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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
Diversos;
Rio, 15 de maio de 1963
Sete Dias — Eldtbra Ltda. —
NO pedido de reconsideração do
deepacho de deferimento no termo 384.699: marca Sete Dias, de
César Vieira Bastos. — Mantenho
o despacho, uma vez que a frase
citada pela impugnante não foi
prorrogada.
e Casa José Silva Confecçõee ELA.
— No pedido de reconsideração do.
• despacho de deferimento no térreo 435.045. — Nada há que deferir quanto ao pedido de reconsideração. uma vez que a requerente já • é titular de marca eone o
Mesmo nome — Retificação.

Reconsideração de Despacho:
S.A. Moinho àa n tis ta Indústrias
Gerais -- No pedido de reconsideração do despacho de deferimento
no termo 380.643, marca: Estrela
Branca. de Lanches Estrela Branca.— Tendo em vista o pedido de
reconsideração; ----a, considerando
que a marca registrada colide com
as apontadas, fazendo com que os
consumidores, em . face da Identidade do nome ou efeito de urna
conftzeão ideológico, sejam levadas
a erro ou engano; reconsidero na
forma da lei, o despacho que concedeu o presente registro para
efeito de, afinal, indeferir o pedido com fundamento no artigo 95,
24.° 17 do Código.
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
RECURSOS
Rio, 15 de maio de 1963
Exigências:
Bravox S.A. Indústria e Comércio Eletrônico —No pedido de reconsideração do despacho de deferimento no termo 93 . 929. —
Apresente prociração.
Sociedade Harmonia de Tenis —
Recorrendo do despacho que Sn.
deferiu o termo 364.082. — Pague
a taxa.
Hurnble 011 & Refining Company — Ne pedido de reconsideração
do (1 ,! p:, cho (lu , indeferiu no
têm e e 9.263. — Prove seu leettime intcrèsf.e no pedido.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Calçados Copa Ltda. — No pedido de reconáderação do despacho de deferimento no terrno número 391.014. — Apresente procuração.
Vigorelli do Brasil S.A. Máquinas de Costura — No pedido de
reconsideração no despacho que
deferiu o termo 393.258. — Apresente procuração.
Juvêncio Antônio Góes Dias —
No pedido de reconsideração do
despacho de deferimento no termo n.° 402.691. — Apresente procuração.
• No pedido de
Pedro Sadoceo —
reconsideração do despacho de deferimento no térmo 542.394. —
Pague a taxa.
Recursos:
Sociedade Harmonia de Tenis
— Recorrendo do despacho que indeferiu -o pedido de insígnia: Glarnour Glih, termo 364.082.
Pedro Sadocco — Recorrendo
do despacho que: deferiu o termo
542.394, marca Indesfiávels, de
Indústria Brasileira de Meias S.A.
Fiorentino Borges e- Recorrendo
do despacho que indeferiu o pedido de prorrogação da patente de
número 2.605 modelo de utilidade.
Aguas Sanitárias Super Globo
de São Paulo Ltda. — Recorrendo
do despacho que indeferiu o . pedido de registro da marca Prima,
termo 308.807.
Dormeuil Freres S.A. — Recoirendo do despacho que deferiu o
termo 555.240, marca Dorme/, de
Dorme! Sociedade Lidustrial e Comercial de Roerem', S.A.
Dormel Freres S.A. — Recorrendo do despacho que determinou a guardada a solução final
do termo 555.240, marca Dormel
do registro de nome comercial
Dorme! Sociedade Industrial e
Comercial de Roupas S.A. do requerente Dorme! Sociedade Industrial e Comercial de Roupas S.A.
•
Diversas:
Mauro Camargo de Bueno
No pedido de desistência do pedido de reconsideração cio de-nacho dedeferimento no teenno nú-

do Brasil Indústria e Comércio

Li.

ninada.
N9 117.7909 — Vara exploradora •
conectora para localização de defei-

tos em cabos aereaa ou subternineoe
e &Trilares — Djalma Soares Mari•
mero 115.346, privilégio de brim- nho.
119 117.1359 — Processo de congelação, de Romeu Pires. — Anote-se mento
de material . perescivel para are
a desistência e expeça-se a carta mazenamento de embarque
— Liguepatente.
freeze Co. Inc.
N9 117.872 — Aperfeiçoamentos em
EXPEDIENTE DA DIVisA0 Des
máquinas elétricas rotatorias de entre
PATENTES
ferro axial — Normacem.
Dia: 16 de maio de 1961
119 117,876 — Interruptor — Ame.
ricas Radiator dc Standard Corp.
.Noeificae40
119 138,025 — Aperfeiçoamentos reUma vez decorro o prazo de re- lativos a um sistema motor
curso previsto pelo artigo 14 da Lei Wird Lepnard — Mawdsleygerador
- 's

n9 4.048, de 29-12-81 e mais dez dias
— para eventuais juntarias de re,119.077 — Aperfeiçoamentos em
curso.. e do mesmo não se tendo va- conta gotas para vasilhames em gelido nenhum interasewdo, ficam no- ral — Plínio ,Giuclice Lobo.
tificados na requerente; abaizo- men119 137.190 — Máquina de forjar
cionados a compareew r. este De- na estampa — Burnly Corp.
partamento a fim dl efetuarem o
149 133.519 — Aperfeiçoamentos em
pagameneo da taxa final concernentes elementos para obras estruturais ri-r,-a expedição da ~tiras certifica- gidas iir.es_ ou móveis — Oscar de
Coe dentro do prazo de sessenta dia., Paula Bernardas.
-- aia forma do parágrafo único do
119 139.711 — Amortecedor distanartigo 134 do Código da Propriedade clador de linhas de transmissão de
corrente elétrica — Bumdy Corp.
Industrial.
119 192.531 -- Estrutura de celula
Privilégio de . Invereeio Deferiolss
eletrolitica — Prototech Incorp.
N 9 144.425 — Dispositivo elástico
De' 107.895 — Processo e material
de impressão -- Minnesota Mining potente e duradouro — Ind. e Comércio Auto Peças Welton Ltda.
and Manufacturing Co.
N9 144.426 — Dispositivo Conector
IN," 108.077 — Aparelho para traí' • r wrpos semi condutores — Philco elástico — Indústria è Comércio Auto
Peças Welton Ltda.
Corp.
119 144.427 — Aperfeiçoamentos em
l‘ v 113.294 — Pinça para o crunan- sistema de rosca sem fim. — Indúsdo da adução de um produto liquido tria e Comércio Auto Peças Welton
ou gasoso para um recipiente a ser Ltda.
enchido com é/e por exemplo um
Modelo de Utilidade Deferido.
botijão ou similar para gás liquido
— S. P. A. Liquigas.
119 116.861 — Cabo extensível —
.1kr? 115.572 Aperfeiçoai/lentas em Dr. Cyrus José Ferraz de Marines.
ou relativos a elementos cletrolumiModê10 industrial Deferido
nascentes — N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
119 340.775 — Lente para farois
N9 117.539 — Processo para a fa- Mecânica Esfera Ltda.
bricação de condensadores de enroExigências
lamento chato com um dielétrico de
N9
95.149
—
Raphes Lopes e- safôlha.s de matéria sintética — Sietisfaça exigência.
mens & Halske Aktiengesellschaft.
•
N9 117.544 — A p erfeiçoamentos em N9 118.097 — Pedro Machado P1resina sintética e condutores isola- lho — aStisfaça exigência.

Na. 120.316 — 120.393 — 120.201
dos com ela — General Electric co.
N9 117.617 —. Aperfeiçoamentos em — Satisfaça exigência.
radiosonda — Waisala Oy.
119 117.639 — Produtos Químicas EXPEDIENTE DO DIRETOR DA

e processos — Merck CO, Inc.
119 117.657 — Original disposição
em bocal e tampa para jarra ou garrafa térmica — Termovacuo S. A.
N9 117.660 — Ape rfeiçoamentos em
suportes para moves dr. r ecrptores de
televisão e outros — Pilde° Rádio
e Televisão S. A.
1\19 117.663 — Medidor de contato
de superficie de líquidos — Marietta

• DIVIsA0 DE. MARCAS
Dia 15 de maio de 1963
Notificação

Uma vez decorrido o prazo dc recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048, de 29 de dezembro
de 1961 e mais dez dias — para eventuais juntadas de -recursos, e do mesmo ruço se tendo valido nenhum - 311-
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado d vublicarfte nos
jornais, diàriamente, alé às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de enjoa ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas. as máximo
até 72 horas após a suldit dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e entendas.'
- Excetuadas as para o
exterior. que serão sempre
autuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou bliti ano.
- "As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

--: As stepartições Públicas
•ingir-se-da às assinaturas
anuais renceadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL .'
fevereiro de cada ano . e às •
DIRETOR • GERAI.
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE &RITO PEREIRA
pelos órgão; competentes.
- A fim de possibilitar a reestam,
IIGIIVVICO ca wulatAcxçaaa
CHEFE Re GLIE2• DE nromrio
MURILO FERREIRA ALvES
FLOR1ANO GUIMARÃES "essa de valores acom-panhados de esclarecimentos quanto
á sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
asem os interessados prefebaçÃo ai
rencialmente cheque ou vale
de puellbeleade do *4.edIenea ao Depareamente
sweeIenea de Propriedad. Industrlack de Peleeeteele
postal, emitidos a favor do
de Inale:mirei creio/roerei*
Teéoureiro. do Departamento
;movesse nas ofielmatto Departamento de Imprensa Nacional
i de Imprensa Nacional:
"-- -- Os suplementos às ediASSINATURAS •
çães des órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
• BEIPARTIÇtSita E PARTICULAILES
FUNCIONAftios
os solicitarvn no ato da assiCapital e Interior:
nedtzra. Capitas e Interior:
600,00 Semestre . • . • Cr$
Senteetre . . . Cr$
450,00 - O funcionário público feCr$ 1.200,00 Ano • . • . . Cr$
Ano
è00.00 deral, para fazer jus à* dosoonto inclinado, deverá provar
• Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da assiAno
Cr; 1.300,60 Ano
..
Cr$ 1.000,00 nalarei.
O custo de cada exemplar.
parte superier do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos Órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
de registro, o iis e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
que findará.
renovação com antecedência ano, e de Cr$ • 1,00, por ano
A fim de evitar solução de mínima, de kinta (30) dias.
decorrido.

EXPE-61E-NTE

•

teressado, ficam notificados os reque- N. 405.274 - Tanger - Textil
N. 391.15 9- Tudo - São Paulo
Restauração de Marca
rentes abaixo relacionados a compare- Tanger Limitada
classe 23:
Alpargatas Sociedade Anônima - c].
N.
380.419
- Coleciones - Al1
cer a ffiste Departamento a fim. de N. 405.275 - Agradecido - Bar 36.
berto
dos
Santos
Martins - classe
efetuarem o pagamento da taxa final e Café Agradecido Limitada - c,asse
N. 391.632 - Maracanã -- Loja s
17. - Concedo - a restauração.
concernentes à expedição dos respec- il.
Maracanã Limitada - cl. 34.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
tivos certificados dentro do prazo de N, 405.340 Sinterdye - SintaN. 393.967 - Celavy - Química
DE PESQUISAS
sessenta dias- - na forma do pará- quimica do Brasil Limitada - casse
Farmacêutica
Mauricio
Villela
Sociegrafo único do artigo 134 do Código 1. .
dade
Anônima
cl.
3.
.
Dia 15 de -maio de 1963
da Propriedade Industrial.
N. 405.462 - Trouville - Fábri .
ca
de
Cigarros
Sudan
Sociedade
AnõN.
405.010
Brunswick
TinNotif icação
Marcas Deferidas nona
cl. 44.
tas União Limitada - classe 1 (arUrna
vez
decorrido
o prazo de recurso previsto ,pelo artigo 14 da Lei
N. 209.387 - Uva - Limão Vi- N. 405.464 --- Nilo -- Fábrica de tigo 101).
nicola Americana Sociedade Anónima Cigarros Sudan Sociedade AnônMa N. 405.271 - Tablet Café - Gui- h.9 '4.048, de 29-12-61 e mais dez
cl. 41.
dias - para eventuais juntadas de
- cl. il. '
lherme ' Vans de Kamp - classe 41 recursos,
e do mesmo não se tendo
Gervais - Cla Ger.. N. 405.477 - Michigan - Fábri- (artigo 95 - n. 5).
N. 249.400
valido
nenhum interessado, ficam noca de Cigarros Sudan Sociedade Adivais Sociedade Anônima - cl. 41.
tificados
os
requerentes abaixo menN. 405.457 - Trifillo .- Fábrica
N. 351.513 - Folga - Rodotpho "1" -- cl. 44.
cionados a comparecer a êste Deparde
Cigarros
Sudan
Sociedade
AnôniN.
405.478
111-aaver
Fábrica
Gunther Rose - cf. 46.
tamento a fim de efetuarem o pagaN. 352.320 -- Empar - Empar de Cigarros Sudan Sociedade Anôni- ma - classe 44 (artigo 96 - nú- mento da taxa final concernente à
mero
9).
.
expedição dos respectivos certificaSociedade Anônima, Empreendimen. ama- classe 44.
N. 405.511 - Suprema - Laskani Titulo de Estabelecimento, Deferidos dos dentro do prazo de sessenta dias
tos e Participações - classe 16.
- na forma , do parágrafo único do
N. 353.784 - Atleticaná
'Wal- Irmãos • 5 Companhia - cl. 13.
N. 289.337 -- A Triunfante - artigo. 134 do r,CódIgo da PropriedaNomes Comerciais Deferidos
demar Braga da Moura
claSse, 42.
.
N. 302.056 -. 11-Nisas Copacabana Raul Alves Pereira - • claes • 23 - de Industrial.'
N. 354.175' -- Dauber 16 e 48.
. • . marcas deferidas
ria Dauberson Limitada - classel"
p 42 Limitado- 13.51sas Copacabani Vrni•
Eaf Onctus N. 354.176 - Dauber --,D.stilaria tada (artigo i09 - n. 3).
'1n1.9 349.268 -- Tecinyl - Rublo
Dauberson Limitada - ci. 43.
S.A. Indústria Têxtil Importação e
Titulo de EstabelcoMento De ferido
N. 403.702
403.703
Lab.
Comércio - Classe 23.
N. 378.475
Passaja
Mamilo
N. 405 094 - Centro Automobilfs- São Luiz Limitada - Satisfaç*
•N.9 362.635 - Uniplan - Wellit
Massaria
Companhia
Classe 3. tico de Santo Amaro
Erga!
CoMaterial
Isolante S.A. - Classe 16
N. 3'0.152
' Lar Brasileiro
mérció e . Transportes Limitada
(excluindo-se • painéis para interiocl.
N. 420.199 - Cobrantil COmp a- - res).
Mercearia Lar Brasileiro 'Limitada -- 33
(artigo 117 _
1).
nhia Brasileira Financial. Imobiliária
classe 19.
' •
N. 387.320 -- Teciplas - Moderne Mercanl - Satisfaça exigencia.
MARCAS DEFERIDAS .
N. 396.736
Hi Fl Stereospark
plast Ltda. - Classe 37,
.
- Feigenson Sociedade Anónima. In- Na. 436.098 436.106 "- 436.108
N.9 387.321 - Teciplas - ModernMoinho - 436.109 - 436.111 - 436.113- pLast
dústria e Comércio - classe 8 (sem N. 286.777 - Criuva
Ltda. - Classe 36.
Limitada - - 436.114 - 436.115 - 136.113 direito ao uso exclusivo das expres- Nossa Sen_iora do Carmo Lim:
N.9 387.322 -- . Teciplast - Moderacl. 41.
•
abes : I Fi e Stereos).
Marietta do Brasil Indústria e Comér- plast Ltda. - Clame 30.
Arma-. N. 337.240 - Miprovi . - Dante cio Limitada - Mantenho a ex
N. 395.263 igénN.9 387.324 - Teciplas - ModernA.
Ferrart
classe
41.
,
e,13es de Aço Probel Sociedade AniSni
plast Ltda. - ,Classe 23.
N. 347.216 - Emblemática -. Ulata - cl, 40.
N.9 398.562
Catron - Lakeside
•
Diversos
Itú Mobilin• mos Sociedade Anônima, Importação
N. 396.543 - Itú
Laboratories Inc. - Classe 3.
PM e Agrícola Limitada - classe 50. e Comércio - cl. - 8.
N. 405.119 ' L- Teniacid - Lab.
N. 330.494 - Columbus Import:,
Pias- N. 347.218 - Emblemática - Ind. e Comércio Ltda.. - Aguarde-, Paulista de Biologia S.A. - Clas• • N. 405 098 - Plaitireno
se
3.
Olmos
Sociedade
Anónima,
Importa8
Grano Indústria e Comércio Limitada
e,
çáo e Comercia).- Cl. 6.
clame 28.
403,239 - Melo»! Larídin Mar.:
N.9
'criai Médico Rio tina - Indústria e Comércio de Café
N, 378.157 - Sevillana Bassat N. 435.335 N. 405.252 - Toledo Limitada - Prossiga-se com os Meloni Landin Manin.s Ltda. - Cl.
(*nem% Toledo Linaltada - clame Sociedadade Anónima - ciasae 11 ePrato
, • . 41. !
xemplares.
(artigo
95 - número 5):
IL
.
S

-
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seu nome • do sinal de propaganda
Mais fôrça de freagem, n.9 264.739).
- Anote-se a transferência.
Norte Sul Empreendimentos e
Administração S.A. (pede para ser
anotada na marca Norte Sul número
269.966 a alteração de nome). Anote-se a alteração de nome.
44.
DistribuiMonsanto Chemical CP (transfeNP 405.523 - Napol
dora de Perro e Aço Napol Ltda. - rência para o seu nome da marca
Classe 5 (excluindo-se correntes me- Acrllan n. 9 277.372). - Anote-se s,
tálicas, couraças e papel de estanho). transferência.
N.9 405.537 -EC-EC Enge- • The Magnavox Electronics C.9 Linharia Contempordnea. Construtora e miau/ (pede para ser anotada nas
Comercial Ltda. - Classe 16.
marcas Collaro n. 9 278.381 - CollaN.9 405.553 - Delvedere-- Rádios ro n.9 278.011, as alterações de nome). - Anotem-se as alterações de
Belvedere Ltda. - Cl. 11.
N. 9 405.555 - Soberana - Indus- nome.
trial de Pianos Schwartamann S.A.
Samuel Stanger Stanger (transfe- Classe 9 (excluindo-se estojos para rência para o seu nome dos títulos
instrumentos musicais e consideran- Casa da " Pechincha nP 278.802 do-se castanholas por castanholas). Casa da Pechincha n9 264.284), Anotem-se as transferências.
Títulos de estabelecidos deferidos
de Fiação e Tecidos - ConfianN. 405.330 - Expresso Sidenaço - çaCia.
Industrial (transferência, para o
Lincoln Castro da Rocha - Classe seu
nome da marca Carioba número
33 (art. 117, n. 9 1).
- Anote-se a transferênNP 405.547 - Oratório - Recon- 279.459).
dicionadora Oratório Ltda. - Clas- cia.
Evans Medical Limibed (pede para
se 33 (art. 117, n. 9 1).
ser anotada na marca Dinematocid
Exigências
n.9 279.471 a alteração de nome). NP 407.138 - Indústria e Comér- Anote-se a alteração de nome.
cio de Peças para Automóveis Brosol Metalúrgica João Wiest S.A. (pede
Ltda. - Satisfaça a exigência.
ser anotada na marca Wie,st,
NP 407.454 a- Navegação Aérea para.
9 280.046 a alteração de nome). Brasileira S.A. - Satisfaça exigên- n.
oia e prossiga-se com os exemplarea. Anote-se a alteração.
De Minus Comércio e Indústria de
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
S.,A. • (pede para ser anotaTRANSFERÊNCIA E LICENÇAS Roupas
da na frase de propaganda Eu sonhei que era uma Venus com o meu
Dia 15 de inalo de 1963
De Millus - n. 9 280.160, a alteração
Transferência e alteração de nome de nome). - Anote-se a alteração
de nome.de titular. de processos
Milton Gonçalves Guimarães Societá Italiana Telecomunicazioni
Siemens S.P.A. (pede para ser ano- (transferência para b seu nome da
tada na patente priv. invenção nú- marca. Flamenaa
térmo número
mero 53.231 a altaração de nome). 419.471). - Anote-se a transferén- Anate-se a alteração de nome.
Indústria Brasileira de Refinação aia.
NP 405.480 Notre Dama - Fábrica de Cigarros Sacam S.A. Classe 44.
N.9 405.481 - Izabala - Fáb. de
Cigarros Sudan S.A. - Classe 44:
N.9 405 .483 - Biarritz - Fábrica
de Cigarros Sudan S.A. - Classe
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EXPEDIENTE DA SEÇÃO DlC
DE PRORROGAÇÃO
Rio, 15 de maio' de 1963
•

Exigências

,e

Prorrogaçío de registro
N.° 352.786 - Bismuthan - Claa-

se 3 a- Franco-Velez Indústria e Co.
mareio S.A. - Prorrogue-se o registra.
N.° 378.563 - Edu - Classe 1

N.° 378.805 - Cia. Comercial de -

Metalftrgica Eduardo
Ltda.
Vidros do Brasil C.V.I3-. Cumpra Prorrogue-se o registro.
N.° 434.315 - I.R.F.M.
a exigência.
N.° 555.163 - Molari S.A. Co.- Classe 2 a_ S.A. Indústrias Reunidas
marcial e Importadora - Cumpra a F. Matarazzo - Prorrogue-se o regis.
tro.
exigência. •
N.° 454.403 - Ilepovite (Aum.'
N. 0 560.527 - Lanifício Sulriograndense S.A. - Cumpra a exigên- lapius) - -Classe 3 - Evans Medical
Limited - Prorrogue-se o registro ro.
cia.
N.° 564.862 - Itapessoca - Agro. tificando-se a data para 30 - 5 -50.
N.° 483.871 - Labo-ratório Salubre
Industrial S.A. XItapéi S.A.) Ltda. - Classe 41 - Chá das Nove
Cumpra a exigência.
N.° 565.438 - 565.439 - Sir Ja. Ervas - Prorrogue-se o registro.
N.° 497,016
Evans - Classe 2
mes Murray do Brasil S.A. Produtos
Evans Medical Limited
Prorsoa
Farmacêuticos - Cumpra as exigêngue-se o registro,
cias.
N. 0 497.294 - Aminevan
ClasN.° 571.455 -Incomar Indústria
e Comercio Marte Ltda. - Cumpra a se 3 - Evans IVIedical Limitod - Prorrogue-se o registro.
exigência.
N.° 497.295 - Bitevan - Classe
N.° 583.657 - Chicope Manufacturing Corporation - Cumpra a exi- 3 -- Evaris Medical Limited P.ot.
rogue-se o registro.gência.
N.° 511.846 - Stenofer - Classe
N.° 583.650 - Globe Sliceng Cachine Co. Inc. - Cumpra a exigên- 3 _ Lab. Dueto S.A. Indústria Var.
maceutica - Prorrogue-se \o registro
cia.
N.° 584.638 - The Magnaaox retificando-se a data para 31-12-51.
N.° 565.829 - Annie' - Classe
Company
Cumpra a exigência.
N.° 584.647 - Tabacaria La 11a. 38 - Ormig Otgantsations Mittel G.
banera Ltda. - Cumpra a exigência. M.B.R. - Prorrogue-se o registro.
Cias.
N.° 584.660 - Cervejaria Leonat- • N.° 565.913 - S. Mateus
tia 4 - Cin. de Mineração StTio Mateus
delli Ltda. - Cumpra a exigência.
N.°•584.671 - Johnson C, Johnsyn - Prorrogue-se o registro.
N.° 569.985 - Miau - Chiara 41
U.S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 584.701 - Amchem Products - Bernardo Alfaeeme S.A. - Prorrogue-se c. registro.
Cumpra a exigência.
Inc.
N. 0 570.475 - iN ridrea Radto'
N.° 584.706 - Lavanderia Glória Classe 8 -- Andrei/ Radio Corporation
S.A. - Cumpra a exigência.
- Prorrneue-se o registra.
N. 0 584.779 - Andersen Clayton
- N.° 571.201 - avard - Classe 8
6 Co. S.A. Indústria e Comércio •
- •Theophilo Schwab - Prorrogua.se
Cumpra a exieència
a registro.
Moageira Paraense Ltda. ("transfede óleo., S.A. (pede para ser anoN.° 584.790 - Ind. Brasilelra del
tada na marca IBROL n.9 154.849 rência para o seu nome da marca Bombas Hidráulicas Reina S.A. - I N.° 581.422 - Arure - Classe 48
Golgate - Palmolive Cumpany
terno n.9 422.274).
a alteração de Mane). --Anote-se Café Paraense
Cumpra a exigênc:a.
Prorrogue-se o registro na classe 45.
- Anote-se a transferência.
a alteração de nome.
N.° 584.797 - Química' FarmacêuLaboratorien Hauarnann A. O. - Confecções Altunian Ltda. (transN.° 581.765 - Fabrilite - Classe
(transferência para o seu nome da ferência para o seu nome da marca tica Mauricio Villela S.A. - Cum- 23 - E. I. 11, i Pont de Nemours And
marca Pankrotanon n. 9 154.923). - Altunian - têrmo nP 435.387). - pra a exigência.
Company - Prorrogue-se O registro
Anote-se a transferência.
Anote-se a tradsferencia.
N.° 584.798 - Octacílio Almeida na classe 23 retificando-se a data para
Perfumaria Rany Ltda. (transfe- Long John Distilleries Limited 30-5-53.
rência, para o seu nome das marcas (transferência para o seu nome da - Cumpra a exigência.
N.° 584.655 - Coroado - -Classe
N.° 584.802 -- Blanco ImportadoLab. Reny, 11. 9 177.186 - Titulo Per- marca
John - tèrino número ra e Exportadora Ltda. -- _Cumpra 'a 42 - Colmar. Representações Ltda.
fumaria Reny n. 9 194.851 - Reny 419.780) LongAnote-se
a transferência.
- Prorrogue-se o registro.
11.9 208.759 - • Jeny n.9 211.273 _Klann (transferência para exigência,
N.° 584.657 - Vigoron - Classe
Melo-Dia n9 280.231 - Emblemática o Nelson
N.° 584.864 - 584.865 - 534 . 866
seu
nome
da
marca
Café
Santa
Lun9 273.770'. - Anotern-se as' trans- zia - têrmo n.9 421.739). - Anote- - 584.867
- Bento Caetano da Silva Rei 584.868 - 584.869
ferências.
Prorrogue-se •o registro retificando-se
se
a
transferência,.
584.870
584.871
584.872
Deoclides Heitor Jendiroza (transdata para 26-6-50.
- 584.873 Empresa Gerin de BeExigências
ferência 'para o seu nome da marca
N.°
584.661 --: Laonardelli bidas
S.A.
Cumpra,
as
exigências.
Sardamicia n 209.067). - Anate-se
N. 0 584.878 - S.A, Costume Ca. Classe 42 Cervejaria Leonra•delli
H transferência.
Wella AktiengeselLschaft (junto à
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
Medicamentos Alopáticas Nacionais marca Wella n. 923.778 - processo rioca - Cumpra a exigência.
N.° 584.695 - Airesearch - ChuS.A, (transferência para o seu nome n.9 23.602-54 internacional) .
Sa Diversos
•
da marca.
tas 6 - Tb e &erten Corporstiçai
tisfaça, a exigência.
Iminuno S.A. Produtos Biológicos
American Can Company - Junto a- Prorrogue-se o registro.
e Químicos (pede para ser anotada Sterling Products In ternational In- marca Keglned
N.° 584.696 - Airesearch
- 269.384 - Faça-se
nas marcas Myrthonil n. 9 249.267 corporated (junto à marca número a apostila conforme
o exemplar ;de se 6 - The Garrett Corporation Cordini nP 237.783, -as' alterações 56.455). - Satisfaça a exigência.
Prorrogue-se o registro.
fls. 6.
de nome). a- Anotem-se az alteraIndústrias Reunidas Vidrobaas Ltda.
N.° 584• 697 - Airesearch - Classe
ções.
C.
H.
Boehringer
Solin
No
'pedi(no pedido de averbação de contra21
The Garret Co rporation - ProrMedicamentos Alopaticos Nacionais to na mároa n.9 257.9 88). -.- Satis- do de apostila da marca 272.681 - rogue-se
o registro..
,.
• S.-A. (transferéncia para o seu nome faça exigência.
Faça-se a apostila ratificando-te a
N.°
584.699
- Pol ybor - Classe
.
,
•
da marca Dinecardin- n.9 218.733).
data
de
vigência
para
12-7-1972.
Amex Comercial e Importadora Li'Cons olidafsd Lmited - Anote-se a transferência. • .
N.° 401.898 _ S.A. Brasileira de 2
mitada (junto à marca n. 9 271:813).
Prorrogue-se o registro
Auto Imperial Distribuidora
Tabacos
Industrializados
Sabrati
-- Satisfaça exigência.
N.° 584.700 - PolYboi : - Classe
(pede para ser anotada na marca
Aguarde-se.
Auto Imperial n. 9 235.796:: a aalteret- Carlos Lauria da Mello e Geraldo 1 N.° 479.789 -, PerfectaClasse 1 - %rex Consolidated Limita Prorrogue- ss o registro.
ção de 'nome). -- Anote:se a a alte Pinheiro de Lemos ( jurftn ao titulo g ."Perfecta" Indústria'e Ceme
rcio
N. 0 584,702 _ ley - Classe 38
ração de nome.
.
n.9 275.672). - Satisfaça exigência. de Balanças Ltda. - Cumpra a cri::
'
Rubert Fletelier ei Soa Limited
Schenley Industries - .Inc. . trausfaZefiro
Paccola & Cia. (junto ao gencia ---,., Prossiga-se como 'registro ,Prorroeue-se
o registro.
rência para o seu nome da ,marcria tarmo n9 367.955). - Sat isfaça exf divo ,- clichê publicado em 13-4i-61
I N:° 534..703
„,11.urn, Caaloca, gência.
9 .250.415 --:-Kintare.
.Archer
.,
- passando a contar ó praio de opo-'I 38 --.--“ohert Fletchdr "6,Sen Limite3
.
.
.
,
n.9 184.978) . -- Anoltdaraa 'a„s;ataara'-'
Cifr. : HarkSon Indústria - e ...Comár- sição a partir'da' data da publicação. - Prorrogue-se cj recistrU.
ferénelas:
-(juntea ao têrrno ;número
'INT e ' 21
- Bull -- - ClaNse - 318
p
N.° 512.617
Studart S.A. Indústria e Coniacioa 431.327) - Apresente clichê.
..,
• (pede para ser anotada na.. maca
.
Aguarde-se.
Robori_:Fle;tr-ber
ei Soa
.•e.,"
1
, .•,
13aton de Colónia n 9 2,61:1 3' a atina,' „a; a ia i a', .. DiVerS OS - , .1 •
N. 5 ) 7 019 - Martni ti Rosst. Pr rrogue-se
st
ro
a) ••,
,, a.. ,
ração de nome). - -Ariet -se ,R ala.; • ,,, .(kg.uatcle-s.e.
Archei - Classe
r,atr-s 1 : N.° 584. ;Og
'' - 'a:i '' Honie Ffttinis-do Brasil S...A, (junteração de noite.
. "")' ''''' '"a
N.° 584 .7ii) ---"Caliãorninio do Edi- 138 -- Robert Fletcher ei Soa ,LimIted
Indastria de Freios e Falação Ui- ao - à patente priv. Invencão --. têrficio Gold Stm - Aguarde-se.
- Prorregue-se o registro.
nambl . Ltda. (transferência para o mo n. 9 88.5921. - Aguarde-se.
BOraR

5,

4
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N.° 439.130 - Columbia Pictuces
N.° 684.773 - Kon-Malte -- 1H. Underberg Albrecht Er Cia. Ltda.! N.° 577.361 - Reveillon Cássiu
Muniz - Classes 1 - - 7 - 8 , Corporation - Cumpra a exigência.
Classe 43 - Kibon S.A. (Indústrias •- Pontoam-se o registro.
N.° 544.335 -- Sinta-se bem todo - 9 -- 10 - 11 - 14 - 15 -16' N.° 439.131 --- Contontex Ltda.
Alimentícias) - Prorrogue-se o regi,tro na farma dilt atva do cliché sEm o dia com Uriderberg - Classe 43 - - 17- 18 - 20 - 21 - 31 - - Cumpra a exigência.
direito de usa catalurivo da expressão , H. Underberg Albrecht 6 Cia. Ltda. 34 - 3b - 40 - 46 - 46 - 47
N.° 439.132 - Laboratórios Edison
e 49 - Cássio Munia S.A. Importa. Bezerra S.A. - Cumpra a exigência.
,
:-- Prorrogue-se o registro.
"Cora 1Viaite". •
N.° 439.133 - Sociedade ComerN.° 584.774 - Kibon - C.laase 3 N.° 544.336 -.- Underberg cada dia çao e Comércio - Prorrogue-se o recial de Móveis Sodiação Ltda. -- Kibon S.A. (Inclintrias Alimenti- dá saúda a alegria -- a Classe 42 - &atro.
Cumpra a exigência.
1Vva . H UndErberg KbrEcar & Cia
tias) - Frorrogue-sa o registro.
Prorrogarão de nome comercial
N.° 439.142 -a- Comércio e lactasI
N. 0 584.775 - Executiva -- Classa Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N•° 552.665 - Cia.. São Patrícia Iria Schadect Ltda. - Apiesente
17 - Ditem:ditará Business Machines I .arrorrogação de sinal de propaganda
I Fábúca de Tecidos de Linho - Cia.
N.° 439.143 - Isaa‘c V. Fraaco
Corpoiation - Prorrogue-se o registra
i Santa Lu-, São Patrício Fábrica de Tecidos de clichê.
- Clinicas
para artigos reivindicados de uso era za
. N.--568.919
Clasce 10 - (2."-a'-a Santa Linho - Prorrogue-se o registro.
N.° 439.157 -= Capala Construtora'
canil/amante de escritóf.o.
I
Luzia - Prorrogue-se o registro.
- Cumpra a e xigência.
ne
N.°
534.782
Brooklin
CLa
Prorrogação de titulo de
N.° 552.651 - Facchini - Classes'
Cumpris a exig ema.
estabelecimento
é - Aços Brooklin S.A. - Prorna . 16 - 25 e 33 - Facchini S.A. Cons-.
Pavimentado:a Laugenio Ltda. gue-:e o registro.
trutora Predia/ ---.-" PI orroa uea se o re - : N.° 537.954 - Tinturaria ArcoN. 0 439.163-- Avelino Olivier al• '' 534 • 791 - Elastic -- .Clas:sa rair.tro.
30 - Soc. Industrial de Borracha ?.-orrogao.de frase de propaganda ,j Iria - Classe 33 - Tinturaria Arco. N.° 439..165 - Comércio e EngarLas ama - Prorrogue-se
o registro.
Casa
Rraalito rafamento de Álcool e Bebidas Elas t . I- S . A - - PI (11"-taguaa'e " ' e
N.° 570.533 - Leo
- nam cose só
N.° 54.4.641 _
Cumpr a exigénchL"
&saro.
z porque cose parab sempre il h Torres - Classe 41 - Casa Ranaallio 1 N.°a439.167
- M. K. S. Consvez
N.° 584.792 - Criei:Ate\ - Cias- laia
aste
Manoel Am rosio r 0, Torres Importadora Ltda. - Pror-, trirães E/etro-Mecânicas Ltda. sè 3ti - Antônio Caiu l jabur - P:or- S A. Ind. e Com.
- Prorrague-se o rogue-se o registro.
!Cumpra a exigência. Prossiga-se exroaue-se o retk;atr" •
ragistro.
,
N." 568.934 - Rialva Confecçõe: aluindo máquinas de voar.
N.° 584.206 - Insultex - Classe
lo - Duratex S.A. Indústria e LU : N.° 570.534 - Leonarn máquina _ Classes 23 - 36 e 37 - Riaiva, N.° 439.1a8 - M. K. S. Consorrogue-se o truçães Eletro-Mecânicas Ltda. de costura do quarto centenário •_IL.OuuecçOes L.tga. rxercio - Pronoguease o registro.
Cumpra a exigência.
N.° 584.801 - Jeunejaille - Cai- ,C2asse 6 .- Manoel Ambrósio Filha registro.
Ruben P. T. Carro! - Proa- S.A. Ind. e Com. - Prorrogue-se o Classe 33 - O Condomínio do edifi- - Crmpra a exigência. .
ec 48
•°
573.382
.'.
*In ré
registro.
N.° 439.173 - Pereira ta Galearai
togue-se o iegistro.
N.°• 584.509 - • Paraoquenaa •- a - N.° 584.794 - Caracu tem um cio Aimoré .--- Prorrogue-te o registro. N.o 439.176 - Distribuidores
- Casse 41 - Cooperativa Agro-Pe• , touro na chapinha 'e saúde na garrafa EXPEDIENTE -.DA SEÇÃO DE Christino Ltda. , - Crmpra a ergancuária de Paraoauarria Ltda. - Pror- - Classe 42 - Cia 'Cervejaria Ca- EXAME FORMAL DE MARCAS cio. Prossiga-se . sem exclusividade de
removedor.
'rani - Prorrogue-se o registro.
segue-se o registro'.
N.0 439.178 - Distribuidora ChrisN.° 584,810 - Shinyashdan k's
Rio. 15 de maio de 1963
N.° 577.356 - Semana do conforthino Ltda. - Crtnpra a exigenria.
Ltda. - Classe 3 - Sriayashilti
to - Classes 1- 6 - 7 - 8 Exigência,
N.g 439.177 - Distribuidora ChiaiCia. Ltda. - Prorrogue-se o registo..
- 10 - 11 - 14 - 15 - - 16 N.° 439.089 - Adia S.A. Parti._ thino
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 560.108 - Gaarana Dora -17 - 18 - 20 - 21 - 31 -- cipações Com . e Iport. - Cumpra a 1 Prossiga-se
sem exclusividade de riu'
Classe 43 -- Sidney C. Dora õ
34 - 35 40 - 46 -47 e 49 - exigência.
I movedor..
P:orrogue-se o registro retificando-se a Cássio Munia S.A. Importação e CoN.° 439.099 - 439,101 - 439.101.
N.' 439.180 - Imobiliária Cansdata para 30-10-53.
mércio - Prorrogue-se o registro.
- Calandragem de Tecidos Dalva Li- trua Ltda. - Cum pra a exigência.
N.° 577.946 - Jornal de Santa
N. 0 546.587 - Açucar União du- mirada - Cumpra ar exi - ancics.
, N.° 439.181 - Sigla S.A. IndúsAndré -- Classe 32 - 11. F. Conte
N.° 439.117 - Mecânica Pesada,tria e Comércio de Artefatos de Sor.
Borgagnoni - Prorrogue-se o registro., piamente filtrado adoça mais N." 576.911 - Fraranifica Wilson se 41 - Cia. União dos Refinadores S.A, - Cumpra a exigência,
'rachas - Cumpra a exiaência.
- Classe 41 - Frigorífico Wilson do Açucai e Café - Prorrogue-se o reN.° 439.119 - North American N.° 439.184 -• Pleutius PropaAviation Inc.' - Cumpra a exigência.1 ganda S A. - Cumpria a exigência.
li:mil S A. - Prorrogue-se o regia- gistro.
N.° 439.185 - Laticínios fir Fios
tro retificando-se a data para 18 de
A. C. Ltda. - Cumpra a exigência
outubro de 1953.
•
N. & 439.187 - 439.158 - 439.189
N.° . 576.175 - Óleo Ebanso
Irada Lindorner - Classe 48 - Urya
- 439.191 - 439.112 - 439.193
de Oliveira Queiroz - Prorrogue-se o
- Alpha Administração de Bens Limitada - Cnropra a. exigências.
_registro 'sem direito • ao • use exclus.ve
das palavras Óleo E'barso Perfumado.
N.° 439.190 - Alriala Administração de tens Ltda. - Anre .enta clichê.
N. 0 569.350 - Caransurá - Classe 2 - F. Assunapçáo 6 Cia. Ltda.
N.° 439,154.- POsto de Serviço
- Prorrogue-se o recitara.
Dispõe á:4)re a situaçâo juddica
Erribuguacti Ltda. --'- Aare . ente alichê. N.° 560.609 - Wanda e Rotulo
N.° 4a9.195 ,- Comércio e Impo:da . mulher casada.
tacão M i l iaan Ltda. ,- !'presente ali
- Classe 1 - Cia. de Tintas e Veinizes R. Moraesano - Prorrogue-ao
.aba
: N.° 439.196, - -Antônia iiP..amos
o registro.
N.° 558.648 - Sapataria Jóia ,Ifartis - Anresente clichê,
I I4a11 439.199 - Comissaria de DesClaa se 36 , Fernando Trzpaga Sras,
enchas Mivagui Ltda..- Cumpra a
- Prosrogue-se o rea's.tra a- retificar..
do--e a data para 6-7-52.
aaí eência.
..
DIVULGAÇÃO N.° .877,
N.° 541.023 - Casa Setti N.° 439.201 - Ingral Indústrias
Clesse 23 - Agoatinhe.. Setti S.A. CoC4 ,-4ficas ttd.. - Aoresente enche. s
1115 -cio Exportação lzrpartaçiacri
N. 0 439.202 -- Silviinia Rádioa'
Prorrogue-se o registro.
T.V. Ltda. --a Apresente clichê. N.° 454.213 - VS - Classe 12
N.° 439.203 _ Navo Mundo Arte_
:tatos de Borracha Ltda. a- Apresente
- Indústria Victei Sperling S.A.
clichê. '
Prorrogue-Se o registro.
•.
N.° 420.866 - Clemantt - Classe
N.° 439.204 = Hagade Comercio e
2 - Produtos Químicos ClarLarat S.A.
Representação de Produtos Químicos
Prorrogue-se o registro.
Limitada - Apresente clichê.
Prorrogação de insígnia comercial
: N.° 439.205 - Boscioeirn ai. Clevelone - Cumpra a caiai:mai/4.
N. 0 584.860 - 'Construtora Casas
Classes 16 e 33 -a-1
N.° 439.2113 - P. ar ificadora Nova
de Concreto
Américo Guaalenai - Prorrogue-Ge o
Aviacão Limitada - Cumpra, a caiVENDA
a-atida.
' registro.
N.° 439.212 - Volaosc Comércio
de
Prorrogaçío de expressão
e Engenharia Ltda. - Cumpra a !XL
Seção de Vendas.: Av. Rodrigues Alves, 1
PrePagenda .
gencia.
14. 0 49.213 - Indústria e Comér,
N.° 544.332 - Todo dia Undaaberg
cio de,Tintan Gamacor Ltda. .- Com\Na.
Agência
í:
Ministério
da
Fazenda
tinta-se
bem
Classe
42
e
pra a placa:Iria.
.
ea. Ltda.
H. Underber g Albrecht 2^,
N.° "a9.214 - Organel Organiza- .
N.° 344.333 - Todo dia Onderberg
i cão de Estudo< Eletrônicos Ltda. -Atende .: se a pedidos pelo Serviço . de Reembólso Postal
Vva.
• sinta-se bem --- Classe 43 Curracira a eX;PÂ!ICIB.
H. Underber g Albrecht Cia. Ltda .
N.° 439.216 - João Antimas aterSinta-se
bem
tido
N.
544.334
•
Vva
rara Cebrera - Cumpra a exigência.
eent Undertrerg - Classe 42 -

LEI N.° 4.121 - DE 27-8-1962
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N. 439.219 - Petron:o Catnaaha
N° 439.371 - Sopa! Soc. ParanaenN9 439.648 - Mecânica Au1orizada N9 439.215 - Vacuum Indústria
S.A. - Camara a exigzncia.
se de . Alimentação Ltda. - Cumpra a S. A. - Cumpra a exigência --e CcreiSecio de Aparelhos &lens:asai
N" 439.219 - Bar e Lanches Tar-. exigência. Prossiga-se sem as alavancas de carie- I L'.da. - Frossiga-se sub.stltuinde-'e
dim Paulista Ltda. - Cumpra aex"ia" 439.372 - T I C - Transper- bio e os mancais para rolamentos, a cesse: 21 pela 6.
gência.•
N9 439.649 - Sociedade
tadora Industrial e Comercial S.A. .' N9 939.227 - Ralchnietal Cent. de
ria Scopies Ltda. - Cumpra a exi- Metais Ltda. - ProssIga-ae excluiria
N° 439.220 - Petron:o C iraa:ho Cumpra a exigência.
S.A. - Cumpra a exigência.
do-se cimcnto metálico cl. 31 - mu.
No 439.373 --- T 1 C - Transpor- gência.
Ns. 439.653 - 439.654 - Ailge- raras cl. 11 - pa pel de estanho
Industubos Papeis tadora Industrial e Cornercail S.A. N" 439.221
mune Holzinpranierung Dr. Wol- cl. 38 e cansiderando-se peladio e
Ltda. - Cumpra -a exigência.
Cumpra a exigência.
G. M. B. II. - Cumpra as paldio.
N9 439.225 - Depósito de Cargas
N" 439.376 - Milton Pilão - Cum- moa
exigências.
N9 439.245 - Indústria Autom...bie
Santa Efigênia Ltda. - Cumpra a exi- pra a exigência.
-14 9 439.655 - S. A. V inloola e listica Bortore S' A - Prossiga-te
gência.
N' 439.378 .- Multo Pilão - Cura- Agrícola Sanroquen.se S. A. V. A.
S. excluindo-se
~en de vál.
te
molas
N9 439.226 - Produtos Cerarnicos pra a exigência.
- Cumpra a exigência.
Faiançarte Ltda. - Cumpra a exigênN9 439.377 - Milton .Pilão CumN9 439.656 - Produtos Alime,ntf- vulas (mat. prima).
N9 439.257 - Palácio das Loti;as
cia - Prossiga-se excluindo louças e pra a exigência -.Prossiga-se exciu ,n- dos Baladi Ltda. - Cumpra a exiLtda. - Prossiga-se substituindo-se
porcelanas . (inderteminadas).
do-se fornos para fundição forjas fJr- gência.
N9 439.229 - Inds. Gráficas Pr:nts- nos para tratamentos termicos molas de
N9 439.602 - Casa Martins Costa a cl. 5 pela 11.
creem S.A. - Cumpra a exigência. válvulas (amt. prima) , e pontos gigan- S. A. Tecidos e Armarinhos - Cum-1 N9 439.253 - Cem. e Ind. de Bi.
cicletas Carreira Ltda. - Prossiga.
pra a exigência.
N" 439.230 - Auto Posto Coimbra tes.
Ns. 439.666 - 439.667 - Rhein,-;e exc:uindo-se silenciosos e as alaLtda. - Cumpra a exigência.
N9 439.380 - West do Brasil S.A. Chemie Sociedade de Produtos Qui- vencas de câmbio.
N° 439.233 - Bar e Lanches Luaa Comércio e Indústria - Cumpra a r.xi- micos_ Alemães Ltda. - Cumpra as N 9 439.273 - Egyesult Izzolampa
es VUlamessafi
Prossiga-se
T:
Ltda. -- Cumpra a exigência.
gência.
exigências.
N" 439.234 - lIetalurgica Atiêntico
N. 439.381 - Instituto Aché S. A.
N9 439.680 - International 'Tele- excluindo-se máquinas domésticas de
cúme todos os tiPeis em partieules cIfirmoS
Ltda. -2- Cumpra a .exigência.
phone and Telegraph Corp.
Cumpra a exigência.
. ; manuais e 0.'nainces cl. 6.
Ni. 439.244 - 439.241. - 434.249
No 439.383 - Cerealista Esp:gão pra a exigência.
. N9 439.3C3
-Mu- - David Sidi - Pros.
- N9 439.693 - A Paulistinha
- 439.250 - Indústria Automobilisti- Ltda. - Cumpra a exigência.
siga-se sem exclusividade de Cor ca Borton S.A. - Cumpra as exigênN° 439.334 - Instituto Aché S.A. danças e Guarda Móveis Ltda.
iseladament e.
Cumpra a exigências.
cias.
- Cumpra a exigência.
N9
439.695
-e
J.
R.
Geygy
S.
A.
N9 439.208 - Transporta Narcdni
439.400
Contiéntal
IVIotors
N9
N" 439.248 -.- Indústria AutommailsCumpra a exigência.
- Proesiga-se excluindo-se
tica Borton S.A. - Cumpra a exigén- Corporaticm - Cumpra a exigência.
N9 439.699 - John; Manville Cor- seevie. o3 de tração e de proteção.
N u 439.405 - Norberto Audi siga-se
excluindo-se,
cirnaporation - Cumpra a exigência.
-cia - Pro ‘
N9 429.3 :.3 - Dimeda Lopez & Cia.
" I Cumpra a exigência.
N9 439.712 - Editôra Laz Ltda. - Peossige-s' como requerido
mos.
N°
439.410
Transportadora
UiN° 439.247 - Indústria AutournbilisS. A. - Cumpra a exigência - em face do rue coneta do vocabuláPross. ga-se substituindo-se a classe ri n desta ieçao.
tica Boiton -- Cumpra a exigen-: minas Ltda. - Cumpra a exigência.
439.411
Transportadora
AceN9
50 pela 33.
N9 439.259 - Gualdo Pisanettl
cia - Pross:ga-se excluindo-se peCanas
sita Ltda. - Cumpra 'a exigência.
N9 439.713 --Editaira Laz Feliz Pe saiga-se osubstituindo-se a classe:
(mat. prima).
N°
439.416
Emacil
Emprêsa
de
S. A. - Cumpra a exigência.
pela 36
Hospital das Clin.cas
N° 439.255
439.714 - Editâra Laz Feliz
da Faculdade de Medicina da Un , versi- Assistência ao Comércio e Industria S.N9
N9
' 439.61 - Henri Storn &
A.
Cumpra
a
exigência.
dada de São. Pado - Cumpra a exagén- Ltda. - Cumpra a exigência.
- .P:essiga-se considerando-se
N9 439.719 - Esquadrias Lianbra
N°
439.417
Farbenwerke
Hoas,
a ge
que
;,1 O
is
cia.
Ltda. - . Cumpra a exigência.
chst
Aktiengesel:schaft
Vorm
Meisier
N° 439.256 -- Unus Eletronica Ltda.
N9 .439.720 - S. A. Fábrica de Te- ermo aeL:cos.
Lucius
Ci
Bruning
Cumpra
a
crivo10 439.362 - Brasirrio Indústria e
- Cumpra a exigência - Prosliga-se
cidos Santa Helena - Cumpra a caiiCcmãe.o de Refrigeração Ltda. excluindo-se caixas registradoras.
' l';Z° 439.423 - Palemi Com. e Re- gência.
W 439.725 - J. Aurélio Gomes - Prossiga-se excluindo-se as classes 40
Egyesult Izzolarapa presentações Ltda. - Cumpra a •xiN9 439.2i..
e 59.
Cumpra a exigência.
Viilamossagi R.T. - Cumpra ã exi- gência.
N9 439.364 - Antônio J, Pereira
N9 429.727 - Pereira Raposo Ingência.
& Filhos Ltda. Prossiga-eu in.
NQ 439.430 - Terfina Administra- dústria de Ceras e Pastas Ltda. - cluindo-se
N" 439.276 - Egycsult Izzolampa
as casses: 8 - 11 - 39 e
Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
. substituindo-se a expressão artigos
Es Villamossagi R. '1'. - Cumpra a dora S.A.
ilo
Filho
-.
N9
439.740
S.
Mam
Mien
Es
Hanburys
LiN Y 439.431
por gênero de negócio.
ex i gência.
Cumpra a exigência.
mited - Cumpra a exigência.
14. 9 439.3,35 - Bolsa Brasileira do
N 9 439.282 - The Nutre Company
439.744
Serralheria
NovidaN9
N9. 439.443 - Jacob Bcrenzon
Livro Editorial S.A. - Preasiaa-se
Inc. - Cumpra a exigência. •
de
Ltda.
Cumpra
a
exigência.
a expressão artigos
N° 439.283 - The Nestlé Comp.:mi Cumpra a exigência.
149 439.745 - Edila Luiza Raia - substituindo-se
por gênero de negócio.
N" 439.445 - Indústria de Artefatos Cumpra a exigência.
- Camaia a exigência.
14. 9 439.374 - Hermes Macedo S A•
N° 439..28a -o Gráfica Arariglana de Couros Aurora Ltda. - Cumpra a .14 9 439.746 - Imobiliária Solimees Importação
e Comércio - Prossigaexigência Prossiga-se excluindo-se ,,o- S. A. - Cumpra a exigência.
Ltda. - Cumpra a ex!gancia.
excluindo-ze pis'õe.s e filtros para
N9 439.750 - Bolsas Josefine Ltda. se
N' 439.2't -- Livros de Poratrial meiras cl. 36 e renards.
clas- - Cumpra a exigência - Prossiga-se óleos cl. 6.
N° 439.446 - Ouro Preto
S.A. - Caiava a exigência - Pros.
N.9 439.366 - Modas e Exposição
se 16 - Construtora Ouro Preto Ltda. excluindo-se cintos cl. 36.
.éra
na
classe
33.
Clipper S.A. - Proseiga-se sem as
siga-se tain .
.
N9 439.751 - Dale & Irmão - almofadas cl. 40.
.
- Cumpra a exigência.
Pedro Guinhos N° 439.447 - Sisal 'mobiliaria San- Cumpra a exigência.
1\1° 439.288
N.9 -439.403 - Schill Huperman Cumpra a exigência.
to Affonso S.A. - Cumpra a exigielDiversos
Prossiga-se com- os novos
exemplaLima
1\1 9 439.289 -- José l imada
cia.
•
res de fls. 23-25.
Netto - Cumpra a exigência.
N9 439.449 - Companhia Triat.gulo
N9 439.139 - Antônio Marchl e
14.9 439.432 - Beecham Research
N9 439.309 - Transporta Narodni de Representações - Cumpra a exi- Manoel Moreira da Silva - Salvador Laborateries lemited - Prossiga-se
Podnik - Cumpra a exigência.
Viola - Pedro Miguel e Ruben com os novos exemplares de fls. 9-11.
gência.
N.° 439.450 - Atlas Indústria de Adolpho - Prossiga-se sem exclusiN9 439.315 - Dianda Lopez 6 Cia.
N.9 439.437 - Gráfica Asbler S.A.
Ltda. - Cumpra a exigência.
Produtos Auxiliares para Laticínios vidade de verde e amarelo e as abres - Prossiga-se considerando-se es carrespectivas.
N° 439.316 -- Oscar Cunha - Cita- Ltda. - Cumpra Exigência.
tazes sem figuras.
149 439.141 - Jockey Club do Es•
N.9 439.451 - Icipa Indústria de
era a exigência.
IV' 139.460 - Cotonificio Rio Bran- tado do Rio de Janeiro - Prossiga- Máquinas
e Acessórias Ieda. - PresINI" .439.318 - António Gomes de co S.A. - Cumpra a exigência.
se
também
na
classe
33
(propagansiga-se com os novos exemplarei 11.
Almeida - Cumpra a exigência.
N° 439.463 - Cotonificio Rio Ban- da).
13, excluindo-se cortinas automáticas
Maquinas Registra- co S.i - Cumpra a exigência. N° 439/325
N9 439.153 - Orniex S. A. Orga- cl. 34.
Cumpra a exigéndoras Rena Ltda.
N°, 463.466 - Afrânio Esteão Cor- nização Nacional de Importação e N.9 439.469 - Estud'o Gráfico ReExportação - Prossiga-se excluin- proco:or Ltda. - Prossiga-se conerêa - Cumpra a exigência. .
derandoese sensíveis ou sesilulizadas
N° 439.468 - Estudio Gráfico Re- do-se vernizes cl. 1.
N9 439.326 - Construtora Fernan1\19 439.169 - M. K. S. Constru- as películas e filmes.
ties Laia. - Cumpra a exigência.
procolor Ltda. - Cumpra a exigencia.
N.9 439.632 - Linhada S.A. inN9 439.470 -, Ressortec Molas Li- tora Eletro Mecánicas Ltda. - ProsN9 439.332 - Conlecções . de Roasiga-se excluindo-se anéis de lubrifi- dústria de Linhas e Artefatos Têxas Limidor Ltda. -=-• Cumpra a 'cai- mitada - Cumpra a exigência.
N° 439.630 - 1BF Indústria Brasi- cação (cl, 11 e 6) cimento metálico teis - Prossiga-se, excluindo-se de
lência.
s. a espécie depois de fies e 11. ravante Arthur [leira de Ferramentas Ltda. - Causara (cl. 31) mercúrio (cl. 4) e trilhos ntôd
N'' 439.313 - Fi o
haa
para via férrea (cl. 11).
exiga ncia.
- Cumpra a exioancia.
9,439.171 - Indústria de Vernela N.9 435.615 - Controls Company of
N° 439,346 - Iagber'o Torraca Mar- • Ns. 439. .- 439.639 - Viação'; eNBebidas
Ocidental Ltda. - Prosrins - Cumpra a exiaència • •Rumonorte S; A. - Cumpra as exi- , I siga-se cena os exemplares de fls. America -.Proseiga-se, excluindo-se
condensadores el. 8.
R 459.360 - 'Garnerctal . Comiam gencias.
• , :
,
..e17-19.....•
14.9 439.657 - Malharia rrmãos DaCarletto S.A. - Cumpra a exigência.
N9 439.644 --:. Mecânica Autorizada' N9 '439.200 .-a' Manoel Ambrosio F1- ker Daud S.A. - Prossiga-se com
. A. - Cumpra a exigência.
i lho S. A. Ind. e Cem. -- Prossiga- os exemplares de fls. 8-10.
N° 439.363 - 13rnislaa . Thorn.
;
, N9 439.646 - Baggian Auto Impor- se sem exclusividade da expressão su-, 14.9 439.684 - Casa, Winston Mo,Climp:ai a exigência.
tadora Ltda. - Cumpra a exigén- per automática.
.
ieda,s Lide. e- Prossiga-se atm exclusiN" 419 . 36f, - Bóis. e.;
cia. 15 ra:siga-se excluindo-se alavan- N9 423.211 - Renovadora de Pneusevidade cle;crédito. '
Livro Editorial S.A.--.CuMOra.
coa deeecâmblo ee-mancaia de- rola- Nova Cap Ltda.
aa
•
Preaelget-se coenoi e : 14. 9 439.687 - Editora. 'Abril Ltda..
gênzia.
mentos - (cl. 6).
I reivindicado bordas de borracha UiProssiga-se considerando-se pubhNu 439.367 - Orlaaido,, pzi».5
149 439.647 - Cia. Anhanguera de , cana na cl. 39 - de ac9rdo
,decaç
ões impressas os órgãos de publl.. ' .
Cumpra a exigência.rerpoda4o., .CUMIOra
..eleg ênc ia.eresolvido no rea...151.653..........~
-":"
I
.
. -ltidade.
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N. 9439.688 - Editora Abril Ltaá.
- Prossiga-se como publicaaiões impressas o que é chamado de órgãaa
de publicidade.
N.9 433.683 - Editora Abril Ltda.
Prossiga-se como publicações impressas o que .chama de órgãos de
publicidade,
• N. 49.694
W. Halciewanger
Prossiga-se a pedido eza lente çu panelahnente preparadas as massas solicitadas.
N.9 439.711 - 439.715 - Editora'
Lar Feliz S.A. - ProssIga-se, substituindo-se a classe 50 pela 33.
N.9 439.724 Engenharia e Construções M.E. Ltda. _ prossiga-se,
excluindo-se tintas e ferragens cl.
1 e 11.

me n.9 568.093 - frase de propaganE. Baroni 8s Filhos - oposição ao total de pontos reivindicados para 90
da Sacipra pense duas vazes).
termo 566.543 marca Lassie.
reivindicações.
I Metalúrgiea, Rockwell S.A. (oposiComércio e Indústria Hollo Ltda. -- • N.° 100.497 - modelo de utilidade
ao termo n.9 566.117 - marca oposição ao termo 570.668 màrca CoI ça°
para: Estôjo para baton - requerenMester - cl 21)
te: Aurelia Wahle - Pontos publica.
.
Alessandro Paperini (oposição ao lautoFiação e Teceis:geri] SantlAnna S.A. dos em 26 de bati de 1963.
marca Alfa termo n.9 566.493
- oposição ao termo 568.325 titulo
el. fl.
N.° 102.784 privilégio de inven.
Cia. (oposição ao Linhotex.
Irmãos Daud
ção - Aperfeiçoamentos em -dispositi.
termo na` 565.924 - marca CoronaCodega lio Cia. - oposição ao termo voa para a polimerização em massa
do - cl. 36).
561 . 468 marca Comega.
- requerente: Compagnie de Saint
Irmãos Daud St Cia. Ltda. (OpoCondoroil Tinta S. A. - oposição Gobain - pontos em 26 de abril de
566.934
marca
siçâo ao têrmo n.9
.69 9 merca Alto
to
pi - 1963.
rmo
Dau - el. 5) . • ao t e570
N.° 89.648 - modelo de utilidade
Cia. Cindes Comércio e Indústria range ci. 16.
Sociedade Civil de Intercâmbio Lite- para: NU° modelo de ferragem pra
de Doces e Sorvetes (oposição ao termo 'n.9 566.818 - marca Skaas - rário e Artístico Socila Ltda. - oposi- ra móveis - requerente: Indústrias
ci. 49).
ção ao termo 559.112 marca Sodila e Comércio Luiz XV S. A. '- pontos
Roupas AH S.A. Indústria Roupas cl. 50.
em 29 de março de 1963.
Profissionais (oposição ao termo núSoc. Sivil da ,Intercâmbio Literário
N.° 90.286 - modelo de utilidade
mero 566.896 - marca Becede - e Artístico Socila Ltda. - oposição ao
para: Marmita térmica - requerente:
el. 36).
NOTIMMO
termo 568.994 merca Socisa CI. 50.
Antenor Arcuri - pontos publicados
Instituto Adventista de [Ensino
Soc. Civil de Intercâmbio Literário em 29 de março de 1963 e retificado
Oposições
(oposição ao térmo n. 9 559.321 e Artístico Socilo Ltda. - oposição em 19 de março de 1963 - Fica reti'YA - el. 41).
. Layer Brothers Port Surtlight Li- marca
ao termo 554.898 marca •Socila cl. 8. ficado ca primeiro ponto (todo): - 1
Indústrias
Texteis
Barbeia,
S.A.
mited (oposição ao têrmo n. 9 565.127 (opdsição ao termo n.9 564.133 7Martini 3o Rossi SPA - oposição ao - Marmita térmica caracterizada pelo
.
marca Polisol 'el. 46).
Linhotex -- el. 23).
termo 567.309 marca Martinic ci. 50. fato de ser construída em duas partes
Cia. Industrial e Comercial Bre.- marca
S.A. Alcycii Indústrias da Pesca
Agrimpa Ltda. Sociedade Civil de iguais, que se encaixam. Possue também
aileira de Produtos Alimentares (Opo-' (oposição
ao termo na 561.612 - Agricultura e Participações - oposi- entre as paredes, um espaço suficiente
eição ao têrmo n. 9 - 428.576 frase de marca Albion
el.
41).
.
propegant-la Embrulhados um e um). I Cia. Importadora de Produtos ção ao termo 563.226 merca Agrimpa. para conter uma camada de massa de
Cia. Brasileira Rhodiaceta , FábriAlmir Arthur Pellegrino - oposi- lã de vidro, ou amianto, espaço esse,
Cicara. (oposição ao tèrca de Raion. (oposição ao Will° nú- [Americanos
mo 4.9 565.616 - nome comercial ção ao termo 568.422 marca Maçã do que também circunda nas câmaras, por
mero 566.844 - marca Fibranil). 1Cipar
Cia. Pôrto Alegrense dg Ro- Paraíso ci. 41. •
por baixo, e, laterais. Total dois
Cia. Quinned Rhodia Brasileira
Serval S. A. Transportes Comércio pontos.
tos.
"(oposição ao têrmo n.9 567.556 - lamentos.
Cia. Importadora de Produtos e Representações - oposição ao termo
N.° 90.283 - modelo de utilidade .•
Marca Liovit).
Cidra (oposição ao ter- 565.256 marca Terval cl. 4.
João Gomes Xavier & Cia. Ltda. Americanos
Para: NU° aquecedor de água que
isso
n.9
565.343
-.
marca
Cacipra
Serval S. A-. Transportes Comércio. aproveita de um medo geral, o calor
(oposição ao termo n. 9 533.434. - c1.32);
, ;PP
Marca Vitakom - el. 3).
e Representações - oposição ao termo deperdiçado no fogão a gás - regue.
Cia.
Importadora
de
Produtos
Willys Motors Inc: (oposição' ao Americanos Cidra (opesi(ao ao tal-- 565.257 marca Terve], cl. 28.
rente: Wandyr Coimbra Garcia - pon.
térrno n.9 564.305 - marca Univer- mo
Serval S. A. Transportes Comércio tos em 29 de março,de 1963 e retifica.
n9 565.844 - marca Cacipra sal - cl. 31)
e Representações - oposição ao termo do em 19 de abril de 1963 - Fica re50).
[
•Sherwin Williams do Brasil S.A. cl.Cia.
Importadora dê Produtos 565.255 marca Terval cl. 35,
tificado,o nome do' requerente.
Tintas e - Vernizes (oposição ao tal.Americanos Cipra (oposição' ao tal.Cia. Santista de Papei - oposição
mo n•9 566.943). N.° 112.335 - privilégio de invenmo..n.9
565.842
marca
Caipra
co
termo
566.759
marca
Santiáta.
Irmãos Dei. Rey. & Cia. Ltda. (opoção - Números telefônicos luminosos
tição ao ta'rnio n.9 '560.887 - nome el. 8).
Cima Cia. Industrial de Material - requerente: Antonio Augusto Lo.
Cia. Importadora de Produtos
comercial Dei Rey Imóveis Lança- Americanos
Cidra (oposição ao ter- Automobilístico - oposição ao termo pcs - pontos publicados em 29 de
mentos Ltda.).
564.738 marca Cimag cl. 7.
[
março de 1963 e retificado em 19-4
Cabimento S.A, Importação Co- mo n•9 568.1390).
Cima Cia. Industrial de Material de 1963 - Final do ponto fica retifia'
Feigenson S.A. Indústria e Comértnére[o e Indústria ' (oposição ao tar- cio
(oposição ao termo n9 567.015 Automobilístico - oposição ao termo cado: quer se, trate de números proano 11. 9 561.179 - marca Iracimento).
marca TeLstar - cl. 11) .
564.737 insígnia Cimag cl. 7.
Joelnia S.A. Importadora Comer- - •Construtora
priamente ditos ou letras que se destaAmbar S.A. (oposição
SomervellBrothers Limited - opa- •nem às ligações telefônicas.
cial e Construtora (oposição ao ter- ao tèrmo n•9 566.935
msignia
mo n.9 561.393).
sição ao termoo 564.697 marca Trás K
N.° -122,380 - privilégio de inven- el. 33).
Joelma S.A. Importdora Comer- •Luiz
cl. 36.
ção - Nova disposição de ímãs perD.
Fernandes
(oposição
ao
cial e Construtora (opocição ,ao ter- termo n.9
Laboratérios Andromaco S. A. - manentes - requerente: Frederico
420.716 - marca Apoio mo n.9 561.394).
oposição ao termo 566.593 marca De- •Rieger -- pontos publicados em 29 de
• A Y Zeitunlian (oposição ao termo el. 50).
InternationalBusiness Machines sacil cl. 3.
n.9 562.792 marca Senhor cl. '36).
' março da 1963 fica retificado o final
Corp. (oposição ao tka •mo número
Casa Caça e Pesca Ltda. - opo- do ponto para: pelas placas sobrepostas.
Dianna Produtos Técnidos de Bor- 564.347
nome
comercial
Industrial
sição ao -termo 565.296 Marca Calenracha S.A. (oposição ao tèrmo núde Artefatos de 'Metais Ltda. dário e Guia do Pescador el. 32.
Retificação
•
mero 562.657 - marca Diana clas-' Brasil
IBAM). •
'ao 39),
Soc.
Técnica
de
Materiais
Sotas-na
Dos
pontos
publicados em 29 de
International Busineas Machines
Indústria. Metalúrgica Clever S.A.
S. A. - oposição ao termo 555 207 abril de 1963 por', taram sido publica-,
(oposição ao tarma n. 9 562.542 mar- Corp. - oposição ao termo .564.349 Marca Sacana cl. 50.
dos com incorreção:
• Marca IBAM.
ca Claver - classe 36).
i Soe. Técnica de Materiais Sotaina
Soc. Mecanizadora de Lavotim,
Construtora de Distilarias Dedini Li- i S. A. - oposição ao termo 565.539
Termos:
Avaré (oposição ao tèrmo n. 9 562.305 mitada - oposição ao termo 563..800
marca
Artema
cl.
26.
- marca Simala - el. 7) .•
N.° 105.829 - privilégio de inatomarca Codistal c!. 11.
Soc. Técnica de Materiais Sotema ção: 'Processo para preparar um comIndústria Semeraro S.A. MetalúrComércio e Indústria Hollo Ltda.
gica em Geral (oposição ao .tarmo
S.
A.
oposição
ao
termo
565.199
posto esteroide requerente: Cilas.
ta.9 536.782 - titulo Fab. de Artefa- - oposição ao termo 570.667 'marca marca Ultema cl. \16.
Colautu.
Prizer 8a Co. Inc. --- Fica retificado o
tos 'Metalúrgica lia - el. 8-11).
Retificações
ponto apresentado com a última petiMejer Zemel S.A; Indústria e Coenércio (Oposição ao termo número
ção: . 1 - Processo para preparar uni
566f676 - marca - Peralta - classe
Termos:
Icomposto de esteroide caroéterizado pe.
N.° 131.086 - privilégio de inven- lo fato de hidrogenar desoi-corticoSodesil S.A. Indústria de Adesição - Processo de obtenção de dex- etterona na presença de um catalizador
vos (oposição ao térmo n. 9 566.713
a-insignia Sodeall).
trose empregando amiloglucosidade de paládio para •prbduzir 21-hidroxi;
'Regulamento "expedido
Indústria Semeraro . S.A. Metalúrpurificada - requerente: Com Pro- p orengtno as.no-3,20-diona . - Total quatro.
pelo
Decreto
ma
36.773.
gica em Geral (oposição ao tarmo
ducts Refining Comp any - pontos
de 15-1-55.
in. 9 566.781 - maroa Ita cl. 8).
N.° 105.624 - modelo de utilidapublicados em 22 de maio de 1962 Ediusa Empreendimentos Imobiliáde: Mv° modelo porta-guardanapos
••
foi
mandado
eliminar
das
reivindicarios S.A. ( oposição ao tèrmo númeDIVULGAÇA0 t4.•
requerente: Georges D. Domitrakis.
ções as de nKmeros cinco -e seis ro 568.088 - marca Edinsa - cl.
1 N.° 107.788 - privilégic de inven.
total
quatro
pontos.
Pimpa Cri 4,111
N.° 101.087 - privilégio de inven- ção - Processo de halogenação - teBar e Café Ouvidor Ltda. (oposição ao tarrno n9 545.365 - marca
ção
- Processo de obtenção de dast - quarenta: Solvay 8s Cie. - Fica reta-.
VEMA t
Ouvidor - cl. 50) .[trose usando emiloglucosidade purif1- ficado e parte final do ponto: num
Cia. Importadora. de Produtos
- da - rem.te-rente: Coro Products leito móvel de , matéria adsorvente,
'• ericanos Cidra (oposição ao tarSoçikn à Vandaa : Av. R.odrignia
Company. - foi mandado eliminar os eventualmente em presença de catalizan.9 568091 - frase de propaganAlva. !pontos de números á e 7 - total de dores. - Total de pontos; cinco reie Cacipra a menina de seus citam\ .
reivindicacões cinco pontos - pontos vindicações.
Cia. Importadora de Produtos
Aos" k ktnistarte da Panada
N.° 110.663 .-privilégio de invenpublicados em 21 de maio de 1962.
ericanos Cipra (oposição ao tarAMada-ae a aillekm pelo &ema
n.9 568.092 - frase de propaganN.° 92.784- privilégio de invenção • cecc: Processo para a construção de co_
E'Cacipra olhe onde põe ai mãos).
• da Rambóia° Pema
- Máquina de calcular requerente: ! ha:turas flutuantes e aparelhos Para
Cia. Importadora de Produtos
Zune K.G. - Pontos publicados em sua aplicação requerente para:
Nainericanoa fidra • (oPoakao th0 ter26 de abril de 1963 - Fico retificado o Cricago Bridge es Iron Company.
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iiimeeffir VI•wWI e

cantoneiras, alças, pegadores, puxadores.
cintas para caixotes, coadores, colherei, cotovelos., cunhas cuspideiras, descacadores, ddbruns, dedais, enxós, escariadores, elos, enxadas, escumadeiras.
espátulas, . esticadores, exptemedores,
PRORROGAÇU
facas, facões, ferramentas cortantes,
perfurantes. desbastantes e alisantes,
foices. furadores, fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fOrmas para bolos e para calçados, funis, ganchos, graminhos, abridores de latas, jarras, jogos de chaves
de parafusos, lâminas e fólhas de serra,
limas, lampiões, latas para comestíveis
e para lixo, charneiras e dobradiças.
machadinhas, martelo, pequenas atolas,
ferragesa para peças de mobiliária.
cinzéis. escarnadores. punhais, pás, panelas, parafusos, pinos e contra pinos,
rasteio., rodinhas, roletas, sacarrolhaa
Classe 8'
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
Relógios de parede e de mesa, pêntesouras
dulas, relógios de bolso e de pulso
despertadores, relógios elétricos, cronôTermo n.9 578.774, de 11-2-63
metros, mecanismos de relógios, mos..
'-etitutàs,Terapêutico Delta Ltda.
tradores, obturadores fotográficos, apae
Guanabara
relhos cronométricos, relógios para cozinhas e escritórios, relógios industriais
C ARD'IOLATIL..'
para marcação de ponto e outros fins,
relógios de vigia,, aparelhos de precisão
para, relojoaria
Éérmo n. 9 575.770, de 11.-2-63
Chronotechna, Závodi na Vyrobu Hotn, Národn1 Poda&
Tchecoslováquia

Bra.slielra

Termos ns. 578.771 e 578,772,
1l263
Gustavo de Velasco
São Paulo

de I

fRORRO-Gidd

derma,

de cartolina, chapas planegrá'icas, ca- para preparo de areia. maquinas para
dernos de lembranças. carretéis de pa- moldes, máquinas para limpar, gruas de
palio; envelopes, envolueros para cha- maçaricos (gruas de sopletes). maqui.
rutos de papel. encadernação de papel nas-ferramentas e suas partes: brocas
ou papelão. ettiques; tóihns indicas esperiais, tarrachas dc oscnt, acarta.
fólhas de celulose, guardanapos; livros dores, ferramentas para fresadoras;
são impressos, livros fiscais, livros de fresas, máquinas de polir em redondos
contabilidade; mata-borrão; ornamentos báquinas hidráulicas de polir em plano
de papel transparente; pratos. papeli. com equipo de polir à úmido e à
nos, papéis de estanho e de alurainio, seco, maquinas de polih de pontas de
papéis sem impressão, papéis em branco broca, bombas, maquinas equilibrados
ras, máquinas centrifugsdoras para
para impressão, papéis fantasia, menos
borra
para forrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta. papel empou, papel de
Termo n.° 578.780, de 11.2-63
seda, papel impermeável, papel em bo(Prorrogação)
bina para impressão, papel encerado,
tditora Ypiranga S. A.
papel higiênico. papel impermeável
São Paulo
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado;
)RORROGACAO
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos. papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar taIaritissaia emoliam
baco. papelão; recipientes de papel, rolasse 32
setas de papel, rótulos de parial. rolos Almanaques, anilados, boletins, boletins
de papel transparente, sacos de papel. Impressos, crónicas, jornais, revistas,
serpentinas; tubos postais de cartão,
peças cinematográficas, peças teatral*,
tubete, de papel
programas radiofónicos e programas
de televisão
Térmo n.° 578 .777. de 11-2..63
Ayerst McKenna & Harrison, Limited
Têrtno n. 9 578.781, de 11.' 63
Canadá
Altivo A. Pereira
Guanabara
PROFtROGACAO,

)ipIRANGA

Classe 3
WIDE REPRESENTATIONS Uma especialidade farmacêutica pala
distúrbios cárdio-vas•zulares
(Representacões Mundiais)
TEInno 11. 9 578.775, de 11-2-61
Siracusa Ltda.
Classes: I, 5. 6, 7, 8, 10. 11, 13 e 17
Classe 3
Pernambuco
Título
prepaPenicilina em forma dosada
Classes: 1, 5, 6 7,8, 10, 11, 13 e 17
rado indicado para o tratamento de
Título
facções suscetíveis a peniciiinoterapia.
da indústria e comércio da depositante
Termo a, 578.773, de 11.2-63
Metalúrgica Teixeira Ltda,
Termo n. 9 5/8.778, ele 11-2-63
Guanabara
Ayerst McKenna 6 Harrisnn, United
Classes: 6, 8, 11, 21, 31 e 39
Canadá
PRORROGACÃO
Titulo
PRORROGAÇÃO
Termo n.9 578.776, de 11-2-63
Esquadrias Padrão S. A.
Sb Paulo
' WORLD

PROPENTI(

SIRACUSA

508ERANÁ
MusTRIA BRASILEIRA
Classe 11

Para distinguir: Perramentas manuais,
ferragens.cutelaria e pequenos artigos
de metal comum, da indústria e comer.
cio da requerente, a saber; Tarrachas
e machos para fazer rosca. braçadeiras.
artigos de metal para ¡anelas portas,
escadas e cort,nados, afiadores aldra
vas, alavancas, alicates. auraot Aias
ancinhos, anéis para chaves, chaveiros
tachas. argolas. armações de toldos,
aros, rebites, arruelas, atiçadores azeiseiras. laminas e navalhas de barbear
brocas, buris, balnhas'..balcies:f
oalmázioa, bicos, ilhósea e Doaras de
arecadores para sapatos. bisnagas, por.
co as, borboletas, Leitões. ruxadotea, braços para cabides e prateleiras canivetes chantratiores. cortadores, cravado..
rej. cunhos. cabides. cabos, ; easarolas.
cadeados, caldeirões, àaisos j e 2 tubos,

)ROPOMYCIN

PADRX0
INDUSTRIA
BRASILEIRA
Classe 3t,

Aros para guardanai.os de papel
aglutinados, áluns (em branco). álhuns
para retratos e autógrafos; balões (cacete para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas.,brochuras não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de pepelâo, cadernetas„ cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cariou ,co
marciais, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
,e em Venco para desenho, cadernos
escolar- es, cartões can branco, cartuchos
,

Classe 3
Penicilina e estreptomicina combinadas
em grma dosada, para o tratamento
de inecções suscetíveis à penicilina ou
estreptomicino-terapia, da indústria e
comércio da depositante
Têrmo n.° 578.779, de 11.2-63
Aktieholaget Malcus
Suécia''

RAZILCLIIIS)
Classe ss
Gruas móveis e gruas giratórias para
orça manual, elétrica ou pneumática,
roldanas slielicsoldais,' roldanas triplexs
carros de polia, vigas 'elevadoras elétricas, para suspendeg„ locomotivas.
lindros elevadores pneumáticos, cabreas
elétricas, máquinas..parar' fundição de
lingotes de ferro., aço e•metale Máquinas
'

Classe 50
Artigos da classe
Termo n.' 578.782, de 11-2-63
Militarismo Feminino do Braill
Guanabara

h irurÃ g ismo

JR1IININO1
tt AS11.

Classe 33
Titulo
nano n,9 578.783, de 12-2-63
Lourenço Girotti, Nilde Girotti, Jarbaa
Lourenço Girotti, Clovis Lourenço
Girotti
Ris Paulo

•

CAJUB. tf
Ind. Brasileira

'•
• ' Classe I&
Arai para guardanapo& ae papal
aglutinados, aluas (em branco), álbum
para retrato'• autógrafos: balões (eia
cato para
',.blocos pare
,),1
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Correspondência, blocos para cálculos.
blOcos para anotações, bobinas. brochu-ras alio impressas; cadernos de asaraVer, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão. cápsulas de napel,
caixas de papelão. cadernetas, cadernos caixas de cartão. caixas par a papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices, confgti, cartolina. cadernos •de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina, chapas planegrá ticas, cadernos de lembranças. carretéis de- papelão; envelopes. enveiludros para charutos de papel. encadernação de papá
ou papelão. ettiquetas; tólhas índices,
fólhas 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,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, pwasel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel enceraSo,
papel higiênico. papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos. papel celofane,
P&Oel celuloseS papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar ta:
Uca papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papei.
serpentinas; tubos postais de cartão.
tubetes de papel
Têrmo n.• 578.784, de 12-2-63
Centro Latino Americano de Coordena-,
ção Estudantil
São Paulo

r4,24.41THAA9ad
BANuu DIltaTICO
na. Brasil eira
Glasse 32
Almanaques, anuários, álbuns In PI-estos. - cartazes, catálogos. +ornais nadotais e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos; peças teatrais e cinematográficas
e revistas
Tênno n.° 578.786, de 12-2-63
"Coinco"
Comércio e Indústria de
Artefatos de Concreto Ltda.
São Paulo

DIÁRIO

OFICIAL (Seção

Tênmo a! 578.789, de 12-2-63
Vezuvio Comércio e Indústria de Má...
quinas Para Biscoitos Ltda.
São Paelo
•

VEZUVIO
Ind.. Bra2ileirã
Classe 6
Máquinas para fabricação de biscoitos
—
Termo n.° 578.790, de 12-2-63
Indústria e Comércio de Artefatos de
Metais -e Plásticos Brookl:n Ltda,
Sã' Paulo

)3ROOKLIN
:na. Brasileira
Casse 50
Impressos

•

Têrtno n.° 578.791. de '12-2-63
Scinthayamar C.omercial, Industrial e
Importadora Ltda.
São Pulo
•
SC I NT HYALILR
Ind.. Brasileira
Classe 18
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscat agua
de beleza, água facial, água de lavanda
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas. amônia perfumada, liquida, em pó.
em pedras, para banho. brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes;
crayons, cremes para a pele, carm os,
cheiros em pastilhas. em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental,
dtpaatórios., desodorantes dias 'ventes
essências, extra:os, estojos de perfumes.
creme para limpeza da péla. e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escewas para dentes, cabelo, roupas
cílios e unhas, fixadores para o cabeia
pestana, cibos e bigodes. fiselas para
c cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, lo,ções, líquidos dentifrícios, em pasta—
. eni'sabão, em creme, em elixir e em p6.
líquidos para ondulação, 1:te-manente.
lixas para unhas, laqué, óleos para o
cabelo, pasta e pós para 'dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador.
pastas. e pó para as unhas.' on-pons
para . pó de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com pó de arroz, pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis pon-pons, pó de
arroz
Têrmo n.' 578.792, de 12-2,63
Araguaia Sociedade Industrial e
Mercantil Ltda.
São
ARAGUAIA

COINco

Ind..

Brasileira

Classe '39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
Classe 16
artefatos de borracha para veículos,
Pisos de concreto, placas de concreto artefatos de borracha não incluídos em
para pisos, postes de concreto, caixas outras classes: Arruelas argolas. amorde concreto para depósito de água, ba- tecedores. assentos para cadeiras. borbiltre de concreto, cornijas de con- rachas para aros, batentes de cofre,
creto, vigas de concreta e tijolos
buchas de estabilizador, buchas de
• perneio, batente de porta, batente de
*
Tarmo n.9 578.788, de 12-2-63 • chassis, bicos para mamadeiras braçaAntonio Joaquim Paixão
deiras, bocais, bases para telefones,
São Paulo
• borrachas para carrinhos Indústriais,
borracha para amortecedores, bainhas
de borracha para récleaS cochim_ de
PABRICA DE
motor, câmaras de. ar chupetas. cordões massiços de borracha, cabos para
WiTEI8 LISBOA
ferramentas, chuveiros, calços de borracha. chapas de centros de mesa, cor
das de borracha dosulas de horractsa.
Classe 40
para centro de ma ea, calcos de borraTitulo

III)

cha para máquinas, copos -de boita.
cha para freios, dedeiras, desentupidal.
•ras. discos para mesa, descanso para
Pratos, encostos, êmbolos, esguichos estrados esponjas de borracha em quebrajato para tozme-ras, fios de borracha lisos, fôrmas de borracha, guarnições para móveis, guarnições de borracha Para automóveis, guarnições para
veículos, lancheiras para escolares, lâminas para horrachr para degraus, listas de borracha para janelas e paar
portas. lençóis de borracha, taanóplas,
maçanetas, protetores para para-lamas
protetores de para-choques, pedal da.
acelerador, pedal de partida, peras para
businas, pratinhos. pneumáticos, pontas
de borracha para bengalas • muletas,
rodas massiças. rodizios, revestimentoe
de borracha, rodas de borracha para
móveis, sanfona do vácuo, suporte de
motor, sapatas do pedal de breque e desembraio e isolador, suportes, semi.
pneumáticos. suportes de câmbio, sanfona de partida Altos solas e miados
de borracha, uurdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e tele.
fônicos, travadores de porta, tigelas,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias quImicas
Termo n.á 578.793. de 12-2-63
Flana! Importação e Comércio Ltda,
São Paul

PLANAL
•
:nd. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.' 578,794. de 12-2-63
Metalúrgica, Fundição e Calderaria
Musefral Ltda.
São Paulo

•

'INDÚSTRIA BRASILEIRA
, Classe 5

Maio

de 194

Têrmo n.9 578.796, de 12-2-153
Fintec Técnicos eia Finanças Ltda.
São Paulo

PINTE
e 'Ind. Brasileird.
Classe .50
Impressos
Tênrno n.9 578.797. de 12-2-63
Indústria de . Calçados Potenza Ltda.
Sf/J Paulo

POTENZA
tInd. Brasiien;a
Classe 36
•
Calçados ,para homens, senhoras e
crianças
Têxtno n.• 578.798, de 12-2-63
Borflex Artefatos de Borracha Ltda,
São Paulo
BORFLEX

.Ind. Brasilei
Clame 39
Artefatos de borracha, artefatos de borracha para veículos, artefatos de borracha não incluídos em outras classe:
Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros,
batentes de cofre, buchas de estabilizador. buchas. buchas de jurado, batente de porta, batente de chassis, bicos
de mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para tgefonea, borrachas para carrt•
cibos industriais, borracha para amortecedores, bainhas de borracha para rédeas, cochim de motor, câmaras de Ar,
chupetas, cordões. massiços de borracha, cabos para ferramentas, çhuvelroa, calços de borracha, chapas e cen-/
troa' de mesa, cordas de borracha, cãp
gulas de borracha para centro de mesa,
calças de borracha para máquinas, co
pos de borracha para freios, dedeiras,
desentupideiras, discos para mesa, descanso para pratos, encostos, embolos,
esguichos, estrados, esponjas de borracha em quebrajacto para torneiras, fio.
de borracha lisos, formas de borracha,
guarnições para móveis, guarnições de
borracha para automóveis, puarniOes
para veículos, lancheiras para escolares.
lâminas de borracha para degraus. listas de borracha para janelas e para
portas, knçois de borracha, manoplas,
maçanetas, protetores para para-lamas,
acelerador, pedal de partida, pera's para
protetores para para-choques, pedal do
businas, pratinhos, pneumáticos, pontal
de borracha para bengalas e muletas,
rodas massiças. rodizioe. revestimentos
de borracha. rodas de borracha para
móveis, sanfona do vácuo, suporte de
motor. sapatas do pedal de breque e
desembraio e isolador, suportes, semipneumáticos. suportes de câmbio, sanfona de partida. saltos, colas e solado.
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e ide.
fônicos, travzidores da porta, tigelas,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha parti elabora.
çao de substâncias químicas

Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço pare tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto, arames lisos e farpados, bronze de manganês, 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, lâmiminas para fechaduras, funis, furadores.
latão em vergalhões, altuninio alpaca,
ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel, ouro
Urino n.° 578.799, de 12-2-63
páldio, papel estanho, platina poeira Fornecedora de Mão de Obra Luzampa
de zinco, praia, solda, tungstênio,
Ltda..
zinco corrugado, zinco liso e
S r.a PaZ,If'
em Rilha
LUZAM:PA
Termo n.° 578.795, de 12-2-63
Indrietria e Comércio Tilolit Ltda.
Pulo

illr°aLlerleira
.C:sse 50
Impressos

Ind. Brasileira

-C1;,-Sse is
Para distinguir: Materiais aia construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, .azulejos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação calhas, cimento, cal, cre, chapai
isolantes, caibios, . caixilhos, colunas.

-

chapas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga para lixos, cdifiçações premoldadas, • estuque, emula° de
base asfaltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gêsso, grades, janelas, estruturas metálicas para construções, lamelas, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material Isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfaltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamaslas d ecimento e cal, hidraulica, pedregulho, produtos betuminosos, imermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para • revestimeatos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pa. vimentação, peças ornamentas de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras par q portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitaôs
Termo ta.° 578.800, !de 12-2-63
Três Naves Indústria de Calçados Ltda.

Termo n.° 578.804, de 12-1-63
Indústria e Comércio de Móveis Faro
Ltda.

SZo Paulo
•
NAVES
('
, Ind. Brasileira
Classe 36
TRES

Calçados para homens, senhoras e
crianças
Térmo ri.' 578.801, de 12-2-63
Tanberplan Madeiras Aplainadas Ltda.
'São Vaillo

TIMBERPLA N i
Ind. Brasileira
Classe 4 •
Madeira em bruto Térmo ri.' 578.802, de 12-2-63
Ropretz Indústria e Comércio de Placas
Ltda.
São Paulo

ROrLLTZ
Ind. Drasileir
Classe 50

Impressos
Terna, ri.' 578.803, de 12-2-63
r Eietro Po-ce!s7im Ireanga Ltda.
r,
/
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Ind. Brasileira

I

Ltda. -

Tétano n.° 578.813, de 12-2-1963
Eletrozinco Comercial Ltda.
S.a° Paula

São Nulo

NYLONCOPY

Ánè.1A1AVa8ileire

7_ :nd. Brasileira

ELETROZIR CO
-

Classe
classe 17
Zincagem e galvanoplastia em geral de
Para d.stingui-: Artigos, máquinas e peças em geral c'e ferro e, a lmmmujnlo
Classe 40
instalações para escritórios em .geral.
Armários, assentos, balcões, bufets, Papel carbono, stencil, separadores
Têrmo ri.° 578.814, de 12-2-1963
banquetas, bancos. camas, cadeiras. para arquivos, arquivos para correspon- Alarmson
Indústria de Produtos
creado-mudos, cristaleiras, colchões de anda, pastas para escritórios .com
- Ele trôn:cos Ltda .

cosinha,
mola, conjuntos de copa
cadeiras- giratórias, dispensas, dormitórios, étagers, escrivaninhas. estantes,
guarda-roupas, guarda-conaida; galerias,
mesas, móveis para jardim mes1nhas,
móvels para hall, móveis , estofadoes,
penteadeiras, puta chapéus, prateleiras.
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços, colchões,
caixas e móveis para aparelhos radiofónicos, móveis para terraço, sofás- camas, estrados de camas, acolchoados,
porta-vasos, diyans, almofadas, travesseiros, cómodas e discotecas de
madeiras

fechos de metal, almofadas para canimbos e para tinta, abridores de cartas.
berços para mata-borrão, canetas para
LARIÁSOIN
desenhos, cortadores de papel, caril:astria
Brasileira
,nriu
.
badares, tintas para escrever, borracha.

molhadores, gomadores. coiadores. cestos para papéis e correspondência, esquadros. desenhadores, datadores cota
minas, furadores, maquinas de apetrechos para apontar lápis, lápis, canetas,
lapiseiras,, porta tinteiros, porta lápis.
porta-carimbos porta-canetas, descanso
para lápis e canetas, réguas, instrumentos de escrever e de desenhos, porta.

Classe 8
Para distinguir; Artigos e aparelhos eletricas e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladores para
Ir:geração, aspiradores de pó. aquece' dores, aparelhos de ar retrigia aio, a p arelhos de luz Puorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias, balcões frigorificas, balanças,
ibatedetras, condensadores' cainuradores,

cartas, porta-blocos, prensas, prendedores de papéis ganchos percevjos. com.
passos, máquinas para escrever: calTermo a.° 578,805, de 12-2-63
campainhas elétricas, chuveiros clétriSociedade Fabril de Calçados Sofacal cular e somar, máquinas para grampear.
grampos e ganchos para escritórios, cos, coquetcleiras. discos- gravados, as'Ltda.
Sào
tira-linha, fastos. godets, sinetes, argui- ' tufas,. enceradeiras, espremedores elétrifichários, nt a potecas. carrinhos para cos, forno;s elétricos, ferros elétricos de
engomai e passar, lios, fonogra'os, loináquinás de "escrever e cofres
, SOFACAT,
, g a reiros elétricos tervedores.
São Paulo

ind. Brasileira

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Têrmo n. • 578,806, de 12-2-63
Metalúrgica, Fundição e Calderaria
Musefral Ltda.
Sla Paulo

IMSEFRAL
:nd. Brasileira

'Farm° na 578.809, de 12-2-63
R
-a te " Interlagos" Ltda.
í.,lo

INTERLAGOSi
IND. INUISILEMA

Classe 41 .
Artigos da cima

TREVISAN

trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado ferro em barra, em chapa.

-fundido, maleável, manganês, gusa, velho, gusa. temperado, maleável,

SCRI FT
n d. Brasi 1 eirn
'

ras, garralas térmicas. liquiditi itjut (is
elétricos, microfones, refletore. relógios.
regadores. automáticos, resisr. ne.as '!é-;
.
ote
Cls..sse
tricas, radio conjugado ou
Liás. boletins
nogra los, panelas elétrica.. -oquetes Almaaaqu-,s. agendas,
sorveteiras, sereias de ala, ui:, tranSfor- impressos, crôn:cas, folhetos, jornais,
;nadares. telefones, termorne ...us, tele- revistas, peças teatrais, programas radiofónicos programas de televisão
visores, válvulas, ventlia&res

elétricas. máquinas fotogralicas, geladeiras, garrafas térmicas, liquidlicadores
' elétricos, microtones, refletores. relógios,

!'regadores automáticos, resistancias eléaricas. radio conjugado ou alo com fo'nografos, panelas elétricas, soquetes,-! sorveteiras, sereias de alarma. transforl inadOres, telefones, termornetros, televisores. válvulas, ventiladores.
Tèrmo n.* 578.815, de 12 - 2 - 1963

CldSSe —5
Ténno ri.' 578!810, de 12-2-63
Aço em bruto, aço preparado, aço. doze,
Auto Mecaísica Trevisan Ltda.
aço para tipos, aço fundido, aço parSão Paulo
- ,
cialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto, arames lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado.
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
I ND; BRASILEIRA
bruto ou parcialmente trabalhado, cota ) "•-•
raças, estanho em bruto ou parcialmente a

ansse 8
Artigos e aparelhos et:- minas. para fechaduras, funis, furadores,
Para d;
latão em vergalhões, alumiai° alpaca,
tricas e eletrônicos. aparelhos de
dades domésticas. acum uladores para ligas metálicas, metais em massa, esfrigeração, ,aspiradores de pó, natiece- tampados; para soldas, para ligas, limalhas, magnésio. metais não trabalhados
dores, aparelhos dc ar refrigerado, ripa- s. ou
parcilmente trablhados, niquel, ou;
relhos de luz fluorescen .r -e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos pálclio; papei- estanho, platma. poe,
de zinco, prata, solda:, rurigsteniobaterias, balcões frigoríficos, nal inc
zinco 'coa-nada, zin..o liso e
.
batedeiras4 condensadores. comutadores
em fôlha campainhas elétricas,. chuveiros elétri12-2-63.
cos, coqueteleiras, discos gravidas, (-S- - Tèrrito n.' 578.807,
Script Propaganda Ltda'.
tufas, enceradeiras, expreinedores elét:i
•
coa, fornos elétricos, ferros elétricos ci

engomar e passar, fios, fonogca "tas to
gareiros elétricos, fervedores f a.raas
;
elétricas. máquinas lotograficas,

Termo n. 9 578.808, de 12-2-63
Materiais de Escritórios Carbonfitex

Padaria e Confeitaria "Araripe" Ltda.
Sjio Paulo

(ABARIPE‘
Ind. Brasileira
fi
t. ja3 da c:asse
Terrn ama 578.816, de 12-2-1963
Parrnax S.A. Comércio Importação

4

Expo:taça°
São Paulo

.na. B rasilei ra

Classe 21

.artigos da classe
Tênno n. 9 578.811. de 12-2-63
Cia, Litográfica Maria Paula
São Paulo

Classe 2
Artigos da classe
Termo n.° 578.817, de 12-2-1963
I. . R , '-n: . -sdo de Souza

AMERIC A*.

Classe 32 Artigos da classe

Tênmo na' 378.812, de 12-2-63
Mario Eugenio Penili

a 15TREMO
itE

rnL kr 0 RLz
,

NTOS
Classes: 16 e 33 •
Expressão de propagada

41
Artigos da classe
Termo ri.' 578.818, de 12-2-190

J.

de Souza
•

FABRICA DE
BALAS IBODABON
E ZROCOLATES/
.1y+SRI C II
Classe 41
Título

•

1726 Terça-feira 21
'Vima n.° 578.820, de 12-2-1963
')Iesel Brasil Ltdo
São Paulo

"P AN-DIESEL
BRASIL"
• Classe 50
O tinu.se da requerente usado em papéis d acarta, papéis de oficio, cartões
comericais e de visitas. envelopes de
qualquer tipo. faturas, duplicatas, letras
de câmbio, cheques, notas promissórias.
debêntures. apólices, ações, folhinhas,
passagens aéreas, ferroviárias, rodoviárias. marit;mas, bem como bilhetes de
, sorteio
Térma na 578.821, de 12-2-1963
P.ccreio Tropical Ltda.
- São Paulo

TRnPir.AL
IND. BRASILEIRA

•

•

Caasse 41
Alcachofras, aletria ils. aspargos,
açucar, alimentos para animais amido,
amendoim ameixas. angmdoas, araruta,
arroz, atum, áveia. avelas, azeite, azeitonas: banha, bacalhau. batatas, balas.
biscoitos bombons. bolachas, baunilha;
café em pó e'em grão, cansarão, canela
em pau e em pó. cacau carnes, chá.
cao-Inelos, chocolates, canfeitos, cravo.
o reais, ccrninb s creme de leite, cremes
alunemic,os, croqutes, 'compotas, cangira coalhadas, castanbs cebola condimentos para alimentos. ((atuantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinatre, essências alimentares. am.
padas, ervilhas, enxovas. extrato cie tomate, farinhas alimentícias. lavas, féculas, flocos, farelo, fermentos• feijão.
figos, trios. trutas secas, naturais e criatalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite.
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça. 'ouro; masNas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada„ macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas.sas para mingaus, molhos, moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos comestiveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudinm, pickles, peixes, presuntos, patês. e petit-o.s pastilhas, pizzas, pudins;
queijos. rações balanceadas para animais. requeijões. sal, sagn, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salmés sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tcanate e de
frutas; torra:ias, tapioca, tãmaras, talharim, famas tyinagre
Term on.- 578.622, de 12-2-1963 Indústria de Aparelhos Elétricos- e
Eletrônicos Celeber Ltda.
São Paul," •
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_

baterias,, balcões frigoríficos, balanças.
batedeiras, condensadores comuradores,
campainhas elétricas. chuvesass elétricos, .coqueteleiras, discos gravados, estufas, enceradeiras, expremedores elétricos. fornos elétricos, tersos eietricsas de
engomar e passar, fios, fonogra cos, fogareiros elétricos fervedores formas
eiétricas, máquinas totograficas, geladeiras, garrafas térmicas, ligu:dificadores
elétricos, microfones, refletores. relógios,
regadores automáticos, resiste:imas elétricas, radio comugado ou nas. com lonografos, passeias elétricas, soguetes.
sorveteiras, sereias de alarme. bansfor.
madores, telefonts, terrnom atros televisores, válvulas, ventiladores
Termo 9 578.824, d e12-2-1963
Chaveiro América Ltda.
.
São Paulo

Termo n.° 578.826. de 12-2-1963

Calçados Pierrot 'Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

VEGA

Ind. Brasileira
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Termo n.9 578.827, de 12-2-1963
Produtos Alimentícios "Ferreiriialse
Limitada
São Paulo

Termo n." 578.834, de 12-2-1963
Antonio Rolin S.A. Indústria e Co.
mércio de Bebidas e Cone"".
São Paulo

•

PRORROGAÇIO

CAXAMBer

Cause 42
Vermouth

Artigcs da classe
Termo n.° 578.828, de .12-2-1963
Restaursinie
São Domingos Ltda.
•
São Paulo
i SÃO DOMINÇOS

Ind. Brasileira,

Liasse 91
Artigos da classe
Classe 11
-—
Ferragens, ferramentas de tóaa espécie,
Terrlicr tif 578.829, de 12-2-1963
cutelaria em geral e outros artigos
Cõncepcion Ortega Maestre
metal, a saber: alicates, ;arrancas, ara
•
São Paulo
mações para óculos, arraa:as. argolas,
aldravas, armações de mera., abridores
LUTO ELETRICO
de latas. arame liso ou farpado assadeiras, açucareiros; brocs, bigornas, baia
REPITO
xelas, bandejas, bacias, baldes, bombos
nieres, bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, ' correnCasses: 21 e 28
tes, cabides, chaves, cremarias. chaves
Titulo de Estabeleciments.
• de parafusos, conexões para encanamento, colunas, caixas de metal para
Termo n.° 578.830, de 12-2-1963
portões. canos de metal, chaves de fenAsplan S.A. Assessoria em
da, chave inglesa, cabesões. - canecas,
Planejamentos
copos, cachepots, centros de mesa, co_
São Paulo
queteleiras. caixas para acondicionamento de oalmentos. caldeirões, caçaraASPLAN
las, chaleiras, cafeteiras. conchas, coadores, distintivos, dobradiças; enxadas,
tndo_Brasileirk
enxadões, esferas, engates, esguichos enfeitas para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadeiras: formões,
Classe lh
foices, ferro para cortar. capim, ferro- Produto usados na sconstruções em gelhos, facas, facões, fechaduras fervo co.. ral: — Tubos, ladrilhos, tijolos de qualmuni a carvão. fruteiras, funis, 'fôrmas
para doces, -freios para estradas de quer formato, refratários ou não, peças
ferro, frigideiras; gan +os. grelhas, gar- pré-moldadas de qualquer formato fafos, ganchos para quadros, ganzos para bricados com cimento ou outros aglocarruagens; insiguias, limas., lâminas, lis. merados, fabricados para fins de conscoreiros. latas de lixo, lar-as. machadi- truções, massa" sre raatárias, isolantes,
nhaa molas para portas, molas para telhas, !ages, lastras, mosaicos; pastivenezianas, martelos, marretas, matrias lhas, ladrilhos, azulejos, tacos, areia,
zes, navalhas; puas, pás, pregos, para- cimento, cal, argila, pedregulho, chapas,
fusos. picões, porta-gélo, p 'seiras porta. rolantes, estuque, placas para pavimenpão, .porta-jóias, paliteiros, panelas; rol- tação, peças ornamentais de cimento ou
danas, ralos para pias, rebites, regado- gesso, manilhas, chapas para cobertures. serviços de chá e cate: serras, ser- ras, caixas dágua de cimento, curvas de
rotes, suchas. sacarrolhas, tesouras, ta- Cimento. pedestais para construções,
lheres, talhadeiras, torguezes, tenazes, placas, cerâmicas para forros e telas
cerâmicas
travadeiras. telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
Termo n.s 578.831, de 12-2-1963 par aportas de correr, :aças tavessas,
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas Distribuidora de Bebidas Massias Ltda.
São Pan'a
Termo n.° 578.825, de 12-2-1963
Auto Pósto Coringa Ltda.
MESSIAS
São Paulo

-

Ind. Brasileira

FERREIRI
Ind. Brapileiz.

21.

"AMERICA".

Termo n.9 578..833, de 12-2-1963
Publicidade Vega Ltda.
São Paulo

Termo n.° 578.835. de 12-2-1963
Casa de Carnes Silvia Ltda.
• São Paulo
•

SILVIA
Ind. Brasileira
•

Classe Sas
Impressos

Termo n.9 578.836, de 12-2-1963
• 'Empório Rocha Ltda.
,aSão Paulo
•

ROCHA
"id.. -Brasileira •
L:2z.se

Impressos
Têrmo n.° 578.837, de 12-2-1963
Cobraba Indústria es,Comércio Ltda.
Sl Pau'o
k
•

COBRAB.A.
Ind... Brasileira
Laaa"se aa
rIzno:eLsos

Termo isf 578.838, de 12-2-1963
Bazar ao Barulho do Belém •Ltda.
São Paulo

AO BARULHO
DO DELEM
Ind. Brasilei).—
_Classe 36
Para distmguir; Artigos de vestuário'
e . roupas feita; em geral: Agasalhas
aventais, alpercatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas. ba:sa
doures, bonés, capacetes, cartolas rara.
puças, casacão coletes, capas, chalea
cachecols. calcados, chapéus, cintos
cintas. combinações corpinhos, caiam
de senhoras e çle crianças. calções, calças. camisas, camisolas* camisetas. enecas, ceroulasa colannhos. cueiros, Was.
casacos. ..chinelOs dominós, echaroes
Fariaslasa fardas para rnaitarese soegala. fraldas, .gaiochas. gsavatas garros. , Igos de iingerie, ;saqueias: leques:
luvas • ligas, lenços. mantr;s meles.
me. t`i mantas, mandrião. mantilhas paletós palas. penhoar. pulover..nelerinas.
peugas, pouches."I polainas. pijaruas; punhos perneiras. qu.rnonos, regalos.
robe de chambre, roupão. !sobretudos.
suspensórios, sairias de banho, sandálias.
sweaters. shorts, sungas. stolas, soutiens slacks, tater. toucas, turbantes:
ternos. 'unitoirnes e vestidos
•

"CELEI3Eir
IND. BRASILEIRA

-"tORINGA"
IND. BRAMEIRA

,

Classe 42
Bebidas alcoólicas

Termo n.9 578.832, de 12-2-1963
Empresa Transportadora "A.L.0."
-•
Limitada
•
.
São Paulo

Classe 8
Classe 47
1_
Para distinguir: Artigos e aparelhos ele- carvão mineral, de turfa o uvegetal.
bicos e eletremitos, aparelhos de sutili- Ceras para iluminação, combustíveis,
L iels.0 6
dacles domesticas. acumuladores para fluidos de iluminaçao, gasolina, gordufr.geraçâo. aspiradores de pó. &assaca- ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifise '21
dores, aparelhos de ar refrigerado, apa- 4cantes, nafta, óleos iluminantes, -óleos relhos de l uz fluorescente' e aparelhos lubrificantes, parafinas, petróleo refi- •Veicu los motorizz:dns e suas partes
nado, querozene • turfa
de comunicação interna., bules eletricos,1
Integrantes

- Termo n.° 578.839, de 12.2-1963
João - dos Santos
_ Paula

J.S.

• —Ind. Brasileira
Czis
Radias e televisão

JIARIO OFICIAL (noção 111)

Terça-feira 21

Termos na. 578.842 e 578.843, de
12-2-1963
Açucareira Santo Alexandre Ltda.
São Paulo

Termo n.° 578.840, • de .12-21963
Ferragens Materiais para
Belfil
Construções e Representações
Limitada .
São Paul(

SAMO ALEXANDRE'
Ind.. Brasileira

BELTIL
'ind.. Brasileirt

Aaio de

puças, casacão coletei, ciNpaz, ehalea,
cachecols, calcados, chapéus, chatos,
cintas, combinaçõaa, corpinhos, calam
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cue
cãs, ceroulas, colarinhos, cueiros; M.Ds
casacos. chinelos. 'dominó*, echarpea
fantasias, fardas para .n 'tares, cole.
aleis, fraldas, galochas, gravatas gorra,, logos de lingerie, jaquetas, leques:
falhas, latão em talhas, latão em chapas, latão era vergalhOes, ligas metaluvas, ligas, lenços, Ma atiis, metas
:caias, mantas, mandrião, inantilhas, paletós, palas, perthoar, pulavas, pebrinas.
peugas, pouches, polainas, pijamas; punhos. perneiras, quicnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
mentem, shorts. sunga, stohts. soutiens, atacas, taier, toucas, turbantes:
ternos, uniformes e vestidos
•
Termo n.° 578.850, de 12-2-1963
Cochnet Comércio de Cimentos e
,
-Metais Ltda.
Sr,
1 Paulo' •

1963 1727

Tèrmo n.• 578.855, de '12-2-1963
Indústrias Reunidas SE° José rade
São Paulo

SÃO JOSÉ1

Cl Asse 41
Açúcar
Classe 16
IND. • BRASILEIRA
Classe 47
Para distinguir: Materiais para consÁlcool
truções e decorações: Argamassas,%rgi,
Classe 25
le, areia, azulejos, batentes, balaustres,
Termo n.° 578.844, de 12-2-1963
Artigos
da classe
blocos de cimento, blocos para pav1.
Artes Gráficas Signo Ltda,
inentação, calhas, cimento, cal, cré.
São Paulo
Termo n.° 578.856, de 12.2-19V
chapas isolantes, caibros, caixilhos. co977 — Automóveis Ltda.
lunas, chapas para coberturas, caixas I
SIGNO
São Paulo
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações premoldadas, estuque, emul..
Classe 50
são de base asfáltico, estadas, esquaImpressos
drias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para construa
Têrmo n.° 578.845, de 12-2-1963
ções, lamelas de meta), ladrilhos, lamEmpresa Rodoviária Erntegi Ltda,
IND. BRASILEIRA
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
São Paula
material isolante contra frio e calor,
'
manilhas, massas para revestmentos de
EREEGI
Classe 21
d.
paredes, madeiras para construções, mo. rasileira
Artigos
da classe
saico, produtos de base asfáltico, pro:lasse 50
COCIMET
dutos para tot.•nar Una:. meabilizantes
Impressos
Termo n.° 578.857, de 12-2-196a
Ind.. Brasileira
a sargamassas de cimenta e cal hidráuEletrônic n .1\1/ti" Ltda.
lica, pedregulho, pr iclátes betuminosos • Termo a-n.° 578.846, de 11-2-1963
Casse 5
Saa Paulo
impermeabilizantes liuuidas oi sob nu- Escopavi --- Engenharia, Comércio e Aço em bruto e parcialmente preparado.
tras formas para revestanentos e autras
Pavimentação fada.
"NIC"
bronze, bronze eia bruto ou parcialusos nas construções, peraanas, placas
São Paulo
-.ind. Brasileira
mente trabalhado, bronze de mangapara pavimentação, peças urnamentais
nez, bronze em pó, bronze 'em barra,
ENQOPAY1
Liasse 8
de cimento ou gesso para tetos e parebronze em fio, chumbo em bruto ou Para distinguir: Ventiladores, exausto.
Ind..
brasileira
dee, papel para ,forrar casas, massas
parcialmente preparado, cobalto bruto rei, aquecedores. aspiradores, condensa.
antl-ruidos para uso nas aonstruções,
Classe 16
parquetes, portas, portões, pisos, so- Para distinguir materiais para constru- ou parcialmente trabalhado, cobre bruto dores, comutadores aparelhos para sol.
leiras para portas. tijolos, tubos de con- çõea e -decorações: Argila, areia, ba- ou parcialmente trabalhado, estanho da elétrica, baterla selétricas, rádio-ri.
creto. telhas, tacos, tubos de ventilação, tentes, balaustres, calhas, cimento, cal, bruto ou parcialmente trabalhado, levo captores, válvulas, para-raios, transfor.
tanques de cimento, vigas, vigamentos, crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos bruto ou parcialmente trabalhado, ferra cnadores, lâmpa . las, lanternas, pilhas ali.
em barra, ferror em chapa. ferro funvitrais, venezianas
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha, dido,' ferro maleável, terso manganez, tricas. aparelhos para alta e baixa ten.
pas paa coberturas, edificações premol- ferro velho, guza em bruto ou parcial- são; isoladores: antenas, campainhas, lu.
TèrMo n.° 578.841, de 12-2-1963
dadas, estuque, estacas, esquadrias,, for- mente trabalhado, guza temperado guza siveis, chaves de alavancas, chaves au.
. Aliaço .— Ferragens Ltda.
toruâticas, refletores, bobinas. isolado.
ros,
gesso, frisos, grades, janelas, lameS :". a Paalo
lâminas de metal, latão em res de correntes elétricas. reatores para
las de metal ladrilhos. lambris, luvas de- maleável,
limalhos.
magnesio.
manganez;
inc.
ALIAÇ O
•
luz, interruptores, resistanclas, termome.
junção, laje.. lajeotas, madeiras para
'Ind. Brasileiro
construções, material contra frio e calor, tais não trabalhador ou parcialmente troa, relógios, apatêlhos de comunica.
mosaicos, produtos de base asfáltico, trabalhados, metais em massa. poeira de sões Internas, amperômetros. valtlme.
Caase II
produtos para tornar impeoneabilizantes zinco, prata, soldas, tungstênio, zinco tros. velocimetros, contadores de rota.
Para distinguir: Perrarcentas manuais. as argamassas de cimento e cal hidráusac, medidores de pressão, barômetro*
Têrmo n.° 578.851, de 12-2-1963
ferragens.cutelaria e pequenos artigos lica, pedregulho, placas pira paVinsen.a
medidores de rõstas. medidores de ira.
'Antonio Rebecchi
de metal comum. d's indústrla e coenér- ração, peças ornamentais de cimento ou
ter-valos, micrómetros, nivela de agua,
São Paulo
do da requerente, a saber: Tarrachas gesso para tetos e paredes, parquetes,
anais de calibrar, calibradores, anersiô.
e machos para fazer rosca. braçadeiras. portas, portões, p1sos, papel para forrar
metros, indicadóres de níveis, aparelhos
INDUSTRIA
E
artigos de metal para janelas porias. casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
para medição, válvulas de redução. ma•
COMERCIO
DE
escadas e cortinados, afiadores, aldra- de concreto, telhas, tacos. ,u1sos de vençaricos, extintores de incandlo, sereias
ARTEFATOS DE
vas, alavancas, ;alicates, tranotolias.
tilação, vigamentos, venezlaans e
de alarme, antõg rafos, • miras de qual.
ancinhosa anéis para chaves, chaveiros,
VETAI, ARALIZ
vitrôs
quer graduação, acumuladores,. mostre.
tachas, argolas, 'armações de toldos
dotes, reatores, dáls, termômetros, Isca
Classe 5
ermo .
a .847, de 12-2-1963
aros, rebites, arrulaas, .atiçadores azei.
binas. radiadores, cabos -condutores ela,
Titulo
Nancy Luiza Felici
tetras, lamines e navalhas de barbear
tricos, geradores. natgnetos, distribtaçaa
São
Paulo
brocas. buris, bainhas, baldes. bacias,
Têrmo n." 578.852, de 12-2-1963
(distribuidores de corrente elétrica)
balinázios, bicos, rilláses e tmlus
. DISTRIBUIDORA
A-turo Card Reis:
atacadores para sapatos, ai stataaa por.
Termo n.° 578.858. de 12-2-1963
DE ÁGUAS NANO
São Paulo
cai, borbqtetas botões, puxa lares, braAlaiino Conxéi .ci ..) e Indústria Ltda
Case -13
ço' para cabides prateleiras caniveMinas -tais
a'•
.
LA—ALCOYANA
•
tes chanfraclores,' cortadores, cravado'
Titulo
•
Ind...Brasileira
cabides
1.
abas.
-alçai
cos.
•
ria, cunhos
cadeados, caldeirões, <anos t • tubos
Têtano n.° 578.848,- de 12-2-1963
Classe 41
cantoneiras alças; nega dores saixadoreis
Eletro O A C Lida.
Bolos, balas, bombons, Caramelos, pucintas para caixotes,- coadores' colhe.
São Paulo
dins, pralinés, cremes, chocolates, conrei cotovelos, • cunhas cualvdetraï. des.
feitos, flocos, pralinés, pastilhas, torpaes •
C.A.C.
cacadores, debruas. dedais. anxós ese doces d eleita
Classes: 1, 2. 48 49, 47 50. 33, II.
Ind..
Brasileira
cariadores. elos enxadas. 'esc:ima-deitas.
15, 16,' 5, 41, 42. 43; 20 27: 39 e 44
espátulas, - esticad&es. expreateclores
Classe 50
4
Termos as. 578.853 e 578.8Ç de
facas. facões, griamentai corta atra
Impressos
12-2-1963
Titulo
perfurantes, dest(aiitanteí .e 'alisantea
Ca :as Vasatie
foices, furadores. "eshadurs fearglhos.
Tétano na 578.849, de 12-2-1963
São
Paulo
•
TerMo
na:578.859,
de 12-2-1963
fivelas. fiirmas pala bolc;:ee'Pata . cal• Omainolys Fdzzolino
Sulaplast Mela:gr-ia e Comércio Ltdaa
çados. tinis. ganc4ios. grátniribbi: abri- São- Paulo''''saCIB.00 ME BERLIM
Guanabara
dores de latas lar•ras, logos de...Chaves'',
Ind.. 'Brasileira.
JMNI SPORT
de parafusos, látninai's e felh•ias de serra.'
•
32
limas. lampiões lates para . zornestiveis
Ind. Brasileira
e para lixo, charneiras' e dobradiças
aat Albans,. baletins,, a.folhetos• .jornais, ljts.,
a rs
atogrgIene • e ,
Ce
01%livros. pe4Fulas,machadinhas, martaio, pequenas molas
• 35
progrhmas de . telexisão
, . t,
ferragess para pecas de mobiliária Para disanguir:VArtiaosa de vestuarioir
t,
Classe 8.e
„ ,N,
cinzéis. escarnadoAn 'punhais pás pa- e roupas feitas em geral: agasalhottia
nelas, parafusos tanosbetdontra pinos. aventais alperCatas, andguas. bltilat,:' Atçi741euteN , discos . pta. gray,açrbea.:, álkssea.: 28 25. 15, 145, 11, 29, 22. 24
so, 3 t 40
rasteias, rodinhas. , toleras, sacarrolhaa ttotalaalsaotanas islusõea. .1)9j .nap," ba53 . graino5cines. igv449fes .4atill9faaar~aa•traz s 211, :
•
transmissores
"Nulo
serrotes, ferragens' para malas, tenazes e
. . e telulsores
naCri PI cartolas eara . 1
hixigfxst
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Termo n.° 578.860, do 12-2-1963
Armazéns Colombo Ltda.
Amazonas
hionitA7P
. ,NS COLOMBO

Vamo ia.• 578.866, de 12-2-63
'A. Ferre:ra Pedras
Amazonas
.
cloSi Dos TnytOS

ea.a.....e 23
Titulo

(lasses: 14. 33 e 50
Titulo

Termo n.' 578.861, de 12-2-1963
Paes 5 Cia.
Amazoars

Termo n.° 578.867, de 12-2-63
Rivaldo Bandeira de Melo
Arraaanas
O MÉDICO
Ii&S CANETAS

IDE A
Incl7 Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 578.862, de 12-2-1963
Paes 5 Cia.
ar-alas

Classes: 17, 33 e 50
Titulo
Termo n.° 578.868, de 12-2-63
Campineira S. A. Distribuidora de
AutotaSveis
^,151
CAMPINEIRA

SAPATARIA

DISTRIBUIDORA
DE LOTOMOVEIS
NACIONAIS

da clasat
Te-mo n.° 578.863, de 12-2-63
Indústria de Calçados "Picolé" Ltda.
São Paulo

,P ICOL
IND. BRASILEIRA
Classe 36
Calçados em geral
Termon, 578.864, de 12-2-63
Hidráulica A. B. C. Ltda.
- •
ilaaB•Ca-

Ind. Brasileira
Classe 11
Instalações hidráulicas em geral, tubos
de metal destinados a encanamentos de
água e gás, torneiras e seus artefatos
Termo n.° 578.86. de 12-2-63
Elatro Rádio Mantovani LaJa.

UNTOVANI
Ind. Brasileira

a,ornerciai
n.' 578.869, de 12-2-63
Metalúrgica "Pro-Car" Ltda.

'nano

eira

,

e....as.ae 11
Para distiaguir: Arruelas, arrebites, calotas, enfe:tes de metais -para veículos,
friz
' os para veículos, garras ara parachoques de veículos, molas para portas
de veictrios e raassanetas de porta da
veículos
Termo n.° 578.870, de ' 12-2-63
Goya — Alta Costura idustrial
-¥ P:tulo

GOTA
Ind. -Brasileira
Class". 3u
Artigos da classe
Termo n.° 578.872, de 12-2-63
Nitroraina — Indústria' e Comércio de
Explosivos Ltda.

NITROMINAINDUSTRIA E
COMERCIO DE
EXPLOSIVOS

-a

Maio de 1963

Termo n.° 578.875, de 12-2-63
aço-de vergalhões, oitavaaos. aço extra
P. Pando )Sociedad co Comandita) doce tundido, aço laminado, aço niquel,
Argent.na
aço polido, aço em chapas e em Solhas,
Ligas de aça ligas do alumlnio, =alo
gamas de metais, metal antitricção, ana
timónio, metal briait, bronze em ver.
terro. chapai ae zinco, chapas estanhadas, chapas pretas, metais para chita
Classe 44
tnaceiras, chumbos em bruto, em banas,
Charutos, cigarros e tabacos
em bastões e em lençol. ligas de chum-•-•n•••
Tertoo n.' 578.876, de 12-2-63
bo, cobre em barra, em chapas e em
P. Pando )SociedaJ en Comandita) 'talhas, ferro. espelho, ferro estanho,
Argentna
em tansa ou não, estanho em bilha em
verguilhase eia papel laminado, ligas
ritz
de estanho. ferro a carbono, ferro em
barras, chapas em vergalhões e em few
Dias, ferro fundido em bruto e em dm.
« k11 t
pai
galvanizadas ou não, ferro guza,
Classe 44
tarro laminado, Ligas de ferro, ferro
Charutos, cigarros e tabaco
manganes. ferro maleavel; talhas de
Mandres, lisas ou não, metal para tuna
Termo n.° 578.877, de 12-2-63
Sociedade de Cri Ypiranga e Repre- dição de tipos, latão, latão em 16Ihas,
sentações Ltda.
em chapas, em vergalhões. ligas de
Guagabara
metais metais ela barras, em chapai,
.,
em fõlhas e em masas, metais forjados.
metais estampados. [liguei. solda co"Q ti E- J-- O - 12 O,
a
mum, molibdeno, tungsténio, zinco, siaNane comercial
co corrugado liso, em chapas em
faahas..e ligas de zinco
Termo n.° 578.878, de 12-2-63
Classe 11
Rodolphe Cavinatu
Ferragens, ferramentas de tóda espécie,
São Pat
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, a.avancas, ar..
mações para óculos, arruelas, argolas,
aldravas, armagões de meta,. abridores
VatSAS , de latas, arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocs, bigornas, bal..
:elas,
bandejas, bacias, naides, bombo.
40. C.R4Sre ot4
nieres, bules; cadinhos, cadeados, cas,
Usasse 3)
tiçais, colheres para pedreiros. correnPara distingu:r: Couros e peies prepa- tes, cabides, chaves, creaicres, chaves
radas ou não, camurças, cromos, vaque- de parafusos, conexões para encana..
tas, pelicas e artefatos dos mesmos: mento, colunas, caixas de metal para
&mofadas de couros, arreios, bolsas, portões, canos de metal, cnaves de fana
carteiras, caixas, chicotes de couro, da, chave .inglesa, cabeções. canecas,
carneiras, capas para ábuns e para copos, cachepots, centros er mesa, co..
livros, embalagens de couro, estojos. queteleiras, caixas para acondicionaguarnições de couro para automóveis, mento de al:mantos, caldeirões, caçaro.
guarnições para porta blocos, malas, las, chaleiras, cafeteiras, condias, coa.
maletas, porta-notas, porta-chaves, por- dores, distintivos, dobradiaas; enxadas,
ea-niqueis„ pastas, rédeas, selins, sacos enxadões, esferas, engates, tsguichos em- •
para viagem, sacolas. solas e solados. feitas para arreios, estribos. esferas
tirantes para arreios, valises
para arreios, espumaderras, formões,
foices, ferro para cortar cavo, ferroTêm° ia° 578.879, de 12-2-63
lhos, facas, facões, fechaduras, ferro co..
Irmãos Faidini
muro a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
São Paulo
para doces, fre:os 'para estradas de
ferro, frigideiras: ganchos, grelhas, garPRORROGAÇÃO
fos, ganchos para quadros. gonzos para
carruagens; insígnias, Emas, lâminas, li,.
coreiros. latas de lixo, jarras. machadinhas, molas para portas, molas para
venezianas, mditelas, :narretas, matria
zes, navalhas: puas. pás, pinos, Para-.
fusos, picões, porta-gelo, poaairas porta- .

ESSEX
fi

Para Asplradoies de pó. apamihosrelhos de gravação. aparelhos de
•
vrDA.
ar refrigerado, aquecedores, abat-jours.
alto-falantes antenas, balanças. bateNome Comercial
deiras, bobinas, balOcidos, bules elétri
—
cos. chuveiros?'coqueteleiras, aparelhos
Termo ri.' 578.873, de 12-2-63
de comunleaçZo interna, campainhas elé- Textil e Confecções AkL:adis Ltda.
tricas. condensadores, chaves elétricas
São Paute,
comuladores. aparelhos cinematográfipào. porta-jóias, paLteirs,s, pane/as; rolcos, chassis, aparelhos de co prróle de
danas, ralos para , pias, aeoites. regado.som, chaves de tomada, discos, dials,
res. serviços da- chá e café: serras, serenceradeiras expremedores elétricos, esrotes, suchas, Sacarrolhas, tesouras, tatufas. esterilizadores, fogões, fornos e
lheres, talhadeiras, torquezes. tenazes,
IND. BRASILEIRA
fogareiros elétricos, aparelhos fotográ
travadeiras, te/as de arame, torneiras,
ficos. ferros_elétrieuis, fervedores, fortrincos, tubos para encanamcmos. trilhos
nos elétricos, fusíveis, filmes revelados
par aportas de correr, taças, tavessas,
Classe 36 .
aparelhos de freqüencia modulada, foturíbulos; vasos, vasilhames, verrumas
Ar
tigos
da
classe
Classe
23
nógrafos. geladeiras. garrafas témilcas.
Artigos da classe
• Termos ns. 578.882 e 578.883, de
interruptores, isoladores. aparelhos de
Termo a.' 378.874, de 12-2-63
12-2-63
intercomunicação, liquidificadores. /asTermos
as.
578.880
e
578.881,
de
Comércio de Doces Lucky Ltda.
Pioro Artini
padas, aparelhos de luz fluorescentes.
12.-2-63
SS0 Pau'o
Sna P;Itrio
•
lustres, lentes, máquinas de cortai' e
Fundalloy — Fundição de Precisão
Moer cama e' legumes. mulaubsas foto:
Ltda.
gráficas e cinematográficas, moatrad o
"" • i ; rAn
FLORENCE
pick-ups. pa -res.micofn,óul
FUNDALLoy
Inductrta
Bra411e1r4
pilhai,
plaga,
resistèn
atlas elétricas,
Ifld
das, aparelhos de refrigeração. rádios
refletores, aparelhos receptares da som
"'1143//e/ra
Casse 6
aorveteiras. sereais ale alarme, tomadas ,
r;lasse 5
ao corrente, aparelhos de televisáo I
Para distingair: Escovas rotativas
O r c-,-Nono e a venaslio aço tr2sCe•
aparelhos para telégrafo; sem fio
_ (part;---manuinas)
• Classe 41
iner a o s-nr., e corrugado. aço ,1.3ce
aparelhos transmissores de som, coes
•Classe 29
Artigos
da
classe
disco., etiettladorat e vilvtda.•
era chapas e vergai/paca aço elétrico '1 Para distinguir; Escovas em geral

AKKADIS

ustru
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Termo n.° 578.884, de 12-243
Indústria e Comércio de Biscoitos
"Quinta Parada" Ltda.
São Paula

lples, pães doces, panctones, fermentos,
I doces, conservas, manteiga queijos, molhos, pm
:enta, azeitona e condimentos
para alimentos

QUINTA PARADA
Indilotria Brasileira

Tèrmo n.° 578 .891, de 12-2-63
Minitoy
Indústria de Brinquedo.
Ltda.
São Paulo

Classe -11
Bolafflas e biscoaos
Termo n.° 578.885, de 12-2-63
Eltna Indústria e Comércio de Produtos
Químicos Ltda.
5-aa. Paulo

Tèrmos na. 578.893 a 578.895, de
12-2-63
Leão *5 Cia. Ltda.
Guanabara

Brasiief5r

,.
Classe 46
Sabão comum para uso caseiro
nrmo na' 578. 886. de 12-2-63
Plásticos York S. A.
S so Patla

Tecidg

-PABAETÉ

Pereira Fernandes

Propaganda

Indústria Brasileira

Classe 49 .
Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
PRORROGAO.o: .
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armas. aviões, automóveis,
COUROPLAS' aros,
argolas, bercinhos, bonecas, boneIndústria Brasileira
cos, baralLos de cartas,. bolas para
~NO
todos os esportes. brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo. bilhaClasse 23
Tecidos revestidos com matéria piá- res, brinquedos mecânicos, brinquedos
fica sintética, empregados ao revesti- em forma' de instrumentos musiczas
brinquedos em forma de armar, brao.
-ia:dos em geral
quedos de borracha com ou sem assovio. carrinhos, carrocinhas, caminhões
Têrmo n' 57R.R87, de 12-2-63
P M D Promoção Mercs.da e Distri- cartas de jogar. "chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para hito. .casi
buição Ltda.
nhas de brinquedo, casinhas de armar,
São Paulo
cadeiras de brinquedo, carteiras e en. • Vimos ns. 578.896 e 578.897, de
12-2-63
velopes com %lhas para 'recortar e
Leão fr Cia. Ltda.
armar, calçados para bonecos, cordas
Guanabara
para pular, clavinas para tiro no alvo,
copos de dados, caixinhas de mútlea.
dados, dardos, discos, dom-m(5s, espingordas de brinquedo, espingardas de

aento. estaquinhas para jogar, enigmas.
Classe 33
engenhos de guerra de brinquedo. ret•l
Promoção de vendas •
rinhos de engomar, ferramentas para
crianças. agaras de aves e an.amis,
rénno n.' 578.888. de 12-2-63
figuras
para jógo de xadrez, fogões e
Cevana Indústria e Coméraio•Ltda.
fogãozaii.oa de lainquedot, 'cgos de
Cão
futebol de mesa, f 'beiras para espor-a,
ganchos pa . a pesca, mimos para cria iCEVIllks
ças, ba • teres aaiós, iscas artificieis
para pasaa. jogos de damas jogos ria
Trul ;astria Brasileiro,
dominó, logos de raquete, linhas para
pesca, luvas para boa. para esgrima.
Classe 8
Bambas de ar para automóveis e bom- para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista,
bas para pneumáticos
de roleta, de xadrez, mobilias de brioTermo a.' 578 . 889, de 12-2-63
quedo, miniaturas de etensilios' domésDP—
P— Danai° Propaganda 7 tda. I ticos, pada.% Patinetes, piões, petecas.
São Paulo
planquetas pare ginástica, peças de
togo% de damas dominó e xadrez, pelotas. pianos e outro: instrumentos musicais de . . brinquedo, pistolas de atira:
tlexas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de arma!,
raquetas, redes de pasca, tecles para
logos, rodas de roletas, revólver de
,brinquadaos soldadinhos de chumbo. taboieiros para logos, tacos de bilhar.
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias
férreas para brinquedos. • varas para
pesca, vagonetes e zepclins
Classe 33
Propaganda em"' geral
,
;Termo n.° 578.892, de 12-2-63
_
Bar, Café e Churrascaria Maraçaia
Temso .n.° 578.890. ria 12-2-615
Ltda.Usina " Pa ;guará s' 'a Ltda.
San Paulo • • •São Paulo

ffAIQUERR
Irldtl_51;2n 1:1 Ba'4311C1ra
41:
Para distinguir: Massas ali:acaricias farinhas alimsnticias, biscjitos.. bolaclias,

Têrmo n.° 578.899. de 12-2-63
Pereira, Fernandes 6 Companhia
Guanabara

Classe 23
Classe 32
Tecidos em geral
Jornais, revistas e publicações cm geTermo n' 578.900, de 12..2-63
ral, álbuns, programas radiofónicos, peLaboratório Nortefarma Ltda.
ças teatrais e cinematográficas
Pernambuco
Classe 50
Para distingiam o timbre da requerente
a ser usado em papéis de carta e ofi..
cio, memoranda, envelopes, cartões de
visitas e comerciais, contratos, faturas,
recibos, notas promissórias, letras de
câmbio, debêntures, apólices, ações e
demais documentos adotados pela mesma
Indústria Brasileira
Classe 50
Casse 3
Artigos não incluídos cai outras clas- Um preparado farmacêutico indicado
ses, a saber: — agendas, etiquetas. como estimulante do crescimento retar..
prospectos comerciais, raulos e impres- dado, na anemia ferropriva e bipovita.
sos comerciais em geral, usados nas
minose B
atividades da requerente
Têrrno n.° 578.901. de 12-2-63
Cl asse 32
E. Wolff
Almanaques, agendas. anuários, álbuns
Minas Gerais
impressos, boletins, catálogos, edições
impressas. folhetos, jornais, livros imMi PM
pressos, publicações impressas, revistas,
órgãos de publicidade
Pt
CL
saanosaa

,E L M

OROMOCÃO MERCADO E DI8TRIBUIÇA0 LIDA

Maio de 1963 1729

n•••n•n.

,44,5
Classes: 8, 13, 15. 24. 25, 26, 27. 35, 36.
41. 42. 48 e 49
Frase de propaganda
Têm° n.• 578.902 de 12-2-63
Equ:pamentos Wayne Brasil S. A.
ananuabara

Classe 32
Um jornal impresso -

• Tèrmo n.° 578.903, de 12-2-63 •
Editora O Democrata Ltda.
Minas Gerais
•
Classe 50
O timbr ide todos os impressos comerciais da . firma, tais como: papeis de
carta, memorando, envelope, etimsetas.
cartões de visitas e comerciais, faturas,
avisos, recibos, títulos, cheques, letras
d ecatnbioa duplicatas, promissórias,
ações, bilhetes e passagens
Classe 32
Almanaques, anúncios, agendas, boletins, boletins impressos. crónicas. folhetos, jornais, peças teatrais, peças
cinematográficas, programas ale televisão. programas radiofónicos a
- programas circenses
revistas
Termo u.° 578.898, de 12-2-63
Comércio e Indústria de Estopas Ltda.
Guanabara
• ;r
C I-'

O Dentaercad.
Classe 32
Urn jornal impresso
Têrrao n.° 578.904, de 12-2-63
Laboratórios Phymatosan S. A.
Cruanabara
•
•-• "

RORROGAÇA0
wamp;rdom 1 iN,0,-, „,

PCLOROFIDEI?ME,
Classe 3
Para d' istinguir uma espec.alidade fana
inacéutica, destinada ao tratamento das
•
afecções cutaneas
Tèrmo n.° 578.905, de 12-2-43
tboratório Phymatosan S. A.
-'Guanabara

PRORROGAÇA0

IN D USTRIA BRASILEIRA,
.¡• Classe 4,1
Churrascos

'••'

Classe 4
Estopa •

vikm
.
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, ciais, tolinhas, passagens, papeis de corTermo n.° 578.906, de 12-2-63
Aplic- — Can. e Ind. de Auto Peças 1 respondência, envelopes, duplicatas, taLtda.
turas, recibos e notas. fiscais
São Paulo
• Termo n.° 578.910, de 12,2-63
''Sitam" — Indústria e Comércio de
Silos Tangues e Montagens Ltda.
São Paulo

AP MC

Industrio Brasileir›.

'SITA

.

Classe 21
Para distinguir: Amortecedores, anteparoo, auto-caminhões, alavancas, alavan.Industria Brasileira'
Ices de cambio, alavancas de •retos, aros,
lautomóveis, breques, barras de freio,
Ibraçadeiras de mola, buchas, barcos, baClasse 6
Iaustres, barras de tração, barras de di- Para distinguir: Silos, tanques, tubulaIreçã'o, braçadeiras, e suportes do cano
ções e estruturas metaticas
.
de escapamento, cubos de veicules. chaTermo
n.°
578.911,
de
12-2-63
• I vez circulares, carroserias, chassis, carThe Baker Castor Oul ompany
i cassas, caixas para armaçcs, cotovelos,
Estados Unidos da Améilica
' 'carburadores, , correntes de distribuição,
(Prorrogação)
ersoas,cacmarohnteass,. ccaaim
xains h don eetceasm bicoa,rrcoas:
conjunots de escapamento, direção, des- i )igadeiras. dorsais, engates para veículos, estribos, eixos ,engrenagens, embreagem, freios para veículos, fronteiras para veículos, feixes de , mola, guarClasse 1
nições para maçanetas, gonzos, grades
Óleo de mamona refinado
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
—
de direção, juntas universais, lanchas,
Termo n.° 578.912, de 12-21-63
inolas„manivelas, motocicletas, motociAvon Products, Inc.
clos, mancais de veículos. motonetas,
Estados Unidos da América
pedais, paralamas, partidas," portas laterais, pinhões, porta rodas, parabrisas
paineis, parachoques, pistões,' pedestais.
reles para businas, reles para faróis, rodas, retentores, reboques, soquetes para
veículos, serpentinas, tambores de freios, tirantes, terminais para cabos de
Classe 18
baterias, tuchos, varetas de veículos, va- Perrtunana, cosméticos, sabão perfumarais de veículos, varetas de controle de do, preparados para o cabelo e artigos
afogador e velocipedes e volantes
de toucador_

O PORQUINHO_SABIDO

Termo n.á 578.913, de 12-2-63
Termo n. 1 578.907, de 12-2-63
Indústria e Comércio Rothmans of Pall Mall Exprrt Limited
Gema-Arte
Ltda.
Inglaterra
São Paulo •

Industria Brasileira

Classe 13
Para distinguir: jcialheria e artigos de
metais precioíos, semi-preciosos e suas
imitaçâts, usados como adornos, pedras
preciosas trabalhadas e suas imiatções.
Brincos, pulseiras, broches, anéis, abotoaduras, alfinetes de gravatas, fivelas,
braceletes, medalhas, berloques, correntes, estojos 'para- joias e argolas
Termo n. 9 578.908, de 12-2-63.
Indústria de Tintas
S. A.
'IS A T U. ' R N O

DE TINTA.S'

sY19'

Classe 4.4
Frase de propaganda
Termo n.° 578.914, de 12-2-63
(Prorrogação)
The Baker Castor al Company
. Estados Unidos da América

CASTUNG

Comerciai
Termo n. 9 , 578.909. de 12-2-63
Classe 1
itaturno S. A. — Indústria de Tintas Óleo de mamona refinado e óleos rd!.
São Partir
nados para secagem relacionados óleo
de mamona desidratado refinado e óleo
de mamona desidratado moificado
refinado
Nome

Termo n. • 578.915, -de 12,2-63
Rci • erto Rahello Guimarães

ei~tria
Gasse 50
a.es esie ftercel, cher:
e.t11=tatieszas

fe

50R1i.s.AND

peças cinematógráficas; peças teatral;
programas radiofónicos e programa
de televisão
Termo n.á 578.924, de 12-1.63
Ormy Rosolen
Guanabara

Classe 41
Artigos da classe
• Classe 43
Artigos da classe
Termo n.° 578.918, de 12-2-1963
Construi ora Canadá S . A.
Gurnabara

Edifício
[Dom Aifiérico
Classe 33
Titulo

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 9 578.925, de 12-2-63
Cinave — Companhia Nacional de
Veiculos
Guanabara
.tOrPj

n a v:e

Classes: 1, 6, 8, 21, 33, 39
47.
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 573.919, de 12-2•1963
Construto r a Canadá S.A.
Guanabara

Dom

Termo n. 9 578.926. de 12-2-63
Cinave
Companhia Na:lonal

de

Veiculos

N .acional de,Veiculoà;
Nome. Comercial

Classe 33
Título
Termo n. 9 578.920, de 12-2-1963
Construtora Canadá S.A.,
Guanabara

Edifício
Dom Armiridà
-

Termos ns. 578.927 a 578.929, de
12-2-63
enave — Companhia Nacional dt
Veículos
Guanabara

Cinave
'Ind Tactria 'Brasileira
, Classe 8

Abaixa luzes d elampião, ahajours,
acumuladOres, actinômetros, amperômeti-os, amortecedores de rádio e frequenda, anemómetros, aparelhos de talevi.
são, aparelhos para, iluminação, inclusive os considerados acessórios de veiculos, aparêlros parà anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores,
aparelhos crOmográficos, aparelhos de
barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias. aparelhos para purificar água, aparelhos de
sinais lampejantes, aparelhos regulado.
res de gás, aparelhos de galvanoplastia.
Titulo
aparelhos didáticos, aparêlhos cinemar
Termo n.' 578.922, de 12-2-1963
tográficos, aparelhos automáticos para
3. Oliveira
acender e regular gás, aparelhos para
Minas Gerais
separar café, aparelhos para aquecer
edifícios, aparelhos para experimentar
dínamos, aparelhos .para destruir insetos, aparelhos -náuticos científicos, aparelhos. de ótica, aparelhos pulverizadores, aParelros para aquecimento de
água, aparelhos geradores eletroquimi
cos, aparelhos para recepção, reproduIndústria Brasileira
ção de som e sônicos, aparelhos autoClasse 17
máticos eléétricos de passar, aparelhos
Carimbos de borracha
para espremer frutas e legumes, apare.
lhos de ata tensão, aparelhos de proTermo n.° 578,923, de 124-63
teção contra acidente de operários;
EditUra Abril" Ltda.
aparelho's afiadores d eferramentas,
São Paulo
aparelhos distribuidores de sabão e de
Classe 32
desincrustantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia.
agrimensura geocleila,. aparelhos gasel. ficaclores, aparelhos de análises, apare..

Termo n.° 578.921, de 12-2-1963
Construtora Canadá S.A.
Guanabara

S. A.,

'INDÚSTRIA

Ternaos ns. 578.916 e 578.917, de
12-2-63
Roberto Rabello Guimarães
Minas Gerais

Casse 33
Titulo •

`r"GEMA-ARTE"
'

1\la;o e.2 " 1963

SORV-SAND
Classes: 41, 42 e si
'Nulo de. Estabelecimento

•Edifício_
(Do.m Eduardo

Almanaques. anilados, boletins,.boletint. lhos ozonizadores, aparelhos pasteuri-

impressos,. crónicas, tornais, revistas, zadores, aparelhos reguladores e estabi•
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•

lizadores da pressão e do fluxo de ga- alvo empregado na limpeza de metais e
Termo n.5 578.935, de 12-2-63
Termo n.9 578.943,-de 12-2-63
ses e líquidos, aparalhos para salva- objetos, sabaSet em geral e saponáceos,
Representações Artec Ltda.
Pratt ô Whitney Company Incorporatai
mento e para sinalização, aparêlros velas e velas a base de estearina,
- ...Guanabara
Estados Unidos da América
para escafandristas, aparelhos , para lim- sabões em pó, em flocos, esponjas de
par vidros, aparelhos para combater automóveis, guanições para veículos,
Representações
formigas e outras pragas, aparélhos au- lancheiras para escolares, lâminas de
- PRORROGAÇÃO
tomáticos acionados pela introdução de borracha para degraus, listas de borramolas, aparélhos para picar, cortar ou cha para janelas e para portas, lençóis
a
Artec Ltda.'
reduzir comestíveis, aparalhosiespargia de borracha. rnanoplas, maçanetas; proNome Comercial
dores, aparalhos e instrumentos de cál- tetores para para-lamas, protetores de
— - — —
culo, "aparalhos para- obseavações sismi- para-choques, pedal do acelerador, peTermos ns. 578.936 a 578.938, de
cas, aparélhos tesmostatos, aparêlhos dal de partida, petas para businas.
12-2-63
para natação, aritonômetros, aspirado- pratinhos, pneumát.cos, pontaa de borReoresentações Astra ta ria.
res de pó, aerómetros, acendedores elé- racha para bengalas e muletas, rodas
Guanabara
tricos, alto-falantes, amlificadores elé- massiç,as,- rodízios. reveaurrentos de
tricos, amassadeiras, antenas, batedea- borracha, rodas de borracha para
acn.piificadores elétricos, amassadeiras, vais, sanfonas de vácuo, suportes de
antenas, batedeiras, balança cornum e motor, sapatas dodal de breque, e deelétrica, barómetros, baterias de acuam- sembraio e isolador, suportes, semita, binóculos, bitaia.. bcainas, bo- pneumáticos. suportes de câmbio, sanarasi l eira
cas
iias.eb
inciústr
binas de indução a e:eta para fins cima. fona de partida, saltos, solas e solados
avos, batões de -caamainhes ' :elétricas, de borracha, surdinas de borracha para
Classe 6
as las, bea aplicação aos fios telegráficos e telefôbambas medidoras laminas,Lso
.Discos fonográficos gravado&
Máquinas para cortar e esmerilhar. me.
nicos
travadores
da
porta,
agitas,
tubos,
'crias e_étricas, bules maa r,cos. caixas de
Classe 32
'tais inclusive tornos mecanicos,
cresca:pa, câmaras fr igeal caa e fot ?- tampas de borracha para conta-gotas, programas tele-radiofónicos, peçaa tea- quinas de fresar, tornos larrinadores,
gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de tinas de borracha para elaboração de
trais e catentatográficaa
máquinas de centrara máquinas de bro.
substâncias químicas
rádios, chaves elétricas, cinematógrafos,
qttear, máquinas de lainar, maquina*
Classe 50
Classe 47
cronógrafos, cronômetros, combustores
Impressos e músicas anpr.ssas
de rosquear, máquinas de furar e partes
Paia-distinguir:
—
Combustíveis,
lubride gás, cidômetros, cristais de rádio.
integrantes das mesmas e seus acessóacia
Termo n.° 578.939, de 12-2-63
Condensadores, cortadeiras paia fotogra,. ficantes, substâncias e produtos destiTermo n.° 578.941, de 12-2-63 •
fias, chaves de alavancas, chaves auto, nados a ilunanação e ao aquecimento: Laboratórios Krinos S. A. industrias
Niagara Alkall• Company
Químicas e Farmacêuticas
ciáticas, capacitores v • bloqueica'..capa; Alcool-motor, carvão a gás, hidrocarboEstados Unidos da Aràdca
Guanabara
citores eletrolíticos, caliaradtres, discos retos, gás metano, butano e propano.
para telefones, disco gravadora diais, gás engarrafado, gás liquefeitos, gasodespertadores, enceradiaras elétricas, érlo• lina, graxas lubrificantes, óleos combusPRORROGAC-A0
PRORROGAÇÃO
genho de assar_ carne, espelhos óticos, tíveis, óleos lubrificantes, óleos destinaesticadores de luvas,'espelhoi de piás.. dos a Iluminação e ao aquecimento.
ticos para eletricidade, esterilizadores, óleos para amortecedores, petróleos e
querosene
xtintores de Incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos fiarantes, filINDUSTRIA BRASILEIRA
Termo na 578.930, de 12-2-63
tros para óleo, filmes falados, fogões,
Gravações Elenco Ltda.
Classe 3
fogareiros, fusíveis, faróis :amo acessá,
Guanabara
Artigos da classe
.rios de veiculos para sinalização e para
iluminação era geral, filmes revelados,
Tann° n.° 57.910, de 12-2-63
faarnas alianças, fervedores, frigoríficos,
Laboratórios Krinos S. A. Indústrias
fotómetros, fios elétricos, fiaras de ta..
Químicas . e Farmacétit,cas
tederancia. ronôgrafos, garrafas técnicas,
Guanabara
geladeiras, globos para lâmpadas, globos
para lanternas, globos tearestres para
ensino, gravadores, arólofotei incubadoPRORROGACAO
ras, indicadores de vácuo, .Laatrumentoe
Nome Comercial
de alarme. interruptores, lâmpadas inClasse 2
Têrmo na 578.931, de 12-2-63
()OTOPROPIN Produtos chlorados usados para fins an..
candescentes, lâmpadas canana, lentes,
Gravaçes Elenco Ltda,
liquicilficadores, maçaricos para soldar,
nados, para desinfecção, para estertlia
Guanabara
caldear e cortar, máquinas .de .fazer
ração e como inseticidas e desodorantes
INDUSTRIA
BRASILEIRA
café, mostradores para rádio, moinhos
Tèrmo na 578.945, de 12-2-63
de café, transformadores, tostadeiras, triClasse 3
F7amentas e Equipamentos vVolframit
pés para fotografias, válvulas para rá.
Artigos da classe
Ltda.
dios, válvulas de descarga, vais/alas de
Sao Paulo
redução, vacuômetros, , veta, elétricas,
BRASILEIRA
Tann° n.9 578.941, de 12-2-63
válvulas de vácuo e vmalladores
Massa Falida Laboratórios Raul Leite
Classe 39
Classe 8
S, A.
Para distinguir: Artefatos de borracha.
Discos fonográficos gravadas
Guanabara
borracha, artefatos de borracha ' para
WOLFRAIIIT
veiculos, artefatos de borracha não inTermos as. 578.932 e 578 933. de
--MORROGACÃO
cluidos em outras classes: Arruelas, ar12-2-63
golas, amortecedores, assentos para ca.INDUSTRIA BRAb 1LE IRA
Gravações Elenco Ltda.
•
deiras, borrachas para aros, batentes de
Guanabara
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
buchas de jurado, batente de porta,
batente de chassis. bicos para raarnadelClasse 21
ras, braçadeb as, bocais, bases para telefonaa. borrachas paraa caranhaa fadasTétano n.° 578.946. de 12-2-63 '.
trla.s, borracha para, amortecedores,
Miguel Moya Filho
Termo n.° 578.942, de 12-3-63
bainhas de borracha para rédeas. cochim
indústria Birlusileirs
São Paulo
Massa Falida Laboratórios Raul Leite
de matos, câmaras de ar, chupetas, cor..
S. A.
does massiços de borracha, cabos, Para
Classe 9
ferramantas, chuveiros, calços de bor- Instrumentos musicais e suas partas
• Guanabara
41 O P O»31 O Iracha, chapas e centros de mesa; cor- Integrantes, exceto máquinas falantes
das de borracha, cápsulas de borracha
PRORROGAÇÃO
• Classe 50
-. INDÚSTRIA BRAS ILETRA
para centro de mesa, calças de borraImpressos e músicas :mpiessas
cha para máquinas, copos de borracha
Tanino na 578.934, de 124-63
para reirss, dedeiras,' desentupideíras.
Representações Arma, Laia.
Classe 47
ctscos de mesa, descarão para pratos,
PADRICAFITED a PROPIRNETialtrOIL,
Guanaban
ncostos. êmbolos. esguichos: "estrados,
Carvão mineral, de turfa o uvegetato
1.1bOR*T0h105
RAUL
LEIT6
S/A,
ponjas de borracha E12:1 giratralicto
..a. •
Ceras paia:h iluminação, combustível',
,
.
para torreiras. fios d'hiarrataia • '/Iss-a., .'
tinidos de iluminação, gasolina, gordo'.
fôrmas de borracha, 'giiarniçeoes' •• para' R •
RIO DE 'JANEIRO
ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifta
a:.as.• .: . a. . ., aa a,,,aa- a,..- '1i s a,
móveis. guarnições de' aboraarha - a para 1 ;
cantes, nafta, Óleos iluMárantes, óleos
Classe 3 •
e objdos, panos para poli a é 'para . lint-' ; '' ' •
lubrífitantes, parafinak,i Petr6leo . 'sok4.
"
••,:i•
Classe
,
.
k.,
.
,
33
,
,
.
.
,,,,,,terim:-.0iÁ.
•
:
1,
*
pesa, panos de esmero,
' -,,siadoisfsttimoseile.4 .tirfs
Artigos da...,diess..:•,
.: .•,..."1,13 ,IS mfiAtabeieCiment• ,yR:
'• • :••••• ; d , ). • t.,1-,i•

ORESTRiN

Gravaçoes

Elenco Ltda.,

Gravações Elencó
:NDUSTR1A

•PLURITOX•

epresenteicoe s

...

A.. c

▪
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• Termo n.• 578.947, de 12-2-63
Veno Comércio e Indústria Ltda.
Sâo Paulo

PENO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 28
Para distinguir plásticos -em gafai,' artefatós e- produtos de origem vegetal ou
mineratçf artefatos de substancias quimiem: Argolas, arrebites, açucareiros,
bandejas, bacias, baldes, bõlsas, çar.
teiras, caixas, chaas cabos ar ferramentas e utensílios cruzetas caixas ara
acondicionamento de alimentos -capas
para álbuns-e para livros caixas de material plástico para baterias, coadores,
copos, canecas, colheres, conchas, cestinhas, cestas de paes,.descanso para pratos, estojos, esteiras, enfeites para autornóveis escoadores de pratos, estojos
para óculos, fdnis, fôrmas para ,doces e
fitas isolantes, guarnições, garfos, guar,
nições para blocos, jarros, .orinóis, man;
- tegueiras, - prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, porta pão, pulseiras para relógios, porta níqueis, porta notas, porta
documentos, porta If..-icos, protetdres
para documentos, rodinhas, recipientes,
saleiros, tubos, tijelas. vasilhames, vasos
e xícaras
Termo n.° 578.948, de 12-2-63
"Efece"
Editóia S. Á.
Guanabara

Eletro-EletrôniCa
Classe 32
Urna publicação impressa
Termo n.° 578.949, 'de 12-2-63
Alexandre Wulfzs
Guanabara

Centro
'Audio -Visu-al
Classes: 8, 32 e 33
Titulo
Termo n.° 578.950, de 12-2-63
Alexandre Wulfes
•
Guanabara
_
• .
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-Termo n.' 578.952. de 12-2-63, . M. Joaquim Marques
Gtianabara
-

•

PRORROGAÇAO

CASA DAS NOIVAS

Termo n.• 578.958, de 12-2-63
Laboratório Euterápico Nacional S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
.Industria Brasileira

,indústria Brasileira',
Classe 3
•
Um produto farmacêutico indicado em
Classe 6
tôdas as doenças do fígado e como Para distinguir: Máquinas para inchls.
antitóxico geral, e nas anemias _ trias têxteis em geral: máquinas e suas
Termo n.° 578.953, ,de 17-2-63
partes integrantes para fins industriaisS
Sociedade dos Vinhos d.
Termo n.° 578.959, de 12-2-63
máquinas de pressão; motores e suas
Constantino, S. A. R. L.
Laboratório Euterápico Nacional S. A partes: acessórios para automóveis: alaPortugal
São Paulo
vancas, alternadores, alimentador para
carburador, anéis de pistão, anéis de
¡PRORROGAÇÃO
PRORROGAC.A.0
óleo, anéis para facilitar o arranque.
dos motores. anéis obturadores, anélt
de sgMento, auto-lubrificadores, arietes,
aparelhos para mistura de tombustíveis
Inclustria Brasileira
de motores a explosão, máquinas amassadeiras, máquinas amassadeiras de concreto e barro, máquinas de abrir chave.
Classe 3
Um produto farmacêutico secativo de tas, máquinas afiadoras para ferrai-len..
ação eletiva na excitabilidade nervosa: tas de corte, máquinas para arqueação
Estados espasmódicos, convulsões, aero- de embalagens. máquinas de atarrachar,
fagias e outras manifestaçes de origem batedeiras, bielas, braços, burnnhos,
Classe 42
cos de motores, bronzinas, blocos. bar.. nervosa
Sinal de propagaada
ras, ombas de ar comprimido., bombas
de circulação. bombas de combustível
Teimo n.° 578.960, de 12-2-63Termo n.° 578.954, de 12-2-63
Romeu Silveira — Indústrias Associadas para motores, bombas de óleo, bombas
Maria de Lourdes Carne,ro Parada \
de água e gazollna para automóveis.
Ltda.
Rio de Janeiro _
bombas, bombas hidráulicas, bombas
Ceará
centrifugas, rotativas de deslocamentd
,a pistão, bombas elétricas, bombas para
•líquidos, para pressão hidráulicas e para
o
le*0
,01
compressorçs, • bombas eletncas para
pneumáticos, máquinas brunidoras, máClasses: 8 e 40
quinas para bordar. tnáauinas betoneiTítulo
ras, cruzetas, cilindros, câmbios, cabeçotes, camisas, ,carter de embreagem,
Termo n.° 578.961, de 12-2-63
carter de motor, comutadores, cubos de
Wyzon Farmacêutica L.da
placas. de embreagem, culatra de cilinGu'anabara
dros do motor, caixas de lubrificação,
carburadores, cabeçotes de cilindro,
3.t
coroas. carteias, cadelas, cortantes
Nome comercial
para entalhar canos., máquinas de cos..
Termo n.° 578.955, de 1"-2-63
tura. máquinas adaptadas na construção
Francisco Ribeiro Pan
e conservação de eStradas. corte de
Rio de Janeiro
madeira e correos, máquinas para cortar
Classe 3
e moer carne e legumes, máquinas elas.
Preparado farmacêutico indicado no sificadoras, máquinas de centrar. má.
tratamento da asma
quinas para cortar, máquinas comprescarneiros hidráulicos, máquinas para
Termo n.°4 578.962, de 12-2-63
Fabricar cigarros, máquinas para tirar
, Tabacaria Londres S. A.
cortiça, distribuidores de gasolina, dis.
Guanabara
positivU de arranque diferencial, dispo..
sitivos de ignição-elétrica para motores,
Nome Comerciai
_
PRORROGAÇÃO
dinamos, dragas. desnatacieiras para
Termo n.° 578.956, de 1-2-63
manteiga, discos, •desfibradores cie cana
Orlando Gomes Victorio
e forragem, máquinas deserapalhadoras,
Rio de Janeiro .
máquinas debulhadoras, descascadoras,
HiPPODROMO
máquinas distribuidoras de concreto e
Classes: 23, 24, 36 e 37
Titulo de Estabelecimanto

•SEDOTERON

Galeria dos Radioí

Distribuidora
Sumaré Ltda.

èg:"

-PROF3R0aACÃO,

•

`N
r
Nome Comercial
Termo n.9 . 578.957, de 1-2-63
Laboratório Euterápico Nacional S. A
•
• São Paulo
PRORROGAÇÃO
•`"

MULTITERON

Industria Brasileira

Classe 50
Titulo de Estabelecimento
••n,—

Classe 3
Um produto farmacêutico inlicado no
tratamento das carências nat ..,!inis por,
Insuficiência hepática e nas corival?scenças e nos estados de ti >saatekção

barro, espuladeiras, eixos ee direçao,

eixo • de transmissão, embreagens, engraxadores, centrífugos para forjas, enTabacaria Londres
genhos de cana.. expremedeiras para
manteiga, engrenagens para eixos- de
musoliA MISILOM
manivelas, engrenagens de pa !lusos,
sem-fim,_ engrena-gens de distribuição,
RIO De IANCIAO
engrenagens multiplicadores, elevadores,
hidráulicos, escadas rolantes. esmeris,
• Classe 44
espulas, máquinas encanatórias. máquiCigarros
nas ensacadoras, elevadoras máquinas
de eseulpii., máquinas para estaleiros,
Trino n.9 578.963, de 12-2-0
saras, carretéis, máquinas cravadeiras,
• Tabacaria Londres S. A.
máquinas de estampar, máquinas de esGuanabara •
ticar, máquinas para escavação de terra,
.
•
máquinas para extração de óleo, filtro,
PRORROGAÇÃO
filtros para óleos, foles de forjai, máquinas para furar e centrar, fornos para
tratamentos térmicos, máquinas de .fabricar papel, máquinas paea o fabrico j.
P A R -I
de-fumo, máquinas para fabricar elo.
máquinas para fabricar telas de arame,
guilhotinas, guindastes. geralores para
'Clasae 44
Cigarors, charutos, cigarrillicr e fumos corrente continua e alternada geradores de eletricidade, gazeificadores de
Zireuileiro

• Terra° n.• 578.951, de 12-2-63
Antônio Martins da Rocha
Minas Gerais

Termos ns. 578.964 a 578 972, de
•12-2-63
Aparelhos Elétricos Tonilux S. A.
Guanabara

METIOTERON

MIM! IN MI

Classe 8
Dispositivos, filmes e discos

Maio de 1963
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liquidos combusti v eis, guincho, guarni . ' rias, aparelhos esteriliaadores, apa. ralhos pados, aparelhos de chá e café, assa- potes, Pratos, porta-condhuatilos quedo
ções, máquinas de impressâo, máquinas e instrumentos ' usados na engenharia, delras, açucareiros, aknotolias, arpões, jeiras, redomas, reCipientes para ust

•

insufladoras, juntas universais Para can- agrimensura geoddzia, aparêlhos gasel- arpões de carregar, arcos de terra; doméstico, refletores, refratores, sala.
dutos de água de motores e máquinas , fitadores, aparelhos de análises, aparê- brocas, bigornas. baixelas, bandejas deiras, saleiros, serviços de vidro ow
laminadoras e frio e a quente para aço lhos ozonlzadores, aparélhos pasteuri- bacias, baldes, bombonieres; bridões cristal para água e outras ebidas, taças
' e outros metais, lançadeiras lubrifica- zadores, aparelhos ' reguladores e estabi- para animais, ules, bebedoures, bolas e vidros para janelas e outras abare s
.
'turas
dores centrífugos, máquinas amadoras. lizado res
. d a pressào e do fluxo de ga- de aço. colheres para pedreiros, cadea' máquinas de lavar pratos . e roupas. ses e líquidos, aparelhos para salva- dos, correntes, cabides, caixas de 'metal
Classe 15
máquinas líxadoras, macacos, • aclatiaa'a, mento e para 'sinalização, aparairos para portões, chaves, cremones; anzóis.
votares elétrkos, mineração, aseadelras, para escafandristas, aparelhos para Um- arcos de pua. chaves de parafusos. ca- Para distinguir s Artefatos de porcelana,
ros, aparelhos para combater lotas, conexões • para encanamentos, faiança, barro e terracota louças vidramartelos mecâniços, moinhos para cc. par v i dros,
gas e outras pragas, aparêlhos au- caixas de metal, chaves de fenda. cha- das para uso caseiro, adornos, fins ara
reais, mcarocas, motores de combustão formigas
acionados pela introdução de vez inglesas. cabeções. canecas, copos, tisticos e instalações sanitárias; artefatos
-•
. interna, .motores diesel. macacos para tomaacos
brocas, macacos de roscas. da parafusosmolas aparelhos para picar, cortar ou cachepots, centros de mesa, coquetelel- de ceramica para uso caseiro, adornos e
ras. caixas para acondicionamento de fins artísticos, alguidares, almofarizes..
'
e hidráulicos, mancais de coletes. inole.s, re duzircomestíveis,
aparelhos espargi- alimentos, caldeirões. caçarolas. chalel- assadeiras, barris, bules, bidês, bacia,
magnetos para motores, molas igniçào,
dores, aparêlhos e instrumentos de cál- ras, cafeteiras, conchas. cuscuzeiros: bebedouros, biscoiteiras, bombonleres,
mecanismo impulsionador da diferenclal, culo
ra
p ara observações sismi- coadores, colheres, cavadeiras, canos de andejas, anhelras, copos, 'consolos, cala
aparêlhos pa
.
multiplicadores,- máquinas misturadoras cas, •*
aparelhos tesmostatos, aparelhos escape de metal. catracas corta arames. deirões, cântaros, cadinhos, cofres,
de barro e concreto, máquiaas para ma.
lhana, máquinas para movimento de para natação, aritonômetros, aspirado- cadinhos. carretilhas. cabos de metal. cubas, compoteiras comedores para aves,
terra, máquinas para moldagam p.
uahu s res de pá, aerómetros, acendedores elé- chila/atros comuns, crivos, cruzetas. tur . caçarolas, canecas, centro de mesa, desde motor, politrizes, prendas, punções. bicos, alto-falantes, samlificadores elé- vasa curvas de reforço. calibradores. Cansa-talheres, escarradeiras, fôrma, fil.:
plainas de mesa, , plainas. dmadoras tricos,
ainassadeiras, antenas, batedei- canos, canos, chaves de boca. chaminés tros, graus, globos, jarras,' jardineiras,
,
placas para tornos pontes g:gantes. pl.- amplificadores elétricos. amassadeiras, de metal, canivetes. distintivos. descai) . licoreiros, leiteiras; lavatórios, manta.
nos, limadoras, pedais de alavanca de antenas, batedeiras, balança comum e so para talheres. dobradiças, enxadas, guelras, moringas, molharas, nichos, pl.
embreagens, planetárias de parafusas elétrica, barômetros, baterias de acrania. esferas, engates, esguichos, enfeites para res, pratos,- pilões, pratos para 'ornatos,
sern-fim e de rodas, polias máquinas ladorrs, binóculos, hl:a:as. bobinas, bo, arreios e enfeites para automóveis, es- pias, p:nos, porta-Soins, potes, porta operatrizes, máquinas para olaria, má . ainas de induçào, exceto para fins cura.- tribos, espumadeiras, xtensões, cascada toalhas, porta-papéis higiênicos sopelde cana:: aa: e
nhas. ,enxós, esporas. engrenagens; bo- ras, saladeiras, saleiros, serviços para
quinas pulverizadoras, _ rnasluinas psaa tives, I otõese
s. laissolas, ba- iões de metal folhas de metal que en refrescos, serviços parp frios, chá e
polir. receptáculos, rolos, coletes, res bomaas medidoras, busaia
saltos, repulsionadores de rolamentos e terias elétricas, buis • aaa ,cos, caixas dc volve as molas e protege contra o jia jantar, travessas, talhas, taças, tojelas,
rolos-rolamentos, aparelhos iedutorea de desca-os_ -câmaras siai.a.t'cas e lota- e' ferrugem, folhas de metal que provasilhames, vasos sanitários, xícaras
consumo de gasolina. retentores de gra- gráficas, cafpainhas elétricas,' chassis de tege as 'molas contra o pó e ferrugem,
Classe 17
rádios, chaves elétricas, cinematógrafos, formões, ferros de cortar capina ferroxa, de óleo e de cilindro, %Mores
máa
cronógrafos,
cronómetros,
combustores
lhos,
tacas,
tacões,
fechaduras,
funis;
Para
distinguir:
Artigos, máquinas 4
lenclosos, máquinas de rosquear, siquinas rotativas para usinar ferro, aço e de 'gás, cidômetros, cristais de rádio, fôrmas para-doces, e bolos frigideiras, instalações para escritórios em geral: .
bronze, máquinas para rotular regula.- condensadores, cortadeiras para fotogra- fruteiras, fivelas e fechos para malas Papel carbono, *tenda separadores
dores, serras mecânicas, salgadeiras fias, chaves de alavancas, chaves auta- e pastas. freios (para animais). terra- para arquivos, arquivos para corresponpara manteiga, -segmentos de pistões, máticas, capacitores de bloqueio, capa- gens para aparelhos de bidês. ferrada- dancia, pastas • pata escritórios coa
engrenagens e parafusos sem-fita, silen- citores eletroliticos, calibradores, disaos t as para animais, frisos, fôrmas' ferra. fechos de metal. almofadas para cas
ciosos, satélites silenciosos, separadores para telefones, discos gravados, diais, gens para tetos de cabine de caminhões. ambos e para tinta abridores de cartas,
de graxa,_ óleos e cilindros. máquinas despertadoaes, enceradeira:, elétricas, en- foices, fechos de segurança :para por- berços para mata-borrão, canetas para
ótico,
:h
co, tas e janelas, enxadões, guarnições desenhos. cortadores de Papel, catita.'
e
secadoras, máquinas para serra, teares: . gan ho de assar carne, espeos
.:
tintas para escrever, borracha,
\ turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativas, esticadores de luvas, espelhos de pais- de metal., grelhas, garfos, ganchos para aaauores.
ticos
para
eletricidade,
esterilizadores,
quadros,
grampos
para
emendas
de
tesouras mecânicas tórnos revolver, toramalhadores, gomadores. caiadores. ces.
nos, tipias,atranchas, tirantes. transpor- xtintores de incêndio, ferros elétricos de correias. guarnições de metal para má- tos para papéis e correspondência.
'•
estadores automáticos para alta e baixa soldar, filtros e aparelhos filtrantes, fil- guinas, guarnições de metal para ba- quad,
rosdesenhad9res,- datadores com
máquinas
tros
para
óleo,
filmes
falados,
fogões.
ribeiros
e ia!" grosas. grampos para
pressno, tuchos de válvulas,
-S: máquinas de apetrt.
para tecidos de' tapeçarias, máquinas fogareiros, fusíveis, faróis corro acessó. andaimes. jarras, limas, lâminas para minas. furadore
trituradoras, máquinas térrnicas. máquia rios de veículos para sinalização e para barbear, licoreiros, latas de lixo, letras chás . para apontar lápis. lápis. canetas,
' nas de trançar, máquinas urdideiras. iluminação em geral, filmes revelados, e números de metal, lamarões. leiteiras. lapiseiras porta tinteiros, porta lápis,
válvtaas "para motores, válvulas para fôrmas elétricas, fervedores, frigoríficos, ladrões e espalhadores para mictórios porta-carimbos porta-canetas, descansa
descaraas. válvulas de aspiração, velas, fotômetros, fios elétricos, filtros de ia. levantador para vidros de casnirihões, para lápis e canetas, réguas, instrumens
velas de ignição para motores, virabre- terferência, Icnógrafos, garrafas técnicas, automóveis e para velaulus 'em geral. tos de escrever e de desenhos, portas
quins. ventoinhas, máquinas ven- geladeiras, globos para lâmpadas, globos luvas para . bombas d'água, luvas de me- cartas. porta-blocos. prensas, prendado.
para lanternas, globos terrestres para tal rosqueada aarerimir as partes late- res de papais ganchos percevjos, comtiladoras
ensino, gravadores, holofotas incubado- rais do eixa, malhos, machadinhas, passos, máquinas para escrever, :alo
Classe 8 ,
,‘ res, indicadores de vácuo instrumentos molas pára portas, martelos. marretas. grampos e
ganchos, para escritórios,
Abaixa luzes d elampião, aba latlaa de alarme
adas In - marmitas. maçanetas? molas de vae e tira-linha. fusins.
godets. sinetes, argui. a
acumuladores; actinômetros, amperôm
e- candescen tes, lâmpadas ,comans,
lâmp lentes , vem. molas' para rodas, martelos p ara
troa, amortecedores de rádio e frequen- lig uidificadores, maçaricos paia soldar, cosinhas. mossas, mancais para rodas, fichários, mapotecas, carrinhos para
cia, anemômetros, aparelhos de televi a 'caldear e cortar, máquinas de fazer molas para cadeiras giratórias, matrizes, • máquinas de escrever e cofres
são, aparêlhos para ilum'aação-riuçlus café, mostradores para sádica moinhos navalhas para barbear, puas. pás, pica.
Classe 32
sive os considerados aceaaór.os da vei- de café, transformadores, tostaleiras, til- retas, pregos, picões, p onteiras. Parafti--calos, aparêlros para anúncios mecâni- pés para fotografias, válvulas 'para rã, aos, porcas, pratos, porta-gelo. porta- Almanaques, aniinclosa_boletins, boletins
cos, aparêlhos aquecedores e medidores, dias, válvulas de descarga, válvulas de pão, porta-jolas, porta-frios, paliteiros. impressos, crónicas, jornais, revistas,
aparalhas- cromográfiaos, aparéthos de redução, vacuómetros, velas_ elétricas, podões, pdrta-chaves, polca, protetores peças cinematográficas, peças teatrais;
barbear elétricos, aparelhos registradoválvulas de vácuo e venti ladores
para calçados, porta-copos, peças para programas radiofónicos e Rrogramas
res e medidores de distâncias, aparaamortecedores de choques. peças para
Classe 9
de 'televisão
lhos para purificar água,' aparélhos de Instrumentos musicais e suas pares ia- caixa de direção, peças para bielas,
'
Classe 10
, sinais lampejantes, aparalhos regulado- tegrantesi ' Acordeão, arcos, bandolas, peças para barra de tensão, pinos
rei de gás, aparelho: de galvanoplastia, baidolinas, bombo, bangô, banjos, cai,. excntricos para veiculos (pivô), peças Armários, assentos, balcões. bureta,
aparélhos didáticos, aparélhos cinemar, xa de rufo, clarinetes, cavaqu:nhos, para mecaniano e partida." eças para banquetas, bancos, camas, cadeiras;
,
tográficos, aparelhos automáticos para castanholas, cravelhas para instrumentos ponta de eixo dianteiro. panelas. portaacender e regular gás, aparêlhos para cordais, -cornetas, clarins, estojos ara toalhas, postes de metal, pinos pinos creado-mudos. cristaleiras, colchões de
separar- café, aparêlhos para aquecer instrumentos musicais, estandarte,- fa- de direção, pinos de moias. parafusos, mola, conjuntos de copa e cownha.
edifícios, aparêlhos para experimentar g ota, flautas, gaitas, guitarras, gonzos, pernos trincos, tubos para encariamea . cadeiras giratórias, dispensas. dormi.
dinamos, aparelhas para destruir irise- harpas, harmônicas, maceta, maracas. toa, terminais para barra de tensão, tórios„ etagers, escrivaninhas, estantes,
Los, aparèlhos náuticos científicos, apa. ocarina, órgãos, pifano, pandeiros, pa- verrumas, válvulas sanitárias para das. guarda-roupas, guarda-comida galerias,
relhos de ótica; aparêlhos pulverizado- Iheta , pianos, pianolas, pratos, pistão, carga automáticas nas sentinas. casos, mesas, móveis para jardim mesinha:,
embalagens de metal •
les, aparélros - paraaquecimento ..ie realejos, rabecão, surdinas, saxofones,
móveis para hall, móveis estofadoes,
Classe 14
es eletroquimi- timbares, tamborins, trombones, tarraAgua, aparêlhos gerador
cos, aparêlhos para recepção, reprodu- chas, tambores, triângulos, trombones, Vidro, cristal e seus artfatos a saber: penteadeiras, porta chapéus. prateleiras çào de som, e sônicos, aparêlhos . auto- de varas, violas, violão, violino e abaixa-luz, açucareiros, ampolas para sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
-,
- medicamentos, aquários, bacias, bebas de jantar, poltronas, berços, colchões,
violoncelo
maticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, aparê•
. - douros, biscoteiras, bombonieres,
bote.. caixas e móveis para aparelhos radio.
Classe
11
terrataan lhas, cálices, candieiros, canudos, dia- fónicos, móveis para terraço, softe- ca.
lhos de alta tensão, aparêlhos de pro- Para dila:agia:a Ferragens e
teção contra . acidente de operários, em outras classes: acessóros para vai- pas, confeiteiras, compoteiras, copos, es..
Illas' estadas de camas, acolchoados, .
aparelhos afiadores d eferramentas, cubos, alicates alicates cortantes. and , Palhos, espremedores de frutas, fôrmas,
aparalhos distribuidores de sabão e de nhos. alavancas, arrebites. arruelas; ar- frascos, fruteiras, funis, garrafas garra.. porta-vpos, dtvans,, almofadas, tia.
golas. aldravas armações de metal fões, globos, jardineiras. jarros, fica vesselros, cómodas e discotecas de
desincrustantes para instalações aatiltà- , ,
.,
madeira,
aDriaores de latas, arames lisos e far reiras, mantegueiras, pires, porta-jarros,
,

,
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aço instrumental • rápido. especialmenTermo n.9 578.973, de 12-2-r
Aparelhos ElétAeos Tonelant S. A. te trabalhados, -bronze, aronze de nauGuanabara
gani, bronze em pó, em !4o, vhumbo
eia bruto ou parcialmente preparados.
,/
eimouto metálico, cobalto em bruto ou
parcialmegte trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente cabaahado, ferro. ferro Maleável, laminas de
metal. latão em Rilhas limalhas, magnésio, metais estampados, níquel, ouro.
papel de estanho. platina, poeira de
zinco, prata, soldas, tungstênio, zinco
Classe 32
corrugado e zinco em Mins
Almanaques, anúncios, boletins, boletins
*uppressos, crônicas, jornais, revistas,
Termo n.9 578.978, de 12,2-63
peças cinemUtográficas, peças teatrais,
Luiz Teixeira Gomes
Rio de Janeiro
programas radiofónicos e programas
de televisão

Etwetaadu

ç3 ia

Termo n.9 578.983, de 12-2 53
Mantiael Baeta Antunes
Guanabara

Termo n.9 578.988, de 12-2-63
Wilson Fernandes
Guanabara

Sondindo

FARNIEP
Produtos Farmaceuticos
Classes: 2, 3, 10 e 18
Titulo

Indústria Brasileira'

:7,6netta

,Têrmo n.° 578.974, de 12-2-63
Aparelhos Elétricos Tonelux S. A
Auanabara

Maio de 1953

Classe 37
Cobertores e edredons
Termo n.° 578.984, de 12-2-63
Construtora Plac Ltia. . .
São Paulo

PLAC

Veste Bem Ltdi.

, Indiustria

Brasileir'L

Termo n.9 578.989, de ,12-2-63"Drogavet"
Indústria e Comercia .
Ltda.
Pernanabuca

« SANTAMARQ»;
Classe 46
Velas
Termo n.° 578.990. de 12.2-63
Laboratórios Keto-Wernaco Ltda.
São Paulo

Nome Comercial

Classe 16 •
.
Para distinguir: Materiais para consTenno n.9 578.979. de 12-2,63
Smith Kline 6 French Laboratories truções e decorações: Argamassas, argL.
lasse: 1• a50
Estados Unidos da América
Ia. areia, , azulejos, batentes, balaustres.
Titulo de Estabelecimento
blocos de cimento, blocos para pavi..
mentação, calhas, cimento, cal, cré,
Termo n.9 578.975, de 12-2-63
chapas isolantes, caibros, caixilhos, coAparelhos Elétricos Tonelta S. A.
lunas, chapai para coberturas,. caixas
Guanabarr
d'água, caixas de descarga.. para. lixo.
Classe 3
edificações premoldadas, estuque, emul;
Preparados desmatológicos
são de base asfáltico, esta.as. esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, jaTermo n.'578.980, de 12-2.43
nelas, estruturas metálicas p ara constru.
(Prorrogação)
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lamAbbott Laboratories
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
Estados Unidos da América
material isolante contra f sio e calor.
Nome comercial
manilhas; massas para revzstmentos de
paredes, madeiras para construções moTermo n.9 578.976,, de 12-2-63
saicos, produtos de base asfáltico,. pro..
litilitar — Indústria e Comércio S. A.
dutos para totraar itnaermeabilizantes
São Paulo
a sargamassas de cimento e cal hidráu
lica, pedregulho. prodt.taa betuminosos
menermeabilizantes !noldos ou ria outsas formas para revestMent,s e ("caros
2~519~1
usos nas construções, peraanas, placas
INDÚSTRIA asAsu.EniA
para pavimentação, peças ,3 r n agn e nta s
de cimento ou ,gesso -para retos e pareClasse 21
des. papel para forrar casas mamas
Classe 1
••
freio (parte, integrante do veículo), Sãstanciaa
anti-ruidos para uso nas :onstruções,
uiraicas
usadas
cia
anãmecanismo para acoplamento de veiparquetes, portas, poriõea pisos, 34:optiq as e em foi
ados ferroviários, orelhas de parada
leiras para portas, tijolos, tubos de má- para aparelhagem de tração, amorteceTermo n.° 578.981, de 12 ,2 63
ereto, telhas, tacos, tubos de ventilação.'
dores de choques, paracroques, carro,
(Prorrogação)
tanques de cimento, vigas vigamentos
ônibus, automóvel, anteparos, auto-caLoveas ,Kemiske Fabrik Ved A.
varias,' venezianas
Kondsted
alinhada, alavancas, alavancas de câmTemo n.9 578.985. de 12.-2-63 .
Dinamarca
bio, alavancas de freios, breques, barAgência Continental Representações
ras de freio, braçadeiras de mola, buGuanabara
chas, barcos, barros_cle tração, barras)
cte direção, cabos de veículos, carroce- .
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veículos, eugreaagens, embreagem, feixes de molas, hélices, muReoresentaçõei
las, motociclos, trancais de veículos
pedais, paralatnas, porte laterais, pl.,
Nome civÉ
nhões, porta-rodas, parabrisas; paraaboques, pistões, rodas, reboques, tamTerlo n.' 578.986. de 12-2-63
bores de freios, varetas de veículos
Frei Paulo Bus
bicicletas, motocicletas, retentores, ar"
t
Minas Gerais
Classe 3
para bicicletas, braços para veiculoa
crepes circulares para veicuioa, cubas Substancias químicas, produtos e pre..
de veículos, deslagadeirai, fronteiras parado, para serem usados na medicina
ou na farmácia
para veículos, motociclo, manivelas.
para-lamaa, varetas de controle do
T•into n.9 578-.982, de 12-2-63
Classe 28
afogador e acelerador
(Prorrogação)
Estojo guarda-vela
Minimax N. V.
528.977, de 12-243
ilwaso
Temo n. 9 578.987, de 12-2-63
Holanda
Ratlaatinação Pereço LidaWilson Fernandes Siki Paulo
Guanabara

DERMATHERA

Apareihos.10tricos
To-deiu-iã:rA
"IITILITA R

LEMBROL
Classe 3
Preparado farmacêutico
Termo n.° 578.991, de 12-2-1963
Blofarma Société Anonyme
França

SCORANONDA
Classe 3
Um preparado farmacêutico
——
Termo n. 57.8.992 ,de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme
França

CORPALA
Classe :3
Um preparado farmacêutico
Termo n.° 578.993, de 12-2-63
Biofarma . Soc:été Anonyme
Franca

PSYCI-IORAUPAN
Casse 3
Um preparado farmacêutico
Temo n. 578.994, de 12-2-63
Biofarma Soe eté s °mane
s,

Agência Continental•

cumes/

"PERAÇO 1
•

r

• teXISTR125.13RAsuaiW, -

Minimax
'

cisnes
Classe 1
saa bruto, aço prepainelo,
Danes químicas para a extliaão
1141, pau bipaço para Moias,
incêndios
rr•

'
ft>111°42 We et/
1
Classe 3
!Substancias químicas, produtos e praparados usadas na medicina e tu
farmácia

Classe 3 .
Um preparado fa-maceutico
Termo a. 578.996, de 12-2-63•
Biofarma Soc,été Anonyme
França
, .

PONDERVAL
.
Classe 3_
tIai preparado farinaceutico
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erça-teia 21
Termo n. 578.995, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme

Termo n.° 579.004, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme
França

AFLARIO.N:
.

França

AFIJ OR

Termo n.9 578.997, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme
França
•
_

Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo n. 578.998, de 12-2,63
Biofarma Société Anonyroe
, França

:DIAGLUCIDE
Classe 3
Um preparado farmacêutico
- --Termo n. 579.000, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme

Classe 3
Um preparado farmacêutico

Classe 3
Um preparado farmacêutico

Termo n. 579.013, de 12.-2-63
Biof arma Société Anonyme
França

Termo n. 579.021, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme

AJAM

CENTROSARPAN

Classe 3
Um preparado farmacêutico

Classe 3
Um prepa
farmacêutico

Termo n. 579 .007, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme
França

Termo a. 579 .015, de 18-2-63

MINIFAGE

Biof arma Société Anonyme
França

ANAPEX,

Classe 3
Um preparado farmacêutico

TRANSORAL
Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo a. 579 .002, de 12-2-63

Biofarma Société Anonyme
França

Classe 3
Um preparado farmacêutico

Termo n. 579.003, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme
França

•PREDUCTAL
Classe 3
Um preparado farmacêutico -

L-dasse 3
Um preparado farmacêutico
Termo ri. 579 . 023, de 12-2-63
Biofarmá Société Anogyme
França •

Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo n. 579.016, de 12-/-63

FUSABIOTAL
Biofarma Société Anonyme
-França

n. 579.022, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyrne
- França

Termo

AJASTÁL

Biofarma Société Anonyrue
França

Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo n. 579.001, de 12-2-63

Classe 3
Um preparado farmacêutico

Termo n. 579 .014, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme
França

Teimo n. 9 579 . 008, de 12-2-63

Ç))

Franca

Classe 3
•
Um preparado farmacêutico

Termo n. 579.006, de 12-2-63
Biof arma Société Arionyme
França

PRIVILEST;

1CAMPHOPAX,

Classe 3
Um preparado farmacêutico

Térmo ri. 579.005, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme
França

PARAGE

Termo n. 579.020, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme
França

Termo n.• 579.012, de 12463
Biof arma Société Adonymg

Classe 3
Um preparado farmacêutico

Classe 3
Um prepriado farmacêutico

Maio de 1963 1735

SEPARNAN

Biofarma Société Anonyme
França

Classe 3
Um preparado farmacêutico

Classe 3
Um preparado farmacêutico

Termo n. 579.009, de 12-2-63

Termo n. 579.024, da 12-2-63

Biofarma SOciété Anonyme
França

Biofarma Sociéte Anonyme
França

(2)
vt:S!
FUSABIOTINE
•

•
Classe 3
Um preparado farmacêutico

SELECTINAL

Têrmo n. 579 .017, de, 12-2-63
Biofarma Société Anonyme
França

Um preparado farmacêutico

ARVANION'

Termo n. 579 . 025, de 1)-2-63
Biofarma Société Anonyme
França

Classe 3

Um preparaco farmacêutico
Termo n. 579 . 010, de 12-2-63
Biofarma Société Anonyme
França

Classe 3

Classe 3
Um preparado farmacêutico

PNEU MOTROPE

SEDOSARPAN, •

Termo n. 579.018, de 12-2-63
Biof arma Société Anonyme
França

Classe 3
Um preparado farmacêutico

ATO FEL'

Termo n.° 579.011, de 12-2-63
Biofarma Socteté Anonvme
França

Classe 3
Um preparado farmacêutico

• Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo n. 579.019, de 12-2-63
•

Termo n. 579.026, de 124-63
Biofarma Société Anonyme
França

Biofarma Société Anonyme

ViALIBRAN AZYNORA__ SRP, EL
I•

França

Classe à

Classe 3

Um preparado farmacêutico

Uai preparado farmacêutico

aasse 3

1

Um prepara& fermacks
. Mai
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Terna.> a. 579.027, de 12-2-63
- Biotarma Sociéte. Anonyme
França

Maio da 1953,

Termo n. 579.032, de 13-2-63
!batia palas, penhoar, pulover, palermas.
Termo n. 579.046, de 13.2-63
Cctnercial rrajano de Fearagess e Ma- peugas, pousara, poluirias, paamaa, pisDavid Gregorio Camara
teriais Para Construçai , s ..tda.
unos, perneiras. gasmonoa, regalos,
São, tsaulo
, São e•.:“., . robe de cnamare, roupão, sobretudos.
•
C:asse 37
ï
suspensorms, saidas de ...anho, sondarias,
Roupas da cama e mesa
I
•
sweaters, shurts, siolgas, umas, sou Termo n. 579.047, de 13-2-63
lassa paias. penhosu,• paiovet. ptitri{125 ,
Fábrica de Calçados Maetano Ltda.
ternos, anuortnes e vestidos
• São Paulo
Termo ri. 579.039, de 13-2-63
Classe 36
"Henry's" Bar Ltda.
IND. BRASILEIRA
Calçados para homens, senhoras e
oao ?MIAU
crianças

f

FRAMADION
1 1TRAJAN O
,
Um

Classe 3
p-reparado tarmaceutico

Termo a,. 579.028. de 12-2-63
Biolarma Société Anonyme
França

PAL,AMEDA
Classe 3
'Um preparado farmacêutico
579.029, de 13-2-63
Confecções Coltof Ltda.
S:7it.) Paulo

Têrnio ri.'

COLTOF

Ind. Brasileira
Classe 36
.
Para distinguir: Aventais, blusas. blu..
Pães, boinas, botas, babadouros, casa
cos, coletes, capas, .chafes. cachecols
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas. cal..
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja.
guetas, luvas, ligas, lenços, legues,
tnant6s, meias, maillots, mantas, man..
driào, malhas, paletós, palas. penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas. pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tiens, tailleurs. toucas e vestidos
Termo n.° 579.030, de 13-2-63
Malharia Very-Fine Ltda.
São Paulo

ITERY-YINE

Ind. Brasileira

Classe 16
Artigos da Casse

HENRY'S
Ind. Brasileira

Termo n. 579.033 ,de 13-2-63
•Laticínios Ibérico Ltda.

hupsasses

IBERICO
Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Coalhadas, :reme de
kite, leite, manteiga, queijos e requeiiãc
Termo n. 579.034, de 13-2-63
i rmãos Cardoso El Cia. Ltda.
São Paulo

MIRARIA E

CARPINTARIA
, LUSO-BRASILEIRA
Classes: 4 e 33
Titulo
Termo n. 579.035, de 13-2-63
João Benicio
São Paula
- PASTOU/TEU
Classes: 33, 41 e 50
Titulo
Termo ri. 579.036, de 13-2-63
Calistrato Sanches
Sio Psnlo

CREM-BOM
Classe 41
Artigos da classe

Termo n. 579.048, da 13-2-63Ricieri Silverio
• São Pomo

,CAJit

Termo n. 579.040, de 13-2-63
Auto Pósto Mesma Ltda.

MOEMA
Ind. Brasileira

.•••

Classe 41

Combustiveis, gás, querosene, óleos lubrit:cantes, óleos para 'luminação e
para geração de força, graxas para
lubrificação, óleos combustiveis, álcool
para motores de explosão, gasolina, carvão mineral, vegetal e de turfa, pairolei, fluído para amortecedores (fins lu..
brificantes), fluido para freio (fins lubrificantes), graxa para vai:mios
Termo n. 579.041, de 13-2-63
Indústria de Máquinas Textais Nlarcotex.
Ltda.
•
Sss

MARCOTEX
Ind. Brasileira

NESC5S
Classe 40
Móveis

Termo ri. 579.049, de 13-2-63
Mac-Bearings Importação e Exportaçáa
Ltda,
L&AC -BEÂJU
Ind. Brasileira

Classe 50
Impressos

Termo n. 579.050, de 13-2-63
Mecanica Sedanvagen Ltda.
Saci Paulo

SÉDOVAGEN
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo ci. 579.051. de 13-2-63
Wademar 'Abedala
São Paulo

.

Esmeris, lançadeiras. caotares e étricos,
máquinas para malharia, tu -adeiras,
mandris, máquinas operatrisses, penteadores de teares, máquinas texteis, tu.
pias, máquinas ordicieiras, espuladeiras, •
e turbinas

Classe 33
Informações de assuntos comerdais

Termo n. 579.0 :12. de 13-2-63
Osvando de Noronha e Olasat Noronha

Termo n. 579.052, de 13 2-63
Nivaldo Nicolau Corrêa
São Paulo

OSILILNO E WITO

Ina.. Brasileira
Trmo n. 579.037. de 13-2-63
Casa dos Parafusos Osasguense Ltda.
Classe 32
São Paulo
Programas radiofónicos, prug 'tinas de
televisão e revistas
. OSASCUEN52
Termo n: 579.043. de 13-2-61
Brasileira
Antonio Benedito Morales e Felipe
Morales
•
• Classe 11
o

1 I liFORCANTE

CASA LONDRINA
- Classe 36

Calçados
Termo n. 579.053, de-13.1-63
- , Christos Leonidas Korkoulas

Classe 36
Para distinguir: Aventais. bla.sas, blhi.
_ s. São Paulo
mães. boinas, botas, babadouros, casa
- ,sa
coa, coletes, capas, chales, cachecols
JOILBERIAcalçados, chapéus„ cintas, combinações
(.;sa
Parafusos
corpinhos, calças,- calções, camisas, caTELSTAR •
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ÉE . JASiN
Trino n. 579.03S, de 13-2-63
Classe 13
os de senhoras e de crianças, colarinhos.
Ind. Brasileira
Iast. L. Todkowitch
joias
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
São P-ntlo
Classe T2
.
fraldas, galochas, gravatas, gorros. jaProgramas de televisão. aros:amas taTermo n. 579.054. de 13-2-63
quetas, luvas, ligas, lenços, legues.
diofônicos e revistas
Auto — Artes WB Ltda.
PLATER'S
manais, meias, maillots, mantas, manSão Paulo
Têi'ino
Ind.
Brasileira
is.
579.044,
de
13-2-63
drião, malhas, paletós, palas, penboar,
José Vicente Filho
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
• San Paulo
Classe 36
polainas, pijamas, puniam robe de
•
WB'
alambre, sobretudos, suspensórios: sou Para distinguir: Artigos de vagaram
TRIO .ARA P ONGA
Ind. Brasileira
e• roupas feitas em geral: Agasalhos,
tiens. milhara, toucas e vestidos
- E RE LUTA Çs0
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
Classe 21
Tétano n.° 579.031, de 13,2-63
Ind. Brssileira
•
botas, botinas, blusões, boinas, babaAmortecedores ,anteparos, barras de el..,
Ouro Verde Ltda.
doures, bonés, capacetes, cartolas. caraxo, barras de freios, brasadc a ras de.
Classe 32
São Paulo
puças. casacão coletes, capas, chalra Programas radiofónicos,
mola, braçadeiras de eixo. sapuias, car.
programas
de
cachacols, - calcados, shapétut, ,
socarias. freios, molas e paralarnas
televisão
e revistas
cintaa, combinações. corpinhos, calçai
Termo n. 579.045, d• 13-2-63
de senhoras e de crianças, calções, calTemio n.° 579.055. de 13--63
: José Brambila
ças,
camisas,
camisolas.
camisetas,
cueErgo
Indústria e2 Comércio de CalVERDE]
S:.) Paulo
cas, ceroulas, colarinhos, cueiros: salsa,
1m: riais Ltda.
1. deitas e Montagens%3a
casacos,
chinelos,
dominós.
echaraes:
São
Paulo
IND. BRASILEIRA
• TRIO-DO .LUAR .•
fantasias, fardas para militarem cole.
.W100 •
and.. .Brasileira.,,..çieas. fraldas, galochas. gravatas. gorBrasileira • .
' ra" logos de brigaria. iaquems: 1ClUrA:
Classe 32
Glasse 38
luvas. ligas,
-os, mar . Oá • meias Progsasnas rad (-faã!Ilé`.1s. pra- isamisS- de
Ga ;se 50
ArNgos da clame
TY;1!65 mantas
e . • reviatas . '. -. •
Impressos,
•

OURO

^' e

e '.:
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Termo
579.056, de 13-2-63
Bar e Lanches Rococ6 L.da.
Silo Paulo

ROCDc0

mil. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n. 579.057, de 3:.-2.63
Casa de Carnes Oliveira Bornhairro
Ltda.
Saia Paulo

OLIVEIRA
30 BAIRRO •
Ind.. Brasileira
•

Teimo n. 579.060 de 13-2-63
Máquinas Llnion S. A.
São Paulo

tubos para ampolas, tubos praan seringas, travessas. t.pos de material talastico, sacolas, sacos, asauin'aos, vasilhames para acondicionamento, vasos, asMAQUINAS,
caras, colas a frio e colas nào *ncluidos
em outras ciasses, para borraélia, para
. [MON S/A. •
cortuases, para marcineiros. para sapa.
teiros, para vidros, pasta aaellva para
Nome Comercial
.41 correias, pasta e pedras para afiar
esmeril em pedra. eis pó. tm disso.
Termos as. 579.061 a 579.063, de
em pasta para afala moer e desgastar.
13-2-63
Máquinas Union, S. A.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
São Paulo para ladrilhos e adesivos para azulejos
anéis. carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para fadas
tria textil, colas usadas nas Indústrias
ade calçados
i

Ind.Brasileira

Classe 41
Carnes verdes

Termos ns. 579.064 a 57.068, de
13-2-63 •
Máquinas Llnion S. A.
São Paulo

Maio

de 1353 1737

I refinado, bronze, bronze em bruto, art._
mes lisos e tarpaaos, nroaze de mana
ganes, bronze em N. em varra, chumba
em bruto ou parei!, trh, ias preparado,
cobalto em bruto ou p.as ..almente trabalhado, cimento meras.o. cobre em
bruto ou parcial:menta trsoalhado, souraças, estanho em bruto ou parciamente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado ferro eia barra, em chapa.
fundido, maleável, manganês, gusa, yes
lho, gusa. temperado, maleável.' láml.
minas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões, alumínio alpaca,
ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas,alitna.
lhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel, ouro
páldio, papel estanho, platina poeira
de zinco, prata, solda, tungstênio.
zinco corrugado, zinco liso e

Classe 7
Termo n. 579.074, de 13-2-63
Artigos da classe
Fartnác;a Tabapuà Lula.
Classe 6
São Paulo
Tèruto n. 579.053. de 13-2-63
Máquinas Agrícolas Santa oara Ltda.
- Artigos da classe • --.
1
São Paulo
Termo n. 579.062, de 13-2-63
1
TABAPITX
Produtos Plásticos Impermeáveis Nyza
Ind. Drasilelra
stría
Brasileira
g
Ind
Ltda.
sAini CLARA
Oasse 28
Classe 3
Ind. Brasileira
Substanclas, produtos e preparações quíClasse 11 .
micas para serem usados aa inedieina
Ci. s' 7
Artigos da classe
PRORROGAÇXO
ou na farmácia
Classe 8
Máquinas e utens.lios para serem usa---Artigos da classe
dos exclusivamente na agricultura e
Termo e. 579.075 de 13-2-63
Casse 7
jiorticultura a saber: arados. abridores
Pasmada Prado Ltda. a
Artigosda
classe
de sulcos. adubadeiraZ ancinhos mecâClame 6
nicos e empilhadores . combinados
' P.E A 1) u
'Artigos da classe
arrancadores mecânicos para agricultuTnd
,, Bra sil a i ra f h' .D LI ISTR IA BRAS% LEIRA
• ra, batedeiras, para cereais. - bombas
C..-2?..w 3
Termo n. 579.069. de 13-2-63
para adubar. ceifadeiras, carpideiras.
Substancias, ..sanduters e preaarasõss
Walma Indristria e ComSacio Ltda.
ceifados Para alfoz, charruas para ágriClasse 28
químicas para serem usadas na medi.
Guanabara
aduram. cultivadores debulhadores, Para distinguir: Artefatos de material
cina ou na fartnicsa
destocadores, desentegradores, esmaga-. plástico e de nylon: Recipientes 'abri
— .
dores para a agricultura, escarrificado- cados de material plástico, revestimenTármo a: 579.076. de 13-2-63
1
rei, enchovadeisas,facas para máqui- tos confeccionados de' substancias aniGiroiar -- Imbdustrial Cem s.:-..al e Cons..
nas agricolas. feri-adeiras. gadanhos,- mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
. .trutora Leia.
garras. para arado. grades de discos armações para óculos, bules, bandejas.
São Paulo .
i
ou dentes, máquinas batedeiras para bases para telefones, baldes. ;sacias, bolagricultura, máquinas inseiihigas, aiã- sas, caixas, carteiras. chapas, cabos
'
G I R-0 L A R
Classrs: 5, 6, 7.8 11, 21, 33 c 50
quinsa vaporitadoras, máquinas de para ferramentas e utensilios cruzetas
Titulo
'Industria Brasileira
mungir, máquinas niveladoras de terra. caixas para acondicionamento de aliMaquinas perluradoras para a agricul- mentos, caixas de material plástico para
Ti-aio- n. 579.070, de 13-2-63
Classe 16
tura, máquinas de plantar, motochar. baterias, coadores, copos, canecas. co .
Te&L-sgen Monte Azul Ltda.
Para
distinguir
materiais para monstroruas. máquinas regadeiras, máquinas de iteres, conchas. cestas para pão, cestiSão Paulo
ções e decorações: 'Argila areia, baroçar. de semear. para sulfatar. de nhas, capas para álbuns e para !faros.
tentes. balaustres calhas, cimento. cal.
tosquir, de triturar, de esfarelar terra, cálices, . cestos, castiçais para ' velas,
lasin AzyL
are, chapas isolantes, ca.hrus, caixilhos,
formigas
e
caixas
para
guarda
de
'objetos,
cartumatar
irrigação,
para
para
nrasi eira
colunas,
caibras, cairillaas, colonas, cha.
chos.
coadores
para
chá,
desassisa
pare
outros Insetos...para .burrifar e pulverit aaase 23
, - pas paa coberturas. edificaaSes premo!.
pratos.
copos
e
copinhos
de
plástico
za' desintetantes, para adubar, para
Tecidos em geral. tecidos para con'ec- d:idas, estimas, estacas, esq ia -irias, for..
agitar e espalhar palha, para colher paar sorvetes, caixinhas de plástico ções em geral, para tapeçarias e para ros, gess% frisos. grades, jo'n'as, tantealgodão, para colher cereais, máquinas para sorvetes, colherinhas, ossinhas, artigos de cama e mesa: Algodão. U- ias de oiatal ladrilhos. 'amar a luvas de
amassadoras para fins agricolaa de aarfinhos de plástico para sorvetes. for.. nhamo. seroa, fazendas e tecidos de junção, laje. laje:atas, 'tn.liPiras -para
cortar árvores, pára espalhar, para ca minhas de plástico para sorvetes, discos Lã em peças, juta, linho, paco-pazo. construções material contra laia e calor,
pinar, máquinas combinadas para ue, de mesa, estojos, estojos oara Óculos. ramy, rayon. seda natural, tecidos im- mosaicos, produtos de base astáltico
mear e culturas. de desbanar, para ens embalagens de material plástico. emba- permeáveis e tecidos de pano couro produtos para tornar impernseabaizantes
tilar. máquinas e moinhos para forra- lagens de material plástico para sorveai argamassas de cimento e ai hidrátss
e velado
gens, aságaina s toscadoras, ordenado- tea estojos para objetos. mmanas de
liaa. Pedregulho, placas para pavirnen.
nylon,
esteiras,
enfeites
para
automóTênao n. 579.071, de 13-2-63
ma inecanícos, raladores mecânicos, sotaçãoapaças ornamentais -k cimento ou
veis.
massas
anti-ruldos,
escoadores
de
los compressores para a agricultara,
Laticínios Delfinóperlis Ltda.
gesso para tetos :e
- paredes, parqueies,
trachadeirat. senseaderas, aegadeiras, pratos, furas, formas para doces, fitas
partas, portões, pisos. papel para--forrar
isolantes.
(ilmes,
fios
de
celulose,
fechos
S
III
No
pau
DE
casas, soleiras para portas, tdolos. tubos
socadores de terra, assadores de gra- para bolsas, facas, guarnisões. guarniInd. Brasileira
de concreto. talhas, tacos, a r aiss de 'yen.
ata tratores agrícolas. válvulas, para ções para chupetas e mamadeiras, suar• Classe 41
máquinas agrícolas
nições para portaablocos, guarnições Creria 'de 'leite — doces de leite
.
ft/144o. v.etiezianss
para
batedeiras
e
para
liquidificadores
Tiara° a. 579.059, de 13-2-63
leite -- leite" era pó ..- -nau .c iga e
Ti-rrno
n. 579-077, de 13-2-63 .
guarnições
de
ma..
legumes,
de
frutas
e
Indastria. Comércio e Representações
queijos , ,
Candalaft .& Carvalho Ltda.
teria] plástico para nteztsilias e -objetos,
--s—
n••n•
"Bestar" Ltda.
São Pardo
guarnições para bolsas, garfos galerias
Termo n. 579.072, de 13-2.64
SIP Paulo
•
para cortinas. jarros, laminados pl ás- Perro Facoarisaico Comércio de Metais
ticos, lancheiras, manteguefras, malas.
Ltda.
orin451z, prendedores de roupas puxado.
Ind. jrasile1rft.
•
São Paulo
.140. BRASILEIRA
reis para móveis. pires. Pratas. Palitei
-ros.pádecinha omsrtECONOMIco
t....lasse _Sb
Classe 21
ficiais, porta-pão, pulseiras para relóArtigos de vrstuários. roupas feitas,
Alavanca de tre:o, amortecelo-as, ante- sdns, arosetores para documentos, pu,
sesnaconfecoonadas ou sob medida,
paros. barras de eixo, barras de freio, xadores de água pare uso doméstico,
para homens. senhoras e aia-aças a
Classe 5
braça 'Jeiras de mola, braçad&ri de aorta-copos, porta-nIqueis, porta. notas
Agasalhos feitos de peles natoraia oa
eixo, capotas, carroçerias, frei s, molas, porta-documentos, placas, rebites, roda. Aço era bruto, aço preparado, aço doce. saber:
artificiais anáguas. aventais,
aço
para
tipos,
aço
fundido.
aço
Paz•
palmas pararbooves mo'or, rads. es. nhas. recipientes, suportes, suportes para
batas. babadores blusas., blusões. boitribo, barras de tração e molas
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas, cialmente trabalhado, aço polido.•ço 1 nas, bonés
boleros, cotninaçaes. casa-
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Têrmo n.9 579.085, de 13-2-1963
•ões, capotes, calças, calça-saias, chine- ventiladoras, moinhos, para cereais,
Textil Lukatex Ltda.
los, cintos, :Sinas, camisas, camisetas, máquinas secadoras, trituradoras, pulSão Paulo
calções, cartolas, coletes, corpinhos, ce- verizadoras fresas, politrizes, tranchas,
roulas, cuecas, colarinhos, cueiros, cila tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
péus; dolnaans; echarpes, estolas; farda- abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
LITICATEX
•
mentos; gorros, galochas, gravatas, exaustores para forjas bombas centriIlnd.
Brasileira
• guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; len- ligas, rotativas, de deslocamento e a
ços, leques, lançaria, ligas, librés, lin- pistão para todos os tins, mictes, calClasse 23
' gerias; mantas, meias; palas, paletós deras e turbinas, injetores para calpantufas, p.jainas, peignoirs, punhos, deiras, válvulas e transportadores au- Tecidos em peça de linho e mistos
peitos e peitilhos para camisas, peleri- tomáticos de alta e baixa pressão,
Termo n." 579.086, de 13-2-1963
nes, polainas, ponchas, pullovers; qui- prensas hidráulicas, martelos mecânicos • Chasqueada Boa Vista Ltda.
máquinas
limadoras,
máquinas
operae
' monos, quepis: regalos. robe de chamSanta Catarina
bre. roupas de brim para o trabalho trizes, rotativas ou cortadoras para usiroupas feitaa para crianças. roupões .cle nar ferro, aço e bronze, máquinas para
.
banho: saias, sapatos, sandálias, soa- indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
• 3301, VISTA.
_ déos, shorts, sungas, slasks, suciares. encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
'Ind. Brasileira
suspensórios, .soutiens, sobratudos; ira-. meadeiras, rolos e roletas, brunidores
Classe
41
'
tèrnos, toucas, tailleurs. turbantes; paar cereais, máquinas para fabricar
uniformes, uniformes para empregadas: papel e máquinas para fabricar papel e Carne de cabrito, carne de carneiro,
máquinas de impressão, dínamos e carne de porco carne de vaca, charque,
vestidos; - xales
receptáculos
línguas defumadas, linguiças, salsichsíz
Termo n. 579.078, de 132-63
e presuntos
Termo n. 9 579.081, de 13-2-1963
Siwidiesel Importação, '2,ornarci6 e
Nitromina
e
Comércio
de
Exclosivos
Representações Ltda.
Termo n. 9 579.087, de 13-2-1963
•
Limitada
São Paulo
Indústria e Comércio de Doces "21"
São Paulo
Limitada
São Paulo

"SIWIDI ESEL1-4
'INO..8RASLEIRA

_ Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes integrantes: Automóveis e auto-caminhões, amortecedores, alavancas de
cambio, breques, braços para veículos,
caminhonetes, ambulâncias, caminhões,
carros-tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carrocreias
_chassis, chapas circulares para veículos,
cubos de veículos, corrediços de veículos, direção, dasligadeiras, zstrilms,
engates para carros, êixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, molas
manivelas, ônibus, para:choques, paralamas, para-brisa.s, ' pedais, pantões, raios
para veículos, rebOques, radiadores para
veículos, rodas para veiculoss tirantes
para veículos, varetas de controle do
afogador e acelerador, troleibus, vantes
de carros, carretas

21
Ind.. Brasileira
Classe 41
Doces
Termos ns. 579.088 á 579.092, de
13-2-1963 •
Montovani & Oliveira Ltda .
Paranâ

CASA DOS
RETALHOS

NDUSTR1A BRASILEIRA

Classe 18
Dinamite
Tèrmo n." 579.082, de 13-2-1963
Apolonio K. Gusmão Ltda.
São Paulo

Termo n. 579.079, de 13-2-63
Cornarrial e Produtora de Siai Contenda Ltda,
São Paulo

Termo n.° 579.093, de 13-2-1963'
Mala-- S.A. Comércio e Tadústria de
•
•
Máquinas
São Paulo.

CONTENDA
IND. BRASILEIRA

Classe 4
Sisal em bruto OU parciaisuate trabalhado
Tirrno n. 579.080, de 13-2-63
Caoméreio de Máquinas "Stcabran" Ltda.
São Paulo

51C.ABRAN

P. . IND. BRASILEIRA Classe 6
distinguir;
/vIáquinas e panei de
Para
'máquinas para iodeis os fins industriais:
• • 3,3tquinas de rosquear, serras - mecIrdias, motores elétricos, alternadores, fer.
)entes e placas para tornos, geie.
ora* para corrente continua e altar.
Sada. plainas, máquinas de furar e can.
ir tornos mecânicos,' prensas éner.árd.
•
máquinas amassadeiras; misturado•
•
as 'e distribuidora i de concreto e
••"barro, máquinas compressoras, míqui•
iiaa adaptadas na construção e 'comer, ?ração de estradas, mineração,' corte de
Madeira, movimento de terra, carretos
• e outros fins industriais, elevadora, má43fç guinas deseenpalhadoras, •descascadoras,
svh" sensacadoras, brunIcloras, classificadora"
• t

Classe 23
•Tecidos
Classe 23
Tecidos
Classe 23
Tecidos•
Classe 23
Tecidos
Classe 23
Tecidos

'.1.211LABMife?r*
eun 9fta5a.EINA

Ousia 7
Artigos da classe

(.244se 11
. Mel de abelha
tárnso n. 9 579.083, de 13-2-1963
Cerealista Copacabana Ltda.
São Paulo
COPAÇA.Ba t

elra

i'iártno n. • 579.084, de 13-2-1963 Parrnscia. Drogalinense Ltdts,
São Paulo

DROGALINENSE
trxd. Drasileirs.

Classe . 3
Produtos faftnaceutisebe
•

Classes; 21 e 33
Titulo
Termo n.° 579.097, de 13-2-1963
Roberto Pacca do Amaral
São- Paula.

RODOLEAL
Classe 33
Titulo
Termo n.° 579.098, de 13-2-1963
Roberto Pacca do Amaral
São Paulo

R.ODOLEAL

Ind. Brasileira
Classe 21
eio (parte' integrante do veículo),
mecanismo para acoplamento de vet.
cubos ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amortecedores de choques, paracroques, carro,
ônibus, automóvel, anteparos, auto-caminhões, alavancas, 'alavancas de câmbio, alavancas de freios, breques, barras. de freio, braçadeiras de mola, ba.
chas, barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veículos, carrocerias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veículos, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices, molas, motociclos, mancais de veículos,
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, para.
choques, pistões. rodas, reboques, tambores de freios, varetas de veículos. •
bicicletas, motocicistas; retentores, aros
para 'bicicletas, braços para veículos,
crapas circulares -para veículos, cubos
de veículos, desligadeiras, fronteiras.
para' veículos, motociclO, manivela%
para-lamas, varetas de cantrols do
afogador e acelerador
Tèrmo n." 579.099, de 13-2-1963
'Distribuidora de Bebidas e Aguas
• Minerais e Maracatins Ltda. •
São Paulo
,

MARACANTINS
Ind.. Brasileira

não, águas tónicas, bebidas efervesces..
Tênis° a. • 579.094, de 13-2-1963
tas sem álcool, caldo de cana, guiri".
Indústria de Calçados "Soluri" Ltda.
nas,' laranjadas, limonadas, refrescosk
Sào Paulo
sodas, limonadas, xaropes para
refrescos
,OLIJR1

•

Classe 41
Cereais

RODOLELL,
TRANSPORTES

Classe 43
•
Aguas' gasosas e minerais, artificiais' os

InniSTRIA. BRASILEIRA.
itrad. »rad.

Termo n.• 579.096, de 13-2-1963
Roberto Pacca . do Amaral
São Paulo

PLANALTO fr - Ind.- Brasileira.

Ciaaãe 35
Calçadas bolsas, cintos i
congêneres
•

Tármo n. 9 579.00,

amace

13-2-1963

Metalúrgica Tuluti Comércio e
• Industria de Rolamentos Ltda.
Sao Paulo
_.
UTI
Ind. Dra g 3. etre

Classe 6
COSSittebell

'armo n.9 579.100, de 13-2-1963
Casa de Carnes Planalto Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impresso&
Taram ri." 579101, de 13-2-196$
Tais Gorodniuk
São patilo

ALFAIATARIA .
7..1,§9s.g.:421,9US
• 1.. E1L-"•SW56 *J.‘5;á
Confecções e impressos
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Termo n.° 579.10$, de 13-2-1963
Termo n.° 579.102. de 13-2-1963
°Bar e Café Veras Ltda.
Indústria e• Comércio -de Artefatos de •
São Paulo
`i nrracha VaIdaciSlex t *da
São Paulo
4. 4

VALDACIPLEX
Ind. Brasileirt

VERAS
Ind. Brasi/oira

Termo -n. • 579.111, de 13-2-1963
Bar e Lanches Sapucaia Ltda.
ní
" SAPUCAIA

Ind. Brasileira

Termo a. • 579.118. de 111,1963
Panificadora e Confeitaria Neurnal
São Paulo

"NEUMAR.,?:
thID. BRASILEIRA

São Paulo
Classe 50
Classe 41
Impressos
Lanches de mortadela: presuntos, qual_
Classe 28
salsichas, pernil. churrascos i.
alame,
s
/
o:
Para d.stinguir: Artefatos de material
Termo a.' 579.112. de 13-2-1963
Classe 41
e café
c
emliquido
q o
plástico e de nylon: Redpientes Ubá- 111n••n
•Antonio Manoel Alves Teixeira
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
cadõi de material plástico, revestimenSão Paulo
Termo n.° 579.106, de 13-2-1963 I
açucara alimentos para animais, amido,
tos confeccionados de substàncias • aniisftoron Ltda.
Pedron
amendoim, 'ameixas. -ímendoas, araruta,
mair e vegetais: Argolas, açucareiros
São Paulo
a.soz, atum, áveia, avelãs. azeite, azeiINDUSTRIA E
armações para óculos, bules, bandejas.
tonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
MAGAZINE
bases para telefones, baldes, bacias, boi.
COMERCIO CIT/
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
tas, caixas, carteiras, chapas, cabos
• TATTJAPE
NEON
café em pó e em grão. carnerãO, canela
para ferramentas e utensílios cruzetas
•
Clasv 36
em pau e em pó. cacau carnes, chá,
caixas para acondicionamento de aliClasse -8
Confecções
caramelos, chocolatcs, conteitoi, cravo,
mentos, caixas de material plástico para
Luminosos
ek reais, caminho, 'crema de leite, cremes
baterias, coadores, copos. canecas, •co.
Termo 'n.° 579.107,. cie 13-2-1963
alanenticios. crocnitel compo'as, can.-Tenra; ra,.° 579.113, de 13-2-1963 - g • ca, coalhadas, castanha, cebola condi.
Mares. conchas. 'cestas para pão. cesti Autorii6Veis — Representações Santa
Lejl•
Comércio
e
Importação
de
cara
livros,
e
nhas, capas para álbuns
Rita do Passa Quatro .Ltda.•
mentos para alimentos. colorardes,
Rolamentos Ltda.
cálices, cestos, castiçais Para veies.
São Paulo
chouriços, dendê, doces, doces de finSão Paulo
"caixas para guarda de objetos, cartutas, espinafre, essências alimentares, em: SANTA-RITA DO
chos, codores para chá, descansa para
padas, ervilhas, eructavas, extrato de to• PASSA QUATRO
LEJI
miados. copos e cOpinhos de plástico
mate, farinhas alimentícias, favas. fé..
Ilnd.
Brasileira
paar' sorvetes, caixinhas de plástico
Ind. Brasileira
calas, Boças, farelo, fermentos, feijão,
para sorvetes, . colhecinhas, aasinhas
figos, frioá, trutas secas, naturais e cris.
(...e
21,
garfinhos de plástico para sorveres, fortalizadas; glicose, goma de mascar, gorAtatomóvers
Classe 50
' minhas de plastIco para .sorvetes, discos
duras, grânulos, grão de bico. -gelatina,
Impressos
de mesa, estojos, estojos oura &tilos
goiabada, geléias, herva iloce, li •rva
Termo n. 9 579.108, de 13-2-1963
•
embalagens de material plástiCo. embaconserva, lentilhas, linguiça, louro; masRanchariense Auto Peças Limitada
Termo n.° 57.9.114, de 13-2-1963
lagens de material plástico para sorvesas alimenticlas. 'mariscos manteiga,
- São Paulo
- Auto Pósto Clipper Ltda.
.tes, estojos para • objetos, espumas-de
margarina, marmelada. macarrão, mas.
nylOn; esteiras, enfeites paraziataerósa de • tomate, mel e melado, mate, masa
Veia; massas anti-ruidos, eiroadores de
RANCURIENSE
GLIPTER
tias para mingaus, molhos, moluscos,
pratos, funis, formas para sues. fitas
Ind. Brasileira
mostrda, mortadela; nós moscada, no:nd. Brasileira
isolaates. filmes, fios de celulose, fechos
zes; ()leoa comestiveis, ostras. ovas;
Classe /50
para bolsas, facas, guarnições , guarnipães, paios, pralinés, pimenta p4s para
Impressos
ções para chupetas e mamadeiras,par.
pickles. peixes, presuntos, paClasse
50
:lições para porta-blocos, g araições
tês,
e
petit-o.s
pastilhas, pizzas, pudins;
Impressos
Termo n.° 579.109, de 13-2-1963
para liquiditicadores e para batedeiras
queijos, rações balanceadas para anide trutas e legumes, guarnições de ma- Plásticos Mueller S.A. Indústria e
mais, requeijões. sal, sagu, sardinhas,
Termo n. 9 579.115, de 13-2-1963
Comércio
teria) Plástico para utensílios e objetos.
sanduiches, salsichas. sa!Lnea, sopas enércio, Odárn LMmiz
DA
Indústria e cCo
São
Paulo
guarnições para bolsas, garfos galerias
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
u ulo
Sao Pa
para cortinas, jarros. laminados piástrutas; torradas, tapioca, tâmaras talhaMUELLER
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas
\
condensado, leite em pó, legumes em
Ind.Braileira
orinóis. prendedores de roupas; 'meadoInd. Brasileira
mate, hortaliças, lagostas, linguai, leite,
res para móveis, pires, pratos, palitei.
rim, tremoços, tortas, tortas para aliClasse is
Classe 28
. mos.' pás de cos;nha, pedras pomes art..
Para distinguir: Artefatos le porcelana, mento de animais e aves, torrões, touci&lats. porta-pão, pulseiras para raiá- Para distinguir; Artefatos e produtos faiança, barro e terracota louças vidra. cinho; vinagre
glos, protetores para documentos, pu- acabados de origem animal, vegetal ou das para Caseiro, adornos, fins ar..
xadores de água para uso doméstico, mineral- não indult/os em outras clas' Termo n.° 579.119, de 13-2-1963
tisticos elnstalações sanitárias; artefatos
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas, ses, artefatos de substâncias químicas de
Indústria de Máquinas Eletrônica*
ceramica
para
uso
caseiro,
adornos
e
porta-documentos, .placas, rebites, rocii.. não incluidas -em outras classes: Ador- fins artísticos, alguidares. almofarizes,
Campos Novos Ltda.
abas, recipientes, suportes, suportes para nos de ambar e de chifre, barbatanas de assadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
São Paulo
guardanapos, saleiros, tubos tigelas, baleia, capas de crina para colchões, bebedouros biscoiteiras, bombonieres.
tubos para ampolas, tubos para serin- carrinhos para bebes de, matéria - plásti- andejas, an:heiras, copos, consolos, cal"CAMPOS NOVOS"
gas, travessas. tpos de material plás- ca, chapas de matéria-pliática para im- deirões, cântaros, cadinhos, cofres,
1PC BRAM!~ _
tico, sacolas, sacos, saquinhos vasilha- aressãO, Cimento. de amocega, colai fo- cubas, compoteiras comedores para aves,
mes para ‘criclicIonamento, vasos, xi-' tigráficas, colas de encadernador, co- caçarolas, canecas, centro de mesa, desClasse 6
caras, colaí a frio e colas não incluidos lheres de matéria plástica, chupetas e cansa-talheres, escarradeiras, fôrmas, filem outras classes, para borracha, para mamadeiras de, material plástico, coai- tros, graus, globos, jarras, jardineiras, Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
cortuenes, para marcineiros. para sapa- postos, yegetais impermeáveis para , tecilicoreiros, leiteiras, lavatórios, mante. Máquinas de rosquear, serras raecáni•teiros, para. vidros, .pasta adesiva para. dos, ccordel de tripa, correia--de 'lona guelras,
moringas, n2olheras, nichos, pi. cas, motores elétricos, alternadores, ler.
correias, Pasta e . pedras para afiar 'com borracha, ebonite, •enfeites de ma- rei, pratos,
pilões, pratos para ornatos, lamentas e placas para tornos, geraesmeril gen pedra, em pó. em disco teria plástica para autoinóveia,, asparpias, pinos, porta-joias, potes, porta- dores para corrente continua e alterem pasta para afiar, moer e desgastar, macete refinado,: esponjas, espuma de toalhas,.
porta-papéis higiénicos sopeirebolos,' adesivos para tacos, adesivos mar manufaturadas, estoraque manufa: ras, saladeiras, saleiros, serviços para nada, plainas, máquinas de furar e eco
trar tornos mecânicos, prensas mecânipara ladrilhos a adesivos rara azulejos.
material plástico refrescos, serviços para frios, chá e cas, máquinas ~assadeiras, misturadoanéis, carretéis para tecelagem e'guar- turado„ guarnições .de .
para automóveis, tacos de matéria plás- jantar. travessas, talhas, taças, toldas, mas e distribuidoras de contei° e
,niçõcs de . material plástico paraindúshcadeira, filtros _ vasilhames, vasos sanitários. xícaras
barro, máquinas compressoras. máqui•
tria textil, colas usadas ria; indústrias tica, feltro de crina, para .
rria
de'esponja, fita isolante, fõltiai isolan
nas adaptadas-na construção e conserde_
Calçados Terme, n. 9. 579.116, de 13-2-1963'
vação de estradas, mineração, zorte de
tas de 'skbstâncias• sintéticas, garfos de
Pr.-aldeia Itapema Ltda.
madeira, movimento de terra. carretos
matéria plástica, gluten. goma para chaTermo n.° 579.103, de 13-2-1963
•
São
Paulo
'
•
,outros fins Industriais., elevadora. máCartazes Luminosos Astro Ltda.
peleiros, guarnições de celuloide para
quinas deseeppalhadoras. descascadoraa,
arreios,
isoladores-para
mesas,
mirra,
pa'ITAPEMA,
ASTRO
litos de penas, películas de celuloide
? „ensacadoras, brunidoras, classificadoras.
ind. Brasileira
Ind. Brasileira
!ventiladoras moinhos, para cereais,
resinoides, preparados sangue,
Classe
.
máquipas secadoras, trituradoras. pula
Classe 50
cristalizado, sacos dê plástico para ems: -aja.ral •
Pro;:iitos
tirmacao.,aa
,iii
s'. erizadoras fresas, politrizes. tranchas,
Impressos
, bálagens e torneiras de celuloicir_
tesouras ipecànicas. tupias. máquinms
Termo n.° 579 .11i'. cie '13.2.1963
Termo ' n 9 579.104, de 13-2-1963
abrir chavetas marte: lates ventila-lures,
Termo o.° 579,110, de 13-2-1963
Moraes
Danie
Panificadva• Morro Grande Ltda.
exaustores para forjas bombas
Droósito de Ferro Velho Taboào Ltda,
' São Paulo
fugas. -rotativas, de deslocamento e a
- São Paulo
CLUB DR TRANSITO
pistIle. caem terins os Fins meletes cal.
MURRO GRANDE
DO
131111biu
•
- - TABOÃO
deiras e turbinas, injetora* para calInd. Brasileira
Ind. Brasileira
deiras, válvulas e transportadores ao.
,
Classe 33 e 50temáticos de alta e baixa pressão,
Cip sse 4i
..elasse 50
•
Clube de 'transito. turismo e imp-essos prensas hidráulicas ~talos mecitnicos
Impresso

R
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Térmo n! 579.125, de 13 -2 - 1963
árizes, rotativas ou cortadoras para usi. Companhia União dos Refinadores -Açúcar e Café
.ar ferro, aço e bronze, máquinas para
São Paulo
Indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
ancanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
=cadeiras, rolos e roletas, brunidores
pear cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de impressão, dínamos e
receptáculos
• máquinas limadoras, máquinas opera-

PRORROGAÇA0'

Termo n.° 579 .120, de 13-2-1963
Editôra Leio Brasileira S.A.
São Paulo

'HORA DOCE"

•

Classe 41
Frase de propaganda
Termo n.° 579.126, de 13-2-1963
Fábrica de Biscoitos Jacarei S.A.
São Paulo

I ear desinfetantes, para adubar, p ara 1,
agitar e espalhar palha. para 'colher
algodão. para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas. de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, maquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para nsilar, máquinas e moinhos para torragens, máquinas toscadoras, ordenado.
rei mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura.
sachadeiras. semeadeiras, segadeiras
socadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agricolas
Termo n.° 579.130, de 13-2-1963
Justino de Moras, Irmãos 6 Cia,
Limitada
São Paulo

DE JACAREHr
"FLÕR
nn=,
11•n••••nnn•

O effitigo
doiftlefteki
Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins, boletins
Impressos, crônicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
.
de televisão
Temi on.° 579.121, de 13-2-1963
"Etiqbras" — Indústria de Etiquetas
Met:dicas Ltda.
S:o Paulo

ETI QBRAs
Csa 11
Etiquetas metálicas

Classe 41
Bolachas, saquilhos, biscoitos e outros
produtos de padaria e confeitaria em
geral
Termo n." 579.127, de 13-2-1963
Fábeica de Biscoitos jacarei S.A.
São Paulo

rAmucA DE BISCOUTOS ,
"JACABEHY"
Classe 41
Eiscoitos, bolaclas e rosquinhas
mimosas
Termo ne 579.128., de 13-2-1963
Fábrica de Biscoitos Jacarei S.A.
São Paulo
Nome Comercial
Termo ri.° 579.129, de 13-2-1963
Justino de Morais, Irmãos Ff Cia,
Limitada
São Palio

Termo n.° 579.122, de 13-2-1963
Indústria e Comércio de Aço e Ferro
"Açofer" Ltda.
São Paulo
•

Clas:e. 5
Aço, ferro e outros metais em bruto
ou parcialmente trabalhados

Suo Paulo

I NDUSTRIA DRASiLEIRA

Classe 7
.quinas e utens,lios para serem usa: T os exclusivamente na agricultura e
tarticultura a saber: arados. abridores
sulcos, adubadeiras, ancinhos mecánicos t einpilhadores . combinados
arrancadores mecánicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
3n.ZSILERA
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para affoz, charruas para agriiculutura, cultivadores, debulhadores,
0,,,,ee 41
destocadores, desentegradores, esmaga.
Artigos da classe
dores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquiTermo n.° 579.124, de 13-2-1963
nas agricolas, ferradeiras, gadanha>,
Comvanhia União dos Refinadores — garras para arado, grades de discas
Açúcar e Café
ou dentes, máquinas batedeiras para
São Paulo
agricultura, máquinas insetifugas. mágulosa vaporizadoras, máquinas ris
mungir, máquinas niveladoras de terra
máquknas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, moto:barmáquinas regadeiras, máquinas de
À ruas,
roçar, de semear. para sulfatar, de
tosquir, de triturai, de es:arelar
Ciam 41
para Irrigação, para matar formigas e
outros inseto., para burrifar e pulveri
Ema* (ta propa~

MONJOLO

raemocAra

W01.11111A UNIÃO

Classe 7
Máquinas e utens,lios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores , combinados
arrancadores mecãnicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, celfadeiras, carpideiras,
ceifados para altos, charruas para agriculutura, cultivadores, debulhadores,
I destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas. ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, m3quinsa vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas peéuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motochar-;
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulveri-

AC OFE/

Termo n.° 579.123, de 13-2-1963
Pastifício Radamés Ltda .

INDUSTRIA BRASILEIRA_

zar desinfetantes, para adubar, oara
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, maquia
amassadoras para fins agrícolas, de I
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para ensilar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenado.
res mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras. serneadeiras, segadeiras,
socadores de terra, tosadores de graera, tratores agrícolas, válvulas para
'máquinas agrícolas
Termo n.° 579.131, de 13-2-1963
Santapaula Melhoramentos S.A.
São Paulo
.

SXO LUIZ
CENTER
Classes: 33, 41, 42, 43, 44 e 49

Maio ie 195::
Termo n.° 579.133, de 13-2-1963
Santapaula Melhoramentos S.A.
São Paulo

C ONDOMI NI O
SA DITA PAULA
Classe 33 \
Titulo
Termo n.° 579.134, de 13-2-1963
Cia. Técnica Mercantil Industrial
• Cotemal
São Paulo
Clãsse 50
Administração de bens, fomento incluiria), compra e venda de ações e
apólices
Termo n.° 579.135, de 13:2-1963
Fraccaroli
Cia. Ltda
São Paulo
PREDIAL E
Ana NI STRADoRt
PAR QUE PALNELRI O

Classe 33
Titulo
Termo n.' 579.136, de 13-2-1963
Fraccaroli
Cia. Ltda.
São Paulo

PREDIAL E
CAIE NI STRA.DORA
PARQUE BA LNELT1I O
IOTEL
Classe 33
Titulo
Termo n.° 579.137, de 13-2-1963
Fraccaroli & Ga. Ltda.
São Paulo

ONSTRUT OR4_
PARQUE BALNEÁRIO
Classe 33
Titulo
Termo n.9 579.138, de 13-2-63

Fraccaroli
Cia. Ltda.
São Paulo

C ONSTRUTORA
PARQUE BALNELRI O
HOTEL
Classe 33
Título
nano n. 9 579. 139, de 13-2-63

Fraccaroli

Cia, Ltda .

São Paulo

ADMINISTRADORA
E IMOBILItÂ
PAR
QUE BALNE£RI O
Classe 33
Titulo
Termo n." 579. 1-10. de 13-2-63
Fraccaroli E Cia. tida.
São Prulo

Titulo
Termo n. 9 579.132, de 13-2-1963
Santãpaula Melhoramentos S.A.
São Paulo

SANT APAULA
CENTER
Clasixs; 33.

-. 43. 44 e 49
Titulo

ADMINISTRADORA.

E I MOBI LILRIA
PARQUE BALNEÁRIO
HOTEL
Classe 33

• DIÁRIO OFICIAL

Têrça-feira

irmo n. • 579.141, de 13-2-63
Fraccaroll e: Cie. Ltda.
São Paulo

concenné(--,

Teimo L 579.149, de 13-2-63 Tangler •-• Comercial Ltda.
São Paulo
. 'T-ANGIER

PARQUE BALNEIRIC?

?Indústria Brawneira-.,
--

(Seção Hl)

para-choques, para-lamas, pontões reboque; reboque para transporte, rebacad-Ores, rodas para veículos; saveiros.
tambores de freios tendera; tilbures, tirantes de carros, tratores troles trenós,
triciclos, trucks de locomotivas; vagões,
vapores, velocipedes

Classe 21
Termos as. 579.152 e 179.153, de
Freio (parte integrante do veículo),
13-2-63.
mecaairano para acoplamento de veíÇonther Reiss
Termo n. 579.142, de 13-2-63
culos ferroviários, orelhas de parada
São Paulo
Fraccaroli iI Cia. Ltda. •
para aparelhagem de tração, amorteceSão Paulo
-„a dores de choques, paracroques, carro,
9-REFRESCO
Ind. Brasileir
ónibus, automóvel, anteparos, auto-caCONDOMI 0
minhões,
alavancas,
alavancas
de
câmClasse 43
. PARQUE BA XRI
O,
bio,
alavancas
de
freios,
breques,
barArt:gos
da classe
SOTB7
ras de freio, braçadeiras de mola, buClasse 41
Artigos da classe
chas, barcos, barros de tração, barras
Classe 33
de direção, cabos de veículos, carroceTitulo
Téamo n. 579.154, de 13-2-63
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
Confecções Vendome Lida
Termo n.° 579.143, de 13-2-63
engates para veículos, en g renagens, emSão Paulo
Fraccaroli
Cia. Ltda.
breagem, feixes de molas, hélices, moSão Paulo
las, motociclos, mancais ade veículos
TENDOÀ$
Ind. Brasileirk
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, paracoNstnrro-14,
Classe 36
choques, pistões, rodas, reboques, tamEssileNcIn
Confecções
em
geral para homens, se,.
bores de freios, valetas de veiculas
nhoras
e
crianças,
uniformes para rani PARQUE BAISSÁRI ° 1
bicicletas, motocicletas, retentores, a. os
tares e colegiais, calçados de_tada
para bicicletas, braços para veículos,
espécie
Classe 33
etapas circulares para veículos, cubos
Titulo
Térmo n.9 579.155, le 13-2-63
de veículos, desligadeiras, fronteiras
para veiculas, tnatociclo, manivelas, "Estojarte" --- Indústria e Cocnércio
--Termo n.° 579.144, de 13-1453
Ltda.
para-lamas, varetas de controle da
Fraccaroli 6 Cia. Ltda.
São Paulo
afogador e acelerador
São Paulo
LSTOJARTE
Tõrmo n. 579.150, de 13-2-63
CONJUNTO
Ind.
Bracileira
Litobrás
Gráfica
Editora
Ltda,
RESIDENCIAL
São Paulo
*Classe 4
• PARQUE BALNEÁRIO'
Madeiras brutas e beneficiadas, aplaiHOTEL
nadas, resserradas, cabos de vassouras,
r
"
LITOBRAS
caixas desarmaads, estojos desarmados,
Classe 33
forros, assoalhas e celulose
Indus 'tria Brasileira.Titulo
Têrcno n.° 579.156, de 13-2-63
Classe 50
Termo n.° 579.145, de 13-2-63
Agendas, - apólices, ações, bilhetes de Artefatos de Madeiras Saraiva Ltda.
Fraccaroll 6 Cia. Lula.
São Paulo
loteria, etiquetas. prospectos e rótulos
São Paulo
Classe 33 •
Titulo

11.

' n IMOBILIIRIL

' PARQUE BALNELRI(
Classe 33
Titulo
Tèrnio a. 579.146, de 13-2-63
Cia. Ltda.
Fraccaroll
, São Paulo

Termo n. 579.151, de 13-2-63
Auto Peças 72 Lida,
.
São Paulo

72
indtis

tri

a

Brasil eirn

SE#ÁLVA

Draailein

Classe 26
Artefatos de madeira, osso ou marfim, não incluídos em outras classes:
Argolas, anéis, alguidares, :armações
para -balcões e para vitrines, artefatos
de madeira para caixa, tapume, bandejas, barris, baldes, batedores de carne, caixas, caixões, caixotes, cavaletes cunhas, cruzetas, cubas, caçamtassa
colheres, cestos para peei, copos para
casinha. cabos para ferramentas, cantoneiras, engradados, estrados, estar"abas, estojos, expremedeiras, escadas.
colares de veiculas, charneiras, coches,
formas geléias, guarnições para porta.
blocos. guarnições para cortinas.
guarnições de madeiras para utensílios domésticos, garfos, malas de madeiras, palitos, prato, pinos,. puxadores, prendeedores de roupas, pedestais.
monogramas, palitos para dentes, táboas de passar roupas, táboes de carne, tonéis, torneiras, tamborws, ramas, suortes de madeira, Todinhas, rolos, rosários, vasos. palitos, pastilhas.
garfinhos e colheres para sorvetes
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blocos para anotações, bobinas. broclitta
ras não impressas; cadernos de tsCred
ver, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas peva papelaria, cartões de -visitas, cartões comerciais, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em' branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegrá‘lcas, ca.
dernos de lembranças, carretéis de ima
rutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, ettiquetas; tabas indicas,
Rolhas de celulose; guardanapos; livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papel!.
nos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forras paredes, papel almaço coas
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para . 'impressão, papel encerado,
papel higiênico. papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho Impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel ima
rafina para ebbrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papeai
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel
Termo n. 579.158, de I3-2-63
"A Modelista" Calçados Ltda.
São Paulo
,140

ST.A

Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral: Al.
percatas, botas, botinas, chinelos, galoa
chas, polainas, perneiras, sandálias, sapatos saptos desportivos tamancos

Termo n. 579.160, de 13-2-63
Classe 21
Arpajo Indústria e Comércio de ME'
Para distinguir: Veiculas e suas artes
zelhos Eletrônicos Ltda.
integrantes, a saber: Aeronaves, aeros.
tatos, aeroplanos, alavâncas de freios,
. São Paulo
1
IMOBILIÂ
amortecedores, ambulancias, andar 1-n
a h a s. assentos de veiculas, aviões, auPARQUE EALNELB-1°1
tomóveis; balões, barcos, bicicletas,
BOTEI,
barras de freios, barras de tração, braçadeiras de caixas, braçade'ras de eixo,
Classe 33
MD. BRASILEIRA:1
braçadeiras de molas, braços de veíTitulo
culos; charretes, carros de bagagens,
Termo nal 579.147, de 13-2-63
carretas, carretas de artilna ia, carriClasse 8
Ultanino Carazza
nhos de mão, carrinhos para pedreiros,
Eletrônicos
e afins
São Paulo
carros para carga, carros para estrada
de ferro carros, caminhões, carrocerias,
Termo n. 579.161, de 13-2-63
BIO DOO
carroças, carruagens carros tanques, ca'Parque Aquático Royal S. A. —
mionetas, chassis, carburadores, chapas
UNCHES areendimentos Imobiliários
de cabeçalho de veículos, chapas cirSão Paulo
conexões de tope de veiculas, cubos paCiasses: 33, 41 e 43
Titulo
ra propulsores, cubos; desligadores; eixos de hélices, eixos de locomotivas. ei,
ANTA AQUÁTICO Rani. " .
Termo n.° 579.148, de 13-2-63
aos de veículos, embarcações, elevado1:19NTOS /1401311.171R7 TOS
Viação Barueri Ltda.
Termo n.° 579.157, de 13-2-63
res engates de borracha, engates de ferSão Paulo
Indústria de Papé:s Monity ta. A.
ro, estribos para carruagens, estribos de
- São Paulo
Roma Comercial
veículos; freios automáticos, freios pneumáticos, freios para estrada de ferro,
Termo n. 579.162, de 13-2-63
idONIT)
ferro de paralama; galeras; hastes de
Parque Aquático Praia Grande
veículos, hélices; iates, injetores de loIndústria. Erasileira"
ciedade Civil
comotivas: jogos de engrenagens, JoSão Paulo
Yet
Classe
gos de rodas, jogos de rodas para transporte de toras; lanchas, tanchões, litei. Aros para guardanapos de papel
'PAR9UVAQUATICO PRAIA-CUIM
ras, locomotivas; molas de borracha pa- aglutinados, atuns (em branco), álbuns
ra carros, molas de veículos, motoci- para retratos e autógrafos- balões (exClasse 21
bibus e micro-ónibus para transortes cletas, motociclos, monociclos; navios: ceto para brinquedos), blocos para
Nome Civil
ônibus; painéis de armação de veiculas corresponcleacia, blocos rara rálcidos.
coletivos

BARRIU

"A RPAd 03;
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Termos as. 579.163 e 579.164, de
13-2-63
•Parque Aquático Royal S. A. — Empreendimentos Imobiliários
.
São Paulo
\
R O Y

L

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argiareia, azulejos, batentes, balaustres,
'blocos de cimento, blocos para pavi.
-Incitação, calhas, cimenta, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, Chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas . de descarga, para lixo,
edificações premoldadas, estuque, muisão de base asláltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas-metálicas para constru.
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lam..
bris, luvas de junção, lasses, lageotas,
material isolante • contra frio e caio:,
manilhas, massas para revestanentos de
?aradas, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base usfaltico, pro.
chatos para totrnar impermeabilizantes
a sargamassas de , cimento e cal hidráulica, pedregulho, _pias-latos betuminosos
impermeabilizantes liquidas ou sob 'outras formas para revestimeatos e cuiros
usos nas construções, perslanas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tetos e pare..
des. papel para' forrar 'Casa., massas
anti-ruidos para uso nas construções,
parquetes, portas, portões, pisos, soleiras para portas,' tijolos, tubos de concreto. telhas, tacos, tubos de ventilaçáo,
tanques de cimento, vigas, vigamento..
varias, venezianas
Classe 33 • la
•
Sinal de propaganda

Classe 6
Para distinguir: Aparelhos par misturar, remexer e agitar concreto, argamassa, emboço • e reboço e vidro; anaguinas
para transpc-tar, distribuir, jorrar e arrematar concreto; transportadores; elevadOres; dentes de roda de engrenagem;
correntes de dentes de roda de engrenagem e correias; bombas para líquidos.
semi-líquidos, semi-solidos, concreto e
materiais plasticos; tela de água viajadora; telas dois tipos vibrante e não vibrante para areia, cascalho e outros
materiais solidos; aparelhos de recolhimento, remoção, lavagem e aglomeração para o sistema de clarificação, separação e purificação' de líquidos; união
ou ligação de eixo, esticadores; máquinas de desgastar e aparelho sde dispor
as sobras desperdiçadas; limpadores, lavadores e secadores de lata do • tio de
escovas rotativas, movidas a força; desagrados liquido; secadores de correias
ara materiais a granel e líquidos; reviradores e agitadores de lata; "larries";
mancais; engrenagepns e jogos de engrenagem; olia louca; cubas e alimentadores transportadores; aliraentadores,
depositbs e posteira_ spara os mesmos;
e peças dos produtos acima mencionados
Teimo n. 579.169, de 13-2-63
Maria Frank
cão Paulo

(Se0o

11;)

Maio de 1953
__asar

Termo n.* 579.171, de 13-2-1963
Irmãos Venturacci S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo
JRORROGAÇA0

preciosas trabalhadas e suas imiatções.
Brincos, pulseiras, broches, anéis, abo- .
toeduras, alfinetes de gravatas, fivelas,
braceletes, medalhas, berloques, correias
Termos ns 579.174 à 579.175, de
13-2-1963
S.A. Fiação 'para Malharia Indiana
São Paulo
PitoRROGACÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 47
Combustíveis, lubrificantes e substâncias e produtos destinados à lubrificação e ao aquecimento a saber: -- carvão mineral, de turfa e vegetal, ceras
para iluminação, combustíveis líquidos
comprimidos ou não, fluidos de petrbleo, graxas de carros, para correias,
para engrenagens e de .plambogina, lenha, lubrificantes, palia de madeira,
óleo para descarbonização, para aque•
cimento e iluminação, petróleo refinado,
querozene e turfa
Termo 11. 9 579.172, de 13-2-1963
Ernesto Boas..
São Paulo
PRORROGAÇÃO

,

•

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 34
chos, oleados, encerados, panos para
assoalhos e paredes
• Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões. fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençois, mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos. toalha* de
rosto, e banho, toalhas de mesa. toalhas para jantar, toalhas para chá t
café, toalhas para banquetas, guarnis
ções para cama e mesa toalhinhas
(cobre pão)
Termo n' 579.176, de 13-2-1963
Goldman Ei Pajem tosa Ltd-São Paulo

INDUSIMA 11114511111A

fOrmos•

na. 57.9.165 e 579s166,.cle• • 11-2-63
Parque Aquático Royal S. A. — Zoapreendimentos
• São Paulo, .

PRORROGAÇA0

n NousTRLABAAstariw

a
• Transformadores elétricos

•
Classe 36
Para
distinguir:
Artigos de vestuários
Termo n. 579.170, de 13-2-63
e roupas feitas em geral: Agasalaosi
Ibáeal S. A. Indústria Brasileira ade aventais. alpercatas, , anáguas, blusas.
•,
Aparelhos Científicos
botas, botinas, blusões, boinas, babas
São Paulo
ciasses: 16 e 33
doures, bonés, capacete; cartolas _ara
Título
puças. casacão coletes, capas, chaies,
Classes: 33 e 16
cachecols. calcados, chapéus, cintas
INDÚS TP1.4 eR.4SIL E/ PA
:Título
cintas, combinações corpinhos. gasas
RodR`roClasse 36 1
de senhoras e de crianças. calções, N, cal.
Tétanos as, 579.167 e 579.168, de
ças, camisas, camisolas. camisetas, cue- Para distinguir: Aventais, blusas bitu
13.2-63
cas ceroulas, colannhos. cueiros; us,as abes. boinas. botas, babadouros. casas
Cesrtiag
Máquinas e AParelfaos
casacos, chinelos, dominós. echaspaa: cos, coletes, capas, chales, cachecola
Elétricos Ltda.
taataslas, fardas para nalitarese cole- calçados chapéus, cintas, combinações.
São Paulo
fraldas, galochas, gravatas. gars corpinhos.' calças, calções, camisas, canas jogos de angarie. laqueias; leques; misetas, camisolas, cueba ceroulas, cal..
luvas, ligas, lenços, manais melaa ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
Cs. C 3 .M A Q •
malas, mantas. mandrião. tn .intilhas- pa, cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas. gravatas, garros.
.ietba palas. penhoar. pulover.
Classe 8
peugas, pouches. polainas, pijamas; pu- <petas, luvas, ligas, lenços, leques,
.43srelbos de televisão, acendedores
nhos. perneiras. qu.monos. ragus& tnantós, melas, maillots, mantas, man.
robe de chambre. roupão. sobretudos. drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
elistricos, - aquecedores, alto-fe/antes
• ‘IBACLI'-':
suspensórios, siadas de banha, sandálias, peugas, puloveres, ponches, pelerina4
sbat-jour, antenas. aspiradoras elétricos,
aweaters, shorts. sungas, espias. sou- polainas, pijamas, punhos. :obe de
atavam saasakaaas)
aparelhos elétricos de passar, bússolas,.
— _
tiens, slacks, taier, toucas, tarbantex chambre, sobretudos. suspensórios, sou.,
en6culos. buzinas,' aparelhos elétr•icos
ternos. uniformes e vestidos
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
•le barbear, cristais de ráaio. chuveiros
ktricos, chaves elétricas, churrasquei'Termo n' 579.177, de 13-2-1963'
Têrmo n.° 579.173, de 13-2.4963
ras. enceradeiras. ferros . elétricos, foKing
• Metalúrgica Pacetta S.A.
Indústria e Comércio -S . A .
Classe 40
geier,- , filtro; agrrfaas térmicas, geladeiSão Paulo
•São Paulo
ras, isacrruptorealiquidificadores. lãzu- Acolchoado, para camas e para ria"6pada.s, Isntcs: lunetas,..lanspadas. • flash, areis, almofadas, aparadores, armários.
PRORROGACÃO
!PRORROGAÇÃO.
-nani.i'zatres, maquinaa ajantes, mostra-. balcões para venda, para móveis e
dores pra radias ablet -as. fatograficas, berços, biombos, cabides, cadeiras, capara-raios, p :• aups, pi,! ias, panelas de l mas, canapés, catres, colchões, colchões
conversadeiras, comolaa,
pressaca propuls:res, progerore.,
INDUSTRIA BRASIL EIRA
rádios, rzscatsres, rafriaeradores. reló- ains. clivãns, enx -iões, escabelos, esgabinetes
a:
telefone,
guardaa.
Sarasiasatiefletores, tantas;
gios, nas:atas, resia'
,
.Classe 13
•*-"- Imnus rani 13a airtá
rel.•-a • - s.: a
re's; sereias; si:ajustas 'cômoda, guarda-r' 1 ,.,- mesas, mobilias
•
t sai fotanadores, foisa
de, jantar. ra- "as de quarto,. Para diataiguiri a foalheria e artIcid dt" :- '",à
sca.. • ass
t5.1
LVT
. •" de
metais: r-eciasas. sanal-pl'rdosos "e
aa-sa taatass s. ventiladores
1 - poltronas., pratsisa-a. safas a
.
in
earragens: farraentas
de tóda espécie.,
ád,srn,„
:mo
a.,
;asadas
aaç
ap
aolas-cansa c.a.;
, ascut
•
elari
ae mae ral e ot16'cas' ar gosd e
.
. "
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metal, a saber: alicates, alavancas, ar.. • Termo n.° 579.181, de 13-2-1963
mações para óculos, arruelas, argolas,
aldravas, armações de metal. abridores
de latas, ...-ame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocs, bigornas, baizelas, bandejas. bacias, oaldes, bombo-.
lilases. bules; cadinhos, caesados, castiçais, colheres para ped..eiros, correntes, cabides, chaves, cremones, chaves.
de parafusos, conexões sara encanamento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda, chave inglesa, cabeções, canecas,
copos, cachepots, centros de mesa, coqueteleiras, caixas para acondicionamento 'de al.mentos, caldeiiões, caçaralas, chaleiras, cafeteiras, cônchas, coadores, distintivos, dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas, engates, eaguichoa
feitas para arreios, \:stribos, esferas
para arreios, espurnadelras: formões,
foices, ferro para cortar Japim, ferrolhos, facas, tacões, fechad .ras. ferro co..
muni a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
para doces, treios para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; insígnias, limas, laminas, li..
coreiros, latas de lixo, jarras machadinhas,- molas para portas, molas para
venezianas, martelos, marretas, nutri..
zes, navalhas; puas, pás, pregos, parafusos picões, porta-gelo, xaseiras portapão, porta-jóias, paliteiros, pancas; roldanas, ralos para pias, remes, regado.
res, serviços de 'chá e café: serras, serrotes, suchas, sacarrolhas, iisnuras, talheres, talhadeiraS, torquezer, tenazes,
travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos. trilhos
par aportas de correr, taças, tavessas,
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas
Termo n.° 579.178, de 13-2-1963
Indústrias Villares S.A.
São Paulo

fones, timbares, tamborins, trombones,
Elma Indústria e Comércl ode Produtos tarrachas, tambores, triangaios trombones de varas, violas, violão, violino e
Quimicos Ltda.
violoncelo
São Paulo

rFA\TORITC
Classe 46
Sabão comum para uso caseiro'
Termo n.° 579.182, de 13-2-1963'
Chocolates Dizioll S .A.
• São Paulo

DUS1RI5' iniAsittu"
Classe 21
Elevadores
Térino n.° 579.179, de 13-2-1963
,Wheaton do Brasil S.A. -- Indústria
e Comércio
Sào Paulo

PRORROGAÇÃO
. WHEATON
IrlúStria Brasileira

•
PRORROGAÇÃO •

EVEREST
tmOsTR I A BRAS ILETRA

*PRORROGAÇÃO
Classe 23 •
Para distinguir: I ecidos em geral, tecidos para confecções sm geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca, calariam°, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percaline, rami. rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imapernieabilizantes e tecidos de pano couro
e veludos •

BORBA GATO
youSTRIA BRASILEIRA •
Classe 41
Balas, bombons, caramelos, confeitos,
pastilhas, pralinés, torrões, doces, geléias compotas, doces e frutas em massa
em calda, em geléias e cristalizadas,
biscoitos, bolachas e torradas
Termo n.° 579.183, de 13-2-1963
Companhia Brasileira de Medidores
São Paulo

FRORROGAÇÃO
COMPANHIA BRASILEIRA
DE MEDIDORES

PectilROGACAO

[ATLAS- JUNIOR

Termo n.° 579.186, de 1?--2-19b".:,
Indústrias Gasparian S.A.
São Paulo

Nome Comercial
Termo n.° 579.184, de 13-2-1963
Preservação de Madeira
Prema
Sociedade Anônima .
São Paulo

PRORROGAÇÃO
TEMPOLINA
Indústria Brasileira
Classe 1
fintas e vernizes
Termo n.° 579.185, de 13-2-1963
Indústria de Pianos Schwartzmann
Sociedade Anônima
São Paulo

Classe 14
Para distinguir: Bomboneiras, candialros, pantalhas, espelhos fruteiras, coPRuKKOGAÇÁO
pos, calices, jarros. galheteiras. mantaguelras, andantes de lustres, ratos, redomas, saladeiras, serviços de cristal ou
IND. BRASILEIRA
de v dro ara agua e ara vinho, redo,
mas taças, vasilhames de vio.dro, vidro
Classe 9
comum laminado, vidro e cristal traba' Para distinguir: Instrumentos musicais
lhado 'e objetos de adorno
e suas partes integrantes: Acordeões,
Têrmo n.° 579:180 de 13-2-1963
arcos, bandolas, bandolias, bombo,
(Prorrogação)
bongõ, banjos, baterias, contrabaixos,
Inc'ústria Brekin Dosver Ltda.
cordas para instrumentos musicais, cuicas, caixa de rufo, clarinetes, cavaquiSãll Pau::
nhos, castanholas, cravelhas para Instrumentos, cordais, cornetas, clarins, estoPRORROGAÇA0
jos para instrumentos musicais, estanDOBLISON
darte, fagotes, flautas, gaitas guitarras.
Indústria Brasileira gonzos, harpas, harmônicas, macem, ma•acas, ocarina órgãos, pifano pandeiClasse 1
ros, palheta, pianos, pianolas, pratos,
Fluidos para freios hidráulicos
pistão, rabecão, realejos, surdinas, saxo,

,GOLDMANN.

Termo n.° 579.187, de 13-2-1963
Eletro-Indústria Walita S.A.
'São Paulo -

PRORROG/40

Maio de 1963 1743
'para ladrilhos e adesivos para azulejo&
ariéN, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para ine.IL.
tria textil, colas usadas nas indústria.
guardanapos, saleiros, tubos. tigelas.
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plu-

tico, sacolas, sacos. saquinh.n
mes para acondicionamento, vasos,
caras, colas a frio e colas não incluidos
em outras classes, para borracha, para
costumes, para rnarcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afito,
esmeril em pedra, em pó, em dis :o.
eco pasta para af;ar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
de calçados
Termo n.9 579 .188, de 13-2-1963

(Prorrogação)
Vinicultura e Engarrafadora Ouro
Pino Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
C i)NADOURO
Industrie. Brasileira,
Classe 42
Aguardente de cana
Têrmo n.° 579.189, de 13-2-1963
(Prorrogação)
Casa Hélios S.A. Tintas e Vernises

São Paulo
INDUSTRIA BRASILEIRA
Class 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico. revestárnen.
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, boi
sas, caixas, carteiras. chapas, cabos
para ferramentas e utensílios cruzetal
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material o'áatico para
baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão. cesti
nhas, capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais nava veles,
caixas para guarda de objetos, cartachos, codores para chá, descanse para
pratos, copos e copinhos de plástico
paar sorvetes, caixinhas de plástico
paia sorvetes, colherinhas, p ssinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, for..
minhas de plástico para sorvetes, discos
de mesa, estojos, estojos p ara óculos.
embalagens de material plástEo. embalagens' de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automó.
vais, massas antl-ruidos, escoadores de
pratos, funis, fornias para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guar.
nições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios. e objetou,
guarnições pdra bossas, garfos, galerias
para cortinas. jarros, laminados plásticos, lancheiras, mantegueiras. malas,
orinóis, prendedores de roupaa, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosalha, pedras pomes arti.
lidais. porta-pão. nulseiras para relógios, protetores para documentas, pu_
xadores de água para uso doméstico.
porta-copos, porta-niquels, porta-notas,
porta-documentos. placas, t abites, rodinhas, recipientes, suportes, 'aportes para

PRORROGAÇÃO
CAMPESTRE
Indústria Brasileira
Classe 1
Solventes e dissolventes minerais paro
tintas, vernizes, esmaltes, preparação
para o aperfeiçoamento do aço, absorventes, preparações e cores derivados
do alcatrão, tintas e vernizes a álcool,
preparações para colorir, tinturas corantes, laca e verniz para corrigir, maférias corantes e descorantes, preparados para vulcanizar * e soluções tituladas, tintas e vernizes para couros, tira-

manchas, hiposo/fito de sódio. cloreto
de sódio, soluções para reveladores solução para fixador, nitrato de cloreto
de amônio, cloreto de potássio, bromu.
reto de amônio, potássio e sódio, iodureto de amônio, ácido nItrico, alumen,
carbonato de sódio, idrosofito. Idroquinina, água oxigenada. água raz, álcool
para fins industriais, alvaiade, anti-corrosivos; sais de arsênico usados na indústria, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria, corantes para uso na indústria mineral, dis-

rolventes, glicerina para uso na indústria, carbonato de magnésia, oxigênio,
potassa para uso na indústria, cloreto
de zinco, cloreto de cálcio, ácidos, as,
sénicos, blcromatos, carbonatos,
cloretos e sulfatos
Termo n.9 579.190, de 13-2-1963
Laboratório; Paulista de Biologia,
Sociedade Anônima
São Paulo

PRORROGAÇÃO'
ARQUIVOS DE BIOLOGIA
Classe 32
Uma re via ta
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Ténia° n. 9 579.191, de 13-2-1963
(Prorrogação)
Laboratório Estrela Ltda.
São Paulo
, PRORROGAÇÃO

peças cinematográficas, peças teatrais
Termo n.° 579.204, de 13-2-1963
Termo n.° 579.209, de 13-2-1963
programas radiofônicos e programas
G. W. Carnrialca
t.
(Prorrogação)
de televisão
Estados Unidos da América
Schering A. G.
Classe 41
Alan:anila
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
PRORROGAÇÃO
PODA SO SEBASTIZC
Essências alimenticlas
Classe 36
Infuntrist Brasiletra
Artigos de vestuário de tôda sorte, inClasse 48
clusive de esporte e para crianças
Um preparado para saldas, espinhas.
(fraldas. cueiros, etc.)
rugas, panos, manchas e para o trataClasse 49
Classe 3
mento da pele
Classe 3
Jogos de tõda a espécie. B:inquedos e
Um preparado farmacêutico, indicado Preparado hormónico paea combater os
Termo m° 579.192, de 13-2-1963
passatempos; petrechos e artigos para
no tratamento de espasmos e
distúrbios das glândulas de secreção
Lanifício Inglez S.A.
fins exclusivamente desportivos, exceto
hemiplagias
interna
vestuários
São Paulo
Termo n." 579.205, de 13-2-1963
Termo n.° 579.210, de 13-2-1963
Termo n.° 579.199, de 13-2-1963
PRORROGAÇÃO
Indústria Brasileira de Re-Refinação de
(Prorrogação)
Sherman Produtos Farmacêuticos Ltda.
Óleos ,S.A.
Schering A. G.
" LANIFICIO INGLEZ 3/4.
Guanabara
Guanabara
Alanianl,a
1.1•••••
11n nnn•n•nnn
Nome Comercial
lEURASBERm

MON.

P"pRROGAÇÃO

rriad ovou

Térmo n." 579.193, de 13-2-1963 .
Issa, Ramos 6 Cia .Ltda. •
São Paulo

amaneira

UUSIREC
Indástrio. Brasileira

Classe 3
Um produto farmacêutico

Classe .41
Farinhas alimanticias e mgeral: Amido,
araruta, farinhas alimentícias de cereaia
compostas ou não, féculas, flocos, fubás, farinhas de trigo, farinhas de mandioca, farinhas de milho, farinhas de
roscas, farinhas lácteas, granidos,
polvilhos, raspas e tapiocas
Têrmo n. 9 579.194, de 13-2-1963
Inax S.A. Artigos para Escritório
São Paulo

OPALEX

Termo n.° 579.200, de 13-2-1963
Chas. Pfizer
Co.. Inc.
Estados Unidos da América

Indústria Brasileira
de Re- Refinação
de Óleos 5. A.
Nome Comercial

Termo n.° 579.206, de 13-2-1963
Indústria Brasileira de Re-Refinação de
Óleos S.A.
ojuanabara

TERRALAC
Classe 41
um substituto de leite condensado para
animais novos domésticos particularmente leitões

IND. BRASILEIRA
Classe 36
Para disanguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas. blusões. boinas, baba.
doures, bonés, capacetes, cartolas cara.
puças. casacão coletes, capas. chalra
cachecols, calcados, chapéus, cintos,
cintas, cotabinações corpinhos, caçai
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas. camisetas. cuetas, ceroulas. colarmhoa. cueiros; saia
casacos, chinelos, dominó& echarpes;
nhos, perneiras. qu monos, ragalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
fantasias. fardas para ui limrese roiagiats, fraldas galochas, •ravatas. gorros. jogos de lingerie. jaquetas: leques;
lusas ligas, lenços. tnantós, me,as
maiôs, mantas. mandriao. mantilhas; paletós, paias, penhoar. placavas. pelei-asai
peugas, ponches, polainas, pijamas; pu.
ficas. slacks, taier, toucas. turbantes:
suspensórios. saídas de banho. sandálias,
sweaters, shorts, sungas. stolas, sou.
ternos, anifonmes e vestidos

Termo n.° 579.201, de 13-2-1963
(Prorrogação)
Grove Laboratories Incorporated
Estados Unidos da América

SUPERSE,T,
PRoRimGAçÃo

Térinos os. 579.195 a 579.198, de
Classe 17
13-2-1963
Tintas ara imressão
Screen Gatos,
Estados Unidos da América
a'
1 Tèrmo n.° 579.203, de 13-2-1963
1 Comanhia Industrial Farmacêutica
Guanabara

E Dl A CIA
RORROGAÇO

Classe 32 1t
Almanaques, anüncios, boletins, boletins
Impressos, crónicas, jornais, revistas. I

Insígnia
Tèrmo n.9 579.207, de 13-2-1963
(Prorrogação)
Mead iohnson j Company
Estados Unidos da América

Classe 41
Cereais, frutas, legurzes e carnes
especialmente preparadas

Termo n.° 579.202. de 13-2-1963
Tintas Supercor Ltda.
Guanabara

• Classes: 1. 2 e 3
Título.
'

:PRORROGAÇÃO

PRIMOGYN.A
Classe 3
Um preparado hormonoretápico
Termo n.' 579.211, de 13-2-1963
(Prorrogação)
Schcr1ng A. G.
Alemanha
PRORROGAÇÃO

PERNEXIN
s Casse 3
Preparado para o tratamento de
anemias

PRORROGAÇÃO

Classe 3
Unguento 'medicinal arti4iciail

P,RIMOTEST

Termos os. 579.212 à 579.213, de
13-2-1963
(Prorrogação)
Centrotex, akciová spnlecnost pro devoz
a vyvoz ceskoslovenského textilniho a
odevniho prurnyslu
Tchecoslováquia
PRORROGACÃO

. Cl...se 24
Para distingia:: Arte tatus de algodão.
nylon. plásticos. ,ánleamo, caroá, luta,
lã. linho, paco-paro, rama rayon, seda
natural e outras fibras. alamares, atacadores, bicos, bolsas de tecidos para
senhoras, bordados, borlas, bandeiras,
PRORROGAÇÃO
cordões, cadarços coadores de ca, cobertas para raquetes, coberturas para
cavalos, debruns. enfeites, etiquetas. entremeio. entretelas. flâmulas, fitas, Franjas. filtros de café. galões, laços de . cha1 péiis, rtioh das, montas. messi as. ora1 breiras, passamanaries. palmilhas, pasi vios. taissamanas. pon-puas. pingantes,
.I rendas, réd.aas, reclas. sacos, sacolas. tibordar, :sesgas
ras, relas
Classe 36
Para •ia...ta:ai-min Artigos de vr sitá ' os
e rO0a
.
g letta's em !açula A ,,. 1 ,i sat I lt yi.
Cl:vise '1
aventais ' ãipereata? driaquas. alavas,
'Produtos químicos para, Las induatriais Ibotas. ' b'otinas"" lifusacs." boinas bela.
aaahtificos e fotográficos; produtos qui. ¡doures, bonés. capacetes, cartolas rara.
calcos ara a galvanotécnicaa "Sais pára puças. casação coletes, capas chies,
.co'orir metais: preparados • quanlaia".s cacheco!s. calcados, chapéus, datam.
'para apagar fogos; preparadoa
ciataa, '1 1aCaribinsiçaas corpinhos., ,calçaa
cos para temperar e soldar
de 'Senhoras. e de crianças, calções, cal-

Termo n.° 579.208, de 13-2-1963
(Prorrogação)
Schering A. G.
Alamanha

,
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ias, camisas, camisolas, camisetas:cue-

cas. ceroulas, colarinhos, cueiros; sams
casacos, chinelos, dominós, echarpez;
fartaslas, fardas para anlitarese cole.
siais traldas, galochas, gravatas. gorros logos de lingerie, laqueias, leques;
luvas, ligas, lenços, Inanir:" meias
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. pa.
któs palas. penhoar, pnlover, pelerinas.
peugas, pouches. polainas. pilarias; punhos perneiras. qu.monos. regalos,
robe de chambre roupão, sobretudos,
suspensórios. saidas de banho, sandálias,
sweaters, shorts. sungas. sto/as. soutiens. slacks. tater, toucas, turbantes;
ternos, uniformes e vestidos
Termo na 579.214, de 13-2-1963
(Prorrogação)
Cela Landwirtachaftliche 'Chemikalien
.m.b.H,
Alemanha

PRORROGAÇÃO
UMOP4'40
....aese 2
Inseticida
Termo n.. 579.215. de 13-2-1963
(Prorrogação)
Cela Lanjwirtschaftliche Cheinikalien
G.m.b.H.
Alemanha

FRORROGAÇÃO
NEXA
Classe 2
Inseticida
Térreo a.° 579.216, de 13-2-1963
.
(Prorrogação)
tela Landwirtachaftliche Chunikalien,
G.m.b.H.
Alemanha

PRORROGAÇÃO
LINDOL
Classe 2
Inseticida
Termo n° 579.217, de 13-2-1963
(Prorrogação).
Cela Landwirtschaftliche Chernikalien
G.m.b.H.
Alemanha
PRORROGACÃO

!MIM NOL'
Classe 2
inseticida
Termo n.° 579.218, de 13.-24963
Ciba, Société Anonyme (em alemão:,
Ciba Aktiengesellschaft)
. Suiça
,

PRORROGAÇÃO

PAROPON
Classe 1
Produtos químicos para fins industriais
a saber: corantes, agentes de curtimen
to, • agentes para o preparo e apresto

<

LUARIO OFICIAL (Seção IH)
Termo n.9 579.219, de 13-2-1963
(Prorrogação)
Byk-Gulden Lomberg, Chemische
Pahrik G.M .B
Alemanha
•
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manivelas, navios, ônibus,̀ para-choques,
para-lamas, para-brisas, pada? ... pantões
rodas' para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
rodas para veículos, selins, triciclei, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, troleis, t roleibus, varaes de
carros, toletes para re,nos

magnésio. óxido de zinco, oxiodurato
e bismuto, ceridoanureto de mercúrio,
pirosfofato de sódio, pedra úme, per.
aloreto de ferro. perborato de sódio,
peroxido de magnésio, peroxido de zinco, prota-iodureto de mercúrio, protalPRORROGAÇÃO
col, proroxalato de ferro, sulfato de
amônio, sulfat ode cobre, sulfato de
TYRO.SOLVII
ferro seco, sulfato de magnésio puro
em pó. sulfato de sódio, sul'ato de. zinClasse 3
Termo n. 579.224, de 13-2-63
co. sulfato de sódio, sulfato de manUm preparado anti-biótico
Confecções Santa Maria S. A.
ganês, sulfato de potássio, sulfato de
Paraná
barium, sulfato de antimóneo, sulfato de
Termo n.° 579.220, de 13-2-1963
ferro sulfato de potássio, salicilato de
Crinas Indústria FarmacceLeológica
magnésio. salicilato de sódio, salicilato
S.p.A.
de mercúrio, salipirina, tanalbino; taItália
nino, tártaro de ferro e potássio, tártaro de potássio e sódio, tanigênlo, teNcrne Comercial
1re.„.ntina.
1—
veneza, teobromina, tires
cristal puro uretana, sabão neutro,
Termos ns. 579.225 e 579.273, de
óleo sulfuricinado. maciantes e sulfato
13-2-63
Fume --- Comércio c Indústria S. A. de sódio crista). Soda cáustica, tintas,
vernizes. thinner. esmaltes, anilinas, tinGuanabara
tas para calçados e capotas de auto.
móveis, fluidos pata freios, emolientes
}1
.M E
para remoção de tintas aplicadas, água
-az, álcool, alvaiade secantes, coran.
tes minerais para uso nas indústrias.,
Ind . Bras
Classe 3
absorventes, benzina, lanolina, campo.'
Um preparado farmacêutico
sições para impermeabilizar tecidos i'Classe 1
couros
Substâncias químicas usadas em geral
Termo n.° 579.221, de 13-2-1963
Classe 8
nas indústrias: -Acetato de chumbo ace(Prorrogação)
tato de cobre, acetato de amôneo, ace- Abaixa luzes d elampião, abajours,
C. H. Boehringer Sohn
tato dê potássio, acetato de sódio, ace- acumuladores, actinametros, amperômeAlemanh
tato de zinco, ácido arsênico, ácido fos tros, amortecedores de rádio e :.rrquen.forte°, ácido picrico. eido bórico :cicia eia, anemômetros, aparelhos de televiPRORROGACÃO
oxálico, ácido muriatico. ácido nítrico são, aparelhos para ilum:nação, Incluácido acético, ácido fenico. ácido sul- sive os considerados acess5rios cie veífúrico, ácido crômico. ácido tánico. culos, aparêlros para anúncio inecâniácido cítrico, ácido salicilico, ácido cos, aparelhos ,.;tiecedores e med:dores,
benzóico acetanilida, actol, água oxi- aparélhos cromográficos, aparelhos de
genada, albaglina, albuminato de tern:» barbear elétricos, aparelhos registrado'
Classe 3
argonina.
argirolarsonlato de ferro, ar- e medirl'ores de' distâncias, apare.
Preparado espasmolitico
seniato de potássio. arseniato de sódioi lhos para purificar água. aparélhos (14
antimõneo metálico, alo:na, amoniaco, sinais lampejantes. aparêlhos regulado.
Têrmo n.. 579.222, de 13-2-1963
arena). aristol, acetanilida 'acetato de res de gás aparelhos de galvanoplastia
•
(Prorrogação)
chumbo, bálsamo do Perú. bi-cloretosiaparélhos didáticos, aparelhos , cinema:
, C. II. Boehringer Soba
de mercúrio, bi-cloretos, bi-iodureto de tográficos, aparelhos automáticos para
•
23.1emanh
mercúrio, bi-fos'ato de cálcio, bl-carbo- acender e regular gás, aparelhos para
nato de stiéto, borricina, parou:. de separar café, aparêlhos para aquecei
sódio:
bedzolnaltol, benzoato de mer- edifícios, aparelhos para experimentai
PRORROGACAO
cúrio bismutos em bicabornato de po- dínamos, aparelhos nata destruir inse.
tassio. breu F. F., cafeína, cal vir- tos, aparêlhos náuticos científicos, apagem, carbonato de cobre, carboanto de relhos de ótica, aparelhos pulverizado.
cálcio, carbonato de magnésio, carbo- res. aparélros • para aquecimento de
nato de magnésio, carbonato de sódio, água, aparelhos geradores eletroqunniCesse 3
cos,• aparelhos para recepção, reprochlUm preparado para as afecções cardía- carvão vegetal em pó, carvão ativo. ç ão de sons e sônicos, aparelhos autocaseinato
de
sódio,
carvão
animal
ciacas e do sistema circulatório
nureto de mercúrio, citrato de cafeina. máticos eléétricos de passar, aparelhos
citrato de ferro. citrato de prato, ci para espremer frutas e legumes, apareTermo it.* 579.223, de 13-2-1963
trato de potássio. cloreto de amônio lhos de alta tensão,. aparelhos de praGuima — Auto Peças Ltda.
coreto de cal, clroeto de cálcio, cio- teção contra acidente -de operários,
São Paulo
reto de magnésio, cloreto de sódio, aparelhos afiadores d eferramentas,
cloreto de potáss:o, colargol colódio aparêlhos distribuidores-de sabão e de
elástico, cremor tártáro, cuprol, citrato desincrustantcs para instalaçõea sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparahos
de.ferro'
INDUSTRIA BRASILEIRA de,
e quinino, citrato de ferro ver- e instrumentos usados na engenharia.
carbonato de bário, cloreto de bá- a
rio, carbonato de amai°, cloreto de agrimensura geodézia, aparelhos gaseiClasse 21
zinco, cloreto de cálcio, carbonato de ficadores, aparelhos de. Análises, aparePara distinguir: Veículos e suas partes potássio, carbonato de manganês diu- lhos ozonizadores, aparalhos pasteuriintegrantes: Aros para bicicletas, auto- retina,diatermina, dermatol, enxofre zadores, aparelhos reguladores e estabimóveis, auto-caminhõe-s; aviões, amor- em pó,. estearato de zinco, estearato -de lizadores da pressão e do fluxo de gatecedores, alavancas de cambio, barcos. magnésio. estearato de alumínio, enxo- ses e líquidos aparelhos para salva.
breques, braços para veículos, bicicle- fre dourado de antimónio, essências' de mento e para _sinalização, aparalros
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- gemenol, essência de eucalipto ionosa- para escafandristas, -nparélhos para-limnhonetes, carroi ambulantes, caminhões, hl, formol fosfato de ferro, fosfato de par vidros, k "apareihos para combater
maios tratoree, carros - berços, carros - tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de formigas e outras pragas, aparêlhos autanques, carros-irrigadores, carros. , car- sódio, fos cato de amóneo, glicerina, gli- toináticos acionados pela introdução de
roças. carrecerias. chassis, chapas cir- cerofosfato de magnés, gliceroiosfato de molas, aparelhoa ',para picar, cortar ou
culares para rcn ctiios, cubos de veículos. sódio, ,hermitol. hemoglobina em pó, reduzir comestiVeis, 'aparelhos, espargir.
carrinhos para ..3quinas de escrever, iodo metálico, • iodureto de chumbo, dores, aparelhos e instrumentos de cálaparelhos para observações sismi.
corrediços para veículos, direção, desli. iodureto de' arsênico iodureto de prata.culo,
cas, aparelhos tesmostatos,
-aparêlhot
gadeiras estribos, escadas rolantes, eleiodureto de enxofre, Ichitalbina, para natação, aritonômetros, aspiradovadores para passageiros e para carga. fórmio, ichitiol, iodureto de totásai tooves de põ aerómetros. acendedores eié.
engates para carros, eixos de direção, lactofosf ato de cálcio. lecitina, ucta
freios. fronteiras para. veículos, guidão. de cálcio. magnesia hidratada, ment a' tricos, alto-falantes. ainlificadores e14amassadeiras, 'antenas, lutada,locomotivas, km,:lias,' motociclos. molas. inercúrio vivo, nitrato de chumbo, iiitricos
m
olificadores elétricos, aassadeiraa
m
;motocicletas, motoeargas, moto furgões, trato
de sódio. óxido de ferro, oxido de antenas, batedeiras, balança comuns

Buscopan
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_elétrasa. earômetros, baterias de acuram.' balhado, - ciraanto metálico, • cobre em
lado' ta binóculos. bitolas, bobinas, bo. bruto aa parcialmente trabalhado, cous, :14%43 de indução, exceta peu. fins cura_ raças, estanho em bruto ou parcialmente
ativos, Isotões de .air.a s 'iiati elétricas trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
4)00b. s medidoras. ans'nas- Lr:assolas, eia= trabalhado, ferro em barra, em chapa,
' crias e tricas, bulea e letr cos. caixas ds fundido, maleável, mariganiSs, gusa, ve.desca.ca câmaras irreorti.'cas. e fora) lho, gusa, temperado, maleável, lâmigráficas, cafpainhas elétricas. chassis de minas para fechaduras, funis, furadores,
rádios, chaves elétricas, clasmatógrafos. latão em vergalhões. alumiai° alpaca.
cronógrafos, cronômetros, combustores ligas metálicas, metais em massa, asde gás, cidêmetros, cristais de rádio, tampados, para soldas, para ligas, Emacondensadores, cortadeiras para fotogra. lhas, magnésio, metais não trabalhados
.s . fias, chaves de alavancas. chaves auto.. ou parcilmente , trablhados, níquel, ouro
snáticas. capacitores •de bloqueio capa- páldio, papel • estanho, platina poeira
a
citares eletroliticos, calibradores, disaos
de zinco, prata, solda, tungsténio,
para telefones, discos gra vados, diais,
zinco corrugado, zinco liso • e
despertadores, enceradeiras elétricas, en•
fõlha
' Classe 2
Classe 6
Substâncias e preparaçoes quinucaa Para distinguir: Máquinas e partes dr:
asadas na agricultura, à saber: adubos, • maquinas para todos os fins industriais:
adubos artificiais para o solo. álcalis, Máquinas de rosquear, serras -mecânipara fins agrícolas, bactericidas, ceras cas, motores elétricos, alternadores, fer-para enxertos. cianamide de r.ã1c10 ramentas e placas para tornos, gera.
tomo adubo para o solo, defumadorés. dores para correate • continua e alter•desinfetantes usados na agricultura c nada. plainas, máquinas de furar e cen-tra horticultura, • escórias básicas paia trar tornos mecânicos, prensas mecâniadubos, essências para exterminar ani• cas. máquinas aruassadeiras, misturadosmais e plantas daninhas, extrans de mas e distribuidoras de concreto e
.fluassia para fins horticolaa, fertilizau. bafro, máquinas compressoras. máqui'tes para o solo. formicida, guano, inse- nas adaptadas na construção e consertifugos. massas para enxertos; pastilhas vação de estradas. mineração, corte de
-Para destruir insetos, preparações para madeira, movimento de, terra, carretos
'preservar o solo, preparações para des. e outros fins industriais, elevadora. má.truir insetos, hervas e plantas dali. quinas desempalliadoras: descamisaras,
¡Masa sais para fins agricolà, sais para ensacadoras. brunidoras, classificadoras,
fins bom colas, substâncias químicas ventiladoras • moinhos. para •éereals,
Para destruir insetos. hervas e pl.nuas máquinas secadoras, trituradoras, mildarrinhas, venenos contra e vermina, verlzadoras fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mdcânicas, tupias, máquinas de
venenos para insetos •e visgos
,
abrir chawtas marteletes. ventiladores,
contra lagartas
exmastotes para forjas •boinbas centriClasse 3
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Substancias q uímicas, P ro d u tos e Pres pistão para todos os fins, aríetes, aal• parados para serem usados na medi.
cinza ou -na faanácia, tais como: ace- deiras e tütbinas, injetores para caltona, adrenalma, aguardenfe alemã, bál- deiras, válvulas e transportadores ausamos, beberragens medicinais, bicarbo- tomáticos de alta . e baixa pressão
natos de sódio, cafeína, camomila, can- :prensas hidráulicas martelos mecânicos
tora, cápsulas medicinais, cloretes, cle- e máquinas limadoras, máquinas operaridinas cocaina', curare, elixires, em- tri s .c ,ntativa5 ou cortadoras para usiplastos medicinais, estriquinina. ater sul: nar ferro, aço e bronze, máquinas para
•fúrico, fortificante, glicerina, iodo, la. inciustrias de tacidos; teares, urdideiras,
• nolina, laxantes, leite de tnagnésia, pur- encanatorias, espuladeiras, torcedeiras
gativos. purgantes, lombrigueiros, mag- rneadeiras, rolos e roletas,: brunidores
. nésia 'fluida, sais . de morfina, narcóti- paar cereais, Máquinas para fabricar
cos, novocaina, nos atômica. óleos can- papel e máquinas para fabricar papel e
forados dc . fígado de bacalhau, de rí- máquinas de impressão, dínamos e
receptáculos s
cino, tinturas, extratos fluidos, infusos
Classe 4
Classe 7
Para distinguir: .Algas marinhas, algo-. Máquinas e utenslos para sereia] asadão em rama, âmbar, asfalto, argila re. dos exclusivamente na agricultura • e
'fratária. areia para fundição e monazi- horticultura a saber: arados., abrideiras
tica, asbestos, azeviche, bauxita, barbas de sulcos.- adubadeiras. '
mecâe barbatanas de baleia, borracha bruta, nicos e empilhadores .ancinhos
combinados
breu: cola, .cânhamo, cana da índia, ca. arrancadores mecânicos para agricu.itu-'
belcis ou cria animal, corantes' animais, ra, batedeiras para cereais, bombas
vegetai ou minerais em bruto, cascas para adubar, ceifadeiras, "carpideiras
para curtir, têm virgem, cardas, cinzas 'ceifacius para affoz. charruas para gri.
cortiça, caolim, capim, cera animal ou dulutura, cultivadores, debulhadores.
vegetal, chifres, eonch a, s, coral: enxofre, destocadores, desentegradores, esmaga
estopa, fibras, gomas e colas em bruto dores para a agricultura, escarrificadogorduras, grafites e guaraná em bruto . res; 'enchovadeiras, facas para máqut.
gomalaca, guta-percha: hervas em , bru- nas s agrícolas. ter radeiras,
aa, juta, lã em bruio, madreperola, lar garra' para • arado, grades de discos
'toe, tnanganez, minérios, madeiras bru ou,. dentes, Máquinas batedeiras para
acabadas senii:-acabádas, aplaina- agricultará; máquinas' insetifugas, - máe compensadas: mirar, óleos em quinsa vaporizadoras. máquinas de
toa paina, parafina, pasta de papel, Mungir. máquinas niveladoras de rerraN
madeira, de algodão ou . 15, pedras, máquinas . per5uradoras para a agaiculpitos de animais, Penái,.. penugens, Pias- ttue, máquinas de plantar, motocharseva, pise, - Opa; raizes. rami, resinas; ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
st,bo, serragern; talco-terra cota,' turfa roçar, de semear. para- sulfatar, ' de
tos_quir, de triturar, de esfarelar terra'
s Classe . 5 ..,.
•
AçO .em bruto, aço preparado, aço -doce, para ' irrigação,' para matar formigas e
aço ' pára tipos, aço .fundido, • aço par- outros insetos paia burrifar • e pulveri
cialmente- -trabalhado,- aço polido, aço zar desinfetantes, para adubar. para
refinado, lionzess bronze • em bruto . ara- agitar, e espalhar palha, para • solhei
algodão. para colher cereais,' m'ágairms
mes lisos . e . faipados, bronze, de
asna, broná em Pó, em barra, cluagsbo amassadoras asara • fins agrícolas ,de,
. bruto , ou ' .:.pai•cialmente prepacado, cortar árvenaes, .pari espalhai, pira
,táNttin?s . combinadas para e
çaibalto era, larutai, of partlalmente
gol:a-a-atas
,aass tvIlq
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mear e culturas, de ciesbanar, para en- radeiras e escarradores, escarpelos, asa
silar, máquinas e moinhos para forra-- • pátulas, espigões para dentes artifis
gen& máquinas toscadoras, ordenado- ciais, .espelhos e espelhinhos, estirpa
res mecânicos, raladores mecânicos. ro- nervos, estojos e paradentose, escavalos compressoses para a agriculssra, dores, dentislisadores elétricos ou não.
sachadeiras, semeadeiras, aegadeiras, escovas para dentistas, exploradores.
socadores de terra. tosadoias de gra- extratores de panos, extratores de rai ma, tratores agricolas. válvulas para zes, faquinhas, fateixas, ferro -para
máquinas agi-Isolas
limpar e cautarizar, fixadores de lín
Classe h
gua, formões de esmaltes, ganchos, ga
Para distinguir: Efiniinadores de bate- chatas, gesso, godiva, .guta-percha,liria, dispositivos para contrriar ou mo- mas para cravo, limpadores de dentes,
dificar correntes elétricas, x..e.clusive Sis- mut:linhos, ' metal, caolha, máscars
a
tcn_as retificadores de correntes alter- para ater, matrizes para trabalhos den
nadas, amplificadores, monitores alon- tários, martelos automáticos para dengadores de arco, carregadores de ba- tes,. modeladores, suflos, polidores, ponteria automáticos, auto-reguladores, bo- tas porcelanas para dentes, para agua
binas de reatância, soldadores de re lhas, para algodão, porta-tampão, prensistência elétrica, lontes de aorrente de sas ' para termoplásticos pó e liquid o
acalecimento por " indução, controtado para obturar dentes, expara e supri . e
res de, sinal neon sr. ansformadores. em liquido, papel carbono para uso
controladores de alimentadores vibra, dentário, parafusos para suflo, pó abra
tórios, e reguladores de voltagem, tu- sivo, raspadores,' removedor de mar-s
bos de descarga de espaços elétricos, chas, rocheiros plásticos excipientes
válvulas ou tubos para rett licação, re- I para os queixos, separadores, serrinhas,
gulagem e - estabilização, tubos ou vál- I cordas para -dentistas, sondas para nervulas a vácuo, tubos ou válvulas reti vos dentais, seringas, fivelas, separadoficadoras. valvulaa, pilhas foto-elétri- res, tesouras para dentistas, tesouras e
cas, artigos, acessórios 'e equipamento tesourinhas para dentitas, Vasas de caiufotográfico, a saber: equipamento loide, tiras de lixa, termômetros, vulcanites e vulcanizadores
"loto-flash", inclusiva tains adas * foto- .
Classe 11
.
clash' e . refletores para as mearnas„
unidades fornecedoras de força para Ferragens em geral: Arpões, ancinho
loto-flash" e meios para controlar • arrebites, argolas, arruelas, abridores d e
corrente de "foto-flash'', altímetros lateas armações de metal arames lisos e
calibradores de altímetros, precipita- farpados, arpões de carregar. arame s
dores • de porira, fontes • t'ke corrente metálicos, bola de aço, almotolias, caaterro-estática, osciloscópios de alta deados correntes chaves, cremones cai.
velocidade, sistemas de comunicação xas de metal para portões, colunas. capro micro-ondas dispositivos para me- nos de metal, cabeçotes. carreetollhas,
dir unidade.' máquinas 'testadoras de cabos de- metal. chuveiros comuns, crifadiga ou cansaao operadas eletro-ma- vos. cruzetas, curvas,. catracas, chamignéticamente, antenas de radio, iam- nés, ,de, metal campainhas caixas d'água
padas de painél de radio. transmisso- para aparelhos sanitários, estacas, peres da radio, receptores de radio. dis• quenas fechaduras. chapas, Centro de
positivos receptores e transmissores de' mesa; distintivos dobradiças, esferas, esrádio, radar._ transmissores - televi- guichos, extensões. ferragens para apasão, receptoras de televisão, dispositi- relhos de bidês facas, canos, fivelas, fevós para. vulcanização, de pneumati- chos para malas e pastas, 'echos de secos, larapadas para televisão, e tam- burança para portas e janelas, ferrolhos
padas elétricas, - tubos ou válvulas a ferrolhos, ferragens para aparelhos de
vacu() para radio e tubos ou válvulas bidês. frisos, ganchos, guarnições de
para radio. pilhas foto életricas e lam- metal para banheiros e bidês. guarni
pr,das de televisão, tonógrafos elétri- ções, de metal, ganchos para quadros
cos, combinações radio-televisão-fonó- grampos para emendas de correias
.guarniçõel de metal para máquinas. gro
grafo
m para andaimes, curvas els
raSk grapos
Classe 9
Aocrdeõesa cordas para instrumentos refórço, grelhas, ladrões letras e mi
musicais, Z.15,30ViOS, bandolins, bandeli. meroá de metal, luvas para bombas dá.
nas, banjos, baterias para jaz-h-and, gua mossas; marretas, malhos, matri•
,baritonos, bombardinos, banias, oquilhas zes. martelos. molas pira portas, telas
para. instrumentos musicais caixas . so- metálicas, tubos de metal, maçanetas
noras, caixas de música, 14 órgão, de machadinhas. molas de vae e vem, mo
piano, cavaquinho, calos, pianos e par- ',ias para cadeiras giratórias, matrtzes
te deste, citara, clavas, cimalos, clari- 1 porta-toalhas. presilhas para malas e
ões, pasta, ,,pregos, prafusos. porcas, ortaneles, concertinas, cometas e cornet
cornetins, instrumentos musicais para j chaves, rotetores para calçados, placas
crianças, flautas. flautins, gu:tarras. gal. postes de metal, pilares pequenos, raia
tas, harmônicas, harmónios, harpas. li-j seiras, roldanas, ralos para pias, raspa
. ras, ocarina órgãos pandeiros, pistões, I deaisaa, aacarrolhas. sifões, suportes, to ,
pratos de bandas, rabecas,. realejos -, 'rd- i setas, tenazes, telas de arame, tesouras
quintas, saxofones. tamborins, tambo:. trilhos -para portas de correr, torneirarl
res, tantans; trombones -trompetes, tubas, trincos:: tanques de metal. • trilhos para
violas e violõesce 'parte de instrumentos
tuia.
musicais, não incluidas em outras ala ases efevadores. tubos, tubos coadune,
de assa
Classe 10 ' • ' • a— encanamentos' tranquetas., tubos
Á.
sens' 'costura. uniões, tuboss
Abridores de boca para dentistas: nua sasiciadosss
metal e mos:
lhas, amolgadores, alicates,- alimadore-a sgnr-. Classe , 12 anéis para incrustações. articuladores:
aparadores, alavanca- 'de raizes • 'para Artigos de merár comum- nãe incluida.
ds nestas,' bfros d egass boticões; bisturis- •em otilraS claises ':alfáretes.
i agulhas pata 'erotlea, argolásr bota
brocas - para dentistas. • borrachas'
chnotilhoss colchetes, ' dedais, tivelas;•Is'
separar dentes, ZInzéis., cinzellnhas to-s1
usa . métricas, fechos corrediaps; gárara
Iberas e colherinhas bicadas e
I gaifasetle.s metal ?liara alst fPiêeg • de Vét
das: compassos, .' csaVadoreS,
;ttehas. ilfatisnbpamissangas lantejoulas-, p'sat's
odontológicas. : contra •' placas, :Ardas • e, "Sti' salfiaai e ‘passadoses
para motores dentei.. atificiais rionta
ss..selaase s13
s"
luraSS desashistetlido'reS, • desa.'ati"e
AnéSs cle• -oraro.•asrala•!, coin e sem p:.'aFti"
PórtesSpaía querío, diSCd
fixa, -anuir= , Preciosas:" alianças, alfinete' para
•
•
a
'
-

1
a
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vaias, brincos, barretes, baixelas, balan- badores, tintas para escrever, borracha, I gem e para croché; fios e linhas de toda mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
gandans, em metal precioso e imita- molhadores, gornadores, coladores, ces. especie, fios e linhas para pasta. linha- armações para óculos, bules, bandejas
bases para telefones, baldes; bacias, boldas de aço para pesca
ções, botões para punho e colarinho' em tos para papéis e correspondência, essas, caixas, carteiras, chapas, catas*
Classe 23
metal precioso e inaltação, cordões de quadros, desenhadores, datadores cora
ouro, prata e imitações, colares de pe. minas, furadores,máquinas 'de apetres Para distinguir: Tecidos em geral, te.- para ferramentas e utensílios cruzetas
dras preciosas, ,de pérola e imitações, chos para apontar lápis, lápis, canetas, cicios para confecções em garai para caixas para acondicionamento de ali.
chantelens, correntes para relógios, me- Lapiseiras, porta tinteiros, porta lápis, tapeçarias e para artigos de cama e mentos, caixas de material plástico pare
dalhas de ouro, prata e imitações, para porta-carimbos porta-canetas, descanso mesa: Algodão, alpaca, cabulo, ce. baterias, coadores, copos, canecas, co.
correntes de relógio, objetos de ouro para lápis e canetas, réguas, instrumen- tina caroá, casimiras, fazendas e tecidos Iberas, conchas, cestas para pão - cestie prata para adornos, pendantifes, pula tos de escrever e de desenhos, portas de lã em peças, juta, lesei, 'nylon, nhas, capas para álbuns e para "faros,
seiras, serviços de chá e café em metal cartas, porta-blocos, prensas, prendado- paco-paco, percalina, rami rayon, seda cálices, cestos, castiçais para :velas,
precioso, serviço de almôço e jantar em res de papéis ganchos percevjos, com- natural, teciods plásticos, tecidos impar- caixas para guarda de objetos, raiaschos, codores para chá, descanso para
meáveis e tecidos de . pano couro,
metal precioso e seu comércio e indústria P assos , máquinas para escrever, calpratos, copos e copinhos de plástico
. Classe 14 - cuias e somar, máquinas para grampear,
veludos
,
Paar sorvetes, caixinhas • de plastico
Classe 2a
Vidros, cristais e seus artefatos: gar. grampos e ganchos para escritórios,
rafas, garrafões, frascos, recipientes tira-linha. fusins, godeta, sinetes, argui. Para distinguir: Artefatos de algodão, para sorvetes, colherinhas, pasInhas,
-. para mofarizes, copos, cadinho, cubetas, fichários, asapotecas, carrinhos para nylon, plásticos, canhamos, caroá, juta, garfinhos de plástico para sorvete, for.
máquinas. de escrever e cofres • lã. linho, paco-paco; rama. rayon, seda minhas de plástico para sorvetes discos
hastes, varetas, grais mamadeiras, forClasse 18 - 4 —
natural para senhoras, bordados, Iscarias, de mesa, estojos, estojos para óculos,
mas para forno, assadeiras,. compotei' s e ynunições de guera e caça: bandeiras, cordões, cadarços, coadores embalagens de material plást.co caiba' ras, saladeiras, jardineiras, porta-joias, Arma
centro de mesa, blbelots, paliteiroS a por. alfange, arpões,. balas,, baionetas, ta- de café: sobertas para raquetes cober- lagens de material plástico para sorveta-retratos áarras, cantares, cálices, pra.. nhões,• carabinas, chumbo para caçar, tinas para .cavalos, debruns, enfeites, aes, 'estojos, para objetos, espumas de
tos xícaras', tijelas, bandejas, pires, casa cartuchos, dinamite, espoletas, , expio- etiquetas, entremeio, entretelas, flynns- nylon. esteiras, enfeites para asubsen6..
tiçais licoreiros, vasos, serviços para & Vós, espingardas, fuzis, fogos de arti- las fitas, franjas, filtros de café. , galões, vais, massas anti.ruidos, escoadoras cic
de chapéus mochilas, montas nes, pratos, funis. formas para doces., fitas
refresco para chá e café, jantar 'e so- ficio, metralhadoras, pistolas, pólvora,
gas, ombreiras, passamanarles, palmi- isolantes. filmes, fios de celulose. fachos
Punhal e revolver
bremesa, taças. aiasilahmes, mantagueia'
paia bolsé, 'facas, *guarnições, guarni.
•
Classe 19
.
lhas; pavios, passamanes, pon-pons,
ras, cápsulas, lustres,' abat-jours, can.:
delabros, pinjentes, pendentes, podestais, Para distinguir: Aves e ovos-em 3jeral, gentes rendas rédeas, redes, sacos, sacas. ções para chupetas e mamadeiras, guarsaleiros, tubos travessas, vidro para via inclusive do bicho sia seda, animais, sacolas tiras, telas para bordar, xergas nições ' para porta-blocos, atiarrsições
para liquidificadores e 'para batedeiras
draças, para relógios, passaautomóveis, vivos, bovinos, cavalar, caprinos, galia
Classe 25
de frutas e legumes, guarnições cle;ma.
náceos. ovinos e suinos
para parabrisa e para conta-i,'!3tas
Árvores de natal. bibelts, bolas pari cri-. teria) plfsstico para utensílios e ob;ietos,
Classe 20
Classe 15
feitas
.s. -de
• árvores de natal,. 'cartas geo- guarnições Para bolsas, garfos, galerias
Para distinguir: Artefatos de casai:nicas Ancoras, alvarengas. bolas', botes, sala si ancas,
cartões postais, cartazes, dis- para cortinas, jarros, .laminados piás.
va
vidas,
barcos,
cassais,
chalupas,
orcelana. faiança, louça vidrada ara uso
plass
desenhos artisticos, desenhos da- ticos, lancheiras, -mantegueiras, malas,
t
as,
faluas
Inchas,
nvios,
rebocadores,
,r
'
caseiro, aparelhos 'de chri. de café, de
calcomania para tecidos estátuas. esta- orinóls, prendedores de roupas. miado.
jantar, serviços de refrescos e de bebi- embarcações de todos os tipos, dragas tildas, estampas, gravuras, frutas de res para móveis, pires, prat
as. palitei..
flutuantes, cabrestantes, correias,
das ,a saber: abajures de lampião, açu- egruas,
guinchos, guindastes, molinetes, vidro, figuras de ornatos, festões, foto- ros, pás 'de .cosinha, pedras Imites esti.,
careiros, apanha-moscas; bacias de la- instalações industriais para estaleiros e grafias, frutas de louças, figuras para ficiais. porta-pão, pulseiras para ralo.
trina, bandejas, banheiras, biscoiteiras, portos, cintos de natação, velas para enfeitar bolos de aniversrios, batizados gios, protetores para documentos, pu.
bidês, bilhas, botelaa, botijas, bules; ca- barcos, paraquedas, salvaavidas, gan- casamentos e outras quaisquer come- xaclores de água para uso doméstico,
fasearas, canecas, castiçais, chavenas,
moraçõas, gravuras imagens, letrei- porta-copos,- porta-níqueis, porta-notas,
chos para boies e dispositivos para
scentros de mesa, compoteiras, cubos;
, arriá-los
ros manequins, maquetas, obras artísti- portaaclocutnentos, Placas, rebites roda.
descansos de porcelana:. escarradeiras, .
Classe 21
cas. obras de pintura, painéis e carta- nhas recipientes, suportes, suportes para
esptemedores; filtros, funis, aarrakis. Para distinguir:. Veiculas e' suas artes zes para decorações e para exposição, guardanapos, saleiros. tubos, tigelas,
globos, jardineiras, jarros, jarrões; lava. integrantes, a saber; Aeronaves, aeros- prc>letos, mostruários de mercadorias tubos para ampolas, tubos Para serindedos, lavatórios. leiteiras; maçanetas tatos, aeroplanos, alavancas de freios. diversas e para propagandas, suportes gas, travessas, tipos de material plás.
de porcelana, mantegueiras, molheiras, amortecedores, ambulanclas, andor I- artísticos para vitrines. estatuetas para esmeril em pedra, em pó, em disto.
em pasta para afiar, moer e desgastar,
mosingas; paliteiros, pedestais, pias, pi- n h a s, assentos de veiculos, aviões, au•
adornos e para fins artísticos, e
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
res, polvilhadores. porta-lacas, potes, tomóveis; balões, barcos, bicicletas,
•
taboletas
•
para ladrilhos e adesivos para azulejos..
puxadores; receptaculos; saleiros, servi. barras de traias, barras de tração, braClasse 26 anéis, carretéis para tecelagem e guarços de chá; taças ara café, travessas, çadeiras de caixas, braçadeiras de eixo,
terrinas; urinóis. vasilhas, . vasos, vassos braçadeiras -de molas, braços de vei- Adornos de madeira, marfim ou osso nições de material plástico para indús.
para
mobilia,
ancinhos
de
mádaira.
sanitários; xicaras
Mos: (barretes, carros de bagagens, anais de madeira para cortinas, argolas tico, sacolas, sacos. saquinis Is vasilhames para acondicionamento. vasos, xi.
'asiaase lb
carretas, carretas de artilharia, carriPara distinguir: — Os seguintes mate- nhos de mão, carrinhos para pedreiros, de madeira, marfim ou osso. argolas Caras, colas a frio e colas não incluídos
de marfim ou osso para dentição, ban- em outras classes, para bca racha, para
riais para construções e decoraçoes: carros para carga, carros para estrada
delias
de madeira, barris de madeira, corturnes, para marcineiros. para saoaProdutos de ouse 4stá'tico. materiat de ferro carros, caminhões, carroccrias,
cabides
para roupa- de madeira, cabos teiros, para vidros, pasta adesiya cassa
isolante contra trio h caiai. tijolos, carroças, carruagens carros tanques, cade . madeira, caixas de madeira. cestos correias, pasta e pedras para afiar.
produtos para tornar impermeabiliza:ires mionetas, chassis, carburadores,- chapas
aria sexta, colas usadas nas indústrias
lis argamassas de cimento e cal hidráu- de cabeçalho de veículos, chapas cir- copos para Cozinha, colheres de vau.
de calçados
lica, tubos para concreto, argila, areia culares de veículos, charneiras, coches, marfim ou osso. dormentes de madeira,
Classe 29
-"
engradados
de
madeira,
escada
de
mapedregulho. gesso. estuque. chapas iso- conexões de tope de veiculas, cubos paEspanadores, vassouras e escovas cro.
lantes. placas Para pavimentação,. te- ra propulsores, cubos; desligadores; ai- deira.' espetos de madeira, esteirinhas de
muna e escovões
lhas: estacas. cal telas de metal perto res engates de borracha, engates -Cie fer- madeira para mesa, fivelas de osso ou
Classe 30
construções, postes de crncreto, cirnam ro. estribos para carruagcns, estribos de marfim, forquilhas de madeira,. gaiolas Bengalas, guarda-chuvas, sombrinhas e
de
madeira
para
passarinhos,
janelas
de
to, peças ornamentais" de cimento ou <Temia 'sag3ealegma 'scanalan ap soa
armações, cabos, capas, ponteira e
gesso para tetos e paredes. lamelas de' aos de hélices, eixos de locomotivas, ei- madeira, ganchos de madeira, grades de
varetas para os mesmos
madeira.
maçanetas
de
madeira,
(adiumetal madeiras para construções, solei- veículos; freios automáticos, freios pneu,•
Classe 31 ras para portas, vigamentos e caibros. máticos, freios para estrada de ferro. veals de madeira,' mastros de madeira, Lonas de creio, gacheta, anéis de vepalitos.
pedestais
de
'madeira,
pegadoras
caixilhos, tacos.' parqueies, venezta-ia s ferro de paralama; galeras; hastes de
dação, bujões„ carburador. bujões de
alanclas" batentes, colunas., balaustres veiculos, hélices; iates, injetores de lo- de madeira para roupas, pratos de ma- cabe,çote, bujões de cárter, bujões, de
deira.
marfim
ou
osso,
quadros
de
maladrilhos .\ azulejos; mosaicos, -. manilhas. comOtivas; jogos de engrenagens, ia
diferencial, canaletas, correias de transtonos.- lambris, frisos Po rtas. Portões- gos de rodas, jogos de rodas para trans- deita, reguas de madeira, exceto para missão, mangueiras, tampões, tubulaescritórios,
rosários
de
contas
de
margrades, esquadrias calhas, tubos de porte de toras; lanchas, lanchaes, liteições para vedação, vedadores, arruelas,
ventilação, luvas de junção, chapas ras, locomotivas; molas de borracha pa- fim, madeira ou osso, tábuas de madeira buchas, canaletas, correias de filtro,
para
fins
caseiros,
tampos
de
madeira,
para coberturas. cortinai°, estruturas ris carros, molas de veículos, motocie vasos de cordões de porta-Mala e das partes doi
metalicas, grades ou telas de arame cletas, motociclos, mo‘ociclos; navios: temeis de madeira, varas
automóveis, correias. de ventiladora felmadeira, marfins ou osso
para sarros ou armações para
ônibus; painéis de armação de veículos.
tro dos vidros das portas, das rodas e
Classe
27
aonstruções
para-choques, para-lamas, pontões re- Aretfatos de palha e de fibras, a saber: dos cubos, feltra dos viros das portas,
Classe ,17
boque; reboque para transporte, rebofeltro para retentores, lonas dso. patins
Para dstinguira Artigos. máquinas e cadores, rodas para veículos; saveiros; Alforges de vime; capas para garrafas, dos freios, mangueiras, mangueiras
capachos.
cestas,
esteiras,
esteirinhas
Instalações para escritórios em geral: tambores de freios tenders, tilbures, ti- fios de pita; malas de fibras; .rédeas; dos freios, do eixo trazeiro, do cárter,
Papel carbono, arataca, se pa rad dia rantes de carros, tratores troles trenós, sacas de palha, de fibra ou cânhamo:
do radiador e do filtro de ar
para arquivos arquivos para correspon. triciclos, trucks de locomotivas: . vagões,
Classe 32
,
xergas
de
palha
ou
de
fibras
•
ciência pastaa para escritórios com
Almanaques, agendas, anuários, állausni
vapores, velocipedes
Classe
28
fechos de metal: almofadas para ca•
, Clame 22
Para distinguir: Artefatos de material impressos," boletins, catálogos, edições
ranhais e para tinta abridores de cartas Para distinis.
e de nylon: Recipientes fabri. impressas, folhetos, jornais, livros im uir:. Pios cl ealgodão, canhaberços para mata Tborrao. papel
canetas
para mo' juta: lã ,nylon, fios plásticos, fios
'
impressas, 'revistas,
cariem
sna\e'rtal plástico. revestnen- Pressos, 'publicações
cas''
de
dO
desenhos cortaaores de
S n da natural e rayon, para sucia- i tos confeccionados de substancias ani• órgãos de publicidades, programa, ma.
sem, para bordar, para costura, tricota- de

_
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dtofônicos e rádio-televisionados, peças 'contabilidade; 'mata-borrão- amamento,
Classe 41 .
.. gás engarrafado, gás liquefeitos, gaioteatrais e cinematográficas,
de papel transparente; pratos, papelk, i Alcachofras, aletria, alho. . aspargos, dos a iluminação e ao aquecimento,
programas circenses
aos, papéis de estanho e de alumínio, açucar, alimentos para animais, amido, óleos para - amortecedores, petróleos e
Classe 34
papéis sem impressão, papéis em branco amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
- querosene
Cortinas, capachos, encerados, inclu.. para impressão, papéis fantasia, manou arroz, atum, áveia, avelãs, azeite, azei, Classe
sive para instalações hospitalares, linó- para forrar paredes, papel almaço com tonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
leos, tapetes em geral para-assoalhos ou sem pauta, papel- crepon, papel de biscoitos bombons, bolachas, baunilha; Para distinguir: Sabonetes sólidos, líe aradas e artigos de pele para os seda, papel impermeável, papel em bo- café em pó e em grão, camarão, canela. quidos, pó, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
mesmos fins, assadeiras
bina para impressão, papel encerado, em pau e em pó, cacau, carnes, chá, bastões para barba cremes para o
Classe 35
caramelos,
choaolates,
confeitos,
'cravo.
papel higiénico, papel impermeável
Couros e peles prearadas ou não, Ca- para copiar. papel para desenhos, pa- cereais, confiais°, amuai de leite, cremes rosto e barba, pinturas em liquido, pó
murças, cromos, vaquetas, pelicas e ar pel para embrulho isapermeabilizado, atina aticios, crucavas. compotas, can- ou concretas para coloração dos labios,
tefatos dos mesmos: Almofadas de coa- papel para encadernar, papel para es- gira coalhadas, -castanha: cebola condi- olhos e sobrancelhas, extratos, loções.
ras, arreios, bolsas, carteiras, caixas, crever, papel para irnpriniir, papel pa- mentos para alimento.. coloramas, pomadas fixadoras para bigode, cosmea
chicotes de couro, carneiras, capas para rafina para ebbrulhos. papel ,celofane, chouriços, dendé, doces, doces de fru- ticos, brilhantinas liquidas e concretas.
.-- álbuns e para livros, embalagem de papel celulose, papel de linho, papel tas, espinafre, essências alimentares, em- aguas -de colonia e de toilette, pó de
Couro, estojos, guarnições de couro absorvente, papel para embrulhar ta- padas, ervilhas, enxovag: extrato de to- arroz, comprimidos e em tabletes, tias:
para automóveis, guarnições para por- baco, papelão; recipientes de papel, ro- Mate, . farinhas alimentícias, favas, fé- tur as para -cabelo, dentifricio em pó,
ta-blocos, malas, maletas, porta-notas. setas de papel, rótulos' de papel, rolos culas,. flocos, farelo, fermentos. feijão, liquido,' concretos e em pasta, sabões
porta chaves, porta-niquela, pastas, ré- de papel transparente,, sacos de papel, figos, faiem frutas secas, naturais e cris- dant friclos, essenaas,, talco perfumado
deas. selins, sacos para viagem, saco- serpentinas; tubos postais de- cartão, talizadas; glicose, goma de mascar, gor- agem para , embele,samento da pele.
duras, grânulos, grão de bico, gelatina; &impo° hquida, pó ou coam:ato, tônilas, saltos, solas e solados, tirantes para,
sabates- de papel
goiabada, geléias, herva doce, herva cas e vigores rara cabelo e rale. depiarreios e valises
Classe 39
mate, hortaliças, lagostas, !águas, leite, latórios em líquido, pó ou concretos,
Classe 36
Para distinguir: Artefatos de borracha, condensado, leite, em pó, legumes em
Artigos de vestuários, roupas feitas, borracha, artefatos de borracha para conserva, lentilhas, linguiça. :ouro; mas- jxmiadas, cerniam, tabletes. Japis, passemi-confeccionadas ou sob medida, veículos, artefatos *de borracha não in- sas alimentícias, mariscos, manteiga. tas líquidos e esmaltes para limpem
para homens, senhoras e 'crianças, a cluídos em outras classes: Arruelas, ar.. margarina, marmelada', macarrão, mas- das unhas, águas de quina, sachets para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes,
saber: Agasalhos feitos de peles natu- golas, amortecedores, assentos para ca- sa de, tomate, mel e melado, mate,
mas..
e em pó. pra arados liquido:, em pó e
rais ou artificiais, anáguas, aventais, deiras, borrachas para aros, batentes de sai para mingaus, molhos, moluscos,
batas, babadores, blusas, blusões, boi- cofre, buchas de estabilizador, buchas, mostrda, mortadela; nós moscada, no- pomadas para avitar o suor, vaselina
perfumada, sais para banha
nas, bonés, boleros, cceninações, casa- buchas de ¡melo, batente de porta, zes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
•cões, capotes, calças, calça-saias, china batente de chassis, bicos para mamadei- pães, paios, praIinés, pimenta, pós para
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los. cintos, cintas, camisas, camisetas, ras, braçadeiras, bocais, bases para-te- pudinm, - pickles, peixes, presuntos, pa- Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
calções, cartolas, coletes, corpinhos, ce- lefones, borrachas para carrinhos indus- tês, e petit-ols pastilhas, pizzas, pudins; j passatempos, a saber: álbuns para ra• roulas, cuecas, colarinhos, cueiros, cha- triais: borracha para amor tecedores, queijos, rações balanceadas para ani- f cortar e armar, aviões, automóveis
péus; dolrnans; .echarpes, estolas; farda- bainhas çje= borrcha para rédeas, cochina mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, aros argolas. beicinhos, bonecas', bonementos; gorros, gainchas, gravatas, de motor, mimosas de arashupeMs, cor* sanduíches, salsichas, salines sopas eu.. cos, baralhos de cartas, bolas para
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; len- clõea massmos de borracha, cebos para latadas, sorvetes, sucos de tomate e de todos os esportes, brinquedos em forma
ços, leques. lesmaria, ligas, librés,
ferramenta, chuveiros, calçam de bor- frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha- de animais, balões de brinquedo, bilhagerias; mantas, meies; palas, paletós, racha, chapas e cenkroa de mesa.- cor- rim, tremoços, tortas, tortas
- para ali. Os,. brinquedos, mecânicos, brinquedos
pantufas, pijamas, peignoirs, punhoç das de borracha, cápsulas de borracha mento de animais e aves, toarei"
touci- em forma de instrumentos musicais,
peitos e peitilhos para camisas, peleria para centro de mesa, calços de borrabrinquedos em forma de armar, brinchibo; vinagre
,
polainas,
ponchas,
pullovers;
nes,
cha pare ratiquirms, copos de borracha
Classe- 42 . quedos de borracha com ou sem assomonos. quep4a; regalas, robe de cham- pasa freios, dedeiras, desentupideiras, Aguardente pura ou composta, aperitia cio, carrinhos, carrocinhas, caminhões.
bre, tampas de brim para o trabalho, damos de mesa, descanso para pratos, vo, anis, biter, brandi, cerveja, conha- cartas de lagar, chocalhos, caneleiras
maupes feitas para crianças. roupões de encomm, êmbolos, esguichos, estrados, que destilado ou não, fernet, genebra, para esporte, cartões para lôto, casibanho; salas, sapatos, sandfslitta, man- esponjas de borracha c quebrajacto gin, licor, kimel, ..sétar, punche, pipas- nhas de brinquedo, -casinhas de armar.
Mos, shorts, sungas, slack,, sueterea pare 'torneiras, fios de borracha lisos, mint, rhum, suco de frutas espumantes, cadeiras de brinquedo, carteiras e enauspensbrke, soutiaes, mabmtudos: fiam Mimam de borracha, guarnições para _ vinho, vinho quinado e uísque
velopes com fôlhas para recortar •
jes, tern ss, toucat, tailleura, turbantes; móveis, guarnições cie borracha para
armar, calçados para bonecos, cordas
Classe 43
•
tiesSIonnes, uniformes para empregadas; automóveis, guanições- para veículos, Para distinguir: Aguas artesianas, águas para pular, clavinas para tiro ao alvo
cedidos; xale.
lancheiras para escolares: lántinas de de mésa, bebidas sepumantes sem álco- copos de dados,. caixinhas de música.
Classic 37
borracha para degraus, listra de borra- ol, gasosa, ginger-ale, guaraná, refres- dados, dardos, discos, dominós, espinRoupas brancas. para cama e mesa: cha para janelas e -para portas. lençóis cos, sifões, soda-limonada e xaropes gardas de brinquedo, espingardas de
Acolchoados para camas, _coleiam, co- de borracha, manopla', maçanetas, proClasse 44 . vento, • estaquinhas para jogar, enigmas.
bertores, eskamp4m, froviiás, guardama- i tetorm para para-lamas, protetores de cinzeiros, -cachimbos,
carteiras para engenhos de guerra de brinquedo, Lerpos, jogos ~e, jogos' de Malhes, para-choques, pedal do acelerador, pe- fumos, charutos, cigarros, cigarrilhos, nabos' de engomar, ferramen éas para
lençoie, mantaa para eamas, panos piem dal de partida, paras para businas, filtros para piteiras e para cigarros, criança. figuras • de aves e anima.s,
.coslaisa e panos de pratos, toalhas de pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- fumos em fôlha ou em corda, isquei- figuras para filmo de xadrez, fogões e
fogãozinhas de brinquedos, jogos de
rosto, e banho, toalhas de mesa, toa racha sara bengalas e muletas,- rodas
ro, piteiras, tubos d ecachimbo,
futebol de mesa, inelheiras para importa,
lhas para justar, toalhas para chã e massiças, rodtzios, revestimentos de
rapé e tabacos
ganchos para tasca, guisos para cria s
café, toalhas para banquetas, guarut- barracha, rodas de borracha para mó- . Classe 45
' çÕes para cama rt mesa toalhintues veis, sanfonas de vácuo, suportes de Plantas, sementes e mudes para a çaa, ba,reres. ;o iós, iscas artificiais
para pasca, jogos de damas, jogos de
motor, sapatas dodal de breque, e de•
(cobra pão)
sesubraio e' isolador, .suportes, • semi- agricultura, a horticultura e a flori- dominó, jogos de raquete, linhas para
Clame 38
cultura. Flores naturais
pneumáticos, suportes de cambio. Sanpesca, luvas para bom para esgrima,
Classe 46
para jogador de, soco, máscaras carnaJatos para guardanapos de papel fona de partida, saltos, solas e solados
aglutinados, aluna (em branco), albuns de borracha, surdinas de borracha para Amido, alvejantes, anil, água de lava- valescas, mesas de bilhar, de campista.
para retratos e autógrafos; balões (ex- aplicação aos fios telegráficos e telefó- deira, água sanitásia, cesa sara assoa- de roleta, de xadrez, mobilias de brinlhos, detergentes, esponjas de aço, fós- quedo, , miniaturas de utensílios domés'neto para brinquedos), blocos para nicos trovadores da porta, tigejas, tubos,
foros, lixivoa, lixas, lã de aço, poma- ticos, patins, patinetes, piões. petecas.
tampas
de
borracha
para
conta-gotas,
correspondência, blocos para cálculos,
das
para calçados, palha de aço, pra- planqueta" para ginástica, peças de
tinas
de
borracha
para
elaboração
de
blocos para anotações, bobinas, brochuparados para polir e limpar madeiras, jogos de damas dominó e xadrez, pelosabstâncizs químicas
ras não impressas; cadernos de escrevidros, metais e objetos, panos para tas, pianos e outros instrumentos musiver, capas para documentos. carteira
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cais de brinquedo, pistolas de atirar
para cigarros, calcos de tipografia de Acolchoados para camas e para mó- polir e para limpeza, panos de esmeril flexas, papagaios 'de papel. panelinhas,
e
material
abrasivo
empregado
na
liaspapel ou papelão, cápsulas de papel, veis, almofadas, aparadores, . armários.
quebra-cabeças em forma de armar
caixas da papelão, cadernetas, cader- balcões ' para venda, para móveis e pesa de metais e objetos, sabões em raquetes, redes de pasca, redes pára
nos caixas de cartão, caixas para pa- berços, biombos, cabides, cadeiras, ca- geral, sabões em pó, em flocos, saponá- jogos, rodas de roletas, revólver da
caos, velas e ardas a base de
pelaria, cartões de visitas, cartões co- mas, canapés, catres, colchões, cokhões
brinquedo. soldadinhos de chumbo. taestearina
'
merciais, cartões indicas, confeti, car- de molas, cômodas, conversadeiás, coboieiros para jogos, tacos ,de bilbar,
tolina, cadernos de papel melimetrado xins, divãns, enxergões, escabelos, esClasse 47
tambores para cri-inças. aamburéus.
e em branco para desenho, cadernos tantes, gabinetes de telefone, guarda- Para distinguir: — Combustíveis, lubri- tamboretes, tênis de mesa. 'trans e vias
escolares, cartões em branco, cartuchos cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias ficantes, substâncias e produtos desci- férreas para brinquedos, varas para
de cartolina, chapas planegrá‘icas, ca- de sala de jantar, mobilias de quarto, nados a iluminação e ao aquecimento:
pesca. vagonates e zepefins
dernos de lembranças, carretéis de papoltronas, prateleiras, sofás e
Alcootanotor , :arvão a gás, hidrocarbo_Classe.50
pelão; envelopes, envólucros pára chasofás-cama estofados
retos, gás metano, butano e propano.
rutos de papel, encadernação de papel
Bilhetast de loteria, cabogramas, carta- ou papelão, ettiquetas; félhas indicie,
zes impressos Lterais de propaganda,
clichés, cartões termoplásticos de
falhas de celulose; guardanapos; livros
identidade
impresacs. livros fiscais, livres de
•
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