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DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

BEXTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 196$

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

/Decisões do Ministro
Rio, 6 de maio de 1963
Asa. Antonio 13albino — MinisMeirelles Ee Cia. Ltda. — recorIndústria de Móveis de Aço Andes rendo do despacho que indeferiu o tro da Indústria e Comércio.
Ltda. — recorrendo do despacho que termo 48.001: privilégio de invenção
Indec. — Indústria de Equipaindeferiu o termo 88.958 — modelo para -- Aperfeiçoamentos em bene- mentos Elétricos S. A. — recorrenindustrial para — Nevo modelo de ficiadores de café, arroz e outros pro- do do despacho que deferiu o pedido
puxador para móveis em geral.
dutos. — O ar. Ministro exarou o de modelo de utilidade termo 96.157
O Sr. Ministro exarou o seguinte segcinte despacho: Conheço do re- — de Peter Metzner.
despacho: Conheço do recurso, nos curso, nos termos do parecer único,
O Sr. Ministro exarou o seguinte
termos do parágrafo único, do art. do art. 50, da Lei n.° 4.048, de 29 despacho:
50, da Lei , n•° 4.048, de 29 de de- de dezembro de 1961. Em face dos
Corhem do recurso, nos termos do
zembro de 1961. Em face dos pare- pareceres técnicos (fls. 101 V. e parágrafo único, do art. 50, da Lei
ceres técnicos (fls. 74), declarando, 102), declarando, no caso, a ocor- £1.- aoo, oe ar cie dezembro de
no caso, a ocorrência de novidade, rência da novidade, e a vista do pa- 1961. Em face dos pareceres técni• à vista do parecer do prolator do recer do prolator do próprio despa- cos (fls. 18, 30 e 38 — reconhecenpróprio despacho recorrido, do pro- cho recorrido, dou provimento ao re- do a ocorrência de novidade, mantevimento ao recurso, com fundamento curso, com fundamento nas razões de nho o despacho recorrido.
nas razões de fls. 75.
Em 30 de abril de 1963. — Asa,
fls. 103. Em 30 de abril de 1963.
Em 30 de abril de 1963. asa.) Ass, Antonio 'Balbino, Ministro da Antonio Balbino, Ministro da IndúsAntonio Balbino, Ministro da Indús- Indústria e Comércio.
tria e Comércio,
tria e Comércio.
Fábricas Germade S. A. —
Requerente:
Rena
Roa
Nieto
—
Giulio Genta — no pedido de restauração, por equidade, da patente de patente de número 53.308 — para rendo do despacho que indeferiu o
número 42.863: privilégio de inven- privilégio de invenção: Processo e termo 98.726, modelo industrial pação para Aperfeiçoamentos em seca- aparelho para a conservação de leite, ra: Nevo modelo de solado para caldores de mentol e outros produkos mantendo inalteráveis suas condições çados.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
cristalizados — O Sr. Ministro era- físicas e organolepticas. — (cancerou o seguinte despacho — De acôr- lamento ex-officio) — O Sr. Minis- despacho:
Conheço do recurso, de acerdo com
tro exarou o seguinte despacho —
do. — 29 de abril de 1963.
(O processo acima mencionado foi Proces:o MIC n.° 12.274 de 1963. o parágrafo único, art. 50, da Lei
indeferido (art. 260 do Código da • — Assunto: Processo e aparelho pa- n.° 4.048, de 29 de dezembro de
Propriedade Industrial — permite a ra conservaçao do leite, mantendo 1961. Mantenho o despacho recorrirestauração quando o prazo não ex- inalterável suas. condições físicas e do, à vista do parecer do órgão técniorganolepticas. — No exercício da co que, nos sucessivos exames a que
cede de três anuidades).
Sylvain Willig e Styliano Pendes ' competência que me atribui o pará- submeteu o requerimento inicial de
Lascaria — no pedido de cancela- grafo único do art. 50 da Lei n.0 privilégios, não encontrou o requisito
mento da patente de número: 52.063 4.048, de 29 de dezembro de 1961, essencial da novidade capaz de caracpara — Aperfeiçoamentos em dispo- como se 'trata de matéria pendente terizar o Invento.
Em 30 de abril de 1963. — Asa.
sitivos próprios para guiar veículos de julgamento pelo extinto Conselho
.e munidos de elementos de guia — de Recursos da Propriedade Indus- Antonio Balbino, Ministro da Indúsconcedida a Henri Ruhlmann, — trial, aceito a sugestão do parecer do tria e Comércio.
Alberto Politi — recorrendo do
O Sr. Ministro exarou o seguinte D. N. P. I., fls. 36 para reformar
o despacho de fls. 35, declarando-o despacho que indeferiu o termo n.°
desincho.
Processo MIC n .° 12.273-63 — nulo e sem nenhum efeito. Determi- 99,087: modelo de utilidade: para
Assunto — Cancelamento da patente no, quanto ao processo do termo n.° Nevo calendário feminino.
Conheço do recurso, nos termos do
n.° 52.063 — Aperfeiçoamento em 72.758, que seja desanexado e desdispositivos próprios para guiar veí- pachado na instância administrativa patágrafo único do art. 50 da .Lei
culos e munidas de elementos de inicial. — Em 3 de abril de 1963. nf.° 4.048, de 29 de dezembro de
guiar. — Interessado: Styliano Pe- — Ass. Antonio Balbino — Minis- 1961. Em face dos pareceres técnicos, fls. 29 e 31, declarando a inerides Lasearis e SilvaM Willig. — tro da Indústria e Comércio,
xistência, no caso de .característica de
Anexos — Agência Rex.
Milton Martins — recorrendo do novidade, necessária ao conceito do
No exercício da competência que despacho que: Deferiu o termo n.° invento, nego provimento ao recurso.
me r tribui o parágrafo único, do art. 94.381 privilégio de invenção para
Em 30 de abril de 1963. — Asa
50, ci I Lei n o 4.048, de 29 de de- — Aparelho automático para adaptar Antonio Balbino, Ministro da , Indúsna
máquina
de
lavar.
—
de
Vadim
zoo bro de 1961, cimo se trata de matria e Comercio.
téria "pendente de julgamento pelo Elman. — O Sr. Ministro exarou
Sociedade Algodoeira do Nordeste
extinto Conselho e Recursos da Pro- o seguinte despacho: Conheço do repr:ad, de Industrie!, ace'to a suges- curso. nos termos do parágrafo úni- Brasileiro S. A. recorrendo do
tão do parecer do D. N. P. I., fls. co do art. 50, da g-0i n.° 4.048, de despacho que deferiu o termo a°
30. para reformar o despacho de fls. 29 de dezembro de 1961. Nego pro- 131.236: privilégio de invenção Ipara
35, rioalrrardo-o nulo e sem nerhum vimento, à vista dos pareceres teoria- — Processo de refinação e purificaef At . ). MR. Antonio Balhinn, Minis- _co r , • que reconhecem El originalidade ção de Lecitina de soja para fios alido invento. Em 30 da abril de 1963. mentares e fscenaceuticoe. de Incluatro (1,1 Inch', trio e Comércio.

trial e Comercial Brasileira Sociedade
anônima — Incobrasa.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do art. 50, da Lei
n.° 4.048, de 29 de dezembro de
1961. As diversas manifestações doe
órgãos técnicos, reconhecem a originalidade do invento, pelo que recuso
provimento ao recurso, mantenho, por
seus fundamentos, o despacho de fl.
99.
Em 30 de abril de 1963. — Asa.
Antonio Balbino, Ministro da Indústria e Comércio.
Singer Sewing Machine Company
— recorrendo do despacho que deles
Vir o termo 191.942, marca: "S" —
Requerente — Ernesto Sigel.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
De acerdo.
Em 22 de abril de 1963. — Aos.
Antonio Balbino, Ministro da Indúse
tria e Comércio.
(Tendo posteriormente a recorrente Singer Sewing Machine Company
declarado a desistência do recurso, o
despacho do Sr. Ministro refere-se
a eata Desistência, ' e com a manutenção da decisão concessiva do registro) .
Revista Brasileira de Medicina
Pinada — recorrendo do despacho
que deferiu o termo: 234.714 —
marca: Jornal Brasileiro da Medicina — do Laboratório de Análises Majella Bijos Ltda,
O Sr. Ministro exarou o eguinte
despacho:
Conheço do recurso nos termos do
parágrafo único, art. 50, da Lei e.0
4.049, de 29 de dezembro de 1961,
acolhendo os pareceres técnicos, lego
provimento ao recurso, por entender
que não ocorre, no caso, cadencia
capaz de induzir o consumidor em
erro.
Em 30 de abril de 1963. — Asa.
Antonio Balbino, Ministro da Indústria e Comércio.
Malharia Nossa Senhora da Conceição S. A. — recorrendo do despacho nne indeferiu o termo 297.541
— marca: Rosána.
O Sr. Ministro azarou o seguinte
despacho;
Conheço e dou provimento ao receoso, nos termo do parágrafo único de art. 50 da Lei to° 4.048.
29 de dezembro de 1961. Em face
da informação do D. N. P. 1.. i&
não subsiste o motivo que justificou
o in deferimento do pedido anterior.

1582 tsexta-reira "np

— As Repartições Públicas
¡ Weverão ¡renseter o expediente
¡ destinado à publicaçãe nos
jornais, didriamente, até às
.J5 horas, exceto aos sábados,
;quando deverão fazê-lo até ite
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuida, nas
Casos de erros ou ornissies, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
I ás 17,30 horas. nir máximo
até 72 horas após a saída dos
Órgãos oficiais.
— Os originais deverão aer
daetilograf actos e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas eht para o
exterior, que sereia sempre
strioals, as assinaturas poder.
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas veacidat
poderão ser suspensas sem
avisei prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo ele validade de suas assinaturas. na

h
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EXPEDIENTE
• • :t ••!:

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
CORIVIMNIN • GIBMil.

ALBERTO DE BRITO F'EREIRA

—, As Aepartições Públicae,
etngir-se-ão às assinaturas.
anuais remorada: «fé 28 do
fevereiro de cada ano e eitl
iniciadas„ em qualquer época,

pelos órgltos competentes.
• — A" fim de possibilitar a riFLORIANO GUIMARÃES Metia de valores acompanhados de esclexécimentos quanto
ed sara aplicação. solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
}asem os interessados prefe*aça° no
rencialmente cheque ou sole
saem ee erememeare do aimmedionia ihe Doparlbownenve
FümeOimaedo Presuomiade Owiamatriat do MOdirblirle;
I postal, emitidos a favor do

~em are 11110~0 os eemsemeetraa
MURILO FERREIRA ALVES

mame ma asma. ma .~...ao

da OldOwaila CorotbraMp

hnpre•e met soticiatedo DepertameMo de Imprensai Nadem:

ASSINATURAS

•Tesoureira do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos de edi-

fies doa órgãos oficiais *Ó se
fornecerão aos assinantes 11,Nd
REPARTIOSIS E PARTICULAR-Z.
FUNCIONÁRIOS ',.
os soliritarent no ato da asarçapiini e interior:
natura.
Capital e laterieri
I
Semestre . . . C4 600,00 ! Selmisirs . . . C4 t50,08 — O fancionário publico f e-

400.6e dera, perra fazer jue ao desconta indicada, deverá provar
Exterior:
esta condição no ato da aut.
Ano.
Cr; 1400,00 marra ..
— O auto de cada esernplea
parte supericrdo enderêço Re.i0 ,conlinuidade no recebimento atrasada dos órgãos aliciair
impressos e número da talão dos. jornais. devem os assinan- [I será. na venda acolsa,, «crescide registro, o int: e o ano em tes providenciar a respectira do de C4 9,50, se do mesmo
que lindará.
renovação com antecedência ano. e de Cr 1,06, par 014
A fim de evitar' solução de mínimo, de Mala (30) dias. decorrido .
Ano.

Cr; 1.200,00 Ano
Exterior:
Cr$ /..300,C0 Amo

Cr$

Em 30 de abril de 1963.— Ass. Nega provimento, em face da inforEXPEDIENTE DO DIRETORCuarance S.A. Corretagene de SeAntonio Balbino — Ministro da In- mação da D. N. P. I., na sentido
GERAL
guros e Re8~QO — Declara, a desisdústria e • Comercio.
de que, ao contrario da que alega o
tência do termo 367.36* marca GuisRia. 6 de maio de 1963
astes) — Anote-se a desistência e arSão Paulo Alpargatas S. A. — recorrente, permaneceu o registra da
quive-Re o processo,
recorrendo do despacho que deferiu marca impeditivo.
NOTIFICAÇÃO
Em 30 de abril de 1963. — Ass.
o termo 341.434 — marca: Sparta•
Devorava
Antonio Balbino — Ministro da In• de CM. Brasileira de Roupas. dústria
Uma vez decorrida o Praz o da re
ia Comércio.
•
Tecidos
Pluma
S.A. — Recorrendo
14 da Lei-cursopevit,lag
O Sr. Ministro exarou o seguinte
O 4.048 de 29 de dezembro da 1961 do despacha mie Indeferiu is termo
EXPEDIENTE
DO
DIRETOR
a.
despacho:
GERAL
o assas dez dia* — para eventuais lua. 379.799 sinal de propaganda: Pluma
Mantenho a despacho que indeferiu
Conheço do recurso, nos termos do 1
*idas
de recursos, e do mesmo não se '—
a presente sinal de propaganda, anz
parágrafo ISIZICO, do art. 50 da Lei
Rio, 6 de maio de 1963
tenda
valido
nenhum
interessadoLcaao
ia° 4.048, de 29 de dezembro de
notificados os requerentes abaixe men- rate da esíetencia da marca com igual
Exigência
1961.
ci.:asados a comparecei a este Departa- mame, registrada par terceira, parai o
Termo o.° 141.315 — GaIcen Re. mento a fim, da efetuarem o pagamen- mesmo gemere da indústria.
Nego provimento, por entender que Ipresente:0es,,
Comércio e Ireportaçãa to da tesa final concernentes a expedinão ocorre, no caso, a alegada coli- Ltda.
Recossideraçã s de despacAee
— Privilégio de invenção -. ção doa respectivos certificados
&atm
dencia
Apresente notam relatórios de ac"
N. o. 393.793 — Masca Mediciaa
•do prime de ~senta dias — euimana
com o parecer técnico.
Em 30 -de abri/ de 1963. —
Popular — Requerente Distaibuidera
do
parágrafo
único
do
artigo
134
do
Antonio Balbino — Ministre da InRecord de Serviços de Imprensa Ltda.
Diversos
Cédigo da Propriedade Industrial.
dústria e Comércio.
— Reconsidero, na forma da Leia
Metelúrgica Matarazzo S. A. —
Marca de Serviço
despacha
que. mandou registrar a pieEsse Brasileira de Petróleo S. A. tino pedido de prorrogação do triânio
N.° 402.795 — Caiem — Clame sente marco para a afe:to de ser atam— recorrendo do despacho que: de- na patente de número 1.172 modelo
feriu o termo 341.438: marca Sparta industrial — Nada há que deferir, 50, da Sociedade Mercantil Caiara Li- dada • soltação definitiva do leram
▪ da Cie. Brasileira de Roupas.
quanto a prorrogação da patente. em mitada — nira termos do dimano no 393. 187.
O Sr. Ministro exarou o seguinte face do parecer *da Divisão Jurídica. artigo 93, ia-tine,. do Códigos e era Angusto Games de Marrom — Recorrendo do despacho que indeferira •
face doa Precedestes.
despacho:
Masi & Cia. Ltda. — no pedido Titake de aseeiseirecinserans' deferida pedido de segietro do, titula: Instituto
Conheço do recurso, nos termos do. de prorrogação de triênio da patente
Comercial 13easil — ter'ano- 114.327
parágrafo único, do art. 50. da Lei prorrogação da patente. em face do • N.° 131.108 — Edifício Ifaryland — Tendo em vista o recurso interposne 4.048, de 29' de dezembro de de número 1.263, modelo industrial — Classe 33 de Mary Ferreira Cardo- to, e considerando que a registro ha,1961. Não provada a anterioridade
Nada há que deferir quanto a so. — noe teratoe do parecer de Divi- vido como imperirstive aio mais tatá
são- de Marcas e de acórda com oa
do uso da marca, nego provimento parecer da Divisão Jurídica.
me vive, resolvo, mo fomo de lei, re•
ao recurso, de acerdo com os pareMaio Hereges Veronezzl — no exemplares de fia.
considerar
o despacho que indeferia
• presente titulo,
ceres técnicos.
pedido de restauração da patente da
para efeito de conceDesistência
de
Predessark
der o registro requerido.
Ern 30 da abril de 1963. — Ase. número 3.006, modelo de utilidade
Pag Presewerk Aktiengsellschaft — Cafá Alvorada S.A. — Recorrendo
Antonio Balbino -- Ministro da In. — Nada há que deferir. uma vez
que a migencia está certa e a 'rei- Decima a desistência do pedido da re- do despacho que concedeu a restauradústria e Comércio.
tatua "çiro foi requerida fora do prazo gistro de marca Pagwood termo núme- ção no termo 179.421 -- marca AI.
Societe Anorlyme TrebeT — recor- legal.
ro 361.956 — Anote-se a desistência votada — de Moinho Paulista Ltda.
rendo do despacho que indeferi* cr
e arquive-se o ;trocem).
1._ Tendo ma, vista o recurso interao..
pedido
de
do
Couto
—
Jorrá
termo 399.987 — marca Trebel.
prorrogação • pagamento da quinta Leag tifo Propaganda Ltda. De. Posto, ,
O Sr. Ministro exaro* ar seguinte anuidade de psdesste de número ... clara a desistência, do pedido de re- , Conaidesandes ,a iminência da marco
despacho:
3.223,1 'modelo de , utilidade — Nada gistro da frase de propaganda: 'Crirátie , PrO'faterr Alvontda, registrada em noConheço do recurso, nas termos do há que deferir quanto ao pedido de a vida t8da --:- termo 361.991 — AnO- me de tervelgo para assinalar artigos
parágrafo' •único; art. 50, da Lei fl.° prorrogação, de patente, em face do te-se a desistem:ia • inquire-De opto-, da mesma claree, 4I, resolvo. ta forma da' Lei neensiderar e despache
4.048, de 29, de dezembro de ,/961. parecer. de Envide , jurídica,' Casso. " ' '
•- (

Sc::ta-feira 10
que mandou registrar a marca em apre-

ço, para o fim de indeferir o pedido,
nos termos de artigo 95 n.° 17 do
Código,
EXPEDIENTE DA DIVISA() DE
PATENTES
Rio, 6 de maio de 1963
NOTIFICAÇÃO

Urna vez decorrido o prazo de recurso pravisto pc:o art. 14 da Lei 4.048,
de 29 de dezembro de 1961 e mais dez
dias - para eventuaia juntadas de recursos, e do mesmo não se toado valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados
a comparecer a este Departamento •1)
fim, de efetuarem o pagamento da
taxa final concernente a expedição dos
respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
Privilógio de invenção dolorido

N.° 83.624 - Aperfeiçoamentos re•
Massey Harria
!ativos a ceifadeiras
,
.Ferguson Inc.
N.° 89.949 - Processo de tratamento de águas especialmente destinadas à irrigação - Theophile Isidoro
8ophie Vermeiren.
N.° 108.339 - Aperfeiçoamentos
em moinhos de martelos e outros Máquinas Agrícolas "Tigre" Ltda.
N. o 108.492 - Processo para o preparo de carne para uso em produtos
de carne moída -- Oscar Mayer 6
Co. Inc.
N.o 109.446 - Bomba de pistão
de -deslocamento positivo - Fl. D.
liudson Manufacturing Company.
N.° 109.452 - Processo P ara (M
-ardetioçãcpusalmentícios agrícolas marinhos especialmente para preservar 'o gesto e sabor de
grãos de café e cacau - Tagaichi
Ochiai.
N,c 112.244 - Aperfeiçoamentos
em e relativos a equipamentos para
dar forma - Lionel Aubrey Wadiey.
14.° 112.236 - N8vo sistema de
forno de soleira giratória .ou fixa para
Oda classe de combustíveis - Juan
Llopis Vitaltella.
N.° 112.400 - Rotor para miaialentar a terra - Rotary Hoes
N. 0 115.499 - Nevo molinete Para
pesca - Raffaele Lupetina.
N.° 116.835 - Agentes inibidores
do crescimento vegetal - Ciba Sodaté Anonyme.
N. o 117.010 - Vasos para flores
*ora reserva de égua - Utile ~din.
N.° 117.370 - Composições para
g alimentação doa animais - Societé
Dee Usines Chimiques Rrarte Poulenc.
N.° 117.495 - Adonamento para
madeira de rotação - International
Ifarvester Company. N.° 117.998 - Aperfeiçoamentos
ent ou relacionados ao manuseio de
biscoito. e outros - Packman Machinary 9mited.
• N.° 118.457 ..... Arado alternativo
Massey Ferguson Limited.
Modelo do utilidade dolorido

N.° 116.410 - Nino tztodelo de
esguicho móvel - Fico Ferragem Indústria e Comércio Ltda .
140 ' 1.1 .111 --. NU° modelo de
descascador de amendoim •-•• Tomaskaaa Nakaia.
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N. o 117.408 - Cabeça de ptdvert-' Super Sol S. A. Indústria e Co- No 431.484 - Drogueria Dei Atlftn•
ração - Matrix S.A. Indústria e Co- mércio de Aguardente e Alcool (pede tico Sociedad Anônima Apresenta
para ser anotada na marca Califa clichê.
mércio.
n9 261.753 a alteração de nome) 432.829 - Ind. e Comércio Me.
N.° 117.436 - Alicate quebra-noze Anote-se
a alteração.
Apresento
alaias Ltda.
atalaias
- Metalbraa Indústria o Comórcio The Bendix Corp (pede para ser
clichê.
S. Anônima.
anotada na marca Bendiz do BraN9 433.618 - José Francisco PeN. o 117.673 - Nova disposição sil n9 264.081 a transferência e a reira
Apresente clichê.
Job
construtiva em esguichos para água - alteração de nome) - Anotem-se a
No 433.619 - José Francisco pe.
transferência
e
'
alteração.
,
Castiglione 6 Bologna Ltda.
reira Job - Apresente clichê.
Dou Tex s. A. Indústria Textil
434.032 - Tecidos Vicente Soa.
• Medeio induefriel indeferido
(pede para ser anotada na marca resNoS. A. - Apresente clichê.
Revellion
n
o
264.272 a alteração de
No 434.023 - Tecidos Vicente SoaN.° 104.578 - Nôvo modelo de nome) - Anote-se
a alteração.
res S. A. - Apresente cliciaê.
arado fixo - Cia. de Automóveis SonMet R4dio Corp (transferência
nervi g •
para o seu nome da marca Beacon Expediente das Divisões e Seções
N.° 109.291 - Nóvo secador con- Rule The Waves n9 .265.878) -Republicado por terem saído cone
Incorreções.
tinuo para material picado miúdo - Anote-se a transferência.
Nicolino Guimarães Moreira.
Rio, 6 de maio de 1963
Exigências
N.° 117.521 - Nôvo processo de
Notificação:
Champlon Papar And Fibra
fabricação de produto alimentício e Co•The
(junto a marca 559 268.675) Uma
vez decorrido o prazo de reproduto resultante - NO Sai Tseng. Satisfaça
exigência.
previsto pelo artigo 14 da Let
Champion Pap irs Inc. (junto a ncurso
Exigencias
de 29-12-81 e mais dez dias
marca no 268.675) - Satisfaça exi- - 9 4.048
para
eventuais
juntadas de recurN.° 115.922 - Farbenfabriken gência.
e do mesmo não se tendo valido
Bayer Aktiengesellschaft - Cumpra a Transferência e Alteração de Nome de sos,
nenhum interessado, ficam notificaexigência.
Titular de Processos
dos os requerentes abaixo mencionaN.° 85.081 - Helena Rubinstein
a comparecer a êste DepartaGrubima S. A. Projetos e Cons- dos
Inc. - Cumpra a exigência.
mento a fim, de efetuarem o pagatruções
(pede
para
ser
anotadana
mento da taxa final concernentes
• N.° 93.905 - Hans Jorg Waker marca Grubima no 272.196 a a lt
e- expedição dos res p ectivos certificedos
- Cumpra a'exigência.
ração.
N.° 111.647 - Anton Lorenz - Palhinha S. A. Indústria e Co- dentro do prazo de sessenta dias
do parágrafo único do arCumpra a exigência.
mércio 'de Bebidas era Geral (trans- na forma
134 do Código da Propriedade
N.° 129.531 Kenzo. Senda e ferncia para o seu nome da frase de tigo
Industrial.
Ichiro Koibuchi - Cumpra a exigên- propaganda Conhaque só Palhinha
Marcas deferidas
n.
272.675)
Anote-se
a
transfecia.
rência.
104.277
- Drops do Dia /%1
9
N. o 113.525 - W. R. Ames Com- Amaral e Campos S. A. Indústria Classe 32 - Laboratórios
Zambapany - Cumpra a exigência.
e Comércio de Produtos Eletrônicos letti S. A.
N.° 114.037 - Union Carbide Cor- (pede para Ser anotada na marca A
N9 404.474 - Rissanil - Classe 38
poration - Cumpra a exigência.
a: C n° 274.745 a alteração de nome) - Rilsan Brasileira S. A.
N9 404.496 - sideral - Classe 28
N.° 113.594 - Rohm a Haas - Anote-se a alteração.
Sideral Cestas de Natal Sociedade
Company - Cumpra a exigência.
Pioneer Saws Ltd. (transferência -Ltda.
- Com exclusão de esteiras
N.° 114.048 - Gebruder Borchers para o seu nome da marca Pioner
34).
Aktiengeselischaft - Cumpra • a esti- n9 278.203) - Anote-se a transfe- (Cl.
N 9 404.504 - Emblemática - Ciasrência.
gencia.
se 38 -.J. Eothschild Loureiro & Cia.
•
Exigências
Limitada.
N.° 115.979 - Chas. Pfizer
Co.
Com exclusão de matai-borrão
Inc. - Cumpra a exigência.
Equipamentos Industriais Elsa Li- (Cl.
17).
N. 0 115.645 - Simone Mania - mitada (no pedido de contrato de
N9 404.506 - S. T . A . F. - Classe
Antoinette Radouco Thomas - Cum- exploração na marca Porto 3,1uller 35 - Luiz
Luciano ai Cia. Ltda.
no 134.533) - Satisfaça exigência.
pra a exigência,
N9 404.507 - S.T.A.F. - Classe
Midwest
Eletric
S.
A.
Porcelana
N. o 116.621 - Shell Research Li- Produtos Elétricos (Junto a marca 39 - Luiz Luciano St Cia. Ltda.
N 9 404.528 - Kenia - Classe 41 mited - Cumpra a exigência.
n9 198.136) - Satisfaça exigência.
N. o 116.837 - Miller Brewing Boehringer do Brasil S. A. Pro- Ceai 8: Filhos.
NO 404.538 - Xavanil - Classe 3
Company - Cumpra a exigência.
dutos Químicos e Farmacêuticos (no - A Natureza Produtos
FaIrmacbuti•
pedido
de
averbação
na
marca
núEXPEDIENTE DA SEÇAO DE
cós Ltda.
mero
238.585)
Apresente
clichê.
TRANSFERÊNCIAS E LICENÇAS
149 404.548 - Elfaka
Classe 8
• Petroquímica Indústria e Comér- N. V. Ima.
N 9 395 .522 - Batovf - Classe 39.
Dia 6 de maio de 1963
cio Ltda. (junto a marca n 9 238.714)
- Indústria de Borracha Batovi Li. •
Transferências e alteração de nome - Satisfaça exigência.
United Africa Co Timber Ltd. mitada,
de Titular de processos
(junto a marca n9 239.980) - SaCom exclusão de lençóis de borra.
Comércio e Indústria de Café Es- tisfaça exigência.
cha (exemplares de fls. 9-11).
NO 395.567 - sulfacIlin - Bristo/
trela da Saúde Ltda. (transferência para o seu nome das marcas Café Petroquímica Indústria e Comércio Myers Company - Classe 2.
Ltda.
(junto
a
marca
n9
242.685)
da Metrópole n9 193.811 - Café da
Como marca genérica.
Metrópole n o 208.479 - Café da Me. - Satisfaça exigência.
149 400.400 - CI - Classe 19 S. A. Máquinas (jun- Companhia Itaguerê Industrial
trópole n 9 222.286 - Província no- toWorthington
e
a
marca
n
o
268.247)
Satisfaça
Agrícola.
Mero 250.480) - Anotem-se as trans- exigência.
ferências.
Sem exclusividade isolada cias les
Fábrica de Calçados Monroe Ltda.
Indústria de Tabacos Goldbeck SoC e•I.
(pede para ser anotada nas marcas ciedade Anônima (junto a marca nú- trais
N 9 439.251 - Aquella - Classe 18
Titulo Fab. de Calçados Wioiaroe nú- mero 274.729) - Satisfaça exigência.
- Otto Balungart Indústria e Comero 199.059 - Avenida 559 199.060
mércio S. A.
monroe no 517.727 as alterações
Diversos
N 0 441.489 - Janota --Classe 38
de nome) - Anotem-se as alterações.
Pilot Pen do Brasil S. A. Indús- Jeffrey Galion Manufacturing 00 - Farid Raehed.
N 9 238.896 - Houbigant - Classe
tria e Comércio (pede para ser ano- (junto a marca 270.077). - Anote-se
tada na marca P. n9 234.954 a al- mediante apostila ' a transferência 48 - Societe Anonyme les Industrie.
teração de nome) - Anote-se a al- para Jefezy Canon Manufacturing de Luxe.
Co já anotada no reg. anterior núteração de nome.
149 3 35.494 - Ginger-Ale Soberano
Livraria Stark S. A. (p ede para mero 143.889).
- Classe 4.1 - Rilario Ferreira &
ser anotada na marca Stark núme- EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE Cia. Ltda.
ro 239.790) a alteração de nome)
149 36'7,855 - Ti
DOCUMENTAÇÃO. •
mberblaat - ClasAnote-se a alteração.,
se. 40 - Enrico Bernacchl.
Dia 6 de maio de 1986
Freitas Leitão Comércio e Indús,N 9 368.830 - Vaporil - Classe 10
tria Ltda. (pede para ser anotada
•
Exigências
- Dr. Recordati Laboratório Farmana marca Estoril n9 243.697 a alteS.P.A. - Com exclusão
ração de nome) - Anote-se a alte- No 431.134 - Trol S. A. Ind. e cológico
de estofos de bolso.
Comércio - Apresente ()fiche.
ração de nome.
N9 404.513 - Fanata - Classe 50
No 431.135 - Trol S. A. Ind. e - Fábrica
Shell Brasil S. A. Petróleo (pede
Nacional de Ta mbores Lipara ser anotada na marca Rhodina Comércio - Apresente clichê
mitada.
no 260.202 a-alteração de nome) - NO 431.195 -- Confeitaria ,Central _NG9 y40
11138.88Tolm-;4 .Lua Det -. Clame
do Breia Ltda. - -Apraserstfre eliCh4.
1
Anote-se a alteração.
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No 404.77a - A Imprensa de Palestina - Classe 32 - Francisco de
Souza.
No '404.973 - Vencedof - Classe
- Indústria de Máquinas Santa
z
Terezinha Ltda.

No 404.920 - Rilsaal - Classe 40
- Ri3Sart Brasileira S. A.

N9 404.922 - Itlisanil - Classe 47
- Rasar) Brasileira S. A:
No 404.9441 - Met-Rob - Classe S
- Robert Sol/Iram.
No 324.880 - Formosa do Casingui
_ 'Classe 41 - Ferreira Irmãos k
C/a. Ltda.
Ne 402.720 - Coam" Core Classe 32 - Van Valveraturch Nooger & Neville Inc.
N9 404.982 - Zangari - \Classe 41
- Emporio Zangar! Ltda.,
Ferobestos - Classe
N9 405.173
21 - .1. W. Bobaras Liraited.
N9 405.188 - Boech - Chsse 5 Robert Burla Gmbh.
INI" 405.216 - Sanear - Claase 50 Indústrias York s., A. Produtos Cirúrgicos. - Excluindo-se os dichés.

19 328.273 - P & S - Casse 41.
4
- Polak Chwarz Essencias S. A.
• 149 329.661 - C. F. - Classe 12 Wa.idemar da Silva Braga.
149 353.828 - São Domingo& Classe 26 - Artefatos de 1.facleira
São Domingos Ltda. - Com exclusão de figuras de madeira e palhetas
de pintor.
N9 361.400 - Vldrobras- Cla.sse
17 - VIM:opas Cia. Industrial de
Plásticos.
N? 362.669 - Agros - Classe 41 Agros S. A. Inamobiliaria Comercial
e Industrial. •
• 360,854 cykrop Multiband Classe 28 - Cykrop da Brasil Embalagens S. A.

NO 373.909 - Z. S. - Classe 6 Zdarske Strojirny a &mana- Narodni Podnik
N° 376.976 - Reponte - Classe 6
- ilepworth Grandage T.frafted.
No 377.860 - Z. P. - Classe 21 Zahnradtbrik Friedrichshafen Aktlengesellschaft.
2f) 404.421 - S.T.A.F. - Classe
39 - Luiz Luciano 81 Cia. Ltda.
N9 404.903 - CouIter Counter Classe 8- Coulter Electronic Inc..
- Sem exehrsividade de Counter isoladamente.
149 404.972 - Vencedor - Classe 5
- Indústria de Máquinas "Santanrezinha" Ltda.
•
N9' 404.974 Vencedor - Classe
31 - indústria de Máquinas 'Santa
Terezinha" Ltda.
- No 404.980 - Interplastic - Classe 28 - "Laterplaatic" 5. A. Indústria e Comércio - Cora ~11~
de estérias..
N9 404.981 - Borda da Campo Classe 16 - Insoblibtria Barda do
Campo S. A.
140 405.002 - White House - Classe 17
Chama, Ltda.
No 406.004 - Bine Stone - Classe
17 - ananis Ltda.
No 405.020 - Edmaro - Classe 16
- Edrnaro Cia. Comércio e Engenharia.
- No 405.701 -- Pluma -- Classe I -Tecidos Pluma S. A. - Como marca genérica.
N9 405.104 - Pluma - Classe 27
- Tecidos Pluma S. A. - Com exalusão de garrafas.
No 405.105 - - Pluma - Classe 30
- . Tecidos Pluma EL. A.

Nome Costeada deferido
Sodraga Sociedade
NO 454.316

lnútu'a Comerciá 1 Deferida
N.° 404.931 - Firgoatc. cia-- AS
de Dragagens e Construções Ltda.
- Cortante Firraisa, Cosais S. A.- ArSodraga Sociedade de Dragagens e tige 119.
Crenstruções Ltda. - Art. 109. Título de Estabelecimento Deferido
N o 3.
N. 358./48 - Pernão Dias. Paes No 377.849 - Térmo Tatermetilica
S. A. - Tann° Intermetidica S. A. classes 33 - 50 - Auto Mecãesica
- Art. 109 - 149 2.
classe 33 - Mario Barci - Art. 117
No 358.575 - Novatração Pneus de m° i.
Tratores S. A. - Novatração Pneus
N..° 369.594 - Dêem, Despachos da
de Tratores S. A. - Art. 109 - Esportação importação e Cahatagem.No 2.
' classe 33 - Mario Barci - csrt. 117
No 363.798 - Guilherme Mattana n.o 1..
- Guilherme Martana - Art. 104? N.° 406.178 Catmde
- N9 r.
- classe 33 - Insabaárie Cadencie
N9 366.625 - Cooperativa Mista S. A. - Art. 117 a.° 1.
Xaxiense de Responsabilidade Limi14.0 405.237 - Posta Gomariam tada.
Oliclasses
33 - 47 - Fe-iando
Cooperativa Miada Xaxiense de veira Morgado
Art.
-17
ri.'"
1.
Responsabilidade Ltda. - Art. 109
N.° 405.015 - Instituto Santa ba- NO 3.
No 371.965 - Cia. Mercantilltural cia .- clame 33 -- Erti- _Ma C. Olir
Brenha da Fontoura - Cia. Mercan- , seira - Art., 117 n.° 1.
N.° 404.725 - aela Organizatil Rural Brenha da IN/aloura - Ar- .
tigo 109 - N9 3.
ção de Marcas • Patentes - etease 33
No 373.1110 Meanica Luso Bra- - Pedra Persana - Art. 117 n.° 1.
N.° 404.975 - Venc:doe - classe
sfleira Ltda. - Mecinica Luso-Bra33 - Indústria de Maquinas Seat-a
siletra Ltda. - Art. 109 -' N o 3.
149 3:11.046, - Irmãos Sampaio - rezinha Ltda. - Art. 117 _e.° 1.
Irmãos Sampaio Ltda. - Art. 109 Marcas Indeferida*
No 3.
classe 34
N.°
390.821
Catende
' No 406.179 Comércio de
S. A. - Imobiliária Cafelada 5. A. - Cebedi Indústria
Confecções Ltda.
- Art. 209 - N9 2.
N.° 394.476 -- Me. , - classe 32
Restauração de Titulo de
- Natalicio Bezerra da Silva.
Estabeleci:e
" tento
_lues - classe
N..° 395.527
No 375.857 - Marajá Indústria de ma 43 - Weimsarua Cia Ltda.
Artigos para Laboratório - Classe 14.
193.844 - A.9 Grandes Estrelas
Marajá Indústria de Artigos para LaN.°
Danem - classe 36 - Maria TrinLaboratório, Ltda. - Concedo a res- dade
beata Coelha.
tauração.
_._ clame
rei= 401.89Cr - Ars
'
Sinal de b!opagancla Deferido
n.° 23 - João Cleto de Castro Terias.
N.° 403.00: - Paranna.se•-aase
NO 405.223 - Papaleguas - Classe
33 - Expresso Brasileiro Viação S.A. n..• 50 - Companhia Paranaense de
- Art. 121.
Seguros. Gerais.
s

COLEÇÃO DAS LEIS
1963 VOLUME
ATOS DO PODER LEGISLATIVC
Leis de limeira a março-

Divukaçáo e' 889
Preço: Cd 400.00

VOLUME
ATOS DO PODER EXECIITINN.
Decreios de janeiro a mana
Divulgaçãct é 890

• Preço: . Cr$ 1.500,00
A VENDA:

1+7 9 405.108 - Plumatea - Classe 1

irSegfáo de Vendas : Ar. Rodrigues Alves, 1

-.

Pulma S. A. - Como
marca genérica..
, No 405.110 - Pluniatax - ClasSe
12 - . Tecidos Pluma S. A. -- Com
exclusão de garrafas.
NO 405.113.-- Plumatex -7, Classe
30 *-,..Tecidos Pluma S.' A.
Clama
NO 405..114 nFlumatex
31 - Tecidos PIUM& N. A.

rsUito! de

- lAgancia I Minis,tetkr da Fazenda

.•,

Atude...le
de Reensbólso Postas
_
1. o. pedidos peio Serviço

!•

'190

N.O 403-532
Tastecreala
algo(
ae doS - A. Benelli. S. A. ladtertale 4
Comércio.
•
N.° 403.259 --- Durnelhar
a* 3- Ramas Thrichi.
N.° 403.725 - Proauto - dam a
- Representações Proauto S. A.
N.° 403.726 - Prometa - classe 4
- Representações Prcaut. S. A.
• N.° 403.758 - Metalchapa - elmo
se 5- Metalchepa Ltda.
N.° 403.859 - D'Andretta - der
aa 16 - Indústria • Cbmgmio
CaM'Andretta Ltda..
N.• 404.145
Polivot
alasse
,- naveta Comércio e Insta!~
, Eli:erices Ltda.,
Tratasfereacie • Alteração ia Nemo
da Titular de Facetamos
Paint Pen do Breu/ S. A. Inclinaria
a Ca/nardo _ pede para ser anotatU
na marca Pincel Atamica n.° 394.
- Anote-se a alteração de nome. •
Prorrogaçúcs de Marcas
,
rco 579.754
AnkyloI - classe
- Labaratacios Associados Carrano L
A. - Prorrogue-se • registro retificando-se a data para 29-7-1953.
N.°, 579.803 - 7 IIP - clamo s ! 4
- The Sesen-Up Company - Premo;
mse-se a regietro com asnerbação de cOir
trato de exploração e layer de Senos
12n de S. Paula Bebidas. e Conexos -o
despirá/os 75-4-195(1 proc. 30.912-49
- retificai:do-ar a data para 28 da
meio de 1953.
eles.
)4.9539.814 - Androgynoa
aa 3- Indústria. Química e Parmaciu.
tica Schering S. A. - Prorrogue-ae
registar).
AL° 579.896 - Duplas - classe 38
nundetura de Gravatas e Lenços
,Daplex S. A.- Prorrogue-se o registra
menos peta assinalar banda boinas 1
simulem.
re. 580..1431 - ClJ Argyll - dant
42 - Busn Stewert anã C. Lào~

- Prorrogue-se o registro com averba.
ção de 'contrato de exploração a favor
de Indústria de Bebidas Melani Ltda.
- Despacho 19-6-1961.
N.° 58(i.164 - Pressa) - classe 1
- Henke/ Cie. C.111.B.14. - Cem
excursão ite viu para madeira.
N.° 5817.228 - Baramezas - classe 44 - Suerdieck S. A. Charutos •
Ogarrelhos - Prorrogue-se o reeistro,
N. 580.237 - Portuguesa Joe classe 41. - Diniz Alves Ribeiro
'Prorrogue-se e registro.
580.233 - Otelks - classe 18
- Nob-I-Nocir Spojene Zairody Emeprumyslove Narodni Podaik - Pecamgussie o, registre' retificando-se a dele
para 22-2,1953..
N.° 580.334- Mousseline classe 36 - Misceseline Indústria e Ca.
' sereia S À. - Prorroguem e registre.
N.° 510.468 - Nara* - alasse I ,
Nara> Chendeat Company - Penas.
gore-se o registros
N.° 580.473 - - dessa
lx° 24 Companhia Calçado Clerk prosnague-se o registra.
NY 530.479 - N.P.U. Clark classe 37 - Companhia Catçado Clara
- Prorrogue-se o registro.
Pi..° 580.4977- Pour Vou - classe
n.° 48 - Hennany Ind. e Comercio
HIC Ltda.. - Prorrogue-se o registro.
380.513 - ALlis Chato-tare ciais* als - Allis-Chalmera Menufactsa•
ring Campear - Prorrogue-se • regias
!‘ tro '
Gentisine - clama n
-Unio'n: Chim:caie Belga S. A. )
PrOtrogue4e. o registro.
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W.° 580.845 - Saigon - classe 48
• - J. E. Atkinson Limited - Prorrogue-se $3 registro com averbação de
contrato a favo: de S. A. de Perfumaria S. tis E. Atkinson - despacho 2-4
de 1962 proc. 626/1961.
N.° 580.963 - Gentinatre - classe
n.° 3 - Laborterápica Bristol S. A. In- dústria Química e Farmacêutica Prorrogue-se o registro.
Prorrogação de Frase de Propaganda

N.° 580.269 - Lysoform com a
química higiene e a saúde - classe 2
- Laboratórios Lysoform S. A. Prorrogue-se o registro.
Exigências
.4.0 422.051 - Adamovika Strojir-

ny Narodni Podnik - Cumpra as duas
exigências:
N.° 423.899 ..-. Saga Modas Ltda.
- Clumpra a exigência:
• N.° 217.884 - Ateliers de Constructions Elcctriques de Charleroi Cumpra a exigência.
N.° 437.565 - Agência Marítima
Luma Ltda. - Cumpra a exa,ência.
N." 436.658 - Org. Riochuelo de
Contabilidade S. C. Ltda. - Cumpra a
ex:aeticia.
N.° 550.981 - The Nippon Toki
Kaisha Ltda. - Cumpra a exigência.
N° 414.435 - Camibras Represen-i
vazões - Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 414.778 - H. D. Fludson Manufreturing Company - 'Cumpra a

•

N.° 421.850 -,- Paulo Madalena AlAlmaco Engenharia e Comércio Lives - Cumpra a exigência. 'Prossiga-se mitada - oposição ao termo 563.747

excluindo-se os artigos grifados às feilhas 4.
, N.° 437.389 - Pyren Indústria e
Comercio Ltda. - Prossiga-se excluin'doose zinco.
N.° 203.675 - José Milliet Filho
- Prossiga-se Da classe 40.
N.° 392.474 - Cotonifício Nossa
Senhora dos Remédios S. A. - PrOssiga-se com os exemplares de fls. 9/11
na classe 31.
N.° 422.919 - Agrima Equipamentos e Máquinas Agrícolas S. A. Prossiga-se com exclusão dos artigos
grifados.
N.° 422.931 - Agrima Equipamentos e Máquinas Agrícolas S. À.
-- Prossiga-se com exclusão dos artigos grifados a fls. 5.
N.° 422.981 - Abradei Abrasivos
Dentários e Industriais Ltda. - Prossiga-se com exclusão dos artigos grifados a fls. 5.
Arquivamento de Processos

N- .° 396.409 - Gildo Rosa Frumento.
N.° 413.152 - Cotinco Cia. de Organização Técnica Industrial- e Comercial.
N.° 413.435 - José Lincoln de Matos.
N.° 413.499 - Turistur Passagens
e Viagens Ltda.
exiu6ncia.
N.° 413.750 - Indústria de Tubos
N.° 414.844 - Indústria Farmacêutica Endochimica S. A. - Cumpre ia e Artefatos de Cimento Vidrado Ltda.
exigência.
N.° 413.761 - Acir Oak Chave de
N.° 415.243 - Faproco Fábrica de
Produtos Cosméticos Ltda. - Cumpra' Onda S. A.
N.° 413.828 - Pósto de Areia Acaa exigência.. •
N." 415.278 - Banco Nacional de ra' Ltda.
Minas Gerais S. A. - Cumpra a exi- • N.° 413.834 - Indústria e Comérgência.
cio de Máquinas e Artefatos Plásticos
N." 415.412 - União Cafeeiro S.A. Plasol Ltda.
N.° 413.854 - La de Rocha Indús- Cumpra a exigência.
N.0 421.150 - Fritz Rosenbaura - tria e Comércio de Material Isolanto
Ltda.
Cumpra a exigência.
N.° 414.357 - Jasmim Pinho da
N.° 422.904 - A Firma Laaor 5. A.
Silva e Quintino Henriques dos San--o- Cumpra a exigência.,
tos.
N.° 422.922 - C. G. Silveira CalN..° 414.531.- Isaac Basbaum.
çados -- Cumpra a exigência.
N.° 414.839 - São Geraldo EngeN.° 422.923 - Mordco Saticovsky
ganhia Comércio e Indústria S. A.
-- Cumpra a exegancia.
N.° 414.951 - Drogaria Radofar
N.° 422.950 - Corelga Enganharia
Com.'e-rio e Transporte Ltda. -.'um- ma Ltda.
Igreja Evangélico
N." 415.289
pra a exigência.
N.° 422.990 -o Agostinho Lia - Assemb iéia de Deus em Goiênia.
N.° 415.356 -- Pedro Lauro KonCum pra a exigência.
rath.
N.° 422.991 - Agostinho Lia •
Lvo Reiuoldo Bauer.
- C , anpra a exigenraa.
N.° 415.363 - Calçados Sandense
N.° 422,994 - Publicidade Karvas
Ltda.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 417.635 - Vogue Imobiliária
422.996 - Encadernação Bela
Ltda.
Vista Ltda. - Cumpra a exige:laia.
N.° 41.7.878 - Getirges Ghazi as
N.° 422.997 - Tudotrieot Con çecIrmão.
çOes Ltda. - Cumpra a exigência.
Antonio Sauma
N.° 554.224
N.° 422.998 - Abradei Abrasivos
Dentários e Industriais Lida, - Cum- Filhos.
- Arquivem-se os processos.
pra as exigências.
N.° 422.999 -a- Cias. Imobiliária e'
Comercial A. Suhadolnik Lide, __a:
NOTICIARIO
Cumpra a exigência. ,
1
Diverso,

•
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-N.o 404.250 -• Josef Mroz Prossiga-se com os exemplares antigos
grifados.
. N.° 420.860 - Controles Automáticos Saram- Ltda.. - Prossiga-se excluindo-se alavancas de câmbio.
N.° 420.876 - Fortanka Brasileira
S. A. 'Indústrias Metaloquímicas Prossiga-se excluindo-se o, que foi grifado a fie. 4. Cumpra e• exigência.
•

Opos.kaes
Twin Disc Clutch Co. - oposição
ao termo 563.964 marca Discomatic
classe 21.
Indústrias Gessy Levar S. A. -oposição ao termo 565.609 título Vogue's Cabeleireiras classes 33 - 48.
Indústrias Gessy Levar S. A. oposição ao termo 564.106marca >ase classe 36.
•

marca Almag.
Chessebrough Pond's Inc. - oposição ao termo 564.700 marca De
L'Ange.
Marietta do Brasil Indústria e Comércio Ltda. - oposição ao termo número 495.233 marca Vinilar classe 1.
São Pauli; Alpargatas S. A. - oposição ao termo 565.920 marca Kipisa
classe 26.
Jose Armando D Onofnu - oposição ao termo 544.161 marca Di Branco.
Lojas IF Ltda. - oposição ao terno°
IPI classe 36.
Malharia Nossa Senhora da Conceição S. A. - oposição ao termo número 564.892 marca Karina Modas classe 36. _
Rizzo S. A. Indústrias da Alimentaçã3 --- oposição ao termo 567.347 marca ,Rizopil classe 41. •
Vulcan Material Phastico S. A. oposição ao termo 562.721 marca palflex Classe 28.
Levar Brothers Port Sunlight Ltda.
- oposição ao terno° 566.805 marca
Metalux classe 8.
International Harvester Co. - oposição ao termo 566.664 marca III classe 21.
Alurninum Co. of Canada Licnited
- oposição ao termo 562.979 marca
-Alcon classe 50.
Volitswagen do Brasil Indústria e
Comércio de Automóveis S. A. - oposição ao termo 566.259 título Voiks
Motor Club cl. 33..
Volkswagen do Brasil Indústria e
Comércio de Automóveis S. A. - oposição ao tarmo 566.260 título Volks
Club cl. 33.
Casa Fonseca Duarte Cereais Ltda.
- oposição ao termo 569.273 marca
Casal el. 41.
Tabacaria Londres S. A. - oposição ao Orno 563.926 marca Dorado
classe 44.
Sunbeain do Brasil Ansi Corrosivos
S. A. - oposição ao têrmo 564.658
marca Aero Coat classe 1.
Suubeam do Brasil And Corrosivos
S.' A. - oposição ao termo 564:659
maroa Acro X classe 1.
Sunbeam do Brasil Anti Corrosivos
S. A. - oposição ao termo 564.660
marca Aeroclean classe 46.
Sunbeam do Brasil Anti Corrosivos
S. A. - oposição ao termo 564.655
marca Aeromar classe 50.
Sunbeam do Brasil Anti Corrosivos
S. A. - oposição a3 termo 564.656
marca Aeromover classe 1.
Sunbeam do Brasil Anti Cornisivos
S. A. - oposição ao termo 564,557
mares Rerofoafer classe 1.
Sunbeam do Brasil Anti Corrosivos
S. A. - oposição ao tênno 564.661
marca Aerolimp classe 46.
Vemag S .A. Veículos e Máquinas
Agrícolas - oposição ao termo número 564.900 marca Genuini classe 21.
Vemag S. A. Veículos rle Máquinas
Agrícolas - °Posição ao termo mime- i
ro 564.908 marca Genuine classe 21.
Vemag S. A. Veículos e Máquinas
Agrícolas - oposição ao termo número 564.902 marca Genuirm clame 21.
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Vemag S. A. Veículos • Máquinas
Agrícolas - oposição ao termo número 564.906 marca Genuíno classe 21.
Indústria Gessy Levar S. A. - oposição ao termo 563.662 título 'Jeca
classe 36
Indústrias Gessy Lever S. A. - oposição ao termo 563.663 marca Jec•
classe 36.
Indústrias Gessy Levar S. A. - oposição ao termo 563.634 marca Jacy
classe 41 •
Brillo Manufacturing Co. Inc. oposição ao termo 564.336 marca Brilazul.
MCA Inc. - oposição ao termo número 563.565 marca CMA classe 8.
MCA Inc. - oposição ao termo número 563.566 marca CMA classe 28.
MCA Inc. - oposição ao termo número 563.569 título CAIA Conservatório Musical Adventista.
Manoel Anibrúsio Filho S. A. Indústi ia e Comércio (oposição ao Urmo 566.775, marca Locnam clease
52).
Ins-titut National dos Appellation
D'Origine des Vins et Eaux de Vle
(oposição ao térino 563.930, marca
Mil Oitavas classe 42).
Institut National cies Appellations
D'Origine dos Vins et Eaux de Via
(oposição ao termo 503.875, marca
Skoll classe ,421.
Levar Brothers Port Sunlight Limited (oposição ao tèrmo número
565.509, sinal de propaganda TV Ltet
classes 1 e 8).
Layer Brothers Port Sunlight . Limitcd (oposição ao térmo número
565.542, titulo Arte Lux, classes 8,
14 e 15).
Levei' Brothers Port Sunlight . Llmited (oposição ao Urino número
507, nome comercial Caea Lux
56e5d.a).
L
Layer Broihers Port Sunlight Limited (oposição ao termo número
565.541, marca Arte Lux, classe 8).
Levar Brothers Port Sunllght Limited (oposição ao tèrmo número
5C5.510, marca Casa Lux classe 1).
Levar Brothers Port Sunlight Limite(' (oposição ao tês-mo número
565.540, marca Art Lux classe 40).
Levei' Brothers Port Sunlight Limitcd (oposição ao têrmo número
595.511, marca Casa Lux, classe 8).
Layer Brothers Port Sunlight Litnited . (oposição ao têrtno número
565.508, nome - comercial Casa Lux
S. A.).
Cromos S. A. Tintas Gráficas
(oposição ao térmo 566.1517 nome comercial Comotrás).
União Fabril Exportadora S. A.
U F E (oposição ao têrmo 566.145.
marca Itios.u1).
Ernesto Neugebauer S. A. Indústria Reunidas (oposição no térmo número 596.131, marca' Carioca ciasse 41).

41) Paulo Alpargatas S.' A. (oposição ao têrmo 565.924, marca Coronado Seco é: Tava aes Ltda. (opo..
siçã'o ao têrmo 562.738, titulo Feira
do Povo).
3, I. Case do Brasil Comércio •
Indústria Ltda. (oposição ao têrmo
561.729, titulo Case Curso de Aprendizagem de Serviços de EScritório).
Joalharia Duque Ltda. (oposição ao
térmo 564.471 marca Duque Real.
classe 8).
Indústria de Camas Incita Ltda.
(oposição ao térmo 566.054, tItu)0
Incas classes 41, 42 e 43).
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lie Indústria Therma Elétrica Li- • Fernando- Rodrigues
Cia. Cipaii Indústria e Comércio nina (oposição ao Vamo 563.918
(oposição ao termo 506.381, marca marca Mal" classe 23).
mitada (aposição, ao tármo, 566.273 (oposição ao bana° , 422.985 - marCapa classe 41).
ea Grão de Ouro - classe 41)..
Myrta S. A. II1d. e Comércio (opo- - marca IT classe
Cia. Cipan Indústria e Comércio sição ao têrma 563.622, marca MarFernanda Rodriguea
C DÁ I Consorcio Mercantil de
(oposição ao Urra° . 566.C34, nome co. frid, ciasse 487.
marImóveis Limitada (oposição ao tèrma (oposiçao ao tanno .raercial, Comercial e Importadora Indústrias Martins Jorge S. A. 567.247 - ;parca C I /14 .- classe ca Ouro Negra. - atasse 41).
Cipar S. A.).
(oposição ao térmo 583.772 marca 50).
• Rase Ilarlie Reid Iaternationat lãs
.
Cia. Cipaa Indústria e Comércio, Aranha)).
Trans:ninas. Transportes Gerais Li- minatacia (4:aposição ao. tênno
(oposição ao térmo n9 566.380, nome
Indtlatrias Martins Jorge S. A. mitada- (oposição ao tèrmo 569.169 564.742 - marca Confecções Vingi
comerciar Cipa S. A. Industrial de (oposição
ao temo. 563.772, marca - marca Transtainas - classe 4) . Dei! Mar - classe 36)..
Produtos Alimentares).
Aranha).
Standard Propaganda S. A. (opoMateriais de Construção À-lantana'
Inteco Industrial . Tècnie.o e ComérIndústrias. Martins Jorge S. A.
sição ao tarrno 560%631, marca Stan- (oposição ao tèrmo 563.771, nome co- cio Limitada (oposição ao tema ... Sociedade Anônima - (kopasiçã.o a4
darsom, classe 50).
mercial Lanifício Aranha Ltda.).
566.186 - marca Intelea - classe temo 568.240 - marca Vermicu1it4
- classe 16).
Cia. Nacional de Artefatos MetáIndústrias Sabão e óleos Luboaa 8) .
licos Alma (oposição ao térmo nú- S. A. (oposição ao térmo 563.723,
Materiais de' Construção Montanál
Fornecedora
de
Materiais
Fortenaa
mero 563.747, titulo Almag, classe marca Jacaré). .,
Sociedade Anônima - (oposição ao Sociedade Anônima (oposição ra,
32)
União Fabril Exportadora 8. A. temo 5674.564 -- marca Fortema - téania 5611,241 - marca Vernaculite
Trevoli S. A. Artefatos de Couroa (oposição ao térmo 565.014, marca Classe 16)i.
- classe 78).
e Plásticos (oposição ao tarrara nú- Trital. classes 2 e 46).
Materiais de Construção Montanal
mero 567.136, marca Trevo, classe
A
O
Tarre
filhos
Limitada
(opaSão Paulo Alpargatas S. A. (opoSociedade Atônimai- (oposição ao tãr18).
sição ao têrmo 563.545 - marca mo 566.242. - marca Vermiculite
sição ao térrno 565.935).
- clame 48).
Elnabra S. A. Eletrônica Nacional
classe 151. .
Societe Anonyme Chanel (oposição Perala
•
/vIesbla Sociedade .Amánima ( opoBrasileira (opósição ao termo nú- ao tênno 565.050, marca Chantelle).
Materiais de Construção Montanel
mero 567.145, marca VoItibras, elassição
ao
tênno.
568,305
•
marca
Brasilva S. A. Importadora e Exe 8).
Sociedade " Anônima (oposição ao
portadora (oposição ao tármo nú- Hercules - classe 5.),
termo 5e68,1..
.2;13 - marca Vermicida.
Cia. Perfex Transporte Engenharia mero 569.612, marca Brasil%) .
Mesbla Saciedade Anônima (opoComércia Indústria (oposição ao. tèrMonolira Moinhos da Norte do. Bra- sição ao têm-mo 568.306 - marca _ classe
no 565.830, marca Perlex, classe 6), sil Ltda. (oposição ao tiram 567.210,. Hercules :-- classe 6).
Fundição Tèmnea N'acional' LimitaZincabrás Tratamento de Superfí- marca Monolito, classe 16).
da (oposição - ao têrmci 563.529 Mesbla Sociedade Amacia-ia (oPo. nome comercial,
cies Metálicas Ltda. (oposição ao
' Técnica Nacional LiConstrutora Habitat Limitada (opoarme 563.452, marca Incobrás, elas -. sição ao tèrarg 566.307 - marca sição ao. tUana 568307 - marca mitada)..
Hercules
clase 11).
Mesbla Sociedade Anênima (aposição ao tèrmo 568.308 - marca
Hercules - classe 16).
Mesbla Sociedade Anônima ( czPo
sição ao tér-mo 568 .309 -marc
Hercules - classe 21).
Mesbla . Sociedade Anônima (oPo.z
siçãa ao tèrma 568..309 - marca
Hercules - classe 21).
MesbLa Sociedade Anônima topoDistribuidora Limitada (oposição ao sição ao têm-mo 568.310 - nome coa
termo 569.111 - marca Panorama). mercial Artefatos Hercules Limitada)

e 5).
Cia. Cervejaria Braluna (oposição
k tèrmo 567.226, classe 43, marca

Habitat
classe I6).
Constratora Habitat Limitada (oposição ao temo 566.308 - titulo
Laranja Refrigerante Guarany).
Habitat Comércio de Imóveis - clasCorbiniario R. Aquino (oposição ao
ermo 569.585, classe 41, marca Cor- se 33).
I) •
Reiznpex COnaércio e Indústria SoMesbla S. A. (oposição ao. termo ciedade Annexima (oposição ao tênno
166.666, título Oficina Mecânica Hér- 567.276 - marca Reixnex - classe
16).
)ules, classes 11, 21 e 33).
Panoradm Propaganda Editora e
Rubem Baptista Chaves (oposição

ao térmo 569.614, marca Yeraanaa,
classe 48).
Lab. Leite de Rosas S. A. (oposiIão ao tarino 562.835, marca Mel de
Rosas).
Chrysler Corp (oposição ao têrmo
163.965, marca Mocar, classe 21).
Coral S. A. Fab. de Tintas Esmalies Lacas- e Vernizes (oposição ao
n.ao 56:3.838, titulo Corei, classe
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Hotéis OK Macedo A. (oposição ao tèrmo 567.559, marca Okay,
tlasse 42).
Indústria Gessy Levar S. A. Copolição ao têrmo 566.220, marca Tales.).
Inda.strias de Chocolate Lacta E..
(oposição ao , tèrmo 564.40T, marta Babis a Bala .que Alimenta, ciaste 41).
Indústrias Gessy Levar S. A. (opotição ao termo 565.646, marca Tatu,

'DIVULGAÇÃO N.° 880

tlasse 41).
Antônja Juca e Mello (op o sição ao

aérmo 566.310, titulo Fábrica Yorkl.
Kibon S. A. Indústrias Alimentlaias (oposição ao têrmo 563.861, marca Tuisti, classe 43).
Kibon S. A. Indústrias Alimentícias (oposição ao térmo 563.862, marca tuiste a classe 3).
Mimo S. A. Indústrias Alimentícias (oposição ao termo 583.863, maraa Twist, classe 43). Kibon S. A.
L Indústrias Alimentícias (oposição ao. têrmo 563.864, marca Tuist, classe 43).
Farbwarke Hoechst Aktiengesellsohaft Vonn Meister Luelus . tt Braning (oposição ao térmo 563.919,
marca Fiberlon, classe 37).
Farbwarke Hoechst Aktiengesellaehaft Vorm Ivleister Luchas & BM.
; "

• Preço: Crli 30,00
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Avelino Pomar Sociedade Anônima
Produtos Farmacêuticos "(oposição ao,

têrmo 539.44? - marca Avalia classe 3').
Vulcan Material Plastic° Sceimdaimp
Anônima (oposição ao tênue,
566-335 - marca VuleasoP - classe 36) .

São Paula Arpargatas Sociedade
Anônima (oposição ao têm-mo
30.marca Vulcapasso
565.9
a e47classe
Sherwin Williams do Brasil Sujedade Anônima Tintas e Vernizes
(oposição, acr teo 565.444 - marca
Super - classe s).
Imapa Intercambio Madeireiro do
Pais- Limitada (oposição ao temo
566.814 - marca Com apa - cl a
4).
Companbiá. Atlântica. de Investimentos- Catlandi (o posição ao temo
569.430 - marca Adantico - classe
50).
Frigorifica Annour do Brasil Sociedade Anônima (oposição. ao tèlmo 568.110 - marca. Xingu).
Coty • Societe Anonyme (oposiçãoao tarava 564.051 - marca Sabão
Poty - classe 461.'1"
Produtos Químicos Cilia Saciedade
Anônima (oposição ao têrmo 563.68.3
- nome comercial C. 1 B Construiu- .
-a Industriai Brasileira. Limada)..
Pkaduioa Químicos. Ciba Sociedade
Anónima. (oPoli ção ao têtma 563.662
•
insígnia C LB. - classe 33) .
• Produtos Quarnicos Ciba SOcied-ade
Anónima (oposição ao , tãrme 563.681
- marca C. I' - classe 16).
Produtos Químicos Oba Sociedade
Anônima (oposição ao terno
classe
marca C 1 B
563.684

50).
Consorcio Imobiliária do Brasil Sociedade Anónima (oposição ao tar,
.
-na 563.684 - marca. C fl 13),
Consorcio Imobiliário do Brasil So•
ciedade Anônima- (oposição ao temo
563.681- - marca C I ff).
oCnsurcier Imobilerier db Baasil Sociedade Andariam topasição ao tes.
aso 563.682 - Ibeignia C' I 13). •
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Kaiaer jecp Corp. (oposição ao terDistribuidora de Publicaçees; Limimo 563.265, marca Vipe, classe 21).
tada DPI. (oposição ac. termo
sitafer S.A. Comércio e Indústria
563.589' — marco Circular Vermelho)'.
de Ferro (oposição ao termo, 562.298,
1atribuidora dit Publicações Limi- Marca Sisafer, classe 596.
tei& DPI, (oposição ao tenro ....
,Serviços Técnicos de Alimentação
•563.590 — marca Ponto Vermelho). S.A. Seta (oposição ao tatu) 563.705,
nome comercia? Sett Serviço EspeDfClIar-t Companhia de Tecidos cial de 'Transporte e Turismo Ltda.
Aurora (oposição ao têrrno 563.751j.
Casa Durães Louças Ltda. (oposiS C Johnson, ea Soa Inc (oposiçãO ção ao termo 5.&ã.175, marca Casa
ao taram 563.504 — marca Raio — Coelho, classe 17 ).
Cia. Brasileira R.horiaceta Fábriclasse I). •
ca de Raion (oposição ao termo
Vukan Material Plástico Sociedade 568.179, marca Brasinyl) •
Anónima (oposição ao termo 565.911 Indústria de Rádios e Componentes
Eletrônicos transauto Ltda.. (oposi— marca Vala/lat).
Villasboas Sociedade Anónima In- ção ao termo 564.511, marca Trandastrias de Papel (oposição aar tér, santo, classe a).
Pharma S.A. Laboratórioe, Fazmo 569 — marca Brazil — ' classe I maceuticos
(oposição ao termo 564 116
i8).
marca Kofarma)
Van Den Berghs Export. Limited
Latimuo Sociedade • Asa:mima. Pra- (oposição ao termo 567.807, marca
datas Biologicos ' e Químicos (oposi- Astro).
ção ao termo 525.210 — marca
Cima Cia. Industriai de Material
Automobilistico (oposição, ao tèrnm
Teibedosan) .
563.328. marca Simabud).
Vulcan Material Plástico Sociedaec
Sopal Sociedade de Produtos Alieoposiçao ao termo 565.915 — mar- mentícios Ltda. (oposição ao termo
ca Volcaplastico — classe 36),e
566.960. marca Banacrem. classe 41).
Restinga S.A. Investimentos (opoLannuno Sociedade Anónima Pro- sição ao tarmo 562.581. .1..1tulo Restindistas Biologicos e QuirniCar (oposi- ga Clube Residencial Esportivo).
)o ao termo 525.209 — marca TriJacome Antônio Império (oposição
vibedcean — classe 3).
ao termo 563.369, marca Império,
classe 36).
Vaiam Material Plastanco SociedaSimea do Brasil Soc. Anônima Inde Anónima (oposição ao termo ... dustrial de Motores, Caminh5es e Au565.932 — marca Vulcaton) .
tomáveis (oposição ao termo 564.750,
Lemans, classe 21) .
Manufatura de Brinquedos Estrala titulo
Bonfiglioli Comercial e ConstrutoSociedade Anônima (oposição ao ter- ra S.A. (oposição co termo' 563.681,
mo 564.850 — marca A Estrela
•
marca Cib. classe 16).
classe 32) .
Bonfiglioli Comercial e Construtoi.a
•
(oposição ao termo 563.083 noCoaram Soaiedade Anônima Co- S.A.comercial
Cib Construtora Indusmercial Industrial • Importadora (opo- me
trial Brasileira Ltda. ).
sição ao Urino 565.95.1 — expressão
Renda Priori & Cia. (oposição ao
de propaganda Mozarm).
têrmo 562.858, marca Beija Pior).
Cinderel Decorações Limitada (opo- S.A. Metalúrgica Printec (oposição
termo 544.003, nome comercial
, slção ao termo 563.500 — marca aoEu,sa
Empreendimentos Unidos MiCiaderela — classe 36).
ganharia, Indústria e Comercio LiGradarei:Decorações Limitada (opo- mitada (oposição .ao termo 563.680.
sição aia réralo 564. 400 — marca marca nuca).
Metalúrgica (oposição ao terCéalecçõea Cinderela — classe 36)a moS.A,
564.004, marca Orintec)
Ilerin,g & Salomão (oposição ao. terSyndicat Natio:ta/ de La iaerfumamo, 586, - 380. marca J.
clame 3e). rie Française (oposição ao termo
Soc.. de Ferragens Atlas Limitada 563.077, marca Shampoo France, clas(oposição ao termo 562.062. marca se 48).
Sendicat Natiorme de IA PerfumaAtlas, classe 496.
ria PrançftiSe (oposição ao termo
nquadria.s Pazirão S.A. (oposição 563.075 marca óleo Sua" France,
ao; termo 565-123, marc Padrão, dita- classe 48).
ria 40) .
Bicicletas Monark s. A. (oposição
ela. Eaetrontecânica Crena (opo- ao têrmo n 556'.107, título Rainha
siçã.o ao termo 547.081, marca Cei- dás Bicicletas).
Ne.clb Javeich. ift Cia.. (oposição ac
mar, classe 36).
tema 565.544, marca Mima clasCompanhia Eletromecânica Calma se 34).
(oposição. a.o termo 557.168. marca Indústrias José Kalil S.A. (oposl:
Teima, ciasase 29).
Vão ao Carmo 565.514, marca ..a. K..
Cia. de Prigorifitos do Brasil (opo- classe 36).
Bonn,. classe 42).
siçâo ao térmo n9 565.908,
.
e ., marca marca
Companhia Anônima Toddy VeneFrigas).
zolana, (oporecão ao lérmo 567.142,
Isolatea falétrica Ltda. (oposição,
ao termo 565.716, marca Doltex, elas-.
•
se 16) .
Indústria e Comér ci o de Malhas
Privilégio cie,inveree
Matlã. Ltda. (oposição ao têm°.
4111.653,..marea Medeie, classe 367..
TERMO N9 135.148
Engemon Engenharia de Montagens Ltda. (oposição co térmo 5(35.838. Depositada em 20 de dezembro de
1961
nome civil Engecorn).
Nega Maar (opada° ao termo Patente de Modelo de Utilidade_
561.581, marca Diplomata, clube 36).
Titulo; Marcos ou sinaleiros para
Axe' Thosing Soreneen (oposição ao Trânsito aplicada ao solo.
•
tatmcs 565.64Bi. marca. Supremo, clasRequerante:. Sinalux Indústria e
se 41).
Comércio de Oatadioptrkos S.A.
Reune. Barram= S.A. Indiletria. São Paulo.
de Tintas- e óleos; (oposição ao terna Em resumo. reivindica-se, como eletítulo. >gore Ind. e- Contéra mentos constituídos da novidade.
afiz de, Peças da . Automóveis, Rateia conteúdo doe seguintes pontos miracteredicos:
Limitada).
•
iça Marcos ou sinaleiros para
lealser Jeep Corp. (oposiçãO ao ter- trine%) aplicados ao solo, constitui563.265,
marca
Vipe,
clamai
E).
aa0
dos par peça ineeállea, aa Receia de
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calota, dotado pela face inferior de lado superior horizontal destas eha.i
Cidades divergentes, caracterizadas Da% tara furo central (8) a os ladon
pela fato de que as caiotas apresen- atoemos das mesmas tem u nia ale".
tam, em posições diametralmente I (7)* com uma abertura; o furo (0Ie
opostas, "acartes arqueados, na es- externos das mesmas, tem uma a1e4I
pessura doa quais se encontram im- (7), são os elementos em que op»
plantados elementos refletores de luz. cionallue.nte se prende à haste cone
— Um total de 2 pontos.
i vencional 180, fixada no chassi;
1 fato. de ambos os encaixes (3 e .41 1
serem os, elementos que Possibilitam:11,
, às hastes. juntarem-se ou se <lis.
TERMO No 139.136
J tenderem, telescópicaniente, para G
mais perfeito ajuste ets • diversas bia
Depositada em 18 de mala
tolas das baterias. — Total de 2
de 1962
i pontoa. •
Requerente: Taufick Saltara Jaalor
— São Paulo.
Pontos característicos de: "Nova
'rEitMO N9 111.993
disposição em enxugador de pisos"
20 de julho de 1957
19 ) Nova disposição em enxugador
da pisos, caracterizada por uma base
Rc-qmerente: Luigi Papaiz — São
(1), à qual prende-se a cabo (2),
tendo esta base duas dobradiças (3) I Paulo,
às quais articulam-se dois suportes
Titulo: Novas disposições comum(6) planos, aos quais são adaptadas : tivas em fechaduras para gavetas a
duas esponjas ou uma só (duplas) de similares, — priveégio de invenção.
qualquer material abtorvente, nas fa1* — Novrá disposições con.strutices inferiores, ficando êstes suportes
conlarlares, quando na posição de uso, tas em fechaduras para gavetas e
e fechando-se um contra o outro. 'similares, caracterizado pela fato de
press ionando entre si as duas espon- que o castelo se apresente encaixadd
jas, quando a água nelas retida é em peça. tubular, sendo que contra
expulsa. — Total de 4 pontos.
periferia do fundo desta e o topo
interno da castelo se encontra
posta mola,. enquanto que lateralmente, nas prcximidades do topo
TeRMO N9 115.521
• terno do cutelo o mesmo apresenta
cavidade em que se aloja pino acio6 de julho de 1959
nado para o exterior por moia, soRequerente; Ronaldo Barbosa — bressaindo-se região de menor dela
metro do pino. a qual pode se encaiSão Paulo.
Título: Nova ferramenta para cor- xar em orifícios correspondentes da
tar chapas metálicas. — Privilégio de peça tubular, estes dispostos defasados de litigue° reto. — Total de 3
.
Invenção.
\pontoa.
1 9 — Nova ferramenta para cortar
chapas metálicas, caracterizada por
•ser constituída de uma haste provida em suas' extremidades de rasgos
'
TERMO 1n19 112.488
provida aialongitad iriaes. e centrais, extremos.
t
ambém
o
l
o
s
icip
De 11 de ageato de 1959
de ail
Total
t al de
Requerente: Roaerteshaw — Pule,
Controla Company. — Estados Um
TaR510 N9 111_818,
dos da América.
Título: Aperfeiçoamentos em válDepositada em 15 de Julio de 1959 vulas
de fluidos termostaticamento
controladas.
• (Modelo de utilidade).
(Privilégio de Invenção)
Requerente; Osvaldo • Colombi — •
São Paula. .
1 9 Uma válvula para fluído terPontos característicos de: "Origi- mosakticamente controlada compre.
nai disposição em quadro para fixar 'cadeado em combinação,, um invólua bateria no chassi dos veículos Mo- cro tendo unia abertura de admissão
e uma abertura de descarga para
torizadas.
fluido no seu interior, uma sede de
Original disposição em quadra válvula
no dito Invólucro disposta
para fixar a bateria no chassi dos entre a abertura
de admissão e a
veículos motorizados, cujo quadro dita abertura de admissão
ea dita
prbpriamente dito e que envolve os 'abertura de descarga, um elemento
laterais superiores da bateria, ca- de valvura no dito Invólucro deala.
racteriza-se por ser constituído de cável entre uma multiplicidade
quatro longarinas ou hastes metáli- posiç(5es de contr6le em relação
cas laminares, ou de outro material, dita sede, uma manivela girava
relativamente alongadas, cuja parte unia alavanca de comando montada
de maior extensão (1) é retilínea, e sôbre a dita manivela para moviuma das, suas pontas dobra-se em mente translatório e rotativo, dispo.
esquadro, compondo o lateral (2) de sitivos motrizes para impulsionar a
menor comprimento da peça; as dita alavanca de comande num senpartes de maior extensão (9) ajas- tido de rotação e desse modo des10.
tamase sobre as similares,, por sim- car o, dito elemento de válvula para
ples justaposição ou encosto, as quais uma das ditas posições,, dispositivos
afio mantidas nessa posição por dois tèrmicamente respondentes para ima
encaixes (3), alongados, cuias pare- Delirem a dita. alavanca de com andq
des dl) dobradas sobre si; os late- no sentido, oposto de rotação e
rais de menor comprimento das has- modo deslocar o dito elemento de
,tes,, ajuntam-se entre sia também For válvula para outra das ditas posição.
simples justaposição, por meio de ou- e dispositivos giráveis operativamena
tros doia encaixes similares (4); na te associados cora a dita manivela. e
parede externa destes dois encaixes deslocáveis entre uma multiplicidadd
para os lados, menores, tem soldada de posições para girarem a dita. aleae.,
a ponto ou rebitada, uma chapa em manca deslocarero a posição 1¥1
esquadro, cujo bordo superior (5) se dita alavanca de co,mmula e a pode.
constitui rto elemento que coadjuva deo 03 elemento de válvula em raé
a fixação do conjunto no bordo su- lação à dita sede, (Total de 13 pai»
perior da bateria , ou baterias; o toe).
•
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TÉ.RMO N e 112.114
e
29 de ju ho de 1959
Requerente: Nochimas leelmenas —
São Pau:o,
Invenção: Brise — Soleil Retratil e
novel por sistema Pantográfico. —
privilégio de invenção.
1 9 — Brise-sceell . retratil e 'movei
por sistema pantográfico, caracterizado por um sistema pantográfico
cujos braços são acoplados a um
eixo rotativo articulado, através de
barras e disco giratório, a uma alavanca de acionamento. — Total de
3 pontos.
TÉRMO W 112.449
11 de agôsto de 1959

TÉRMO N.0 119.208
De 5 de maio de 1960
Requerente: Bartolomé- Bou
Villalonga
Estado do Rio de
Janeiro.
Titulo. Original raspador de
Soalhos — Modêlo de Utaidade.
1.0 Original raspador de soalhos, caracterizado pelo fato de
compreender uma malha urdida
com fios de aço (palha de aço) .
Total• de 3 pontos.

TÈRMO N9 112.893
De 29 de agosto de 1959
Requerente: José Pinto Cortei
Filho. — Estado do Rio de Janeiro.
Titulo: Aparelho Tele-recepcionista.
(Privilégio de Invenção)
1 9 Aperfeiçoamentos em mesa de
rede telefônica inter — caracteriza
dos por possuirem indicadores de.
comunicaçeo. (Total de 6 pontog).

Maio de 1963
mente por tampa rosqueada portadora de válvula de segurança, sendo

que em tal tubo se abre uma das
extremidades de tubete para vapoe,
encimada por capuz, enquanto que e
extremidade restante se abre externamente no fundo do ferro, na parte
anterior do mesmo, percorrendo e
citado tubete o interior da câmara
de água, sob a qual se enec a
usual resistência elétrica devidamente isolada. (Total de 2 pontos).

TÊRMO N.° 116.803
De 8 de fevereiro de 1960

CÓDIGO BRASILEIRO DO AR
E

eequerente: Ideal — Standart S.

A. — Indústria e Comércio — São
Paulo,

.FGISLAÇ ÃO
P
POSTERIOR

Dipositivo automático de
contrôle de fluxo — Privilégio de invenção.
1 9 ) Dispositivo automático de contrôle de fluxo constante de liquido,
caracterizado por compreender um
corpo tubular provido, internamente,
de uma região cujo diâmetro se reduz progressivamente em direção a
um dos topos, enquanto que no bocal do topo oposto se apóia um flange dotado de perfuração e pertencente a outro corpo tubular interno,
perfurado no fundo, por onde atravessa o pistão com a cabeça de
maior diâmetro projetada .para baixo e tendo seu corpo superior envolvido por mola que se aloja na peça
tubu ler interna e cuja extremidade
superior se apóia no batente de espera e vedação disposto no bocal do
referido tubo interno.

DIVULGAÇÃO N.° 762

tontos característicos de:
Patente de modêro de utili
dade.
''Novo tipo de interruptor elétrico".
Requerente: Aldo Affortunati e
Giovanni Fulchignoni. — São
Paulo.
2.0 Um novo tipo de interruptor elétrico, acorde com o ponto
1. caracterizado pe.o fato das
duas projeções laterais da tecla
(I), dispostas transversalmente,
adaptarem-se, sob o rasgo ou
abertura da tampa ou espelho
(10) do interruptor, era reentrância com função de mancais.
Total de 3 pontos.

Preço Cr$ 120,00

TÈRMO N.° 118.192
De 28 de março de 1960

A VENDA

TERMO N 9 112.470
De 11 de agôsto de 1959

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Pequeeente: Odd Fredheim Johnsen. — Noruega.
Titulo: Arranjo em sistemas de
suprimento de água.
(Privilégio de Invenção)
19 Arranjo em sistemas de suprimento de água, caracterizado peto
.fato que no mesmo se descarga fica
ligada com uma válvula de mão-retôrno disposta numa linha de aleMentação de uma bomba a motor,
um sino de pressão relativamnete pequeno e unia chave acionada po:
pressão para o motor da bomba, funcionando pela pressão Ofk e r e na t4rtha de descarga, o suprimento de
agua da linha da bomba para a iiiaha de descarga sendo regulado ou:
uma válvula reguladora em ligação
442411 a qual fica arranjado um desvio entre, a linha de alimentação e a
linha de descarga. (Total de 7 pontos.

Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende.se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

IMPÔSTO DE SELO
Consolidaçao baixada com
e Decreto n. • 45.421, de 12 de
fevereiro de 1959. -- Circular
a• 6. de 19 de fevereiro de 1959,
do Ministro da Fazenda,

Requerente: Joseph Hirsch Vir
neberg — Canadá.
Titulo: Bolsa e estrutura da
cabo da mesma — Privi'égio de
Invenção.
1.0 Uma estrutura de alça para
saco tendo uma parede tubular,
um fundo fechado e uma borda
continua formando uma bôca,
caracterizado por compreender
uma estrutura tendo um buraco
de mão na mesma, a estrutura
tendo uma parte inferior distante
da bôca ajustada por meio de
adesivos na parede do saco e
uma parte restante adjacente à
bôca contendo o buraco de mão
que é capaz de movimento de
flexão com relação à parede do
saco, a parede do saco não sendo
de outra maneira obstruida e
tendo uma parte dobrável livremente de circunferência icontiaua adjacente à bôca. Total 'de
9 pontos.

TÉRMO 14.0 121.611
'

'ISPIelo N9 112.861
De 5 de inalo de 1959
Requerente: Tetsuo Mirashima,
''assuo Takchara e Amaro lenaga —
Paulo.
, Titulo: . Aperfeiçoamentos em ferro
¡elétrico a vapor.
(Privilégio de Invenção)
1 9 Aperfeiçoamentos em ferro elétrico a vapor, caracterizado pelo

fato de apresentar o corpo do ferro,

em seu interior, depósito para agua.
O qual se comunica anteriormente
oom tubo vertical fechado superior., )

DIVULGAÇÃO N.° 810
•

Preço: Cr$ 100,00
.A VENDA t
15eçtto de Vendad i Av. , Rodrigues Alves, t
Agència I: Ministrio da Fazenda
•"Atende-se a pedidos pelo Serviço de :Reembolso Postal
;

De 29 de julho de 1960

Requerente: Continental Can
Co. Inc. — Estados Unidos da
América.
/Titulo: Composição para revestimento"— Privilégio de Invenção:
1.° Um procesSo de formar uma
composição de revestimento a
base de resina contendo resina
de polivinil cloreto, caracterizada
pelo fato de receber adição de
acrilonitrilo ,butadieno e resina
fenólica para formar uma organosol-solução. Total de 15 pontos.
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~tendo "Ata da aodado man o aet, 283 do OtSdida da Proxeledade Industriai. Da data da pubtleaego começará a
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•

11•1n•n lemanwnmew e

Térreo sais. 576.878 à 576.879, de
294-1963
•
Indústrias Elétricas e Musicai*
Fábrica Odeon S.A.
Guanabara

Térmo zi.' 576.872, de 29-1-63
Manuel José Falia
Gurtaabara

t1 SÉCULO
"

Orquestran
Violinos de Ouro

Casse 32
Jornal
""?...'rermo n.° 576.873, de 79-1.63--~
Confecções Ker S. A.
Guanabara •

KE
!Indústria Brasileiro/
Classe 36
Artigos. da classe
Tézmos as. 576.874 à 576.875, de
29-1-1963
Indústrias Elétricas e Nysicals
Fábrica Odeon S .A.
Guanabara

‘11nCiústria Brasileira'
Classe
Discos gravados, discos falantes e
ctscos sonoros
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas.
anuários. álbuns impressa% boletins, ca.
táJogos, edições impressas, tratetos. Ioga
sais, livros inrpressos, publicações im
pressas. revistas, Órgãos de publicidades, programas radiofónicos e rádiotelevisionadas, peças teatrais e cinema..
tográlicas, programas ciree.asea
Térmo n.9 576.880, de 29-14963
Laboratério Biopart Ltda.
Guanabara

Vrquestra cie,Ourrd

3AUE880176

INDUSTRIA. 884811:EIRA
Classe 8

Discos gravados, discos falantes e
discos, tioscrres
Classe 32
?ara distinguir: jornais e revista e pua
llicações em geral; aluna programas
Gadd:alema impressos ou grvaados por
lado e qualquer processo. mecânico e ou
elékko, programas para televisão, reproduzido por qualquer processo mecânico. elétrico e oa ético: peças. teatrais: Impressas e ou gravadas por gaiata
quer processa, peças claematogaillicas
por, qualquer processo. gravadas ou
Impressas

• 2nel/3t:ria Brasileira"
Casa e3
Uma especralidade farmacéêutica indicada com °profilático das infecções por
locasião do parto e antes ou depois das
Invençõ es que utilizem a via vaginal.
bem assira na profilaxia das infecções
pés-abortos. Vaginites gonocócicas.
eatafilocécicaa e micéticas

Tarmos na. 576.876 g 576.877, de
29-1-1963
ladastrias Elétricas e Musicais
Faiaria Orlem: S.A.
Guanabara

T

e

he Dreamers
PdÚStr-ia brasileira

Classe. 8
Discos gravados,. discos falantes e
discos sonoros
Classe 32
Pura distinguir: tbuas de revistas impressas, anuários impressos, almanaques
Impressos, catúlogot impressos, boletins
Impressos, folhetos impressos, figurinos
impressos, tornais impressos,. livretes e
publicações Impressos em geral , livros
impresso', Perl6iNos , folPress<x4 ,;,11:;elas;
'atnenmengraficas- e reviera;
- impressa& .

Têrmo 31. 9 576.882, de 29-1-1963
"deMaão" Indústria Farmacêuticas
Limitada
' Guawsbara
C
M...11ga

IndriSstria Braslleira
Classe 3
Urna especialidade farmacêutica indicada como medicação recalcificante.
hemostática e disensibilizante
Termo n.° 576.883, de 29-1-1963
Eznprêsa Gráfica e Jornalística .
Horizonte Ltda.
Brasília

IORIZONTE
, Casse 32

,••n•

•

n•••n

'ramo a.' 576.884. de 29-14963
José Rodrigues
Brasília

'SAIÃO IORI)
Classes: 33 e ia
'Titulo de Estabelecimento

Temo a" 576.885, de 29-1-1963
Nicolas Nakbee El Haerdad
Brasília

[METALÚRGICA

Têntro a.* 576 . 891, de 294 -19a11
Mibail Nicolas Karlatopoulos
Brasília

KARA NOVIDADES
Clnemes: 113, 30, 36, 39 e 4a
Títtdo de Estabelecimento
Têrmo n.° 576.892. de 29-1-1963
José Florêncio de Vasconcelos
Brasília

ruEno3onnn

NICOLAS

1RIECRIFFIE
1P.

Classe 11
TItalo de Estabelecimento
576.886, de 29-1-1963
Stef ano
Brasilia

Classes: 8 e 33
Título de Estabelecimento

:rênn0 a.'

Tèrato o.° 576.893, de 29-1-63
Oswardo Carnsinatti
Brasilia

JOALHERIA E RELOJOARIA

pAm ISA RIA

MILANO
CCIasses: 8. 1 3e 33
Titulo de Estabelecimento .

I NOTRE DAME

Termo a° 576.887, de 29-1-196 3
José Pereira ae Rezende Filho
• Brasília

Slj d REVIM

Casse 36
Tkalo de Estabeleciramito
Termo a.° 576.894. de 29-1-63
Sebastião de Oliveira
Brasgia

Classe 32
Ilesa revista impressa
Termo 11.° 576.888., de 29-1-1963
'alto Fagundes do Narimento
Brasília

;RADIOTÉCNICA
CONTINENTAL

-172aMs

Classe 41
Massas atireentietas

Termo a°. 576.895, de 29 1-6r
Nadir Meneses Pedossa
Brasiba

Casse 33
,Titulo de Estabelecimento
%Irmo u.° 376.889, de 294-1963
Adelino Costa da Silva
Brasilia

BORRACHARIA
ANTO ANTOJO

IAR SÃO LUCAS

Classes: 31 e 39
Titulo de Estabelecimento

Ciasses: 41, 42 e 43
Título de Estabelecimento

-.stinguir: Jornais e revista e publicações em geral; aluas, programas
Urino a° 576.890. de 294-1963
radiofónicos impressos ou grvaados por \ Comerciado 6 Breárter Ltda.
todo e qualquer proceiroanecânico e ou
Brasília
elétrico, programas paga televisão reproduzidos por qualquer processo mecânico, .elétrko : ata Afico; peças) ,teatrais impressas e ou gravadas por 'qualquer processo; peças cinematográficas
e 33
Classes:
po cluakillet f0"acicesso, vaiadas" ou
Titulo de &tabe1ar:1n~
ia:preme -

CINE MIO GB
-

Termo n.° 576.896, de 29.!
Gebrim 6 Cia.

,SIRIANA
a. s

, •
Classes: 41, 42 e 4$
Tkalle de Estabekelmanta
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Termo n.° 576.897, de 292-63
João Evangelista Sobanho
Brasília

gRfilfIRIM:10

Termo n.• 576.904, de 29-1-63
Companhia Universal de oHtéis
Guanabara

STRAND HOTEL

'Maio ie

Termo n. • 576.911, de 29-1-63
Frigorífico Wilson do Brasil S. A.
São Paulo
, PRORROGAÇÃO'

SINDICE

k,

Classes: 12, 22. 23, 24, 36, 37, (
49 e 39
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n. 576.898, de 29-I-63
. Antonio Carlos Mareins
Brasília

OR4ANI2AÇÁO COV-01.

Dos sem 1

Classe 5u
Imprenos concernentes a assintos contábeis

n. 576.899, de 29-1163
Francisco Joaquim da Costa
Brasília

Têrnx,

RELOJOARIA,
iBRASIL
Ciasses: 8 e 33
Título de Esatbelecanento
Termo n. 576.900, de 2991-63
Sociedade Planalto de Reara...a°aaões
Ltda.
Brasília

'PLANALTO
Classe 50
Artigos id cla3se
Termo il. 576.901, de 29-1-63
Urbanizadora Aguiar Ltda.

URBANIZADORAj
AGUIAR
Classt 50
Brasília

Classe 5
Titulo de Estabelecimeato
Termo n.° 576.905, de 29-1-63
Roque Vassalli
Argentina /

Magnus

Guanabara

Induzia e Comércio de Calçados Texas
Ltda.
OLYMPIC
IMASIIIIA E COMÉRCIO
1

Guanabara
'acame Comercial

em geral •

Termo n.° 576.912, de 29-1-63
Sofia —• Sociedade Financiados& de
Automóveis Ltda.
Sto Paulo

SOFIA

Classe 32
Lima publicação impressa
Termo n° 576.918, de 304-1963
Juvenal de Castro Lassa
Minas Gerais

tRIRUHA DO Ri0 00à

INDÚSTRIA" BRASILEIRA

PAVÃO

ÉTEXAS,

bE CALÇADOS TEXAS LTDA.

Industria Bras fieira

Classe 21
• Classe 32
Freio (parte integrante do veículo),
Marca
mecanismo para acoplamento de veiTermo n° 576.919, de 30-1-1963
cules ferroviários, orelhas de parada
Siqueira, Gurgel
Cia. Limitada
para aparelhagem de tração, amorteceCeará
dores de choques, paracroques, carro,
ônibus, automóvel, anteparos, auto-caoh.
minhões, alavancas, alavancas de câmClasse 7
bio, alavancas de freios, breques, bar
Máquinas colhedeiras de nilhe
ras de freio, braçadeiras de mola, buTermo n.° 576.907, de 29-1,53
chas, barcos, barros de tração, barras
Instituto Cientifico São Jorge S. A. de direção, cabos de veículos, carroce;
Guanabara
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas.
Indústria Brasileira
engates para veículos, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices, moClasse 46
las, motociclos, mancais de veículos
Artigos da classe .
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, paraTermo n.° 576.920, de 30-1-1963
choques, pistões, rodas, reboques, tamRichardson — Marrei Inc.
bores de freios, varetas ae
Estados
Unidos da América
wràt'l
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
para bicicletas, oraços vara veículos,
crapas circulares para veículos, cubos
NIC,A LEX
de veículos, desligadeiras ironia ras
Classe 3—
Um produto farmacêutico indicado como para - veículos, tnotociclo, manivelas.
Classe 3
anti-gripal e calmante do cólon
para-lamas, varetas de cantrole do
Para distinguir: Preparações farnuiceitafogador e acelerador
Termo n.° 576.908, de 29-1-63
ticas para tratar distürbios do coração,
Magnus Pesquisa e Publicidade de
Termo n.° 576.913, de 29-1-63
das artérias e do sangue, incluindo ProVanguarda Ltda.
dutos anti-colesterol
Seta Comercial Ltda.
Guanabara
São _Paulo
Termo, n° 576.921, de 30-1-1963 •
Cione Companhia Industrial de (51C011
•
.
do Nordeste
ará

Classe 32
Têrmo n. 576.902, de 29-1-63
lield.istria e Comércio de Cal:ateias Texas Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos. ;ornais nacioLtda.
Guanabara
nais e estrangeiros. publicações impressas. revistas. Propaganda em racho,
televisão, 'ornais. programas radiofônicos; peças teatrais e cinematográficas
e revistas
BRASILÉMiti,
Tênmo
576.909. de 29-1.63
Olympic Turismo e Transportes Ltda.
Calçados

Temo n. 576.903, de 29-1-63

,i••••n

Classe 41
.Carnes e salgados

co3r

Termo n.° 576.917; de 29-1-63
Edmondo Andrei
São Paulo

TURISMO'
,-

)445/NSPOO
' Cl
'lendo de Estabeleeimento

INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Classe 50
Impressos em geral
frèrmo a.. 576.915, de 29-1-63
Paulo S. V. da Cunha

Rio Grande do Sul
' JORNAL

DO POVO

-

-d.,••••k'f41•3í
,

UUS RI A

BRASSILL IRA)

Classe 32
Uni jornal

Classe 4
Para distinguir: Óleo de castanha de
29-1-63
Termo n. 9 576.916, de
cajú destinado a fins industriais, resina
Clamo Com p anhia Restaurantes Comer- vegetal extraída do cajueiro, óleo de
ciais
castanha do cajú destinado a iluminação
Guanabara
de cereais

:‘estattrante
Classes: 4/, 42, 43 e) , 44
'Medo de Estabelecimento

Termo n, 576.922, de 30-1-1963
Cione Companhia Industrial de blecia
do Nordeste
Ceará
Classe 41
Para distinguir: Castanha de cajn, cajuina, cajú cristalizado, cajá passas e
cajá-ameixa, doce de, cajú, suco de cajá

1a
•
-Sesatá:ferrà-10

•

Veraio ia° 576.923, de 30-1-1%3
Cone Companhia Industrial de Orces
do Nordeste
Ssaara

i3

i37R1.0 MArmi5e4

Classe 4
Para distinguir; Óleo de castanna de
icajú destinado a fins industriais, resina
vegetal extraída do cajueiro, óleo de
castanha do cajá destinado a ifurninação
de cereais
Tramo n° 576.924, de 30-1-3963
Gene Companhia Industrial de óleos
•
do Nordeste
Ceará
Classe 11
Para distinguir: Castanha de cajii, cacaja cristalizado. caja passas e
caiu ameixa, doce de caja, suco de caja
Termo n° 576.925, de 30-1.1963
1PRGL
Produções Radiofónicas
Gravadas Limitada .
São Pauis>

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

atacadores para sapaSoa, bisnagas, porcas, borbuletas, ?latões, puxacisres, bra.
caís para cabides e prateleiras. canivetes, chanfradores, cortadores, cravad0.
rei, cunhos, cabides, cabos, aaçaroma
cadeados, caldeirões, canos e tubos
cantoneiras, alças. pegadores, puxadores
ntale para caixotes, coadores, colheres, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.
cacadores. debruns. dedais, enxós escariarkres, elos, enxadas, escumadeiras,
espátulas,- esticadores, espremedores,
facas. facões, ferramentas cortantes,
perturantes. desbastantes e alisasses,
toices, furadores. fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fôrmas para bolos e para calçados, funis. gancho; gra:ninhos, abridores de latas .jarras, logos de chaves
de parafusos, laminas e falias de serra.
limas, lampiões, latas para con3estiveis
e para lixo, charneiras e dooradiças
machadinhas, martelo, pequenas moias,
terragess para peças de mobiliária,
cinzéis. escarnadores, punhais pan panelas, paratusos. pinos e 'contra pinos.
rasteio; saidinhas. roleala sacarroibas,
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
tesouras
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Têrmo na 576.933, de 30.14963
Marcos José Barreira de Faria
São Paulo

Termo na 576.938, de 301-1963
Companhia de Cigarros Souza Crise
Estado da Guanabara

CLICHZ
Casse 32 -4
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, albuns impressos, boletins, ca.
talogos, edições impressas, folhetos, Jornais, livros impressos, publicaçõea impressas, revisas, orgãos d epublicldade
rermo n9 576.934, de 301-1963
Vicente Maciel
cão Paulo
'CORREIO TOS BAIRROS

Classe 32
Para distinguir: jornal
Termo n° 576.935, de 30-1-1963
Pontal, Material Rodante S. A.
São Paulo

nassa 44
Para distinguir: Cigarros

9asaiROaaar4

Termo n° 576.929, de 30-1-1963
PRGL, Produções Radiofônicos
Gravadas Limitara
São Paulo

PORTO
a
I

saun

a

Termo n° 576.939, de 30-1-1963
Companhia de Cigarros Souza Crua
Estado da Guanabara

A AA&SIAKIMA

Classe 21
Para distinguir: Carrinhos de mão e
caçambas dê uma ou mais rodas, vagoRADIOFOSTICAS •
netas, basculantes, trelis, traces, carriGRAVADAS LTDA./
nhos vagões para qualquer bitola, abesNome Civil
tos e fechados para carga, locomoveis,
locomotivas, barcos, chatas, balsas, biTermo n° 576.930, de 304-1963
tricicles, camalhões, automóveis,
Recordati Labaratorio Farmacologia° cicletas,
caminhonetes,
carretas, carroças, carruaClasse
S.p.A. .
•
gens,
carrosserias,
charretas, coches, emPara data:sun; Discos gravados, faItália
barcações,
hiates,
lanchas,
motociclos.
cies gravados, vídeo-tape gravado, fiClasse 44
reboques, truques, carros clovadores,
tas magnaticas gravadas
Para
distingui::
Cigarros
ónibus. carros irrigadores, rodas niassiPROBROàAÇÃO
para choques. êixos, amorteceares,
Térmo ri9 576.926, de 30-1-1963
Termo n° 576.940. de 30-1-1963
breques, alavancas, braçadeiras, Companhia de Cr:latas Compactor,
Produções Radiofônicas
PRGL
FOLLIDI 51511._ freios,
conexões, traves e molas para veículos,
Gravadas Limitada
Estado do Rio de Janeiro
direção, pedais, cambios, estribos, fronSão Paulo
Classe 3
Para distinguir: Um preparado farrna- teiras para veículos, paineis de carros
Classe 28
caneco como Estrogeno
Para distinguir: Discos e filmes virgens,
Têrmo n° 576.936, de 30-1-1963
fitas magnéticas virgens, vided-tape
Alberto SchuIz
Térmo
n°
576.931,
de
30.1-1963
virgem
São Paulo
Diva Sarcinelli Gonçalves
P-m-aaação
São Paulo
Têrrno n9 576.927. de 301-7963
josea Benz
Sao Paulo
Classe 17
Expressão de P:opaganda
PRG L-1'1301)110E5

çaS,

Uma Pena
Para cada mão'

1111/)

Termo n° 576.941. de 301-1963
C), Sararovski & Co., Giasschlefferela
Áustria

sÃo pauto. CAPrrA1.0
Classas: 6 — 8 — 21 — 33
Insígnia
lesmo n° 576.923, d e30-1-1963
Rotemard. Importaaao e Comércio
Limitada
São Paulo.

stfOTICITÂRTICt_
Cassa II
Para distinguir: Fera-ai/assas aia:Junta
ferragens.cuteiaria e pequeno:, artigos
de metal comum, da inddstria e
elo da
da requerente, a saber: rasraahas
• machos para fazer rosca. braçadeiras.
artigos de • meta) para lanelbrí 'porta
•escadas e cortinados, afiadares, aldeai
las. alavancas, aliaates, _ a amotaam4
ancinhos, anais para chaves., shassaires
'achas, argolas., armações de saldara
aros, rebites. ameias. atiçadores azes
tetras. laminas e navalhas &abastece
brecas., burle. bainhai, baldia- asadas
tal'asfisloa, bkos, ilbówea e pecais dl

Para .distniguir: Sabonetes
Casse 41
Para distinguir; Milho híbrido
Tênitui n° 576.932, de 30-1-1963
Taxai Tricofil Limitada
São Paulo

rermo a° 576.937, de 30-1-1963
Companhia de Cigarros Souza Cruz
Estado da Guanabara

-

Class e13
Para distinguir: Pedra .: preciosas nat.
vais e artificiais
Termo n9 .576.947. de 30-1-1963
Zãvody Bohetnia.
Podnlk

TRICOPIL

Inala t ria Braellel...ra
Casse 22
.
•t;
Para distinguir: Fins de algodão canha,
mo, juta, la, nylOaa fios plásticos, fios
de sedà natural e aayou„ para teèelagem,
ara bordar, para costura, tricotsgtm e
para crochê, fios b linhas • de tada espécie, fios e linha:IS-tara a pesca, linhadas
de aço para pesca

To^ m 4

Tcheccrsierváquia

asJa assaiSsast:aars.assla " TOISON

Parei

Caasse 44
distlaguir: Cigarros

VERSATIL

Classe 44
Para distingultS'Iltaaass para fumante;
Ia saber: ..eathiii•ibos ê chibuques feitos
de madeira, metal Ou pliattioN
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nrino a° 576.943, de 3044963
E. Merck Aktiengesellschaft.
Alemanha

Mas, forros, frisos, gesso, grades, Ianelas, estruturas metálicas para constru..,
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lam.
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
material isolante contra frio e calor
manilhas, massas para revestmentos de
paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asialtico, produtos para totrnar impe-meabilizantes
a sargamassas de cimeno e cai hidráuClass e3
Para distinguir: Um preparado corticos- lica, pedregulho, produtos betuminosos
impermeabilizantes 11. 4 .11-los ou sob outeroide
tras formas para reveStimentos e outros
usos nas construções, persianas, placas
Termo e 576.944, de 30-1-1963
para pavimentação, peças ornamentais
Cerâmica São Caetano S. A.
de cimento ou gesso para tetos e pareSão Paulo
des, papel para forrar casas, massas
anti-ruidos para uso nas construções,
parquetes, portas, portões pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto. telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento, vigas. vigamentos,
vitrõs, venezianas

OACORTEN

Classe 16
Para distinguir: Materiais em peara artificial para uso em trabalhos de construção, obtidos por meio de processos
cerâmicos, e artigos fabricados com os
ditos materiais e tendo um aspecto e
qualidades sei:Ir .:mates aos da pedra
natural
Tèrmo n9 576.945, de 30-1-1963
Cerâmica SZio Caetano S. A.
São Paulo

CRISTALIL
rum RTRIA BRASILErnA
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de porcelana,
faiança, barro e terracota, louças, vidradas para uso caseiro, adornos fins
artítiscos e instalações sanitarias; artefatos de ceiâmica para uso caseiro,
adornos para f:ns artist'cos; alguidares,
almofarizes assadeiras, barris, bules, hldes, bacias, bebedouros, biscoiteiras.
botnbonieres, bandejas, banheiras, copos.
consolos, caldeirões, cantaros, cadinhos
cofres, cubas, compoteiras, comedores
para aves, caçarolas, canecas, centro de
mesa, descansa-talheres, escarradeiras
forras, filtros, graus globos, jarras, jardineiras, licoreiras, leiteiras, lavatorios.
mantegueiras, moringas mmolhciras, nichos, pires, pratos, piliks, pratos para
ornatos, pias, paios, porta-joias, potes.
porta-toalhas, porta-papais higiênicos
sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços
para refrescos, serviços para frios, cha
e jantar, travessas, talhas, taças, tigelas, vasilhames, vasos sanitarios, xicaras
Termo n' 576.946, de 30-1-1963
Cerâmica São Caetano S. A.
São Paulo

SUPER AAA

INDU$TRL4 BRASI LEIRA
Liasse 16
Para distinguir: Materiais para tonstruções e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos, batente q. balaustres,
blocos de Cimento, blocos cora pavimentação, calhas cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, ..mxilhos, colunas, chapas para cobermras, caixas
d'água, caixas de desrarga, para lixo,
edificações precnolda4as, estuque, emul.
abo de base asfáltico, estacas, esqua-

Maio de 1963
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Termo n5 576.947, de 30-1-1963
Ebraco — Escritório Brasileiro de
Contabilidade S. C.
''São Paulo

1;13RA

emotiva, galerias, ganzas de camaTermo a• 576.956, de 30-1-1963
gens, guarda costas, guarda lamas de ONA Turismo, Comércio e Representa
carro, de metal hastes de veículos, héções Limitada
lices, Mates, injectores de locomotivas,
Pernmabuco
lanchas, lanchões, landores, limpa vias
para trawiays, liteiras, liteiras de ambulâncias, molas de borracha para carros,
monociclos, navios de ferro, de madeira
e de guerra, pás para propulsores, painéis de carro, para-choques de veículos,
Nome Comercial
para-lamas de veículos, pedestais de
carros, propulsores para aviões, quaTêrmo n9 576-.957, de 30-1-1963
drantes, fronteiras para veículos, reboque para transportes de terras, reboca- Lynaldo Alfredo Uchtle de Medeiros
Pernmabuco.
dores,reguladores para locomotivas, remos, rodas de transportes de toras, recuaways saveiros, selins para velocípedes, stanhopes, tambores de freio de
veículos, tilbures, trenós, triciclos, troles, trucks 4 locomotivas, vapores, vaClasse 33
raes de carn" varetas de veículos, veíTitulo
culos de bombeiros, velocípedes, volutas
Têrmo.rx9 576.958, de 304-1963
de veículos e singas
Indústrias Santa Branca Limitada
Têrmo
Pernambuco
576.950. de 30-1-1963
"G.P. Comércio e Representações de
Madeiras Limitada
São Paulo

'Ona Turismo, Corda)
Lk Representações Lida

lirpoilIR

/Santa _kcal

Indlistría . Brasileiral
"

G. P.

Classe 33
Par adistinguir. Prestação de serviços
con6beis eia geral

INMISTRIA BRASILEIRA

Termo n° 576.948, de 30-1-1963
Bôlsa de Cercais de São Paulo
São Paulo

Classe 4
Para _lstinguir: Madeiras em bruto ou
parcialmente trabalhadas

.BOLSA DE CEREAIS
DE$.X0 PAULO
Nome Civil
Termo n° 576.949, de 30-1-1963
ITAF — Indústria Técni aAuto-Fabril
Limitada
São Paulo

ITAP
INWISTRI A BRASITJEIRA -

Têrmo n9 576.951, de 30-1-1963
Nicola Carrieri e Modesto Impalea
São Paulo

AJI —NO HANA
'INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Pari distinguir: Temperos
Têrmo no 576.952, de 30-1-1963
Trnasportes Parariásul Limitada
Paraná

"Classe 21
Para -distinguir: Aeronaves, aeroplanos,
aerosta:os, alavancas de freio de vaiculos, almofadas de coche, alpendres de
ferro para carros, alvados para lanças,
Classe 33
alvanengas, ambulâncias, andorinhas,
Título
amortecedroes para veículos, anteparos
de veículos, assentos de velculos, avies,
Tèrmo n° 576.953, de 30-1-1963
balaustres, balões, barcos, barras de eiComercial Brasil Limitada
xo, de freio e de tração de veículos, braParaná
çadeiras de caixas d eveiculos e de mola de veículos braços de veículos, bicicletas, cadeiras de rodas, caixas de graxa para eixos, caleches, carnbsak cie ferro par °locomotivas, capotes de veículos, carretas d eartilharia, carrinho paClasse 16
ra cães, para crianças e de mão, carrds
Título
papa car, de emergência, de eslingas
Termo
n9
576.954,
de 30-1-1963
para transportar canhões, para gelos,
de forjaa; de munição, regadores e de Bar e Confeitaria Avenida Limitada
Paraná
tração, carroças, carrocerias, carroagens,
cavilhas de olhais de veículos, chapas de
cabeçalho de veículos, chaneiras de vaí.
culos, charretes, cêchos, controles para
propulsores de veículos, conexões de
tope de veículos, corredições de valeuClasses: 41 — 42 — 41
los, desligadeiras de veículos, eixos de
Titulo
hélices, de locomotiva e de veículos.
Termo
re"
576.955,
de 30-1-1963
elos para conexões de carros, engates
Panificadora Sideral Limitada
de borracha para carro, estradas de
PerianabaaSerro, estribos de carruagens e de veie-aios, faétons, fêmeas de leme, ferro balaustres de: botes, de eixos para veículos, navios, para-choques, tirantes de
veículos, ferros de encapsular de vaicujos, fornalhas de locomotivas, freios
automáticos, de carro, de carroça, de
Nowa Comandai

Iransuortes Varanbull

,Comerciai brasil

bar e tonlebarja

tantríüdora Sideral ltde4

Classe 41
Para distinguir; Substâncias alimentícias
e seus preparados, ingredientes de alimentos, essências alimentícias
Tèrmo n9 576.959, de 30-1-1963
Importadora Luso S. A., Comércio e
Importação
Paraná

Iiiiirtadora Luso
Classes: 11

41
Título

42 -- 43

Têrmo n9 576.960, de 30-1-1963
Masi & Cia. Limitaad
Rio Grande do Sul
Prorrogação

PRORROGAÇÃO,

Aiomas do tibano,
Industrie Brasileira,
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfurnarizs em geral: Almisca. água
de beleza, água fadai, água de lavanda.
água de colónia, arminhos, água de
quina, água de rosas. água de aflautam, amônia perfumada liquida. em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas. batons, cosméticos para e
cabelo, pestanas cilios e bigodes.
crayons, cremes para a pele. carm os,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
creme@ para barbear, creme dental,
depilatórios, desodorantes. dissolventes.
essências. extratos estojos de perfumes.
creme :ara limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escóvas . para dentes, cabelo roupas,
cílios e unhas fixadores para o cabelo,
pestana, cílios e bigodes. fivelas para
cabelo, glicerina perfumada para uso
cie toucador, grampos para o cabelo.
geléia de petróleo perfumada lápis
para maquilagem. lança-perfumes loções. líquidos dentifrícios. em pasta, em
sabão, em creme, em elixir .e em pó,
líquidos para ondulação permanente,
lixas para unhas. laquê. óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes perfil.
tnes, petróleo ara uso de toucador,
Gatas e pó para as unhas,

de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, pente&
pomadas perfumadas para o ~beleza'unto da adis, pon-pons, po de arroz
para pó

:rirmo n? 576.961, de 30-1-1963
Masi & Cia. Limitada
Rio Grande do Sul
Vrorrogação

576.964. de 30-1-1963
Cia. Limitada
Mut
Rio Grande do Sul
. Prorrogação

TAIrmo a°

•

'tPRORROGACÁ0)

p

is
'PER

t
RIIEIRtj
ISTRIA bNS
jlG
Classe 46
Para distinguir: Sabão
Têrmo n5 576.962, de 30-1-1963
Cia. Limitad?
Masi
Rio Grande do Sul
Prorrogação

(PRORROAÇÃO'
•
Iii

1
11

,..041, «na

Istay em, - Kat 'Pé
'MIM %O

Trat

"VG1 113 V tIVIV
PEDRA

ftiotorista
•1n011M

(NDUSTRUPJUSILLItà
~ova crassa 01101
tra

RAMO°

WittOtTe

PRORROGACÃO',

,SENADOR

)VESUVIO

Têrmo e 576.965, de 30-1-1963
Masi & Cia. Lisnitada
Rio Grande do Sul
Prorrogação
PRORROGAÇÃO

4 Estacões
Industrio Brasileira'
Classe 43
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras; sabão em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cometicos, brilhantinas liquidas ,e concretas,
aguas de colonia e- de toilette, pó ae
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifricio - em pó,
liquido, concretos e em pasta, sabões
dentifrícios, essencias, talco pertumado,
água:- para cuia lesamen:J da pele.
a oo líquid II: ou con tôniCOR e vigores sera cabelo 2 pele tepilat,',rios em liqukle- pó ou concretos.
pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pastas, líquidos e esmaltes para limpesa
das uni-as, águas de guria. sacheis para
perfumar quarto. em pastilhas. tabletes
e em pó, prearados ligaidos ‘211 p5 e
pomadas para evitar o suor, daselina
perfumada. sais para banho
Tenho n 576.966, de 30-1-1963
Masi Es Cia. Limitada
Rio Grande do Sul
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

assoalhos

NARDO ORIENTAL

PRORROGAÇÃO

Mecanlco
Industrio IS;
Classe 4,5
Alvejantes, amidos anil, água de lavadeira água sanitária. cera para soalhoe
detergentes, esponja de aço, fósforos.
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados. palha de aço preparados para
polir e limpar madeiras vidros/Metais
e objetos. p.11 , 05 para polir e paia limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na •impeza de metaib e
objetos, sabões em geral e sapon1ceos
velas e velas a base de estearina,
sabões eni pó, em flocos, esponjas de
,limpeza

Industria Brasileira

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes e perfumes

Classe 46
Para distinguir: Sapammos, sabão comum, produtos para polir móveis e
Termo if 576.963, de 30-1-1963
Masi & Cia. Limitada
Rio Grande do Sul
Prorrogação

Tirm' on° 576.967, de 30-1-1963
klasi 8 Cia. Limitada
, Rio Grande do Swl
Prorrogação

1PRORROGACAO

Industria Brasileira
O
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cialmente trabalhado, aço polido, aça
refinado, bronze, bronze em bruto, arames lisos e farpados, bronze de mais.
ganes, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado.
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em—
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável, manganês gusa, velho, gusa, temperado, maleável,
minas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões, aluminio alpaca,
ligas metálicas, metais em massa, .estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel, ouro
páldio, papel estanho, platina poen'
de zinco, prata, solda, tungstênio._
'zinco corrugado, zinco liso e

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos, liquidos, pó. creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba — cremes para o
rosto e barba, pinturas eia liquido, pó
ou concretas para coloraç'ão dos labios.
olhos e sobrancelhas, extratos, loões,
pomadas fixadoras para bigode, cometicos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, Dó de
arroz, comprimidos e em tabletes.
Têrnao n° 576.970, de 30-1-1963
toras para cabelo, dentifrizio "na pó.
Enio Neves Labatut
Liquido, concretos e em pasta, sabões
São Paulo
ientifricios, essencias, talco perfumado,
água para cinbclesamento da pele,
snainroo liquido, ré 011 COLICeCtO,
cos e vigores para cabeio e peie depilatórios em -líquido, pó , ou concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, bois, pasINDÚSTRIA BRASILEIRA1
tas, líquidos e esmal tes para lirnpesa
astakas, águas de quina. sacaeta para
Classe 4
pe r fumar quarto, em past; has,
letea
e em pê, prearados liq Acuas em pó e Para distinguir: Mentol cristalizado
pomadas paca evitar
suor, vasell;ia
Termo n° 576.971, de 30-1.1963
perfuma ia sais para banho
Vibrator Comercial e Industrial Ltda.
São Paulo
Termo n° Ã76.968, de 30-1-1963
Cia. Limitada
klasi
Rio Grande do Sul
Prorrogação

MENTHOLITA

V1BRATOR,

r

PRORROGACÁO

%Ida Alpina

Industria

Brasileira'

INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Classe 6
Para distinguir: Máquinas vibradoras e
vibradores industriais com aplicação na
construção civil

Classe 48
Termo n° 576.972, de 30-1-1963
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó, creme, blocos e bolas, sa- Líder — Comércio e Indüstria Limitada
Estado da Guanabara
bão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba cremes para o•
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções
pomadas fixadoras para bigode, cosme.
ticos, brilhantinas líquidas e concretas.
Indústria Brasileir"
aguas de colonia e dq toilette, pó de
arroz, comprimidos e ém tabletes. tinturas para cabelo, dentifrício em pó
Classe 6
liquido, concretos e em pasta, Sabões
dentifrícios, essencias, talco perfumado Para distinguir: Câmbio, alavanca de
câmbio, dinamo, diferencial, caixa de
Sguas para e...nbciesamouto da pele.
shaan oo liqu:da, pó ou concreto, mi- diferencial, cano de escapamento, carbucos e vigores rue cabelo e peie de l a- rador, corOa, silenciosos, bronzinas,
tõ, discos de embreagem, pistões, rolars eia , ,uu:dc. pó ou conCrevs mentos, caixa de grax
.apara eixos, mano
pomadas, vernizes, tabletes, lapis. pasengrenagem de comando, partidas,
tas, líquidos e esmaltes paia limpesa cais,
tuchos, colares de esferas e pinhões
das unhas, águas de quina sachets ,,ara
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
Termo n° 576.973, de 30-1-1963
e em pó, prearados Nuidos, em pó e
•
Carlos Bento
pon adas para evitar o -teor. vaselina
São Paulo
perfumada sais para banho
'

R

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó. creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas em líquido, pó
ou concretas para coloração dos labiat.
olhos e sobrancelhas, extratos, loções.
pomadas fixadoras para bigode, cosmeticos, brilhantinas liquidas e concretas.
aguas de colonia e de tollette, oó de
arroz, comprimidos e em tabletew. tin
turas para cabelo, dentifrício em p6
liquido, concretos e em past a sabões
Termo n° 576.969, de 30-1-1963
ientifrIcios, essencias, talco perfumado, Sochnel
Comercia/ e Importadora de
NI
da
pele,
águas para f Pltelesamen
Tubos Metálicos Limitada
shampoo liquld, ó ou concreto, tôni- São Paulo
co e vigores para cabeie, a pele depilatórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas. vernizes, tabletes, lapis, pastas. líquidos e 'esmaltes para limpesa
tini.as, águas de qui,,a saches para
INDÚS.TP"
perfumar quarto, em pasiillias. tabletes
- Classe 5
e em pó, prearados líquidos em pó e
Aço
em
bruto,
aço preparado, aço doce,
ponizidas para evitar o suor, vaselina
aço para tipos, aço fundido, aço parperfumada, sais para banho

SOCIMEL

ép•''

R:43‘
è;30

003
$'\OP139
Classe 33
Titulo
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velas e velas a base de estearina, bolachas batatas, bananada. bolos, ba- pés de algodão mecanicos, máquinas
-a Termo ti* 576.974, de 30-1-1963
quente para fins agrícolas, maquinai
Fábrica Baré (Indústria Amazonense de sabões em põ, em flocos, esponjas de calhau, banha, canela, chouriço, choco- ar
lates, caramelos, coalhada, camarão, car- de cortar arvores, máquinas combinadai
limpeza
Bebidas) S. A..
nes, carne de baleia, confeitos, cacau. de sachar e' recolher batatas, batedeirai
Amazonas .
Tanno n° 576.979, de 30-1-1963
cereais, 'cebolas, creme de leite, creme de para cercas agrícolas, bombas de Iara
Fábrica Baré (Indústria Amazonense de milho, condimentos, crustáceos, chá, cra- dum, 'bombas de adubos, máquinas para
•
Bebidas) S. A.
vo, café, cangica, cóco, castanhas, co- espalhar cal agrícolas, -máquinas parai
Amazonas a
minho, cangiquiáha, conservas alimen- abrir canaos de irrigação, capinadeirasg
'i
Classe 47
cavaderas de batatas, ceifadeiras, mátícias, doces, drops, figada, frutas,
Para distinguir: 'Carvão, ceras, combus- tas secas, frutas em caldas, frutas crista- quinas combinadas de ceiaar e cagava.
tíveis, fluídos, gaz, graxa, lubrificantes, lizadas e frutas compotas, féculas, figo, lar, braços cortantes de ceifeiras, ma.
Braaileian
óleos, querozene, turfa
fermento, farinhas, fava, farelo, fubá, quinas para sondar cevada, chapas de
1
Classe
Termo e 576.980, de 30-1-1963
gomas
para mascar, geleias, goiabada, apóio para arados, chapas de reforça
Para distoinguir: Alcool para a indústria Fábrica Baré (Indústria Amazonense de gorduras,
grão de bico, glaces, glicose, para aras, charraos, charruas duplas
Bebidas) S. A.
•
baunilhas, extrato para doces, extrato charruas de jogo deanteiro,, charruam
Têm° n° 576,975, de 30-1.1963
Amazonas
de tomate, ervilhas, enxova, extrato de de sub-solo, charruas vilhataeira, gar.
Fabrica Baré (Indústria Amazonense de
Classe 48
carne, flocos, essencias para balas, do- rs de charruas, rleahs de charruas, rua.
Bebidas) S. 'A.
Para distinguir artigos de toucador e ces e alimentos, gelatinas, granulas, her- quinas de colher arroz, maquinas de
Amazonas
perfumarias em geral: Ahniszar, água va doce, linguas, linguiças, leite, lom- colher lupulca, cortadeiras de herva me.
Classe 32
beleza, água facial. águade lavanda bo, leite condensado, leite em pó, legu- canicas, cortadeiras de rtigo mecânicas,
Para distinguir: jornais, revistas e pu- de
água cie colónia, arminhas. água de mes, lentilhas, lagosta, mel, marmeladas facas e cortadeiras, cortadoras de grama
blicações impressas
quina, água de rosas, água de/altaze- mortandelas, manteiga, mostarda, maris- mecanicos, máquinas de cortar raizes,
mas, amónia perfumada, liquida, em pó. co, moluscos, molhos, margarina, mas- cultivadoras, máquinas de cultivar, maTarmo n° 576.976, de 30-1-1963
-Fábrica Baré (Indústria Amazonense de em pedras, para banho, brilhantinas,o sas de tomate, melado, nós-moscada, quinas combinadas de cultivar e semean,
bandolinas, batons, cosméticos para ' óleos comestíveis, ostras, paios, passe- máquinas d edcsbarbar milho, máquinas
Bebidas) S. A.
cabelo, pestanas, calos e bigodes.
e maquinismo de debulhar, grades com
Amazonas
crayons, cremes para a pele, carmins. gado, peixes, pescada, pickles, patês, dentes para agricultura, dentes de graClasse 41
patilhas,
pós
para
pudins,
pralinas,
pães,
tabatea
em
em
cal pastilhas.
Para distinguir: Amendoas, araruta, al- cheiros
lentilhas. an trociscos e em pautas, pimenta, presuntos, polvilho, queijos, des, desgranailores. desterradores para
piste, avelã, amido, • ameixas, azeites. cremes
para barbear, cremes dental. quisera de milho, rações balanceadas. a lavoura. daardaores, distribuidores
açucar, azeitonas, aveia, atum, amen- .depilatórios, desodorantes, disauventes, reçueaão, roscas, saga, salames, semo- de estrume, eles dores de , corrente para
doim, alhso, balas, bombons, biscontos, essencias. extratos, estojos de pa-fumes. lina de trigo, sopas enlatadas, sucos de a agricultura, aparelhos para empilhar
bolachas batatas, bananada, bolos, ba. creme para limpeza da pele. e para base frutas, salsichas, sal, toucinho, tremo- palia, aparelho para enfardar palha,'
Calhau, banha, canela, chouriço, choco- de pó de arroz, esmaltes para unhas, vis a tirgo, torta, torrões, torradas, ta- aparelho para enfeixar o feno, cagava.
lates, caramelos, coalhada, cansarão, car- escamas para dentes. cabelo roupas. maras, tapiocas, vinagre e xarque
'adores, aparelhos para engavelar o ma
nes, carne de baleia. confeitos, cacau. cilios e unhas, fixadores para o cabelo.
lho, máquinas combinadas de engavelaa
Tarrno
n°
576.983,
de
30-1-1963
cereais, cebolas, creme de leite, creme de pestana, cilios e bigodes, avelas para
e ceifar, prensa de enalagem, escarifi.
Oscar Low
milho, condimentos, crustáceos, chá, cra- e cabelo, glicenna perfumada para uso
cadores mecanicos, esmagadores para a
São Paulo
vo, café, cangica, cóco, castanhas, ca- de toucador, grampos para o cabelo,
agricultura, estirvador nsecanico, facas
:ninho,
cangiquinha,
conservas
alimen.
Geléia de petróleo perfumada, lápis
de máquinas agricolak, facas de sega.'
tícias, doces, drops, figada, frutas, Sru- para maquilagem. lança-perfumes, locidras, finadeiras, foices para ensilagens,
EM.P REZA
'tas secas, frutas em caldas, frutas crista- ções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
máquinas de atar fraragem, ganhadeiram
lizadas e frutas compotas, féculas, figo, sabão, era creme, em elixir e em pa.
gadanhas mecanicos a grades articulalíquidos
para'
ondulação,
permanente,
LI . MPADOR A
fermento, farinhas, fava, farelo, fubá,
das,
grades tiangulares, grades de mo.
gomas para mascar, geleias. goiabada; lixas para unhas, !agu& óleos para o
la para a agricultura, grades para nive:
gorduras, grão de bico, glaces, glicose, cabelo, pasta e pós para dentes, perfuIr, semeadores de grama, gramadeiras
baunilhas, extrato para doces, extrato mes, petróleo ara aio de toucador,
de linho, máquinas pulverisadoras . para
pastas,
e
pó
para
as
unhas.
on-pona
de tomate, ervilhas, casava, extrato de
a horticulutra, grandes implementas horClasse
33
para
pó
de
arroz,
papéis
perfumados.
carne, flocos, essencias para balas, doticultura, grandes implementas horticu.
Titulo
ces e alimentos, gelatinas, granulas, hera carminados. e com pó de arroz, pentes,
las, grandes implementos de jardinagem,
pomadas
perfumadas
para
o
embelezava doce, linguas, linguiças, leite, lomTaram is' 576,984, de 30-1-1963
grandes implementas para a agricultura,
bo, leite condensado, leite em pó, legu- mento da adis. porapons. pó de Industria de Calçados Fortaleza Ltda. grandes implementas de jardinagem,
arroz
mes, lentilhas, lagosta, ind. marmeladas,
São Paulo,
grnades implementas para a agricultura,
„mortandelas, manteiga, mostarda, marisUrrais n9. 576.981, de 30-1-1963
instalações de Irigação para a agriculco, moluscos, molhos, margarina; masCerâmica 3-P. Limitada
tura, máquinas regadeiras inseadugas,
sas de tomate, melado, nós-moscada,
São Paulo
instrumentos oratórios, desterreadores
'
óleos comestíveis, ostras, paios, passepara a lavoura, retos para leivas, apagado, peixes, pescada, pickles,
Industria Brasileira
relhos para ligar o feno, vaporisadores
patilhas, pós para pudins, pralinés, pães.
( 3
de liquidas para a agricultura, máquipimenta, presuntos, polvilho, queijos,
Classe 36
nas agrícolas e seus orgàos, máquinas
Para distinguira Calçados
quirera de milho, rações balanceadas,
horticulas e seus orgãos, maquinas a
requeijão, roscas, saga, salames, semovapôr para fins a grícolas, maqu inas Pa
Taram
na
576.985,
de
30-1-1963
lina ade trigo, sopas enlatadas, sucos de
Industria
Brasileira
-rasulft.máqingícoas,uMetral
—
Mercantil
de
Tratores
Ltda.
frutas, salsichas, sal, toucinho, tremonismo
agrícolas,
ment
i
deiras,
mondaSão Paulo
ços., Vago, torta, torrões, tarjadas, mdor, motoarados, moto sarruas,
inaras, tapiocas, vinagre e xarque
mentos de motocultura, niveladores de
terra, grades d enivelar, máquinas de
Classe 16
Termo n° 576.977, de 30-1-1963
orgao agricolas e horticulas, gradas paFábrica Baré (Indústria Amazonense de Para distinguir: Agulhas de cimento,
azulejos, biqueiras de telhados, caldeira descamisar e cortar pés de milho,
Baladas) S. A.
Industria 2rasi1aira
perfuradoras para a agricultura macaras de cimento, 'calhas, chapas de ci•
Amazonas
coanico,' plantadores, máquinas de Manmento, colunas de cerâmica, consolos de
Classe 7
Classe 44
Para distinguir: Tabaco, cigarros. cha- serâmica, cotovelos, curvas de cimento Para distinguir: Máquinas de -agricul- tar, maquinas de abrir poços no campo,
para construções, gabasetes de cimento tura e horticultura e suas partes inte- máquinas de podar seres vivas, prenrutos. Isqueiros
armado, ladrilhos, lagedos, lousas para grantes: abridores de sulcos, maquinas sas de ensitagem, prensas para palha,
construções, mosaicos, ornatos, pilas- para adubar, distribuidores d eadubo, máquinas pulverisadores para a agriculTérmo‘ n° 576.978, de 30-1-1963
Fábrica Baré (Indústria Amazonense de tras, tanques, telhas, tijolos, tubos de máquinas para agitar e espalhar palha. tura, máquinas pulverisadores para hor.
Bebidas) S. A.
cimento; calçadas e muros
grandes
ran es instrumentos agraicolas, máqui- doara &nabiça de arado, máquinas seAmazonas
nas para irrigação agricolas, grandes gadeiras, maquinismo regadores auotTerno ia 576.982. de 30-1-1963
Classe 46
instrumentos para a agricultura, máqui- asiáticos, máquinas de regar, máquinas
São Paulo
Alvejantes, amidoa anil, água de lavanas par a gricaltura, máquinas para a de abrir regas, máquinas de roçar, rodeira. água sanitária, cera para soalhos,
agricultora, ajustadoras de leivas, má- das para ativas, grades com dentss e
BARZINHO
detergentes, esponja de aço, fósforos',
quinas de colher algodão, máquinas redeiros, rolas comia-assares para a lalixívia, lã de aço, pomadas para calIndustria, Brasileira
amassadoras par afins agricolas e hortP. voura, sachadeiras, máquinas de amsar,
çados, palha de aço. preparados para
máquinas de sachar e recolher, ssgadel.
aulas,, ancinhos mecanicos, ancinhos
polir e limpar madeiras, vidros, metais
(
Classe 41
empthadores combinadoi nsecadicos, ram semeadores, 'trocadores corniaaados,
.•
e- objetos, panos para polir e para lias' Para distingias: Amendoas, araruta, al- arados, automóveis arados, aradas a maquinismo combinados de semear
- peza, panos de esmera e material abra, piste, avelã, amido, ameixas, azeites, vapór, relhas de arados, arrancadorea cultivar, sementeiras, secadores de terra
eivo empregado na limpeza de metais e açucar, azeitonas, aveia, atum. amen- de batatas tacamacas, armadores de aaricolas,
t4cadorts,
de grama, iram_
,
ma, enfebradeiras..eis trigo
el*mas, abam air gamel • aspecaãopes, a" alam hal" boadmee, biee‘aaa beteeraba neecaaieme, arraseaderes de

•
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Termo n° 576.986, de 30-1-1963
Cerâmica Santa Terezinha S. A.
São Paulo
'SANTA TEREZINIIA
•;INDÚSTRIA BRASILE1atA

Classe 15
Artefatos de cerâmica, porcelana, louça,
louça vidrada, a saber: Bacias sanitárias, bilhas, botijas, bules, candieiros,
compoteiras, confeiteiras, espremedores
de frutas, funis, garrafas, globos, isola.
dores, jarros, lava dedos, tnanteguetras,
'molheiras, pedestais, poivilhadores, porta-facas, potes, puxadores. saladeiras,
saleiros, serviços de chá, terrinas, vasos. aparelhos de jantar, serviços completos para chá, cate, xícaras, travestas, canecas com e seu asas e tijelas

DIÁRIO OFICIAL (Seção II;)/
Termo n° 576.990, dc 30-1-1963
Indústria de Móveis Silvian Limitada
São Paulo
–

Termo n° 576.994, de 30-1-1963
Indüstrias Texteis Aziz Nades S. A.
São Paulo

S ILVIAN

'industria Brasileira
'Classe
Acolchoados para camas e para móveis, almofadas, aparadores, armáric4,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, -cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas, cómodas, conversadeiras, coxins, divans, enxergões, escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guardacómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobílias de 'quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estotados

Maio de 1963 1595
Termo n° 576.998, de 30-1-1963
Galeto de Ouro Restaurante Limitada
Estado do Rio de Janeiro
Classes: 41 --- 42 — 43
Para distinguir: Bar, restaurante e chiorascaria

(pieta de ane
, Inchistra BrasileirP
Classe 37
Para distinguir: Roupa de cama e mesa, inclusive colchas, cobertores e acolchoados para camas, toalhas de uso
pessoal, panos de prato e análogos

Título
Termo n° 577.000, de 30-1-1963
Seguczio Ei Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

Termo 119 576.995, de 30-1-1963
Indüstrias Texteis Aziz Nadar S. A.
São Paulo
Classe 40
Classe 19
Para distinguir: Os seguinte móveis de
Para distinguir: Animais vivos, inclusiuso
doméstico
ou
residencial:
Armações,
Termo n° 576.987, de 30-1-1963
Termo n° 576.991, de •30-1-1963
ve aves, ovos em geral, e bicho da seda
Martins, Irmão j Cia.
Sobauto
Sociedade Botucatuense de prateleiras, balcões, dispensas, conjuntos de armários e gabinetes para copa
Maranhão
Automóveis Limitada
Termo n° 577.002, de 30-1-1963
e, minha, conjunto de sala de jantar Sondap S. A., Sondas e Equipamentos
São Paulo
e dormitórios, sofás, divans, poltronas,
de Prospecção
cadeiras, cabides, mesinhas, guardai'Prorrogaçâo
Estado da Guanabara
roupas
camas,
porta-chapéus,
artmários,
a,
S OBAUTo
berços, conjuntos para praia e lard,ns,
industria
Brasileira
geladeiras comuns, escrivaninhas, colé
SONDAP S.' A:
chões, travesseiros e acolchoados para
móveis
Classe 21
Sondas e Equipamentos
Térmo ri° 576.996, de 30-1-1963
Para distinguir: Amortecedores, antepa'!Artasa" — Artefatos de Tecidos
ros, auto-caminhões, alavancas, alavande Prospecção
Amazonas S. A.
cas de cambio, alavancas de 4reios, aros,
Classe 10
Estado da Guanabara
automóveis, breques, barras de freio,
Para distingair: Algodão hidrófilo
Nome Comercial
braçadeiras de mola, buchas, barcos, ba-Carmo n° 576.988, d e30-1-1963
laustres, barras de tração, barras de diTermo n . 577.003, de 30-1-1963
Guarizzo S. A., Comércio e Repre- reção, braçadeiras, e suportes do cano
Sondap S. A., Sondas e Equipamentos
sentações
de escapame/to, cubos de veículos, chade Prospecção
São Paulo
pas circulares, carroserias, chassis, carEstado da Guanabara
cassas, caixas para armaçes, cotovelos,
GUAR I ZZO.1\ carburadores, correntes de distribuição,
I ndústria Brasileira',
coroas, capotas, caixas d ecambio, caClasse 21
bos, caminhes, caminhonetes, carros,
Para distinguir: Amortecedores, antepa- conjunots de escapamento, direção. desros, auto-caminhões, alavancas, alavan- Iigadeiras, dorsais, engates para veícuClasse 36
cas de cambio, alavancas de reios, aros, los, estribos, eixos ,engrenagens, em- Artigos de vestuários, roupas feitas,
Classes: 6 — 8 — 11
automóveis, breques, barras de freio, breagem, freios para veículos, frontei- semi-confeccionadas ou sob medida,
Insígnia
braçadeiras de mola, buchas,'barcos, ba- ras para veículos, feixes de mola, guar- para homens, senhoras e crianças, a
laustres, barras de tração, barras de di- nições para maçanetas, gozzos, grades saber: Agasalhos feitos de peles natu- • Termo n° 577.004, de 30-1-1963
reção, braçadeiras, e suportes do cano ponteiras, hélices, hastes, indicadores rais ou artificiais, anáguas, aventais, Sondap S. A., Sondas e Equipamentos
de escapamento, cubos dc veiculos, cha- de " direção, juntas universais, lanchas, batas, babadores. blusas, blusões, boide Prospecção •
pai circulares, carroserias, chassis, car- molas, manivelas, motocicletas, motoci- nas, bonés, boleros, cotninações, casaEstado da Guanabara
cassas, caixas para armaçes, cotovelos, clos, mancais de veículos, motonetas, cões, capotes, calças, calça-saias, chim.
11
Classes: ' 6 — 8
carburadores, correntes de distribuição, pedais, paralamas, partidas, portas late- los, cintos, cintas, -camisas, camisetas,
Titulo
cecalções,
cartolas,
coletes,
corpinhos,
coroas, capotas, caixas d ecambio, ca- rais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
boi, caminhes, caminhonetes, carros, paineis, parachoques, pistões, pedestais, roulas, •cuecas, colarinhos, cueiros, chaTermo n° 577.005, de 30-1-1963
conjunots de escapamento, direção, des- reles para businas, reles para faróis, ro- péus; doltmans; echarpes, estolas; farda. Tecelagem de Fitas Noveltex Limitada
ligadeiras, dorsais, engates para veícu- das, retentores, reboques, soquetes para mentos; gorros, galochas, gravatas
. São Paulo
los, estribos, . eixos ,engrenagens, em- veiculos, serpentinas, tambores de fre- guarda-pó; impermeáveis; laqueias; lenbreagem, freios para veículos, frontei- ios, tirantes, terminais para cabos de ços, leques, lançaria, ligas. librés.
ras para veículos, feixes de mola, guar- baterias, tuchos, varetas de velculos, va- 'guies: mantas, meias; palas. paletós,
nições para maçanetas, gonzos, grades rais de veículos, varetas de controle de pantufa& pijamas. peignoirs punhos
peitos e .peitilhos para camisas, pelerihaustria‘ Brasileira
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
afogador e velocípedes e volantes
nes, polainas, ponchas. pullovers: quide direção, juntas universais, lanchas,
ramos, quepis: regalos, robe de chamClasse 24
molas, manivelas, motocicletas, motociTermo n9 576.992, de 30-1-1963
bre, roupas de brim para o trabalho.
Artigos da classe
clos, mancais de veículos, motonetas,
Cleil da ,Silva Madeira
roupas
feitas
para
crianças,
roupões
de
pedais, paralamas, partidas, portas lateEstado da Guanabara
banho; saias, sapatos, sandálias, soliTermo a° 577.006, de 30-1-1963
rais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
déos, shorts, sungas, slacks, molares Companhia Rangel Optica e Comércio
paineis, parachoques, pistões, pedestais,
suspensórios, soutiens. sobretudos; tra.
São. Paulo
reles para bustnas, reles para faróis, rojea, ternos, toucas, tailleurs turbantes;
das, retentores, reboques, soquetes para
uniformes, uniformes para empregadas;
veículos, serpentinas, tambores de freprorrogação \
vestidos; xales
ios, tirantes, terminais para cabos de
Classe 36
baterias, tuchos, varetas de veículos, vaTermo n° 576.997, de 30-1-1963
A ESPECIALISTâ
Título
rala de veículos, varetas de controle de
"Artasa" — Artefatos de Tecidos
dPTICA )
afogador e velocipedes e volantes
Amazona S. A.
Tèrmo n° 576.993, de 30-1-1963
Estado da Guanabara
Gen da Silva Madeira
Termo n° 576.989, de 30-1-1963
DE PRECISÃO
Estado da Guanabara
Auto Gute Reise Limitada
A SERVIÇO
São Paulo
• f

[

ri UTE REISE
Classe 33
Para distinguir; Oficina mecânica para i
consertos de veículos em gearl

etiacciái ecandu:ta.
Classe 36
Titulo'

»

4x

ARTASA - Artefatos
de Tecidos Amazona SIA.
Nome Comerciai

TEMO

DA BOAVISAQ
Classe 8
Frase de Propaganda

1596 Sexta-feira 10

Termo a` 577.007. de 30-1-1963
limard 6 Cia. S. A.. Comércio it
•
Indúsíria
São Paulo

PR ORR

•

r

DIÁRIO OFICIAL (Se)o RI)

Termo a 577.012, de 30-1-1963
bravata Alimentaires S. A., Bralsa
Suiça

Termo a* 577.018. de 30-1-1963
Techint Cia. Técnica Internacional
São Pau)*

Maio

Estada da Guanabara

Classe 33
. Titulo

MAIS IS 100 ANOS

DE ATIVIDADE NO
CIDADE

Termo 10 577.025. de 30-1-1963
Paulo Cesar Stehling
Minas Gerais

CORAÇÃO DA

einiMm~•n••n•••n••••••••••n••• ••n••••••••111.

Termo n° 577.008. de 30-1-1963
Aluminio FulGor S. A.
São PaulPRORRCOÂÇXO

•
:..•'lasse
.
33
Insígnia Ccunvtcial
Termo n° 577019, de 30-1-1963
Editara Abri/ Limitada
São Paulc

Cl..ssc
Artigos da cias.
Têm os' 577.013, d e30-1-196-3
Quebracho — Brasil S. A.
São Paulo
QUEBRACH
NACIONA

lgotj.sTRA 9/3451t.C5f

Classe 11
Artigos da classk.

19a11

Termo ra° 577.024. de 30-1-1963
Vidrocapa — Consertos Limitada,

ocAçx

asses: 6— 8 — 11.— 14 — 15
— 21 —23-24-25-26l -28-32-33-34-3536 37 39 40 49 50
Frase de Propaganda -

tde

IND. BRASILEIRA

Classe 1
Para distinguir: Extrato de tanino ou
Termo n9 577.010. de 30-1-1963
quebracho, para curtume
Indústria de Tapetes "Bandeirante' S.A.
São Paulo
Termo n° 577.014, de 30-1-1963
QUebracho — Brasil S. A.
São Paulo
Classe 4
[prorrogaçao
Para distingui ..-: Quebracho e extrato de
"eANCIEIFIANTE"
quebracho em -bruto
Termo a* 577.015. de 30-1-1963
Editóra Abril Limitada

Casse 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes
Termo ri, 577.026, de 30-1-1963
Angelo Roberto de Siqueira Neto
Estado era Guanabara
Classe 48

QUATRO RODAS
Ma BRASILEIRA
Classe ts
Para distinguir: Filmes revelados em
geral, inclusive aqueles usados em estações transmissoras d etelevisão, em côres ou não, mudos ou sonoros, discos
gravados, projetores fotográficos e cinematográfico,• aparelhos tranmissores
e receptores de televisão, aparelhos fotográficos, radiofônicos e cinematográSicos
Termo n° 577-020, de 30-1-1963
Fábrica de Calçados Savoia Limitada
Estado da Guanabara

4BRICA DCALODO5
'SOOU LIDA:
Nome Comercial

"TWIST
^". n 1
fndústrin Brasileira

Para distinguir: Permanente termogui.
permanente a frio, crême para
cabelo, laque, líquido para permanen$
a quente e frio, pasta para alizar ca
lo, shampoo de leite, óleo verde, óleo
lavanda. fixador para o cabelo e
para bene

mico,

6b3

Termo n° 577.027, de 30-1-1963
Angelo Roberto de Siqueira Neto
Estado da Guanabara

Céu de Paris
indústria 'Brasileira

Classe 48
Termo n' 577.021. de 30-1-1963
Para distinguir: Permanente termoo
Metrópole Comércio de Móveis, Ltda. mico, permanente a frio, creme para
Estado da Guanabara
cabelo, /aquê, liquido para permane
a quente e frio, pasta para alizar
São Paulo
lo, shampoo de leite, óleo verde, óleo
Para distinguir: Albuns, almanaques,
lavanda. fixador .para o cabelo e Se
INDUST I DRASIIEIRA
boletins, catálogos. jornais, livros, peças
para hepê
teatral% e cinematográficas, publicações,
577.028, d e301-196'
DE MOVEIS LTDL
Têrmo
programas de rádio, programas de teF. Sales Cia. Limitada
Clases 34
kvisão, inclusive filmados, e revistas
Estado da Guanabwra
Artigos da classe
Classes: 8 — 1 1 — 23 — 25 — 28 e 40
Terna° is° 577.016, de 30-1-1963
Titulo
Termo II 9 577.011, de 30-1-1963
Editóra Abril Limitada
bravata Alimentaires S. A. — Bralsa
São Paul,
Termo 11 577.022, de 30-1-1963
Suíça
Miro Construtora Limitada
•
Estado da Guanabara
sai

CAPRICHO

RA

flEIRPOLE COMÉRCIO,

9

Para distinguir: ;Ululas, alinaaaques,
boletins. catálogos. Jornais, livros, peças
teatrais e cinematográficas, publicações.
programas de rádio, programas de televisão, inclusive filmados, e revistas
Termo a* 577.1317, de 30-1-1963
Conieltaria e Bornboniere JGarrone"
Limitada
São Paulo

DULCA CONFEITARIA E

SOMBONIERE
sAo PAULO

Classe 41
Artigo& da clame

Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário.
de tóda sorte, inclusive de esportes, Ph
ra crianças e adultos

,CONSTRUTORA LIDA,
Nome Comercial

,

-•••

Termo n° 577.023, de 30-1-1963
Fábrica de Calçados Savoia Limitada
Estado da Guanabara

4

'A 11 V O IA'
11467.)STRTA BRASILEMW''

CIL:sse. 41

Termo a° 577.029, de 30-1-1961
J. Regino êt Cia. Limitada
Estado da Guanabara

Classe 36''

Para distinguir: - Calgadde 2

;indústria Brasileira
Casse 36
. 1•
Para distingi:rir:" Artigos de vestuár
Ide . tadá..itorte, Inclusive de esportes, 01
lai'eriançaS e adultos
• I

crIARIO OFICIAL: (Seção M)

Sexta-feira 10
Térmo n9 577.030, de 30-1-1963
Coriolano de Azevedo
Estado do Rio de Ianeiro

Fornecedor
Fluminense Ltda.-

diofonlcos, e máquinas falantes, máquinas falantes, ventiladores, transformadores, telefones, válvulas para rádio,
panelas de pressão, reiogio de ponto,
de pulso,--de bolso
Termo n° 577.038, de 30-1-1963
Estado da Guanabara

rtoine Comerciai
Tèrmo rt° 577.031, de 30-1-1963
"Drogavet"
Indüstria e Comércio
Limitada
Pernambuco

DROGAVET
Classe 3
Artigos da classe
Térmo n 577.032. de 30-1-1963
"Drogavet", Indústria e Comércio
- Limitada
Pernambuco

Térmo n.° 577.044, de 31-143
Alcon Laboratories, Incoroorated
Estados Unidos da Am.rica

("MECIMIal

' Maio de 1963 1597
Termo n.° 577.049, de 31-1-61
"Winthrop Products Inc
EsCados Unidos da América

NEO-OTINIL
,

Classe 3
Classe 3
Substyncias químicas, produtos e pre. Preparações para o tratamento de va.
parados para serem usados na medl. ginites produzidas por tricomonadas c
de leucorreia devida a InferOes
cina ou na farmácia
especificas
Termo n.° 577.045, de 31-1-63
' (Prorrogação)
Tarcnos as. 577.052 e 577.053, de
American Cyanamid Cocnpany
31-1-63
Quebracho
Estados Unidos da Am.rica
Brasil S. A.
São Paulo

GUMES

JAGUAR

Classe 3
Classe 10
Antibióticos e agentes qulluio-teraoêutl...
Para distinguir: Instrumentos, máquinas, cos tais como penicilina, •.,u11ozamidas
aparelhos e petrechos para niedicina.
e substyncias semelhantes
.
arte dentária a cirurgia e a higiene, apaIND. BRASILEIRA
Termo
n.9
577.046,
de
31;1-63
relhos g instalações hospitalares, almaJoseph E. Seagram
Sons, Inc.
gamas, algodão, agulhas para injeções,
-Estados Unidos da América
assentos para enfermos, aparelhos de,
(Prorrogação) .
pressão arterial, aarelhos de diatermia
Classe 1
aparelhos para massagens, aparelhos de
Para distinguir extrato de tan : no ou
raios ultra violetas, aparelhos de raios
quebracho, para curtume
X, aparelhos para surdez, alicates, ataClasse 4
duras, afastadores, alavancas para exPara distingLir quebracho e extrato de
tração de dentes, angulos para brocas
Classe 48
quebracho em bru-o
par afins dentários
Desodorantes para o corpo, tabletes;
desodorantes para a bóca, loases, perUrra° n.9 577.054, de 31-1-63
Termo n.9 577.039, de 31-1-63
fumes, sabonetes, extratos, água de coA Sensação Modas S. A,
Sául Fich
•
São Paulo
lónia, carmim, batons, talco pa-funrado
Guanabara
e pós de arroz
••n.1.•••

DROGA VET - Indústria
o Comércio Ltda.'
Nome Comercial

.

Térmo n° 577.034, de 30-1-1963
João Garrido Pereria e José Pereira
Novaes da Cunha
Estado do Rio de aJneiro

Cantina Paulista
Classes: 41

42— 43 — 44
Titulo

Termo n9 577.035, de 30-1-1963
Editóra Sonimar Limitada
Estado da Guanabara

Editora Sonirnar
Classe 32
Titulo
Tèrmo n° 577.036, de 30-1-1963
Editóra Sonimar Limitada
Estado da Guanabara

Jon ar

FREEHIEE

IIOLER0\,
(Indústria, Brasileira.

PRORROGAÇÃO

Esquina da Nensaco

NEDRAN

Classe 40
Classes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Colr tão de moias. travesseiros, divãs,
Classe 3
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.1
soutnier, oltronas e sofás estofados,
Preparados analgésicos, anod inos, and_ 29, 30, 31. 32, 34, 35, 36. 37, 38. 39
todos êsses . artigos estofados
piróticos, antipiréticos, antiséti.zos arti.
40 44, 48 e 49
Termo n.9 577.040, de 31-1-63
reumáticos,' anti-neurálgicos, sedativos
Frase de ropaganda
Ubaldo Lazzara
e anti-pruréticos
Terino n.9 577.055, de 31.1-63'
São Paulo
Tèrmo n.9 577.048, de :31-1-63
Laboratório Alvim
Freitas
Winthrop Products Inc.
São Paulo
ALPES FREIOS
Estados Unidos da América

Industries Brasileira'l

LSI FE

Classe 31
Lonas para freios, freios
Termo n.° 577.041, de 31-1-63
Fábrica de Soutiens "Primavera" Ltda
São Paulo

eánocx @A SOMEM
Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas, In:- 1-"ONIIPAVENtà".1719A.1,
peemos, albuns, programas de rádio e
televisão
Nome Comercial
Tèrmo a° 577.037, de 30-1-1963
Tèreno nn 577.042, de 31-1-63
Eletrônica Miliampére Limitada
Alcon Lacnoratóries, Incorporated
Estado da Guanabara
Estados Uaidos da A mérica

Miliempere

Tèrmo n.° 577.047, de 31-1-63
(Prorrogação)
Winthrop Products Inc.
Estados Unidos da Annirira

PRORROGAÇÃO,

'Prorrogação

Classe 3

Preparações descongestantes e vaso
constritores, preparações para a mana tenção da pressão sangu 9nes em estados de hipotensão aguda. trautear:uno
cirúrgico e não cirúrgico, depressão
central vasomotor e hem knagla
Têrtnos ns. 577.050 e 577.051, de
31-1.-63
Quebracho — Brasil S. A.
Slo Paulo

ONÇA

ISOPTO
Classe 3
Preparações oftálmica,.

IND. BRAEILEIRA
Classe 8
Tèrsno n.° 576.043, de 29-1-63
Para distinguir: Aparelhos de televisão.
aparelhos de arcondicionado, sparellw Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
Rio de Janeiro
para iluminação, aparelhos didáticos,
Para distinguit' extrato dê tanino ou
aparelhos cinematográficos, aparelhos
quebra cho. para cue ume
de Uca, aspiradores de pó, acendedores Q-SUCO A JARRA 9S013RIDENTS
Classe 4
elétricos, altofalantes, amplificadores elé
Pera c.nguir quebracho e ev.-ab de
Classes:
41,
e
43
tricos, baterias, aparelhos, eletrônicos,'
quebracho ein' bruta
quebra elz,o Cftl brusr
deokos e de iluminação, aparelhos ra-1
Expressão de propago 5
ir

ln ustrla DrosiltIra
0011ATGRIO kalti 5

rakrus

t;:s uru
Ci.,sse 3
Usa preparado farmacêutico inlicado no
tratamento das víqueo-ise •ns .'tes e
suas .nanifestações
Térmo a' 577.056, de 11.1,63
Laboratório Paullsta de Bimegia S. A.
São Paulo
PROR11001ÇIO TRIÁTOX n
'Ind. Brasileira,
Classe 3
tini preparado fartracentko Indicado
. como artitó.sico

1598 Sexta-Nra 18
%Irma ma 577.057. de 3t-1-63

Laboratórios Nitafatan S. A.
São. Pauto

'PRORROGAÇÃO
COLITROPICO
[Ind. Brasileira
Classe 3

Um preparado fartnaaaistao indicado

MS insuficiências hepatia: e intoxicações
Taamo n. 57.68, de 3t-1-63
Laboratórios Nitrafarm S. A.
São Paalo

;PRORROGAÇÃO
0- ANKILOTOPE
Ind. Brasileirb
Classe 3
Um tónico nas anemias varminosas
Termo a, 577.059, de 3M-63
Laboratórios Nitrafarm
A.
São Paulo

PRORROGA O
FOSFOPLEX
_Ind. Braspileirt.
Classe 3
Um tônico flauto mascular e esgotamento nervoso e fiaco
Termo n.2 577.060, de 31-1-1963
•
Ricardo Savio
São Pata-

WS. !VIA SILEIRA
t...5Ze "11 .

Alimentos sai conservas: azeitonas, ce_ bolinhas, pickles, ervilhas, maioneses,
vinagres mostarda, atum, aliche, enchova, em óleo e salmoura, pescado
em gera/ Jequi:nes em vinagre e
azeitonas recheadas
Taamos
na. 577.061 à 577.062, de
,
31-1-1963
Centro Audio-Visual Evangélico
"Cave"
São Paulo.
CANTORES OE SiÃO

Classe 32
Almanaques. anúncios. agendas, boletins. boletins impressos. crónicas, folhetos, jornais, peças teatrais, peças
cinematográficas; programas de televisa°, programas radiofónicos •
programas carcelas*
revistas
Classe 33
Titulo
Termo n.° 577.063, de 314-1963
Villares S.A. Partis ipaçõet
Industriais
São Pauk

DIARIO OFICIAL

.(Seção

ereto e barro, máquinas de abrir chave..
tas. maquiam* aliadoras para ferramena
Vaiares C.A. Particiaações
tas de carta, máquinas para arqueação
de embalagens, máquinas de atarrachar,
Industriais
batedeiras, tadas, braços, barrinhos, bloSão Pauto
cos de motores, bronzinas, blocos, barras, acabas de ar comprioado,, bombas
de circulação, bombas de combustível
para motores, bombas de óleo, bombas
de água e gazolina para autamóveis
bombas, bombas hidráulicas, bombas
centrífugas, rotativas de deslocamento e
a pistão, bombas elétricas, bombas para
líquidos, para pressão hidráulicas e para
compressores, bombas elétricas para
pneumáticos, máquinas brunidoras, máquinas para bordar, máquinas betoneiras, cruzetas, cilindros, cambias, cabeLINDIlstRia
=LU
çotes, camisas, carter de embreagem,
caries de motor, comutadores, cubos de
placas; de embreagem, culatra de cilinClasse 1
Substancias e preparações químicas dros do motor, caixas de lubrificação,
usadas nas. indástrias, na fotografia e carburadores, cabeçotes de cilindro,
coroas, carteias, cadeias, cortantes
nas análises quirnica.s para entalhar canos, maquinas de cosClasse 2
máquinas adaptadas na construção
Substâncias e preparações qudicas tura,
e conservação de estradas, corte de
usadas na agricultura. a saber: adubes, madeira
e correos, máquinas para cortar
adubos artificiais para o solo, álcalis
moer carne e legumes, maquinas daspara fins' agrícolas, bactericidas, ceras esificadoras,
máquinas de centrar, mápara enxertos. (irmanaria de cálcio
Para
cortar,
máquinas compres.
quinas
como adubo para o solo. delumadores,
carretéis, máquinas cravadeiras,
desinfetantes usados na agricultura e solas,
carneiros hidráulicos, máquinas para
na horticultura, escórias básicas assa fabricar cigarroa, máquinas para tirar
adubos, essências para exterminar aaa cortiça; distribuidores de gasolina, dismais e plantas daninhas, extratos de positivos de arranque, diferencial, dispaquassia para fins horticalas lerttlizaa. siavas de ignição elétrica para motores,
Ses para o solo. formicida, guano, une dinamos, dragas, desnatadeiras para
tifugos, massas para enxertos, pastilhas manteiga, discos, desfibradores de cana
para 'destruir insetos, preparações para e forragem, máquinas desempalhadoras,
preservar o sola preparações para des- máquinas debulhadoras, descascadoras,
truir insetos. hervas e plantas dani- máquinas distribuidoras de concreto e
nhas, sais para tas agrícolas. sais para barro, espuladeiras, cisca de direção,
fins horticolas substâncias quinacas eixo de transmissão, embreagens, enpara destruir Insetos. hervas e plantas graxadores, centrifugas para forjas, endaninhas, venenos contra e vermlna. genhos de cana, expremedeiras para
venenos para insetos e visgos
manteiga, engrenagens para eixos de
contra lagartas
manivelas, engrenagens de parafusos,
,
Classe 3
sem-fim, engrenagens de distribuição,
1 Substâncias químicas, procistos e pre- engrenagens multiplicadores, elevadores.
parados para serem usados na medicina hidráulicos, escadas rolantes, esmeris,
ou na farmácia
esguias, máquinas eiscanatórias, maquia
Classe 4
nas ensacadoras, elevadoras máquinas
l Para distinguir: Algas marinhas, algo- de esculpir, máquinas para estaleiros,
dão em rama, âmbar, asfalto, argila re- máquinas de estampar, máquinas de asfratária. areia para fundiçaei e monazi- ficar, máquinas para escavação de terra.
tica, asbestos, azeviche, bauxita, barbas máquinas para extração de óleo, filtro,
e barbatanas de baleia, borracha bruta, filtros para óleos, foles de forjas, mábreu; cola, cânhamo, cana da India, ca- quinas para furar e centrar, fornos para
belos -ou cria animal, corantes animais. tratamentos térmicos, máquinas de favegetais ou minerais em bruto, cascas bricar papel, maquinal-- para o fabrico
para curtir, cera virgem, cardas, cinzas, de fumo, máquinas. para fabricar elo,
cortiça, caolim, capim, cêra animai ou maquinas para fabricar telas de arame,
vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre, guilhotinas, guindastes, geradores para
estopa, fibras, gomas e colas em bruto corrente continua e alternada, geradogorduras, grafites e guaraná em bruta res de eletricidade, gazeificadores de
gomalaca. guta-percha; hervas em bru- liquidas combustíveis, guinchos, guarnito, juta, lã em bruto, madreperola, far- ções, máquinas de Impressão,, máquinas
fim, manganez, minérios, madeiras bru- insufiadoras, juntas universais para contas. acabadas, semi-acabadas, aplaina- dutos de água de motores e máquinas,
das, e compensadas; maca óleos em laminadoras a frio e a quente para aço
bruto; paina, parafina, pasta de papel, e outros metais,, lançadeiras. lubrifica..
de madeira, de algodão ou lã, pedras, dores centrifugos, máquinas amadoras.
pêlos de animais, penas, penugens, pias- traquinas de lavar pratos e raspas,
sava, pixe, pôlpa; raizes, rama resinas; máquinas /ixadoras, macacos, mancais,
sebo, serragem; talco, terra cota. temia motores elétricos, mineração, meadeiras,
martelos meai:ticos, moinhos para ce...
Classe 6
reais, mCarocas, motores de combustão
Para distinguir: Máquinas para iodas- Interna, motores diesel,' macacoa para
trias têxteis em geral: máquinas e suas brocas, macacos de roscas, de parafusos
partes integrantes para fins industriais: e hidráulicos, mancais de roletas, molas,
máquinas de pressão; motores e . suas magnatas para motores, molas ignição,
partes; acessórios para automóveis: ala- mecanismo impulsionador do diferencial.,
vancas, alternadores, alimentados pára amitipticadores, máquinas misturadoras
carburador, anéis de pistão, anéis de de barro e concreto, máquinas para ma.
óleo, anéis para facilitar o arranque lharia, máquinas para movimento de
dos motores, anéis obturadores, anéis terra, maquinas para moa/agem. pinhões
de sarnento, auto-lubrificadores, aríete& de motor, polarizes, prensas, punções,
aparelhos para mistura de combustíveis plainas de mesa, plainas, amadoras,
de motores a explosão, máquinas amas- • placas para tornos pontes gigantes, pa.
. aseeindoiwei de eee- • acia ansadoeas, pedala ar &irmanem de
'Miam ao. 577.064 á. 577.I10.. de
3tsfs1963
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embreagens,, planetárias de parafusai
seca-faxs e de rodas, polias, maquiai&
operatrizes, máquinas pára olaria, mas
quinas pulverizadoras, ciágainas Pnati
polir, receptáculos, rotos, roletas, 'rei.
saltos, repuLsionadores de rolamentos
rolos-rolamentos, aparelhos redutores di
consumo de gasolina, retentores de graa
xa, de óleo e de ali/1dr°, tedutoresnt
lenciasos, máquinas de roscruear,
quinas rotativas para usinar ferro, aço é
bromme, máquinas para rotalar, regula..
dores, serras mecânicas, salgadeiraà
para manteiga, segnientoi de pistões,
engrenagens e parqfusos sem-fim, silos,
ciosos, satélites silenciosos, separadores
de graxa, óleos e cilindros, maganas
secadoras, máquinas para serra, teares,
turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativa,
tesouras niecanicas, sarnas revolver, tora
nos, tipias, tranchas, tirantes transpor..
tadores automáticos para alta e baixa
pressão, tuchos de válvulas. máquinas
para tecidos de tapeçarias, máquinas
trituradoras, máquinas térmicas, maquia
nas de trançar, máquinas urdideiras,
válvulas para motores, válvulas, para
descargas, válvulas de aspiração, velas,
velas de ignição para motores. virahrequina, ventoinhas, máquinas s-en.
tifadoras
Classe?
Máquinas e utenallos para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber; arados, abridores
de sulcos, aduisadeiras, ancinhos ciscatacos e eamilhadoias combinados
arrancadores mecânicos para agricultora, batedeiras para cereais, bombas
',ara adubar, ceiladeirasa
ceifados para afim charruas para avim:haura, cultivadores debulhadores,
destocadores, desentegraaares, esmagadares para a agricultura, eacarrificadores, enchovadeiras., tacas para maaginas agrico/as, !emadeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas. maquiam vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de -erra.
máquinas peranadoras para a agricultura, máquinas de plantar, motosharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear. para sulfatar, de
tosquir, de triturar. de esfarelai 'erra,
para irrigação, para matar forringsosd-rae
outras inertos. para borrifar e pulverizar desinfetante& Para adubar,
agitar • espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, ataque-ias
amassadoras para fins agricolas de
cortar arvores. para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturas, de desbanar. para enatar, máquinas e moinhos para tarragess, máquinas toscadoras, orderneor
tas ~os, raladores mecânicos rotos compressores para a agrirui?ora,
sachadeiraa, semeadeiras, se lade:raa.
socadores de terra, tos-adores de sra.ma, tratores agricalas, válvulas pa-a
atas:nanas amas-alas
Classe 8
Para distinguir.: Artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos para automóveis;
e artigos para instalações elétricas e
aspiradores de pó. aquecedores abata
loura, alto-falantes, antenas, acumuladores, amplificadores, anemômetros uniasróanetros. assadeiras elétricas adaptadores de microscópios, agulhas para tonagrafas, aquecedores de ambiente. aparelhos e instrumentos didáticos: instrua
alentos de precisa); iastrumentos dana
tiritam; acendedores, acendedores e14tricas, acumuladores, elétricos, apito& •
ótica; Instalações elétricas e artigos es.talcos e detea'nicos em geral: apare/U .
óticas formando diversos aparelhos
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flizialMlicast conjunto& de peçaa ónus limpadores de para-brisas. lanterna kadiç âak taertkátaçaCr, aparelhos ele, ta, pateia. protetorea placas para o
aparelhos e recessasios. de :Miram apai. portáteis e lanteraaa de maca. luzes tra, no-dentário, cirúrgicos e eltero-diaga !Pás artificiai& panes nfaiênicos. p
raios de contreila e medida. aparelhos zei-as para veiculas, micrascóa los, mi nósaca, aparelhas para gabinete de cla- para manipular ames rés adesivos
de expurga de contrai- e e medida. apare- ,crécnetro, manõmetros, monóculos. mos- laica e prótese dentária, arcos para ser- il dentadura& porta resma:aios par ag
lhos de espuma utilizada : ira limpeza e ;tractores de rádio. microfones. medida- ras de ouro araculadores, bolam para-, : artes &adido& Pontas de gnsça:cs,
desinfecção de sentinas, mictórios e res de raacas, medidores, de intervalos. água quente.. bisturis, baraços artificiais ginaaa perfuradoras. prema para mia
outros orais aParehas de fgaaacs• Para 'aparelboa para medição, miras de qual- de borracha. bugias, bombas de borracha aI flua e para coroas, porta amalgama/A
Itgaçaies, para baniteircra aparelhos da ', quer graduaçâo, massaricos, aormagra. para fins cirúrgicos e preteticos, bacia' guadaoa elatricos, ruge para d'enrn, .
ar refrigerado, rqtarelios cre ar catufla 'las,, uiveis de ferro, níveis d'água para para cupsideiras, bicas para seringas de teseóproia padas para despinte, rolos
afanado aparaos de ata tensão,. apare- caalrleiras, óculos,. instrumentos óticos. de ar e água quanta, e fria, boticões, =a- rargicos de' 11 dê pau. aparelhos de •
hos automáticos, para descarga de água. observação e medida, a parelhos de aia- ços para canetas de barcas, brocas pa- rios X, raios ultra violeta e dlarermik
aparehos. de aarme aparehos de aque- 'datação permanente. objeava para am. ra clinica e de prtese, bragueiros, ban- revestimentos para prótase, seda parti
cimento, cena& aparelhos' de aproai- -pliadores, misturadores para. banheiras, das de borracha, braços para mesas Fre suturas; solda para prótese, terra e seimação, aparelhos para arqueaçãcr de 'pines da canas, Para-ralas P lug& Pa. vaiares,. bandejas huspitalares cauterioa rue ara raquiattana, amoitara ataitizola
acaimes, balançara, batedeiras; batedai- 'neles elétricas, panelas de pressão.. pie balaaçsa para clinica infantil, canetas sacos para
g èro, 'soadas. seringas Par*
saia para refrescas batedeiras' para Ia :talaa, da pintura..pick-ups. pilhas sècas para brocas para fins dentados, -copos lavagens, aparelhos
de lati:a vermelho,
*Fidas, e massas, binóculos; butes eititri- 'elétricas„ prumos.pantagrafox parta:te- para cuspideiras, cabeias, cadeiras para seringas hipodiirmicas sandraca. suar
aos businaa baterias, baterias claire:as. tras; pantóanetros.. pirômetros..inataa.
Nametros, bússolas. bednnaa -benja- mentos de preciaão, periscópios,, Fole- dentista, ceras rearadas e composições pensadas atléticas, ara-leite,. alba& de
hai*
mim, balcõea frigorificas, aparelhos tares cinematográficos,. placa-vez. apa- de cera para usa de clinica e prótese, barradui para. afinadores tarmeanetriaa
para bardar; aparelhos para banho de: relhos, de rerrigeraçáo refrigeradores. cimento em geral para obturações, com- tampões higialluas tiras e.e fixa e ata
ar quente chaveira= "'tricas; coqueita 'réguas de aço,, rádios.. re fratares. reata- pressores de ar, cones, contrapfacas, ca.. briosa, turbinas para ar, ti gelas e tira&
eiras campainhas ettricas, chaves et. res,, relatas. receptares, regadores, auto- netas para brocas para fina dentárias, de borracha para fins protéticos, vulca•
trama chaves automáticas; chaves Parai máticos. relógios. relógios de ponto e coroas, estampadas ou nacr de qualquer , reizadóree, vertia staante, ventosas
Classe 12
antenas,. a flos terra. bobinas , para de vigia, redutores. resista...lidas elétricas.. material; carpideirasa%. fontes, copos
rádio e televisores, chaves de alavancas registras. para água, registros para ca- elêtrtcos, cêra laminada, cêra para in. Artigos de metal comum, Mio incluidoã
aliavas de tomada& ccntutadbres, cate- nina e comportas, receptores, da soas, crustaçâo e articulação cera colarrts, cm outras classes, a'f.netes, agulhas,
&kin elétricas; compassos, cantaras fri- reatores para luz fluaresceute. reostatos. catgut, caieiras para ciaram macaca , co. agulhas para creche, a:gotas. botões,
gorificas; caixas: de- descarga para ata registros para. vapor, regista:atam& bidê. roas cânulas-, canta-gotas, cost6tomos. aaaahlhaar colchetes,. cied"''' fivelas. 11"
soa sanitários, aparelhos para cortar para banheiros, aparelhos. behedouzaa. caltadores, aparelhos- de corre ção para taa, métricas,, fechos comediam, garras
palea„ cafeteiras: automáticas, ~aras para ravatarias e para, pias., secadores os dentes, cambraia hidrófila, chumaças gritas de metal: Pare ettiewe s de valia
fotográfica& e cinainatogzáfIcaa, chamai, para., cabetaa patenciómenas. sormatei- higiênicos, cintas abdominais, compra- tidos.' /11144.8132üsearigas lantejoulas. pra,.
aincronizadares. griatantaa selada. sus, armários- para , fins hospitalares, caailhas e pasea4ores
condansaziores castiçais, ccuad'eastidares
para vapor, collinadbre& apararam cor- nadares,. sifões..sereias de alarme. apa. mas, çarrinhos para transportes de eu" a ukCia
. 10.
56112;1u e artigos, est
Para dt,aa'aa
tadores dê frios, cabos e conchitores ele relhos para soldar, samietes,, sinaleiros, Peamos, drenas, dentes artificiais, denta-aa.
•
Hais preciosa&a semi-preciosos
e. sua*
tacos; cantadores; de rotaçao. C3i2faç reguladores automáticos au, não. apare. duras, duchas vaginais, dilatadore s, de- ine
imitações„ usados conto adornos, pedras
para revektçâo de papéis moltogaálicos. Dias' de televisâo teleuplas telêmetro& pressores, dedais de borracha, discos pa- 'preciosa*
trabalhadas e gila& knIatoca,
câmaras ampliadaras compressor .** mar tomadas telescópios„ teodolito., tecni.
q,anas, cinentatagráficas. instrumentais gratos,, termómetros, tomadas de coa- cai fias cirarcicos e protéticos, discos de trata°, pulseiras,, broches anafa aba's, alfinetes de gravatas. fivela",
da raltulara ehicotes para atareaSveia. reatas aparelhas de telégrafo sem fio. feltro para polir dantes, descansos para traduzas,,
criatcos, escavadores, estofas: braceletes, medalhas. berloques. correis.
eranainetrina carrilhões aparalhos ao toa:ufano:indexes., trenas,., tarradoes. de
esto
' aaa para loas e argolas
capar. fatografias, aparelhooe calibrada- 'cereais,. torneiras. de compressão. tur. de bola() ara: instrumento sciriaticos,
Classe 14
rex aparelhai, cinematag,ralicon. apare- .netraa de alta pressão.. torneira& caia discos ara searar e desgastar dentes..
lhos de contrate einearar aipaPcas. spaa .dispositivos. para, aquecimento de água dantadaras; estuças, espátulas, escalpe- Para distinguir: Lentes de v4ro comam
laia escopros, elevadores, extratores, es- para dadas. para projetos, para conreboa de contra de sias %areias, afe telefones,, ta lescópias traruunisaares.
1
aomunicaçao interna, discai; griaadaa. es-discos atitornatico& ara =Ia tubas tiletes, especules, extirpanervos, equaa densadores, para faróis; para sinaleiros,
diais diafragmas para !Movia; kV; das, 'remduites terminais para. baterias. 'ata- nervos, e equarissoires, espelhos para de qualquer formato ampolas. tuba&
gastadores enceradeiras, espectadoras imetros, ventiladores,, vfavulas e bem exames de boca, espigões simples e du- abaulariam, copas, cadinhos. garrafas,
elétricos estufas esatrailizadares esqua- coma aparelhas.e equipamentos usados plos' para fins dentários, extratores de frascos, caberes, hastes caretas, graus:
automaveis caminhões aviões, nua espigões,, estampas para prótese estufas mamadeiras, famas, para fornos, assa.,
dros de aço,, esqa.adroa de agrimensor.
tcreicletas. barcos, e navios
extintores de hazandios aparelhos para
para fias cirúrgicos e odontológicos esa deras. campateiras saladeiras, jardmea.
espremer frutas e legumes. aparelhos
Casse 9
pétalas de vidros, estojos para instru- nas, porta-adasa cestas de mesas.. palio,
estereoscópios, emala& indicadoras de Para distinguir: ia:aramemos musicais mentos cirúrgicos escrotais elásticas, en- tetos,. jarros,. cálices, calcaras,, pratos,
mar& elètrõmetroa, de quadrantes.. asa e suas partes integrante= Acardaões, costose para enfermos, escd!vas ‘higiê- tardas, bandejas, . pires,. Craca, limada
pecixoseÓpios. aparelhos de contraia. e. ara" banduies„ bandolins, bainho nicas, esponjas para cirurgia, espara- co., vasos,. sarviçoa para refrescas,
medida exaustores, estofos para filtros bongô, banjo baterias,, contrabaixos, drapos. equipo& fraldas higiênicas, fula. taças, vasilhames. amarelara:as; &aparta& vidraça& e pendentes
com torneiras, aparelhos eletrônicos em. cordas para instrumentos musicais, cal- das„ feltros,, para, cataplasma aos de
Classe 11
geral, equiparnentos, eletranicos, a radia, cas, caixa de rufo, clarinetes,. cavaquia. linha para feridas, fios, dental. fuufs.
tacnicote Fogões, ferroe e lagareiros elt- abas, caatanholas, cravalhaa para fasea- bacias para. cuspideiras, fieiras. para. ma- Para distinguir:. Artefatos de ~mica,
ideais faróis, flautares; fios pare ele- mentos, cardais,, cometas, clarins, esto- toras dentarias, godIva. gesso, gutaapeo, (acalmia,, faiança, louça vidradas ara uso
tricidade, fios. terra% aparelhos- foto
jospara instrumentosmusicais estair- cha, gazes, grampos para suturas, gatu. caseiro aparelhos de da café:. de
ficor; fémur elétricos- de engomar e pas. daria-, /notes, flautas, gaitas guitarras,
jantar, serviços de refrescas e de bebia
sor, ferros comuna: a . earváo, ferros elé- gonzos, harpas, harmônicas, maceta, ma- chos para músculos goivas, gessos para das ,a saber: abajures de larapiara açuprótese,
gutepercha
para,
obturações.
tricos para sodas fumadores, fusíveis, cacas; ocarina órgaos, plfano, pandei- geradares para, prótese, gaze antiss éune careiros,. apanha-moscas:, bacias de laa
filmes revelados. Monas eléticas altos ' cor, palheta, pianos, pianolas, pratos,. ca, idear base. inerustaçaes instrui/rima trina, bandejas,, banheiras., biscoiteiras
da óleos para motores, aparelhos da
ralrecão realejos, surdinas.. santacapara aparações,. Instrumentos,bid"és• bilhas , !Soada s, batitas.
freqüência modalada, máqpinas fotográ- lime& timbares tamborins trombones cirargicoa
para abaixar brota. afastar lábios e fetelmara canecas, castiças,, chaveizaar
ficas; filiam rigida& foitagrafia& fitam tarrachris trerdatires, triangulas taainhaa
gengivas,
corredia,
' as pane caneta, centras dia mesa ccunpoteras cubas.
métricas; instrumentos %iro& focalizar nea: de varas vielas. violara violino e de
brocas,/untas
. irrigadóres,,
Liquida para una descansas de. porcelana:. esearradeicas
dores, para afamara& fotograilcas grata
garraNs
peza.
e
pollmeota
das
dentas.
lixas
Casse' 1
deitam farnafias temiam& germines ama
ossos lancetas, luvas de"globos,.
borracha !gabos" blrdineir" jarros, l "rae-sn lava"
máquinas aparelhas. e pe. para
ireetatioas. geradores estancar • aliar&
para cirurgia,. lamparinas,. jantinadares
dadas, lavatórios., leiteiras: maçanetas
nicas: da alta fregiiazuda, que %Acionem trechos, para medicina s arte dentária
Te pca.calana, manteguerra molheiraa,
para
prótese,
ligas
para,
prótese,
liaa,
cora válatilfua paas aqueeraenten par a cirurgia a o higiene, Batalhais a. insda
inaziagas;
palatinas pedestais,. pias,. pia
disca
em
ligaduras.
folha.e em.
dieléttico e arduçao, beta etauanétidia talações hospitataresr Ainalagamar, ar- nhara0,.
triaaaaaausticas
a" ',ara boa (adro, nus poivilliadares porta-lacas potea,
aparelhos, pare gás engarrafado e apa godão hidrealla, apullaas para =teçam,
puxadares:. receptáculos: saleiros,, servi.relhos de inversão liedlograla& hidra assinto' para enfermos, aparelhos de tcamois.
taças ara. caia travessas.
ças ali
uti
umeraolga
"vall-a' melanaer
op
para
meava. holafaces para. amemaiveita im- primara arteriaa aparelhos- de diatermia. saa 2‘
teu:aprovas isoladores. Impressores. apai. aparelhos para massa gens, aparelhos. de mas para rue.vvos, martelos, axe:~ terrinas urinais;, vasilhas, vasos,, vassalo
. sanitários; xácaras
telhas: da inteneciaraniaaçaa. lailicadaras raios ullraavioreta, arastes, antiscópios para. obturação,. mandril pára caudas«
Classe 16.
lo uivais imana permanantiza para: d- abanadores- abre-bocas. abaixa-liaguaa,
da brocas,- materiais Para Pailaiaatct Para distinguir: Materiais para canaama. aparelhosgaia riem gravado. aparelhos, de Ilhas X.
aparelhos para maileirasa macas mesas, para clinicapinas ~resuma fotográficas. iso- surdez, aparelhos ataenato:lota alicates,, dica e hospitalar a cirúrgica,. m óveis traçara. defasagem Argamassas, ant..
futica elétrica& instrumentos.caatemata, ataduras, adeaiv.as. curativos aparelhe= para fins cirúrgicas e oarantológicos, nu- la* areia" azulejos'. batent". 'balaustres
areuiii.i3, blocas da cimentei, blocos Para pavia.
era e didático& igatatanentaire Meias, leo:- para abaixar lingua.... afastar lábios e fica para dentadinue,
cal,.
ladures de comente, instrumentos da
protetores
parai
seios
ponha,*
móveis,
e chapas
"az'exibas,
l'aellãeá.'
("len"'
gengiva&
agulhas para seringas, atoaih:plantea,
zar.rdhos: ca,
=Imana. instrumenms náuticos,. Instruipontes
asas,
pontos
de
gutaaperchaa
cormaile para rua:ma. alargadorea de canais, alavan.
'ladros para meei=
maanicatt., taiaaanaaihatats parai abana cas parai extraçaa de dentes, amalge para obturações de, canais pós para !fin- bina:c chapam para coberruras, caixa"
d'água, caixas de descarga para. lixo,
at para obturações,, amianto e= fibras eza e polimento, dos 'dentes; porcelana edificações Paemoldadast ~nue, amua.
'tampadas lunetas liquiddiaadorm a lua as
. lampeões lustras,. lentes. apare:ama a era. Siaras,. anulas: Para, brocas,, Para para os dentes,, padiolas preservativos, são :de base • asiáltico, estacas. esquiraiamos, aparelhai de !uz fluareecente ,has d entários, anais e ~boa pare OuPe aiaadi.~ On8416 Peia Pneu- Mos knot. kkais amo, vades, Mi.
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Classe 22
para utensilios, malas, peneiras, redes, nait e estrangeiros, publicações impresnaelas, estruturas metálicas para construa
aae•, lamelas de metal, ladrilhos, iam- Para distinguir: Fios d ealgodão, canha- rédeas, suportes para filtros, sacolas, sas, revistas. Propaganda em sádica
ris, luvas de junção, lages lageoaas, mo, juta, lã, nylon, fios plásticos, fios sacos, telas para assentos de cadeiras televisão, ;ornais, programas radiotônimaterial isolante contra frio e amua de 'seda natural e rayon, para • tecela.
• calasse zo
cos; peças teatrais e cinematográficas
manilhas, mascas para revesamentoa de gem, para bordar, para costura, trota- Para distinguir: Artefatos de material
- e revistas Impressas
paredes, madeiras para cona rraseies, mo. gem e para crochê; fios e linhas de toda plástico e de nylon: Recipientes fabricaClassb 34
sacos, produtos de base asfáltico, proa especie, fios e linhas para pesca, linha- dos de material planta°, revestimentos Para distinguir: Os seguintes artigos:
dutos para- totrnar ima srmeabilizantes
confeccionados de substâncias animais Cortinados, cortinas, capachos ,enceradas de aço para pesca
a sargamassas de cinte 'to e cal hndráue vegetais: Argolas, açucareiros, ar. dos, estrados, linóleos, oleados, passaClasse 23
lica. pedreguitio, produtos /banuninosos Tecidos em geral, tecidos para contec. mações para óculos, bules, oanaeja4 deiras, panos para soalhos, paredes r
tapetes
imperinea a. zantes ii .: ias ou sob ou- ções -em geral, para tapeçarias e para bases para telefones, baldes, bacias,
Classe 35
tras formas para revestaneutos e outros artigos de com e mesa: algodão, alpa- bolsai, caixas, carteiras, cnapas cabos
'para nas construções, perslaaas, placas fazendas e tecidos de lã em peças, juta para ferramentas e utensinos de ali- Para distinguir: Couros e peles prepaa
' para pavimentação, peças ornamentais ca, cânhamo, cetim, caroá, casimiras. mentos, caixas de material plastico para radas ou não, camurças, cromos. vaque'de cimento oi, gesso para tmos e pare- jerseyl linho, nylon. paco-paco, perca' baterias, coadores, copos, canecas, co- tas, pelicas e artefatos dos • mesmos:
lheres, concnas, cestas para, pao, cesti-a , des papel am.a forrar casas massas tina, rami, rabo, seda natural, tecidos nhas, capas para álbuns e para livros. olmofadas de couros, arreios, bolsas,
carteiras, caixas, chicotes de couro,
,antiaruidos, para uso nas censtruções, plásticos tecidos impermeáveis e tecicálices, cestos, castiçais para veias, cai- carneiras, capas para ábans e para
'-parquetes, portas, portões, pisos, sodos de pano couro e veludos
xas para guaraa de objetos, cartuchos, livros, embalagens de couro. estojos, .
leiras para portas. tijolos. tubos de com.
Classe 24
creto, telhas, tacos. tubos da ventilação, Artefatos de algodão, caulim°, caroá, coadores para cha. descanso para pra- guarnições de couro para automóveis,
tanques de cirneutoa vigas, vigamentos, juta.. lã. Iniho, paco-paco, ramy, rayon. tos, copos e copinhos de plasticos para guarnições para porta blocos, malas,
sorvetes. caixinhas de plástico para
vitrõs, venez'anaa
seda natural e uotras libras: Mamares, sorvetes, comeres, pasmarias, gartinhos maletas, porta-notas, porta-chaves, por.atacadores, bicos, bordados, borlas, de plastico paar sorvetes, iorminhas de ta-níqueis,, pastas, rédeas, seans, sacos
Classe 19
para viagem, sacolas, solas e solados, •
Aves e ovos em geral, inclusive do bandeiras cordões. cadarços coadores plástico para sorvetes, discos de mesa,
tirantes para arreios, - valises
bicho da seda, animais vivos, bovinos, de café cobertas para raquetes, cober- estojos, estojos para Óculos, embalaClasse 36
vaiar, caprinos, galináceos, ovinos turas para cavalos debruns, enfeites gens de tuaterad piasuco embalagens Para disanguir: Artigos de vestuários
etiquetas, entremeio, entretelas flâmu- de material plástico para sorvetes, es- e roupas feitas em geral: Agasa:hos.
e stiinos
las fitas, franjas, filtros de café, galões tojos para °Matos, espumas de nyion. aventais. alpercatas. anáguas. blusas,'
Classe 17
laços de chapéus mochilas, montas. esteiras, enfeites paar automoveis es- botas, botinas. blusões, boinas, baiaPara distinguir: Almofadas para tintas,
nesgas. ombreiras, passamarias, palmi. apagadores de tinta e lápis, apontado- lhas, pavios, passamares, pen-pons, pia coadores de pratos, funis, fornias para doures, bonés, capacetes, cartolas carafitas isolantes, lamas virgens, puças, casacão coletes, capas, chaies,
, res.. para lápis, arquivos. -atlas do Bra- lentes rendas, rédeas, redes. sacos doces,
tios
de
celulose, fechos paia oolsas, cachecol& calcados, chapéus. cintes.
•til, borrachas para apapar tintas, canefacas, guarnições, guarnições para chu- cintas, combinações corpinhos, caiam
sacas,
tiras,
telas
para
bordar
e
zarpa
las, carimbos carimbos didáticos,.carimpetas, e mamadeiras, guartações para de senhoras e de crianças, calções, calClasse 25
bo manual de relevo 'para papel, chapas Arvores de natal,
bibelots, bolai para porta-bicos, guarruções para aquidifi- ças, camisas, camisolas. camisetas, cue• para transferir desenhos por meio de enfeites- de árvores de natal, cartas cadores e para , batedeiras de trutas e cas. ceroulas, ,colarinhos, a cueiros. mala
perfurações, cofres, copiadores de cargeográficas, cartões postais, cartazes legumes. guarnições de material plasuco casacos, chinelos dominós echaroes:
tas, compassos para desenhos, espátu- displaya, desenhos artisticos, desenhos. para utensílios e objetos, guarnições tariaslas, tardas para anhtarese o,e.
para
las para cortar papel, esquadros
desenhos, estojos de tinta, facas para decalcomania para tecidos, estátuas. es- para bolsa, galerias para cortam,, jar- giais. fraldas, galochas. gsavatas gorros, laminados plasticos, lancheiras, ros logos de , (ingeria, laquetas leques:
cortar papel, fitas de máquinas, giz. tatuctas, estampas, gravuras, trutas de mantegueiras. malas, orinois, prendedo- luvas ligas, - lenços, mantós meias,
vidro, figuras de ornatos, festões "oro'
globos terrestres escolares, goma prepares de roupas.- puxadores para moveis. ma õs mantas, mandrião, mantilhas parada para papelaria, humedecedores de grafias, trutas de louça, figuras para 'pratos. paliteiros, pás de cosinha. pedras letós. palas. penhoar. pulover. n-lermas.
enteitess bolo de aniverssários, batizaselos, índices para arquivos, lápis, lapa
casamentos e outros quaisquer co- pomes. araticiais, porta-pão. , pulseiras peugas, pouches. polainas. pijamas: pus
seiras, mapas, máquinas de escrever. dos.
nhos. perneiras. quanonos. recatos,
memorações, gravuras, imagens, letrei. para relógios protetores aar ' documen-máquinas de somar e calcular, marcado- ros, manequins rnaquetes, obras artisti• tos,' puxadores de agua para uso do- robe de chasnbre, roupão. sobretudos, méstico, porta-copos, porta-tuqueis, suspensórios, saldas de banho, sandálias,
res de livros, papel carbono, réguas de
madeira e de metal, táboas aritméticas, cas obras de pintura, painéis e cartazes porta - notas, porta -documentos, picas, sweaters. shorts. sungas. stolas. soupara decorações e para exposição pro- rebites, rodinhas, recipientes.' suportes tiens," slacks, taier, toucas. turbantes:
tinteiros e transferidores
jetos, mostruários de mercadorias ativer. suportes para guardanapoa, saleiros.
ternos, uniformes e vestidos
Classe 18
sas e para propagandas, suportes ama tubos, ti leias. tubos, tigelas, tubos para
Classe 37
Para distinguir: Armas e munições de ticos para vitrines, estatuetas para ampolas, tubos par aseringas traves- Roupas brancas, para cama e mesa:
-guerra e caça: Alfanges, arpões, balas,
adornos e para fins artista-os.
sas, tipos de material plast.co , saco- Acolchoados para camas, colchas, cobaionetas, canhões, carabinas, chumbo,
taboletas
las, sacos, saquinhos, vasilhames, vasi- bertores', esfregões, fronhas, guardana.
para caça, cartuchos, dinamites, aspoPara
1h amesd para • acondicionamento pasta. pos, jogos bordados, jogos de toalhas.
Classe 26
latas, explosivos, espingardas, fusta ir)...
adesivas e vasos
lençois, mantas para camas, panos para
los de artifícios, metralhadoras, pisto- Adornos ae madeira, marfim ou osso
Classe 29 '
cosinha e panos de pratOs toalhas áe
las, pólvora, punhal, revolver - para mobília, ancinhos de madeira.
istinguir: Espanadores, escovas rosto, e banho, toalhas de mesa toaClasse 20
anais de madeira para cortinas, argolas cpmuns , lambazes, rodos e vassotiras lhas para jantar, toalhas para chá é
Para distinguir: Petrechos navais e ae- de madeira, marfim ou osso. argutas
•
Classe 30
ronáuticos: Ancoras, bolas, cinta de' de marfim ou osso para dentição, ban. Para di stinguir: Guarda-chuvas, guar- café, toalhas para banquetas. guarnições para cama e mesa toalhinhar
. natação, fateixas, flutuadores para hia
da-sol, bengalas e suas partes inte,.
(cobre pão)
drometria, para-quedas e salva-vidas delias de madeira, barris de madeira,
cabides paia roupa de madeira, cabos
grantes
Classe 38
Classe 21
de madeira, caixas de madeira. cestas
Classe 31
Freio (parte integrante do veiculo), copos para cozinha, colheres de iaau,
Aros para guaidanapoa de papei
• mecanismo para acoplamento de vai- marfim ou osso, dormentes de madeira, Tendas, lonas, correias de tada espécie, aglutinados,- áluns (em branso, alatina
culos ferroviários, orelhas de, parada engradados de madeira, escada de ma- cordoalha e barbante. Materiais de ve- para retratos e autógrafos: balões (expara aparelhagem de tração, amortece- deita, espetos de madeira, esteirin.has de dação e mangueiras a saber: anéis de ceto para brinquedos) blocos para
. dores de choques, paracroques, 'carro, madeira para mesa, fivelas de osso ou vedação. arruelas de borracha, de cor- correspondência, blocos para calcu)o&
.„ ônibus. automóvel, anteparos, auto-Ca marfim, forquilhas de madeira, gaialay tiça, de couro e de fibra - vulcanizada, blocos para anotações, bobinas, brochuminhões, alavancas, alavancas de cam- de madeira para passarinhos.aj neles de barbante de amianto e de algodão, bar- ras não impressas; cadernos de escrebio, alavancas de freios, breques, bar- madeira, ganchos de madeira, grades de racas de campanha, betume para vidra- ver, capas para - docutnentos, carteiras
ras de freio, braçadeiras de mola, bu- madeira, maçanetas de madeira, - mana ceiros, bolas para válvulas buchas, para cigarros. calcos de tipografia de
chas, barcos, barros de ,tração, barras veals de madeira, mastros de madeira. círculos de borracha para potes, cordas papel ou papelão, cápsulas de papel,
, de direção, cabos de veículos, carroce- palitos. pedestais de madeira, pegadores de algodão. correias de transmissão caixas de papelão. cadernetas caderrias, chassis, carcassas, coroas, capotas, de madeira para roupas, pratos de mm. cabos, calabres, cordoalhas, diafrag nos caixas de cartão, caixas para pamas, enxarcias, flanges, gachetas de
engates para veiculos, engrenagens, em- deli-a, marfim ou Osso qtiadros de ma- algodão,
anulares, des asbestos. de cor- pelaria, cartões de visitas, cartões cobreagem, feixes de molas, hélices, mu- deira. reguas de madeira, exceto acra da, de arame, de borracha, de couo tnercials. cartões indicas, contad. carlas, motociclos, mancais 'de veículos escritórios, rosários de contas de mata de estopa, de folha e de ploinbagina, tolina, cadernos de papel rnelimetradc
pedais, paralamas; porta laterais, pi- fim, madeira ou osso, tábuas de maleira juntas para vedação, líquidos de re- e em branco para desenho, 4adernos
nhões, porta-rodas, parabrisas, para- para fins caseiros tampos de madeira. chear madeira, lona, mangotes. manguei- escolares, carteies em pranco. cartuchos
choques, pistões, rodas, reboques, tam- toneis de madeira, varas e vasos de ras, massas para calafetar, massas para de cartolina, chapas planegrá Licas. cabores de /seios, varetas ae veículos
vidros, molas par yedção,. c'vens, pnos dernos de lambrancas. carretéis de pa.
a madeira, marfins ou osso
bicicletas, Inotocicietaa, retentores, aras
Claase 27
oleatizados, ;olhas, tampões, tubos de pataca envelopes anta:Macros para cita.
. para bicicletaa, maços para veículos, Artefatos de palha ou fibra. não inclui. Jato, tubos e tubulações para vedação, rufas de papel, encadernação de papel
crapas circulares 'vara veiculas, cubos dos em outras classes: Cestaa, cestos, un:ões de,boi do e de flanges e válvula DU papelão, atar:justas; tólhas indicas.'.
de velculos, - sieslipadeirass . fronteiras cabos para utensílios, cestos 'para cos. de vedação, tubos para radiador
falhas de celulose; guardanapos; livro.
para veículos, inotoçicloai manivelas, tura, cestos para páes, caixas de acon- '
taci "impressos livros fiscais, livros da
, ', Classe 32 ,‘
para-lamas,' varetas de .contsolc aat
diclonamento, camas , para enfeites. es- Almanaques, anuários, álbuns barres contabilidades inata-borrão: oenamentoe
• .
,„ ,, afogador e acelerador
embornais, estojos, guarnições aos, cartaz", catálogos, jonaais'
de papel, transparente; , pratos, papait 3'.
• i
•
.
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Classe 41. e de alumínio,
papéis um Impa:assam papéis em branco Améncloas araruta, alpiste, avelã, amipara h:aprendo, papéis fantasia, menos do. ameixas, -azeites, açúcar, azeitonas,
para forrar paredes, papel almaço ,com aveia, atum, amendoim, alhos, batas,
ou bem pauta, papel crepom papel de bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
seda, papel hapermeáveli, papel em bo- bananada. baios, bacalhau, banha, cabina para izapresa5o. papel encerado, nela, cbcrariço, chocolates, caramelos,
papel higiénico, papel impermeável coalhada, camarata, carnes, carne de
para, copiem, papel para demahos; pa- baktís, confeitos, cacat cereais, cebola,
pel para embrulho impermeabilizado, creme de leite, creme de milho, condipapel para encadernar, papel para es- mentos, crustáceos', chá. cravo, café,
crever, papel para imprimir. papel pa- tangiam ' caco, maranhas; cominho, canrafina para elabralbos. papel celofane. giquinha. conservas alimenticias, dozes,
papel celialase. papel de linho, papel drops, ligada, frutas, frutas sêcas, frutas
absorvente, papel para embrulhar ta- em caldas, frutas cristalizadas e frutas
baco, papelão; recipientes de papel, ro- compotas, féculas, figo, fermento, farisetas de papel, rótulos de papel, rolos nhas„ fava, farelo. Suba, gomai para
de papel transparente sacos de papel, mascar,, geléias, goiabada, gorduras,
serpentinas: tubo& postais de metam grg o de bico, glacês. glicose, baunilha,
extrato para doces, extrato de tornaete.
liabetea de papel
ervilhas amova, extrato ,de carne, floClasse 39
! Pata (bati:arguir: Artefatos de borracha, cos,. essência, para balass - doces 'e aliborracha. artefatos de borracha para mentos. gelatinas, grnuloãs, herva-doce
1 velculos. artefatos de borracha no ha- [lagoas, Engulam, leite, lombo, leite
' cluldos em outras classes: Arruelas, ar.. condensado, leite em pó, legumes. lengolas, amortecedores, assentos para ea. tilhas, lagosta. mel., mortadelas, marme( deiras, borsachas para aros, batentes de ladas- manteiga, mostarda,, mamam),
, cofre, burlas de estabilizador, buchas, moluscos molhos, margarinas, massas
1 buchas de fumelo, 'batente de porta, alimentícias, massas da tomate, melado.
batente de chassis. bicos para °monda- milho,, nos-moscada, óleos comestíveis.
i ras, braçadeiras, bocais, bases para te- ostras paios, pessegada, peixes. pescalefones, borrachas para carrinhos indus- da. pickles. patên pastilhas, pós para
triais, borracha para arnoTteadorts, pudins, pralMés. pões. pinteata, presuabainhes de borracha para rédeas, cochina teos. polvirno, queijos. amima de mide motor, câmaras de ar, chupetas. cor- lho, rações balanceadas, requeijâo, rosdisca massiçoa de borracha, cabos para cas, angu, miam" semolina de trigo.
ferramentas, chaveiros. calços de bor- sopas enlatadas, sucos de frutas. salsadia, chapas e ceras de mesa, cor- achas, sal. toucinho, trem,oços trigo,
das de borracha. cápsalas de borracha
torta, torrões, torradas; tâmaras.
para centro de mesa,, calços de borratapiocas, nrinagre e Iorque
cha para nalcmines, copos de borracha
Classe 42
moa baios dedeiras, cleserampideiras.
discos de mesa, descanso para pratos, Para distinguir: Aguardente, bagaceira,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,. nivela, conhaques, fernet. gim, kincla.
esponjas de borracha ano quebrajacto knatel, rum, vinhos. vodca e vásky
Casse 45
para torneiras, fios de borracha lisos,
fôrmas de bozracha, guarnições para Para distinguir: Aguai artesianas, águas
móveis, guarnições de borracha para de ine.s.m bebidas sepmaantea sela alom
e objetos. panos para polo e para lias- cl, gasosa.- ginger-abra guaraná, refrespeza, panos de esinerit e u;aterial ama- cos, sifões, soda-limonada e xaropes
Classe 44'
alvo empregedo na torpeza. de metais e
objetos, sabões em geral e saponamos cinzeiros, cachimbos, carteiras para
salas e . velas a base de estearina, fumos, charutas. cigarros,, cimarrilhos
sabões em pó,, tas flocos esponjas de filtros para piteiras e para cigarros,
automóveis ~as para veículos, fumos em falba ou em corda, isqueilancheiras para escolares, laminas de s. ro, piteiras, tubos d ecachimbo,
rapé e tabacos
borracha para degraus, listas dm borraClasse 45
cha para aaneina r pua poetas, lençóis
de. borracha, manoplas, maçanetas, pro- Plantas, sementes e mudas para a
tetores para para-lamas, protetores de agricultura, a horticultura e a floriparaachoques, pedal da acelerador, pe.
cilhara. Flores =aturas
dal de partiam meras para businas
Casse. 44
•
pratinhos, pneunraticvs, pontas de bor. Almejantes, amidos. anil, água de lavamala pasa bengalas e amimam rodas deira, água sanitária, cera para soalhos.
mamamos redizias reveameentos de detergentes, esparda de aço, fósforos,
boarodia„ rodes de bemactra para mó- lixivia, lã de aço, pomadas para calveis, sanfonas de vácuo, su portes de çados, palha de aço. preparados para
motor, sapatas dedal de breque, e de- polir e limpar madeiras vidros, metais
sembraio e isolador, suportes, semiClasse 47
pneumáticos, suportes de cambio, san- Para distinguir: — Conabustiveis. lubrifona de partida,, salmo, solas e soladus ficantes, substancias e produtos desta
de borracha. surdinas da borracha para
e iluminação e ao aquecimento:
aplicação aos tos telegrifimm e taki1/45.... nados
Alcoaa-mome carrão a gás Imirocachraalgos travadares cih porta. tiaarfas, tubos,. metco„ gás metano, hutano e paopano
tampas, da borracha para cantar-gatas gás, ettgarralackm mis açudem& gasotinem de borracha para elaboração de lina, graxas lubrifirmamm óleos consiame
substâncias quimicas
diem ittbraficantea: abras destinaCasse 4C1 •
k e ao aquecimento,
'1
dos a 11.:secerMfãC
n Acolchoados para camas e para mó- óleos para amortecedores. petróleos e
querosene
veis, almofadas, aparadores, armários,
Classe 48
' balcões para venda, para móveis e •
berço,, biombos,, cabides,, cadeiras,. ca,- Pata, ; distaggir artigoo de- haramint e
' mas, canapés,, catnes,
' colchões, colidiram, 'pertnimaritaa` ma 'temia Aladarraa fie ac
, 4ke molas, eamodzia, COXeltersadeir" orm dal:el.:ma, agird facial,: água de laaanda
lios divâns, enaersões. emalarias, sela Atua de '.xak•atiM ' ~boa, kne I ' de
tantes„ gabinetes de telefono, mmodja- gpapao lona, de rosas. água de alfazeeaModa, ¡prarduarraup,a. Mexiam mala:dias mas, amônia perfumada liquida, em p6.
de sala de jantara mobilias de rgairaa em pedta.sis. 1:iarirfainlimo brilhar:talar.
t•geiltronsis. prateleizai *caia '6;#
b;gdiaalaas Isiens,:;):(magéOnS'Ai'af' à p
. idfas-cama 'estofador '' `
• cabelo': pestanas; eflioi e bigOder,
Doe, papéis d'e estanho
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crayons. cremes para - pele, cario:A
cheiros em pastilhas. em TaMetes, em
lentilhas. em trocamos e cai pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes. dissolventes
esséncias. extra-os estojos da perfumes,
creme para limpeza da peie, e para base
de p6 de arroz, esmaltes para unhas,
escavas para dentes caboki. roupas,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana, cilios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
cie toucador, grampos para o cabeio,
geléia de petróleo, perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções, líquidos. dentifrícios, em pasta, em
sabão, ina creme, em elixir e em, p6..
amidos para oncialeaçâo, permanente,
lixas para unhas. • laqué, óleos para -o
cabelo, pasta e pés . para dentes. perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as, unhas. on-pots
para pó, de arroz_ papais perhanados.
carminados, e 'com pó de arroz pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis, pon-pons, pó de arroz
Classe 49.
fogos, brinquedos, artigos desportivos e
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar, aviões, automóveis
aros, argolas. bercinion, bonecas, bonecos. baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, 'balões de brireuedo, bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos
CM form a de instrumentos camstozes,
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem assaria carrinhos, carrocinhas. caminhões,
cartas de fagar, chocalhos, canelai-as
para espane, cartões para 16to, casinhas de brinquedo, casinhas de armar.
cadeiras de brinquedo, carteiras e em
velopes com (Olhas para recortar •
armar. calçados para bonecos, contas
para pular, clavinas para tiro ao alvo
copos de dados caixinhas de música
dados, dardos, discos, dominais espiaTardas. de brinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para lagar; moçonas.
engenhos de guerra de brinquedo ferrados de engomas. ferraremos para
criança- figuras de aves e musas,
figuras paira gigo de xadrez. fogões e
Iogas:mers de brinquedoo jogos de
futebol da Ing13, inelheiras rara espoem
ganchos para rema, guisas para atas
ças ba:reraz 1cr kis, iscas artifidala
para pasca, logos de damas lagoa de
dominó. ItMOS de raquete. linhas posa
pesca,. lavas, para bar- para esgrima,
para jogador (Ia micra aramaras carnavalescas. mesas ele bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez. mobilias de brinquedo, • miniaturas de utensil.to domésticos, patins, patinetes, piões, petecas.
planquetas para ginástica, peças de.
hOWIEF ria damas desatiná e xadrez pelotas. pianos e outros instrumentos musicais de brammesica. pistola., de atirar
flexas, papagaios de papel, janelinhas,
/quebra-Cabeças em forma de armar
raquetes, redes de panca, redes para
jogos, rodas de roletas,, revólver de
brinomedm aalda rlinfien de chumbo tae
bofarem pane jogos. tacos de bibas.
tambores para crianças. tambpréus,
tamboretes. 'tinia da mesa, trens e vias
férreas para brinquedos, varas para
pesca. Vagonetes e zepelins
Casse 50.'Para distinguir: Impressos em, geral, bilhetes, cartões de- visita, cartiõà comerciais; folinhas, passagens papeis de cor.
respondêncli,a, envelopes, duplicatas,
theas'Tecitos 'e :antas .Cais
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Classe 11
Para distinguir; Ferramentas mai-mais
ferragensmutekana e peq. benos artigod
de meta) comum, da industria e cométr
cio da requerente, a saber: Tárrachat
e machos para fazer rosca. hraçadeíras
artigos de metal para tanetas. portai',
estadas e emanados afiar:Fores, aldrto
vas, alavancas, aia-ai es. sun, ,ronai
ancinhos, anéis para chaves, chaveiro*
.achas, argolas, animações de toldos,
aros, rebites, arruelas, atiçadores azei;
:eiras, lâminas e alvadias de barbe:ia
,brocar, bons, bainhas Nades. imota
balmázios, bicos. ilhases e mintas de
atacadores para sapatos. bisnaga., i,op.
tas, .borboletas. aortas, ouxauoras, tem
ços para cabides e. arme,etras cantai.
ter chantradores. corvinores, craaadca
ret, cunhos. cabides. .anos, caçarola;
cadeados. caldeirões, canos e tubo*
cantoneiras, alças. pega 'ores, puxadores
cintas para cai sores, coadores, colhe*
res, cotovelos, cunhas cuspideiras. dei'
cacadores, debruas. dedais, enxós
cariadores, elos, emacias escumadeiras,
espátulas, esticadores espremedores
facas, facões, ferramentas cortantes
perfurantes, desibastantes e alisanter,
foices, furadores fechaduras ferrolho"
fivelas. fôrmas para amos e para cai:
çados, funis, ganchos. graminhos, abrir
dores de latas, farras, logos de chave/
de parafusos, laminas e Inibas de serra,
limas. !ampliais. Patas para comestível,
e para lixo, charneiras, e dobradiças,
machadinhas, martelo peq uenas molas
ferragess para peças de mobiliária,
cinzéis, esearnadores, punhais pisa
nelas, parafusos, pinos e contra pino*,
rastelos, rodinhas rote:as sacarrolhas
serrotes, ferragens para malas, tenazes é
.
~camas
Clame 14
Vidro, cristal e seus artlatos a saberi
abaixa-luz, açamaremos. ampolas para
haedicamentos., aquadas. rracfas, bebé.,
douros, biscoteltas bornhonieres, bote.,
lhas, eáiimes, mandaram mnardos. chapas, confeiteiras ctunporeiras. copos. em,
pelhos, espremedores de frutas. Mamara
frascos, fruteiras. funis garrafas garra.
feres, globos, jardineiras, jarros. licor
reiras, manteguelms, pires porta-jarrot,
potes, pratos, porta-coridirnantos queda
jeiras redomas. em:mentes para tad
doméstico, refletores, refratares, salm,
deiras, saleiros, serviços . de vidro oo
cristal para ágoa r outras atadas, taçaa
e vidros para janelas e • outras abaria
turas
Têm° n.° 577.11:5, de 31-1.1963
Cordobrasi/ SÃ. Fábrica de Guarida
Ores de Cardas
São Paulo.

i- A U RROGAçlb
C A 11. O- E' AS I
Indristris Btraedleil'a

1

Classe 6'
Guarnições : de- emalas, máquinas 'para
tecidos de tapiçastas, urdideiras, anca.
natórias, triraedeirae e namideirae Iriater 4a/deitam torbinas.'dinano e
seeeptaeu/os
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Classe 33
Titulo
São Paulo
Classe 33
Título
Mato Grosso
Classe 33
Titulo
Rio de Janeiro
Classe 33
Título
Guanabara
Classe 33
Titulo
Brasília
Classe 33
Título

Termo ni 577.147, de 31-1-1963
J. V. Ferrei:a — Sabozs..:a
Pernambuco

Termos os. 577.115 à 577.141, de
31-1-1963
Clube Presidente
Alagoas

Termo n.° 577 .142, de 31-1-1963
Clube Presidente
Brasília

Térm on.° 577.148, de 31-1-1963
Wilson Vi r-a-ate Canale
São 11Faulo

"c LUBE PRES IDENTE

'PRES DENTE,

Termo -n.• 577.114, de 31-1-1963
Alberto Cchulz
São Paulr

Classe 48
Sabonete

Classe 33 •
Titulo
Rio Grande do Sul
Classe 33
Titulo
Território da Rio Branco
Classe 33
Titulo •
Minas Gerais
Classe 33
Titulo
MilldS Gerais
Classe 33
Titulo
Ceará
Classe 33
itulu
Maranhão
Classe 33
'fituio
Amazonas
Classe 33
Titulo
Pará
Classe 33
Titulo
Alagoas
Classe 33
Título
Paraná
Classe 33
Titulo
Rio Grande do Norte
Classe 33
, Titulo
Sergipe
•
Classe 33
1 itu:o
Santa La ta dna
Clas.e 33

Titulo
Piaui
Classe 33
Titulo
Acre
Classe 33
Titulo
Território .de Rondónia

Classe 33
Titulo
Bahia
Classe 33
Titulo
Território do Amapá
' Classe 33
Título
.
Espírito Santcs
Classe 33
Título
Paraíba
timnse 33

Titulo
Pernatab
. ufa
.

Guanabara

SEITRA
Inusism DRA.suoRX

Termo si.' 577.143, de 31-1-1963
Clube Presidente
Brasília

.PRES I PRES S 4
Classe 32
Agências de noticias para rádio, tele, visão, jornais e revistas
Têrmo n.° 577.144, de 31-1-1963
Ibarte
Indústria Brasileira de
Arte5atos Texteis Ltda.
São Paulo

IBART1
'INDI1STRIA BRASILEIÚ"
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos.talças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpe&
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantel& meias, maillots, mantas, man.
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerInas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, soutiens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n.° 577.145, de 31-1-1963
Empresa de Consultas e Publicações
Econômicas S . A.
Guanabara

Análise e verspectiva
Econômica
Classe 32
Jornais e revistas
Termo ín.° 577 .146, de 31-1-1963
José Berison e Ozanam Frederico de
Moura
Pernambuco

c( Edifício Arpoador
Classe 31
Titulo

Classe 2
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Classe 17
Artigos da classe
Classe 38
Artigos da classe
Classe 7
Artigos da classe

industrie Brasileira

Classe 46
Sabão comum

'«Çaitt de Ovut»
_INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
Jornais e revislas

Têrmos as. 577.154 'à 577 ..153. da
31-1-1963
Jo:io rnusto Menezes

Têm on.° 577.159, de 31-1-1963
Laboratdrios Farmacêuticos Esposa
Sociedade Anônima
Guanabara

Classe 41
Forragens para aves, ovos, aves, patos,
marrecos, araruta, farelo, fécula para
alimentos

PRORROGAÇÁ-0

Termo n.° 577.149, dê 31-1-1963
°FEL — Organização Farmacêutica
Especializada Ltda.
Minas Gerais

GAFEM.

ATOGEN
4dustria Brasiletra)
PRORROGACÁO

Classe 3
Um produto farmacutico (antigripal)

Classe 3
Um preparado farznacutico indicado "como colutório e tônico
Têrmo n.° 577.160, de 31-1-1963
D'Olne, Companhia de Tecido.
"Aurora"
Guanabara

Termos ns. 577.150 à 577.151, de
31-1-1963
Epaminondas Rufino de Souza e
Evaldo Gouvela de Oliveira
Guanabara.

'PRORROGAdd,

DC

asa
'Classe 8
Artigos -da classe
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 577.152, de 31-14963
David Martins dos Santos
Guanabara

LIDO

'

f

kNOÓSTRIA

/

• -

Classe 23
Tecidos d elinho,' de cânhamo e de juta
Termo n.° 577.161, de 31-1-1963
D'Olne, Companhia de Tecidos
"Aurora
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA,

Classe 8
Carregadores de bateria, reguladores de
voltagens, reatores para lâmpadas fluorescente, amplificadores de som
Têrmo n.o 577.153, de 31-1-1963
João Fausto Menezes
Guanabara

'BELIDA PLANEJAMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAIS
Classes: 2, 7, 17; 38.- 16 33-e 50
Titulo de Estabeleciment

Indústria

Brasileira

Classe 23
,
Para distinguir tecidos em geral teci»
dos para confeccbes em geral. para
tapeçar ns e pa '3 2rtioos ri t. cama e
mesa: 'algodão. cânhamo, caros, fazen.
OS e tecidos de lã -ai nct. luta,
linho,. paro-anca. num/ ravon seda
tiA.urai, tecidos p lásticos. teci Jo s ni.
penoleA v eis e tecidos de pano couro i, ,
n

Serta--feira 10
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Wasso na 577.162, de 31-1-1963
D'Olne, Companhia de Tecidos

horticultura a saber: aradOs. abridores
sulcos, &da/sada:ias, ancinhos sueca.
"Aurora"
micos • e empilhadores. , cambinados
Guanabara
arrancadares mecânicos para agricultura batedeiras para cereaís. bombas
para adubar, celladeires, carpideiras,
'arilados para alfoz, charruas para agra
'adumas, cultivadores. debulhadores.
lies:acederes, desentegradores,
para a agricultura. escarriticacin¡Indústria Brasileira - ' dores
res, enchovaddras, taras- para ma quinas agrícolas. terradeiras, gadannos,
Cama 23
Para iiesinguir sadios em geria teela garras para arado, grades de discos.
dos para conferçaes tr2 ~e para ta- ou dentes. maquinas batedeiras para
peçarias e para arttgeS de cama e mesa: agricultura 'caç.:mas Inseritugas, máAlgodão, cânhamo, caroã. fazendas e quina vaparizado;as, paaqua llas cie
tecidos de iii em peças. jota linho paa mungir, maquinas niveaadoras de terra,
co-paco raray ralou seda natural. te- maquinas perarradora.s para a amacias
cidos ;arásticos tecidos impermeáveis e, tara, maquinas de plantar, matocuars
ruas, maquinas regadeiras, magfaioas de
tecidos de pane coara
roçar, de semear. para sulfatar, oe
Termo m° 577.163, de 31-1-1963 fostteir. de triturarade -astarelar nana
para tragaçâo .para, Matar formigas e
R. S. Ifoctsca Limitei
outros Maços para burra-ar e putvera
Inglaterra
aar desinaaaates, para adubar, para
agitar e espalhar palha. para coam:
algodão para colher cereais, maca:mas
amassadoras para :fins -asse-atolas de
Classe 4q
Para distingias: Sabonetes, aiSadora
cortar árvores. para aaapalhar. Para-ca-.
pinar, máquinas combinadas para sevidas, p4 creme, blocos c bolt"
baio em pasta e ens barras, sabão em mear e cuiturar, de ..fesbanar, para ia.
cremes para a selar. maquinas e moinhos para forrabastões para barba
rosto e barba, pastaras eco liquido. pé gens, máquinas toscadoras, ordenai:Frais cancretas para coloração data
res mecânicos, raladores mecânicos rocibos e sobrancear" extratos; kaales. los compressores para a agricultura.
pomadas fixadoras para 'bigode. ensine- sacbadeiras. semeaderras. segadeiras.
ticos,, brilhantinas liquidas e comadas, socadores de terra, tosadorea de araaguas de coloria e de asilaste. p6 de ma„ tratores agricoias, válvulas para
maquiriaa agricolas
arroz. comprimidos e . em tablates, ambulas para cabeara dentara:10 em pai
Téniscs raa 577.167, de 31-1-63
aqirictia concretos e em pasta, saasies
Soda-Fabrat
Badisehe
dentifrícios; estancias, valo perfumada,
Alcaenfesellschaft
arma• para rinheasaniessta ria toare.
Alemanha
Shacwoc liquido ré ou carmarca sina
e vigores pirar cabeia e peie. &pia:stades: em amado pó ou concretos,
pomadas vernizes. tabletes. avia; ~tas. liquidas e esmalr...3 para ampesa
das r.nbas, águas de mana, szadiets para
Classe 2
Inseticidas
. perfumar quarto. am pastilhas, rabletts
e em pas prearados acerca:a em pá e
Térnus is.? 577.168, de 31-1-63
;amadas para evitar i. suar, vaseana
(Prorrogaçã.o)
perfumada. saís para banto
The Goodyear Tire Cs Rubber
Company
Terme ma 577.164._ d e3r-14963.
Estados Usados da América
(Prorrogação)
Plane Prosaram Limitei
Inglaterra

tO O

RINSP

de

1963 1603

partes, troca-discos e respectivas par- timulação d'as Laçares hepatasbiliarea
tes, amplificadores, microfones e colta. manutenção do raerabolismo intermedik
nas:auportes para os mesmas, bobinas
rio
sem arame .para registradores de som
9
urino
n..
577.177.
de 31 - 1 - 63
em arame, bobinas sem fita para :agis
Dr, A. Wand'er 5. A.
tradOies de som em fita, bobinas enSuiça
roladas com arame magnetizado para
reaistradenes de soo on arame, bobina
enroladas com fita magnetizada para
registradores de som em fira, interposições 'para o furo central de discos foto..
gráficos, conjuntos de cordões elétricos
para aconectar amplificadores com ÇA)
Casse 3
trocaadiscoalostaladom (.1a) registradores de som em. arame, - e (C) regis- Um produto farmacéudeo ele ação catananica
5 tradores de sega era fita
nano
577.178,
de-31-1--63-'.
Termo n..° 577.171; de 31-1-63
Dr. A.. Wander S. A.
I
(Prorrogação)
Suiça
Aktie bora g e t Fe rrosan
a Suécia
PAS/DO

Classe 3
Preparados químicos farmacéuticos can..
tra a tuberculose
irerrao na 577.172,, de 31-1-63
(Prorrogação).
Columb1a Broadcasting System, Inc.
Estados Unidos da América

Classe 3
Um produto farmacêutico de ação
metabalica
Tèrmo na 577.179, de 31-1--:6-3
Z. A. Wandar S. A.
Suiç,a

Vi-Dé- 3 Hydrosof
Classe
a-a
Um
produto
farmacêutica
indicado no
saasse 38
trata
meontliA
InOyc
Envitames e álbuns feitos de papel e tratamento do
raqu.tisnits evolutivo (flocartolina
rido), raquitismo resistente Sa vttamina t)
Tarma na 577.173, de 31-1-63
Tênno n.9 577.180. ie 11-1-63
Dr. A, Wander S. A.
Dr, A. Warrier S. A.
- Suíça
Saiça

CC+2

BASFORMID

MEGAMIVIA
Casse 2
Preparados inseticidas e Ungirias
para a ;amaça° de sementes
Tarava a.' 577.165. ge 3f4-43
(Prorrogação)1
Sate lisokerr Rolas? Ele-aring Company
Estadas Ualaos da Antérka

SURE GRIP

Classe .39
Aros compostos total ou principalmente
de borracha
577.169, de 31-1-63
OPresragaaralaa
Atlas Charlara] Industries, Inc.
Estados Unidos da América

Têm°

ATLAS

PEORROGAÇÃC

LAEORATORIG VINCO? DO BRASI
Classe 3
Uni produto farmacêutico de ação
metabólica
Tarni-o-ma 577.174, de 314-63 —
Dr. A. Waraier S. A.
Suíça

Cias:est Z. 3., 4.1 e 48
Titulo
_
'remo nc, 577.181, de 'ai-1-63
Helbra 5, A. Ynclústria earmacêutier
São Paulo

taffia 'UlA,TER51\11
94d.- 2~
IRORROGAÇÃC

Clame 41
Um produto alimentício
Tirano na 57' • 57a a • -a
Dr. A. Wander 5. A.
Su ça

Classe 3
Uni preparado farmacêutico indicado nos
dirairbios da seerecro e eliminação
hitares

Case 1
ramo
Classe 3
Derivados de &ceais hexahldricos e Um produto faranacauticos indicado no Helbra S.
éteres internos dos mesmos
tratamento d'a tuberculose
alasse a
Mancala d rolamento
Taamo ma 577.166,, de 3-1-1-63
Peugeot et Conaipagnie-Sociraté
Franca

Tann° ria' 577.170, da 311-1-63
Mi/abe:3r, Inc.
(Prorrogação)
Estadas. Unidos da. Amaria*

Termo ma 577.176t. de 31-1-63
De, A. Waraier 5. A.
Suma

577.182. de 31-1-63
À. andlistria Fannaceutica
5ao Pauto

eRORROCACÃO

Fonógrafos elétrica:pente acionados, e
Casse 7
Classe 3
CralSe 3 .
respectivas . partes aegastractoars de sons
Máqminas e utewalias para
asa- em arainé e respestiaas partes, regis- Um proauto farmacé-iico. 1ndicacia na Um pcparado fatmacéatico (sedativa
do. exclusivamente na agricultura e tradorez de som em fita e respectivas proteção do parênquina hepático. Esdo ~ema nervoso)
Serçtn
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n.• 577.183, de 31-1-63
A. Instituto Bioterápico Americano
"S. A. 1, 13. A.
Termo

São Paulo

PRORROGACÃO

BOLDOPATICO
.ndústrie Brasile—a
Classe 3
um preparado farmacêutico, Indicado
como um colagogo
Termo n.° 577,184, de 31-1-63
S. A. Instituto Bioterápico Americano
S. A. I. B. A."
São Paulo
vRORROGAÇÁO

DUM OFICIAL (Seção III)
ipara retratos e autógrafos; imitias
Teimo 23.• 577.189, de 31-1-63
Medicamentos Alopáticos Nacionais teto para brinquedos), blocos para
S. A.
correspondência, blocos para cálculos,
São Paulo
blocos para anotações, bobinas. brochuras não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
PRORROGAÇÃO ] para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de papel.
caixas de papelão, cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para paIndustria Brasileira pelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas, conteti. cartolina. ,cadernos de papel melimetrado
Classe 3
e .em branco para desenho, cadernos
Um preparado farmacêutico, indicado escolares, cartões ens branco, cartuchos
no tratamento das anemias e suas ma- de cartolina, chapas plartegrCicas, canifestações
`.
demos de lembranças. carretéis de papelão; envelopes. envólucros para chaTermo n.° 575.19, de 31-1-63
rutos de papel, encadernação de papel
Laboratórios Jorna Ltda,
ou papelão, ettiquetas; Rilhas indicas,
São Paulo
h5lhas‘ de celulose; guardanapos; livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinos, papéis de estanho e de aluminio,
Indústria Brasileira
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis tantasia, menos
para forrar paredes. papel almaço com
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado no ou sem pauta, papel crepon, papei de
tratamento dás nevralgias e como nt.i- sesia,...pipel imperineável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
reumático
papel higiênico. papel ti:aperra:aval
Termo n.° 577.191, de 31-1-63 '- para copiar, papel para desenhos, paLaboratórios Jorna Ltda.
pel para embrulho impermeabilizado,
São Paulo
i papel para encadernar, papei para escrever,. papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos. papel celotane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papei, rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; 1..00s postais de cartão,.
Classe 3
tubetes de papel
Um produto farmacêutico, indicado no
tratamento • das hemorróidas
Termo n.° 577.195, de 31-1-63
Indústria de Embalagens Linopack
Termo n.° 577. 192, de 3I-1-63
Ltda.
Laboratórios Torna Ltda
São Paulo
Rio Grande do Sul

EUNEM1NE

BILENTOELVE

Maio de 1963
Termo n.9 577.198, de 31-1-63
Pronit Internacional S. A.
Espanha

PR

IT

Classe 41
Alimentos para animais
Termos ns. 577.199 e 577.200, de

» 31-1-63

Guinarmo M. Inabraco — Comércios
Importação e Exportação
Rio Grande do Sul

TAKI

Classe 32
Almanaques,
agendas,
anuários, 1111,uns
ft 6.
Impressos, boletins, catálogos, edições
impressas. • folhetos, )ornais, livros imBrasileira
pressos, publicações impressas, revistas,
Industria
órgãos de publicidade
Classe 41
Classe 3
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
Produtos farmacêuticos ë aficinais faramendoim, ameixas. amêndoas, araruta,
micêuticos, de man.pulação da reguearroz, atum, aveia. avelãs azeite.\azei.
rente
tunas; banha, bacalhau, batatas. balas,
Termo n.° 577.185, de 31-1-63
biscoitos bombons, bolachas; baunilha;
Produtos Químicos Isochemie S. A;
café CCO pó e em grão, :arcarão, canela
São Paulo
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
caramelos, chm.olates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, crente de leite. cremes
abar rateios. cruarars, compotas, can.:
PRORROGAÇÃO
gira coalhadas, castanha, cebola
mentos para alimentas. eolorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre, essencias alimentares, eme
padas, ervilhas, enxovas, extrato de ta.
Classe 3
mate, farinhas alimentadas. favas, fée
Um produto farmacêutico indicado como
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão,
estimulante das contrações uterinas
figos, frios, trutas secas, .naturais e crise
Termo n.° 577.186, de 31.1-63
talizadas; glicose, grima de mascar, gorProdutos Químicos Isochemie S. A.
duras, grânulos, grão de bleu, gelatina,
São Pa it icgoiabada, geléias, herva doce. 'larva
PRORROGAÇÏ40
mate, hortaliças, lagostas, [amuas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça. .ouro mas,..
PRORROGAÇU
El () ft
L
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarrao, masIndustr'.
Indústria BrasileirN,
,1)(5/1 SED
sa de tomate, mel e melado. mate,. mas..
Classe 38
Classe 3
sas para mingaus, molhos. moluscos,
Um produto farmacêutico, indicado no Caixas de papelão e sacos de pdpel mostrda, mortadela; nós moscada, noClasse 3
combate a dói., principalanente quando
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
Termo /1. 9 577.M, de 31-1-63
Um produto farrna-êutico indicado como acompanhada de espasmos da muscula'Companhia de Desenvolvimento de Ma- pães, paios, pralinés, pimenta pós para
sedativo
tura
lisa
_
pudinm. pickles, peixes, presuntos, pa.
ringá — Codemar
Têrmo n.° 577.187, de 31-1-63
tês, e petit-ois pastilhas. , pizzas pudins;
k'araná
Termo n.° 577.193, de 31-1-63
Pradutos Quimicos Isochemie S. A. A Brasileira Ltda. Utilidades Domes queijos, rações balanceadas para aniSão Paulo
mais, requeijões, sal, sagu. sardinhas,
ficas .
sanduiches, salsichas, salmea sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomate e de
. ()GAÇÁ-t.
Pfiurch
trutas; torradas, tapioca, támaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para ali-.
mento de animais e aves, toartles, touclit os() ,R O
. cinho; vinagre
Classe
50
Classes: 8. 14, 15 e 49
Impressos
Termo n." 573.714, de 11-1-1963
Título
Classe 5
W. M. Azevedo
Termo n.° 577.197, /e 31-1-63
Um produto farmacêutico, indicado como
Têmio n.9 577.194, de 31-1-63
Guanabara
Química Farmacêutica Gaspar Viana
estimulante do s;stema retículo endoteliall
Adolfo
Linsenmayer
S.
A.
Ind.
e
_
—
S. A.
•
Comércio
Termo n.° 577.188, de 31-1-63
Ceará
Rio Grande do Sul
Carlo Erba S. p. A.
Itália
tf

moi Jorna

Indústria brasileira

e

A ti A 6 E

ilINFIPaSraliáIBRA

fltA/ZROPsIRIZTINA
PRORROGACÃO

LIUSEEMAYER
Indústria 13.rasileita

¡LIVRAM

MUNIR

VIANEQUIPO
_Indústria Brasileira

Classe 10
Classe 38,
Aros para guardsoa pos de papel Equipas para aplicações de soluções
Classe 3
parenterais, sangue, plasma e para aoUm produto farmacêutico indicado no aglutinados. áluns (em branco). álbuns
!licita de sangue
tratamento das .enterites e enterocolites
víde
o, eis geral. o das dlarrélaa de
origem.'

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Classe 35
Carteiras de rl o-umentos e de
documentos

