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Transportes Santo Antônio Ltda.
— recorrendo do despacho que in.
deferiu o termo — 133.503: no.
me comercial para — Transpor..
Decisões eo Sr. Secretário da Intes Santo Antônio Ltda.
dústria
Alceu Guimarães Pinto — reO Senhor Secretário da IndúsO Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho. emendo do despacho que inde- tria exarou o seguinte despacho.
Rio 7 de janeiro de 1964
Não conheço do recurso inter- feriu o pedido de privilégio de
Conheco do recurso, nos ter.
Abbott
Laboratóries — recor- pôsto de fls. 25, e determino o ar- invenção para: Nôvo Modelo de mos do i único do artigo 50. da
rendo do despacho que indeferiu quivamento do processo com apli- Móvel de Copa e Cozinha — ter- Lei 4.048, de 29-12-191, e da Poro termo: 38.584: privilégio de in- cação do artigo 9•0 parágrafo 2.0 mo: 58.763.
• taria Ministerial 216 de 27-9-63,
Conheço do recurso, nos ter- conheço do recurso e dou provia
venção para Aperfeiçoa:mentos em do Código* da Propriedade IndusPreparo Liquido de Multiplas Vi- trial, tudo nos termos do pará- mos do parágrafo único do art. recorrido de fls. 19, para concetaminas e em Processo para Pre- grafo único do artigo 50 da Lei 50 da Lei 4.048, de 29-12-61, e da mento, para -reformar o despacho
4.048, de 29-12-1961, e da Porta- Portaria Ministerial 218, de .... der o registro do nome comercial
parar o mesmo.
ria Ministerial 218 de 27-10-1963. 27-9-1963, lhe nego provimento e com ba ee no artie
o 105 do adi.
O Senhcr Secretário da Indúsmantenho o despacho recorrido
Rio de Janeiro, 2 de março de de
go da propriedade Industrial.
tria exarou o seguintes despacho.
f
is..
31,
que
aplicou
o
artigo
18
1983.
parágrafo 5.° do Código da ProRio de Janeiro 2 de janeiro de
Conheço do recurso, nos termos
priedade Industrial.
1946.
do parágrafo único do artigo 50 Asa. José I. C. Verciani.
Rio de Janeiro 27 de dezembro • ASs José I. C. Verciani.
da Lei n.° 4.048 de 29 de dezemSecretário da Indústria.
de 1983.
bro de 1961, e da Portaria MinisAsa. José I. C. Verciani.
Secretário da Indústria.
terial 216, de 27-9-1903, e dou Armações de Aço Probel S.A.
que
—
recorrendo
do
despacho
Secretário da Indústria.
Indústrias Macedo Serra Ltda.
provimento a orecurs0, para reformar o despacho recorrido de deferiu o temi° — 49.671 — priJosé Dahan — recorrendo do — recorrendo do despacho que
fls. 447, e conceder a patente re- vilégio de invenção para — aMn- despacho que — deferiu o termo deferiu o termo — 154.789 —
qurida de acôrdo com as partes dril Para Fabricação de M018.3 — 110.393 — mar — Dohun — marca — Kassula — .de Arnaldo
características de fia 93. do pro- Helicoidais.
do requerente — Perfume Myreia de Castro.
Conheço do recurso, nos termos Ltda.
cesso.
Conheço do recurso, nos ter.
do parágrafo único do art. 50, da Conheço do recurso, nos termos mos
R10 de JtineirO, 27 de dezembro Lei
do parágrafo único do artie
da
Por4.048m
de
29-12-61,
de 1983.
do parágrafo único do aritgo 50, go 50 da Lei n.° 4.048, de .. . . . ..
taria Ministerial, 216 de
Asa. José L C. Verciani.
27-9-63, e lhe dou provimento pa- da Lei 4.048, de 29-12-61, e da» 29-12-1961, e da' Portaria Minis.
ra reformar o despacho recorri- Propriedade Ministerial 216 - de terial 216, de 27-9-1963. e dou
Secretário da Indústria.
do de fls. 30v e como conseqüên- 27 de setembro de 1963, e lhe ne- provimento ao mesmo para refor.
Cia Brasileira de Vidros — re- cia indeferir o pedido de fls. 2, go provimento, para manter o I mar o despacho recorrido de fls.
o termo — 441.186 — privilégio com aplicação do artigo 8.0 pa- despacho de fls. 6v que aplicou , 9v. denegando o registro da marcorrendo do despacho que deferiu rágrafo 5.° do Código da Proprie- o artigo 93 do Código da Proprie- I ma pleiteada com aplicação do
dade Industrial, na falta de an- ii artigo 95 n.0 17 do Código da
de invenção para — Fôrno Elétri- dade Industrial.
terioridade
impeditiva a indicar.' Prop riedade Industrial.
co de Vidraria — de Verrerie SouRio de Janeiro 2 de Janeiro de
Rio de Janeiro 2 de Janeiro de
chon Neuvesel — Verries Sou- 1964.
Fanb 2 de janeiro de 1984.
1964.
chon, Neu eesei Richarme Et Ass. José I. C. Verciani.
AAs. José I. C.Verciani.
D'Evian Reunies.
Asa.
José
I.
C.
Verciani.
Secretário da Indústria.
Secretário da Indústria.
Secretário da Indústria.
Coinheço do recurso, nos ter- Alvaro Coelho da Silva — reAnderson,
Clayton & Cia. Ltda.
mos do par:lendo único do arti- correndo do despacho que indeStudart & Cia. — recorrendo — recorrendo do despacho que Ingo 50, da Lei 4.048, de 29-12-61, feriu o pedido de privilégio de in- do despacho que deferiu o termo deferiu o termo — 189.968 —.
e da Portai ia mini L•rial 216 de venção para — Nova configura- 128.479 — marca — Cologne Ex- macrocnahe—ço Pd
roodurteocrurAsoccon
. 06 •
27-9-1983, e lhe neve ,ereeenento ção Extrema de Chuveiro Elétri- tra-Dry
— do requerente.
tèr,
para manter o despacho recorri- co Automático — termo: 53.009.
—
Financiera — de Perfumaria
s do p arágrafo único do adido de fls. ob.eeene •-• treco I O Senhor Secretário da Indúsgni': 50. da Lei n. o 4.048, de
res técnicos de fls. 32, do pro- tria exarou o seguinte ‘lespacho.
.
O Senhor Secretário da Indúscesso.
e da Propriedade Mi.
Conheço do recurso, nos termos tria exarou o seguinte despacho.29-12-1961,
.
.
Rio de Janeiro 2 de janeiro de do parágrafo único do artigo 50
63 e dou
Conheço do recurso, nos termos niSterial 218, de 27-9-1P.
da Lei 4.048 de 29-12-16, e Porta- do parágrafo único do artigo 50 provlmont 0 ao. mesmo, para re•
1964.
ria Ministerial 216 de 27-6-963, e da lei 4.048 de 29-12-61, e da Pro- formar ,o despacho recorrido pa.
Ass. José I. C. Verciani.
lhe nego provimento ao recurso teria Ministerial 216, de 27-9-63, ra conceder o re etstro de rn^,•ca
Secretário da Indústria
com aplicação do artigo 18 pa- e nego lhe provimento, para man- emblemática, . com 'todos Off ele.
rágrafo 5.° do Código da Proprie- ter o despacho recorrido, sendo 1.1-4-nq troe integram o rótula de
Otto Guilherme Rathsam — re- dade
Industrial. Mantenho o des- feito o registro nos termos dos fls. 3..
correndo do despacho que indenovos xemplares de fls. 247 a 249.
feriu o termo 41.701 — privilégio pacho recorrido.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro
de invenção para — Processo de
Rio de Janeiro 27 de dezembro Rio de Janeiro, 2 de janeiro de de 1963.
1964.4
Depuração Econômico de Cursos de 1983.
Ass. José I. C. Verciani.
'Asa. José I. C. Verciani.
D'Agua Poluídos de Cidade No- Asa. José I. O. Verciani.
Secretário da Indústria.
adamente de Cidades Industriais.
Secretário da Indústria.:
Secretário da Indústria.
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As 'Repartições Públicas
.As Repartições . eúblicas
cingir-se-Oh àsdásinala ror
deverão remeter o eXpedienln
astrais renovadas até 28..do
destinado 'à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano: eàs
jornais,- dica-id .:mente,. até_ às
OIRZ TOS! GERAS
iniciadas, em qualquer' época,
15 horas, exceto aos sábados,'
ALBERTO DE BRITO FEREIRApelos órgãos -competentes.'
pelos
quando devérãq fazei-lo até,às
,
A fim• de possibilitar'à
c•-iEpe
ocz'swiRvico
os_
geoartceções
CHEFE
12A
secAo
oat
INEDAÇÃO
11,30 horas.ines:a
de valores acompanhaFLORIANO
GUIMARÃES
• — As reeldincições 'Pertrnen-•MURILO:-FERREIRA-.4AL.VES
dos
de
esclarecimentos quan;?
.tes à' matéria retribuída, nos
à
sua
aplicação,
solicitamos'
DIÁRIO
OFICIAL
-caias "de erros ou omissões, de- usem os interessados pref eslEIÇÃO
verão ser formuladas Por esrencialmenle cheque ou 'vale
111~, iiat de •ubdoldad• do •iti:adianta de -12apartarnaneJ
crito, à Seçiin de Redação. das
Nacional cie Propriedade O...dont/Ia! etp
postal, emitidos a favor do
• (IS 17,30 horas, no máximo
,
•
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a'saida dusl - nas cificinesOn Departamento de Ity,i.rimê Nacronal
de Ininrensa Nacional.
órgãos oficiais..
suplementos. ós
—
Os :originais . deverão ser
ASSINATURAS
cães dos órgãos oficiais. só se
dactilografados e atztenticadoS4
fornecerão aos aSsinantei que .
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, pia- quem de di-1 liENItTIOES E PARTICUtARES i
-os solicitarem no alo da assi„._
"reito, rasuras e emendas: •
natura.'
Capital e Interior:
Cápital e Interior:
.•
— Excetuadas as para. o.
O funcionário público fe600,00 Semestre . . . Cr$
• Cr$
Semestre
450,00
exterior. que . serão. sempre Ano
'dera!, , para fazer jus ao' des0'4na
, Ano ... . . . Cr$ 1.200,0
:
.
Cr$
.
900.00
• anuais, as assinaturas poder-,
•- conto indicadiJ, deverá provar
1.
1- .•
Exterior:
se-ão-tornár, em qualquer épo- iExterior: •'
esta condição :no alo da ass&
t a, por seis meses ou uni «no
"
•
: Cr$ 1.000,00 naturn.: - . 4. .
.
Cr$., ..,1.300,dtino_
.
.
— As :.assinatura:, vencidas '—.O custo de cada exemplar
poderão ser- suspensos sem partç su perle( do é ralerêço 'vão cor:ti:aridade' no recebimento atrasado dos - 'órgãos oficiais
impre.sscs o número da talão dos jornais, devem os - cusinan- g era, na vendo avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos as.sinsnles de registro, o mês é o ano rm (es providenciar a respectiva do de. Cr$ 0.50, ie. do Mesmo'
,
renovaçac.. com antecedendo ,ano, e • de Cr$, 1,00.' por aias
•• a verificaçãO do' prazo de vali- que findará.
A - fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. - I decorrido.
- dade de suas assinaturas, ,na

X;;P-EDIENTE

Inda"Nitrla - Cornirclo _

1111"8130

p

V° •

Helmuth Mecking Petry re - feriu o tCrtno • número-. 250.404 — e da Portaria Ministerial 216, de 27 cOncernentes a expedição dos respeo
de setembro de 1963, e dou provi-. tivos certificados dentro do prazo cif
correndo do ,despacho que inde- marca Tenaz 1.. •
feriu o pedido de rgistro ria ex- • O _Senhor Secretário da Indústria mento a mesmo para reformar o' des- sessenta -dias" — na forma do pare,
pacho recorrido a Rilhas 10 , e conce- grafo Único do : artigo 134 do Cdiga presso ele propagando:
da ,Propriedade Industrial.
der o registro.
rios e Consultórios a Préço de exarou o seguinte despacho:
Conheço dó recurso, nos termels do
Custo — tèrmo: 170.804.
83.724 — Aperfeiçoamentos
Rio
de
Janeiro,
2
de
janeiro
de
parágrafo único do artigo 50; da Lei
em prendedores de Alimentos pari
1964.
ass)
José
C.
Verdeai,
I.
O Senhor Secretário -exarou -o 4.048,
de 29 de dezetidero de 1961,
pra-tios.
Requerente: Jo4 Breie Secretário da Indústria.
seguinte despacho.
.e da Portaria Ministerial 215, de 27
man •=-.. Concedo a restauração. .
Conheço do recurso, nos termos setembro de 1963, e nego provimento - Jeronimo Ernesto e ,Barrichello 6
97.360 — Aperfeiçoamentos em
do parágrafo único do artigo 50 ao mesmo para manter o despacho Filhos — Recorrendo do despacho
e relativos a processo de fabricaçsa
da Lei 4.408 de 29-1261, e da Pro- recorrido de fólhas 10 que aplicou o que indeferiu o termo número
.artigo 95, número 17 do Código da 365.793 — marca • Velha --da Roça.-, de esteres líquidos do ácido: nítrica
tarla Ministerial 216, de
27--9-1963, e lhe nego provimento, Propriedade Industrial.'
• O Senhor Secretário da Indústria de alcoois poli-hiciroxilados ou poli
com aplicação do artigo 125 e seus
'exarou
o seguinte despacho: • - • hidricos e aparelhos para eete fim 2
de
janeiro
de
-Rio de Janeiro,
Requerente: Hercules Powder Com
parágrafos do Código da Proprie- 1964. — ass.) José I. C. Verdeai,
Conheço do recurso, nos termo ' do pany — Concedo a restauração.
dade InIdustrkil. Mantenho o des- Secretário da Indústria. •
• , parágrafo único do artigo 50, da Lei
pacho recorrido de fls. 15v.
'Restauração
Companhia ' União dos Refinadores 4.048. de. 29 de dezembro de 1961
'
de Modelos de Utilidades
Rio rke Janeiro .27 de dezembro Açúcar e Café .- Recorrendo do des, e da Portaria Ministerial 216, de 27
•
de 1963. pacho que indeferiu o termo • número de setembro de 1,963, nego proviraenN 83.923 — Novo e'Original •
259.633 --- marca Unidos.
to ao' mesmo para mantre o despacho
Ass. _José I. C. Verciani. •

,

N9

'

'

N9

-

-

-

,

-

9

O Senhor Secretário da Indústria recorrido de fólhas 21, que aplicou
• " àeeretário da Indústria.
o artigo 95,- número 17 do Código
exarou o seguinte despacho:
da Propriedade Industrial.
e-,
Zingra el Companhie — RecorrenConheço do recursõ, nos termos do
Rio de Janeiro, 26 'de dezembro de
do do despacho que proferiu o térmo parágrafo único do artigo 50, da Lei
reque1963. — ass.) José I, C. Verciani,.
- n.° 206.126 .-- marca Malta
Companhia 4.048, • de 29 de dezembro de 1961, Secretário da Indústria. ,
rente: Inácio J. Paulo
da Portaria Ministerial 216, de 27
e
Limitada.
de, setembro de 1963, e lhe 'nego
•
txpediente do ' Diretor Crera!
O Senhbr SeCretário da Indústria provimento e mantenho o • deepacho
recorrido de fólhas 7; que aplicando o
exarou. o seguinte' despacho:
RIO, 7 de janeiro de 1964
artigo 95, número 17 do Código da
Conheço do recurso, nos. termos do Propriedade Industriai, •Indeferiu o pe- Restauração , de Privilégio de Inven_ parágrafo único do artigo 50. da Lei dido de fólhas 2.
de Privi1ég0 de Invenção .
.
4.048,, de 29 de dezembro de 1961,
.
—
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de
e da Portaria Ministerial 216. de 27
de Privilégio . de Invenção
ass.) José I. C. Verdani,
de Setembro de 1963, e lhe nego 1963.
provimento, para manter o despacho Secretário da Indústria.
Notific"ação:
-recorrido de fedl-Ms 11, - que aplicou -Marte Serchi — Recorrendo do
o artigo 93 do Código da Proprie- despacho qu e indeferiu o termo nú- Uma vez decOrtido , o prazo de
dade Industrial, . reconhecendo_ não mero 307.185 ,-.- marca Firenze-- de r,.ecurso_ previsto pelo artigo 14 da
haver: contrafação - ou • confusão nas propriedade, por transferenrnia de' número 4.048, de 29 de. de
1961 e meis dez dias — para evenmarcas Malta e Marte.
Bazar Firenze Limitada.
•
tuais juntadas de recursos, e do mesRio de Janeiro, 27 de dezembro de O Senhcir Secretário da Indústria mo não se tendo valido nenhum inte1963. --- ase:) José I. C. Vererani, exarou o seguinte despacho:
ressado, ficam notificados os requeSecretário da Indústria.
Conheço do recurso, nos termos' do rentes abaixo mencionados . a compaAços Vilares Sociedade Anónima parágrafo único do artigo 50, da Lei recer a este Departmen10 _ a fim,. de
-'•-• Recorrendo do despacho que jade- 14.018.. de 29 de dezembro de 1961 efetuarem o paagmento da taxa final
-

-

r

Modet1O de Calendário — Requereu
te: Salvatore Masano — Concedo

festauraçào.

W 107.535. — Dispositivo par/ '
Massagens
Takesi Monta
Coa
cedo a restauração.
Cadecidade_ -de Patente
Sulzer do Brasil Sociedade.; Anône
ma• Indústria e ' Comércio — ,No pe,
dido de, caducidade da patente di
número .52.741 — -Privilégio de in•
venção — Processo de fabricação !à
tubos de aletas e respectivo Jnecanis
mo de Jos Lopes de Areújo e-- De
claro caducidade- da
patente nos termos do artigo 206 da
Código, . e em face do parecer' da De
visão Jurídica.

-

Exig.énelas
•

96.600 — /VlaliSe Grahera.
Mackeurtan -•-• Apresente , novos pon-.
tos característicos como sugere o tec
nico. • •• • e
N9

exta-leira O

Adarcilio de . MesN,
quita Barres
Mantenho a evigôncia;
N' 139.142 - Fuad Murad Mantenho a exigênda.
.1\1 9 139.82 - Maurilio Silvá
Mantenho a exigência. N9 139.283 - ,CarlitO . Neves Navais - Mantenho a exigência.
• No 139.365 - João Catic - Mantenho a exiaência.
N 9 139.547 - Sabety Grassiani
- Mantenh) a exigncia.'
N 9 141.426 - Herman Braunstein
a exigência.
•
-

DIÁRIO OFICIAL (Seção P:1)
-L'Oreal - transferência para seu
nome , das marcas: Oleocap - núte.rro:
Tèrmos:
221.004; Perfumes Vi-Gny número:
as transferèn. N. 344.976,- Indústria e Cornér.: 145.890. - Anotem-se
•
•cias
cio Cromex Ltda. - requerente: Indústria e Comércio Crome; Limitada.
Exigências •
- Concedo a restauração.
• Restauração de Nome Comercial

Testi] Judith S. A. --no pedido de
alteração de nome nas patentes numeras: 49.222 - 50.829 - 51.935, • N. 380.224 -- Tip-Top - classe: privilégio de invenção. - Preste esJaime
Furman.
.
21, (4
clarecimentos.
Cia. Brasileira Rhodiaceta, Fábrica
Exigência
de Raiou -7 no pedido de alteração
de nome nas patentes de ns. 49.222 N. 429.354 - Beci, Indústria e Co- 50.829 - 51.935 - privilégio de Mmércio,
Ltda.
Compareça
para
esDiversos
venção..-- Preste esclarecimentos.
clarecimentos.
Nanificio Sulriograndense , Sociedade
Parqueia Fixocolax Limitada Anônima
- no pedido de alteração
Diversos
Na prorrogz.çáo da patente de . númede nome nas patentes de números .ro 1.413 -- modèlo industrial -Incluso/a de Chapéus Danta Ramen- 49.222 - 50.839 - 51.935 - priviConcedo a parrogação do 4 9 triênio
zuni
S. A. - junto à marca: 154.545 légio de invenção. - Preste -esclareda patente, de acôirdo com os parecimentoa.
- Cancele-se o registro. nos lêrmos,
CerSe
Bõker 6 Co: Baumwerk parecer do Diretor da DiviSão Jurídino pedido de - alteração de nome nos
Sociedade Annôima Cotonificio
ca.
registros internacionais: 31.120 - prodeclara a desistncia do pediMineração e Indústria Ltda. - ao cesso 35.423, de 1693; 31.118 - pro.
do de caducidade feita na patente pedido de cancelamento do registro de
38.519 - Privilégio-•cle invenção- - nome -comercial número: 255.78Z. - cesso 35.424. de 1963; 78.256 - processo 35.431, " de 1963. = Cumpra a
Anote-se a desistência do 'pedido de Cancele-se o registro, nos têrmos do exigência.
".
caducidade, de acôrdo . com os pa- parecer da Divisão Jurídica..
Vereinigte
'Papierwerke SchckeHoechst do Brasil, Química e Par-.
receres. •
danz
6
Co.
'na
transferência do remacêutica S. A. - no pedido de re.Caterpiliar Tractor Co." - No pe- consideração cio despacho que "de-. gistro internacional: 66.464 -- procesdido de dcsa
. rquivamento do têrmo feriu o pedido de registro da marca: so 56.028, de 1963. -- Cumpra a ela. _
número 109.422 - Privilégio de in- Nevralgina - têrmo: 424.539 .- do , gemia. •
.,
ão
Farmacêutica
venção Torno efeito o des- requerente Bial Farmacêutica, Limi- • Ofel - Organizaç
pacho que arquivou 'o presente pro- tada. -- Mantenho o despacho conces- • EsiSecializada Ltda. - transferência da
cesso para efeito de determinar o sivo do ' registro, porque a requerente _ marca: 150.597. - Cumpra a exigên.
.
prosseguimen .!o do mesmo, nos tèr- já é titular de marca idêntica, • não • cia.
C. da Silva, Ltda. - na transfemos dos pareceres.
sendo . possível, em face do. seu direito 1
- rência da marca 154.473. - Cumpra
Sociedade Anônima C,otonificio Gá- liquido e certo, inatacável, àté mesmo a exigência.
,.
vea No pedido • de desistência do perante os tribunais, recusar nôvo re- " Laboratórios AndromaEo S. A. gistro.
republicado
por
ter
saldo
pedido de caducidade da patente
no pedido de exploração da marca:
.
•
51.174 - • Privilégio de . inveção - com incorreções.
195.620. --:- Cumpra a exigência.
i
Anote-se a desistência.
•Durg a, Goma de Marcar, Limita-.
Expediente da Seção de Transferência
da
- no pedido de alteração de nome
,
e Licença
*consideração de Despacho
Ida marca: 196.347. - Cumpra a exi.
gên m - • .
Ancora Iodústria e Comércio Limi- Transferência e Alteração . de Nome de
•
.
Titular
de
Prc
cessas
tada - No pedido de reconsideração
Diversos,'
,
do despacho de deferimento do têrmo
Rio
7
de
janeiro
de
1964
número 140.079 modêlo industrial
Eitel acculough, Inc -"na transfeOriginal Modlo de Sandália - Du- •Ashland, Oul 6 RifiningCompany rência do registro: 57.089. - Arquiracour Sociedade Anônima 'Indústria' - transferência para seu 'nome doa ve-se o pedido de anotação. . e Comércio. - Reconsidero o despa- têrmos: 128.112 - privilégio de inAchê Laboratórios Farmacêuticos
cho que deferir o presente, pedido., venção; 128.870 privilégio de in- Ltda., -na transferência do registro:
para efeito de ser feito novo exame: venção; 128. -272 -- privilégio de in- 138.207.- Arquive-se o pedido, por
em face de. oposiçã oapresentada ,den- venção. - Anotem-sie as, transferên- falta de 'cumprimento da exigência.
tro legal.
Laboratório Labolessel S. A. rp,
cias: 1, de United Rubber Chemical
Company, para: United _Carbon Com-. ped'do de averbação de contrato da
isped lente
. Diretor Geral
pany - e finalmente, dêste últ:mo pa- marca: 245.407. - Arquive-se o pedido. por falta de cumprimento da
ra o requerente. ..
" Notificação
'Indústrias York, S. A., . Prciclutos exigência.
•
•
Rinder. Indústria e Comércio S. A.
Cirúrgicos: transferência- para seu
'Rio. 7 de ;janeiro de 1964
'nome da marca: Feche - núniero: - no pedido de averbação de choirvia
Arquive-se o
• Urna vez decorrido o prazo de re- 262.724. - Anotè-se a transferência: da marca: 245.407.
Randak - Indústria de Calçados . pedida, por falta . de cumprimento da
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048, 'de 29 de dezembro de Ltda. - transferência para seu nome exigência.
1961 e ' majs dez dias = para even-' da marca; Zarak - número: 284.674. 1--Torrefações Associadas Indústria e
Comércio Ltda. - na transferência do
mais juntadas de recursos, e do mesmo - Anote-se a transferência. Gloriatour S. A. - Viagens e Tu- rei:ostro: 247.152. - 'Arquive-se, por
--não se tendo valido nenhum interessado, ficam -.notificados os requerentes Maio - transferência para seu nome falta de cumprimento- da exigência. abaixo mencionados ,-a comparecer a 'dos titulos: Gloriatour - n. 285,479: " Expediente da Divisão 1 uridica
- n. 285.480. - Anotemêste Departamento a fira de efetuarem'
EXiOnclas . .
o pagamento . da taxa final concernente se as tra-,srências.
_ .
,
Fábrica de Tintas T.t1-1. -expedição dos respectivos CertificaRio,
7
de
Janeiro
de 1964
dos dentro do prazo de sessenta dias pede para ser anotada na marca, na forma do parágrafo único do Ideal UitraeconômicO - tétano: 374446
Indian Company - no recurn
artigo 134 do Código . da Propriedade - - a alteração do nome da titular. - interpoájo ao deferimento cii) 'termo:
Anote-se a •alteração de nome.
Industrial.".
263.894. - Cumpra a .exigência.
'Cia. ' Agrícola rbrasil transfeInstituto •Scro-Hormiterápico Na-.
rência para seu nome do titulo: Fibra- cional S. ,
rt,
.
Restauração de Marca
s11 ' - têrtno: 443.676. - Anotes-e "a tro: 223.5t;5 diga sare o pedido
transferência. .
Têrnms:
de ::aducidade requerido por: . Pczira
Pilkington - Brothers Limited - N. 3 '64.329 Do Outro Lado da transferência para seu nome das -mar- Breves el Cia., dentro do prazo de
sessenta dias. •
•
Vida - classe: 32 - 'de: Affonso cas: Armourdisc número 181.545;
União Fabril Exportadora SociedaGonçalves Soares. - Concedo a res- Armourdise = número 230.532. - tauraçpo.
de Anônima (U.F.E.1 - titular do
.
Anotem-se" as transferências. -

• -
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registro da marca - 230.758. sôbre o pedido de- caducidade requerido por Suziki Shinobu Hohonsha
Compay, LImited •;--- dentro do prazo
de sessenta dias.'
Tèrmos: 457.938 - 457.939 - Eucatex S. A., Indústr • a e Comércio.
- Cumpra a exigência.
• N. 458:719 - Mecânica Especializada Motochrysler Ltda. =! Cumpra
a ex•gência.
N. 461.027
Panlo Alpargatas S. A. - Cumpra a exigência.

inPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÃO.
EXIGÊNCIAS
alio, 7 de janeiro de 1954
N. 483.141 - Eduardo de Oliveira,
Emanuel Oliveira, Eurico de Oliveira,
Dalva' Oliveira Kastrupp, Maria Lm-.
bel de Oliveira do Amaral Lito, Diva
de Oliveira Vital Melo e Dinah de
Oliveira Fontes. - Cumpra a exi'
• _ N. 530.092 •- A.ss umpção $. A.
Mercantil e Agrícola. - Cumpra a
exigência. ,
N. 534.515 - Nilton Jacintbo
medes. - Cumpra a exizência.
N. 55,5.884 - Indústrias Gasparlan
S.A. - Cumpra a exioência: - .
N. 557.544 Fl(tueirba Modas Esportivas Ltda. - Cumpra a exigência,
N. 557.647 - Laborat:órios Peder-

ma Ltda. - - Cumpra a exigência.
N. 555.039 --Iracema Martini Eickenrcheidt. - Cumpra a exigência.
N. 578.01 - Prigorifito Se Itapecirica S.A. - Cumpra a exigência.
N. 520.981 - The Nippon Toki
Kaisha Ltd.- - Cum pra' a exiincla.
Na 580.083 - 580.934'- The Nippon Toki*Kolsha Ltda. Cumpra as
exin-éneias.

N. 584.802 - Blenco Importadora
e " Exportadora Ltda. - Cumpra a
exiNência.
Na. 598.183 - f98.184 • - 600.224
- Indústrias Qufmtma CiJembj S.A.
Camors - as exigências.
N. 600.728
Condomínio do Edifrifécnioe'In Siralmar. - Cum pra a ext.
N. 600.043 - Stenor're- do Brasil
Ltda.' - - Cumpra a extrência
N.
Lt N
da.600.94
- n5unnraSten°r17
a ex1 4"ncrliao. Bras-11
N. 605 507- A Senr-e Nh Modas.
S.A. - cumpra a exigência.
N. 615.43(1 - Torrefa^6es A rsociadas Indústria e çlcm •ç relo Sociedade
A neinlm
- Cumnra
exigência.- N . 61,349 - HI-Iumh1 .! 011 & Re.
rarnnany. - ("amora a exinr,;,,r3ja

e
C(kmpanhia Brasi/el:sim?jalv. audan ,S. A,
Cumpra a ext.
ii6.146 •-•••

N.

616.313 -

'Industrial
S.A. - Cumnra a exigência.
N. 61e d
- A. José nartsns
rui() r ád q 25
., - Cumora a exigência.
•N. 616. 423 - Al,N oft Laboratories.
-. Cumpre a .exie•Ancia..
N. 616.580 - Athayd .; - Pecly 'Dariumpra- R exiaência.
-N. 616.611 -'Laborat6 ,1o, Manava
S.A. Inaniria Química P Pa rtiaoèiifica
Compra a exigência.
-N. 618.870
Waldemiro nomes

Penaferte. - Cumnra a exitrência..
N, 616.882 - Coblna _S.A. Gráfica
TOO'On P
Brinquedos. - Cumpra xs
"--rirrência
N. 6 16.885" - Villares S.A. Par"eioacaes Ind ustriais. - .Cumpra , a
'Vi Dflcla .
N. 616.913 - Almeida Cardoso 61
71a. I,tda.
Cumpra a exigência.
: 617.007 - O. '13arbleiro & Cia.

Ltda. - Cumpra a exi gência. N. 617.023 - Endo Laboraria..
Inc. - _Cumpra a exigência.
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N 617.153 - Indústrias de Choco.
late Lacta S.A. •- Cumpra a exigência.
N. 617.173 - Materquhnica S.A.
Produtos Químicos Farmacêuticos. Cumpra a exigência.
Licinlo Ferreira
N. 617.a50
Lima. - Cumpra a exieência.
N. 617.333 - Feliz Pereira MarCumpra a exigência.
ques.
Almeida Cardoso &
N. 617 914
Cie. Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 618.073 - Produtos stre1a
Alirrsnteção S.A. - Cumpra a exigêroan
N. 618,0a4 - Land O'Lakes Creameg es Irc. - Cumpra a exigência.
N. 613.160 - Benjamin Roberto
Baptista Ferraz. - Cumpra a exigência.
DIVERSOS
N. 542.871 - Esrolko do Brasil
S.A. Indústria e Comércio. - Aguarde-se.
N. 607.902 - Sonksen Chocolates
0.A. - Aguarde-se.
NS 608.660 - Indústrias de Calçados Nelson Palermo S.A. - Aguarde-se:
N. 608.925 --- A. Zucchi & Cia. -Aguarde-se.
N. 609.942 - Rio Gráfica e Editora Ltda. - Aguarde-se.
N: 611.698 - Perfumarias Phebo
S.A. --- Aguarde-se.
N. 612.508 - Comércio e Indústria
Irmãos Sahagoff S.A. - Afuarde-Se.
N. 613.121 - Alimonda Irmã'os
E.A. - Aguarde-se.
N. 615.780 - Fábrica de Linhas
Adonis Ltda. - Aguarde-se.
Fábrica de Linhas
N. 615.781
Adonis Ltda. - Aguarde-se,
N. 615.782 -- Fábrica de Linhas
Aguarde-se.
Adonis Ltda.
N. 615.783 - Fábrica de Linhas
Adonis Ltda. - Aguarde-se.
N. 615.784 - Fábrica de Linhas
Adonis Ltda. - Aguarde-se.
N. 615.785 - Fábrica de Linhas
Adonis Ltda. - Aguarde-se.
N. 616.327 - The Upjohn Company. - Aguarde-se.
N. 617.372 - Turner Brothers Asbestos Company Limited. - Aguarde-se.
N. 617.924 - Estamparia Cara'relias S.A. - Aguarde-se, '
•
N. 617.925
Estamparia Carayellas S.A. - Aguarde-se,
N. 618.180 - Laboratoires Sauter
C.A. - Aguarde-se.
•
PRORROGAÇÃO DE PROCESSOS
N. 428.053 - Comercial e Importadora Invicta S.A. - classe 11 marca. Invicta. - Prorrogue-se o
registro. N. 431.698 - Panam - classe 6
- Indústrias Plásticas e Eletro Mectinicas Panam Ltda. - Prorroguese o registro com exclusão de ferraMentes.
N..483.705 -- Coraandor
classe
1 - Kelly Indústria e Comércio Ltda.
r- Prorrogue-se o registro.
N. 491.717 -- Duff Gordon - el.
42 - Duff Gordon & Co. S.A. Prorrogue-se o re gistro.
.
N. 486.704 - Gomes - classe 36
Gomes Santos S.A. S.A. Indústria e Comércio. - Prorrogue/ase o
registro, retificando-se a data para
11-2-1952.
N. 492.268 - Oriental - classe 42
a- Fábrica de Cerveja Oriental Ltda.
a••• Prorrogue-Se o registro.
14, 496.288 - Mauricea - classe
- União Importadora de Bebidas
Fumos Ltda. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data . para 12
• 4Ie laneire de 1962.
N. 505.463 - S. Vicente Jorna
chim 32 --- Comercial Editora
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Gráfioa São Vicente Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 509.613 - Linofix - classe 28
- Carguima Comércio e Indústria
Prorrogue-se o registro.
Ltda.
N. 528.659 - Poly-Chrorn - classe
11 - Sociedade Paulista de Artefatos
Metalúrgicos- S.A. - Prorrogue-se o
registro retificando-se a , data para
14-5-52.
N. 534.190 - Alda - classe 8 Graetz Kommanditgesellschaft. Prorrogue-se o registro.
N. 545.480 Rizzo - classe 1 Rizzo S.A. Indústrias da Alimentação. - Prorrogue-se o registro.
N. 561.019 - Emblemática - el.
38 - Casa Victória (Pneus e Acessórios) S.A. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 16
de maio de 1953.
N. 571.294 - Vulcan - classe 31
- Bristih Beltih & Asbestos Ltd. Prorrogue-se o registro exceto para
sapatos de freios.
N. 578.107 - Toriba - classe 16
- Sociedade Hotel Toriba Ltda.
Prorrogue-se o registro.
N. 580.613 -Seclomycin - classe
3 - 'Glaxo Laboratories Limited. Prorrogue-se o registro.
•
N.' 582.541 - Seleções das Moças
- classe 32 - Editora La Selva S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. 583.108 - Acon - classe 3 Endo Laboratories Inc. - Prorroguese .o registro.
" 583.604 - Alexanders'Six Corri
- cla-ase 22 - J. &p. Coats Limited
- Prorrogue-se o registro corii averbação de contrato de exploração a
favor de Cia. Brasileira de Linhas
para Coser - por despacho de 6 de
fevereiro de 1956.
N. 587.037 - Bandeirante - classe
7 - Indústrias Coimbra de Ferragens.
S.A. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 8-6-53.
N. 600.946 - Out West - c'zsse
38 - Seara Roebuck S.A. Comarcio
e Indústria. - Prorrogue-se o registro.
N. 601.517 - Invicta .- classe 41
Salmac-Salicultores de Mossoró
Macau Ltda. - Prorrogue-se o. registro.
N. 603.130 . Hércules - classe
40 - Wenceslau Biskup. - Prorrogue-se o registro.
. N. 603.869 Sofia Indústria Brasileira - classe 36 - Confecções
Sofia Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 606.279 - White Line - classe
23 - Lojas Garbo Roupas S.A. Prorrogue-se o registro retificando.se a data para 6-1-54.
N. 607.383 - The Hardy - classe
31 - Hardy Spicer imited. - Proorrogue-se o registro - classe 31. N. 608.044 - Metalúrgica ivfonetti
classe 16 - metalúrgica monetti
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 609.941 - Campeões do oeste
- classe 32 - Rio Gráfica e Editora
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
II. 609.969 •¡-- Print Fix
classe
8 - Edgar Rutishauser. - Prorrogue-se o- registro na classe 17.
N. 610.287 - Tecido Floresta classe 23 - S.A. Fábrica de Tecidos
São João Evangelista. - Prorroguese o registro.
N. 611.383 - Simples -.clafte 8
- Simples Equiparnent Corporation.
- Prorrogue-se o -registro.
• N. 612.985 - Fibrolit - classe 16
- S.A. Tubos Brasilit. - Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 18-4-54.
- N. 612.986 - Bratilit - classe 18
- S.A. Tubos Brasilit. -,- Prorrogue-se .o registro retificando-se
data , para 18-4-54.
N. 615.478 - Marca Copa (Cu
'Srand) - classe 11 -- Julius Enge
is Soim. - Proncaue-se o registro
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classe
'rabie Tosse
N. 616.312 - Itararé - classe 4 - • N. 616.904
Indústria e Comércio Irmãos Fernan- 6 - Almeida Cardoso & Cia.
, Ltda.
des Ltda. - Prorrogue-se o registro. - Prorrogue-se o registro.
N. 616.376 - M. Petrole Haya N. 616.905 - Table, Urico - el.
classe 48 - Oompanhia.Haia Indus- 3 - Almeida- Cardoso & Cia. trial de Perfumaria. - Prorrogue-se ,Prorrogue-se o registro.
•
N. 616.906 Table Coqueluche o registro.
C. & Co. - classe classe 3 - Almeida Cardoso & Cia.
N. 616.432
3. - Associated Lead Manufacturers Lide, - Prorrogue-se o registro.
Lirnited. - Prorrogue-se o registro.
N. 616,907 - Table' Cardíaco . . N. 616.498 - Taf classe 8 -- claFse. 2 - Almeida Cardoso.. & Cia.
Thomaz • de Aquino Filho. , - Pror- -Ltda.
'Prorrogue-se o registro.
rogue-se o, registro.
- N. 618.908
Table Tônico - cl.
N. 616.547 - Pavitoc - classe 16 3 - Almeida Cardoso & Cia. Ltda.
.
- Udo Altenburg. - Prorrogue-se - Prorrogue-se o registro.
N. 616.911 - Table Angina cl.
o registro.
Tensoryl D - classe 11 - Almeida Cardoso & Cia. Ltda.
N. 616,578
3 - Jean Descouraux. - Prorrogue- - 'Prorrogue-se o registro,
N. 616.912 - Table. Diarrhea se o registro.
N. 616.579 - Laboratório Chimo- classe 3 -. Almeida Cardoso & Cia.
therápico Rio - classe 3 - Labora- Ltda. - Prorrogue-se o registro.
tório Quimioterápico Rio Ltda. - ' N. 616,914 - Table Diabetes classe 3 - Almeida Cardoso & Cia.
Prorrogue-se o registro.
N. 616.593 - Laporte - classe Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 616.915 - Table Eczema- 44 - Companhia Comercial Overbeck. - Prorrogue-se o registro re- classe. 3 - .Almeida Cardoso & Cia.
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
tificando-se a data para 30-3-54.
N. 616.916 - Table Influenza N. 616.598
Rodania - classe 8
- Rodanla S.A. - Prorrogue-se o classe 3 Almeida Cardoso & Cia.
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
registro.
N. 616.917 - 'rabie Astbma N. 616.600 - Aciderm - classe 1
- Farbenfabrike Bayer Aktiengesel- classe 3 - Almeida Cardoso & Cia,
'schen. - Prorrogue-se o registro.' Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 616.984 - Cardeal - classe 41N. 616.601 - Moltopren - classe
1 -- Farbenfabriken Bayer Aktien- - Sociedade Algodoeira do Nordeste •
gesellschaft. - Prorrogue-se o re- Brasileiro S.A. - Prorrogue-se 4
registro..
gistro.
N. 616.991 - Shamrock - • classe
N. 616.602 - Systox - classe 2 Farbenfabriken Bayer Aktiengesells- 24 - John S. Brow And Sons Ltd,
chaft. - Prorrogue-se o registro com - Prossiga-se o registro retifiCandca
,
contrato de exploração a favor - de se a data nata s17-10-53.
N. 616.992 - Shamrock -'classe
13ayer do Brasil Indústrias Químicas
23
John S. Brow And Sons Ltd.
S.A. - despacho de 23-2-62.
N. 616.603 - Baygenal'- classe - Prorrogue-se o registro retificon1 - Farbenfabriken Bayer Aktien- do-se a data para 17-10-53.
N. 616.993 - Emblemática
cl.
geee'lschaft. Prorrogue-se o registro averbação de contrato de ex- 23 -; John 5.- P.rown Anda. Sons
ploração a favor de Bayer do Brasil Ltd. - Prorro gue-se o registro• retiIndústrias Quimicas S.A. • - des- ficando-se a data para 17-1053.
N. 616.994 - Emblemática - ci.
pacho de 18-6-62.
N. 616.604 - Phtalosol - classe 24 - John S. Brown And Sons Ltd.
1 -- Farbenfabriken Bayer Aktien- - Prorrogue-se o registro na classe
ges.ellschaft., - Prorrogue-se o re- 24 retificando-se a data para -17 de
outubro de 1953.
•
•
gistro.
N. 616.605- Louro - classe 13 N. 617.136 - Publidor - classe
Alfredo Bassoul. - Prorrogue-se o 33 - Dona. Associado Propaganda
registro.
salsa. • ---• Prorrogue-se o registro.
N. 616.617 - F. L. B. - classe
DT. 617.143 - Minuano - classe
11 - Ferra gens e Laminação Brasil 8 - Minuano S.A. Veiculos 'e MáS.A. -- Prorrogue-se o re gistro -sem quinas Agrícolas. - Prorrogue-se o
d i reito de uso exclusivo da palavra registro.
Brasil.
N. 617.155 - Monarca - classe
N. 616.671 - Ela - classe 46-. 37 - Companhia Fiação e Tecidos
Ela Emp rêsa Limpadora Áurea Ltda. Guaratingueta. - Prorrogue-se o re- - Prorroaue-se o registro.
gistro.
N. 616.695 - Premiado Fogão
N. 617.156 - Necco - classe: 41 Brasil - classe 8 - Fundição 'Brasil Indústrias .de Chocolate Lacta S.A.
S.A. - Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro.
.,
N. 616.876 - Equiel - classe 8 N. 617.169 - Cremacco --a classe
Comp anhia Nacional de Equipamen- 41 - Anderson Clayton • & Co. S.A.
tos Elétricos Equiel Industrial e Im- Indústria e Comércio. Prorrogueportadora. - Prorrogue-se o re- se o registro.
gistro.
N. 617.178 - Dança - classe. 41
N. 616.877 - EqUiel - Classe 6 - - Indústrias de Chocolate Lacta
Comp anhia Nacional de Fouipamen- S.A. - Prorrogue-se o registro retos Elétricos Delatei Industrial e Ias- tificando-se a data para -.17-5-54.
nadadora. -- Prorrogue-se o re gisN. 617.938 - Borochlorina
cl.
tro.
- Indústri Reunidas José Stss-;
N. 616.879 - Campanário - clas- fanini S.A. - Prorrogue-se o rese 41 .- Distribuidora Vencedora •gistro.
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 617.946 - Waropal -- classe 1
N. 616.880 - A. B. - classe 36
- Roupas A.A. S.A. Indústria de - Farbenfabrieken Bayer AktiengeRoupas Paoftssi onais - Proaroeue- sellscheft. - Prorrogue-se o registro.
N. 617,947 -- Levasol - classe 1
se o registro.
N. 616.881 .-- vida e S aúde - - Far'so nfat. r' log i Bayer Aktiengeclasse 32 .- Casa Publicadora Brasi- sels.clleft - Prorso-ue-se o registro.
-N. 617.948 - Porofor -- classe -1
leira. - Prorrogue-se o registro.
N. 616.883 - Beko - classe 47 - Farbenfabriken Bayer AktiengeIndústrias Químicas , Reunidas sellschaft. - Prorrogue-se o registro.
N. 617.949 - Vulkollan - cl. 31
*salso - Prorrogue-se o re- Farbenfabriken Bayer Aktienge-istro.
tr. 616,884 - Indiana '- classe sellschaft. - Prorrogue-se o registro.
cl.
N. 617.950 - Trrtnsmarine
' t - S.A. Fincão Para Malharia
- Nicolet Watcli S.A. - Prorrodiana. - Prorrogue-se o realstro.
N. 616.888 - Sulco - classe 46 gue-se o registro.
N. 617.951 - Figurativa - classe
- Lula Pini Netto. - Prorrogue-se
Luckhaus & Gunther. - Pror11
registro.
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rogue-se o registro retificando-se a clusão de clasre 25 paga a respec- • Premier Industria e C o mé rcio do mo número 594.874 - marca Silva)1
data para 26-1-54.
Brindes Lida. (oposição ao kerma.
Industrias Vork Sociedade
tiva classe.
596.822 marca Premier cl. 88).
N. 617.952 - Archiv - classe 8ina Produtos Cirurgicos (op
ao
N. o 431.944 - Casa Figueirôa,
Alfredo Ferraz de Barros F Lho tómo número 596.963 - 111.1osição
Deutsche Grammophon Gesellschaft
. e.1 US$
M.B.H. - Prorrogue-se o registro. classes: 10 -- 30 -- 34 -- 35 -- 36 ;(oposição ao termo 594.627 nome
- classe 98) .
N. 617.964 - Tymbiras - classe _ 39 - 49 - Figueirôa Modas ornercial) •
38 - Cia. Melhoramentos de São Esportivas Ltda. - Prorrogue-se o
Piot:lutos Alimenticlos nte
Perfumaria Lopes 1 udu stria e CoPaulo Indústrias de Papel. - Pror- registro.
onerei° S.A. oposição ao termo n° Lia 'toda (op . csição ao Ctrino número
rogue-se o registro.
525 .716 - marca Canc'eirante).
marca Dor' i) •
N. o 432.380 - Edifício Antônio 598.112
N. 617.965 - Casas Co:ombo Cio. Swift do Brasil (oposição ao
Forest Sociedade Anônima Fábrica
classe 36 - Luiz Moura & Cia. - Franco, classe 33 - Edifício An- if èrino 598.096 marca Nago).
Prorrogue-se o registro.
tônio Franco S.A. - PlorrogueEngenharia Arquitetura Constru- de Condutores Elétricos (oposição ao
içaes (lemaco Lida. (aposição ao trino número 598.432).
N. 618.092 - Cruz de Malta - se o registro.
José Castioni Cl Filho (oposição ao
;termo 599 .357 titurla Itemaco Repreclasse 48 - União Fabril Exporta469.972
Casa
Grandella
N. o
termo número 592.114 - marca Po.
dora S.A. (U.F.E.). - Prorrogue- classe 33 - 36 - Eziquiel da Sil- sentações Materiais de Construçan). lipel)
.
Dianda Lopez eia. Lida-. ;opose o registro.
va Campos. -- Prorrogue-se o reN. 618.093 - Wallig - classe 11 gistro retificando-se a data para ts içã o ao termo 595.847 mares MoSanta • Lucis Cristais Lilo...dela (opovilopc)
- Metalúrgica Wallig S.A. - Prorsição ao termo número 581.680) . •
rogue-se o registro retificando-se a 23-9-1052.
(in»Dianda Lo pez 45: Cia Lt(la.
Santa Lucia Cristais Limitada (opo.
data para 12-1-54.
N.° '806 .207 - Drogamooca. sição ao termo 505 .846 ) .
sição
ao térmo número 581.631 -.
Potiguar Rolamentos Comérolo e
N. 618.095 - Cèra Prates - cl. classe: 3 e 48 - Drogamooca Li- -Importação
insignia Brindex)
Lida.
.
(oposição
ao
mitada.
Prorrogue-se
o
regis46 - Viúva Ventura A. Maia &
Vemag • S. A. Veículos de Má..
termo 595.404 marca 1 , otygur r)
Cia.
tro. .
Prorrogue-se o registro.
quinas Agrícolas (oposição ao ter.
Gonzalez Perez (oposição mo número 599.127 - marca Alaino
N. 618.149 - PH-Asile - classe .16
N.° 609 ..701 -- Cerâmica Guaçu. aoMiguel
termo 597.863 marca Campeou).
- Expandite Limited. - Prorrogue- classes
--classe 21) .
15
16
Cerâmica
MogiEmaco Engenharia e Materiais de
se o registro.
Guaeu S.A. - Prorrogue-s2 o re- Con s t ruçõ es Industrio e Comede)
IVIarquardt Scherer to Companhia
N.° 618.170 - Mogul, classe 1
Ltda . (oposição r o termo 595.272 Limitada (oposição ao termo número
- Cabot Corporation. - Prorromaca Feinaco)
Oposições
gue-se o registro.
Potiguar Rolamentos Comércio e 596.797 - marca Café Cacique Quimbrasil
Qtt
i
mica
Industrial
Imtmrlaçã o Ltda. . (oposição ao classe 41) .
N. o 618.179 - A La Cle, classe
S.AA. (oposição ao tèrnio termo
Polyguar
595. -t.05 marca
Casas Lima de Roupas Sociedade
22 - Dollfus Mies & Cie. - Pror- Brasileira
596.151 marca CoilithLiiii cl. 41) .
el . 21)
Anônima
(oposição ao termo número
rogue-se o registro com averbação
icroli te S.A . Industrio e Coa Industrie ,Comercio de
de contrato de exploração a favor anércio (oposição r o fUino 5fati .707 ao[torna
termo 594.821 marca Ilomarta) 596.943 - marca Comodoro) .
T. Wall
de Cia. Brasileira de Linhas de marca M icrozon el. 8) .
Sons Limited (oposição
Armações de Oculos Lida. opt,s4ção
Coser. - Despacho de 14-2-59.
Microlite S . A. ludustria e ComérA No) leio S.A Empresa Jorna- ao termo numero 598.229 - marca
N. o 818.272 - Nepro. classe 31 cio ( oposição no termo 599.0J3 Ilst ica (oposição ao termo 406.003 01e) ,
- Crown Coru & Seal Compnny marca 'Micro cl. 8) .
Dr. Carm:no Falgetano Neto (opomarca a Noticia).
Inc. - Prorrogue-se O regisr.ro
sição ao termo número 595.623 -4
"Vii leoa Material
Plásti:os S.A .
União Fabril Exportadora Socie- titulo Oswaldo Cruz).
N.° 618.273 - Vascutum ela - (oposição a o termo 591.838 marca dade Anónima LIFE (oposição ao
se 3 - Schenlabs Pharrnaceuti- ViniPeto cl. 28 ).
Indústria de Móveis e Colchões
termo número 599.899) .
cais Inc. - Prorrogue-se o conS !ro) Com:rrio. e Industria S.A .
Tomo Trading Co. Limited (opo- Colonial Sociedade Annôima (opositrato de exploração a favor de (oposição ao termo 573.330) •
sição ao termo número 596.024 - ção ao termo número 597.507 --.
Lojt s A 11 egio na 1 5. A. (oposição marca Stramit) .
Laboratórios Moura Brasil Orlanmarca Colonial) .
do Rangel S.A. despacho 2d-8-63. ao termo 591.750 marca Ii eg id or) •
Rio Bras Organização de EmpreIndústria de Bebidas Milani SocieN.° 618.454 - Sachtodur, clasLojas A Regional S.A. 01,0,¡Ção gos Limitada (oposição ao trino núse 1 - Sachtleben Aktieng,esells- ao Will() 594.021 nome comercial). mero 596.728 - marca Rio Organi- dade Anónima (oposição ao termo
número 596.864) .
chaft Fur Bergbau Und Chemis1
Lojas A Regiona 1 S. A. (oposição zação de Et_npregos) .
Indústria de Bebidas Milani Socieche Industrie. - Prorrogue-se o ao termo 591.025 marca Regina) •
J A Chaves (oposição ao termo dade Anônima (oposição ao termo
registro.
Cominar Wcrl: Genellsseraft Mit número 598.096) .
número 596.863 - marca Millao
• N. o 618.455 - Uropal, classe 81 13eschrl ill: t er I I a ft ti ng Co. (opoOtavio Rezende . & Filhos Limitada classe 41) .
sição
ai'
termo
591.805
marca
ComProrrogue-se O' pel )
- Cari Zeiss.
(oposição ao termo número 598.729
Indústrias de Chocolate Lacta Soregistro.
- marca Nileca) . .
ciedade Anônima (oposição ao ter..
Compor ri: Gesellschaft Mit
Prorrogação de sinal de proBeschra nj ter 1 lati ung Ft Co. (opoIndústria e Comércio de Máquinas mo número 594.841)
paganda:
Better Propaganda Limitada (opoN.° 616.976 - Imobilino, classe; sição no têrmo 594.806 nome comer- Matrizes e Artefatos de Cimento
Blotec Limitada (oposição ao termo sição ao támo número 595.998 33 - Imobiliária Nova York S.A cial).
marca Better).
Atila Paulista 5. A. Industrio e número 593.329 - marca Blotec).
- Prorrogue-se o registro.
Comércio (oposição ao termo 597.026
Perfumaria Reny Limitada (oposiSanta
Lucia
Cristais . Limitada
Prorrogação de Expr.! marca Sargatma).
ção ao termo número 581.993 - (oposição ao termo número 581.676 •
Propàganda:
Atina Paulista S.A. I•duskria e marca Produtos Areny - classe 48). - insignia Brindes).
N.° 606.206 - Sensação co
Martini Rossi SPA (oposição
Comércio
(oposição ao termo 599 600
Santa
Lucia
Cristais
Limitada
10
11
12
clames: 8 - g
ao termo número 597.609 - marca (oposição ao termo número 581.678
marca Atmel el. 50).
13 - 14 - 15 - 17 -- 20 - 21 -Atina Paulista S. A . Industria e Rossi) .
- insignia Brindes).
22 - 23 - 24 - 26 -- 25 - 27 -- Comércio (oposição ao termo 597.501
Martini ei Rossi SPA (oposição
Santa
Lucia
Cristais
Limitada
28 - 30 -- 31 - 32 - 34 - 35 - marca ACMA)
ao termo número 597.610 - marca (oposição ao termo número 595.998
__. 39 - 40 - -14 36 - 37 Rossi)
.
Alma Paulista 3.A. Industrio e
- insignia Brindex)
48 - 49 - A Sensação Modas S.A. Comércio
(oposição ao têrmo 592.581
Dorgam N. Cuba (oposição ao
- Prorrozt,ie-re o registro.
marca .1GIIA).
Santa Lucia Cristais Limitada
termo número 598.997 - marca A (oposição ao termo número 581.679
Prorrogação de frase de proAtina iaillis l a S.A . I ndu strila e Soberana) .
- )nstgnia Brindes).
paganda:
Comércio 101), siçíio ao termo 592.581
Societa Ccm:mti Armati CentrifuIndústrias de Chocolate Lacta Se..
N " 618,452 - Casa 'da DaLla maree A ta •
A Veloz S . A . Comercial Indus- gati SCAC Ioposç5o ao têm-mo nú- ci.xlade Anônima (oposição ao ter.
Cul ') Vez Melhor, classes 41 - 42
mo número 599.109
marca Lata.,
- 46. - Cosas da Banha Onner- trial Importadora oposição ao tenn'o mero 594.609 ,
Móveis Cinto Sociedade Anônima
cio e Incl i1-4-ria S.A. - Prorrogue- 595.214 insignia HP).
Societa Cenienti Armati Centriguse o reolstro.
Café Moira Torrefação e Moagem gati SCAC (oposiçã coo termo nú- (oposição ao termo número 595.305
- marca limo) .
Prorrn r.r o ão de nome comer- S.A.(oposição ao termo 597.883 mero 594.610) .
marca Molça Express).
Giacorno Costa Fu Anclrea (opa.
cial:
Colibri Comercio de Máquinas c
N.° 617 195 - Indústrias AnDynamotie S.A. Industria e Co- Motores Limitada (oposição ao ter- toção ao termo número 591.420 --e
drade Latorre S.A. - Indústrias mércio (oposição ao termo 590.517 mo número 599.862 - marca 26ii- a arca Dantas) •
Andrade tatorre S.A. - Prorro- marca Dinamac).
bri ) .
Malliziria Irmãos Dalicn Daud So4
gue-e0 n reaistro.
Cia. Cacique tio Café Sol vel
cidade Anônlina (oposição ao trd
Papelaria Vale Lim i Lida ( oposição
N o 617.197 _ Papirus Papeis e (oposição ao tel-ino 506.797 rncrea
no
número 593.643 - rryca 1//3 número 594.859 - marca Visal)I
café Cacique el. 41) .
Papnl "n s. A. - Pan i rl i q PanAis
Companhia Brasileira de Material(
Vale
r:mo
ParrdNel S A. - Prorrn-'i" •:e o
toei iambo) Geral Lida (opo,i• :11)
(oposição ao termo número
João Mavichian (oposição ao
111) 'èrino 595.259 marca Ele trage50 5.836 -- 'marca Cobresa elas*
mo
número
594.248
marca
Prorro rracito de Titulo de Es).
Ciba Societe Anonynte (oposição P))..
A sacola Guarany Ltda. (oposição
tal
termo 594.390 'nome comerei:1). ao termo número 594.980 - nome Companhia Importadora de Proa
- Casa • Cinelli,
N.° 609.202
comercial).
dutos Americanos Cipra (oposição a0
Gil ara ny Agro Comercial e
classe 33 - Oine1li 81 Cia, Ltcfa. ijjãtla S . A. (aposição ao tér10 n• • ,Fabrique D'Horo/ogefie Silvana So- termo número 59.5.24R ••••'s, m
ime Ct*,
Prorrogue-se o registro com in- 1594.390 nome comercial).
ciedade Anónima (oposição ao
par): 1'

•o

1
86 Sexta-feira
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--número 594.399 - titulo Centro Ortopedia° São Lucas).
ricd ICrupp (Oposição -ao termo
número 596.625 - marca \ Welpa).
Macife Sociedade Anônima Materiais de Copstruçôes (oposição ao
Carmo número 593.312' --- marca
Mafipa - classe 8),
R• M • B Rolhas Ma'álicas Brasileiras Limitada (opo;ição ao termo nti,
13mero 594.939' - titulo
tinturas Metálicas
'
.. • COMpanbia Vidraria Soata.atilo-aloo
(oposição ao remas zraraero 394.764
marca Santa Mariria) . .
"", •
Companhia Niquel Tocantins (opo:dição ao ténno número. 594.9-11 ".H
marca Santa . --•
marca Tocantins).
?vIinnesof'n Mining agd fvlaitufacturing Co (opasição -ao têrrao nt'unero
555:516
marca 'P . M).
.'.
• Iklexcld" 8 Co a Inc (oposição - •..ao
têm° número 504.332 so-_ marc.a Sta a

.
•'
. Dianda Lopez .Companhia Limi- • Representações de Máquinas. MotoMetalurgica Mazam Sociedade Anôtada (oposição ao térmo: 595.882.1I res e Acessórios Mernma, S. A. ;Oponima (oposição ao tino* número
marca: Muvilope).
sição ao tétano; 596.552, marca: Remarc-a Marsam) .
596.173
.
Condomínio do Edifício Nilo Peça," cta).
Prima Eletiro Dom-estio:to Soei -dada
nha (oposição ao rarmo:• 594.649, mar:, , Depósito Popular Supermercado S.
• Armaria (oposição ao Viam° número
ca: Edificro Presidente Nilo Peço-• ; A. (oposição ao têrtno: 597.510.mar- •
595.835 - marca Primus) . •
nha. titulo) .1'
co: Populares).
Santa , Lucia Cristais Limitada
Depósito Popular Supermercado S.:
Societe
Saint
Raphael
(oposição
ao
•
(oposição ao aênno número 581.675
sanam: 595.097, "marca:' São Rafael) I A. .(oposiç a.o ao tarmo: 596.979, mar.
- marca Sainclex).
•
.
InclústriasaReunidas Irmãos Spina ca: Popular).
Santa Lodo _Craatais Limitada
Importadora São Marcos Limitada
S. A. (tipos:c:o ao térmo: 59-1.619) ..
(opos456 ao taram número 581:632
Waseneo Comércio de - Automóveis (oposição ao têrmo: 598.313, nome
- insignia Brindex).
.
dado. (oposição aci tênno: 595.610, comercial).
&Loa Comerdol e Edificadora NaImportação São Marcos Ltda., (opoVusmico Comércio de Auto-móciOnal Sociodade Anônima (oposição
deid
sição ao têrmo: 598.319, marca: San
ao tarmo nútnero 594.063 --=arca
. Edna).
Maouinas Agricolo.s Tigre Sociedade Marcos).
Importadora São. Marcos,. i'Ltda.
Aródma, Indústria e Comércio (opoNacional Traápsortes Aéreos Sosiçao ao térmo: 597.392. marca:'Ag11). (Oposição ao tétano: 595.475, Marca:
ciedade Anônima ' "t (oposição ao . termo
Strauss Ltda.: (oposição co Marcos).
' número 556.n31: , -,--,- -titulo- Nacional)
têrtno: 597.446,_marca:. Cleópatra)
Casa X, Ltda. (oposição ao tétano:
Real Sociedade, Aneatipa 'Trans: por, Metalúrgica Mar Sociedade Anôni- 595.803. marca: Casa X).
tes 'Aèreos (oposição . ao termo_ núma (oposição -ao tênstoa 596.173. marAgência Monark de Turismo e• Pasmero 431.783 - marca Real).'
ca: Marram).
•'•
sagens. -Ltda.- (oposição ao termo:
•
Real Sociedade Anônima "TrotasMáquinas Agric.:Aos Tigre :S. A. 598.353, marca, onark. cl. 50).
tes Aéreos (oposição ao termo númeIndúStrid
e
Comércio
(Oposição
ao
tar407.772
marca
Roal).
Agência
Monark.
de
Turismo
'ePas.
ro
mo: 597.393, insígnia: AO).
Real Sociedade ; Atráraina Transporsagens Ltda. (oposição ao tèrmo
Santa Lúcia Cri stais Limitada( opa- 598.353 - marca Monark).
Studebaker Corp. (ópoaição -,ao tertes Aiereos (+Oposição' ao rano° númeação
ao
termo
597.508.
marca:
Minmo número 596.529 - inOrda Stud).
ro 587.552 - marca - Falcão),
Miller , S.A. Viagens,' Turismo e
Ibrape Indastda • Brasileira de Pro- dax).
•
Sociedade o Anónima Empras.a de
Representações (oposição ao ; Urino
Viação.. Aerea -Rio Grandense• Varig dutos Eletrônicos e Elétricos Socieda- • Minas AgricOlas Tigre Sociedade' 595.104-- marca_ Millen)-.
(oposioão ao termo número 586.174 de_ Anónima (oposição ao -termo
Acemana,Indilstria d e Comércio laposid
IVIilder S.A. - Viagens, Turismo e
ase ro 603.493 Á- marca Ibrapac). ç't a. ao .tarrno: 597,391, marca: Agi)). Representações
- marca .Riostilense) •
.
- (oposição ao, termo
Miguel
Palanca
Cabrera
(oposição
.
Auto Americano Importadora Sacia- tênia:, 595.105 - marca /Mien).
Societe laternationale des Facales DO tarmo número 595,305 - :Marca
da-ia Anônima (Oposição' ao- têrtno:
Solidor Indústria de Bandim:ardo de
Berlitz (oposição ao tarro() marmaro limo).
.i., 597.144. título:: Auto América).
Madeira Sociedade Anônima' (oposição
595.392
classe
• marca &iria
Produtás
-Vitoria
Limaacra
- (oposiS
e
ExComércio.
Importação
têrrao 595.116 - marca Solidez).
32). • •
.
ao farm° número" 597.457 - ti- po s tarão Ltda. (oposição ao .termo: aoUnilabor
Indústria de Artefatos de
• Metalurgica - .Oriente • S. A. (opa- aão•
fiá.bilca de Baladas Vitoria).
.5çdtd.)52," marca: Cibar).
•
Ferro,
Metais
e Madeira, Ltda. ,(0130.iço ao termo número .= 597.039 - 'fulo
Goodwin CoOodza- .S.A., Exporta...* •djoc'tistria e Comércio de Peças Para
ao têrm6 595.546 -- titulo: Unia
marca Beloriente). •ção 'e Importação (oposição. ao termo Autoinóveis, Brosol, Ltda.. (oposição sição
labor do Brasil).
Indústria Paulista _ de MOveia "de 595.7(6, marca Bandeirantes).
ao coroo: 597.155. marca: Bursol).
Coa da Rlaposa Vidros e MOlduras
_
Societe
Saint
Raphael
(oposição
ao
Aço Sociedade -Aaxanima- . ,.(oposição
Ccafecçõad Camelo S. A. (oPosl.
rarra
oo suisnero 597.454 - titulo Fá- termo 596.817.-inaa,ca São' Rafael). doo ao tarnao 598.113, marca: Simar. Limitada (oposição ao tatuo 597:089).
Casa da Raposa Vidros e Molduras
• trica de Mõvcis :Paulista).
•Volkwagen do Brasil Industrio e
Ltda. (Oposição ao têrmo 597.090).
Comercial e Coo4rutora Uaaaa Lio Comércio- de Automóveis Sociedade
mitacla 4opçosiçaio ao termo Inl.neTM Anônima (oposição ao térmo 601.347' doMeianyl S. A.. Indústria ' e Comera • Sorcc Sociedade de Reserrados' Ca(oposição ao tênno: 597.519, mar; tarinenie Ltda. (oposição ao termo:
marca Servivolks) .
597.762 - n.onle comercial Cerâmi, 598.076 -- marca Sorec). •
•
Record Watch .8 Co ' S.A. (opcisi-i
a' Me-l'"
afil) a
ca União Limitada1".
, to:
té_rti
•
ção
têrmo:
598.228,
marca
Record).
Enig,
Empresa
Nacional
.
de
ImporComercial e -Construtora- ilalão Li- - Distribuidora de Artigos Elétricos .. 597'8351Balencia2taarca:(oBpactairciada
oir.
mitada (oposição ao termo número Domésticos Citylux S. A. '.(oposição
Cia. • Savift do' Brasil (Oposição ao tação em Geral Sociedade Anônima
(oposição ao tèrmo 594.629, -marca
597.763 ' I-- frase de 'propaganda Um tèrmo 59. 7í -6, marca _Lua).
i lêrm01 6° 1,587. inarca: ib e)-. -' Enic. ci. 50).
produto UniãO • :odoram a construção)
União Fabril Exportadora Sociedade
Sanl Coroca (oposição
termo':
Artefatos de Coito Lara, Limitada
Comarca,/ e Construtora União' Anônima UFE (oposição ao alarmo 1598.887,
titulo: Carven)
(oposição " ao . térreo 597.485
marLimitada (aposição ao têrmo número. 599.90, marca Vara Cruz).
Eletro, Geral 'S. A.; Lojas Segai ca Lera).
597.7154). •
Ernesto Neugebauea S. A. Indús- (oposição ao têrmas: 595.259. marca:
Eletro Metalurglca jomar Limitada
Ancora Comercial Sociedade AnôniEletrooeral).
- •
(oposiçao o temia número -- 598.310 trias Reunidas (oposição ao têrmo:
ma (oposição ao -termo 585.955 .
,
596524
marca
Panorama).
•
Atlas
do
Brasil
Indústria
e
Comércio
- mama foonar),
Ancora).
.
Ernesto Neugebauer S.' A.. -Indús- S. A. (oposição ao- tênno: 596.914, marca
Eletro Metalurgiost, Tomar_ Limitada
Móveis de Aço Fiel S.A.' (oposa,
trias
Reunidas
(oposição
"ao
termo:
marca: Atlas).
(oposição ao • termo sidmero 598.311
ção ao -tèrmo 588.368 - marca': Gelo
539.020 )
• Daniel Ventin Cia. Ltda. (oposi- Neve).
•a";.- marta .roinzar),
1
ção
ao
têrmo:
592.969,
titulo:
PusManoel Correia Simões (oposição ao ditei°
Auto' Pèç,as Ettrinique Schank 'InDelrio Alimentos Industrializados
Bra..r.1) .
termo
592.207,
tituYo:
Confeitaria
SaI
dústria e Comércio 'SoCiedade. AnóniS.A. (oposição ao termo 588.002).
voy).
Confecções Ieda Ltda. (oposição aci.
ma (Opósição ao Qrizio número
Synteko Sociedade Anónim4;- ,Co_De
Millus
Comércio
elndústria
de
têrmo: 592.721, marca: Ieda).
599.-736
marca I-IG).
mércio,- Importação, Exportação (opoRoupas
-.S.A.
(oposição
ao
temo:
Sulaplast Sul Americana Comercial sição ao tèrino 594.d82
E- get": Esmoresa -Técrãoa de Assis' marca
marca- Petite Dama)'.
de Plásticos Ltda. (oposição ao termo Synteko).. •
~o Comercial Limitada (oposição 600.450,
•
De Milluã Comércio e Indústria de 598.345, marca: Rações Fartura),
ao : termo" - mi:acro 597.464 - titulo
Rol:anos S.A.-•:(oposição ' tèrmo:
Agricol S. A.• (oposição ao salmo: _ - Zincabrás S.A. Comércio, ImporEntec),. tação, Exportação (oposição ao trêmo
598.327, marca:- AgrocaI).
•Emtet Emprèso Técnica de--"Assis- 600.439. marca: - Adorável)
De Minas Comércio e Indústria de . Agraco Importação e o Cornérdo de 592.743, marca: Zincobrás):.
tência .Carnetoiai Larnitada (oposição Roupas
Estabeledinentos Manuel da" Silva
S.A. (oposição ao termo: Máquinas e Impiementos Agrícolas Li.
ao tMno mai:mero 597.463 - marca 51
Torrado Cs Companhia Irmãos (oposi..
38.757,
marca
Day
Dreams).
"
mitada
(oposição
ao
tétano:
598.327,
Entoe - disse 16).
ção ao téxmo. 598.029).
Ia. Indústrias Alimentícias c:c Pes- marca: Agrocal) ,
BraVox Sociedade . Acadima Indúsa queira
(oposição ao dérino: -594.676,
Cia. Lacticinios Alberto Boeke Sotia e Comércio Eletrônico (oposição
• Fiocca Pasquale (oposição ao têrmo
;marca Kaseiro).
ciedade
Anônima (oposição ad'ierrno
-ao tmo- azaramo 591.723 - marca
593.395.
marca
:
:
Domus
)
Indústria e Comércio de Artefatos
Belvox • classe 8).
de Metais IcOm, Ltda. (oposição -ao, Safety Class Indústria e Comércio 593.801, marca: Borbol.cta). ' 1
• Indústrias Coimbra de. Ferragens termo: 596.)42, titulo: Indústria_ de de Vidros Ltda. (Oposição ao 1.8rmo:
Hime Comérdo e Indústria SociedaSociedade Anônima (oposição ao Artefatos Metálicos !caia):
598.882, marca: Soft).
de Andminia (Oposição ao -tiram: ...
ténno número 599.830 o- marca • ^ Sortec Ind. -e Comércio. Sociedade • Souza 6 -Cia a Ltda. (oposição à° 593.052 ) .
• Anônima (oposição ao têrmo 594.669, I têrmo: 591.607, marca: Souvenir),.
Coimbra).
Biscoitos Portugal S.A: (oposição
Emtec Enipiasa Técnica de Assis. marca: Sanaa).
Cia.- de Hotéis Comodoro (oposição ao tèrmó: 585.823, marcai Cruz de
•enoja Cordeadal Limitada (oposição • Edtóra 'Ypirança Sociedade Anóni- ao Marno: . 596.943, mano:
Combdoa i Malta).
ao •termo número 597.462 - marca ma (opos!.a ão ao éro:
-to).
'
KBS do Brada Indústria de Bombas
tm
594.324',
mar:
•
'
Enteai
Poltpla s Indústria Brasileira de Hidráurcas S.A. Indústria e Comera
ca: Seleçao 'Italiana) .
I
'
•o - Plast,co,4
Carvalho' Leit. Medicamentos SbLtda. (oposição ao tarrrio: do 4oposição ao termo 596.251, mar- .
Efece Ecltôra S. A (oposiçãoa
'
(sedado -A/sano-ao (dposiaao ao: tanno ttorno:
585.741, marca: Polv Pias) À
597.511. marca : Eiecc).
•
ca CSB1.
_

•

•

•

•

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Pot/Sução feita, da acôrdo com o are, 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação ecammtei, a
*arroz • prazo de O dlaupara o dcf.erimento do peado. Durante Imo pruzo poderão apresentar autuo egiodições ao Departameott
br miam/ da Propriedade Indscatrial aqueles rpm as julgarem prejudicadow cora a ireemeado do registre requerida
Térmo n.° 610.161, de 30-9-1963
Usisal — Usina de Sal S.A.
São Paulo

UVISAL-USI NA PP
SAL VA

Térmo r,.° 610.169, de 30-9-63
Macabra Frepreendimentos Ltda
São Paulo

MACBRA

Claãse 16
Para distinguir: Materiais para construTermo n.• 610.162, de 30-9-1963
ções e decorações: Argamassas. argila.
Paulo Marques Soares
areia, azuk}os, batentes; balaustres. bloSão Paulo
cos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento.-cal, era, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos. edifica,
çees premoldadas, estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lame5 ANOS DE AGIUCULTDES
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
• 50 ANOS DE FARTURA
de junção, !ages. lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes, maClasses: 32 e 33
deiras para construções, mosaicos, proSinal de Propaganda
dutos de base asfáltico, produtos para
Termos na. 610.163 à 610.164, de tornar impermeabilizantes as argamas30-9-1963
sas de cimento e cal. hidraulica. pedrebiraia S.A. — Indústria e Comércio gulho, produtos betuminosos. impermeaSzo Paulo
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos na"
construções, persianas, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimenSAIRMA
ou gesso para. tectos e paredes, papel
Industria Brasileira to
para forrar casas. massas anti-ruidos
ciasse i
para uso nas construções. parqueies.
Embalagens de alumínio
portas. portões. pisos, soleiras para porClasse 41
tais, vinõs
Refeições prontas
Termo n.° 610.170. de 30-9-63
Auto Motor Importação, Indústria e
Térreo n.o 610.165, de 30-9-1963
Comércio S. A.
M. Kt119 Ltda.
São Paulo
Rio Grande do Si
Nome Comercial

X9X
In dl ht ri a Brada eira
Classe 6
Escovas para motores e buchas
grafitadas e porosas
Termo n.• 610.166. de 30-9-1963
Ltda.

Ascos FIABIDA LT1X.

tarro penou
rrPoinnlo,olGuia

A

COUERCIO SiA
Nome comercial
Termo no 610.172. de 304-63
Malhada Pflboy Lida.
São Paulo

PROBROGAÇ/

—
Termo n.6 610.167. de 30-9-1963
Macbra Empreendimentos Ltda.
São Paulo

THE PUB •
S.h. o Paulo—Capitai
Classes: 33, 41. 42 e 43
Tardo
Têrmo n.° 610.168, de 30-9-1963
Mcbra Empreendimentos Ltda.
São Paulo

MACBRA ETIPREMIZMTOS
LTDA.
Nome Comercial.

Classe 36
Para ....cinguir: Artigos de .vestuarios
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas. anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões. boinas. opaba
doures. bonés, capacetes. cartoms cara

ouças. casacão coletes, capas, chalro,
Têrmo a.° 610.175, de 30-9-63
cachecol& calcadoa. chapéus, dates,d Empreza CãnernatográfIca Pathé Uni*
iria e Comércio Ltda.
cintas, combinações, corpinho'. calwe r
de senhoras e de crianças. calçam. cal.São Paulo
eras. camisas. rainl qnlitS, camisetas, cascas, ceroulas, colarinhos, cueiros; mime
casacos, chinelos. dominó* acharas::
PATHE -SOU= •
fartadas, fardas para militarem coa

guris, fraldas, galochas, gravatas. gor-

Indústria Brasileira

ros. jogos de [ingeria, ja quetas: leques;
Luvas, ligas, lenços, mantiis, meies.
ma-at mantas, mandrião, mantilhas; paletós, paias, pente:ar, pu/over, nelerinss.
peugas, pouches. polainas. Marna% pu•
nhos perneiras, quationos, regalos.
robe de chambre, roup,ãosdbretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweatera aborta, sungas colas, sou.
Uns, slacks, saias, toucas, turbante%
ternos, uniformes• vestido.

Classe 8
Para distinguir: Máquinas e aparelhos
para cinematografia e suas partes bisa
granias: Câmaras cinematográficas, cabeças giratórias para cinemtografia,
chassis para chapas ciaPraatográficas,
câmaras ampliadoras para cinematogram
fia, diafragmas, disparadores, focaliza.
dores para câmaras cinematográficas,
lâmpadas para ampliadores, lâmpadas
de proteção. máquinas clitema.tográfi•
Têrmo n.• 610.171, de 30-9-63
cas, negativo de localização, projetores
Auto Motor Importação, Indústria e doematográfica, prensas para filmes,
Comércio S. A.
cinematográficos, refletores, sincroniza.
São Pauk
dores, prismas
-n••••••n
•
Têrmo
n.°
610.176, de 30-9-63
AUTO MOTOR
Bazar Treze Ltda.
ernio Paulo-Capitai
São Pauto
Classes: 6. 8, 11, 21, 39 e 47
Tituld
reuno a.° 610.173, de 30-9-63
E. L. B. — Empreza Limpadora Bemsikira Ltda.
São Pauk
Class:
Para distinguir Artigos • apareraos et&
trkos e eletrónicos cai geral: aparelhos

e artigos para instalações elétricas e
hidráulicas: confim:os de peças óticas

óticas formando diversos aparelhos de
ótica: instalações elétricas e artigos ele.
1:ricos e eletrônicos para automóveis:
aparelhos e acessórios de rádios: aparelhos e instrumentos didáticos Insira.
Classe 33
mentos de precisão: instrumentos des.
Para castinguir:„ Serviços de limpeza ateou amodedores. menchrdores ela
em geral
bicos, acumuladores elétricos, apitos,
aspiradores de pó, aquecedores. aba.
Têm° 11.• 610.174, de 30-9-63
Soim alto-falantes, anteisas. acumuladoKibon S. A. (Indústrias Alimentícias) res, amplificadores. anemómetros. ~Pe.
São Pardo
rômeeroa. assadeiras elétricas adaptadores de microscópios, agulhas para forró.
gratos. aquecedores de ambiente. vai.
relhos de coacta, e medida. aparelhos
,de expurgo de contrate e medida, aparelho de expurgo utilizado ma limpeza •
Idesinfecção de sentinas, mictórios it
antros ocais. aparehos de tenções para
ligações para banheira, aparelhos de
!ar refrigerado, aparebos de ar condi.
e.lonado, aparehos de ata tensact, apara
'hos automáticos para descarga de água,
,relhos cte refrigeração, refrigeradora,
lréguas de aço. rádios, refletores, reata
! res, selava, receptores. regadores auto.
'ciáticos. relógios, relógios de ponto a
ettausnuA BRASUIRI
de vigia, redutores, resistências elétricas,
modos para água, renistrõs para canais e comportas, receptores de sons, .
reatores para luz fluorescente, reostatoa
Classe 41
.„air: Flocos açucarados de registros paia vapor, registros paa
Pare
milho, flocos açucarados de arroz, fari- para banheiros, aparelhos bebed.:::ros,
nhas, féculas, cereais em geral, doces para lavatórios e para pias, secadores
sorvetes, bombons, caramelos, balas, para cabelos, potenciómetros. sorvete!"
pralinés
na, sincronizadores, sextantes, selada
*M/ FULO- SM%
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nadares. sifões, sereias de alarme apa 1 Tênnos na. 610.183 e 6!5 18-1,' de
30-9-63
reguladores automáticos ou mão, apare
lhos de televisão. teleuplas, telêmetros Ineccnetal S. A. Indústria e CJ:nércio
São Pauli)
tomadas. telescópios. teodolitos ceougratos, termômetros, tomadas de correntes. aparelhos de telégrafo sem fio.
tansfortnadores, trenas, torradoes de
JATO—PREGA
cereais., torneiras de compressão, tola
nelra , de alta preasâo, torneiras ema
InsWist. ria Brasil ei-v'a
dispositivos para aaueeimento de água
telefones, telescópios, transmissores. toClasse 24
ca-discos automáticos ou não. tubos Alamarcs, atacadores para rsurld5o.s.
relhos para soldar soquetes, sinaleiros. e calçados. ataduras de algodão para
condtates terminais para baterias, vol.
diversos fim exceto para fins mediei
eu/erros ventliadói e s e válvulas
riais, bandeiras, bordados, br,..;adeiras.
borlas, cadeados, capas para móveis e
Tara° na 610.177; de 30-9-63
pianos, carapuças para cavalos, açaBaaln Ltda.
dões.. debruns, lã. fitas, forros, franja..
festão. feltro para órgão. 'tifos, galardates. lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e- enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para arrelies de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaainhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos êstes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
Classe 42
seda. raiou, lã, pelo e fibras não
Para distinguir vinhos
inchados em outras classes
Terno n.o 610.178, de 30-9-63
Classe 11
CaCa Adolpho
'Pneumáticos Ltda. Ferragens ferramentas de toda espécie,
São Paulo
cutelaria em gerai e °urros artigos de
metal, a saber: alicates. alavancas, ar.
CASA AIO LB%
mações para óculos, irru,.las argolas,
de latas, arame lis: ou ta caiado assadeiras. açucareiros. tios. /agarena. UiClasse 39
Para distinguir: Pneumáticos, câmaras zelas, \bandejas bacias, ualues, boçaboaldravas, armações de metai abridores,
de ar
aferes, bules; cadinhos eddvados. casTérnio n° 610.179, de 30-9-63
tiçais. colheres para pedreiros. correnMetailaa-- S. A. Produtos ca-a--1-os tes, cabides, chaves; amaines chaves
São Paalo
de parafusos. conexões para eacanamento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, :h3ves de fenP1 30 I, O' X
da, chave inglesa. cabeaaaa. canecas,
cac.hepots, centros :te mesa coIndústria Brasileira capas,
queteleiras, caixas para acondicionamento de alanentos, .caldeirões, caçara.
Classe 1
Para distinguir: Produtos químicos para ias, chaleiras, cafeteiras conchas, coaconservar e preservar madeiras, resina dores, distintivos, dobradiças, enxadas,
aantética para conservar e peservar ma- enxadões, esferas, engates, esguichos enfeites para arreios. estribos esferas
deiras e assoalhas
para arreios. espumadetras, tombes,

Térno n° 610 . 189, - de 30-9-63
Cir, as S. A. — Indústria de 'Ar Cosit1o, Refrigeração e Ventilação
Rio Grande do Sul

Têrmo n9 610.185, de 30-9-63
Indústria Nacional de Espanadores
NT...c ouras Guerreiro Ltda.
Guanabara

I.)

ir g ----tria

Brasileira

Classe 6
A •iiai adores de água de alimentaçai
1-.1ia.. máquinas dt. cortar-frios, bom,
aas cie ar para prieumatir os, bambai
para gazolina, de incêndio e elétricas
betoneiras, brocas elétricas burriahos
iasuPticlores de ar bu ! as quantdt parte de máquinas, caldeiras a vapor, mia
buradores, carimbo de Mira°, carneira
hidráulicos, cavadeiras p.i.m., cone
traidores de tônio p.i.m. taltimaceiras
ou mancais de anti-fricçao, coletam
de dínamos e Motores, compressores,
condensadores, eixos quando parte 'de
máquinas, êmbolos quando parte de
máquinas,' engenho de serra, engenho
de cana, engrenagens guando parte de
máquinas, freios quando parte de miquinas, guinchos de fricçao, guinchos
para caçambas de arresto, guinchos de
transorte aéreo, geradores a gasolina,
guindastes, amadores de cano .1.0.,
máquinas de imrimipr, lubrificadores
quando arte de máquinas a vapor;
máquinas de lavar roupa, máquinas de
costura, máquinas de furar radial e
horizontal, máquinas para o fabrico e
acabamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras e
máquinas téxteia máquinas de tirar
cortiça, tnáauiras de limpar e afiar facas, molas aara máquinas, máquinas
frigorificas. máquinas de rotular, martelos a vapor, moinhos e mós não
agricolas, motores de combustão interna, elétricos e a gás, motores para baa
cicletas e motocicletas- pentes quando
parte de máquinas, penteadores de teares, rolos para estradas, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita.
Cimos mecânicos tórnos de revólver,
tornos automáticos, tõrnos verticais,
turbinas, tubulações para caldeiras:
velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores quando parte de
máquinas

l

Classe 29
Espanadores
Tertno n° 610.187, de 30-9-63
Indústria Sabril Palha de Aço Ltda.
Guanabara

PALHA
DE AÇO

r'uadi
Classe 46
Para distinauir: Artigos e preparações
para conservar, polir e limpeza em geral, a saber: algodão preparado para
limpar metais e inôveis, anil, amido,
azul da Prussia e Ultramar para lavanderia. alvaiade, abrasivos quando para
conservar e polir, barrilha, buchas para
limpar; cêra para assoalhas, composições para limpar maquinismos, carbonato de otassa, c'èra para lavanderia:
detergentes; extrato de anilr flanelas
preparadas para limpar metais e móveis.
féculas para tecidos, fós foros; goma para lavasderia e lavadeira, graxas para
calçados, liquidas para tirar manchas e
branquear roupas; óleo para limpeza de
carros; pomadas para calçados, pasta
polir, preparados químicos para tinturaria e lavanderia prdprios para tirar
manchas de roupas, prepaados para lavar, pós de brunir metais; soda para lavanderia, sabão em pó. sabão comum,
saponáceos, sulfato de soda, silicato de
sódio, soda cáustica; tijolos de polir:
velas

Têrmo ng 610.180, de 30-9-63
foices, ferro para cortar ekApim, ferroFábrica de Produtos Isolantes Isovolt lhos, facas, tacões, fechaduras, ferro coLtda.
a carvão, fruteiras, funis fôrmas
3ão Paulo
para doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garTêm° n° 610.190, de 30-9-63
fos. ganchos para quadros. gonzos para
Orlando Paixão
•
carruagens; insignias, limas, lâminas,. liI.SOVOLT
Guanabara
careiros. latas de lixo, farras machadiInatria Brasilelra nina,
molas para portas, malas para
venezianas, martelos. marretas, mania
tes. navalhas: puiu pás. pregos, paraClasse 8
Para distinguir: Espaguete isolante para fusos, picões, porta-geio, ,,oseiras portafios elétricos, camisetas de algodão para pão, porta-jóias, paliteiros, panelas; rolfios elétricos, camisetas de Phras de danas, ralos para pias, rebites. regado..
vidro para fios elétricos, fios para ele- res. serviços de chá e caie; serras, serdeidade em geral, isoladores de ele- rotes, suchas. 'acanalhas, tesouras, tatricidade em geral !hem, talhadelras. torquezes tenazes.
travadeiras, telas de arame, torneiras,
Termo n o 610. 181, de 30-9-63
trincos, tubos para encanamentos trilhos
Têrmo ir 610.188, de 30-943
iXotribuidora de Filmes Urupés S. A. par aportas de toner, vacas. Mimaras,
São Paulo
turlbular vasos, au sanhamea. vermicelle Cirrus S. A. — Indústria de Ar ConClasse 50
dicionado, Refrigeração e Ventilação
Insignia
'rirmo n° 610.186, de 30-9-63
Rio Grande do Sul
\ STRI BUI DORA DB
Ruy Chaves
Tenho ir 610.191, de 30-9-63
Rio Grande do Sul
INES uaTrEs S.A.
Estabelecimentos Comerciais Reunidos
S. A. — Casa Sloper
CIRRU6
Nome comercial
- Indústria
Guanabara
Ulmo n° 610. 182 de 30-9-63
petribuidora de Filmes Urupês S- A.
de Ar Condicionado,
São Paulo

TRUPE3'

Studio. Industria l
de Calçado

Refrigeração e Ventilação

Classe 8

1-

:Ilhoa &languir: Filmes cizematográ-

-

fiem revelados

-

Ciasses: á2. 33, 36 e 50
Ins1gnis

CASA SLOPER

Classes: 12, 13, 14, 15, 22, 23. 24. 25.
26; 30; 35: 36: 38; 4a c 49
Noo:c

wrercial

Tintlo
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•
•
Têrmos as. 610.192 a, 610.211, de fias, chaves de alavancas, chaves auto.. suas imitações usadas como adorno s dados, estrados, esterinhas, estojos, azmáticas, capacitores de bloqueio capa- ou na confecção de bijoinerias, correta premedeira.s, embalagens de aadeira,
•
)0 -9 -1 a63
Fararasa Ta:mica de Assis- citores eletroliticos, calibradores disscos tas de uso individual ara adorna ?aia escura:1 lormas, gaiolas, guarnições
E1\T1SC
para' telefones, discos gravados. diais, mantes lapidados esmeraldas ,lapiania para porta-blocos, guarnições para cortancia Cornai-ciai Ltda.
aespertadores enceradeiras eletricas, en- medalhas com saia°, pulseiras satita tinas, guarnições de madeiras para
Sao Paulo
genho de assar carne, espeli.os óticos". !apiadas. topázio ,tu; ai !tina utensaios domésticos, grfos, malas de
madeira, palitos, pratos pipas, pinos,
esticadores de, u. as, espelhos de piás,
lapidados e turquezas landadas
puxaco es. prendedores de roupas. peticos para eletriaidade. ,esterilizadores,
Classe l a
"tintares de incêndio, tersos elétricos de Vidro comam, laminado, trabalhad a destais moi-..Jj..ainas, palitos, pasinhas,
soldar, filtros e aparelhos filrrantes, fil- em tõdas as tramas e p. a p aras, vidro aaranhaa e colheres para sorvetes, patros para óleo tatues falados. fogões, cristal para tocos os fins, vidro inclus litos para dentes, táboas de passar routogareiaos, tusiveis. faróis arano acessó- trial com telas de metal ou comoosi pas. tábuas de carne, tonéis. •torneiras,
rios de vesculos para Sinattu.çào e para I ções espealais. ampolas, aquários, as tambores, tampas, suportes de madeira,
rodirata. rolos, rosários e vasos
thaminaçãc em heral filmes revelados sadeiras, almofarizes, bandejas, cube
Classe 28
faurnas elétricas, fervedores irigorificos..' tas, cadinhos, cântaros. cálices. ceais
forametros. cio ,: elétricos LtIos de ala de mesa, cápsulas, copos, espelhos, es Para diatinguir: Artefatos de material
terterencia fenôgrafos. garrafas técnicas, carradeiras, frascos, formas para doces plásticos e de nytou: Recioieates fabrigeladeiras globos para lámpaaas. globos fôrma para enrnos, fios de ladro, gar cados de material plástico. revestimenpara lanternas, globos terrratres para rafas. garrai-aias, graus, globos, haste tos con leccionados le substâncias aniensino, gravadores, holofote" incubado- jarros, jardineiras, Icoreiros, mamadei- mais e vegetais: Argolas, açucarattoa
ras, indicadores de vácuo, instrumentos ras, tnantegueiras, pratos, pires, porta- armações para óculos. bules bandeias.
•
Abaixa luzes de lampião. abajoars de alarme, interruptores. lâmpadas in- jóias, paliteiros, potes, pencientes, oe- bases para telefones, baldes. baaias.
acumuladores actinõmetros amperônie candescentes. lâmpadas comuns. lentes • destais, saladevas, serviços para re bolsas. caixas. carteiras, chapas cabos
tros, amortecedores de rádio e frecitaan . liquidificadores, maçaricos nara soldar • frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- para ferramentas a utensílios cruzetas,
cia, anemômetros, aparêlhos de televi . caldear e cortar, máquinas de fazer ; sas, vasos, vasilhames, vidro para ai caixas para acondicionamenZa de alisào, aparélhos para iluminação. inçai . café, mostradores para rádio, moinhos draças, vidro para relógios, varetas, mentos. caaaas de material pla.riao
sive os considerados acessórios de veí- de café, transformadores, toatadeiras. tri- vidros para conta-gotas, vidro para para baterias, coadores. ca,os, canecen,
colheres, conchas. cestas pata pão. ceio
culos, aparelros para anúncios mecâni- pés para fatoaraf las. válvulas nara ráautomóveis e para para-brisas e
tinhas. capas para • álbuns • para livros,
cos. aparêlhos aqutzedores e medidores. dios, válvulas de descarga, válvulas de
xicaras
cálices, ceatos, castiçais pare velas,
aparelhos cromográficos.. aparélhos de redução. vacuõmetroa, velas elétricas
Classe 21
caixas para guardiã de objeroa cartuchos,
válvulas de vaca() e ventiladores
barbear elétricos, aparelhos registradoPara distinguir: Veículos e suas partes coadores para chá, descanso para praClasse 11
res e medidora; de distancias. aparaintegrantes: Aros para bicicletas, autolhos para purificar água, aparélhos de Ferragens e ferramentas de M ia espé- móveis, auto-caminhões, aviões, amor- tos, copos e copinhos de plas.a, 1,jr0
sinais lampejantes, aparêlhos regulado- cie cutelaria em geral e outros artigos tecedores, alavancas de cambio, barcos sorvetes. caixinhas de piás t ico "at sorres de gás. aparelhos de galvanoplastia. de metal não incluídos em outras cias- breques, braços ara veículos, bicicle- vetes, colhennhas. pasinhas. garfinhos
aparelhos dialéticos, aparelhos cinemas blies, argolas, armações de metal, abri- tas, carrinhos de mão e carteias, cami- de plásticos para sorvetes. forminhas
tográficos, aparelhos automáticos para bitu. argolas, armações de' metal, abri- nhonetes, carros ambulantes, caminhões, de plástico para sorvetes, discos de
mesa, estojos. estojos para óculos. emacender e regular gás. aparelhos pare dores de latas, arrames lisos ou farpa- carros, tratores carros-berços, carros- balagens
de material plástico para sorseparar café, aparelhos para aqueces dos, aparelhos de chá e cate, assadei- tanques, carros-irrigadores, carros,' car- vetes, estojos para objetos, espumas de
edifícios. aparêlhos para experimentar ras, açucareiros, brocas, bigornas, bai- roças, carrocerias, chassis, chaas cir- nylon, esteiras, enfeites para automódanamos. aparêlhos para destruir inse- xelas, bandejas, bacias, baldes, bombopara veículos, cubos de veiculas veis. escoadores de pratos, massas aniltos, aparêlhos náuticos científicos, apa- Meras. bules, colheres para pedreiros, culares
carrinhos
para máquinas de escrever. tes. filmes virgens, fios de celulose,
relhos de ótica, aparelhos pulverizado- camisas para cilindros e trilhos, cadea- corrediços, para veículos, direção, desla fechos para bolsas, facas, guarnições,
res, aparèlros Para aquecimento de dos, correntes, cabides, caixas de meta] gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele. guarnições para chupetas e mamadeiras,
água, aparélhos geradores eletroquimi- para ortões, colunas, chaves, cremones, vadores para passageiros e para carga
guarnições para porta-blocos guarida
cos, aparêlhos para recepção, reprodu- chaves de aremsos, conexões para en- engates para carros, eixos de direção, ções para liquidificadores e para bateçáo de som e sônicos, áparélhos auto-. canamentos, canos de metal, chaves de areios, fronteiras para veículos, guidão, deiras de trinai e legumes. guarnições
máticos eléétricos de passar, aparelhos fenda, chaves inglezasa cabeções, canelocomotivas, lanchas, motociclos, molas, de material plástico para utensílios e
• para espremer frutas e legumes, aparéa cas, copos, cachepots, centro cie mesa, motocicletas, naotocargas, moto furgões, objetos, guarnições para bolsas. garfo',
lhos de alta tensão. aparelhos de pro- coqueteleiras, caixas para acondiciona- manivelas, navios, ônibus, para-choques. galerias para cortinas, jarros. laminado§
teção contra acidente de operários, mento de alimentos,. caldeirões, caçaropara-lamas, para-brisas, pedais, pantões, plásticos. lancheiras, mantegueiras. maaparélhos afiadores d efarramentas, las. craleiras. cafeteiras, dobradiças,
las, orinóis. prendedores de roupas. puaparêlhos distribuidores de sabão e de enxadas, esferas, engates, enfeites para rodas para bicicletas, raios para bicicle- xadores para móveis, pires, pratos. palidesincrustantes para instalações sanitá- arreios, de metal para automóveis, es- tas, reboques, radiadores para velculos, teiros. pás de cosinha, pedras pomes ars
rias. aparelhos esterilizadores, aparélhoo tribos, formões, espumadeiras, foices, rodas para veículos, selins, tricicles, ti- ficiais. porta-pão. pulseiras para relóe instrumentos usados na engenharia, ferros para cortar capim, ferrolhos, fa- rantes para veículos, vagões, velocípe- gios. protetores para documentos. puagrimensura geodézia, aparelhos gasei- cas, facões; frigideiras, cilindros para des, varetas de controle do afogador e xadores de água para uso doméstico,
acelerador, tróleis, troleibus, varacs de
ficadores, aparêlhos de análises, apara- laminaçáo, ganchos, guarnições de meporta-coposa porta-n,queis, ourta-notaa,
carros, toletes para carros
lhos ozonizadores, aparelhos pasteuri- tal. garfos, ganchos para quadros,
Porta-documentos. placas, orbites. rodtClasse
24
gramos
para
emendas
de
correias,
limas,
zadores, aparelhos reguladores e estabi.
nhas. recipientes, suportes, supdrtes para
lizadores da pressão e do fluxo de ga- lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras Alamares, atacadores para espartilhes ladrilhos e adesivos para azulejo*,
e
calçados,
ataduras
de
algodãopara
ses e líquidos aparêlhos para salva- machadinhas, molas para portas de cor.
peças. carretéis para tecelagem e guarmento e para sinalização, aparélros rer, martelos, marretas, matrizes, mar- diversos fins, exceto para fins medici- nições de material plástico para inchas*
para escafandristas, aparèlhos para Um- mitas, navalhas, puas. pás, • picaretas, nais, bandeiras, bordados, braçadeiras, tria textil. colas usadas nas indústrias,
par vidros. aparêlhos • para combater pregos, picões, ponteiras, paraftisos borlas, cadeados, capas para móveis e guardanapos. saleiros, tubos. tigelas,
formigas e outras pragas, aparêlhos au- porcas, pratos, porta-gelo, porta-pao, pianos, carapuças para cavalos, cor- tubos para ampolas. tubos para seriatomáticos acionados pela introdução de porta-jóias, paliteiros, panelas. rastelos dões, debruns, á, fitas, forros, franjas. gas, travessas, tipos de matada' plásmolas. aparélhos para picar, cortar ou roldanas, ralos para pias, regadores, festão, feltro para órgão, fõfos, galar- tico, sacolas, sacos. saquinhos vasilha.
reduzir comestiveis. aparêlhos espargi. serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- dates, lamparinas, mochilas, mosquetei- (nes para acondicionamento, vasos ata
dores, aparelhos e instrumentos de cál- souras, talhadeiras, torquezas, trilhos ros, nesgas, ombreiras e enchimentas caras, colas a frio e colas não incluldn
culo, aparelhos para observações siarei- trilhos para elevadores, tenazes, trava. para roupas de homens e senhoras, em outras classes, para borracha. para
cas, aparelhos tesaaostatos, aparelhos dores, telas de arame, tubos para maca- panos para eaaeites de móveis, não curtumes, para marcineiros. para carpiapara natação, aritónômetros. aspirado- namentos, trincos, trilhos para portas fazendo parte dos Mesmos, palmilhas, bacias, para vidros, pasta adasiva 'ara
de correr, taças, molas para portas,
passa/mires, pavios, rédeas, rendas, re- correia, pasta e pedras para afiar,
res de pó aerômetros, acendedores elévasos, vasilhames e verrumas
des, sacas, sinhaninhas para vestidos, esmeril em pedra, em pó. em disco,
tricos. alto-falantes. amlificadores elé•
Classe 12
telas, tampos para almofadas, não fa- e m pasta para afiar. moer e desgastar,
triCO3. amassadeiras, antenas batede:
amplaficadores elétricos, amassadeiraa Artigos ed metal comum, não incluídos zendo parte de móveis, artigos estes rebolos, adesivos para tacos. adesivos
de, calçados
antenas batedeiras balança ^ornam e em outras classes: Alfinetes, agulhas, feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
Classe 32
seda, raion, lã. pêlo e fibras não
elétrica. Larennetros baterias ce actanu, argolas, botões, colchetes, dedais, fivelas e fechos corrediços, garras, grifas
Almanaques, anuários, álbwas impresincluídos em outras classes
ladores, hinóculos bitolas ',chinas
sos, cartazes, catálogos, jornais nacio
Classe 26
binas aa •dução, „veto çara fins cura. de metal, para enfeites de vestidos, ilhotivos, .ta-tões de cameaa. t se elétricas ses, lantejoulas tnisangas e presilhas Artefatos de madeira cio geral: Argo- o ais e estrangeiros, publicações impresClasse 13
las. algudarcs, armações para balcões as, revistas. Propaganda em radio,
s nenbc: medidoras, "M13
Passolas
Abotoaduras pa.a punhos, águas ma- 'e para. vitrines, artefatos de madeira devido, jornais, programas radiofôniterias alaria-as, Ju:e l, tV , (05 caixas
rinhas lapidadas, maneies para .adornar para caixas, tppume, bandejas. barris, e os, peças teatrais e cinematograficas
Uai, a, cámarat aias. Nara:. e toto
e revistas impressas
gráficas, cafpainhas elétricas chassis de vestuários, de metal • precioso, semi- baldes, batedores da carne, caaca.s, cairádios, chaves elétricas, citiaa,atógratos precioso ou suas Imitações, anéis de xões, caixotes, cavaletes, cunhas. cruClasse 36
cronógrafos. cronômetros comhustores acaarno, balangandans, berlognes, brin- zetas, cubas, caçamba, colheres, cestos Para distimauir: Artigos de vestuários
de gás. cidannetros. crisma de rádio, cos, broches, colares, contas de metais rara pães, cepos para cosinha, cabos e roupas teias em gafa]: Agasalho',
condensadn , r, cw'r ra5 na-a fotogra- ou pedras reciosas ou .sena-reciosas e para fe aramentas cantoneiras, angra- a veriaaa a l iso-caca, anágua', blusas,
•
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botass botinas. blasões. boinas, babadouros.. bonés, capacetes, cartolas,
_ . carapisas, casaco. , ai:ristes, capas, chaies,
cachecols. aalçados, chaéups, cintos_
datai coMbinaçaes Corpinhos. calças
de 4nhoras e de" crianças. calçóes, calças. camisas. " aam stolas. carMsetas:
ataco. ;ceroulas: colarinhos cueiros;
salas. casacos. chinelas- 'dorninCa, achai-pesa taatasias fardaa ',sara militares. colegiais. • fraldas. galochas. 'gravatas. gorroaa -topos de [ingeria. jaquetas. leques.
luvas. ligas, • lenços. niantôs. melas,
maiôs; mantas mandrião mantilhas.. pa•
lerás' 'palas; penhaar, -pulavas" , palatinas.
peugas, ponches, polainas', pijamas. punhari perneiras, quitnonos, regalos.
robe—de chambre. roupão Sobretudos
suspensórios, sardas de banho, sandálias
sweaters: shorts sungas. stoIas, soutiens Sta r"xs taier toucas birbantes
"1ternas. Uniformes • e sisstidos
14

-Classe 37
loupas brancas,. para cama e mesa;
"kcokhoados -para Canjas: colchas. ' coadores: estregõea ¡sonhas. guardana.
+cisai:jogos bordados, jogos de tualhas,
ençõis. • mantas para camas. panos' para
ausinka e panos de pratos, taalbas de
• asste = e banha, toalhas de. meia. 'toalias, para' jantar. : toalhas pa r a- chá .a
:afe." toalhas para ;banquetas. auarna
çõe,R- para cama e Mesa, -toallimhas
•
. (cobre . pão); .
.

...•.

Classe 43
Aguas gazeificadas, guaranás, refrescos,
refrigerantes, sodas de frutas, xaropes,
essências para refrigerantes .
, Classe 46
Alvejantes,' amidos, - anil, água- de lava.
detraaágtia sanitária,. cera para soalho-a,
detergentes, esponja -de :aço, -fósforos,
.Iixtvia, lã de aco, . pomadas para calçados, palha.: de aço, preparados - para
polir e limpar-- madeiras vidros, Metais
e objetos, panas para polir -e 'para limpela, panos' 'de esmeril e material abrasivo-,empregado na limpeza, de mearas e,„
objetos, sabões em geral e saponaceos,
velas , e veias a base' ,de estearias,
sabões em pó, tn flocos," esponjas de
limpeza • , • „
Classe 48
Para distinguir' artigos de toucador e
perfumarias em -geral: ,Almiscai. -agua
de odeia. agua fadai, 'água :de iavanda,
agua de, colônia. arminfifis ,água cie
di ellaze•
quina.. água de rosas.
smania. pertáráada liquida. eira
rio pedras.,
Pedras.. para . banha onlhananas.
bandolinas. batons, cosmétisos para o
cabelo. , pestanas. • cilios .bigodes,,
crayons. cremes paia • a •pe .e. àrmins,
cheiros' em pastilhas, em , tanretes. em
lentilhas.- em •trociscea a era - adulas.
cremes para barbear.. Cremei dental.
depilatórios. desodorantes: " dissolventes.
essenstas.- extratos. estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e aura hasa
de' pó de an;oz. esmaltes para unhas'
escovas . para dentes. cataelo,;, roupas.
cibos e -unhas, fixadores para o :cabelos
pestanas. duos e bigodes. avelas - para
o cabelo, glicerina perfumada para, uso
de toucador. grampos . para • o cabeai
para ma
. quilagem. lança-perfumes. loções. liquidas . dentilricios. rui pasta. em
geléia de petróleo perfumada. lápis.
sabão emcreme, em elixir a em pó
liquidas pari ondulação, permanentefixas para ' unhas, laquê. ólasis para o
cabalo, pasta e pós para James. perfumes. petróleo . para uso de toucador.
pastas pó para as unhas. pon-pons
para pó de arroz,- papéis 'perfumadas.
carminados. e com pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas 'para o embelezamento da .,- cutia. pon-pons. pó de

Classe, 41'.
'
• et/cadastras. _ aletria,. alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendicia ameixas amendoim. araruta_
• arroz,, atum, aveia. -avelãs. azeite-. azei
tonas... banha., bacathau, batatas„ balas
biscoitos, bombons. botachás• baunilha:
masa cate - em 'pra e ara grão. Camarão canela
em pau e em pó, cacau, carnes, -chá,
caramekis, chocolates- confeitos. crava
cereais, cominho arem ede 'leite, cremei
alimantidas, . croquetes, 'compotas. cangicat coalhadas castanha, cebola, condi.
- muitos para ;alimentos, coiarantes.
chouriços. dendê. doces, doces de frutas. lespina ire. essências alimentares,- empadas. • ervilhas. ` eracrvas, extrato de tomate .. tarMhas 'alimenticias, favas te:
bocas.' tareio; fermentos. feijão,
figos. frios. 'tratas secas, naturais e cria.
taliiadasaglicose. goma de mascar. gordura,. grani-rasas grão de bico. gelatina.
goiáliada a geléias. bania. doce. asersa
inatía hortaliças. lagostas. &amuas.. leite.
condensado. • leite CM pó legumes . em
conáérva." lentilhas,' linguiça, louro. -massas alimenticias Mariscos. -manteiga,
margarina: marmelada, macarrão, massa da mmare, met e melado. mate. 'ata:sas para mingaus, anothos, raohiscos.
mostasda., mortadela, tuas' -moscada, naóleos comestiveisa ostras, ovas:
•
•
passa paios praiinasa pimenta, pas para
:
pudins. pacatas; peixes,' presuntos, - pg.tês 'peta-pots, pastilhas, pizzas, Pudins¡
'
, queijos.. rações balanceadas para. ana.
. mais, requeijões. .sagu, . sardinhas_
sandiucties, salsichas salames, sopas enlatadas, sorvetes, 311CO3 de tomates e de.
frutas: torradas. tapioca.. tâmaras, ta gia•
* 'rim, tremoços, tortas. , todas para ali•

• mento .de animais e aves, torrões,
- - toucinho e vinagre

_

Classa 42
Aguardente, anu, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça. cer.ve:
las, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; kanea . genebra gengibirra;
gin. gingar; kirsch, kummela licores;
maarsquinhos; nectar; pipermitn ponches; rum; suco de frutas co£ salcasol;
_ vinhos, vodka - e whisky - .

valescas, mesas da „bilhar,. de' campista,
de roleta, de xadrez.' mobilias de brin,
queda. rian,aturaa :de. utensinoi domes
ticor patins. patinetes rales._ , petecas
plarauctai para ; ginastica s pe-çaS .de
jágos• cia dataras dominó é xadrez pelo.
tas. - pianos e outros instrumentos rnust-•
cai! , de brinquedo,' pistolas de atirar
flexai, papagaos - de papel. panelinhas
quebraaabeçaii , em. forma , de •armar
raquetes redes -.de pasça redes Para
jogai.. 'rodas de 'roletas, revóN er .le
brinquedo. -.soldadinhos - de ,chumba ta.
boieiros pára jogos.' tacos rlsa
tambores para crianças. • canil/use:is
tamborele5, ténis de mesa, trais, e irias
férreas' para brinquedos; ., vara' para
_
pesca. vagonetes e zepelim
'
Termos ris. 610.212 à 610.231, de

30-9-1963 '
Milfss— Empresa Técnica de Assistência Comercial Ltda .
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Abanca luzes 'd _ elamPlão, ainiuu_rs,

elétrica, trômetros baterias de acumu.
lado .es. binóculoas asta ias
tinas. aio.J.
bitus de ti dução ,..ataea'sa a,:;ra - fins • Curativos, baleei Cie, ca sipalan-as elétricas aaaarat talidoras basinas. 1 assolas. -.Isa
talas -. 'tricas,- balar -e
tos caixas de desse ao. cara a -as siai aerificas' e fot.):
gráficas, cafpainhas- elétriUs. chassis _de , •
rádios,' chaves 'elétricas. cinematógrafos,
cronagrafos, cronômetros, - . .sombustores • •
de a gás, cidóinetroa cristais de. rádio,
condensadores, cortadeiras para fotogra.
fias, chaves de alavancas; atiatres auto. ."
máticas, capacitares de blusiselo, Caaacaores eletroliticoa. -calibraderes, dissos
para telefones. discos_ gravados, dials.a.
despertadores, enceradeiras elatricas.',ena
ganho de assar carne: espea:os óticos,:
esticadores de luvas.- espelhos de plá.s_.
ticos para eletricidade. esiarilizadores.
xtintores de incêndio, ferros e:étricos_de
soldar, filtros e aparelhai.' fi trantes, filtros- . para óleo, filmes falados, fagõél.
fogareiros. ÉUSkIrel$. faróis :orno acessó..
.
rios de veículos para sinalização. e para
iluminação em geral, filmes reveladas.
famas ,; êtri.as. fervedores frigorificas,
fotómetros, bus elétricos:, !faros de In.: •
terferencia _tonlógra tos: garrafas técnicas, ' geladeiras, globos para lâmpadas.' globos''
para lanternas, globos terrestres siara
en.sinos gravadores, holoforaa incubadores Indicadores de .vácuo, ti.strumentos
de -alarme. interruptcrrea almaadas
'
candescentes. lâmpada:- COCL;rns. lentes
liquidificadore, maçaricos aara
Caldear e cortara máquinas de fazer
Café. mostradores para rádio, moinhoi
de'eafé. transformadores, tostadeiras.
pés para fotografias, válvulas pára
dias válvulas de descarga. , sálvuIas de
redução. vadiômetros. +ida, elétricas.:
" válvulas' de vácuo e veuilladores

aclima/adores actinômetros, a"mia:vimetroa amorteccdores --de rádio e frequência, anemómetros, aparelhos 'mie 'talava
são, aparélhoi para dum:Mação, inclusive os considerados acessairos de vei•
calos. apareiros para " anima:los a:sacana
Cas. aparelhos aquecedores. e Medidores,
aparélhos cromngráficos, aparelhos' de
barbear ' ' elétricos. .• aparelhos registrado
res e 'medidores de • distâncias. apareClasse 11 ^ '
lhos para purificar água. aparêlhos de Ferragens e ferramentas de cada espé.'
, anals lampejantes, aparelhos regulado- de. cutelaria em geral e outros artigo
res de gas aparelhos de galvanoplastia, ia metal não incluídos em outras • claS
aparelhos didáticos, aparallsos cinemas bites, argolas, armações de Metal, abri.
aográficos, aparelhos automáticos para dores de latas, arrames lisos ou ;arpa ,
acender e : regulai gás, aparelhos Para ses: Alicates.. aldravas, arru e las, - arre.
¡aparar café,- aparelhos para aquecer dos, aparelhos de cháe café. assadei,
edifícios, aparelhos para experimentar raa, açucareiros, brocas, bigornas: baa
dínamos. aparelhos . para destruir Inse- selas, bandejas, bacias, baldes, bOmbo
tos. aparêlhos náuticos científicos,. apa, deres. bules, Colheres pára pedreiros .
•
ralhos de _ótica,. aparelhos pulverizado- camisas- para cilindros e trilhos.' cadea; . • Classe 49
res, aparêlros para aquecimento de dos, correntes, cabides, caixas de meta
logos, brinquedos, artigos desportivos e água._ aparelhos geradores eletioqui.ma para Ortões, colunas, - chaves, cremarias
passatempos. a saber: álbuns para re- cos. aparelhos para recepção, 'reprodu- chaves 'de ara.4usos, conexões ' para in
cortar • e armara aviões, automóves., ção de som e sônicos aparelhos auto- canamentas; canos de: metal. chaves al • •
aros, argolas. bercinhoá, bonecas; bone- máticos eléétricos de " passar. aparelhos fenda, chaves Inglesas, cabeções:
cana
cos baralhos .le castas, bolas para para espremer frutas e legumes, apare- cas, copos, cachepots, :Centro de -masa
todos os esportes. brinquedos em forma lhos de alta tensão,. aparelhos de pro- coqueteleiras. caixas para acondiciona' »
de' animais. - balões de brinquedo, bilha- teção contra. ardente de_ operários, mento de alimentos, caldeirões, caçará'
res. brinquedos mecânicos: .brinquedas aparelhas abadares d. eferramentas.
las, cralairas, cafeteiras. dobradiças ela forma de instrumentos musica
aparêlhos distribuis:ores . de sabão, e de enxadas esferas. engatas. -enfeites Pad
brinquedos. em • forma de armar brm- desincrustantes para instalações sanita,. arreios. de .
metal para automóveis. -esquedas de borracha som ou sem asso
rias, -aparelhos esterilizadoresa aparelhos tribos, forniões, espumadeiras, foices
,na carrinhos. carrocinhas,. caminhões. e . instrumentos usados, na engenharia.
ferros para cortar capim, ferrolhos.; ia
:assai- de jogara chocalhos. Caneleiras agrimensura geodézia aparélhos gasev eas,
facões', frigideiras. 'cilindros pan
para - esporte cartões para leito. casa. tic.adores,_ aparelhos de análises, aparetananaâo. :"ganchos guarnições de me.
afias de brinquedo, casinhas de armas
lhas acizonizadores, aparélhos pasteuris tal garfos. • ganchos ., para quadros
cadeiras de brinquedo, carteiras e eszadores„ aparelhos reguladores e estabv gramas para emendas, de correias,' tinias'
velopes' cois fõlhas , para recortar é
lizadorei da pressão e do 'fluico de ga- laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras
arnear..: calçados-apara bonecos, cordas
para pulai. clavinas -para tiro ',ão alvo ses e liquidas aparelhos para salva. machadinhas.' molas para portas de cor.
copos. da 'dados caixinhas .de masisa mento e- para sinalização. aparélros rer. mârtelos, marretas, ,, matrizes,' mar
dados: dardos. discas,- &naneis espin- para escafandristas, aparelhos para lha- natas, navalhas, mias. pás. picaretas ,
vidros, aparelhai para combater Pregos,' picões, ponteiras, - parafusot.
gardas - de brinquedo.' .espingardas de
porcas, pratos, porta=gelo, porta-pão
vento, estaquinhas para jogar. enigmai; formigas e outras pragas. aparelhos ar
- acionados pela introdução de porta-jóias, paliteiros, panelas. rasteias
engenhos: de guerra de .brinquedo, ter torráticos
tinhas de engomar,. lerrazirerras paai molas, aparelhos para pica:. cortar ou roldanas. ralos - para . ' pias, regadores '
criançaa f i guras slt aves e- animais reduzir comestíveis., aparelhos' espargi- serras, serrotes. • 'sachas, sacarrollms. 'te
hauras- para Mo le xadrez . togões e dores. aparélhos e instrumentos de cál- souíasa talhar/eiras. torqueias, trilhos .
fogãozsilais • de • . .a.aquedoa, logos tis culo, aparellios-para observações sana.- trilhos para .elevadores, tenazes, trava
tutebol de mesa. lheirás Rth esponS cas, aparelhos . tesmostatos, • aparêlhos dores, telas de -arameatubos para' anca
ganchos_ para, Deu a atnsos para cisais pára natação, aritOnómetros. aspirado- nanientos, trincos, trilhos para porta,
de correra:faças. molas -para • portas.
ças luieres leis . iscas artifiasais res de pó . aerômetros, acendedores elavasos, vasilhames e . verrumas a '
para pasca: jogos de ".darnaai, a,gos de tricas,' alto-talantes. amlificadores elédominó. logos de raquete. linhas -.para tricos, anaassadeiras, antenas.' batedei, Classa 12 . pesca, luvas para • box - para esgrima, an.Plificadores a elétricos, awassadeitas, Alfinetes, -agulhas, botões comuns,
Para jogador de soco. - máscaras cama antenas oatedeiras
balansa comum s darços, colchetes, cós, dedais,' elástico
•
--
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para roupas, enchimentos, fivelas, golas. para veiculas, motociclo, manivelas. porta-documentos, placas. rebites, rodi- para Impressão. papéis- fantasia, menos
Ilhós. miudezas de armarinhos, palas e
para-lamas, vararas de controle do
abas, recipientes, suportes, suaartes para para forrar paredes, apel almaço, com
presilhas
afogador e acelerador
ladrflhos e adesivos para azulejos. ou sem pauta, papel crepon papel de
, Classe 24
melado, mate, massas para -.mingaus, seda, papel impermeável, pape; em boClasse 13 .
Abotoaduras -para punhas, águas ma- Para distinguir: Artefatos de algodão. molhos, moluscos, mostarda,' mortade, bina para impressão. napel encerado,
nylon, plástico, canhamo,• caroá, juta, la, nós moscara, nozes, óleos comua- papel higiénico, papel Impermeável
rinhas lapidadas. alfinetes para aduatar
vestuários, de metal precioso, semi- lã, linro, paco-paco, rami, rayon, seda, veis. ostras, ovas pães, paios, prali- para copiar. papel para desenhos': paprecioso ou suas imitações, anéis - de natural e outras fribras. alamares ata- nés, pimenta. pós Para pudim. .pickles, pel para embrulho impermeabilizado
adorno. sbalangandans, berloques, brita cadores, bicos, bolas de tecidos para peixes, presuntos, patês e petit-pois. papel para encadernar. papel para em• cos., broches, colares, contas de Metais senhoras, bordados, borlas, bandeiras pastilhas, pizzas, pudins, queijos, re- cravar. papel para imprimir, papel pacordões, cadarços, coadores de café queijão; sal. sagas sardinha, sanduiches. rafina para embrulhos, pape! celofane,
ou pedras rachas:1s ou semareciosas e
papel, celulose, papel de linho, papel
suas imitações • -issadas como adornos Cobertas para rauqtes, coberturas para salsichas, salames, sopas enlatadas, 'sor- absorvente.
papel para ambrailhaz tacavalos,
debruns,
enfeites,
etiquetas,
envetes,
sucos
de
tomate
e
de
-frutas,
tor'ou'. na confecçáo de bijouteriás, correnbaco, papelão, recipientes de •papel, rotremeio,
entrelas,
flamula,
fitas,
franjai
radas,
tapioca,
tilmaras,
ta'harim.
tretes de uso individual ara adorno, • diasetas de papel, rótulos de papel, rolais
meastes lapidados esmeraldas' lap'dadas, filtros de café, galões, laços de chapeus, moços, tortas para alimento de animais de papel transparente, saaos de papel.
mochilas,
montas,
nesgas,
ombreiras.
e y es. torrões, toucinho, vinagre
' medalhas com seta°, pulseiras-. safiras
serpentinas; tubos postais de cartão,
Classe 32
Ias lactas, . topázios . lapidados, . tunaalin as passamanaries, palmilhas, pavios, sacas,
tubetes de papel
passamanes, pon-pons, pingentes, rea
lapidadas e turquesas lapidadas
das, redeas, sedes, sacos,. sacolas, tiras Almanaques, anuários, álbuns impres.
sos, cartazes, catálogos, jornais nada
Classe 41 "
Classe' 14
telas para bordar, xergas •
nais e estrangeiros, publicações !mares. Alcachofras, ala tria,, abica aspargos,
Vidro comum, - laminado, trabalhado
Classe 26
em tõdas as formas' e . preparos, vidro Artefatos de madeira em geral: Argo sas, revistas. Propaganda em rádio. açúcar.' Mimemos para' animais, amido,
a - cristal para todos os fins, .vidro Inclusa las, alguclares, armações para balcões televisão, ¡ornais, programas radiofóni- arnéndios, ameixas, amendoim, araruta,
trial com telas de - metal, ou composi- e para vitrines, artefatos de madeira cos, peças teatrais e cidematográticas arroz, atum, aveia, avelãs. azeite; -azei.
• ' .c revistas impressas
tonas, banha, bacalhau, batatas. 'Salas,
ções especiais: ampolas. aquários,
para caixas. ' tppume. bandejas, barris,
biscoitos, bombOns, bolacha, baunilha;
Classe 36 •
•
aadeiras, almofarizes, bandejas, cube- baldes, 'batedores de carne,, caixas, cai'tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro xões, caixotes. cavaletes,- cunhas: cru- Para distinguir: Vestuários roupas feitas , café em pó e em grão, camarão canela
_de mesas. cápsulas, • copos..espelhos, 'as- zetas, cubas, caçamba, colheres, cestos semi-confeccionadas ou • sob medida, em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
carradeiras, frascos, formas para doces: para . 'pães, cepos para casinha, cabos para homens, seahoris , e crianças. II caramelos, chocolates, ,conleitos, cravo,
fôrma para fôrnos,, fios de vidro, gar. para ferramentas, cantoneiras; engra- saber: Agasalhos feitos de peies nassa, cereais, cominho arem ede leite, cremes
• rafai, garrafões, graus,- globos, haste. dados. ' estrados, esterinhas, estojos, eac- mais ou artificiais, anáguas, aventais. alimentidos, croquetes, compotas: canjarros, jardineiras, licoreiros, mamadei. premedeiras, embalagens da madeira, batm. - babadores. blusas, blusbes, boi- gica coalhadas castanha., cebola, condiras. mantegueiras,' pratos, pires: porta. estadas formas, gaiolas, guarnições nas. bonés, boleros, coo:lunações. casa- mentos para alimentos, colorantes,
• , jóias paliteiros, potes, pendentes, pe. para porta-blocos,. guarnições para cor- ções, capotes: calças, calça-saias, chine. chouriços, dendê, doces, doces de frudestais., saladeiras. serv iços 'Para res. tinas, guarnições de r.aleiras para los cintos. cintas, camisas.' camisetas. tas, espinafre, essências alimentares, em- frescos, saleiros. tubo, -tigelas, travei. utensílios domésticos. • grfos, 'malas de calções. cartolas, coletes, corpinhos, ce. padas, ervilhas, enxovas. extrato de tosas. vasos, vasilhames, vidro para via madeira, palitos. - patos pipas, pinos, radas. cuecas, colarinhos, cueiros, dia mate, rarinhas alimentícias, favas, fédraças. - vidro para relógios, vararas. puxadores. prendedores de' roupas, pe- paus: dolmans: et:harpas, estolas: farda. culas. flocos, farelo, fermentos, feijão,
trincos: gorros. galochas. , gravatas
secas, naturais e crisvidros para conta-gotas, vidro para destais 'monogramas, palitos, pasinha3. guardas pó: impermeáveis: jaquetas: len. figos. frios, frutas'
talizadas; glicose, goma de tilasC3t. gorautomóveis e para Para-brisai e
garSinhos e colheres para sorvetes; pa- ^Cos. leques. lançaria, ligas, Librés. iln duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
afearas
litos para dentes, táboas de passar rou- gerias: mantas. anelas: . palas. paletós
goiabada . geléias. herva doce, herva
pas, táboas de carne, tonéis, torneiras, pantufas. p;jamas.peignoirs. punhos mate,
Classe 15
hortaliças, lagostas, línguas,' leite,
Para distinguir: Artefatos ir porcelana. tambores, tampas, suportes de madeira, peitos e peitilhos p-ara camisas, peleri. condensado, leite em pó. legumes em
Todinha,
',rolos,
rosários
e
vasos
nes,
polainas.
ponchas.
pultoverz:
qui
faiança. Garro e terracota !ouças vidra..
conserva, lentilhas,•lingulça, louro, masmonos. raiarias: regalos. robe de cisam sas alimenticias mariscos, , manteiga,
das para liso caseiro, adornos, fins arClasse 23
bre, roupas de brim para o trabalho margarina, "marmelada, macarrão, ,pias
tistica% e instalações sanitárias; artefatos
de ceramica para uso caseiro, adornos e Para distinguir: Artefatos da mataria roupas feitas para 'crianças, roupões de sim de tomate, mel e melado, mate, masfins artisticos, alguidares, altrofarizes, plásticos e de nylon: Reda:entes taori- banho: saias. sapatos sandálias. sob sas para mingaus, molhos, moluscos,
assadeiras, barris, 'bules. bidês, 'bacias, cados de material plástico. revestimeu. déos. aborta -sungas, sia:h.' suciares mostarda, mortadela, nós moscadas nobebedouros, biscoiteiras, bombonieres. tos confeccionados de substancias ani. les, ternos, toucas rabiem; turbante: zes óleos comestiveis, ostras, ovas;
andelas, anileiras. copos. conscaos, cal- mais e vegetais: . Argolas açucareiros. .uniformes, uniformes cera empregadas pSes, paios pralinés, pimenta. pós para
Casse 37 deirões, cântaros, cadinhos cofres, armações para .6culos, bules. bandeja,.
pudins. pickle:s.. peixes, presuntos., pacubas. compoteirai comedores para aves. bases:. para telefones, balde>, bac'es, Roupas bancas. 'para bania e mesa: tês petit, -pois., pastilhas, pizzas,•puelins;
caçarolas, canecas, centro de mesa. des- bolsas, caixas. carteiras.' chapas cabos Acolchoados para camas, colchas, co- queijos, rações balanceadas para anicansa-talheres. escarradeiras, fôrmas, fil- para ferramentas e utenstluss. cruzetas, bertores,( esfregões.' fronhas, guardana- mais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
tros.' graus, globos, jarras. lardineiras, caixas para acondicionamento de ali- pos. jogos bordados, fogos de toalhas,1
enlicoreiros, leiteiras, lavatórios. • manta. mentos. •'caixas de material plasticó leraçois, mantas para camas, panos para sanduiChes. salsichas, salames, sopas
guelras,, moringas. molharas.. nichos, pi. para baterias, coadores. copa& . canesas. aosinha e panos de pratos, toalhas de latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
rei: pratos, pilões pratos para ornatcis, colheres, conchas, cestas para pão. ces- casto, e banho. toalhas de mesa, toa- flanas; torradas, tapioca, tâmaras, talhas
pias. ranos, portaajoIas, potes, porta- tinhas. capas para álbuns t para livros, lhas para jantar, toalhas para chia e rim. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e. aves, torrões,
toalhas, porta-papé1s higiênicos Sopei- cálices, cearas. acstiarts. para . aeltta rafé, toalhas para banquetas, guarnitoucinho e vinagre
ras, saladeiras. saleiros. serviços para caixas para guar za e- obh-tos ,-artuchos, ções para cama e mesa toalhinhaa •
refrescos, serviços para Elos, chá e coadores para chá. res na ge para 'pra(cobre pão)
• Classe 42
jantar, travessas talhas, taças, toldas. tos, copos e c.oplaba S: 04i WCO oara
Aguardente. anis, aperitivos, bagaceirit,
sorvetes. caixinhas c• pla'aisaa para sor
Classe 38
vasilhames vasos sanitários, Xícaras
vetes, colherinhas 'pasinhaa garfiaiica Aros para . guardanapos de papel batidas, brandy, bitters cachaça. cerveClasse 21
de plásticos par sorvetes. forminhas iglut,nados. álbuns (em branco), álbuns jas, cidra, conhaque, extrato de malte
Freio (parte integrante do veiculo), de plástico para . sorvetes, discos de para retratos e autógrafos. Salões . (ex- fermentado. !erma genebra, gengibirra
mecanismo para acoplamento de vei- mesa,' estojo: estca'os para óculos, em- ceto para brinquedos). blocos para gim gingar. kirsch. kummeL boxes. 12,..-±
culo& ferroviários. orelhas de parada balagens de is:ater:ai plástico para sor- correspondência, blocos Para cálculos marasquinhos, nectar. pipermint, pua. para aparelhagem de tração, amortece- vetes. estojca 'para objetos, espumas de blocos para anotações, bola:las brorhu chez, rum, suco de frutas com álcool. •
vinhos, vodka e whisky
dores . de choques, paracroques, carro, nylon, esteiras, anfeites para automó- ras não impressas. cadernos .cle escreClarse 24
ônibus. , automóvel, anteparos. .auto-ca- aels, escoa:lares de pratos, massas antl- ver, capas para documentoa cana:aia
Classe 43
' '•
minhões, alavancas, alavancas de câm- atidos. formas para doces, fitas Isolan- caixas de papelão, cadernetas. cader
bio, alavancas de freios, breques, bar- Sm, filmes virgens, fios de celulose, aos, caixas de cartão, caixas para pa- Aguas artificiais, minerais e naturais;
ras de freio, braçadeiras de mola bu- :adiu para bolsas, facas. guarnições, pelaria, cartões de visitas. cartões co- bebidas espumantes sem álcool, gasosas,'
chas, barcos; barcos _de traçrto. barras s narWaties para chupetas e mamadeiras. :surdias. cartões índices, conte& car- gingerale. guaraná, refrescos, soda:
limonada, sifões e xaropes
de direçâo. cabos -de veiculas carrocz, a... lições para Imrta-blocos guarita- tolina. cadernos de papel melitnetrado
Classe 46
•
rias, chassis. carcassas. coroas. capotas, 'ben para liquidificadores e para bate- e em branco para desenho, cadernos
engates para veiculas, eagratagez3s, em- deiras de frutas e legumes.. guarnições escolares, cartões em branco, cartuchos Amidos alvejantes, anil, água de lava,
breagem, feixes de mola,s, hélices, mo- de material plástico para utensílios e de cartolina.' chapas planogrAficas. a ca- deira, água sanitásia, casa para assoalas. motociclos, .mancais de veículos objetos, guanikaea para bolsas. garfos, -td .seSatiquiai ap wonsap Ihos,nletergentes, esponjas de aço, %Ia
pedais, paralatnaa porta . laterais, ai- galerias para cortinas, jarros laminados palão. envelopes. envédueros para cha- foros, lixívoa, lixas, lã de aço, pomanhões. p orta-rodas, parabrisas, pára- plásticos, lancheiras, mantagreiras, ma- rutos de papel. encaderaaçac de -papel das para calçados, palha de aço, pra/
choques, pistões, rodas, reboques, tam- la: orinós. prendedores de roupas. pu- ou papelão. etiquetas. • Rilhas indicas, oarados para polir e limpar madeiras,
bores de freios, varetas di . veiattius xadores para móveis, pirai, votos, pali- fólhas de, celulose. guardanapos. livros vidros, metais a. objetos, panos para
bicicletas, motodchaas, retentores, uns teiro, pás ee cosinha, peras pomes ar. não impressos livros fiscabc, livros de polir e para limpeza. Pa nos de !amei!
para s bicialetaa Sraços _para vela-tilos. fida á. porta-pão. pulseiras. para reló- contabilidade: mata-borrão; ornamentos e material abrasivo empregado na limcrapas circulares para vehulos, cabas gios,. protetores. para documentos. „pu. de papel, transparente." pratos papel'. peza de -"metais e objetos, sabões -mim
de vaiculos, desagadeiral, fronteiras xadones de água para usei durnestico, nhos. papéis de estanho e de alumínio. geral, sabões eia pó. çm flocos, aaponãporta-cópos, porta-n,queis, porta-mas pape'a sem imprassão. papéis 'te branco
caos. velas e velas a base de
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Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e !
perfumarias em geral: Almíscar, água
de beleza, água fadai, água de lavanda.
água de colônia. arminhos água de 1,
quina. água de rosas, água de elf aze.'
mas. amónia perfumada liquida. em pó.
em pedras. para banho, brilhantinas.
bandolinas, batons. cosméticos pura o,
cabelo, pestanas. duos e bigodes
crayons. cremes para a peie, carmins.
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
Lentilhas, em trociscos e em patilas.
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios. desodorantes, dissolventes,
essa. ias extratos, estojos ie perfumes,
treme para limpeza tia pese, e para hast
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escavas para dentes, cabelo, roupas.
tillos e unhas. fixadores para o cabelo.
pestanas, cílios e bigodes. fivelas para'
o cabelo, glicerina perfumada para uáo
de toucador, grampos para o cabelo.
para maquilagem. lança-perfumes, loções, liquidos dentifricios, eu, pasta, can
geléia de petróleo perfumada, lápis.
sabão em creme. em elixir e em pó.
liquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laque, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perta.
me.s, petróleo para usei de toucador.
pastas e pó para as unhas. pon-pons
para pó de arroz. papéis perfumados.
carminados, e cora pó de arroz pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pán-pons. pó de
arroz
Classe 49
fogos, brinquedos, artigos desportivos e
passatempos. a saber: álbuns para recortar e • armar, aviões, automóveis
aros argolas. bercinhos. bonecas. bonecos. baralhos de cartas. bolas "ara
todos os esportes. brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilha.
rep, brinquedos mecânicos. brinquedos
em forma de instrumentos musicais
brinquedos em forma de armar. bm .
quedos 'de borracha com ou sem asos.
via carrinhos, carrocinhas, camin'iões,
cartas de togar, chocalhos. caneleiras
para esporte, cartões para 'rito, casinhas de brinquedo, casinhas de armar
cadeiras de brinquedo, carteiras e ea•
velopes com failhas para recortar e
armar, calçados para bonecos. cordas
para pular. clavinas para tiro ao *Ivo.
copos de dados. caixinhas de OliáiGt.
dados, dardos. discos, dominó*. estar,
@ardas de brinqUedo, espingarda-, de
vento, estaquinhas para jogar. enigmas
engenhos de guerra de fainquedo ler
lanhos de engomar. ferramentas pai
criam..aa fiuuras de 4 . es e .nimais.
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Classe 32
Almanaques. anúncios, boletins boler.as
impressos, crónicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais.
programas radiofónicos e programas
de televisão
•

patas e em geleias, doces doces cie
amenoim, de amendoas.1 da nozes, de I
castanha e de frutas, secas cobertos com
chocolates, doces gelado.N, trutas er..;8
passadas e cristalizada:, wleias, numa
de mascar, pralines, paailhas, puxapuxa. pirulitos pudins, pari:tones, dorvetes, ,torrões, torradas
Classe 41
Farinha de milho e meme de muro
Temo n.° 610.237, de 30-9-1963
Casa Tupan Cereais S.A.
Guanabara

PRORROGACÃO

Termo n.° 610.233, de 30-9-1963
Açougue GB. Limitada
Guanabara

AMIGUE Ui
Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 670.234, de 30-9-1963
Oldemar Schmitz
Guanabara

QUINTA DO SOL.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
-

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essencias . alin.enticias

Classe 41
Titulo
Termos as. 610.239 à 610.240, de
30-9-1963
•
Casa Tupan Cereais S . A .
Guanabara

Janeiro de 164
Máquinas de rosqu:ar: ser:a, ~c:árticas, motores elétri ,. os, altettadou,s, terrame.nas e placas , para ternos geradores plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos.' prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, miituradoras adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais. Mevadora, máquinas desemparaadoras, descascadoras,
ventilwaoras, moinhos para cereais.
máquinas secadoras, eituradoras , pulverizadoras, fresas, politrizes. tranchas,
tesoura* mecânicas, tupias. máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrífugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arieÇes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, .álvulas e trans p ,irtadores autoinW.cos de alta e baias pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para !.abricar papel e
máquinas de impressão, doamos e
'receptáculos
Termo n.° 610.243, de 30-9-1963
Fábrica de- Máquinas Famasa Ltda.
Sào Paulo

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 610.235, de 30-9-1963
Casa Tupan Cereais S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
DusvitA BRASIL:Cl RA

Classe 41
Rações preparadas para alimentação d.
Classe 41
Classe 6
animais
Rarinha de trigo, farinha de araruta.
1
..
.am
distinguir:
Máquinas e partes de
Classe 41
farinha de mandioca, farinha de ervilha,
máquinas para todos os fins industriais:
Artigos
da
classe
farinha de feijão, cangica, cangiquinha,
Máquinas de rosquear, serras* mecânisemola de milho, grão de bico, lenticas, motores elétricos, alternadores, ferTermo n.° 610.241, de 30-9-1963
lhas, cevadinha, farinha de banana
ramentas e placas para tornos, geraMocma Ltda.
dores, plainas, máquinas de furar e cenRi raná
Termos as. 610.236 e 610.238, de
trar, tornos mecânicos, prensas mecâni30-9-1963
cas, máquinas amassadeiras, misturador
Casa Tupan Cereais S . A.
de *barro, máquina compressora, máquifiguras pa a jôgo de xadrez fogões e
Guanabara
nas adatadas na copnstrução e conserfogâozi-los de t ',aquedas, jogos de
vação de estradas, mineração, corte de
futebol de mesa, ruelheiras para aspo te,
Classes: 11. 21 e 33
madeira, movimento de terra, carretas
PRORROGAÇÃO
guisos para cria s.
ganchos para
e outros fins industriais, elevadora. máTítulo
çaa hav.err. s. facas aratu:hes
quinas desempalhadoras, descascadoras,
para pasca. jogos de damas, jogos de
Termo n. 9 610.242, de 30-9-1963
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
dominó, jogos de raquete, linhas para
Fíbrica de Máquinas Farnasa Ltda.. ventiladoras, moinhos para cereais,
pesca, luvas para box, para esgrima.
São Paulo
máquinas secadoras, trituradoras, pulpara jogados de soco, máscaras carnaverizadoras, ilesas, politrizes. tranchas,
valescas. mesas de bilhar, de campista
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
de roleta, de xadrez, mobilias de brinabrir chavetas, marteletes, ventiladores,
quedo. miniaturas de utensílios domes
1- 5:0*
exaustores para forjas, bombas centriticos. patins. patinetes, piam, petecas
fugas, rotativas, de deslocamento e a
S
planquetas para ginástica, peças de
pistão para todos os fins, mictes, calJogos da damas dominó e xadrez, pelodeiras e turbinas, Injetores para cal1115 4?)
tas, planos e outros instrumentos musideiras. válvulas e transportadores aucais de brinquedo, pistolas de atirar
tomáticos de alta e baixa pressão,
1 9P
flexas papaga.os de papel panelinhas
n:C
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
quebra-cabeças em forma de arma.
e máquinas limadoras, máquinas operaClasse II
raquetes redes de pasca. redes para
trizes, rotativas ou cortadoras para usidue•
Para
distinguir:
Balas,
bombons,
bom
Jogos, rodas de roletas, revNver de
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
bocados,
biscoitos
bolachas,
bolos,
bo
brinquedo. soldadinhos ch chumbo taIndústrias de tecidos, teares, urdideiras,
los-gelados,
balas
de
mascar,
caramelos.
boieiros vara iogos, tacos de
encanatórias, espuladeiras, •torcedeiraa,
cal,buréus. chocolates, cacau, confeitos, crocantes,
›i litmbores para crianças
meadeiras rolos e roteies, bruniclores
,
Classe 8
'Mareou pari brinquedos. varas para drops, doces de leite simples e coamospara cereais, máquinas para fabricar
tos.
doces
de
frutas
em
conservas,
prePara
distinguir:
Máquinas
e
panes
I
tamboretes. tênis de mesa. trens 'e vias
de papel e máquinas de inipresslio, dinautoa
paradas em massas, em calda, em com- máquinas para todos os fine industriais
• pesca;' vetmetes e zepslina
e receçtáculos

1§il 0 C NI

•

Sexta-feira 10
Termo n.° 610.244, de 30-9-1963
Fábrica de Máquinas Famasa Ltda.
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção M)
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, anateis, meias,
maiõs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar. pulover, palermas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, Atolas, soutiens, slacks, talar, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

Termo n.° 610.249, de 30-9.1963
Armações de Aço Probel S.A.
São Paulo

Janeiro

de 1964 93

bre, roupas de 'brim para o trabalhck
roupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias, sob.
déos, aborta, sungas, slacks, :auetere;
suspensórios, soutiens. sobretudos; trm
jes, ternos, toucas, tailleurs, turbantes;
uniformes, unitormes para empregadas'
vestidos; xales
'1'ermo n. 0 610.256, de 30-9-1963
T.O.C.
Técnica de Organização e
Con g nitaria Sociedade Civil Limitada
Guanabara

Termo n.° 610.246, de 30-9-1963
Niels Erik Hedeager
São Paulo
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturador.
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e conservação de estradas, mineração, corte de
tnadeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descasca doras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, ' pulverizadoras, frases, politrizes, tranchas.
tesouras mecánicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, cal- deiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos, teares, urdideiras.
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para iabricar
papel e máquinas de impressão. dinamos
e receptáculos
Termo n.9 610.245, de 30-9-1963
Eeltec S.A. Malhas e Confecções
São Paulo

FEIRA DOS MINÉRIOS
• $"áo paul°,
Classes: 33 e 4
' Titulo
Termo n.° 610.247, de 30-9-1963
Irmãos Metran
São Paulo-

e.
Classe 40
Colchões de molas e colchões eas geral

Termos na. 610.251 a 610.253, de
Termo n.9 610.257, de 30-9-1963
30-9-1963
T.O.C.
Técnica de Organizaçào e
Movelar S.A. Indústria de Artefatos Consultoria, Sociedade Civil Limitada
de Made:ra
Guanabara
Saia Paula.
PRORROGAÇÃO

FI BROPL
Indústria Brasileira

Classe 3b
Para distinguir: Averitais, blusas, blu..
sões, boinas, botas, babadouros, casa.
cos, coletes, -capas, abales, ..achecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal,.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacào, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
caantós, meias, maillots, mantas, man.
driào, malhas. paletós, palas, penhoaa
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tiena, tailleurs, toucas , vestidos
Termo n. 5 . 610.248, de 30-9-1963
Companhia de Comércio e Indústria
Freitas Soares
'
c...anal-Jaca

Classe 26
Chapas feitas de lascas de madeira
para fins industriais (artigos acabados)
Classe 27
Chapas sólidas feitas de fibras pare
•
fins industriais
Classe 40
Móveis residenciais de sala, quarto,
-copa, cozinha, varanda e jardim de

T. O. C. - Técnica

de Organização'
e Consultoria
Denominação civil
Termo n.° 610,258, de 30-9-1963
Stefanini ei Guria Ltda.
Guanabara

Inverno

Termo n.9 610.254, de 309-1963
Indústria Sulfoquimica da Guanabara
Limitada
Guanabara
•
-

Industria Sulfoatiimica
Ouanabara Ltda.(
Nome Comercial

Farinada'

lEspirito Sãíitõ
• Classes: 3 e 48
Titulo de Estabalceiniento

o

Termo n.° 610.259, de 30-9-1963
Heinken's Brouwerijen Nederland N.V.
Holanda

Termo n.° 610.255, de 30-9-1963
Jotace Tecidos e Confecções Ltda,
Guanabara

JOTACE
Indústria BrEshira
.lasses: 22, 28 e 31
Titulo de Estabelecimento
Clásse 36
Para disonguir: Artigos de vestuários
o roupas lanas em geral: Agasalhos
aventais, alpercatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas baba.
douros. bonés. capacetes, cartolas. cara
ouças. casaco, coletes, capas, chatas,
cachecols: calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas. camisolas. - camisetas
cuecas. ceroulas, olarinhos. cueiros.'
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
•

Classe 32
Jornais, revistas, álbuns, guias,
panfletos e boletins

Termo n.° 610.250, de 30-9-1963
Molas No-Sag do Brasil S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

R -.5 G Industria Brasileira
Classe 10
Móveis cirürgicos e especialmente
camas e poltronas hospitalares

' Classe 42
Cerveja

Classe 36
Termo n. 9 610.260, de 311.9-1963
Artigos de vestuários. rou pas feitas, Heinken's Brotal;edien Nederiand
semi-confeccionadas ou • sob medida,
•
para homens, senhoras e crianças, a
saber: Agasalhos feitos de peles nata.
raia ou artificiais. anáguas. aventais,
batas, babadores, blusas, blusões, boinas. bonés, boleros, cominações, casacões. capotes calças, calça-saias. chiste.
loí cintos, cintas. camisas. camiseta:
catções. cartolas, coletes. corpinhos ce
roulas. cuecas, colarinhos, cueiros. chapéus; dolmans; echarpes. estolas; fardamentos:, gorros. galochas. gravatas
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; len
ços. leques, lançaria, ligas. librés. lia
guies: mantas. meias; palas. paletós
pantufas. pijamas. peignoirs. punhos
peitos e peitilhos para camisas.' pelar'
nes. polainas, ponchas. pullovers; qtsi
Classe 42
monos, quepis; regalos, robe de charla
, Cerveja
. •

94
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Virmo nP 610.261, de 30-9-1963
Armações de Aço Proba] S.A.
•
. São Paulo

DIÁRIO OFICIAL

Termo n° 610.267, de 30-9-63
Americana Calçados Ltda.
Minas Gerais

n‘.5
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ev'j
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(Seção rd)

.

ITermos na. 610.271 e 610.272, de
30-9-63
BF-Utilidades Domésticas e Brinquedos
Ltda.
São Paulo

Termo n° 610.262 de 30-9-63 •
Aramifício Guanabara Ltda.
Guanabara

Classe 21
Arame em geral
Termos ns. 610.263 e 610.264, de
30-9-63
Salustiano Simarro Martinez
Guanabara

~2d de Soda
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
Almanaques. anuários, álbuns impressos..i cartazes, catálogos,, jornais nade
nals-e estrangeiros publicações tmpres.
sas. è'' revistas . Propaganda em rádio
televisão, jornais, programas radiofôni.
cos peças teatrais e cinematográficas
k
e revistas' impressas
Classe 8
Discos- gravados
Termo n.° 620.265, de 30-9-63
Elos Química Industrial Ltda.
Gun”mlscarn

Termo n9 610.266, de 30-9-63
Americana Calçados Ltda.
Minas Gerais

da Felicidade »

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n° 610.268, de , 30-9-63
Americana Calçados Ltda.
Minas Gerais

Termo n.° 610.277, de 30-9-63
Associação Brasileira de Municípios
Guanabara

Classe 5
Associação Brasileira
Aço em bruto, aço preparatio, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
de Municípios
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
Nome comercial
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou • Tênrno n.° 610.278. de 30-9-63
parcialmente preparado, cimento meRodoviário Caçula Ltda,
tálico, cobalto, bruto ou, parcialmente
Minas Gerais
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro RODOVIÁRIO
em barra, ferro manganês, ferro velho,
Classe 36
gusa em bruto ou parcialmente trabaNome comercial
Titulo
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
Termos as. 610.279 a 610.282. de
lâminas de metal, lata em folha, latão
Termo n9 610.269, de 30-9-63
30-9-63
em fólha, latão em chapas, latão cm
Marcelo Marques do Nascimento
Robin R. A. — Comércio e Represen
vergalhões,
liga
metálica,
amalhas,
Minas Gerais
tações
magnésio, manganês, metais não trabaSão Paulo
lhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, niguel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em tilhas
nPRO—METAL"
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taIndustria
Brasileira
Classe 21
.
cos tubos de ventilação, tanques de ciPara distinguir: Veículos e suas partes
mento, vigas, vigamentos. vitrôs
Integrantes: Aros para bicicletas, autoImpreCaslaos se 50
Classe 5
móveis, auto-caminhões, aviões, amorema geral
Aço •cru bruto, aço preparado, aço doce.
.tecedores, alavancas de câmbio, barcos
cialinente trabalhado, aço polido, aço
Termo nP 610.273, de 30-9-63
breques, braços ara veículos, biciclerefinado, bronze, bronze em bruto aratas, carrinhos de mão e carretas, cami- Importadora Industrial Roesch S. A. mes lisos e farpados, bronze de manRio grande do Sul
nhonetes. carros ambulantes, caminhões.
ganéa, bronze em pó, em barra, chumbei
carros, tratores carros-berços, çarrosem bruto ou parcialmente preparado,
tanques, carros-irrigadores, carros, carcobalto em bruto ou parcialmente traroças, carrocerias, chassi:a, chaas cirbalhado, cimento metálico. cobre em
culares para veículos. cubos de veiculos
bruto ao . parcialmente trabalhado, coucarrinhos para máquinas de escrever,
raças, estanho em bruto ou parcialmente
corrediços, para veículos, direção. des11trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
gadeiras, -estribos. estadas rolantes, eletrabalhado ferro em barra, em chapa.
vadores para passageiros e para carga
fundido. maleável, manganês. gusa.. ve- '
engates para carros, eixos de direção,
lho. gusa. temperado. maleável„
Classe 3
;retos. fronteiras para veiculos guidão,
minas para fechaduras, funis. furadores,
locomotivas. lanchas, motociclos, molas. Um preparado farmacêutico indicado no latão em vergalhões. aluminio alpaca.:
tratamento
da
obesidade
motocicletas, motocargas, moto furgões,
ligas metálicas, metais em massa, esmanivelas, navios, ônibus, para-choques,
tampados. para soldas, para ligas, lima,
Termo n.° 610.274, de 30-9-63
era-lamas, para-brisas, pedais, pantões, Importadora Industrial Roesch S. A. lhas. magnésio. " metais .não trabalhadoti
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
ou parcilmente- trablhadas, níquel ouro
: Rio Grande do Sul'
tas, reboques, para veículos.
oaldio: papel estanho, platina poetrr,
rodas para vec
Ulos, selins, tricicles, tide zinco. prata. solda. tungstênio-, rantes para veículos, vagões, velocípezinco corrugado, zinco liso e
IseV M
des, varetas de controle do afogador e
em fõlha
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Classe 11
Indústria Brasileira
'
carros, toletes para carros
Ferragens e ferramentas ãe Cicia espécie, cutelaria em geral e outros artigos Teimo no 610.270. de 30-9-63
de inetal-não incluídos em outras clasClasse
3
Companhia Mineira de Cervejas
Um preparado farmaceático indicado no bites, argolas, armações de metal. abrl»
Minas Gerais
bites, argolas, armações de metal, abritratamento da obesidade
dores de latas, arrames lisos ou farpaTermo n.o 610.275, de 30-9-63
dos, aparelhos de chã e café, assadelUltrapress Gráfica Ltda.
ras, açucareiros, brocas, bigornas, baiPernambuco
xelas. bandejas, bacias, baldes, bombonieres bules, colheres - para pedreiros.]
camisas para cilindros e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para ortões, colunas, chaves, cremones,
chaves de ara rusas, conexões' para enCiasse 42
canamentos, Canos de metal. chaves de
Aguardente. aniz..appritivos. bagaceira.
fenda, chaves inglezas, cabeções. canebatidas, brandy, bitter, cachaça, cervacas, copos, cachepots, centro de mesa.
Nome comercial

Servauto

I-robewc - D

Probtpcis.

C
Cemecê

Classe 36
-

Carlos Chagas )f,
. Classe 33
Titulo

ludústria Brasileira

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimenticias

« Curso Pré - Vestoulár

1

k.arnet

Classe 40
Colchões de molas e colchões em geral

,

I jas, cidra, conhaque; extrato de malte
- Perimi n.° 610.276, de 30-9-63
I gin, gingen kirsch, kummeli licores; Hapes Rach1d Chafedin e Reinaldo Josil
maarsguinhos; nectar; pipermitn, ;.on1 Galo
Guanabara
I ches; rubi; suco de frutas com álcaol •.
_ fermentado; 'ernet; genebra gengibirra;
vinhos, vadka e whiskys

-

Nomee comercial

Jane.ro de 1964

Ultrapress
Grábca Lida.»
-
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610.287, de 30-9-63
Têrmo
Termo n.° 610.283, de 30-9-63
coqueteleiras, caixas para acondicionaPerfumaria Reny Ltda.
S. A, Fábrica de Tecidos São João
mento de alimentos, caldeirões, caçaro•
Evangelista'
. Guanabara
las, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
Minas Gerais
enxadas, esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, estribos, formões, espumadeiras, foices,
PR0RROG4CT1r
ferros para cortar capim, ferrolhos, ia-- cas, facões, frigideiras, cilindros para
laminaçáo, ganchos. guarnições de meClasse 48 •
tal, garfos, gancho:. para quadros,
Sharnpoo liquido, etc.
gramos para emendas de correias, limas,
laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras.
•
Temo ti.* 610.284, de 30-9-63 • ".
machadinhas, molas para portas de cor. Imobiliária e. Administradora "Caosca"
rea martelos, marretas, matrizes, mac•
Ltda.
Mitas. navalhas, puas. pás, 'picaretas.
pregos, picões, ponteiras, parafusos,
porcas. pratos. Porta-gelo, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas, rastelos
roldanas, ralos para pias, regadores,
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, teINDOSTRIA BRASILEII1A
souras; talhadeiras, torquezas. trilhos
trilhos para elevadores, tenazes, trava,
Classe 50
dores, telas de arame, tubos para enca(lane •2a
Impressos em geral
namentos, trincos, trilhos para portas
- Tecidos de algodão em peça
de correr, taças. molas para portas.
Termo mo 610.285, de 30-9-63
Tênino n.° 610.289, de 30-9-63
vasos, vasilhames e verrumas
Troy — Soldas Automáticas S. A.
Consórcio Brasileiro de Imóveis ComérSão
Paulo
Classe 16
cio e Indústria S. A.
Para distinguir: Materiais para construGuanabara
ções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavirrientaçào, calhas, cimento, cal, cre, chapas
LNDOSTRIA BRASILEIRA
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas-d'água,
caixas para coberturas, caixas' d'água.*
Classe 5
caixas de descarga pra lixos, edificaAço
em
aruto.
aço preparado, aço
ções
ia:amoldadas,
estuque,
emulsão
de
a
base asfáltico, estacas, esquadrias; estru- doce, aço' para tipos, aço fundido, aço
turas metálicas para construções. lame- parcialmente trabalhado, aço pato, aço
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas refinado, bronze, bronze em bruto ou
de junção, lages, lageotas, material iso- parcialmente trabalhado, branze dei
Classes: 16 a 33
lantes contra frio e calor, manilhas, mas- manganês, bronze em pó, bronze em
Insígnia
.
sas para' revestimentos de paredes, ma- barra, em fio, chumbo em bruto ou
deiras para construçaaes, mosaicos, pro- parcialmente preparado, cimento • me610.290, de 30-9-63
f
râMIO
dutos de base asfaltiam produtos para tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Laboratório Neomed Ltda
tornar. impermeabilizantes as argamas- trabalhaalo, couraças, estanho bruto oa
São Paulo
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- pardalmeate trabalhado, ferro em bruts
produtos
betuminosos,
impermeagulho. bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
bilizantes, líquidos ou sob outras formas em barra, ferro manganês. ferro velho,
para revestimentos e outros usos _nas gusa em bruto ou parcialmente trabaconstruções, persianas, placas para pa- tilado, gusa temperado, gusa maleável,
vimentação, peças ornamentais de cimenlâminas de metal, lata ,em latão
to ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas antiaruidos em Rilha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limalhas,
para uso nas construções. parqueteS. 'magnésio, manganês, metais não trabaClasse 3
•
portas, portões, pisos, soleiras para por- lhados ou parcialmente trabalhado, metas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- tais em massa, metais estampados, Uma especiaadade farmacêutica indicada no tratamento das maleitas, impacos tubos de ventilação. tatques de ci.
metais para solda, níquel, • ouro, zinçc luXsmo, febre intermitente e palustre
snento, vigas, vigamentos, vaiais •
corrugado e zinco liso em Rilhas
Classe 21
Termo n.° 610.291, de 30-9-1963
Para distinguir: Veículos e suas partes
Química Intercontinental
"QIF"
Termo n.° 610.286, de 30-9-63
Integrantes: Aros para bicicletas, auto- Troy — Soldas Automáticas S. A.
Farmacêutica Ltda,
móveis, auto-caminhões, aviões, amor.
São Paulo
São Paulo
tecedores, alavancas de cambio, barcos
breques. braços ara veículos, blcicletas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões.
fridtsria BrasiZeita
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores carros, car. Classe 41
roças, carrocerias, chassis, chaas cirSubstancias alimentícias e seus prepaculares para veictaos. cubos de veículos
rados. Ingredientes de alimentos.
carrinhos para maquinas de escrever.
Nome comercial
E,ssêndas alimenticias
corrediços, para veiados, direção, desliTemo n.° 610.288, de 30-9-63
gaddras, estribos, escadas rolantes, ele• Termo a. n 610.292, de 30-9-1963
vadotes para passageiros e para carga S. A. Fábrica de Tecidos São João
Reny Brychta Costa
Evangelista
.
engates para carros,- eixos de direção
São Paulo
•
Minas
Gerais
S•eios, fronteiras para veiculoa guidão,
locomotivas lanchas, motociclos, molas.
mOtocicletas, motocargasa moto furgões.
PRORROGAÇÀu
manivelas, navios, ónibus, para-choques
rrnaus t ria Bras lie ir-4para-lamas, para-brisas, pedais. pantões
rodas para bicicletas, raios para bicide
tas. reboques, radiadores para veiculos
GA C
— Classe )
rodas para acicatas, selins, tricides ti
Substâncias químicas e outros prepzia-,
vantes para veicuios, vagões, velocipedos para serem usados na medicina e
na farmácia. Vacinas e bioculturas
des. varetas de contaale do 'afogador e
para serem usados na medicina
acelerador, traims. troleibus. 'James de
•
s' Classe 37
a e na farmácia
carros, toletes para carros
Cohrtores e • acolchoados para cama

• -

Janeiro de 1964 95'

•

Termo n.° 610.293, de 30-9-143
Conso Engenharia Ltda.
Guanabara

SICHINHO

Classe 16
Materiais de construção
Termo m° 610.294,- de 30-9-1963
Laboratório Josolin Ltda.
Rio de Janeiro

CAMA

TROY

-

TROY - SOLDAS
AUTOMÁTICAS S. Á.

Classe 3
Ura -produto farmacêutico, indicado no
tratamento das nevralgias e como
'
anti-neuritico

Tétano -n.° 610.295, de 30-9-1963
Dr. A. Wander S.A.
Sulca

elussidi
•

Classe 3 .

Una roduto • farmacêutico, indicado: a
tratamento do processo metabólico
Tairmo n.o 610.296, de 30-9-l96.
•
Dr. A. Wander S.A. a
Suiça

aI
Classe 3
Um roduto farmacêutico, in
dicado th.,
tratamento do processo metabólico
Termos ns. 610.297 à 610.298,e
30-9-1963
Dr. A. Wandar S.A
Is
Suíça

valmix

4

Classe 41

Um produto dietético
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado ince
estados de desnutrição
Tarmos as. 610.299 à 610.300,
30-9-1963
Dr. A. Wandar S.A.
Suiça

de

Classe 41
Um produto dietético ' ,
Classe 3
Uni produto farmacêutico, indicaoo • nos
estados de desnutricao
•

DIAIRIO OFICIAL (Seção CI)

96 Sexta-feira 10'
Termo n.° 610.301, de 30-9-1963
Laboratório Teráp'ca Paulista S.A.
São Paulo

Termo n.° 610.307, de 30-9-1963
Mandatos Industriais e
Ormas S.A.
Comerciais
São Paulo

Xal D in Cor ORMAS SIA
Indústria Brasileira

Mandatos Industriais e Comerciais

Nome Comercial

Classe 3
Usa produto farmacêutico, indicado nas

Térino n.° 610.308, de 30-9-1963
Ormas S.A. -- Mandatos Industriais e
Comerciais
Termo n.o 610.302, de 30-9-1963
São Paulo
S.A. Instituto Bloaarápico Americano
"Saiba"
São Paulo

R

,Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento dos processos ocasionados
por gérmens sensíveis aos princípios
ativos da fórmula
Termo n.° 610.303, de 30-9-1963
Química• Intercontinental
"QIF"
farmacêutica Ltda
.
São Paulo

.‘•, Indústria

brasileira

Classe 3
Um . produto farmacêutico, Indicado na
Insuficiência hepática, hepatites e
hepatoses
Termo n.° 610.304, de 30-9-1963
Laboratório Clima% S.A.
São Paulo

3-~nax
indústria Brasileira

-

Indústi. io Brasileira
Classe 50 .
Empreendimentos industriais e comerciais, estudo e rtalização de atividades
em empresas agrícolas, industriais ou
comerciais, inclusve gestão de hotés,
colônias de férias e demais casos ou
instituto de incremento turístico ou urbanistico; corertagens e administração
de imóvtis; comércio. de produtos agricolas e de materiais para construções
e representações, comiWaes e consignações por conta própria ou de terceiros
Termo n.° 610.312, de 30-9-1963
Jorge Caetano dos Santos
Guanabara

« Matoso »
Indústria Brasileira

líquidos para ondulação. parmanente,
lixas para unhas, iaquê, óleo.; para o
cabelo. pasta e pós para dentes. pediames, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pona
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, pautes,
pomadas Pertueuadas para o embelezaClasse 8
mento da cutis. pon-pons. pó de
Filmes fotográficos e cópias ou pPovas
arroz
de qualquer natureza e aparelhos para
Termo a.' 610.320, de 30-9-1963
fotografia, reprodução e projeção de
Houilleres Du Bassin de Lorraine
filmes e cópias ou fotográficos de qualFrança
quer natureza, instrumentos • de precisão,
instrumentos científicos, aparelhos de
uso comum; instrumentos e aparelhos
didáticos; moldes de regia espécie; acessórios de aparelhos elétricos (inclusive
válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soClasse 8
quetes, etc . ); aparelhos fotográficos, Para distinguir: • Aparelhos acessórios
cinematográficos, máquinas falantes, e petrechos elétricos ou usados na
etc., discos gravados e filmes revelados eletricidade, inclusive medidores, a saber: aspiradores de pó, antenas, acuam •
Termo n.o 610.317, de 30-9-1963
ladores, aquecedores, alarmes, alto-fa(Prorrogação)
lantes. " adaptadores, ampere:metros, baNymanbolagen Aktiebolag
tedeiras, bombas para água, condessa..
Suécia
dores, . chuveiros. chaves elétricas, campainhas, cometas para velculos, caixas' usiveis, diais, enceradeiras, .esterilidadores, estufas, ebulidores, fogões, fusvveis, terras de passar e engomar torClasse 21
nos, togareiros, tios, ferroe de soldar,
Bicicletas e suas partes integrantes, fonografos, geladeiras, interrutores, inexceto inquinas e motores
tercomunicadores, lâmpadas, lanternas,
lâmpadas, liquidificadores, pilhas, lâmTermo . n.° 610.318, de 30-9-1963
padas fluorescentes, rádio-emissores, ráSociete D'Editions Modernas Parisienne dio-receptores, relogios, reatores para
França
luz fluorescentes. sinalizadores lampejantes, soquetes, cesadores para os cabelos, transformadores, torneiras, tomadas, tomadas de correntes. multiplas. tubos conduits, termostatos, televisores, .
tocadores de iscos, válvulas, ventiladores. voltvmetros, vibradores e wattometros
-Termo n.° 610.316, de 30-9-1963
Tecnicolor Corporation Of América
Estados Unidos da América

TECHN1SCOPE

FLAMBEX

HERMES

Ia Coiffure
de Paris

Classe 36
Calçados, luvas, cintos e bolsas

classe 32
Jornais, a vistas e publicações •

Termo n.° 610.313, de 30-9-1963
Eusalice Leite e Charitas Bomternoo
Machado Mariosa
Guanabara

Têrmo n.° 610.319, de 30-9-1963
Raproco Fábrica de Produtos Cosmé- ticos Ltda .
Guanabara

Classe 3
Uns produto farmacêutico, indicado como tranquilizante ( teasão psíquica. angústia e ansiedade) . Espasmos (de
orige mneurológica)

RECOLOR
Classe 48

Termo n.o 610.305, de 30-9:1963
• Laboratório Farmaquion, Ltda .

Classes: 13, 35 e 36
Titulo

São Paulo

Termo n.o 610.314, de 30-9-1963
Carborundum S.A.
Indústria
'
Brasileira de Abrasivos
São Paulo

Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar. água
de beleza, água fadai, água de lavanda.
água de colônia, arminhas água de

quina, água de rosas, água de alfazePRORIRIXiAÇÃO
mas, amônia perfumada liquida. em pó.
em pedras. para banho, brilhantinas.
bandolinas. ' batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes.
tndústria Brasileira.
crayons, cremes para a nele. carmins.
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas. em trociscos e em pilulas.
Classe ..,
cremea para barbear. cremes dental.
Um produto farmacêutico (diurético e
Classe 28
anti-artrítico)
Discos abrasivos com costado de lona depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos. estojos ,Je perfumes.
Termo n.0 610.306 de 30-9-1963
Termo n.o 610.315. de 30-9-1963
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes . para unhas
Laboratório Dueto S.A.
Indústria
Carborundum S.A
A. — Indústria
Farmac:atica
escóvas para dentes, cabelo, roupas,
rasileira de Abrasivos
dlios e unhas. fixadores para o cabelo
São Paulo
PRORROGAC0
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos, para o cabelo.
para maquilagem, lança- perfumes, loções. líquidos dentifrícios. em pasta, em
ndustrio Brasileira.
Classe 23
geléia de petróleo perfumada. lápis,
Discos abrasivos com costado de lona sabão em creme, em elixir e em pó.
Classe 3
tki produto farmacêutico indicado no
IfPseitamento das hepatites e• hepatoses e
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 4,00
suas manifestações

-7AVANYURENO

r
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DISC - OVER

METIORAVINA

DISCO VER

Jary2iro je 154

Termo n.o 610.321, de 30-9-1963
Union Carbide And Carbon
(Prorrogação)
Corporation
Estados Unidos da América

NITIONAL CARBON
Classe 8
Baterias sia_aa
Termo n.° 610.322, de 30-9-1963
(Prorrogação)
Pye Limited
Inglaterra

PHOTICON
Classe 8
Tubos ou vaivulas picv-up para televisão, inconoscópios, monoscópios; tubos
ou válvulas conversoras de imagens e
câmaras de televisão
Termo n. o 610.323, de 30-9-1963
Indústrias
Us-Med do Drasil S.A.
Farmacêuticas
Guanabara
Classe 3

P
indústria Brasileira
Uni produto ,, farmacêutico indicado nas
hipovitaminoses BI e como auxiliar no
tratamento das cardiopatias e das
diabetes .
,

