e iguais, uma
os bordos internos da dita • moldu- inteiramente lisa e a outra prCa1ra, apresentam um repuxo- côn1c6i da de quatro nervuras transversais
no sentido posterior e durahte Uma salientes, paralelas e equidistantes
relativa distância, l apara qual, voll dita . parede tendo a borda ante .np
tam a éOristituir um fundo plano e rior suavemente afIlada, e forman- ,
paralelo ao -plano determinado, do ainda um liame() decrau em sua
'

269.878
348.838
'332.719
374.717
376.425
380.658
381.181
383.060
384.194
394.286
399.869
400.706
400.740
401.083
401.345
' 404.367
410.809, .,
,,,411.697
.412.355
'412.763
'412.770
412.772
- 412.777
412.778
412.779
412.928
413.102
413.364
413.265
413,367

,e

290.182
413.369
290.783
413.370
290.184
413.371
290.785
290.786 •413.372
413.373
290.787
413.374
• .290.788
413.500
413.501
IN .7:: 413.502
290791
413.503
290.792
413.504
293.793
413.505
•=1,1
• 290.794
•
413.532
290.795- ,1 :
413 649
299.796(1 i
413.C50
413.652
.t 2990:179L.,
413.654
414.182
''' . 229909 .-3709 09 ''
' i ,j1.•414.290
414.291
• _, 290.801 ..„
290.802," '' !•
290.803 '''';
. :11.M.
290.804 "'
414.815
290.805
414.881
290.806
416.353
290.807
414.830
290.808
415.490
290:809 -416.078
290.810
417.460
290.811
417.468

• 290.812
290.813
290.814
209.815
290.818
290 817
290.818
290.819
290.820
290.821
290 822
290.823
290.824
290.825
299.828
291.827
290.828
290.829
290.830
290.831
290.832
290.833
290.834
290.835
290.836
290.827
290.838
290.839
290.840
- 290.841

h
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 2 DE DEZEMBRO DE 1963

Têrmos

373.002
380.657
384.376
384.451
397.003
- 397.082
400.479
400.514
490.903
.400.909
408.607
409.884
411.999
412.950
413.139
413.250
413.764
413.887
413.881
414.418
414.419
414.716
414.717
414.718
414.934
414.959
415.231
415.892
46. 087
416.091
416.096
416.100
416.107
416.338
416.434
416.534
416.535
416.536
416.812
416.816
417.408
417.715
417.722
446.756
267.412
•
507.998
• 602.560
604.990
605.157
607,422
609.204
609.616
610.646
611.185
611.287611.289
. 611.323
611.654
612.185.
612.186
612.201
612.299 •

Marcas

290.931
290.932
290.933
290.934
290.935
290.936
290.937
290.938
290.939
290.940
290.941
290.942
290.943
290.944
290.945
290.946
290.947
290.948
290.949
290.950
290.951
290.952
250.953
290.954
290.955
290.956
, 290,957
290.958
290.959
290.960
290.961
_291.962
291.963
290.961
290.965
290.966
290.967
290.968
290.969
290.970
290.971
290.972
290.973
290:974
290.812
- 290.887
290.888
290.889
, 290.890
290.891
290.892
290.893
290.894
290.895
290.896
290.897
- 290.898
290.899
290.900
290.901
290.902
290.903

Térmos

487.348
- 511.895
523.406
523.888
546.200
505.564
568.061
570.011
576.286
576.416
579.933
579.935
589.517
530.941
583.488
583.490
583.491
583.629
583.652
583.784
583.829
-583.830
583.833
586.807
588.786
588.787
589.637
595.446
595.447
595.448
595.453
595.972
. 596.673
596.674
596.675
597.138
598.260
598.514
598.901
599.253
599.805
600.344
601.279
, 602.528
-612.898
612.905
612.906
612.908
613.029
613.032
613.034
613.038
613.068
613.114
613.128
613.138
613.354
_613.355
613.356
613.357
613.358
•
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TÉRMOS

MARCAS

TÉRMOS

MARCAS

200.904
290.905
290.908
290.907
290.908

613.359
613.360
613.361
613.362
613.407

290.928
290.927
290.928
290.929
290.930

Marcas

k.

•

•

290.843
290.844
290.845
290.846
290.847
290.848
290.849
290.850
290.851
290.852
290.853
290.854
230 855
290.856
290.857
293.858
290.859.
290.860
290.301
290.862
290.803
290.864
299.865
290.866
290.867
290.868
290.869
290.870
290.871
290.872
290.873
293.874
290.875
290.876
299.877
290.878
290.879
290.880
290.881.
290.882
290.883
290.884
290.885
290.886
2901910'
290.911
290.912
290.913
290.914
290.915
290.916
290.917
290.918
290.919
290.920
290.921
• 290.922
290.923
290.924
290.925

612.580
612.690
612.691
612.765
612.897 ,
-

-

CERTIFICADOS EXPEDIDOS ÉM 3 DE DEZEMBRO DE 1963

TÉRMOS

MARCAS

TÉRMOS

MARCAS

472.504
547.140
547.141
556.604
579.765
580.518
582.573
593.857
593.858
594.899
596.676
598.009
599.477
600.015
601.262
608.861
611.220
612.424
612.918
613.087
613.459
613.500
613.515
613.562

290.975
290.976
290.977
290.978
290.979
290.980
290.981
290.982
290.983
290.984
290.985'
290.986
290.987
290.988
290.989
290.990
290.991
290.992
290.993
290.994
290.995
290.996
290.997
290.998

613.838
613.853
614.139
614.141
614.207
614.223
614.224
614.426
614.427
614.443
614.474
614.475
614.819
614.847
614.892
614.963
614.967
614.974
615.372
615.437
615.438
815.439
615,506
615.539

290.999
291.000
290.001
291.002
291.003
291.004
291.006
291.006
291.007
291:008
291.009
291.010
291.011
291.012
291.013
291.014
291.015
291.010
291.011
291.018
291.010
291.024
291.021
291.022

'

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 5 DE DEZEMBRO
Têrmos

Marcas

520.357
520.854
520.990
I 527.680
527.682
527.684.
528.627
528.682
528.639

291.113
291.114
291 115
291.116
29/.117'
291.118
291.119
291.120
291.121

•

Térmos

531.000
532.326
532.956
533.249
535.017
535.402
536.740
537.228
538.295

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NE.GÓÚIOS INTERIORES

ARQUIVOS

Repositório de doutrina, decisões adnaimstrativas,
paricires, acórdãos doa tribunais judiciários, legisia•
ção, ac'Ompanhado de ledices analítico e alfabético.
Publicação trimestral,

•

/4.8 95 -- NURQD -- 1962

•

-- --

Preço: Cr$ 300,00

•

A VENDA
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1'
Agéncia 1: Ministério da Fazenda
Atendi-se a pedidos pelo Serviço de Reemb6lso Postal

DE 1963

Marcas

291.122
291.123
291.124
291.125
291.126
291.127
291.128
291.129
291.130
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acõrdo cens o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de CO dias para o deferimento do pedido. 17urante asse 'Prazo poderio apresentar suas oposições RO Departamento
racional da Propriedade Industrial aqueles que se julgareni prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n. 623.479, de 3-1-64
Rota x Hidráulica Ltda.
'',) Pawo

O T A. 2;
Ind. Brasil eira
Classe 6
Bombas hidráulicas de alta pressão, elementos e bicos injetores para motores
estacionários, compressores, compressores de alta pressão, comandos manuais
e hidráulicos
Termo n. 623..481, de . 3-1-64
Dr. Tasso Pinheiro
São Pal. ' •

SAPATU
Ind. Brasil eira
Classe 16
Adornos para tetos, asfalto para revestimentos, armações metálicas para
prédios, artefatos de cimento, cimento,
estuques, produtos minerais para Indústria e comércio, pó de calcário, pedra
e pó de pedra
Termo n. 623.182, de 3-1-64
Plastar S. A. Canércio e Indústria de
Materiais e Produtos Plásticos
São Pati!o

plásticos, lancheiras. mantt guelras,
orinó,s. prendedorea de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos.
pás de cosinha. pedras pomes arderas de frutas e legumes. guarnições
ficiais, porta-pão, pulseiras para relógios. protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-cópos. porta-n,quels. -porta-notas,
porta-documentos. placas. rebites, rodinhas. recipientes. suportes, aupuves para
ladrilhos e adesivos 'para azulejos,
peças. carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústria textil. colas usadas nas indústrias,
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento. vasos,- :a
.caras, colas a frio e colas no incluídas
em outras classes, para borracha, para
curtumes, para marcineiros, para carpinteiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras .para afiar
esmeril em pedra, em pó. em disco.
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
de calçados
'Rano n. 623.483. de 3-1-64
Ancora Indústria e Com 4 --i - r4,45:

szio 1),:t

Termo n. 623.487, de 3-164
Bazar ao Barulho de Vila Maria Ltda.
São Paulo.

a

AO BARULHO
s,
VILA KARI A
Ind. Brasil eira
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blusões, boinas, botas, babadouros, casacos. coletes, capas. chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações.
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas. cuelas, ceroulas, calças de se..Loras t de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas. galochas, gravatas, gorros. jaquetas, luvas, ligas. lenços. leques.
manter& meias, maillots, mantas, maa
drião. malhas. paletós, palas. penhoar.
petwas, puloveres, ponches, pelerina&
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios. sou.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n. 623.488, de 3-1-64
(Prorrogação)
Textil Assad Abdalla S. A,
São Pa,:o

•

4 AZES

Indústria Brasileira

Thino n.. 623.491, de 3-1-1964
Jorge de Camargo Pilho
São Paulo
í 0Fi

— TEX

•INDSTRtA BRASILEIRA:j
• •
Classe 21
Abridor de latas, tipo alicate
Termo n.° 623.492, de 3-1-1964
Gustavo Marquart & Cia. Ltda.
São Paulo
DURABASS
Classe 10
Albase
Termo n.o 623.493, de 3-1-1964
Gustavo Marquart & Cia. Ltda.
São Paulo

DURAGEL
Classe 10
Alginato
Termo n.° 623.494, de 3-1-1964
Padaria e Confeitar:a Nova Recorde
Limitada
São Paulo
NOVA RECORDS
•

Classe 23
Gases 91
Para distinguir: Tecidos eia geral, te- Pães, biscoitos, bolaChas, bolos e doce*
cidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigo de cama e
Termo n. 9 623.495, de 3-1-1964
Classe 36 "'"
Dierberger Agro-Comercial Ltda,
Calçados em geral, 'para todas a undes mesa: algodão, alpaca, canhamo, ce•_.
_
tim, cara., castm:ras, fazendas e teSão Pau)
. Termo n. 623.484, de 3-1-64
cidos de lã em peças, juta, jersey, liAbrahão Zarzur
nho nylon, paco-paco,. percalina, rami
p,
rayon seda' natural, tecidos plásticos
tecidos impermeáveis e tec dos de pa•
•
p DIFICIU
no couro, ,,veludos
.PRESIDENT!

k.lasse 28
% Para distinguir: Artefatos ar %a4tr1a,
".. plásticos e de nylon: Recipieutes tabriciados de material plástico, revestimento/ confeccionados de substâncias anisais e vegetais: Argolas. a.ucareiros,
nriNE Dy
ariaaçbes para óculos, bules. bandeias.
Classe 33
- bases para telefones. baldei bacias,
• Titulo
bolsas, caixas. carteiras, chapas. cabos
para ferramentas e utensili.:s. cruzetas,
caixas para acondicionai:iam de aliTermo n. 623.485, de, 3-1-64
mentos. caixas de material. plástico Sociedade Brasileira de Infortunistica
São Pauto
para baterras. coadores. co jos. canecas.'
colheres, conchas. cestas 'para pão ces
tinhas. capas para álbuns e para livros,
cálices. cestos. castiçais pala velas.
caixas para guarda de objerús cartuchos.
coadores para chá. descamo para pratas, copos e copinhos de plástico para
sorvetes, caixinhas de plástico para For.
vetes. colherinhas. pasinhas. garfiaaen
de plásticos para sorvetes. formInhai
OCIEDADIEN BRASILEIRA
de plástico para sorvetet, discos de
DWINFORTUNISTICK:
mesa, estojos. estojos para óculos, eta.
halagests de material plástico para sorvetes, estojos para objetos. espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóInsígnia
veis. escoadores de pratos. massas •antiruidos. formas para doces, fitas isolanTêtrno n. 623.486, de 3-1-64
tes, filmes virgens, fios de celulose, Sociedade Brasileira de Infortunistica
fechos para bolsas, facas, guarnições,
São Paulo
guarnições para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos, guarniSOCIEDADE
ções para liquidificadores e para bate'
BRASILEIRA DR,
de material plástico para atensillos e
INFORTUNISTICA
*Metes, guarnições para bolsas. garfos,
Nome
galerias para cortinas, jarros, laminados

POLVIDIE,R

Termos ns. 623.489 e 623.490, de
3-1-64
•
(Prorrogação)
Textil Assad Abdalla S. A.
São Paulo

• SANTA VIRGÍNIA
Inclustria .

BraileiraN

Classe 23
Para dist'ngiiir: Tecidos de algodão. de
alpaca. brocardos, cretone, cambaia, de
cânhamo, casemira, crepe de seda, estofos, fazendas. flanelas, franjas, gazes.
gorgorão, jedsey, de juta. de lá, de 'linho, opala, organdi, percales rabo, sarja setim e seda
Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, canhamo, • juta» lã, nylon, ¡los plásticos,
fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para bordar, para costura, tricotagem e para crochè, fios e 1.n1as de
toda especie, fios e linhas para pesca,
•
linhadas de aço para pesca

r`?

Classe 7
Pulverizador, polvilhadeira, Insuflador,'
espelhante de liquido • em pó
Termo n.° 623.497, de 3-1-1964
Comercial e Importadora Mira S.A.,
Guanabara

"1,740-Ird3r11
Ind
Classe 21
Para distinguir: Velculos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, auto.,
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancal de cambio, barcos
breques, braços ara irelculos. bicicle.
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonete", carros ambulantes. caminhões!. j
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ticos, desenhos, decalcomania para te- Ievisão, molduras para quadros pcataa
balou, bolas paar enfeites de árvores retratos, poltronas. poltronaa-camas,
gravuras, frutas de vidro, raiaras de
prateleiras, porta-chapéus, sofás,'
ornatos, festões, fotografias, frutas de
sofás-camas, travesseiros e
louça, figuras para enfeites, bolos de
vitrines
aniversários, batizados, casamentos e
Termo n.° 623.509, cie' '1-1-1964
outras quaisquer comemorações, gravuSocoma Engenhaaa
ras, imagens. letreiros, manequins, maGuanabara
gnetes, obras artísticas, obras de pintura, painéis e cartazes para decorações
e para exposição, projetos, mostruários
•
SOCOMA
de mercadorias diversas e para propaa
ganda, suportes artiaticos para vitrines, • tnda
sileira
estatuetas para adornos e para fina
rústicos, taboietas .
Classe 16
Termo n.o 623.508, de 3-1-1964
Para distinguir materiais para eonstru,
SOCRIL — Sociedade Comercial de ções e decorações: Argila, areia, ba
Representações e Instalações Ltdà.
tentes, balaustres, calhas, cimento, cal
Guanabara
crê, chapas isolantes, caibras, caixilhos
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chaa
pas paa coberturas, edificações premo!.
SOCRIL
ata. COMI ff liffIESEITIM f illiftkftS LI
dadas, estuque, estacas, esquadrias, for
623.503,
de
3-1-1044
Termo
n.o
623.496,
de
3-1-1964
Têrmo n.9
ros, gesso, frisos, grades, janelas, lame
João Carlos Ribeiro
adua Soares S.A. — Adm•nistração
las de metal ladrilhos, lambris, luvas c11
Nome
Comercial
Guanabara
-mobiliária e Representações..
junção, laje, lajeotas,-uudeiras pan
Stio Paula
Termos ns. 623.506 e 623.507, de Construções, material contra frio e cala
mosaicos, produtos de base asfáltics
3-1-1964
rnuA SOARES
N
SOCRIL — Sociedade Comercia/ de produtos para tornar inapermeabilizanta
as argamassas de cimento e cal hidráo
Representações e Instalações Ltda,
Ind.Brasileira
Classe 50
fica, pedregulho, placas para pavimen
Guanabara
Impressos
tação, peças ornamentais de cimento o
Classe 2
gesso para tetos e paredes, parqueei
623:498,
de
3-1-1964
Têrmo n.o
Substaiscias e reparações química
portas, portões, pisos, papel para forra
;amarelai e Importadora Mira S.A.
usadas na agricultura, na horticultura
casas, soleiras para portas, tijolos, tubo
Guanabara
na veterinária e para fins sanitários
de concreto, telhas, tacos, tubos de ven
a saber: adubos, / ácidos sanitários,
tilação, vigamentos, veneziaans e
águas desinfetantes e para fins sanivitrôs
tários, apanha-moscas e insetos de
Termo n.o 623.510, de 3-1-1964
goma e pfapel ou papelão), álcalis,
Ind,,Brasi leira
ENIG
Empresa Nacional de Imas
bactericidas. baraticidas, carrapaticidas.
Comercial e ;Importadora
tação em Geral S.A,
cresol. _creosotalina. creosoto, desodo,
Clásse
Guanabara
terminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes embrOcaçaies para Para distinguir: Artigos e aparelhos
Classe 33
animais, enxertos, farinhas de ossos elétricos e eletrônicos em geral, apare
Titulo
fertilizantes, fostatos, gormicidas, furai- lhos e artigos para instalações elétricas
ganias, huigicidas, glicose para tina e hidráulicas, conjuntos de peças óticas.
11.0
Termo
623.499,' de 3-1-1964
veterinários, guano. herbicidas, insetici- formando diversos aparelhos de ótica
Produtos Industriais Mago Itáa.
das, insetitugos, larvicidas, microbica isstalações elétricas e artigos elétricos e
Guanabara
das, medicamentos para animais, aves eletrônicos para automóveis, aparelhos
e peixes. óleos desinfetantes e veteri- e acessorios de radias, aparelhos e ins
Ind.Brasileirek
nários, petróleos sanitários e desinfe- trumentos didáticos, instrumentos de pre
A4cittectd 2éttittatidid
cisão,
instrumentos
científicos,
acendetantes, papel fumegatório, pós inseticiClasse 5
das, paraticidas, fungicidas e desinfe- dores, acendedores elétricos, acumuladoTh4 9411 .etela
tantes, preparações e produtos. inseti- res elétricos apitos, aspiradores de pó, Aço em bruto, aço preparado, aço
cidas. germicidas, desinfetantes e vete- tadores de microscópios, agulhas pata doce, aço para tipos, aço fundido, aço
Nome Comercial
rinários, raticida& remédios para fins antenas, amplificadores, • anemometros parcialmente trabalhado, aço pálio, no
amperômetros, assadeiras elétricas, adap- refinado, bronze, bronze em bruto ou
Termos as. 623.500 a 623.502, de veterinários, sabões veterinários e de- aquecedores, abat-jours, alto-falantes parcialmente trakalhado, bronze da
sinfetantes.' sais para fins agrícolas,
3-1-1964
horticulas, sanitários e veterinários, fonografos, aquecedores de ambiente, manganês, bronze em pó. bronze em
A Samaritana Armarinho Ltda.
sulfatos, superfosfatos, vacinas para aparelhos de controle e medida, apare barra, em fio, chumbo em bruto ou
Guanabara
aves e animais, venenos contra insetos lhos de 'expurgo utilizado na limpeza e parcialmente preparado, cimenta, me.
desincecção de sestinas,.. iniciarias e tálico, cobalto, bruto ou parcialmeata
animais e heras dadinhas
outros locais, aparelhos de ligações pa- trabalhado, couraças, estanho bruto ou
ra banheiros, aparelhos de ar refrige- parcialmente trabalhado, ferro em bruto
Termo n.o 623.504, de 3-1-1964
rado aparelhos de ar condicionado, bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
João Carlos Ribeiro
aparelhos de alta tensão, aparelhos ata em barra,' ferro manganês, ferro velho,
Guanabara
tomãticos para descarga de água, apa- gusa em bruto ou parcialmente_ trabaClasse 13
relhos de ar refrigerado
lhado, gusa temperado, gusa enleava),
AbOtoaduras-para punhos, águas maClasse 40
laminas de metal, lata em Milha, lata°
rinhas lapidadas, alfinetes para adornar
Para distinguir: Móveis em -geral, de em tôlha, latão em chapas, latão em
vestuários, de metal precioso, semimetal, vidro, de .aço ou madeira, esto- vergalhtSes, liga metálica, limalha.,
precioso ou suma imitações. anéis de
Classe 33
fados ou não, inclusive móveis para es magnésio, manganês. ,metais não trabaTitulo
adorno, balangandans, berloques, brincritório. Armários, armaários para ba lhados ou parcialmente trabalhado, me.
cos, broches, colares, contas de metais
nheiros e para raupas usadas. almofa- tais em massa, metais estampados ou pedras reciosas ou semi-reciosas e Termo n.° 623.505, de 3-1-1964
suas - imitações, usadas como adornos 1 SOREC ,--- Sociedade de Resserrados das, acolchoados para móveis, bancos metais para solda, níquel, ouro zinca
balcões, banquetas, bandejas, domicilia
corrugado e zinco liso em %lhas
Catarinenses Ltda.
ou na confecção de bijouterlas, correnres, berços. biánbos, cadeiras, carrinhos
Guanabara
tes de uso individual ara adorno, diaTermo n.° 623.511, - de 3-1-1964
para chã e café, conjuntos para dormantes lapidados esmeraldas lapidadal,
ENIG
Emprêsa Nacional de Impammitórios.
conjuntos
para
sala
de
janmedalhas .com"anto, pulseireo, safiras tação em Geral S.A.
tar
e
sala
de
visitas,
conjuntos
para
g'
lapiati as, topázios lapidados, turmalinas
' Guanabara
terraços, jardim e praia conjustos de •
lapidadas . e turquezas lapidadas
-Ind.Brasileira
armários e gabinetes para copa e coClasse II
Classe 22
zinha, camas, cabides,. cadeiras of ira- Alates, arcos de pua. 'arcos.de sen.
Para distinguir: Pios de algodão, catórias, cadeiras de',, balanço, caixa -de abridores de . caixa. alavancas. ,- arran•nhamo, luta, lã, nvIon, fios plásticos.
rádio, colchões. ;colchões
mola, dis- cadores de pregos, alargadores. alma
Casse
25
fios de seda natural e Sayon, para tepensas, divisões, diVans.-discotecas de tollas. arcos para lana, brocas, betuanacelagem, para costura, tricotagem a pa- Para distinguir: Arvores de 'natal It. madeira, espregulçadeirasf guaada-rotideka% bitz, badames, chaves fixas
ra crochê. F os - e Tinhas de toda espa- • cidoc. estátuas, estatuetas; estampas,
pas, estantes, mesas, mesinhas, me'.
de. fios e linhas para pesca, linhadas de natal, carta geográficas, cartões pos. nhas para rádio e aeleyisau, mesinha chaves estrela chaves combinadas, ela
veie para velas,'achavas para distribuiaço para pesca
tais, cartazes, dIsplaysdesenhos
rtis- para má quinas de escrtver, móveis pá- dores. chaves soquetes, hãv es tugi*
•

rros, tratores carros-berçoa, carrosClasse 24 aques, carros-irrigadores, carros, cid- Mamares, atacadores para espartilhas
carrocerias, chassis, chaas cic- e calçados, ataduras de algodão Para
•
iares para veiculas, cubos de 4velculos diversos fins,' -exceto para fina medicirrinhos para máquinas de escrever, nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
rrediços, para veiculas, direção. datil- borlas, cadeados, capas para móveis e
deixas, estribos, escadas rolantes, ele- pianos, carapuças para, cavalos, coradores para passageiros e • para carga dões, debruns, lã, fitas, forros. [ranjas,
;gatas para canos, eixos de direção: festão, feltro para órgão, fõfos. galar.
elos, fronteiras para veiculas, guidão, dates, lamparinas, mochilas,- mosqueteicomotivas. laachas, motociclos, molas. ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
otocicietas, motocargas, moto turgões, para roupas de homens e senhoras,
afivelas, navios, ônibus. para-choques. panos para en!eites de móveis, nac.
íra-lamas, para-brisas, pedais, pantões. fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
das para bicicletas, raios para bicicle- passamares, pavios, rédeas, rendas, re• reboques, radiadores para veiculas, des, sacas, .sinhaninhas para vestidos
_das para veículos, selins. tricicies, C- telas, tampos para almofadas, não faantes para veiculo:. vagões, velocipe- zendo parte de móveis, artigos estes
varetas de controle do atogador e feitos de algodão, canhadaa, linho, juta.
aclarador, tróleis, troleibus, varaes de
seda, raion, lã. pêlo e fibras não
carros, toletes para carros •
Incluídos em outras classes

ra

DEDETA

EN1G

maritana
Indarasileira

:3 C) Fl

()

•
sas. chaves crescentes. ca'raeat para
coquetes. cabos para soque,:ea chaves
de fenda. compassos, calibradores, chaves "allen". chaves para tubos,, cisa'es combinadas caixas para ferraniensinetes, cutelos para açougueens. estas, corta vergalhões. corta t ibbs, cosquadros, escariadores. formões, goivas. terros de pua, ferros para plainas
liezas, turadeiras manuais, facaa, tacões, grozas, grampos para carpinteiro, limas, martelos, machos. man.
dris placas Uerramesta para mecânica).
plainas, raspadeiras. ' recartilhas serras.
serrotes. sinas. saca polias. irados, traçadores. tarrachas para tubos. tarrachas
para ferros, tesouras, torquês. vazadoMS C verrucads
Termo n.° 623.512, de 3-1-1961

ENIG .-- Empresa Nacional de Importação em Geral S.A.
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Temo n.° 623.519, de 3-1-1961
Motel •Dutravia Ltda.
São Paulo

IVTRAVIL
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 623.520, de 3-1-1964
Bar e Lanches Limaense Ltda.
São Paulo

IIMAENSE
Ind. Brasileirch
Classe 50
Impressos

Termo n.' 623.521, le 3-1.4964
Petrol' Lubrif/eantes "Igo" Ltda.
São Paulo
.

Guanabara
Classe 50

Termo n.• 623.525, de 3-1-1964
Paulistana Distribuidora Geral le
Materiais Ltda...
São Paulo

a

PAULISTANA

ind. Brasileira
classe aia Impressos •
Termo n.° 623.526, de 3-1-1964
Marmoaria Nossa Senhora da Paz Ltda.
.
São Paulo

NOSSA SENHORA
ffidNrasileire
Classe 50
Impressos
Termo n.° 623.527, de 3-1-1964
Produtos Químicos Esquilo Ltda.
São Pacia - -

ESQUILO
Ind. Brasileira.

O timbre da sociedade, carimbos, recibos, letras de câmbio. cartões comerciais
e de visitas, envelopes, papéis de carta,
f chas. apostilas, folhetos, memoran.

Clasae 1
Para d stinguir: Tintas a óleo, brilhantes a óleo, piladas a óleo, a álcool, em
LUBRIFICANTES
duns, duplicatas, cheques, promissórias,
pó, de zinco, de alizarina, de amianto,
"I G 0" LIDA
faturas, ingressos e convites
de alcatrão, minerais, vegetais, com base de borracha, eterizadas, esmaltes, laTermo n.g 623.513, de 3-1-1964
Classe 47
cas, opacas, transparentes, vitrif.cáveis.
Empresa. Nacional de ImporENIG
Lubrificantes
secas, atoxicas, inorgánicas, luminosas.
taçâo em Geral S.A.
para capotas de automóveis, para paGuanabara
Termo n.° 623.522, de 3-1-1964
redes, para cimento, para madeira, para
CenterinOtta — Serviços de Automóveis ferro, para calçados, para fazendas, pa. "EN1G"-Emprèsa Nacional do
_ 'Limitada
ra licóres, ara preservar da ferrugem,
Sá° Paulo
prearados para dila r tintas, esmaltes
Importação em Geral S/A
para pinturas, para revestir metais, Ce)CENTEBNICTIA
res esmaltes, lacas esmaltes, ouro briSERVIÇOS
lhante para pintura atilara esmaltes, maNome Comercial
DE AUTOIVVEIS
teriais para tornar opacos os esmaltes,
VIU
Termo n.° 623.514, de 3-1-1964
produtos de esmaltagem, cõres a álcoEmpresa de D.versões "Império" Ltda.
ol, de alizarina, com amianto, com ba•
São Paulo
Nome Comercial
se de borracha, de ceras, de alcatrào
IINTSIRI O
de zinco, brilhantes a álcool, piladas a
Termo n.° 623.523, de 3-1-1964
Ind. Brasileira
óleo, minerais, vegetais, luminosas, vi"Tekplast" Artefatos de Plásticos.Ltda.
trificáveis, transparentes, opacas, secas.
Classe 41
São Paulo
para a cerveja, para Lcõres, para faBar e restaurante
zenda, ara o ferro, para cimento, para
TELEPLHT
madeira, para construção e inorgânicas.
:a7C.E e; re
Termo n.° 623.515, de 3-1-1964 •
vernizes, mordentes, secantes, disso/venProplav — Promoção e Planejamento
Classe 28
tes químicos para vernizes
re Vendas Ltda.
Telas plásticas para televisores
São Paaia
Termo n.° 623.528, , de 3-1,1964
Termo n.° 623.524, de 3-1-1964
PROPLAV
Petrol! Lubrificantes "Igo" Ltda.
josimar Indústr a t Comércio de Móveis
Ind. Brasileira
São Paulo
Estofados Ltda.
Classe 50
LUBRIPICARPropaganda e ublicidadc
PETROIL E
Termo a* 623.516, de 3-1-1961
Vinicola Gramont_Ltda.
aa•ala

JOSI
Ind. BrIaleleirs
Cia.& 40

Para distinguir: Móveis em geral, dr
GRAN CIDRA
metal, vidro, de aço ou madeira. -ato.
CHANPOE
fados ou não. Inclusive móveis para es.
"EL GAITERO"
critório. Armários, armaários para baInd. Brasileira
nheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos.
Claase 42
balcões, banquetas. bandejas, domiCiliaCharnagne
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos.' para dor.
Termo n.° 623.517, de 3-1-1964
mitórios. conjuntos para sala de janCante:moita — Serviços de Automóveis
tar e sala de visitas, conjuntos para
Limitada
terraços, jardim e' praia, conjuatos de
Sr a Paulo
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides. cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de .mola, disClasse 50
pensas. divisões. divans. discotecas de
Impressos
madeira.' espreguiçadeirasi guarda-rouTèrmo n.0 623.518, de 3-1-1964 • pas. estantes, mesas. mesinhas, mesinhas 'Para teleVlsãe. mesinha
Gianl Decorações Ltda.
•
'nua máquinas 'de iscreirer, móveis paSão Paulo
levisão, moldUras • para quadros porta:
,ietTag,
retratos, poltronas, poltronas-camas,
• prateleiras porta-chapéus sofás,
Ind. irr""
sofás-camas travesselaoz e
ClaSse 50
vitrines
Impressos

CENTERMan.A.
nd. Brasileira

REDUZIR AO

NINIMO I

DEPRECIAÇXO
Classe 47
Frase de propaganda

Termo n.° 623.529, de 3-1-1964
Mecan:ca — Acessórios de Automóveis
"Vila Baruel" Ltla. •
Sio Paulo

VILA BARUED
Ind. ;3raelleira
' Classe 21
Alavanca de freio, amortecedores, anteparos, barras cie eixo, barras de freio,
braçadeiras, de mola, capotas, cárrocerias, freios e ara-lanes
Termo n.° 623.530 de 3-1-1964
Tirai —• Indústria de Bebidas i
Conexos S.A.
São Paulo

LER2—LERO
Ind. Brasileira
Classe 43
Aguas minerais artificiais .caldo
laranjada, limonada ,analaneefaale.

guaraná, refrescos de laranja, limão,
caiú, tamarindo e maracujá'
Termo n.• 623.531, de 3-1-1961
Petroil Lubrificantes 'igo" Ltda.
São Paulo

PETROIL
Ind. Brasileira
Classe 17
_
Combustíveis. gás, querosene, óleos habriticantes, óleos para auminaçáo
para geração de força, graxas para
lubrificação, óleos cOmbustiveis, álcool
para motores de explosão, gasolina. car..
'são mineral, vegetai e de surta, petró..
lei, fluido Para amortecedores (fins
brificantes). fluido para freio (fins lu.
brificantes), graxa para veículos
Termo n.° 623.532. de 3-1-1961
Exresso Retho Bo'adeiro Ltla.

-

São Paulo

BOIADEIRO'
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 623.533, de 3-1-1964
Gudes
Comércio de Auto Peças
Limitada

São Paulo

GARDEN
Ind. Brasileira
Classe 21
Alavanca, freio, amortecedores, antepa.
ros, barras de eixo, barras de freio,
-braçadeiras de mola, capotas f•reios,
paralamas e molas
Termo n.° 623.534, de 3-1-1964
L. Lacerda
StIo Paulo

ELETROQUINA
12-Id. orasileira
Classe 1
Para d stinguir: Tintas a óleo, brilhan•
tes a óleo, piladas a óleo, a álcool, em
pó. de zinco, de alizarina, de amianto,
de alcatrão minerais, vegetais, com base de borracha, eterizadas, esmaltes, lacal, opacas, transparentes, vitrif.cáveis,
secas, atoxicas, inorgânica, luminosas,
para capotas de automóveis, para paredes, para,cirnento, para madeira, para
ferro. para calçados, para fazendas, para !bares, ara preservar da ferrugem,
prearados para dilu.r tintas, esmaltes
para pinturas, para revestir metais, cótas esmaltes, lacas esmaltes, ouro brilhante para pintura siabre esmaltes, Materiais para tornar opacos os esmaltes,
produtos de esmaltagem, cõres a álcool, de alizarina, com amianto, com base de borracha, de céras, de alcatrão,
te zinco, brilhantes a álcool, piladas a
óleo, minerais, vegetais, luminosas vitrificáveis, transparentes, opacas, secas,
para a cerveja, para I Obres. para fazenda, ara o ferro, para cimento, para
madeira, para construção e Inorgânicas
tas quImicos para vernizes
vernizes, mordentes, secantes, dissolver'.
Termo n.° 623.355, de 3-1-1964
. Panificadora Flor le Vinhais Ltda.
. São Paulo

FLOR DE VINRAIS
nd. Brasi/eira
Classe 41

Pão
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Têrmo n.° 623.536, de 3-1-1964
Fiação e Tecelagem Aniapaji Ltda.

São Paulo

AMAPAXI
Ind. Brasileira.

Termo ts° 623.542, de 3-1-1964
Padaria e Confeitaria Via Rosaria
Limitada
• São aTaulo
-

,J
Para distinguir: 1 ciados em geral. tecidos para contecções 4133 geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão alpaca, °ultimato cetim.
earoa, casimiras. tazendas e tecidos de
là em peças, luta. ienes% linho, nylon
paco-pacca percaline, rami. rayon, seda
natural, tecidos plásticos tecidos impermeabilizantes e tecidos da pano courc
e veludos

VILA ROSARIA
Ind.. Brasileira
laiasaa 41

Pãe3e bolcsa
Termo n.° 623.543, de 3-11961
Agave Industrial Lida
•
São Paulo
OAVE

INDUSTU!AL LTDA
ome Com.. remi

Termo n.° 623.537, de 3-1-1964
Expresso Retho •Boiadeiro Ltda.
Sáo Paulo

rermo n.° 623.544, de 3-1-1964
Tirol — Indústria de Bebidas e
Conexos S.A.
! “:s Paulo

RETRO
Brasileira
Classe 50
Impressos

TIROL
Ind. Brasil eira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
roupas teitas em geral: Agasalhos
mentais. alpercatas, anáguas, blusas
Sotas.- botinas. blusões. boinas baba
louros. bonés, capacetes, cartolas, cara
puças, casaco. coletes, capas. chales
• lachecols. calçados, chaéups. cintos
tintas. combinações corpinhos. calças
1e senhoras e de crianças, calções. cal
pus, camisas, camisolas, camisetas
suecas, ceroulas, colarinhos. ..ueiros.
mias, casacos, chinelos, domizós. achara
14S, fantasias fardas para militares, colegiais. fraldas. galochas, gravatas. gor
(011, fogos de angarie, iáquetas, leques
luvas, ligas, lenços. mantós meias.
asiós. mantas. mandrião mantilhas, paletós. palas. penhoar. pulavas. pelerinas.
rugas, pouches. polaans, pijamas, punhais perneiras, quimonos, regalos.
robt de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios. saldas de banho. sancHlias
roveaters, shorts sungaa, molas, sou
itens, slacics, talsr, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

1.1d.sse 1 i
Alcaenotras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos Para animais, amido
amaMdios, ameixas amendoim, araruta
arroz. atum, aveia, avelas, azeite. azei
nanas. banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas baunilha.
café em' pó e em grão, camarão canela
CM pau e em pó. cacau, carnes, chã
caramelos, chocolates. conteitok cravo
cereais. cominho creia ede leite, cremes
alimenticios croquetes. compotas. canaica coalhadas castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos. colorantes.
chouriços, dendê, doces, doces de frucas. espinafre. essências alimentares em
padas, ervilhas. enxovas. extrato de to
mate, 'amanhas alimentícias. lavas. té
aulas flocos, tareio, termentos, leilão
figos, trios, trutas sècas, naturais e cria,
zalizadas: glicose, goma de mascar. gor
duras. granulas, grão de bico, gelatina
goia'aada geléias, herva doce. nerva
mate, hortaliças. lagostas. línguas, leite.
condensado, leite em Pó, legumes em
zonserva, lentilhas, linguiça, louro mas
sai alimentícias mariscos. . manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e meladu, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos.
mOstarda. mospdela, nós moscada, no.
zes; óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães, paias pralinés. punan, a, pós para
pudins, pickles, peixes. presuntos pa
;és petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas
sanduiches, salsichas. salames, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas. tapioca. tâinaras talharim, tremoços, tortas. tortas P ara ali-mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre .

Termo n' 623.540, de 3-1-1964
Padaria e Confeitaria Flor de Santa
Terezinha Lida'
São Paul',

Termo n.° 623.545, de 3-1-1964
Sues Ma scado Utinga-Lar Ltda.
Sr.a, Paulo
JTINGÁ—L4E

Termo n.° 623.538, de 3-1-1964
Rus Comércio e Importação Ltda.'
SIo Paulo

RUS
Ind. brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 623.539 de 34-1964
Confecções Edisport Ltda
São Paulo

WIS2ORT
Ind. brasileira

Ind. brasileira

FLOR It;

Classe 50
Impressos

UMA TEREZINHA
Ind. Bra3ileira

Classe 50
Impressos
Termo n.° 623.541, de 3-1-1964
Agave Industrial Lida.
••
São Paulo

ICAVE
Ind. Brasileira.
Claise-.50
Impressas.

Maiu de 1964

J-

Têrmos na. 623.546 a 623.518, de
•
3-1-1964Indústria, Comércio, Importação e Exportação "Ic.ex" Lida .
São Paulo
ICIZXPORT"

,

Ind. Brasileira
. Classe 1

's

Azul da prérsia, azul ultramar. aluminio em pó para pintura, ácido nítrico,
alumen, água oxigenada, água- raz, álI cool para fiai industriais, alvaiade.

anti-cotrosivos, ácido arsênico, brilhantes a óleo, bromoreto de amónia, bicromatos, cloreto sia sodio, cioreto de
amonio, cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
milieral, creosoto para indústria, carbonato de magnésia, cloreto de zinco.
cloreto de caldo, esmaltes, goma-laca
preparada, glicerina pe.ra aso na indústria, hiposolfito de sódio, todureto
de amônia, idrosolfito. -laca massa á
oase de óleo para correção de pinturas,
nitrato, óleos, potássio de • sódio. pu
tássio para uso na indústria, secantes
para tintas, sais de arseniao usados
na indústria, sultatus, tintas tintas a
álcoal, vernizes a álcool
Classe 4
•
Produtos e substancias de origem vegetal, inclusive a própria semente, madeiras brutas e beneficiadas, areia de
peci.a e pedras em . bruto e areia
diatomácea
Glasse 23
distinguir: tecidos em .peral. te-idos para contecções em garal para
.apeçarias e para artigos de cama e
nssa; Algodão, alpaca, cabano ce
os lã em peças. Juta, lesei, lano, nylon,
uni caroa, casimiras, faze ,i.las e trsidos
paco-paco, percalina, rami rayon, seda
natural. testada plásticos, tecidos imper.
e tecidos de pams couro, •
vetustos
Termo n. 623.549, de 3-1-61
Avícola Gonzaga Ltda
Sào Paulo

GONZAGA
Ind. Brasileira

Teimo n. 623.552, de 3-1-61
Mercantil Guaianases Ltda.
São Paulo

GUA1ANASES
IND. BRASILEIRA

Classe 8
Aparelhos e dispositivos de ilumina.
çào, de aquecanento, de cocção. de retrigeração. de secagem e de arejamen.
to, principalmente os movidos a ele.
tricidade, aparelhos de lubriticação;
bombas de ar; campainhas, buzinas,
refletores, bombas de graxa, macacos,
carburadores ,aparélhos eletro-rnagné.
ticos, aparelhos, instrumentus e dispo.
sit• vos de salvação e de extinção de
togo, med.dorei de inclinação. medidores de trenamento; medidores de pres.
sar de ar, aparelhos para por morares
em movimento (starters). aparkh.)1
dispositivos físicos, químicos. óticos
eis tro-técnicos, aparelhos e dispositiva
de medição, de navegação, de passa
geei de sinalamento, de mediçãs, e da
fisca'ziação. aparelhos e dispositivos d
cinematografia, de filmagem e de ri
dios; altofalantes, máquinas fa.alVes,
caixas registradoras de dinheiro e
aparelhos de suspensa()
Termo n. 623.553, de 3-1-64
Livraria e Papelaria Tucano Ltda
São Paulo

TUCANU

Classe 19
Para distinguir: Animas vivos, especialmente aves e ovos
Têmio n. 623.550, de 3-1-64
Pizzaria e Churrascaria Gardênia Ltda.
São Paulo

QARDENIA_
Ina.
b rasileira "

Ind. brasileira
Classe 32
Artigos da classe
Termo n. 623.554, cle- 3-1-64
Geronimo Alpista Gomes
5ão Paulo

MARu'A DEPORTIVO
Classe 41
Para distinguir: Pratos rápidos varia• Classe 32
.
dos, pizzas, lanches, sanduiches • petisPara distinguir: Um Jornal editado nesW
queiras
_
capital, especializado em assuntos es
portivos
Termo n. 623.551, de 3-1-64
Comercial Atacadista Aurora Ltda,
Termo n. 623.556, de 3-1-64
São Paulo
João Vieira de Andrade
.;0 Paulo

AURORA
IND. BRASILEIRA

a , Classe 8
Para distinguir: Alto falsam..., 'sra,pliadores. anunciadores elétricos.- antenas.
aparelhos cinematográficos, cronográt
ticos, -elétricos - de banhos, fotográficos.
gazeificadores, refrigeradores, protetcof
res contra O pó, retifcadores de -energia elétrica, reguladssres de - gás,' dê
aquecimento, de rádio, de televfsão.'de
assar, de cabelereiros, protetores' Contra
o pó. de encerar 'assoalhos. cli exà;
minar ovos, 'Cie - grelhar estorrir,
limpar viáos, ,de. tapetes,
de projeções, de puri 4icar,,a ágna,. aa:
piradores de pó elétricos, balanças . hl;
nócolos, bicicletas, cacheádores de_ cas
belos, cigarras elétricas, comutadores,
fogões, filmes virgem, pick ups, resta.
têmclas elétricas. ventiladores

O' C ARLOS
•

IND. BRASILEIRA

Casse 36
Para distingui:. Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas babadouros. boats, capacetes, cartolas, cara.
atiças. casacão. co letes, capas, chales,
cachecois. calçados 'chaeups, cintos,
cintas, combinações- corpinhos. calças
de' senhoras e de crianças, calções, calças. • camisas, camisolas. • camiseta*,
cuecas, ceroula, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. achas..
pes. fantasias fardai para militares., colegiais. fraldas. galochas, gravatas. gorros, logos de !ingeris jaquetas, leques
luvas, ligas, lenços. mantós meias
maiôs, mantas. mandrião mantilhas, pa.
ledos palas. penhoar. pulavas, pelerinas •
peuqas.- pouches. polainas. pijamas pusishos, perneiras. quimouos. regalo&
robe , de- chambre. roupão. sobretudos.,
suspensórios. saldas de _banho, uadállas,sweaters. aborta suagas, atolas, amuem alada mie:. toe" trsrbaaka.

Sexta-feira 8
Têm° n. 623.557, de 3-1-64 Associação dos Motoristas e Cobradores
de Onibus . do Estado de São Paulo
São Paulo

1/4

ASSOCIAÇAO DOS MOTORISTAS
E COBRADORES DE ONIBUS 00
ESTADO DE SÃO PAULO

Nome civil
Termo n. 623.558, de 3-1-64
Oficina Mecânica Gouveia Galo Ltda.
São Paulo -

GOUVEIA GALO
IND. BRASILEIRA
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas,. automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos
breques, braços ara veiculas. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cami
nhonetes. carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias. chassis, chaas circulares para veiculas, cubos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculas. direçáo, desli
gadeiras, estribos. escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de direção.
areias. fronteiras para veículos. guidão.
locomotivas. lanchas, motociclos. molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios. ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas,
rodas para veiculas. selins. tricicles. tirantes para veiculas. vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troieibus. varaes de
carros.- toletes para carros
Termo n. 623.559, de 3-1-64
Servias: — Serviços de Engenharia
Obras e Melhoramentos
São Paulo
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ensacadoras, brunidoras, classificadoras.
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secaSbras, trituradoras, pula
verizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão pisas todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para cal.
&iras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos .
e máquinas amadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústria Brasileira indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
Termo n. 623.561, de 3-1-64
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,•
Classe 50
Metalúrgica "Ersima" Ltda.
meadeiras. rolos e roletas, bruniduras
Impressos em geral
São Paulo
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão. dínamos
Termo n. 623.570, de 3.1-64
ERSIMA'
e receptáculos
Comercial. Agrl"Aclara Von Bulow
Jirasileira
cola e Industrial Ltda."
• Têmio a. 623.575, de 3-1-64
Classe 11
São Paulo
Silvia S. A. -- Representações
Abridores de latas, bacias, baldes, caEmpreendimentos
Participações
necas, cadeados, dobradiças e panelas
AVE
São Paulo
de metal
Indústria Brasi1eIra
Classe 50
.Termo n. 623.562, de 3-1-64
*
Impressos
Classe
50
Sebastião Ferreira de Moraes
Impressos
em
geral
Termo n. 623,576, de 3-1-64
São Paulo
Silvia S. A. —• Representações —
IC AS G A 11 A
Termo n. 623.571, de 3-1-64
Empreendimentos -- Participações
Ind. Brasileira
Adini•"Anna Ingeborg Auersperg
São Paulo
nistradora e Representações Ltda."
Classe 41
São Paulo
SILVIA 54:
Farinhas alirnenticias compostas
( REPRESENTA OES
Tann° n. 623.563, de 3-1-64
INGEBORG
El2REENDI DITOS
Garrard do Brasil Indústria e Comércio
PARTICIPAÇ S
Indústria
Brasileira
Ltda.
São Paulo
Nome comercial
Classe 50
Impressos em . geral
Têm.° n. 623.577, de 3-1-64
In gn
a Ura
AR gil eira
Mercearia Liberdade Ltda.
Ténno n. 623.572, de 3,1-64
São Paulo
"Maria Camilla Sampaio — Agro-InClasse 8
•
. dustrial e Administradora Ltda."
Aparelhos de rádio, fonógrafos, televiSão Paulo as
' •
sores, toca-discos e artigos elétricos e
eletrônicos em geral
Classe 41
CMS
Térnio n. 623.564. de 3-1-64
Para distinguir genéricamente produtos
Indústria
Brasileira
Doces Confiança S. A. Indústria e
alirnenticios
Comércio
Classe
50
Temo n. 623.578, de 3-1-64
São Paulo
Impressos em geral
Farmácia Peruibe Ltda,
São Paulo
Termo n. 623.573, de 3-1-64
Sigla Equipamentos Elétricos Ltda.
São Paulo
PERITIBE
Termo n. 623.568, de 3-1-64
deiras para construções, mosaicos, proJoão Cardoso da Silva
dutos de base asfáltico, produtos para
Paraná
tornar impermeabilizantes as argamassal de cimento e cal. hidráulica. pedreSERRARIA
gulho, produtos betuminosos. impermeaCASA BRANCA
bilizantes, liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
Classes: 4 e 16
construções. persianas, placas para pas
Titulo de estabelecimento
vimentaçâo, peças ornamentais de cimennino n. 623.569, de 3-1-64
to ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos "Reimar Von Schaaffhausen — Agropara uso nas construções. parqueies, Pecuárias Industrial e Comercial Ltda,"
São Paulo
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas. tacos tubos de ventilação, tanques de ciRECIMA
mento, vigas, vigamentos. vitrôs

SERVINQ
Classe 50
Impresos para. uso eia: cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas.
tabuletas veículos, bilhetes impressos
Termo n. 623.560, de 3-1-64
Sanpar Industrial e Construtora Ltda.
Sso Paulo

SANPAR
IND. BRASILEIRA

1964 1437

Classe 3
Para distinguir genéricamente pridutos
farmacêuticos
Classe 41
Biscoitos
Termo 'n. 623.565, de 3-1-64
Viação Martins Ltda.
São Paulo
VIACIO MARTINS
Classe 33
Transporte rodoviário de cargas e
passageiros
Termo n. 623.566, de 3-1-64
Transportes Rodoviários Ltda.
Luso
rSão Paulo

Classe 16
Pata distinguir: •Materiais para construLUSO
ções e decorações: Argamassas. argila.
Ind.. Brasileira
areia. atalaias. batentes, balaustres. blocos de cimento. blocos para pavimentaClasse 50
ção. calhas. cimento. cal. -:re. chapas Destinada a assinalar e distinguir e
isolantes, saibros, caixilhos, colunas. timbre da sociedade a ser aplicado em
chapas para cobarturas caixas • d'água: papéis de correspondência e contabilicaixas para coberturas, caixas d'água.
dade, bem como, nos seus veiculas
caisaa de descarga pra lixos, edificaresma n. 623.567, de 3-1-64
cães orcrnoldadas. estuque. emulsão de
August Boutique Ltda.
bane asfáltico estacas, esquadrias, estru„Catarina.
turas metálicas mira construcões lamaIas de metal. ladrilhos, lambris, luvas
AUGubr
de 'unção !ages. lageotas. material isoBOUTIQUE Min
lantes contra frio e calor, manilhas massas 'para revestimentos de paredes, maNome cccnercial

Tênao n. 623.580, de 3-1-64
Serralheria Lane Ltda.
S a o Paulo

São Paulo
Classes: 6. 8. 11, le 32 e 33
Sigla

411

.0nn

Tènno n. 623.574, de 3-1-64
Sigla — Equipamentos Elétricos Ltda.
. São Paulo

LANE

SIGLA

IND. BRASILEIRA

I 11DUSrA) A ERISIIIIR4

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear. serras meeis.
cas. motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas. máquinas amassadeiras, misturados
de barro, máquina compressora. máquinas acimadas na copnstrução e cansesvacilo de estradas, mineraçao. corte - de
madeira, movimento de terra, carretas
a outros fins industsiais. elevadora. máquinas desernpalhadoras, descascadoras,

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta»
çãio, calhas, cimento, cal, era, chapas.
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para .coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações prernoldadas. estuque, emulsno de
base asláltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de itinçao, 'ages, lageotas. material Isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, mad
deixas para construções, mosaicos, PrO4
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datas de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos impermeabilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construçeese persianas. placas para pavimentação. peças ornamentais de cimente ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas antimuidos
para uso nas construçóes, parquetes.
portas, portões. pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas. tacos tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas., vigamentos. vexeis

Termo n. 623.584, de 3-1-64
. Otavia Passos Costa
São Paulo
JANAIng

• .Ind. Brasileira
.
Classe 1

Termo n. 623.586, de 3-1-64
Santisteben Magazineelada
.
São Paula

SANTISTEBAN
Ind.-Brasileira

' Classe 50
Impressos
Alcachofras, aletria. a iho. aspargos,
açucar, alimentos - para anima,s, amido,
"- erra on. 623.587, de 3-1-63
amendoim, ameixas. aniendoas. araruta.
Lanches "Tiatã" Ltda.
arroz, atum, áveia. avelãs azeite, azeitonas: banha, bacalhau, 'batatas balas.
biscoitos bonibons, bolachas, baunilha;
TIsrTaule
café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e Mn pó. cauta carnes, chá
Cisme 41
em.
caramelos. Chocolssas. confeitos, cravo
Termo n. 623.581, de 3-1-64
a leais. maninho. ‘,reme de l eite. cremes Lanches de queijo, salame, presunto,
mortadela, churrascos e salsichas
Comercial Colussi Ltda.
alam eacios cromes-e • compotas, can.
—
São Paulo
gine comhadas, camanhm cebola condiTerm on. 623.588, de 3-1-64
mentos para alimentos colo:anisa
Indústria de Artefatos de cimento
chouriços, dend& doces doces de truBlocótino Ltda.
tas, espinafre. essências alimentares. afia
padas. ervilhas, enxovai. •xtrato de teBLOCCTINO
mate. farinhas alimenticias. favas. fS.
'Brasileira
cuias, flocos, farelo, fermentos teljâu
figos, trios, frutas secas, acurais e cris.
Classe 16
iND. BRASILEIRA
[atiladas: glicose. goma de raascar..gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina Para distinguir: Materiais para consgoiabada. geléias, 'larva doce. herva truções e decorações: Argamassas. argi..
date, hortaliças, lagostas, aramas leite. ia. areia; azulejos: batentes. balaustres
condensadm leite , em pó. ,egtanes em blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento, cal. cré
Classe 21
conserva, lentilhas. linguiça 'ouro; mas. chapas isolantes, calmos. caixilhos, co,
Para distinguir: Veiculos e suas parte. sag al;menecias, mariscos. manteiga limas, chapas para cobertutas, caixas
Integrantes: Aros para bicicletas, auto- ineegarma, marmr iada. macarrão, mas- d'água. caixas de descarga. para lixo
móveis. auto-caminhões, aviões, mim» . sa de'tomate. melado. -mate, mas- edificações prensoldadas s.stuqué. emultecedores, alaVancas de câmbio, barcos sas pasa minnaum molhos. moluscos são de base asfaltem. esta-me, esqua
breques. braços ara veículos, hicicle.
mostrda, mortadela: nós inoscada, no- drias. forros, frisos, gesso.' grades jatas, carrinhos de mão e carretas, cansi zes, óleos comestíveis ostras. ovas; nelas. estruturas metálicas. p a ra constru.
nhonetes, carros ambulantes, caminhões. pães. paios, pialinés, pimenta pós para ções, lamelas de 'metal lad rilhos, lame
carros, tratores carros-berços carros pildam pickles. peixes. °resumos pa- bris. 'uvas de junção. lages. lageotan
tanques, carros-irrigadores carros car tês, e petitmas pastilhas. pizzas pudins; material isolante contra Ho ecalar
roças, carrocerias. chassis, rhaan cir. queijos. rações balanceadas para ani. manilhas. massas tiara revesementos
culares para veiculas. cubos de veículos mais. tequeliões. sal. ragu. sardinhas paredes: madeiras para construções mo
carrinhos para máquinas de escrever. sanduiches. salsichas. salines sopas ta- Micos produtos de base Istáltico, pro.
corrediços. para veículos. direção. desli :atadas. sorvetes. sucos de tomate e de lutos para coimar eneernseabilizantes
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- trutas; torradas, tapioca. tâmaras talha. a sargamassas de cimento e cal hidráu
vadores para passageiros e para carga
tremoços, tortas, tortas para ali. Uca, pedregulho, prmittas betuminosos
engates para carros, eixos de direção mento de manais e aves. mar rões. totaci- icenerrneabilizantes esmicids ou -ma ouSreios, fronteiras para veículos guidão
cinho: vinagre
ras formas para revestia:nanam .e
locomotivas, lanchas. motociclos, molas
usos nas construções. peruanas, placas
Termo n. 623.585, de 3-1-64
motocicletas. motocargas, moto furões ,
para pavimentação, peças 2rnamentais
Calmar
Comércio
e
Indústria
de
Matemanivelas, navios, ônibus para-choques
de cimento ou gesso para tet
os e pare..
riais
Para
Construções
Ltda.
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões
des, papel para forrar rasas massas
São Paulo
rodas para bicicletas raios para bicicle
atui-ruídos para uso nas .onatruções
parquetes, portas, portões pinos. so
tas. reboques. radiadores para veículos
COIMAR
ieiras para portas, tijolos: saibos de com.
rodas para veiados, selins, tricicles. ti.
Ind. Brasileira
:reto, telhas tacos, tubos de ventilação
mates para veículos, vagões, velocipeatrigues de cimento, vigas vigamentos
des, varetas de controle do atogador t
vitrõs. venezianas
Classe lè
acelerador. tróleis, troleibus, varaes
wrrose toletes para carros
Para distinguir: Materiais para cons
" Têrmo ' i. 623.589, de 3-1-64
truções e decorações: argamassa, argila
Pastelaria Estrela de Ouro Ltda.
Termo n, 623.582, de 3-1-64
areia, azulelos. batentes, balaustres. bloPanificadora e Confeitaria Ribeirão
ESTRELA
cos de Cimento, blocos para. pavimenta.
Pires Ltda.
Ind. Brasileira
çào, calhas. cimento. • cal, cre. chapas
São Paulo
isolantes, caibrais caixilhos. colunas.
Classe 50
chapas para coberturas caixas d'água.
Impressos
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga rifa lixos. edificaTèrmo n. 623:590, de 3-1-64
ções premoldadas. estuque, emulsão de
Casa de Máquinas Nossa Senhora
aase . asfaltico. estacas, esquadrias, estruAparecida Ltda.
turas metAties ‘ para construções, lameSão . Pavio
l as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
IND. BRASILEIRA
NOSSA SENHORA
de junção. 'ages lageotas. Material isoAPARECIDAlantes contra frio e calor, manilhas, masIna.,Brasileira
ias para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos. proClame 41
Classe 50
dutos de. base asiálacm produtos para
rasa mmunguir os seguintes artigos: tornar tmpermeabilizantes as argamasImpressos
.Pãese_biscoitos, bolachas, pães doces. sas de cimento e cal: hidráulica: pedre, Têm on. 623.591, de 3-1-64
queijos, doces, panetones, sorvete
gulho. p rodutos betuminosos, impertneaiaaio Gerardo Antonio Will°
café
bilizantes. líquidos ou sob outras formas
São Paulo
para
revestimentos
e
outros
usos
nas
Termo a. 623.533, de 3-1-64
construções, persianas. placas para paçf
+
Mecânica Modelo Ltda.
vimentação. peças ornamentais de cimenCOINSA
São Paulo
to ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
MODELO
INDU_STRIA I E .
para uso nas construções. parquetes
Brasilelrs,
SABoES
portas portões, pisos. soleiras 'siara portas. tijolos, tubos de concreto, telhas. ta
coas tubos de ventilação. tanemes de
Classe 5(1
Classe 41
mento, vigas, Vigamentos. vivia
'r
Impressos.,
Titulo

COLUSS1

Ind. Srasileira

Ind.

/e

RIBEIRÃO PIRES

'mu

Teeno n. 623.592, cle 3.1 -64
'Otav:a Passos Costa

• ~LINA
Ind. Brasileira
L...2.à.be I

Alcachofras aletria, alba. àsprçIos
açucar, alimentos para mamais, mamo'
amendoim, ameixas, amêndoas. -araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, tette, azei.
tonas. banha, bacalhau. baias, balas
biscoitos. bombons. 'bolachas.. baunilha
cate em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em Pá, cacau, carnes, chá.
caramelos choeolates, conteitos. cravo
cereais. cominho.- creme de alm. creme,
alimentimos. croquetes, compotas. c,stra
taça. coalhadas, ,castanha, mola. condialentos para 'alimentos colcrrantes
chouriços, dendê, &ices. dóCes de tru.
tas. espinafre, essências alimentares. em
padas, ervilhas, enxovaa, extrata de to.
mate, farinhas alimenticiase lavas, te
culai, flocos. farelo. .terimeutos teiião
figos. trios, trutas sècas, naturais e cristalizadas: glicose, goma de nascia gats
duras grânulos. grão de bico. gelatisa
goiabada; geléias, turva doce. bens
mate. hortaliças, lagostas lianas 'eira
zondensado leite em pó. iegurses co
zonserva. lentilhas. linguiça. 'ouro: mas
ia.' alianenticias. mariscos. manteiga
margarina, marmelada. macarrão, 'mas
se de tomate, mel e melado mate, mas
sas para mingaus, molhos, mutuam,:
mostarda. mortadela; nós moscada no
ees: óleos comestiveis, ostras. ovas
'ama. patos, pralines. pimenta. pós par,
pudins, pic.kles. peixes, presuntos. pa
tes. petit-pois.. pastilhas. pizzaa pudins
queijos, rações balanceadas para ani
mais. requeijões. sal, saga, sardinhas
sanduiches, salsiclas. salines. sopas ea
'atadas, sorvetes. \cincos de tomate e ck
frutas: torradas. tapioca, tãmaras.' talha
tine tremoços, tortas, tortas para ali
Mento de animais e aves, torrões. tonel
Cinfax vinagre
Termo n. 623.593, de 3-1-64
Otavia Passos Costa
oeus Paulo

ITCRITPI
Brasileir,

:nd.

Classe ti
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos vara animais. amido
amendoim: ameixas, amêndoas. afaruta
arroz, atum, aveia, avelãs, seita. azeitonas: banha, bacalhau batatas. balas,
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão. canele
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
caramelos chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de mite. creme
alimenticios. croquetes, compotas. can
gica. coalhadas castanha. ceola. condi- •
mentos para alimentos. colorantes
chouriços. dendê. demes. dõces de fru,
tas, espinafre, essências alimentares em
Padas, ervilhas. enxovas, extrato de ta
mate, farinhas alimentícias, favas fs
cuias, flocos, farelo, fermentos. feria*
figos, frios, frutas secas. naturais e crus
talizadas. glicose, goma de mascar,,goe
duras, grânulos, grão de bico gelatina
sariabada, geléias, herva doce, hera
mate, hortaliças, lagostas tingtias letts
-citi?ensado. leite em pó, legumes et
conserva, lentilhas, linguiça, ouro; mas
sas alimentícias. mariscos, manteiga
margarina. marmelada.. macarrão. MIS
ia de -tomate, mel e melado, mate. mas
SIR3 para mingaus, molhos. molusco
mastarda, mortadela: nós moscada nu
les; óleos comestiveis ostras ovai
pass. patos. pralinés. pimenta pós NU
pudins, pickles. ,peixes,, presuntos. ps
tês. petit-pois. pastilhas, pizzas pudim
queijos. 'rações balanceadas para sci
mais, requeijões, sal, sagu.' sardinha
sanduiches, salsichas. saknes, sopas et,
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latadas, sorvetes, sucos de umate e de
frutas; torradas, tapioca. tãruaras. talharim. tremoços. tortas. tortas para ahmento de animais e aves. tiaaões, touct
cintam vinagre
Tearno n. 623.594, de 3-1-64
Otavia Passos Costa
ra.s.• a

CANDELABRO
Ind., .orasil eira
Classe ir
Alcachofras, aletria, alho. aspargos.
açúcar. alimentos para animais. amido
amendoun. ameixas, améndoas, araruta.
arroz, atum, aveia. aveMs. azeitonas. banha, bacalhau, natas, balas,
biscoitos. bornbons. bolachas baunilha;
cai* era pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnes. chá,
caramelos chocolates, conte:zoa. cravo,
cereais. cominho. creme de leite. cremes
alierientictos. croquetes, com potas. cangica. coalhadas, castanha. (mola, condimentos para alimentos, calmantes,
chouriços. dendê. dõces, dikea de fru
tas. espinafre. essências alimentares. err
padas. ervilhas, atuavas. extrato de ta.
mate. farinhas alimenticias. favas. ir
cuias, flocos, farelo, fermentos faltá°
figos. frios, frutas sécas. naturais e cria
talizaciaS. glicose. goma de mascar, gor.
divas, gránulos. gra° de bico, gelatiaa
goiabada, geléias, herva doce, he.va
usam. hortaliças. lagostas Vinguem leia:
condensado, leite em pó. leoumes
conserva. lentilhas, linguiça. muro. massas alárnenticias. 'mariscos, mantema
margarina, marmelada. macavaão massa de tasnate. mel e melado. mate. maslas para mingaus. molhas. molas.
mostarda. mortadela; nós moscada, nu
set: óleos co.mestivets, ostras. aias
pisem patos. pralinés, pimenta. pós para
pudins. pickles. peixes. presuntos pa.
tês. petit-pois. pastilhas, pizzas. pudins
queijos. rações balanceadas para alia
mais, requeijões. sai. sagu. sardinhas
sandulches, salsichas, salmes. topas enlatadas, sorvetes. sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha,
rim. tremoços, tortas. torto para ali.
mento de animais e aves. torrões, touci.
cinho: vinagre

parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado. bronze. bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, kranze em
barra, em fio, chumbo eia bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto cu
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa nialeávcS
lâminas de metal, lata em fôlha, iatâo
em fôlha. latâo em chapas, tatá° eni
vergallsões. liga metálica, limalhas
inagnéiim manganês, metais não traba
thados ou .parcialmente trabalhado, inc
tais em massa, metais estampadas
metais para solda, :fiquei, ouro. zinco
corrugado e zinco liso 'em çôlhas
Termo n.9 623.599, de 3-1-1961
Segundo Ismael Lujar
São Paulo

WASHINGTON
IND. BRASILEIRA

Classe 16
Para distinguir: Materiais ara constru
ções • decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes balaustres. blo.
cos de cimento, blocos para pavimenta
çao calhas. cimento, cal. are, chapas
Isolantes, caibras, caixilhos. colunai
chapas para coberturas, caix a s d'agua
caixas de descarga para lixos, edifica
ções premoldadas, estuque. emulsão de
base asfaltIco, estacas, esquadrias, forros, frisos. géssa grades. janelas, estru
turas metálicas para construções, lame
ias. de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de ituição, lages, lageotat. material isolantes contra trio e calor, manilhas, mas
sal para revestimentos de paredes, madeiras para construções mosaicos. produtos de base astaltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas d eciraento e cal. hidraulica, pedra
réano n. 623.595, de 3-1-64
'ailizantes. líquidos ou sob outras formas
Comercial de Materiais Ciferma Ltda. atilho. produtos betuminosos, inserias*.
Ssa Parrs
para revestimentos e outros usos nas
zonstruções, persianas. placas para pa
CIFERMA
aimeatação. peças ornamentas de cimenInd. Brasileira
to ou gesso para tectos e paredes, papel
Classe 50
para ferrar caias, massas anti-ruidos
Impressos
para uso nas construções, parquetes
portas, portões, pisos, soleiras para porTrmo n. 623.596. de 3-1-64
'n 'saiam 'imantar:a ap ampla 'somes :sei
Magazine Drago-Lar Ltda.:os, tubos de ventilação. tanques de ci.
mento. vigas, vigamentos vitrôs

DRAGO—LAR
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

_
Térnio n. 623.597, de 3-1-64
Pedras Britadas e Paralelepípedo%
"Slim- Ltda.
,

• SIBIN
Ind. Brasileira.
Cl asse 4
Pedras
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Têrmo n.° 623,600, de 3-1-1964
Serraria Stat.' Ltda.
S so Paulo

STAR
•
rn
d. brasi/eirP.
Classe 4
Madeiras em bruto, ou pare aunaste
trabalhadas

Têm) n.° 623.602, de 3-1-1964
Silbrac Comércio e Reresentações Ltda.
São Paulo
• Téreno iL 623.598, de 3-1-64 •
Indústria de Artefatos de Metais
• - DaIlacléri" Ltda.
Ind?1.Wral.S.í.-9¡;--;t
DA.LLATTP,A
• Classe 50
, Ind. Brasileira
Par adistinguir: 'impressos em geral.
bilhetes. duplicatas. Faturas, follsnhas.
t. •
aço notas fiscais, papSai rI e rre.as-r"--ida.
Aça:, era' h.
doce, aso para tipos, aço fundia° açc passagens, recibos e anúnsios itrip:esws

Termo n.° 623.601. de 3-1-1964
Farmácia e Laboratório Homeopático
Almeida Prado Ltda
São Paulo

ALGAMAR
Ind. Brasileira
Classe 3
Um produto para o emagrecimento
Termos os. 623.603 a 623.605, de
3-1-1964
Mamei — Resinas Sintéticas Ltda.
Çs O,

MAPOI&EL
Indústria Brasileirt -%

•
Classe 28
Para distinguir: Artetatos de mataria
plásticos e de nylon: Recip.entes tatnicados de material plástico. revestiram
toa - confeccionados de suastanc.tas ant
mais e vegetais: Argolas, açucare.ros.
armações para óculos. butes, bandelat_
bases para teiefonesa bnicles. Nara&
bolsas, caixas. carteiras, chapas cescs
para ferramentas e utensihos, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, casas de mater ial piastico
para baterias, coadores. copas. C.111*.jedi
colheres, conchas, cestas para pão cestinhas capas para álbuns e para livros.
cálices. cestas. matiazis para veiar
caixas pari guar ia dg obletos cartuchos
coadores para drá, eescansc para pra
tos, copos e a pinhas de p!i nico para
sorvetes. caixirliat. ela pláoica para sor
vetes. colherw.heis pasinham garfada:*
de' plásticos pay sorvetes. torminhas
de plástico seta sorvetes, discos de
mesa. est&oe esto.os para óculos, eln
balagens ssater,a
l plástico para sor
vetes: eStOICI parn objetos. espumas de
nylon este rãs. enfeites . para automó
casa, escoa:.:xesi de pratos. massas anti
aditam formas para doces, aras iscsanftIrces virgens, tios de celulose
:edlci, para bolsas, facas. guarnições
..iarre.;ões para , chupetas e mamadeiras
aições parp 1"arta-b1ocos. guarni
'dess para liqu.dificadores e para-batedeiras de frutas e legumes. guarnições
de material pláastico para utensitios e
objetos. guarnições para bolsas, garfos
galerias para cortinas. jarros Laminados
plásticos. lancheiras. mantegveiras.
orinó.s. prendedores de -empas. puxadores para móveis, pires. p-atos. paul
tesos pás me casinha. pedias pomes arficia a. porta-pão. pulseira; pa-a relia
imas, protetores. para documentos. pu,
xadores de água para uso doméstico
porta-copos. porta-n,queis. porta-nutas
porta-documentos. placas. remias radi
ribas. recipientes, suportes-mi:ralas para
ladrilhos e adesivos , para , azulejos
melado, mate massas para . mingaus
molhos, moluscos, mostarda. mortade
nós moscara, nozes, óleos comastiveia, ostras. ovai. pães, paias. prali
nés, pimenta pós para pudim pickles
peixes, -presuntos, patês e petit-pois
pastilhas, pizzas, pudins, queijos, requeijão, sal. sag& sardinha, sanduiches
salsichas salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talharim. tre./
moços, tortas para alimento de animal \
e yes. torrões, toucinho, vinagre
,
Classe 49
logos, brinquedos, artigos desportivos e
passatempos, a saber: álbuns pára recortar e armar aviões, automóveis.
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos. baralhos te cartas bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
-ie animais, balões de brinquedo, bilhaes he na,- 'iras mecânicos, brinquedos
-.ai ta 1114 de instrumentos musicais.

brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem assoribas de brinquedo, casinhas de armar,
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cadeiras de brinquedo, carteiras e encartas de togar, chocalhos, caneleiras
velopes com talhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo. '4
copos de dados, caixinhas de müsica,1`
dados, dardos, discos, dominem. espia- ;1
gardas de brpinquedo. espingardas de a,
vento. estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ter- a
rinhos de engomar, ferramentas paia
crianças, figuras de' aves e animais,
figuras para leigo de xadrez, fogões e
fogãozinros de brinquedos, fogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos "para pesca, guisais para crianças, halteres, anzóis. Lacas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de'
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar. de campista.
de roleta, de xadrez, mobilias df brinquedo, miniaturas de utensílios domésticos, patins, patinetes piões, petecas.
plarquetas para ginástica, peças da
logos de damas, dominó e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo. pistolas de atiras
ilesas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos rodas de roletas. revólver de
brinquedo. soldadinhos de chumbo, taMelros para jogos, tacos de bilhar,
a crianças, tamburéus,
tambores pár
tamboretes, ténis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes ,e zepelina
Classe 1
Azul da prérsia. azul ultrlmar. alurrú
silo ein pó para pintura, ácuici nítrico.
atumen, água oxigenada, água raz, álcool para fins industriais, alvaiade.
antI-corrosivos, ácido arsénico. brilhara-'
a óleo. bromoreto de anitinia, bicromatos, 'cloreto de , sódio. cloreto de
amônia cloreto de potássio, carbonato
de sódio. corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria. carbonafO de magnésia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio. esmaltes. goma-laca
preparada, glicerina para casa na 14
dústria. hiposolfito de sódio. iodureto
de amônia. idrosoltito. laca massa ih
base de óleo para correção ie pinturas,
nitrato, óleos, potássio de séxiio potássio para uso na indústria, secantes
para tintas, sais de arsênico usackM
na indústria, sulfatos, tintas, tintas a
• álCool. vernizes a Slcool
Tê rmo n.9 623.606 de 3-1-1964
Maomel — Resinas Sintét cais Ltda.
Sso Pauk

MAPOMEL RkSINAS
SINTÈTICAS LTDA
Nome Comercial
Tenni° n.° 623.608, de 3-1-1964
" Edson Pereira Leite
São Paulo
tt

Brasileira
•
Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins boletins
Impressos, crónicas, jornais. revistas,
Petas cinematográficas, peças teatrais.
programas radio/éticos e programas
ttAtifflo

RIO

1440 Sexta-feira 8
Termo n. 9 623.607. de 3-1-1964
Teronimo *Beacari
São Paulo

"J_AGEL tr
Classe 33
Titulo
Termo n. 0 623.609, de 3-1-1964
Mica Representaçõa e Comércio S.A.
Guanabara .

Ind.Brasileira

Classe 38
Aros ora guardanapos de pape.
aglutinados, álbuns (em branca)), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos, carteiras
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas conteti, cartonna, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de pa
palão, envelopes, envólucros para cha
rutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, Rilhas ilidias.
fólhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papeli
nhos, papéis .de estanho e de aluminio
papéis sem impressão papéis em branco
para impressão, papéis Ia:atraia, menos
par 4i:irra:a paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda. papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
palel higiénico. papel impermeáxei,
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho impermeabiliza&
papel para encadernar, papei para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embrulhar- tabaco, papelão, recipientes de papel. rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais, de cartão,
tubetes de papel

Tê: mo n. • 623.611, de 3-1-1964
disp. &divos de calefação, apare'llo de
Q M — Comércio e Representações ex".me para dete.ção ãe deteitos na ins.
Lim tada
taiaçus elétrica de veiculo* te..,escres
São Paulo
aéreos e aquáticas, aparelhas elétricx
de ihamnação e suas partes integrantes
holotrtes, aparelhos portáteis de bojo
'R Q M
Jftes, cavaletes para holofotes. apare.
Siv o Paulo—Capital
lhos reguladores para holof ates, ta.
sais, manuais, tamis de reto. lâmpadas
piloto tarois de bateria, trans 4. arrnadoClasses: 6, 8, 23 e 36
res, aparelhos para carregamento de
Titulo
baterias e suas partes integrances, reTêrmo n. 9 623.612, de 3-1-1964
guladores automáticos, mecânicos e eléComércio e Representações tricos, retificadores de corrente transRQM
Lira fada
formadores, ampliScadores. aqaecedcres
.
Sr.a,
para motor; secadores ~tricas, bate.
rias. acumuladoies e Idas as suas peças instrumentos para 'exame de céluR Q M
las dos acumuladores, densimetros para
o cotróle do ácido e da lixivia. resistênClasse 23
°ara distinguir: Tecidos em geral, te- cias e chaves e;etricas. ,nairurnentos e
cidas para confecções em geral, para aparelhos de sinalização aaést:ca macatapeçar as e para artigo de cama e me- p icos, pneumáticos e elétricos businas
sa: algodão, alpaca canhamo, cetim. fanfarras, comutadores de sequência de
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de som e chaves a botão de p ressão e
indicadores de direção
lã em peças, juta; jersey, linho, nylon.
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda,
Termo n. 9 623.616, de 3-1-1964
natural, tecidos plásticos, tecidos im- Polenghi S.A. Indústria Brasileira de
permeáveis e tecidos de pano couro.
Produtos Alimentícios
veludos
São Pau'o
Termo n.° 623.613, de 3-1-1964
(Prorrogação) •
Cia
Bertini
São Paulo

Clame 31
Titulo
,

salcos, produtos de base astaluco, pra.
dutos para totrnar ampa-meabilizantet
a sargamassas de cimentJ e cai hidráulica, pedregulho, produtor betuntinomm
impermeabilizantes
ou sob ou.
tras formas para revestimentos e outros
usos nas construções. persianaa, placas
para pavimentação, peças iarnameatais
de cimento ou gesso para tatus e pare.
cies, papel para forrar casas, massas
anti-ruidos para uso nas construções.
parquetes, portas, portões pisos, soleiras para portas, tijolos, . cubos de coa..

ereto telhas, tacos, tubos ie ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
vitrais, venezianas
Térino na 623.617, de 3-1-1964
Construtora .Marsilva Ltda.
São Paulo
MARSILVA
OurinhoS—Est. de

S.Paulo
Classe 33
Construções c.vis
Termo n.° 623.618, de 3-1-1964
(Prorrogação)
Walter Balsimelli
São Paido
ssoRROGAÇA0

ANAMARIA
I
NDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas babadouros. bonés, capacetes. cartolas, cariouças. casacão, coletes, capas, chales.
cachecol. calçados chaéupa, cintos.
cintas, combinações cospinhos, calças
de senhoras e de crianças. calçam calças, camisas, camisolas. camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpra. fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques.
luvas, ligas, lenços. mantós, meias,
taantas. mandrião mantilhas. paletós, palas. penhoar. pulover, pelerhus,
peugas, pouches, polainas. pijamas, punhos, perneiras, quimonoa, regalos
robe de .chambre, roupa°, sobretudos.
sutpensórioa, saldas de banho, sandálias
oweaters, 'horta sunga.. atolas, soutien& g lacks, tater,. toucas, turbantes,
ternos. uniformas e vestidos

. Classe 41
S COPIONi E SE KkAl
Lat cinios, leite liquido leite condene
saco, leite dessecado. leite em pó, manClasse 2
teig 1, creme, ovos dessecados ovos em
Defumadores
pó c queijos, conservas de carnes, de
Termo n.° 623.619, de 3-1-1964
peixes, de legume, de frutas, de Srutos,
sucos, xaropes alimenticios essências Comercial Eletrônica Drimax Ltda.
São Paulo
alimentícias, farinhas especiarias, café.
aná. mate, chocolate, cacau. condimenDRIMAX
tos cu l inários, massas alimentícias, molhai, óleos alimentícios, gar luras ali
Classe 8
cuartcias ou culinárias, in ave-es. cere
Aparelhos eletrônicos: Rádios, televiais. biscoitis. balas, bombons e
sores e suas peças
confeitos
Termo n.° 623.615, de 3-1-1964
Kabe Industrial e Exportadora Ltda.
São Paulo
K •BE

Indústria Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para censtruçães e decorações: Argaatamm, argila, areia, azulejos, batentes. balaustres.
Moem de cimento, blocos para Davi..
DENRY tr
eseataçáo, calhas, clateato, cal, crd
Industria Brasileira
chapas isolantes. caibros. cai:ilhoa, colunar, chapas para coberturas, caixas
d'figua,
caixas de descarga, para hxo,
Classe 8
presnolciadas, estaque. ermaEquipamentos elétricos para veiculos, edificações
são de base asfáltico, estacas., amua
terrestres, aéreos e aquáticos, a saber: driss, forres, frisos,
gesso. grades, /aAparelhos de Ignição, bobinas de Igni- nelas estruturas metálica('
para cometa.
ção, distribuidores, interruptores de pla- ções, lamelas de metal ladrilhos,
lata.
tinado, velas de ignição. motu:es. mote kis, luvas de função, lavea lageotas,
'es de arranque a arelhos limpa pira. material isolante contra frio e calos
brisa dispositivos para enxaguar pa- manilhas, massas para revest meato* de
rabrime . dispositivos anticongeadores, paredes, madeiras para construções, moTermo n.° 621.614, de 3-1-1964
Masahide Baba
São Paulo

\
E COMERCIO

151-.:0 - de 1f.)J4

)1RORROGAÇÃO

Termo n.° 623.610, de 3-1-1961
Mica Reppreentações e CoraCrcio S.A.
Guanabara

REPRESENTAÇOES

OFICIAL (Saçrio 111)

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00
n ••.,

'•

Termo n.° 623.620. de 3-1-1961
(Prorrogação)
Indústrias de Chocolates Lacta S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

DIAMANTE
NEGRO

tntISTRII
SRASILZIRA
Classe 41
Para distinguir: Balas. bombom, banibocados, biscoitos, bolachas, bolos. bolos - gelados, batas de mascar, caem.loa, crocolates, cacãu, confeitos.. ora
cantes, drops, doces de leite, simples a
compostos, doces de frutas em comevas, preparadas em massas. em 'Melai,
em,. compotas e em geleias, doces gela.
dos, doces de ainendoas, de amendoins
de nozes, de castanha • de frutas ae,
cem cobertos com chocolates, frutas ao
coa, passadas e cristalizadas.. gateia&
goma de mascar, praltnes. pastilhas. mé
ra-puxa. pirulitos. 'pudins, panetonet
pipocas, sorvetes, torrões, torradas

