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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisões do Sr. Ministro

CAPITAL FEDERAL

, QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 18114

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Rio, 13 de janeiro de 1964

.Diversos

Restauração de Marone

IncLatrie Metolitraja a GOZO& 14/*
mitada — Recorrendo do despacho
q uedeferiu o termo 2440.638 —
Marca Casa Inox — Do requerente
'Casa Inoxioável Artefatos de Aço Limitada.
O Sr. Ministro ourou o seguinte
despacho: Aprovo o parecer, quanto
ao item "B"
2 de maio de 1963.
Au. Anteini oBalbino
Ministro da
Indústria a Comércio.'
Nu parecer do Sr. Consultor Jurídico, item "B" — diz co seguinte
B) pelo provimento ao recurso de
fls. 9-11, sujeito a decisão de Vossa
rocia , nos termos do artigo 50, paságrafo único, da Lei n.° 4.048, de
29 de dezembro de 1961, concodendo-se o registro da mera COM
••••n COMO requerido e representada a
fie. 3-5 sem exclusividade quanto as
palavras que a compõem, se empre-

Leonida de Marchi — No pedido
de transferencia para seu nome, no-

Termos:
N ° 384 485 — Toca — Classe
31 — De Arpes Artigos para Espoo
tes Ltda. — Concedo a restauração.
N.0 384.486 -- Arpes — Classe
31 — De Arpes Artigos para Esportes Ltda. — Concedo a restauração.

vamente do termo 121.104 — Privilégio de invenção — Prossiga-se no
andamento do processo, ficcando sem
efeito o despacho que arquivou, o
processo, uma vez que a exigindo foi
atendida dentro do prazo legal.
Reconsideração de despacho

Elsiam Comércio e Representações
Limitada -- Recorrendo do despacho
que deferiu o dano 86.719 — Privilégio de invenção para dispositivo
estabilizador ou Controlador da temperatura, para aparelhos aquecidos
eletricamente, dos requerentes — Pedro Sapojkin Junior e Estanislav Osolnik.

4

Sterming koundry Specialties

mited — Recorrendo do deepacho que
indeferiu o *mo 324.203 — Marc*
Stern:is.
Tendo ald vista o recurso anterpoe.
to e considerando que o registro as.
tenor dado como impeditivo não foi
prorrogado, resolvo, na forms da lei
reconsiderar o despacho denagatório
do pedido de registro, e fia. 13, para
o efeito de conceder o registro requo
rido, com os exemplares de fls. 1Q-22
Expediente do Diretor Geral

Marc. Lideis:ida

Notificação

N.° 389.917 — Corrente -- De acôrdo co mo artigo 96 do CóRio, 13 de janeiro de 1964
s* 32 — De . Editera Corrente S.A. Restauração de privilégio de invençãO
digo e nos temos do parecer do Di- — g epublicado por ter saído com
retor da Divisão jurídico.
incorreções em 10 de janeiro de 1964
N. 0 390.346 — Revista Corrente
Uma vez decorrido o prazo de na
— Classe 32 — De Editara Corrente curso previsto pelo artigo 14 .da
Lei
S.A — De acôrdo com o artigo 96
do Código e nos tarmos do pareces o.° 4 048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias — para evendo Diretor da Divisão Jurídica.
tuais juntadas de recursos, e do e,.
Titulo de estabelecimento indeferido mo não se tendo valido nenhum inte
remado, fincam notificados os requeN.° 389 918 — Edithra Corrente rentes abaixo mencionados a compa— Classes 32 — 33 38 — 49 — recer a este Departamento a fim, da
50 e 25 — Requerente Editara Cor- efetuarem o pagamento da taxa final
rente S.A. — De acôrdo com o ai. concernente a expedição dos respectiligo 96 do Código, e noa termos do vos certificados dentro do prazo de
parecer da Divisão Jurídica.
sessenta dias — na forma do parágra•

Tendo em vista o pedido de reconsideração de fls. 31, e considerando
as razões nele expostas, bem como os
Expediente dc. Sr. Secretário da In- novos laudos técnicos, e tendo em
dústria, retificado por ter saído com conta o parecer do Diretor da Diviincorreções
são de Patentes, que só admite a concessão da patente como modelo de
Rio, 13 de janeiro de 1964
Armaçôes de Aço Probel S.A. — utilidade, resolvo, nos termos do disRecorrendo do despacho que deferiu o posto no artigo 32, parágrafo único,
Diversos
termo 49 671 — Privilégio de inven- do Código da Propriedade Industrial,
ção para Mandril para fabricação de reconsiderar o despacho concetsivo
irarmos:
molas helicoidais — do requerente para determinar seja depositado nevo
Nicodemus Nepomuceno — a retifica- pedido como modelo de utilidade, reto
N: u 44.694 — Nicoletti
De Pe.
ção toi para o título que saiu com salvada a respectiva prioridade. dro Nicoletti — Prossiga-se ficando
incorreções no Boletim do dia 10 de
sem efeito o despacho que arquivou
janeiro de 1964.
Expediente do Diretor _Geral
o processo.
Notificação
N.° 449.793 — Corrente — De
EXPEDIENTE DO DIRETOR
-Aguarde-se o termo 389.917, e
GERAL
Notificação
Cia. Brasileira de Linha' para Coses
outros, •
Modi'lo - industrial deferido
Rio 10 de janeiro de 19b4
Hilton Hotéis Internacional, inc. —
Uma v2z decorrido o prazo do m.or- No pedido de reconsideração do deo
Rio, 13 de janeiro de 1964
•o previsto pelo art. 14. da Vi número pacho de deferimento do termo nturie•
Termos:
4 . 048. cie 29 d dezembro
de 1961 e rc 386 877 marca Hilton — Manta.
e
mais dez dias — para eventuais junta- alio a decisão, em face dos funda.
.po
de
plug
N.° 117 323 — Nemo ti
das de recursos, e do mesmo não se
automático de segurança para ferro tendo valido nenhum int eressado, ficam mentos do parecer Cio Diretor da Dide passar roupa — Requerente Mar- notificados os requerentes abaixo men- vise ode Marcas — republicado.
Laboratório Clima: S.A. — Re•
duqueu Silva e Antônio Cantadori. cionados a comparecer a este Deporta - correndo
do despacho que deferiu o
mento a fim, de efetuarem o pagamen- tarmo 383.434
— Marca Quinzengne
Exigências
to da taxa final concerntntes a expedição dos respectivos certificados dentro — Mantenho a decisão, em face do
N.° 59.177 — Marcel Defaum — do prazo de sessenta dias -- na forma parecer d °Diretor da Divisí °Jur!.
Apresente novos relatórios de *cerdo do parágrafo único do art. 134, do parecer do Diretor da Dividi° de
Mares.
com • exigência do técnico.
Código da Propriedade Industrial.
gadas sepaiadamente.

Reconsideração de despacho

to (mico do' artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.

N.° 83.724 — Aperfeiçoamento*
em prendedores de alimentos para cor.
tá-los — Requerente José Breitmad
— Concedo a restauração.
Diversos

Parquet Paulista S.A. — No pedi.
do de prorrogação da patente de
n ° 1 413 — Modelo industrial' —
Concedo a prorrogação do 4. 0 tlienio
da

patente de modelo industrial de

acôrdo com oe pareceres.
Reconsideração de despacho

Ancora Indústria e Comércio Lins'.
tada — No pedido de reconsideração
do despacho que deferiu o pedido de
modelo industrial para originai mode..
lo de sandália — termo 140.079
De Duracour S.A. Indústria e Co.
mércio — Reconsidero o despacho
que deferiu o premune pedido, paru
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— As Repartições Públicas
— As Repartições Públicas'
cingir-se-ão às assinaturas
deverão remeter o expediente,
anuais renovadas até 28 de
&datado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e da
/ornais, diàriaMente, até às
OIR‘TOR tiEFCAL
iniciadas, em qualquer época.
J5 horas, exceto aos sábados,•
- ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
— A fim de possibilitar a reerrara
ou
sarrinço
os
-Pues.ecAções
CPMFe Da amolo on noowolo
11" horas.
inesza
MURILO
FERREIRA
FLORIA'
GUIMARÃES
de valores acompanhaALVES
— As recletertações pertinendos
de
esclarecimentos quant?
tes à matéria retribuída, nos
à
sua
aplicação,
solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
Casos de erros ore omissões, deusem
os
interessados
prefe.açu;
verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vale
..,Ça.
da eaublIaldade d
onto
de
Ompartsermnili.
crito, à Seção de Redação, das
Nwoionall C. 10.0/Wi
•nolanalrnad de PRInewedble
postal, emitidos a favor do
às 17,30 horas, no máximo
d. Indelatri. Comércio
Tesoureiro do Departamento
tzté 72 horas após a saída dos
~MIO Roa oficinatitio Departamento de Imprensa Nacional
de imprensa Nacional.
órgãos oficiais.
— Os suplementos às edi— Os originais deverão ser
ASSINATPQAS
ções dos órgãos oficiais st$ se
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇõES E PARTICULARES
os solidtarem no alo da mui-.
reilo, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
natúra.
Capital e interior:
— Excetuadas as para o
Cr$ 600,00 Semestre . .
Cr
450,00 — O funcionário público feexterior. que serão sempre Semestre • • •
Ano
Cd
1.200,00
Ano
G4 900.00 deral, para fazer jus ao desanuais, as assinaturas . poderconto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
se-tio tomar, em qualquer époesta condição no alo da assica, por seis meses ou urn ano. Ano . • • . . . Cd 1.300,00 Ano .
Cr 1.000,00 natura.
— As assinaturas vencidas
— O custo de cada exemplar
poderão ser suspensos sem parle super/cr do enderéço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
aviso prévio.
Pezra facilitar aos assuzantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência, ano, e de Cr$ 1,00, por ano
sz verificação elo prazo de vali- que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. 1 decorrido.
dade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

....11111n••n

Jem.

deito de Der feito nevo exame, em parecer a êste Departamento a
Desistência de Processos
N.o 122.789: Fortunato — Beare da oposição apiesentada dentro fim, de efetuarem o pagamento
i chir — Cumpra a exigência.
Cilag
Chemie
Aktiengesellschaft
Lia taxa final concernente à ex- — declara a _desistência do pedido
lo prazo legal.
N.o 122.794: João Emenesio

I pechção dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta
dias — na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
- Exigência
1 Propriedade Industrial.
Rio. 13 de janeiro de 1964
!
Astra do Brasil Ltda., Produtos PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO
Farmacêuticos — No pedido de re- ' DEFERIDOS

de privilégio de invenção: Processo para a produção de novas
Pirrolidino finarias — têrmo:
120.753 — Anote-se a desistência
e arquive-se o processo.
lhe Raleigh Cycel Co. Limited
1 — declara a desistência do pedido de privilégio de invenção —
cunsider.içao oo despacho de deferiI Quadros para Bicicletas e TriciTERMOS
mento do termo 426.752 — Preste
clos — tèrmo: 122.908 — Anoteesclarecimentos.
N.o 97.691 — Dispositivo Au- ' se a desistência e arquive-se o
xiliar para a completa formação Processo.
Recurso:
, g asosa combustível para motores
TERMOS
São Paulo Alpargatas S.A. — Re- de eXPIOSiãO — requerente Esigêncir.s
correndo do despacho que deferiu o Kikuzi Koga..
pedido d eprivilegio de invenção —
NP 104.350 — Nôvo Processo de
N.o 108,145 — Imre — Pejes
l'rírrmo 93.156 — De Maxirnilian 1 Preparw.:ão de 17 — Alfa Metoxi: Cumpra a exigência.
Schwarts.
18 — Beta — Acetoxi — 16 — —
N.o 117.150: Imperial Chemical
F. Capuano fe Cia. Ltda. — R._ Beta — Metoxi — Carbonil — 2, Industries Limited — Cumpra a
correndo do despeclu) que deferiu o , 3 — Seco — 3 — Ozo — 20 AU°. exigência.
iojmbanos — requerente —
pedido de modelo industrial termo N.o 122.328 — The Goodyear
144.383 — Requerente Panex S.A. Roussel Uclaf.
Tire & Rubber Company — CumI N.o 112.240 — Valça de C'os pra a exigência.
Indústria e Comércio.
N.o 122.632: Erasmo de AzeveUnion Carbide Corporation — Re- •Elástico Distensível requerena exi
correndo do despacho que deferiu o te — Fréderic — 'Jean Marcel do Carvalho — Cumpra
gência.
termo 372 279 — Marca Weld — klebras.
De requerente Eletromecanica Weld • Dro. 114.136: Processo para conNo 122.677 — Indo/uso: Repretrolar a qualidade de Clinquer de sentações, Comércio e Indústria
Limitada.
Cimento Calcinado — requerente Ltda. — Cumpra a exigência.
N.° 122.690 — Tetsuo: Kobori
Expediente do Diretor da Divi- — A.S. — Dzden Portland Ce— Cumpra a exigência.
são de Privilégio de invenrão . mentfabrikk.
N.o 122.693 — Veperando FranN.o 117.689 — Sapata de Freio
Nntificacdo
— Bendix Aviotion Corporation. cisco de Oliveira — Cumpra a
exigência.
N.° 122.723: Peças Muvilop de
Rio 13 do Janeiro de 1964
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO INParabrz
Ltda. — Cumpra a exiDEFERIDO
Urna vez decorrido o prazo de
gência.
recurso previsto pelo ari4go 14 da
N. o 97.017 — Aperfeiçoamentos
likokazu: RiraNP 122.761:
Lei no 4.048 de 29-12-6 1 a mais Introduzidos em Ladrilhos para salva
— Cumpra a exigência.
dez dias — para eventuais jun- 'Isolament, Isotérmico de lages de
tadas de recursos, e do mesmo não concreto, especialmente daqulas N.o 122.786: Hajime Ota —
a exigência.
se tendo valido nenhum interes- 'expostas às intempéries ___ de car- Cumpra
N.o
122.788:
JOsé Wild — Cumos
requesado, ficam notificados
pra a exigência.
com- loa Simonek.
reu abaixo mencionas a
Expedierite da SesÃo de Recursos

Pinto — Cumpre a exigência.

i NP 129.613: Giocanni Borga

e: Narciso José Toccheto — Cum. pra a exigência.
N.o 103.363 — Roppers Company, Inc — Cumpra a exigência.
No 116.568 — Alberto Pires de
ções Francêsas Reunidas S. A. —
Indústria e Comércio — Cumpra
a exigência.
N.o 120.022 — &ora KoPPar
-bergsBlaAktio
Cumpra a exigência.
N.o 122.419 — José David
Schnbsky — Cumpra a exigência.
N.o 130.522 — Organização Otto
Pêcego Ltda. — Cumpra a oxigênc
NP 145 .
— Internacional
Business- Machines Corporation
Cumpra a exigência.
Diversos
N.o 10,3.875 — Vicente Perua&
des — Arquive-se.
N.o 116.568 — Siberto Pires (tiy,
Araujo Lima e Manoel Fernand0
Roderjan de Franca — Arquive-se.
N.o 116.984 — Antônio Cunha
Freire — Arquive-se.
N.o 118,252 — Oiannanclráa
tárazzo — Arquive-se.
N.° 118.830 — Pietro — .A.rabbi
Arquive-qe.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
Republicado por ter saidn • cont
illoorteções.

Des istência de Processo:
F. Hoffmann-Lá 110ebe & Cie
Ananyme (F. HoffmannLa (Nz, Co. AktiellgeMAISChaft
— Declara 1 desistência do pedido
Societo
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N..o 146.187 -'Josafá Joà4 da
N.* 145.079 - The Norwich
de privilé g io de InVenção proces.s0
Cumpra a exUênoia.
tn ara apreparação de pirrolictorias Pharmacal Company - Cumpra a Silva -116.793
- Socieo Anonyme
N.o
exigência.
Substituídas - Têrmo 116,194
André
Citroen
-- Cutipra a exiCompanie
Balar
145.08
1
N.°
Anote-se a desistência e arquitro Mecanique - Cumpra a exi- gência.
Ve - se o processo.
N.o 147.159 - A. Perla. Coutina
gência.
Exigências:
Sacos de Papéis - Cumpra a
N.o 145.093 - Monsanto Che, Lanifício Sulriograndense S. A. mical Oompany - Cumpra a exl- exigência.
NP 147.189 - Pittsburgh - No pedido de averbarão de con- gência.
Pinte Glass Company - Cumpra a
traio nas patentes de ns. 50.820,
N.° 145.501 - Olin Mathicsen
49.222 e 51.935 -.Privilégio de Chemical" Corporation - Cumpra exigência.•
Invenção - Cumpra a exigência.
N.o .147.176 - Ivon Machado
a exigência.
Prottn Comissões Ltda. - OpoN. o 145.517 - Com/marcial Sol- Godinho - Cumpra á exigência. •
•nte .do. tèrmo 132.944 - Modelo ventá Corporation - Cumpra a
N.o 147.181 - General Mills,
Industrial - Cumpra a exigência. exigência.
Inc - Cum p ra a exigência..
NP 111.135 - Irmãos Randano
N.o 145.580 --- Villamosipari
N.o 147.18a - Napoleão Carlos
- Guinara a exigência.
Cumpra,a exi- Brunet . - Cumpra a exigência.
111u t a f á Intezet
N.P 139.03.3 -g- Adarcilio de g n e i u:
N.o 147.184 - J. Ramos ArtiMesquita, Barros - Cumpra a exiN.o 145.996 - B. R. G. - gas Plásticos - Cumpra a exigência
gêneia.
Cumpra a exigência. •
Diversos.
N.o 146.124 - Giallo Cesar.Col- • N.o 147.197 - Walter U. SobN.o 116.708 - Mas Lowenateln Linho - Cumpra a exigência.
ruiu O. M. 13. II. - Cumpra a exi•s. 146.386 e 146.387 - Theo- géncia.
S. A. Fábriea Aliança de Artefador Midler - Cumpra as exigêntos- de Metais
Arquive-se. .
NP -147.199 - Aladdin Incluacias.
Exigências:
tries Limited - Cumpra, a extN.o 146.388 - Theodor Muller gência.
N.o 94.939 - Jean Liou - - Cumpra a exigência.
N.° 147.245 - Precision Valva
Cumpra a,,taigênCia.
NP 146.420 - Caterpillar Trac- Corporation - Cumpra a exigènNP 106.117 - American Ciya- tor Co. - Cumpra a exigência.
cia.
namici Company - Cumpra a exiNP 146.423 - Volard da Cunha
N.° 147.299 - Helena Catalina
gência.
Borba
• Maria Paulucci Mancinelli de BaCumpra a exigência.
N.o 112:035 - Marcel Eugene
N.° 146.672- - Pirelli Limited imana - Cumpra a exigência.
Rouaux - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
112.298
Moeller
&
NeuN.° .Ns. 146.718 e 146.719
José Expediente da Seçao de Pesquizas
mann O. Cumpra a Araujo Carvalho
Cumpra a
exigência.
exigência.
•Exigências
N.o 146.720 - Luiz, Campestrini
N.° lama -- Hitachi Metal
Industries, Limited - Cumpra a - Cumpra a exigência.
Rio, 13 de janeiro de 1964
N.o 146.761 - Supermag S. A.
exigência.
Têrmos:
N.o 113.956 - Franz. Plasser e Ind6str1a de Máquinas OperatriN 9 4434.359 - Paulo Viegas Prado.
Josef Theurer - - Cumpra as exi- zes - Cumpra a exigência.
N. 146.786 - Maschinerifabrik - Cumpra a exigência.
gências,.
Buekau R. Wolf Aktiengesellschaft
N9 464.360 - Wenceslau Mosze.
tion - Cumpra a exigência.
zunski. - Cumpra a exigência.
N.o 117.839 - Ethyl CcirPora- - Cumpra a exigência.
N.° 118.131 - Metais e Ferragens Dinioa Comércio e Indústria
Ltda. - Cumpra a exigência.
Ns. 122.518 e 122.518 - The
Internacional Nickel Company ol
Canada Limited - Cumpra a exigência.
N.0 139.199 - Carlos Alberto
Ileidonfelder - Cumpra a exigéntia.
Dispõe sóbre a situação juridica
N.o 1.13..647 - Selma de Almeida
mulher casada.
da Molecla - Cumpra a eXigência.
N.° 1 14.505 - Patfina A. G.
- Cumpra a exigência..
114-590 - °siara, Mosaik
Uni. Wain1Plat1enfabrilt J. Fau-,
lhaber - Cumpra a exigência.
• N.0 144,591, - Ostara, Mosaik
DIVULGAÇÃO N.° 877
Und Wanplattenfabrik J. Faulhaber - Cumpra a exigência.
1
N. 1 4 1'.670 - Commercial Sol(3e Edição)
vents Corporation - Cumpra a
exigência.
•
,
N.o• 144.071 - Rex Soc. Civil!
Preço:. Cr$ 40,00 _
de Marcas e Patentes - Ctunprri
a exigência.
.N.° 444.688 - White Eagle Intomaiional Inc. - Cumpra a exigência.
•
N.o 144.699 - Jeru Chin Ka..
Man
CuMpra a exigência.
.A-VENDA:
N.o 1-15.000 - Daver Corpora- I .
tion - Cumpra a exigência..
N.o 145..006 - Shell InternatioSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
nale Researeli Mantschappij N; V.
- Cumpra a exigência.
Agência 1: Ministério da Fazenda
N.° 1 4 5:0 76 •- The Norwich
•harmacal Company - Cumpra a
exigência.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
145.Q77 - II. 1. Du Pont
de _Nemours And ComP all Y Cumpra a exigência.
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N9 464-.361 - Vicente C. Grose',
- Cumpra a exigência.
IsI%` 464.362 - L. dos Santos Ma..
• - Apresente novos exempla.
res..
1\19 404. 363 Vr Raymunda
Oradas. -- Cumpra a exigênca.
N o 464.365 --- Francisco de Frei.
tas Lima. -- Cumpra a exigência.
N9 464.366 - Benjamin . oon
Jorge. - Cumpra a exigência.
NY 464.367 - AlÈrelice Santua
tkuerreiro. - C'umpra a exigência.
N9 464.368 - José Baltazar Mar.,
tini Cavadas. - Cumpra a exigêii.
cia
.•
N 9 464.369 - Isaac (inanes Ar.
mede. - Cumpra a exigência.
NP' 464.370 - Osvaldo Oliveira &
. Ltc. - Cumpra a exigência.
CL
Na-. 464.374 - 464.375 - 464.376
-- Modos! únicas Ltda. - Cumpra
a exigência.
N9 464.378 - Morirnasa Tokuzumt.
- Cumpra a exigência.
N O 464.379 -- Produtos &reina L1.
untada. - Cwnpra a exigência.
N 9 464.380 - Antonio Fernandee
Pereira. - Cumpra a exigzacia.
N9 464.387 - Comercial Fernan.
dópolis de Automóveis Ltda.
ei.mpra a exigência.
Nu 464.388 - CoMercial Fermui4,
dópalis de Automóveis Ltda. Apresente procuração. - Prossiga.
se de adirdo com as indicações fel.
ta pela seção.,
Na. 464.389 - 464.391 -- Rimai
S. A. Adniinistração e Participa.
ções. - Cumpra a exigência.
N9 464.411 - Jovial Indústria
Corarei° Ltda. - Cumpra a exi.
gancia.
N9 464.412
Paolo Sainartano.
Cumpra a exigência.
Ng 464.418 - Otto Hansel Junior
G.M.S.H. - Cumpra a exigência.
N u. 464.417 - Farbeniabriken Bayer Aktiengsellschaft. - Cumpra a
exigência,
No. 464.425 - 464.426 - 464.427,
-464.428 - Abbott Laborators.
Cumpra a exigência.
NO 464.430 - Minnesota Mining
And Manufacturing Company,
:Junipra, a exigência.
No 464.4á4 - Antonio Suares Go.
.a.es Giro. •- Cumpra a exigência.,
Nv- 464.443 - Bliermando- Souza
Martins. - Cumpra a exigência.ag 464.453, -- Edamar S. A. Ad.
ministração e Comérelo. - Cumpra
a exigência.
• N9 464.456 - Barry Barnit Isáron.
1=-•Helsio Guedes da Costa - Edu.
ardo Martinelli -- Carlos Pereira
;carnes. - Cumpram a exigência,
apresentando pracuraçao, foi, man.
dado prosseguir incluindo a classe
- 33 • titulo.
N 9 464..457 - Itodiagues & Andra.'
de Ltda. - Cumpra a exigência.
1\1' 464.462 - 464.463 - Leonel •
Inluntoreanu. - Cumpra a exigência.
N9 464.464 - Indústrias Químicas
Seleto Ltda. - Cumpra a exigên.,
eia.
N9 464.467 - Organização Lopes
Ltda. -- Cumpra a exigên.
eia,.
N9 464.468 - Transfer Ltda.,
•
r.2C705 e Corretores. - Cumpra
a exigência.
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14 9 464.4Z0
domo, - Cumpra a exigência.
N9 464.473 •- Eletrônica Brasília.
Ltda. - Cumpra a exigência.
No 464.476 - Marcus Vinicius de
Garcia Ramos - Joã.o Camargas
Costa Sobrinho Heraclides Leite
1- reina; - Cumpram a exigancia,
N 9 464.477 - Adaa-aldo b'aaseca.
- Cumpra a exigência.
1\T,; 464.489 -- Casa dos Freios Limitada. - Cumpra a exigência.' N° 464.490 - Eletro Peça; Ltda.
- Cumpra a . exigência,
No 464.491
Ák
Yoavyief.
Cumpra i exig éne,a.
•
Izai A. Coelho,
N° 464:492
Cumpra a exigência. •
N9 464.496 - Livraria Editara
imar Ltda. a--Cuniara a exigência.

▪

N° 464.497 - Ehlerma.nn c't Cia.
Ltda. - Cumpra a exigência •
No 465.166 - Manufaturas 1ax
Ltda. - Cumpra a exigência.
N° 465.167 - Pulicano & Cia. Cumpra a exigência.
.
N .+ 465.168 - Imobiliária Karclet:
Ltda. - Cumpra a exigéricia;
No 465.169 - Sociedade Industrial
de Aparelhos de Precisão Esvelte
Ltda. - Apresante procuração Prossiga-se de acordo com a infor.
inação da seça.o.
N 9 465.170 - Gráfica a Semana
Ltda..- Cumpra a exigência.
• N'è 465.171 - Cajan Indústria e
Comércio de Metais Ltda. - Cumpra a exigência.
N ° 465.172 - Indústria de Altera.:
tos de Panos Itapetininga S. A.
lnarpi. - Cumpra a exigência.
N 9 465.173 - D.P.C. Distribuidora de Produtos Catalíticos Ltda,. Cumpra a exigência.
N 9 465.174 - Cela° Guimarães
Arantes Nogueira. - Cumpra a
exigência.
No 465.175 - Indústria e Coniér.:
cio Wuarik Ltda. - Cumpra a ext.
gerida.
N° 465.176 & Indústria de . Artefatos de Panos Itapetininga S. A.
- Inarpl. - Cumpra a exigência,
apresente o clichê.
N 0 ' 465.177 - Heinrich E4iget .. Cumpra a exigência-.
Ns, 465.178
J.
465.179
Aguiar. - Cumpra a exigência.
Ns. 465.180 - 465.181
465.182
- J. Aguiar. - Apresente clichê.
N o 465.189 - e Incorporadora Thau S. A. - Cumpra a
exigência.
N 9 465.189 - Imobiliária e Incorporadora Thau S. A. - Cumpra a
extgêncía.
N o 465.192 - Lauto Edutado Werneck. - Apresente clichê.
N9 465.196 - J. Aguiar. - Apregente clichê,
No 465.197 - Cia. Itororo de Gokinização e Agro-Pecuária. -- Cumpra a exigência.
No 465.199 - J. Leonardo.
Cumpra a exigência.
N9 4465.290 - J. Leonardo.
"Cumpra a exigênola.
N9 465.203 - Oficina Mecânica
fiervista Ltda. - Cumpl.-. a exi.
gência.
N9 465.205 - Inana. Indústrias
giialétricas Ltda. - Cumpra a mei.
Umela.
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465.211 - Yoshinobu - Oyama.
•
- Cumpra a exigência.
N 9 465.212 - Tapeçaria e Dec°.
rações R. R. Ltda. - 'Cumpra a
exigência.
N9, 465.213 - Rosa-aul EquipamentOs para Escritórios Ltda. -- Cumpra a exigência,
N u 4 .5.215 - Laminação Santo
Amaro tda. - Cumpra a exigência.
N° 465.216 - Sebastião ;Gianoto.
- Cumpra a exigência,
N° 465.219 - Waldemaa Seyssel.
- Cumpra a exigência.
N 9 465.263 -- Comercial Importadora e Exportadora Mogar 'Ltda.
- Cumpra a exigência.
N° 463.264 - 'Indústria de Linhos
Bertex Ltda. - Cumpra a exigência.
N 9 465.265 - Novo Mundo Materiais • para Construções Ltda. Cumpra a exigência.
Na. 465.303 - 465.304- Miraeatu Indústria Química ,Ltda. Cumpra á exigência. s
N.° 465.306 - Acme Mercantil e
Industrial Ltda. - Cumpra a exigência.
DT' 465.311 - Midweat Idetric
S: A. Porcelana Produtos Elétricos.
- Cumpra a exigência.
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Transferência e alteração de nome modélo de. utilidade
5.278.- de titular de processos
Andromaco S. A. - do pedido de
•
Cumpra a exigência s*
•
Bristol. Myers do Brasil 5. A.
Sociedade Carioca de Expansão e
Produtos Farmacêuticos e de Tou.

Representação Comercial S. A. cador - Pede para ser anotada na Na
transferência da marca 161.339.
patente de número 48.197 - Priva - Cumpra
a exigência.
légio de invenção a transferência' e
'
a alteração de nome da titular..-_Cafeteira Brasileira S. A. -Indús.
Anotemase,
tria e Comércio de Metais e seus A..
Alteração de Nome da_Licenciada tefatos - Na alteração de nome da
' Bristol Myers do Brasil S. A. Pro- marca: 162.312. Cumpra a ext.
dutos Químicos e de Toucador, para gência.
Quimasa S. A, Química Indústria " Edson Contini -a Na transferên.
Santo Amaro' -• e a transferência aia da marca: 209.667.'- Cumpra a
dos direitos decorrentes do contrato exigência.
de exploração averbado para o reCarlo Erba S. P. A. . - Na
quarenta..
transferência e averbkçá.o de contraAssociated - Electrical Industiies to da marca: 210.373. -- Cumpra a
.
(Manchester) Limited - Pede para' exigência.
ser anotada na-patente 61.277 privi-j Carlo Erba do Brasil S. A. In..
légio de invenção. - A alteração
ditstria. Quhnico-Farmacêutica de nome do titular, --- Anote-se a Na
averbação de contrato das mar.
alteração de nome:
•
cas 148.157 - 261.874 - -267.835-1
Edinburgh Pharmaceutical Indus- Cumpra a exigência.
•
•
tries Limited - pede para ser ano- • 'Luiz Veiga ..4z Cia. -7- Na
tada .no têrmo: 124.284 . - Privilé- rência do registro 236.291-transfe.
Cumgio de Invenção a alteração da titu- pra
•,
a
exigência.
lar. - • Anote-se a alteração de
nome,
Chemische Fabrik Grunau G.
Fruchatif - Corporation - pede M.B.H. e Prema Preservação de
Madeiras S.A. -- Ambos na averpara ser anotada ma marca: ,
Wueliauf número 168.045 - a al- bação de contrato da marca núteração do nome da titular. - Ano- mero 263.370. - Cumpra a exite-se a alteração de nome.
• gências.
Laboratórios Silva Araújo RousN 9 4o5.319 - The Wickes CorpoNestlé S. A. - transferência sel S.A. - Na averbação de con•
ration. ,- Cumpra a exigência.
para seu nome da-marca: Quik ml- trato do registro n.0 273.248. -No 465.321 - Fábrica Nacional de mero 286.313. - Anote-se a trans Cumpra a exigmcia.
•
Pulverizadores S. A. - Cumpra a ferência.
Conservas Brandão Gemes do
exigência,
Torrefação Associadas Indústria e
Brasil Ltda. - Na averbação de
N° 465.324 - Cepal Cia. Editora Comércio S.A. - pede para ser contrato
registro 284.503. América Latina. •- Cumpra a exi- anotada nas marcas - Juca Mulato Cumpra ado
xigência.
Ir 286.674 - Jardim n° 162.792 gência.
Monarca no 162.793 - Café Jardim
Carlos Erba do Brasil S.A. InN 9 465.327 - Covidro Cia,
- titulo-n° 164.655 - Juca Mulato dústria
Químico Farmacêutica trial de Vidros. - Cumpra a exi- no 174.166 - Pigarço no 178.166.
Na exploração de 'contrato da
gência.
Confeitaria Bar Sorveteria . e En- marca 239.657. - Apresente cli• N 9 465.332 - Pablo Thuroczy. - genho Jardim n o 183.684 - Título
chê.
Cumpra a exigência.
de estabelecimento: Yanmar Diesel Engine Co. Ltd
Na. 465.333 - 465.334 - 465.335 Jardim n° 189.576.
- Na transferência do têrmo nú- Indústria -e Corarcio de Ferro
Café do Jardim no 195.837.
mero' 342.635. - Cumpra a exiIncofer.S. A. - Cumpra a exigên, Monarca no 199.055. íência.
aia,
Juca Mulato no 202.111.
Walte rBaksimelli & Filhos Ltda.
Juquinha no 207.709.
N o 465.338' - Cotrefil, Indústria
_ Na alteração de nome do têrde Trefilaçâo e Comércio Ltda. - Monarca n o 232.077
mo 383.190. - Cumpra a exigênJardim no 236.047.
Cumpra a exigência.
Juca Mulato nv 237.086.
cia.
Na. 465.355 - 465.348 - 465.350
Juca Mulato no 237.402.
Fábrica Hermobras de Artigos
"A" - 465.351 - Metalúrgica Wal- Jardim ri, 286.673.
de
Vidro Ltda. - Junto ao térmo
lig Sociedade Anônima. - Cumpra
a exigência, prossiga-se de acôrdo Jardim no 198.907 -- as alterações 412.846. -- Cumpra a exigência..
Yendo S.A. Comércio, Importacom as indicações feita' pela seção. dó nome da titular, -- Anotem-se ção
e Exportação - Na alteração
as alterações de nome.
N o 465.362 a- União Laguna Ltda.
de
nome
do termo 416.608, - -Cumpra a exigência;
J. Oliveira & Filho Ltda. - Cumpra a exigência.
•
transferência
para seu nome da
N 9 465.367 -- Metalúrgica Wat.
Industriai de Rações Ltda. lig 8, A. - Cumpra a exigência. marca - Novo Baturitê -aTermo
N ° 465,369 - Antonio de Santi 327.778. - Anote-se a transferência. Na retificação no térina 425.725.
Neto. - Cumpra.a exigência. - Pereira & Galcazzi -- transferên- L-•• Cumpra a exigência. ..
para seu nome da marca Chaves
Fica retificado o clichê publicado cia
Verme, no 421.882. - Anote-se a
Clara Obregon Marcet - Na
em 23 de novembro de 1960 - para transferência.
transferência do têrmo 426,815.
marca -- Esperando a- BOa - na
classe: 32 - do requerente -a. An. • José Tjurs - - transferência para - Cumpra a• exigência.
tonio de Santi Neto.
seu, nome do título - Hotel NacioManoel Noc.-ueira Lima - Na
N o 465.371 - Homero Mascare.. nal Brasília - têrmo 431.086. - transferência cln tarmo 427.815. Cumpra a exigência.
A.note.se a transferência,
nhas. - Cumpra a exigência.
Franlçlin & Cia.
transferência
Zulmira Sampaio Gomez MarExpediente da Seção df Transfe.• para seu nome da marca - Regente - tia - Na transferência do termo
- Têrmo 458.028. - Anote-se a 428.430.
réncia-de Licença
Cumnra a exigência.
transferencia.
Na
José Custódio de Aguiar
I.
rigueira
Transferência
para
Rio, 13 de janeiro de 1964
tranferAncia do têrmo 423.935
seu nome da marca: Regente - - Cumpra a exigência.
Averbação de Contrato de 'Patente Têrmo 458.028. - Anote-se a trans.
Helena Rubinatein Produtos de ferência.
Diversos:
Beleza S. A. - pede para ser anoF M C = Corporaticn - No peExigências
tada na, patente de número 48.197
de altere çao de nome da
- Privilégio de Invenção o contrato Comércio e Propaganda Especiali- dido
139,525. Arquive-se nor.
de atm exploração. - Averbe-se o zada S. A. - Na averbação de marca
falta de cumprimento da, exigêncontrato de exploração
contrato em favor, de: Laboratórios cia.
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Frigorifico aJndira S.A. - Na
N.0 620.501
Willys Motora
xansferencia do registro 252.705. Inc. - Cumpra a exigência.
Arquive-se por falta de cumN.° 620.662 - Drogacerta Ltda.
- Cumpra a exigência.
úrimento da exigência.
N.° 620.824 - Brazilo Madeiras
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
e Trapiche Ltda. - Cumpra a
DE PRORROGAÇÃO
exigência.
Ns. 620.830, 620.831 e 620.832
De 13 de jjaneiro de 19.64
- Indústria Brasileira de ProduExigências:
tos 'Químicos S. A. - Cumpra a$
exigências.
N. o 479.150 - Indústrias MarN.° 620.849 - Laboratoires E.
tins Jorge S. A. - Cumpra a exiBoutille
S. A. It. L. - Cumpra
gência,
a exigência.
N.0 586.684 Distilerie F. 111
Diversas:
Ramazzotti S. P. A. - Cumpra a
N.
0 571.354 - Lanifício King
exigência.
N.° 589.777 - Aclieson Indus- registro.
tries (Europe) Limlied - CumN. 0 579.999 - Revlon Inc. Aguarde-sie.
pra a exigência.
N.° 595.201 - Organização JarN. o 583.496 - Cilag Chemie
nalista Caratinga Ltda. - Cumpra S.A. - Aguarde-se.
N.° 583.723 - Laboratórios
a exigência.
Farmacêut : cos Vicente Amato Usa.
603.349
La
Soudure
Eleo
N.
trique Aut.ogene S. A. Prooesdes farma S.A. - Aguarde-se.
N.° 588.938 - 588.939 - KingArcos - Cumpra a exigência. .
Seeley Thermos Co. - AguarN.0 614.483 - S. A. Mundo GO- de-se.
legial Roupas e Uniformes • N.° 590.308 - Untais Inc. SAMCOL - Cumpra a eXigência. Aguarde-se.
.
briea de Tecidos Covilhã - CumN .° 590.85 5- Autovox S.P.A.
N.° 618.503 - Companhia Fá- - Aguarde-se.
pra a exigência.
N.° 601.265 - Dispacce S.A.
Distribuidora de Produtos QuimiN.o 618.726 - W. M. SanÁlers cos e Farmacêuticos. - Aguar& Co. Wednesbury Ltd. - Cum- de-se.
pra a exigência.
N 0 606.516 - Indústrias José
N.°618.750 - Amadeu Para- João
Abdalla S.A. - Aguarde-se.
vich e Alejandro .Copaiticla N.° , 610.583 - Mario Rebelo de
Cumpra a exigência.
Filho. - Aguarde-se.
N. o 618.758 - Ileibra S. A. In- Oliveira
N
o 613.803 - Industrias Macedústria Farmacêutica - Cumpra
do Serra S.A. - Aguarde-se. •
a exigência.
N. o 615.540 - Gaston De La'N.° 618.761 - Novaquímica La- grance S.A. - Aguarde-se.
boratórios S. A. - Cumpra a
N. o 618.785 - Electrolândia Li.
exigência.
mitada. - Aguarde-se.
• N.° 618.912 - Grepaco Indús- N. o 18.796 - Calçados Parisientria Manufatora de Papéis S. A: se Ltda. - Aguarde-se.
- Cumpra a exigência.
N.° 619.041 - Indústria e CoN.° 619.080 - Indústria 'o Co- mércio Sob Ral Ltda. - Aguarmércio Prim ida Silo Paulo Ltda. de-se. •
- Cumpra a exigência.
N. 0 619.078 - 619 079 - LinifiN.° 619.219 - Companhia de cio lio.
- Aguarde-se.
Tecidos José Andrade - Cumpra
Ne 619.082 - Irea Indústria
a exigência.
de Roupas e Afins M.A. - AguarN.° 619.230 - Casa Lourenço de-se.
Comércio e Indústria S. A. N. o 619.614 - Panificadora ViCumpra a exiOncia.
Ltcla. - Aguarde-se.
N.° 019.216 - Wortli Parinins lela
N.
o 620.331 - Tecidos e Arte- Cumpra a exigência.
fatos Fischer S.A. - AguarN.° 619.507 - Sociedaflo Fi- de-se.
naceira Barros Baianas . Ltda. -'
N. o 620.642 - Companhia BraCumpra a exigência.
si/eira /migração e Colonização
N . ° 619.502 - Panquírn ica S,
Cobrinco. - Aguarde-se.
-- Cumpra a axi4a"lii.
N. o 620.684 - José BergamasN.° 61!).fM? - Bruguern Ltda. - Cnrnpra a exigên- hi. - Aguarde-se.
cia.
N. 620.825 - Casa Tupan CeN.o 619. (10Ç. .Bru- rcais s.A. - Aguarde-se.
guera Ltda. - Cumpra a ex igonProrrogação de Processos:
cia .
N.° 484.760 - Meridional S.A.
• N.o 619.70( - Amarai. La. Santos Comércio e Indústria, classe 11,
Ltda. - Cumpra a 1)xigènda.
marca: M - Meridional. - ProrN.0 620.125 - Roommers S. A. rogue-se o registro com exclusão
Industrial Comercial y Financiara de endorêços, caixas para fruteip- Cumpra a axlgênsia.
ras e colares e sem direito ao uso
N.° 020.136 - Alfredo Traversi axclusivo da letra M.
e-- Cumpra a exigència.
N. o 498.94 - 1granic, classe 6
020. ?.G1
Etablissemenls
Brookhirst Igranic Limited. Kubimann - Cumpra a exigência. Prorrogue-se o registro.
N.° .620.427 - Usina Salgado
N. o 52.979 - Pó Bromidrosis
13. A. - Cumpra a exigência.
Dr. Scholl, classe 3 - The Scholl
N.o 620 .410 - Manufactura des Manufacturing Co. Inc. - Pror
Montras I inversa] Perret Freres rogue-se o registro, com averbaO. A. - Cumpra a exigência
ção de contrato de exploração a
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•

favor de • Produtos Dr. Scholl
para Pés S.A. por despacho do
Sr. Dir. 28-5-60.
N. o 583.07 - La Chanson, elas.
se 36 - Maidenform Inc. - Prorrogue-se o registro.
N.° 588.304 - Utilar, classe 6 Soc. Comercial Loja do Lar. Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
N: o 588.544 - L. P. Sanittas,
classe 3 - Laboratório Léo do
Bra ga S.A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 599.337 - Tintenkull, ciasse 17 - Industrias Brasileiras de
Lapis Praz Johansen S.A. Prorrogue-se o registro
N.° 609.476 - Tenegrine, classe 36 ."- Companhia Brasileira
Rhodiaceta . Fabrica de Raion.
Prorrogue-se o registro, retifican.
do-se a data para 25-1-54 e menos
para calçados.
N.° 610.239 - Casa Tupan,
classe 41 - Casa Tupan Cereais
S.A. -- Prorrogue-se o registro.
N. o 610.672 - União, classe 41
- Companhia União dos Refinadores Açucar e Café. - Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 31-1-54.
• N. 0 812.291 - Paramout Picture.s, classe 8 - Paramount PictUres Corporation, - Prorrogue-se
o registro.
Kranz - mista,
N. o. 612.469
Prorclasse 41 - José Kranz.
rogue .se o registro.
N. o 613.044. , - Bazar do • Pcivo
classe 24 - Bazar do Povo_Ltda.
- Prorrogue-se o registro

tações Cittor. - Prorrogue-se o
registro.
N.° 618.464 - Citor, classe 49

-:- Companhia Interestadual de
Terraplanagem Obras e Representações Citar.- - Prorrogue-se
o registro.
N. o 618.465 - Citar, classe 48
- Companhia Interestadual de
Terraplanagem Obra s e Re p resentações Citor. - Prorrogue- s e o
regkero.
N. 618.466 - Citar. classe 47
- Companhia Interestadual de
Terraplanagem Obras e R.Cpreren•
tações Citor, Prorrogue-te o
registro.
N." 618.467 - Citar, classe 45
- Companhia Intere-tadual de
Terraplanagem Obras e Renre , entações Citor. - Prorrogue se o
regietro
N.° 618.468 - Citar. clasn 41
- Companhia Intere s tadual de
Terraplanagem Obras e Represero
taçõea Citar. Prorrogre-se o
registra
N. 0 618.469 - Citar. classe eg
-- Companhia Tritere-tadual
Terraplanagem Obras e Representações, Citor. - Prnrrpgue-se o
regietrr.
N. o 618.470 - Citar classe 27
- Companhia Intere"tadual
Terraplanagem Obras e Rapreeentacões* Citor,
Prorrogue-se o
registro.
N.° 618.471 - Citar, classe 19
- Companhia Intere s tadual ide.
Terraplanagem Obras e Reprasentaçõea Citor. Prorroeur-se o

N. 613.144 - Calçara, classe registro
42 - Vinhos Ronca S.A Comer
N.° 618.472 - Citor, classe 18
cio Indústria e Lavoura - Prot. -- Companhia Intere s tadual de
rogue-se o re g istro, retificando-se' Terraplanagem Obras e Repreç ena data para 15-2-54.
tações, Citar. - Prorrogue-se o
N.° 613.30 - Marcosta, classe .registro.
23 - Casa Martins Costa
12
N. o 618.473 - Citar. •classe 15

S.A. Tecidos e Armarinho. Prorrogue-se o registro.
N. o 614.645 - Standaridlan,
classe 23 - Companhia de Tecidos Sérgio Gasparian: Prorio.
gue-se o registro.
N. o -614.679 - Piltex, classe 36
- Malharia Pilboy Ltda. - Pror.
rogue-se o registro.
N. o 614.892 - São Jorge, classe 42 - Industrias Reunidas São
Jorge S.A. - Prorrogue-se o ra.
gistro.
N. o 614.694 _ Pontal. classe 16
- Pontal, Material Rodante S.A
- Prorrog,ue-se o registro.
N. o 615.164 - Estrela. classe
1 - Produtos Estrela de Alimera
tacão S A. - Prorrogue-se o re-

- Companhia Interestadual de
Terraplanagem Obras e Re pre , entacõeu Citar. - Prorrogue-se O

registro
N. o 618.474
Citar. ria s ae 13
- Companhia Intere s tadual de
Terraplenagom Obras e R.enresen:a.cões* Citor. - Prorrogue-se o
'registro.
N. 0 618.475 - Citar. classe 7
-- Companhia Interestadual de
Terraplenassem Obras e Representaçõe y Cltr .r. - Prorrogue-se o
regtatro,
N. o 618.476 - Citor. clawse 9
- Companhia Interestadual de
Terraplanagem Obras e Representações Citar. - Prorrogue-se o
registro.
NO 618.477 - Citor. classe 5
51,tro.
- Companhia Interestadual de
N. o 616.066- Edu Flex, classe Terraplanagem Obras e RepresenCitor. - Prorrogue-se o
36 - Indústria de Cadçados Fim tações
Lida - Aguarde-se.
Ltda. -. Prorrogue-se o registro
N. o 618.456 - Emblenr4.ttea,
618.478 - Citar - classe 4
classe 21 - Durkoppwerke Aktf- - N. DCompanhia
Interestadual de
en ge s all e chaft. - Prorrogue-se c. Terraplanagem Obras e Represenregisosro.
N.° 618.462 - Citar, classe 32 tações "Citar" Prorrogue-se o
- Companhia Interestadual de registro retificando-se a data para
Terraplanagem Obras e Represem. 9 de outuMao de 1963.
N.° 618.479 - Citar - classe 3
tacões Citor.
Prorro~-ae
- Companhia Interestadual de
registro.
N 618.463 - Citor. classe 50 Terraplanagem Obras e Represen•
- iscannenh l a interestadual de tações "Citor" Prorrogue-se O
Terraplanagem Obras t Repreeen- registro.
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NP 618.480 - Citor - classp 2
Companhia Interestadual de
Terraplanagem Obras e Representações "Citor" -a Prorrogue-se o
registro.
N.o 618.527 - Emblemática classe 41 - Sociedade Café 35
Limitada - Prorrogue-se o re.
gistro.

NP 619.081 - Emyr - casse 1
Marcelo Panzoldo - Prorroguese . o regietro. NP 619.083 - Ciresa - classe 4
- Giresa Comércio Indústria Representações e Engenharia S.A. Prorrogue-se o registro.
NP 619.084 - Unlveaso - classe 36 -• Universo das Miudezas
Limitada - Prorrogue-se o registre.
N.° 619.085 - Firenze -- classe
36 - Bazar Firenze Limitada Prorrogue-se o registro.
N.o 619.112 - Sun Rod classe 8 - Ab Svenska Maskinverken
- Prorrogue-se o registro.
• N.o. 619.114 - Tetracetina clase 3 - Societá Farmaceutici
Itália - Prorrogue-se o registro.
NP 619.129 - Roter - classe Frederik Willein Rolf Van Den
Baumen . - Prorregue-se o registro.
N.o 619.242 - Forjaço - classe 7 - Indústria Metalú rgica Forfaço S.A. - Prorrogue-se o registro.
N.o 619.243 - - Forjaço - classe
40 - Indústria Metalúrgica Forjaça S.A. - Prorrogue-se o registro.
N.o 619.244 - Forneço - classe 11 - Indústri aMetalúrgica Forjaço S.A. - Prorrogue-se o re-

Selos de Ouro Limitada Prorrogue-se o regietre
N.° 619.255 - "13 P" . - classe 13
- Binuterlas Petrópolis Limitada
- Proirogue-se o registro.
N.0 619.330 - Girasol - classe
42 . ,- Luiz Ferreira de Carvalho
_ Prorrogue-se o registro, --NP 619.355 - Hamilton Beach
classe 8 - Scovil Manufacturing Company - Prorrogue-se o
registro.

N.° 618.529 - Trinestryl - classe 3 - Les Labcratoires Roussel
Prorrog ue-se o registro contrato
• N.0 '19.366 - Plastolux - clasde exploração a favor de Laborase 1 - Usina São Cristovão Tintas
tórios Silva Araujo Roussel S.A.
S.A. - Prorrogue-se o registro re- Despacho de 5 de maio de 1959
tificando-se a data para 3 de abrir
_ outro contrato de exploração a
de 1954.
favor de Laboratórios Silva Araujo
Rousse' S.A. - Despacho de 21
N.o 619.367 - Pullman - classe
de outub r o de 1960.
1 - Usina São Cristovão Tintas
S.A. •- Prorrogue-se o regia'xo.
NP 618.652 ---; Bo mJesus
N.o 619.368 - Alumiflex - clasclase 41 - Fernando de S ,uza
se 1 - Usina São Cristovão Tintas
Teixeira - Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro reNP 613.654 - Cardeal - classe
tificando-se a data para 3 de abril
41 - Produtos Alimentícios Marde 1954.
ques de Souza Limitada - Pror.
rogue-se o registro.
N.0 619.369 - Açoflex - classe
1 Usina São Cristovão Tintas
N.o 618.656 - Café Ouro de São
S..A - Prorrogue-se o registro reCarlos • - classe 41 - Zavaglia
tificando-se a data para 3 de abril
Zavaglia & Companhia - Proa:
de 1954.
rogue-se o registro.
N.o 619.518 - Petrol - classe
3
•
NP 618.724 - Metangel e- clas- Francisco Antônio Giffcni Fise 3 - Companhia Industrial Farlho - Prorrogue-s eo registro.
macêutica - Prorrogue-se o re, N.o 619.560
Bactil - classe 3
gistro.
gistro..
- Panquímica S.A. - Prorrogue..
N.o 618.727 - Pax - classe 46
N.° 619.245 - Forjaço --- classe se o registro..
- Costa Narcizo Companhia Li- 21 - Indústria Metalúrgica For:.
INT.° 619.561 - Hematiase mita@ - Prorrogue-se o registro. jaço S.A. - Prorrogue-se o reclasse
•3 Panquimic aS.A. NP 618.728 - Tasioeiro - cias- gistro.
Prorrogue-se o registro retificandos e42 - Tanoeiro Indústri ae CoN.o 619.254 - Selo de Ouro - 19s5eca data para 8 de fevereiro de
mmércio de asilhames Limitada - classe 40 --e Indústria de Estofos
Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro retificando.
se a data para 29 d enovembro de I
1959.
N.o 618.748 - Cifer - classe 12
- Companhia Industrial de Ferro 1
• S.A. - Prorrogue-se b registro.
N.o 618.759
Terapia Ilustrada
- classe 32 - Instituto Sóro-Hormoterápico Nacional S.A. "Iscn"
- Prorrogue-se o registro.
N.o 618.760 - Rubraneno - classe 3 - Instituto Sóro-HormoLei e.' 4.116 - de 27-6-62
terápico Nacional S.A. "Ison" Prorrogue-se o registro.
N.o 618.824 - Youngstown Kitchens - o r asse 11 - mullins MaDIVULGAÇÃO ki.• $74
nufacturing Corporation - Prcrrogue-se o registro com contrato
de exploração.
de exploração a favor de Ideal
Éltandard S.A. Indústria e COmér- Cio - de spacho 25 do sgõsto de
1959.
Preço; Cr$ 30,00
N.o 618.864 - Vito - classe 8
Voigilander Aktiengesellschaft
Prorrogue-se o registro.
N.o 618.865 - Nokton
classe
- Voigtlander Akteingesellschaft
- Prorrogue-1e o registro.
•
Z VENDA
kes 618.866 - Widia clase
1
5 - Fried Krupp - Prorrogue-se
b registro. •
Seçao de Vendas Av. Rodrigues Alva,
N.o 618.873 - Farol - classe 41
- Carlos Pereira Indústrias Qui - .
Agencia 1 Ministério da Fazenda
Inicas S.A. - Prorrogue-se g re-

CpRRETOR
DE IMÓVEI

•.

áistro.

N.o 619.076 - Quino-Soda classe 3 - Laboratórios Faxmacéu.
tico Internacional S.A. Prorrosue-se o registro..

Atende,se a pedidos pelo Serviço de Reembblso Postal
"limma

Janeiro de 15:64
N.o 619.573 - Cottage

classi

• _ •Masj. & Companhia Limitada - Prorrogue-se o registro.
N.o 619.775 - Nunes -• clasee
17 , - Joaquim Teixeira Fonseca I Prorrogue-se o regiserto retifican-.
do-se a data para 16 de dezembro
de 1953 com exclusão de réguas
e trenas.
NP 619.819 - Ntrirange ?classe 3 - Instituto Terapêutico
San Limitada - Prorrogue-se , o
regisrto.
N.0 619.820 - Corticormon classe 3 - Instituto Terapêutico
Seul Limitada - Prorrogue-se o
registro.
N.° 619.847 - Regylan. -e- classe 3 - Gurgel & Companhia Uraltada - Prorrogne ese o registra.
• NP 619.848 - Tratoccli - classe 3 - Instituto de Medicamentos
e Alergia Ima Limitada - Prorrogue-se o registro.
N.° 619.895 - Talco Anteptico
Alívio - classe 48 W. A. Simões
Dias 4e- Companhia Limitada • Prorrcgue-se o registro.
NP 620.046 - Tip. Top - classe 36 - Fábrica dé Jersey Tip Top
Limitada • - Prorrogue-se o registro,
• NP 620.049 - "F" - classe 31
- Indústria Metalúrgica Forjjaço
S.A. - Prorrogue-se o regietro na
forma distintica apresentada no
clichê sem direito ao uso exclusivo da letra "F".
clasá 16
NP 620.050 - "F"
- Indústria Metalúrgica Forj aço
S.A. - prorrogue-se o registro Ga
forma distintica do clichê sem direito ao uso exclusivo da letra "F".
N.0. 620.051 - '`F" - claase 10
- Indústria Metalúrgica Forjaço
S.A. - prorrogue-se o registro na
forma distintica apresentada no
clichê sem direito ao uso exclusivo
da letra "F".
N.o 620.142 - Time O Lite.
classe 8 - Industrial Timer Core
poration - Prorrogue-se o regiatro: •
NP 620.144 - Avery
classe 8
- W. & T. Avery Limited Prorrogue-se o registro retificando.
se a data para 18 d eabril de 1954.
N.o 620.146 - Ediopon - classe
1 - .7. R. Geigy S.A. - Prorro-

gue-se o registro.
N. 0 629.14.7 - Irgamin
se 1 - J. R. Geigy S.A.

clasproa.

rogue-se o registro.
N.o '620.148 - Tinovetin - r classe 1 -J. R. Geigy S.A. - Pra>
rogue-se o registro.
N.0620.150 - Tinopon ciasse . 1 - J. R. Geigy S.A. -.Prorrogue-se o registro.
No. 620.151 - Tinomercin • classe 1 - J. R. Geigy S.A. 'Prorrogue-se o registro.
N.o 620.152 - Tinophen - classe 1
J. R. GeIgy S.A.
N. o 620.1.53 - Tinegal - classe 1
- J. R. Geigy S.A. - Prorrogue.
se o registro.
Np 820.154 Tireopal - classe 1 - 3. R. Geigy S.A; -... Prot.
rogue-se o registro
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N. o 431,101
Perboron
Cl**
N.o 620.155 - Único - desse de The Sidney Ross Co. despacho i N. 0494.109 - Perfumaria Fleury
-- Classe _ sirs - Perfumaria Flourry. se 46 - De Cia, Eletroquirnica de
•
£3 - Companhia Mônaco Virihe- de 22 de abril de 196a.

dos Comércio Importação e Ex&dação- - Prorroguçoe o registro.
N.o 620.157 Mant Iper classe 1 - Indústria Química Man
classe 1 - Indústria Química MatiqUeira S.A,. - Prorro,gue-se ,0
registro:

N.o 620.818 - Renascença 34 - A Renascença S.A.
Comércio e Indústria - Prorrogue-se o registro .
N. o •620.829 - Hemos I ac João F. Gomes Xavier & Companhia Limitada -- p rorrogue-se o
registro.
N.° 620.843 - Branyl - Classe
classe

N.° 620.160 - Falir - classe 7 22 - Cia. Brasileira Rhodiaceta FáMaschinénfabrik Fahr A. G. - brica de Raion - Prorrogue-se o reProrrogue-se o registre cem exclu- gistro.
são de máquina de mungir.
N.° 620.844
Brauyl - Classe
• N. o 620.249 - Batut a- classe
48 - A. O, Tarre Filhos Limitada 23 - Cia. Brasileira Rhodiaceta Fá- prorrogue-se o registro sem dl/ brica de Ration -- Prorrogue-se o regibtro.
reito do- variar em côres.
N.o 620.250 -- Sanalito - classe 48 - A. O .Tarre Filhos Limi- Prorrogação de frase de propaganda
Prorrogue-se o registro.
tada
N.° 603.473 - Leve maias luz
• N. o 820.257Flitz - classe 2 para sua casa - Classe 8 N.V.
Humble 011 .8.4 Refining Com- Metaaldraadlempenfabriek "Volt" pany - prorrogue-se o registro'.
Prorrogue-se -o , registr oaverbação-de
pany - p rorrogue-se o registro contrato de exploração a favor de
contrato de exploração a favor de S.A Philips do Brasil por despacho
Essa Brasileira de• Petróleo S.A. de 4-5-61.
despacho de 24 'de novembro de
N . ° 618.966 - Pa' hinha o cognac
1961.
da gente de linha. -, Classe 42 N. o 620.276 - Bolero - classe Palhinha S.A. Indústria e Comercio
48 - Financieira de Perfumes S.A. de Bebidas em Geral - Prorrogue-se
- Prorrogue-se o registro con1 o o registro.
contrato de exploração a - favor de
N 0 620.256 - Martini o verPerfumes Dana do Brasil S.A. _ mouth que acertou com o paladar bradespacho de 6 de janeiro de 1961. sileiro - Classe 42 - MartIni 8s
N. o 620.315 - White Aspen - Roi S aP.A. - Prorrogue-se o reclasse 4 - Mo Och Domsjo Aktie- gistro.
bolag - Prorrogue-se o registro.
N.° 620.463 - Probel um sonho
N.° 620.376 - Hernoacifol - Divino revendedor autorizado classe 3 - Luiz de Souza Freitas - Classe 40 - Armações de AÇO PrOkel S,A. - Prorrogue-se o registro.
Pro r rogue-se. o registro.
N.o 620.411 e- Aralen - classe
Prorrogaçío de insígnia comercial
3 - WinthrOp Pfbduets Inc. Prorrogue-se o registro' averbação
N.° 57.987 - Cobe - Classes
de . contrato e contrato suplemen- 16 e 33 - Companhia Brasileira de
tar de exploração a favor do The Estruturas Cobe - Prorrogue-se . o
Sydney Ross Co. despacho de 20- registro,
••
de fevereiro de 1956 e 14 de jimho
N ° 613.033 -- Anaconda
de 1963.
•
•
Classes 1 - 2
3
4 --- 14 NP620. 412 - 'Abrigado Doutor ,15
16 - - 18 - 19 - 22
- classe 32 - The Sydney Ross
Co. - Prorrogue-se o registro.
- 37 -39 -- 41: -43- 42- 'N. o 620.413 - Cuiablen - cias. 45 - 46 e 47 - Anaconda Indusse 3 - Winthorp Products Inc. - trial e Agrícola de cereais S.A.._
Prorrogue-se o 'registro com aver, Prorrogue-se O registro.
bação de contrato de exploração
a favor de Th e Sidney R,oss Co. J•rorrogscío de nome comercial
despacho do 29 de abril de 1963.
N. 0 620.133 - Asberit S.A.
N.o 620.452 - Cristalil - elas- •Asberit S.A. - Prorrogue-se o re•
Se 13 - Cerâmica São Caetano S.A. genro.
- Pr o rrogue-se o registro.
N.o 620.453 - Super AAA - Prorrogação de titulo de • estabeleci' mento
classe 15 - Cerâmica São C'aetano
S.A. - Prorrogue-se o realstro.
NP 620.465 - p rimerloide - N 0 620.158 - Camisaria, Garbo
_classe 1 - Condoroil Tintas S.A. - Classe 36 - Benjarnin°Cheniaux
Its ,Irmãos - Prorrogue-se o registro
- Prorroguese o registro.

setifican sio-se a data p2T9 15-5-54.
N.o 620.1-13. - Ree•e-d ,r'e
N " 619.253 - Depósito das Cor29 - 13. CaMpi & Compannia Limitada = Pro rroeue-se o registro. tinas - Classe 34 Samuel GanN. o 620.770 - Defiro' --- c'a,s0 delman - Prorrogue-se o resgistro.
3 - Winthrop Products Inc. - N ° 618 655 - Construtora e Ad:
Prorrogu'e -se o r e gistro averl.Rçâo miniatradora Cernigoi Ltda.' - glis•
de c o ntrato d exploraçãe a fa- SeR 16 e 3 3- Construtora e Admivor do Thr Sidney Ross C. des- tástradora Cernigoi Ltda. - Primea
pacho de 22 de abril de 1963.
gue-se o registro.
N. o 620.772 - Adatrin - elas;
sT.° 618 651 - Edifício Washington
se 3 - Winthrop P roducts 'Ene; _ I• -- Classe 33 - Szaja Lejb Zeigner
Prorrogue-se o registro ave•obação a David Zeigar - Prorrogue-se o rede contrato de exploração a tiver vistro

Osasco - Com exclusão de dissolvent
tes para gorduras, panos e papel desgestantes e tintas para polir e Um.
per calçados.
Claz.,
N.° 431.135 - Caeaceco
se 49 - De Tissal S.A. Indústria •
Comercio
Com exclusão de bilha.
res.
; -N.° 432.571 - Cipoosa Cias- •
te- 41 - De Cia. Industrial do Produtos de Origem Animal S.A.
eis:toesa.
1- N.° 432.676 - Morumbi - Ciasse 39 - De Merege, Licciardi Cia,
- Core exclusão de lâminas de bor
tacha para degraus.
r
N. 0 432.151 - Diário de Anápo•
Classe 32 - De .Edgard Brie
Expediente das Divisões e Seções retificados por terem saído com incem.- hiense D'Almeida e Brito' e Vitor
para jornal r
rações
•
N.° 41s2.751 - Ideologia e CoNotificação •
•
existência - Claete 32 - De Evea
rerdo Dias da Mottaa
Rio, 13 de janeiro •de 1964
• N.° 432.740 - Kazumba - Classe 21 De Indústria e Comercio de
• Uma vez decorrido o prazo de re- Pecas para Motores Ltda. --- Com
curso previsto pelo artigo 14 da Lei exclusão de cadeiras de roda; e for11, 6 4.048 de 9 . de dezembro de 1961 nalhas de locomotivas:
e mais dez dias - para eventuais
N.° , 432.752 - Solventlack
juntadas de retursos, e do mesmo não
se tendo valldo2 nenhum interessado, Classe 16 - De Condoroil Tintas
ficam notificados os requerentes abai- S. Aniiiime.
, este
xo mencionado! a comparecer a
N.° 432.782 - Phenenseno
Departamento a fim, de efetuarem o Classe 1 - De Viúva- Joaquim Tei.
pagamento dataxa final concernente 'seira da Silva Junior 81 Filho
a expedição dos respectivos certifica- sada:
dos dentr ode prazo de sessenta dias
N.° 432 921 - Eloxal - Classe
-- na forma do parágrafo único do
Da Moscai' - Produtos Químiartigo 1.34 do Código da Propriedade 46.cos Ltda.
CoM exclusão de sele
industrSal.
e produtos Pará eletrOpolimentos de
metais em geral.
Marcas defe;idas
N_o 432.969
Uni
Xavier
- Termos:
- Classe '3 - De Laboratório Licor
dss Cacau Xavier S.A,
N.° 416.707 -- Talisman São JorN 0' 433.096 --- "35" - Classe
ge (Ogum) - Classe 11 - Do res47 - De. Auto Abastecedoura 35 LIquerente Bruno Balsimelli Netto.
Imitada _ Com exclusão de óleo para
Paredex - Cias- .
N.° 410.660
c
gás.
se 1 - De-Condoroil Tintas S.A.
N
0.
433.017
-- Marambeia' I
- Ccan exclusão de tintas em :nassa
Classe 16 - De Maransbata- Córner•para saotters
aio de erro Ltda.
' N 0 -426 042- Parolar ...... Classe
N.° 133.061
Steve° Short
8 --a D- eLija! Parolar Ltda. - Com
Claese 8 - De S. Metro Acústica
exclusão d erháquitisie de torrar.
Limitada.
•
426.048 - Constantino N
N.°
433
128
- Irov - Classe 46
Clamas 21. - De Auto Mecânica
Constantino Ltda. --- Co inexclusão - De Indústria Resegue de óleos
buSrinhos .cle freios, e embreagem. 'Vegeta i!s S A. Com exclusão de
cêra pare remendões, panos . e papel
N. 0 426.060 - Zowar - Classe desaustantes.
- S.À. Comercial" e Construtora
1 N.° 433.129 -- Iroe - Classe
Zowes.
148 - De Itsdústria Resigue de óleos
N ° 426.110 - Vespagar - ClasS.A. - Cora exclusão de
sic! 21 - Da Plageio 5 C.S.P.A. limes'
' sCorn exclusão de alavancas de
N 0 433.171 - Peeacal - Clascâmbio e mancais de rolamentos.se 1 - D Imperrneabilizadora Aba
N ° 426 111 - Vespa Carro - ,bott Llmitede.
Vague 21 - De Piaggio 8s C.S.P.A. f
Sfecri - Classe
N. t 433 203
-- Com . eecluião de alavancas • de
Storn 21m1tada - Com exclusão de.
râmbio e mancais cie -ro'amentos.
- De Produtos Odontológicoa
430.308 - Otalb - Classe estojos de bo'sce.
38 - De Papelaria Otalb Ltda. Classe 50 - De Viação Cat mpo Beta
Con't exclu são de mata-borrão ..
N 0 433 211 - Campo Belo 0
Ciar Limitada.
' N 430 310 - Bosabond
se 4 -• De-. Brasil. Oiticica S.A.
433.268 -- Vanjol - Classe
N
N" 430.814 pss Apisp - Anuário 36 -- De Sarkis Khatchikian.
doa Profissionais ide Imprensa de São
N 0 433.509 - Ilhéus - Class*
Paelo - Clare 32 - De Alfredo ,41 - De Indústria e Comércio SanFrencisct, Wattins Marquas.
ita Fe Limitado.
Ltda. - .P.serrogue-se o registro.
N,° 598,524 - Laboratório Casar
Santos -- Classes 3 e 48 - Caiar
Santos 8s Cia. Ltda. - Prorrogue-se
o registro.
• N 0618.653 - Indústrias MauriClasse 41 - Mauricio Zekhte
cio
- Prorrogue-se o registro.
s.
N 0 619 849 - .Casa Valentim Classes 36 -• 37 - 40 - 48 e 49
- Jose Valentim as Cia. Ltda. Prorrogue-se o registro.
N.° 619.850 - Casa Valentina -Classes 30 - 37 - 40
48 e 49
- José ' Menee i éa Cia. Ltad. Prorrogue-se o registro.

•
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N ° 433 631. — Riviera
— Classe veis Ltda..— De "acôrdo com o arN.
402.919
Florência,- classe
NOTICIÁR:0
46 — L. industrie de Sabão Tarnoyo tigo 117 n.° 3 dn Código.
40
Indústria de MCSV019 InerênN.° 433.977 Chipre Decora, cia Ltda.
Oposições
No
— Ondslack - - Clas- aêez, classe 33'e 34 de Chipre re
N. 402.965 — Borton, classe 21
e ConCloroií 'Tintas S.A.
se 1 —
corações Ltda. — pe' ac3rde com de Borton S.A. Inclúr-tria AutoOrganização Otto Pecêgo -Ltda.
Llz.n1 ciu e rris.ssa.de 'pousar. o arti go 117 n.0 ,1 do Código.
mobi list!ca. •
— oposição ao thrmo 141.159 moN. o 4:,3 5: •Al — Liar de Moscou
. Marcas Indeferidas:
N. o 404.630 — Uni-Pac, classe dêlo industrial de: Indústrias
— 4i — L isagérti; MonteiN.° 379.975
Concror. classe 3, cie Elobras Obras Elétricas Li- Mecânicas Hermann Ltda..
•
32 de Condor Publ i cidade Ltda.
mitdra
ro ... Cana enc.usao • cie co.urau.'
Porcelana
Real
S.A.
—
oposiAtenção — As marca r, e o titulo
N a 433•955 — Jann — Classe 8
N.° 404 986 — Stereosound.
ção ao
• têrmo: 124.238: modêlo
e.- Da :José. ALgusto do Nascimento abaixo mencionado% foram publi- clanse 3. de Feter Keller.
cados erradamente com o titulo
N. o 414.05 Brasil classe 33, industrial de: Porcelana Rinner
• Com ezclusáo de dínamos.
434.021 — Café Sem Limites de Deferidos. Tratam-m de. ' regis de Brasil Expansrão Territorial Li- S.A.
.
-trosindefcuapblr:R mitada.
▪ s.:Aasso 41
Da Antônio Durand.
Forma S.A. Móveis e Objetos
foram f&tas P.olctim da dia 9
424.454 — Goodwork, classe de Arte — oposição ao têrmo
N a 434.244 — Reverrid —
de
janeiro
de
lea4.
6,
de
Alfredo
IvIonteverde..
16 — De Revezna storestimentos, e
144.032: privilégio de
invenção
N. o 393.072
Flerinda. classe
N . o 423.473 — Café Itapui, de: André Reinisch.
tVlarmonte Ltda.
classe 41, de Ricardo.Reple.
-Celma — Classe 48 de Myrumia, S.A.
N.° 434 ..365
Gioroflex S.A. Cadeiras e PolN. o r93.288
Ula Ma, classe
N.° 432.267 — Brasileira. classe
De CL Wettomecânica Calma
[9, de Sociedade Brasileira de Ex- tronas — oposição ao' têrmo
— Com exclusão de máquinas de 49 de .Raymond Louis Fischer.
144.032 — privilégio de invenção
N. o 395 026 — Dizque; classe 41 pans5,o Rural Ltda.
•
moer carne, máquinas de pilar 5 lade: Ande Rein.isch.
•
de José Gomes.
432.788
—
Linho
Superior
N.
o
vadeiras.
Tecnogeral S.A., Comércio e
N. o 396.083 — Cola Fisco Taco classe 38, de Villas Boas EstabeleIndústria — oposição ao têrmo.
classre 28, de Parquet Paulista Li- cimentos Gráficos S.A.
- Restaura çao de marca
Titulo de Estabelecimento Inmitada.
N.° 361.069 Leny — Classe
•
N.o 144.032: privilégio de InN. o ' 396 171 — Marear classe deferido:
41 — De João Baptista Santiago — 50. de • CorniAária Marear Ltda.
N. o 410.744 — ' Itabira, classe 33 venção: André Reinisch.
Concedo a restauração.
N. o 396.474 . — Vila Alpina clas- de Itabira de Seguros S.A. CorTERMO
se 16, de Fornecedora de Material retagem e Administração.
Título de 'estàbelec imento restaurado para construção Vila Alpina LiN. o 412.174 — Posto Saci clasRetifica çCes
ses 33 e 47,' de Sociedade Auto
N.° 461.875 — King — Classe 33 mitada;
-N. o 402.536 Piratininga, Abastecedora Comercial Importa— De King Hotel Ltda. — Concedo
N.o 115.209: privilégio de • inclasse 21, de Máquinas Firatinin- dora' Sociedade Anônima.
a restauração.
ga S.A.
414011 — -Gasoleo. classes venção para — Composição e Pro•N. o 402.758 — Amaral. classe 37 33 e 47. de Auto Posto Gasoleo Li- cesso- para Tratamento de um MaInsígnia cantarolai delerida
de
• EnxaVais Amaral Ltda. •
mitada.
terial ' Textil — requerente —
14 0 404.993 — Sodinaa — CiasRohm & Haas. Company — ponaves 6 e 8 — De Sodima Comércio e
Indústri aS.A. — De acôrdo ,com o
artigo 114 do Corrige.
Nom; comercial deferidos
N ° 395.396 — Salsa Exportação
Importação S A. — Requerente
▪ Exportação Importação S.A. —
De' acôrdo com o artigo 109 n.° 2
do Código ..
•
N. 432 874 — Cia. Urbanizado,
rd São Lento do Lal,oa — Requerente Cia Urbanizadora São Bento da
Lagoa — De acô:do com o artigo
109 n.* 2 do Código.
Título de estabelecimento deferidos I
N.° 402 595 — Paulista -- Classe
33 — Do In. d.C.stria de Flâmulas Paulista Ltda. -- De acendo com o artigo 117 n.° 1 do Código.
N."' 431.153 — Assessoria Jurídi-!
cd Suciai de São Paulo — Classe
33 — De C'eber Giardino -- De
acordo com o artigo 117 n.° 1 do
Código .
N ° 433.218
Casa Sumaré
Classes 34 e 40 . De Jacques André Benayoun — De acordo com o
artigo 117 n.° 1 do Código.
N.° 433.256 — Cine Paz — Cieset, 33 _... De Associação Espirita Benef:cente Dr. Ado:pho Beterra . de
Menezes — D eacôrdo com o artigo
117 n.° 1 do Código.
N.° 433.260 — Edifício Liberal
— Classe 33 — De Henrique Brenner e Samuel Brenner — De acendo
com o artigo 117 n.°.4 do Código.
N.° 433 448 — Edifício Panorâmico — Classe 33 — De Condomínio
do Edifício Panorâmico — De acôrdo com o artigo 117 n.° 1 do Código.
N.° 433.394 — Cinetour, classe,
33, de José Nunes Ferrieira. `De "

acôrdo com o artigo 117 n.° 1 do
Código.
N.° 433.821 — Maisron Imóveis
Ltda., classe 33, de Malson

COLEÇÃO DAS LEIS
1962Vol. 1 — Atos do Poder Legislativo — Leis
de janeiro a março , — Div. n.° 865... 120,00
Vol. II — Atos do 'Poder Executivo
Decretos
de janeiro a março — Div. n.° 866.. 550,00
Vol. III — Atos do Poder Legislativo -- Leis- de
abril a junho — Div. n. 9 873
220,00
Vol. IV — Atos do Poder Executivo — Decretos
de abril a -junho — Piv. n. 9 874
720,00
Vol. V — Atos - do Poder Legislativo — Leis de
julho a setembro — Div. n. 9 878
300,00
Vol. VI — Atos do Poder Executivo — Decretos
de julho a soembro — Div. n.° 879 500,00
Voi..
— Atos do Poder Legislativo — Leis
de outubro a dezembro — Div n 9 885 400,00
Vol. VIII — Atos do Poder Executivo — Decretos
de outubro a dezembro Div. n 9 886 1.200,00
•

tos públieados eiri 21 de março
de 1963 — foram eliminados vários pontos, ficando um total de
1
sete reivindicações.
TÉRMO

•

N.° 112.648: privilégio de invenção para: Preparados' Fraquicidas, Especialmente para o Combate de Pragas de Material Armazenaclo e de Ectoparasitas —
requerente Farbwerke Hoechst Akticngsellschaft: Vorm.
Mesiter Luclus & — Bruning —
pontos publicados em 30 de dezembro de 1903 — para o total do
pontos sete reivindtcações.
TÉRMO
N.o • 112.073: privilégio de . invenção "— Processo de Endurecimento das Extremidades dos Calçados e Composições Ativantes
para esta finalidade — requerente — Ciit. United Shoe•Machinery do Brasil — pontas Publicados em 30 de dezembro de 1963
total de pontos para — seis reivindicações.
.TÈRMO

A VENDA":
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves;
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembôIso Postal
Em Brasília
Na sede do" D,.I.N.
Touring Club do Brasil: .5 9 pavimento da
• Estação Itodovitaia

N.o 112.569: para — privileio de
Invenção: Instalação 'para Redusir o Consumo de Agua de um
Tambor Descortiçador de Madel.ra Horizontal, Hidraulicamente
' Apoiado — requerente —• Escher
IWyss G.M.B.H. — pontos publicados em 31 de dezembro de
1963.
Rio 13-1-1964.
Assinei e encerrei 49 laudas do.
expediente dês-te Departamento.
Nilton Alvim X avier.
i Diretor do S. Document4ão.
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MARCAS DEPOSITADA.
Palellenio fletia de adelo ocra o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da pai:Cento oOnsepazi a
sierser • prazo de N Cu para o deferia/ante do pedido. Durante Isso prazo poderio apresentar suas opoakdea ao Departamento
Praeional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados cem a oostese1;Ào do ~-41n requerida
Térmo n.• 610.860, de 3-10-1963
Wagner Sacchetto Gomes
Minas Gerais

Manual do Trânsito
INDUSTRIA BRÂSILEIRA
Classe 32
Jornais, revistas e publicações
Virmo n.9 610.861, de 3-10-1963
Crediário Alvorada,..Ltda.
Minas Gerais

\is".21)*

Nome Comercial
Termo n.° 610.862, de 3-10-1963
Indústria Beneçlciaçlara de Tripas S . A.
Rio Grande do Sul

Indústria Beneficiadora
de Tripas WAL
Nome Comercial
Termo n.° 610.863, de 3-10-1963
Tele-Ste •co Indústria Eletrônica Ltda.
•
Rio Grande do Sul

Sonobell
Indústria .Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Abaixa lusas de iam.
pião, .abalours, acumuladores artinômetros, amperômetros amortrcedoraa de
minaeão. saclusive os considerados acesrêlhos de televisão aparams para ilusórios de veiculn k aparelhos para aniin.
rádio e frequência. einemOrnetros, afiados mecânicos. ap.relhos aquecedores
. e medidorts, ap irelhos cromográficos,
aparelhos de barlssmr etétriccis apare
lhos regiscadares e medidores dr distProas. aparelhas _'ara our1 4icar água
aparelhos de sinalizaçao lampejantes.
aparelhos rei-adi:jures de gás, ape,elhos
de galvanoplastia, paeèllii)s didáticos
aparelhos cin,ilat,qr,lli os, aparelhos
automáticos par4 acender e regular gás
aparelhos para separar ,afé, aparillhos
para aquecer edifícios, aparelhos . para
experimentar drénos, aparelhos para

destruir insetos, aparelhos náuticos ci- ras para veículos," lunetas, maçaricos
entíficos, aparelhos de ótica, aparelhos para soldar, :aldear e cortar máquinas
pulverizadores, aparelhos para aaaeci- para 4azer café, marcadores de passamento de água, aparelhos geradores ele- gens, medidores, microscópibs, misturatro-quhnicos, aparelhos para recepção deiras, máquinas falantes, mostradorts
reprodução de som e sentidos, aparelhos para rádios, máquinas para passar rou-automáticos elétricos de passar, apare- fones, máscaras contra gases, moinhos
lhos para espremer frutas e legumes, de café, sal, pimenta e outros temperos,
aparelhos de alta tensão, aparelhos de micrómetros, níveis, óculos, objetivas
proteção contra acidente de opeearios, fotográficas, pilha elétrica, pe,dõmeaparelhos afiadotes de ferramentas, apa. tros, pluviômetros, .biremietros, birome.relhos distribuidores de sabão e de de- tros, pistolas de intar, lugs. Inos de tosinfetantes para instalações sanitárias, madas, anelas de ressão, ick-ups, para-aparelhos esterilizadores, aparelhos e raios, propulsores, painéis de carros,
iqstrumentos usados na engenharia, agri- quadros distribuidores de eletricidade,
mensura e geodesia, aparelhos gazeifl- queimadores de óleo, quadrantes e sexcadores, aparelhos de análises, apare., tantes para • observação astrológicas. relhos ozonizadores, aparelhos pasteuri- frigeradores, rádios, fletores, reostatos.
zadores, aparelhos reguladores e esta- relógios de ponto, de pulso, de bolso
bilizadores ade ressão e de fluxo de e de parede, desertadores. contadores e
gases e lignidos,Naparelhos para salva- medidores de quantidade e volume, ramento e paia sinalizaeão, aparelhos pa- diadores, retentores de graxa e óleo rera sinais,' atárelhels. para escatandristas, cetores, regadores automáticos, raladoaparelhos para. limpar vidros, aparelhos res de comestíveis, registros para vapara combatei: formigas e outras pragas pôr, gás, agua e outros liquidas quando
aparelhos aiitomát`mos acionados ela 'in- não considerados partes de máquinas.
trodução de modaeaparelhos para pi- reatores para luz fluorescente, registracar, cortar ou reduzti' comestíveis,. apa- dores, resistências elétricas, relays. sorrelhos espargidoresaaparélhos e instru- veteiras elétricas caseiras, soquetes. simentos de cálculo, 'al3are1hos para ob- naleiros, sereias de alarme, soldadores
servações sísmicas, aparelhos termosta- elétricos, toca-discos, tomadas' e intertos, aparelhos para natação, aritonô. ruptores elétricos, cubos acústicos, tormetros aspiradores cie po aerometros. neiras, termômetros para observação
aceadedores elétricos. alto-falantes, am- meteorológica, telescópios, tIcometros,
plificadores elétricos, amassadeiras, an- taxímetros, torradwes de cereais, tretenas batedeiras, balanças comum e nas, transformadores, telefones, tostaelétrica, barômetros, baterias de acumu- deiras, telégrafos, tripés para Jotograladores, binóculos, bitolas, bobinas, bo- ffa, válvulas para rádios, válvulas de
binas elétricas de indução, (exceto pa- descarga. válvulas de redução, vacuôra cins curativos), botões de campai. metros, velas elétricas, válvulas elétrinhas elétricas, bombas Medidoras, buzicas de vácuo e ventiladwes
nas. büssoras, baterias elétricas, bules
Termo
n.0 610.864, de 3-10-1963
elétricos, caixas de descarga. câmaras
frigorificas e fotográficas, campainhas Duratex S.A. Indústria e Comércio
São Pau lo
elétricas, chassis de rádios, chaves elé- •
tricas, cinematógrafos, cronógrafos, cronografos, cronômetros, combustores de
gás. cidôznetros, cristais de rádio, condensadores, cortadeiras para fotografias,
chaves de alavancas, chaves automáticas capacitores de bloqueio, capacitores •
eletroliticos, calibradores, discos para
telefones, discos gravados, - diais, despertadores, enceradeiras elétricas, eléINDUSTRIA BRASILEIRA
tricos engenho de assar carne, espelhos
óticos, esticadores de luvas, espelhos de
plásticos para eletricidade, esterilizadoClasse 16
res, extintores de Incêndio, ferros elétri- Yara distinguir: Materiais para construcos de passar e engomar, ferro de soldar ções e decorações: Argamassas, argila,
elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, fil- areia, • azulejos, batentes, balaustres. blotros para óleo, filmes 'alados, fogões, cos de cimento, blocos para ga virnentafogareiros elétricos, fusíveis, faróis co- ção, calhas, cimento, cal, cre, chapas
mo acessórios de veículos para sinali- isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
zação e ara 'iluminação em. geral, filmes chapas para coberturas caixas d'água,
reve/ados, fôrmas elétricas, fervedores, caixas para coberturas, caixas d'água,
frigoríficos, fotómetros, fios elétricos, fil- caixas de descarga pra lixos, edificatros de interferência, fonógrafos, gar- ções pretnolda gael estaque, emulsão de
rafas térmicas gazOmetros, geladeiras, base asfáltIco, estacas, esquaartats, 'seuglobos para lâmpadas, globos para .lan- turas metálicas para construções, lameternas, globos ' terrestres para ensino las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isogravadores, holo 4ótes, hidrômetros, in- lantes contra frio e calor, manilhas, mascubadoras, indicadores de vácuo, instru- sas nava revestimentos de paredes, mamentos de alarme. interruptores, IS-O:a- deiras para construções, y çico, prodores, lâmpadas de cristal, lâmpadas In- dt,',.- de base asfáltico, pri.datoa para
candescentes, lâmpadas comuns, lâmpa. tornás kmpernmabilizantes as argamasdas flas.1, hs taparinas, laetômetros len. sas de :imanto e cal, hidráulica, pedretes. liquidificadores, Jante: nas mígicas, gulho, p rodutos betuminosos. Impermealimpadores de parabrisas, luzas traze ' - hilizanies, líquidos ou sob outras formas

PLAQUETA
POPULAR

1

para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas antl-ruidos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitrós
• Termo n.° 610.865, de 3-10-1963
Duratex S.A. Indústria e Comércio
"ão Pealo

PLAQUETA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificacaes pramoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material Isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tOrnar irnpermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impetmeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas. placas para pa.
vimentaçâo. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes,
portas, p ortões, pisos, soleiras para por.
'tais, -Vitrõs
Terno n.9 610.866, de 3-10-1963
Comércio e Indústria Hollo Ltda,
São Paulo

ROLLO
.
Industria Brasileira
Classe 28
Colas e adesivos
Termo n.9 610.867, de 3-10-1963
Comércio e Indústria Holt° Ltda,
São Paulo

COLASSO
Industrie. Brasileira

Classe 28
02,:as e adesivos
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neezerns

akTera-io a.° 610.868, de 3-10.19o3
ltrajafer Indústria de Cartonagem Ltda,
São Paulo

BRAJAPER
fnddstria Brasileira

Termo sa.5 610.8j1. de 3-10-1963

Termo n, 610.876, de 3-10-63
Haemo Derivados S. A. —a Produtos
Farmacêuticos
Guanabara

Atanagildo de Alcântara Vieira
Ra ljja

ecalt4
Classe 1
Café torrado e moido

EM

CINZA

BRANCO .

't0X0

BRANCO

x.:INZA

BRANCO

ROXO

a

Classe 38
raras para guardanapos de papei
Termo n.9 610.872, 'de 3-1,0-1963
Aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
Wilson Alves da Costa
tara retratos e autógrafos, balões " (exGuanaaara
teto para brinquedos), blocos para
aorrespondancia, blocos para cálculos;
blocos pata anotações, bobinas, brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos. carteiras,
Papel ou. papelao, cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, caderClasse 32
nos. caixas de cartão, caixas pare paAtix idades ;cirza t,c.as
pelaria, cartões de visitas, cartões co.
marchas, cartões ínclitas, confeta carTemia n.9 610.873, rie 3-10-63
tolina, cadernos de papel melimetradc HaeMo Derivados S. A. — Produtos
e em branco para desenho, cadernos
Farmacêuticos
escolares, cartões em branco, cartuchos
Guanabara
de cartolina, chapas planogáficas, cadernos de lembranças, carretéis de -papelão, envelopes, envólucros para charutos* de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiquetas. Unas indicas.
bilhas de celulose. guardanapos. flanais
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos papelinhos, papéis de estanho e de altiminio.
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressão. papéis fantasia, menos
para forrar paredes, apei uUtli
ou sun pauta, •papel .crepon, papel de
'seda, papel impermeável, pape. em bobina para Impressão, papel encerado.
Classe 3
para copiar, papel para desenhos, 'paPlasma humano, usado' na medicina
pel para embrulho Impermeabilizado
papel para encadernar, papei para esTêrmo n.° 610.874, de 3-10-63
crever, papel para imprimir, papel pa
refina para embrulhos, pa pel celofane, Haemo Derivados S. A. — Produtos
Farmacêuticos
papel celulose, papel de linho, papel
Guanabara
absorvente, papel para e.mbrulhat taROXO
BRANCO
.balo. papelão, recipientes de papel. rosafas de papel. rótulos de papel, rolos
- de papel transparente. sacos de papel.
asrpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de .papel
Termo n.° 610.869, de 3-10-1963
José Francisco da Silva
São Paulo

Jane7ro de 1964 .

CINZA

a

Classe 3
Um produto . farmacêutico medicinal
(vacina contra a poliomielite)
raianos as. 610.877 a 610.879, de
3-10-63
José Leal da -silaa, Pedro Ilbiratfan
Fernandes de Lemos, Gervásio Batista.
Indalécio Wanderley e Francisco Campanella
Guanabara

staff

rgES,g
t

t ereala„ cominho trem ede leite, tremes
alimenticlos, croquetes, compotas. cangiea, coalhadas castanha, cebola, condimentos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de teutas, espinafre, essências alimentares, em'padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, arinhas alimenticias, favas, ' féculas. flocos, farelo, fermaatos; efeilão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, 'gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em p6, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, Massas alimenticias, mariscos, inanteiga,
margarina, marmelada, macarrão, "massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, mohiscos,
mostarda. , mortadela, rãs moscada: nozes; óleos comestíveis, ostras, Ovas;
pães, paios pralinés, pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes, presuntos, patês petit-pois; pastilhas, pizzas, pudins;
.queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatada, sorvetes, sucos- de tomates e de
frutas; torradas; tapioca, tâmaras, talharim', tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e' aves, torrões,
toucinho e 'vinagre

"a

• Classe 32a,
Almanaques, antincios, boletins boletins
Impressos, crônicas, jornais, revistas.
peças cine.nato2ráficas. peças teatrais,
programas radiofónicos e programas
de televisão
Classe 25
•
Para distinguir: Imagens, gravuras, carIndústria Brasileira
tões postais e estampas e fotografias'
• Classes: 25, 32 e 33
- Classe 32'
,
Titulo
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nacic
\Têrmos os. 610.880 'e 610.881, de
nais
e estrangeiros, publicações impres . •
3-10-63
sas,
revistis. Propaganda em' radioa,
Sergio Paulo de Paiva
televisão, jornais, programas radiofôniGuanabara
\coã',. e revistas
•
Termo n.9 610.884, de 3 - 10- 63
Moinho Taquariense S. A'.
•Ria Grande do Sul

d

Indústria Brasileira

Classe 6
•
Classe 3•
Lâminas de barbear, de sua Indústria e
Um
produto
farmacêutico
med
icinal
(vacomércio
Classe 33
cina anu pertussis, tetânica, diftérica,
Classe 8
Serviços de crédito, financiamento, inpoliotnielitica)
Aparelho de barbear, de sua indústria e
vestimentos, participações, administra.
comércio
ção de bens em geral
Temia n.° 610.875, de 3-10-63
Haemo Derivados . Sf A. — Produtos
Urino n,0 610.882, de 3,10-63
Têrmo n.° 610.870, de 3-10-1963
Farmacêuticos
Moinho Taquariense S.- A.
Brajafer Indústria de Cartonagem Ltda,
Guanabara
-Rio Grande do Sul
São P9 U1C

LB
Indústria Brasileira

Nome Comercial

Termo n.° 610.,883, de 3,10-63
Atlantis Publicidade, Promoções e Produções Ltda,
Rio Grande da Sul

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho.' aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendios, ameixas amendoim, araruta.
arroz; atum, aveia, avelãs, azeite, Buitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão canela
Classe 3
Una produto farmaçêutico medicinal no em pau e 'am pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
tratamento das infecções a virus

Codianca
Indústria Brasilega

Classe 41
Rações balanceadas' 'Pata!' animais,:
Termo n. 0 610.885, de 3-10-63
Moitiho•Taquariense S. A.
Rio Grande do Sul

« otasa
Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Amendorts. araruta. al.
goste, avelã, amido. ameixas azeites,
acncar, azeitonas aveia aturn. , amendoim. alhso, balas, bamboas, biscontog
bolachas batatas. bananada, bolos. ba.
calham banha canela, chouriço, choco.
lates, caramelos, coalhada, camarão, caa
nes, carne de baleia, confeitos, cacau
cereais, cebolas creme de leite, creme CII
milho condimentos: crustacects, chã, ene
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vo, café, cangica, cóco. castanhas, coTeimo n,9 610.890, de 3-10-63
tas secas, frutas em caldas, frutas crista- Hertnann Jacob Goldberg e Alexandre
lizadas e frutas compotas, féculas, figo;
Rocha Spino
Guanabara
gomas para mascar, geleias. goiabada,
gorduras, grão de bico, glaces, glicose,
baunilhas, extrato para doges, extrato
de tomate, ervilhas enxova, extrato de
carne, flocos, essenclas para balas, doces e alimentos, gelatinas, granulo*. serva doce, litiefuas. linguiças, leite, lomClasse 36
bo, leite cond:usado, leite em pó, legu•
Titulo
mes, lentilhas, lagosta, mel, marmeladas,
mortandelas, manteiga, mostarda, marisTermo n.o 610.891, de 3.10-63
co, moluscos, molhos, margarina mas- Phaan -an Jaco!: Goldberg e Alexandre
sas de tomate, melado, nós-moscada,
Rocha Spino
óleos comestiveis, ostras, paios, pesseGuanabara
gada, peixes, pescada, pickles, patês.
patilhas, pós para pudins, pralinés, pies,
pimeata„ presuntos, polvilho, queijos,
quirera de milho, rações balanceadas.
>5
requeijão, roscas, saga, Balames, semolina de trigo, sopas enlatadas, sucos de
frutas, salsichas, sal, toucinho, tremoIndústria Brasileira
ços,, tirgo, torta, torrões, torradas, teimaras, tapiocas vinagre e xarque
Classe 36
Termo n.° 610.886, de 3-10-63
Camisas, cuecas e lenços
Clube dos Jangadeiros
Rio Grande do Sul .•
Termo n.° 610.892, de 3-10-63
Otavio de Oliveira Costa
Guanabara
Clube dos Alligadei "
•
Classes: 33 e 50
Titulo de estabelecimento
Térmo n.° 610.887, de 3-10-63
Clube dos Jangadeiros
.%ul

Clube dos Jangadeiros

Real Revestimento
e Akienaria

Janeiro

Termo n.° 610.897, de 3-10-63
Importadora e Exportadora Caldas
Correia, Limitada
Pernambuco

„atiz
Classe 8
Relógio de bdlso, de pulso e 'semelhante; de gnarnição ou de cima de mesa;
de armário ou de pendurar, com ou
sem carrilhão, cuco, caixa de música e
semelhante; despertador, inclusive elétrico, com ou sem caixa de música; de
contrõle de tempo, de tarefa (service
record); de ponto, de precisão; cronógrafo de qualquer tipo ara marinha
(suspensão - cardou"), observatório ou
qualquer outro fim; de registro de tempo

e semelhante; qualquer outro tipo de
relógio, inclusive elétrico
Termo n.° 610.898-, de 3-10-63
Importadora e Exportadora Caldas
Correia, Limitada
Peraa•abuco

Academia Brasileira de Artes
CARLOS GOMES

Classe 8
Rtlógio de bóis°, de pulso e semelhante: de guarnieão ou de cirna de mesa;

de, armário ou de pendurar, com ou
sem carrilhão, cuco. caixa de música e
semelhante; despertador, inclusive elétrico, com ou sem caisa de música; de

controle de tempo, de tarefa (service
record); de ponto, de precisão; cronógrafo de qualquer tipo ara marinha
(suspensão "cardan"), observatório ou
qualquer outro fim; de registro de tempo

Oleo Trisoia

Ofrot gagt,M#

SELEX
Classes: 33 e 50
Título

Clames: 8 e 40
título ••
%raio n.° 610.901, de 3-1Ó-196k
MeCifiliGa Alvorada Ltda.
Paraná
Á'

Metânica Alvoradzi
Classes: 11, 21 e 31
Título
•ffiee

Termo n.° 610.902, de 3,10-1963
Maxim:is Importadora Ltda.
Paraná

/IVIAXINWS_

tPIRATINI
Indústria Brastleirit'
Classe 44
cinzeiros, cachimbos, carteiras part
fumos, charutos, cigarros, cigarrilhog
filtros para piteiras e para eigarroa
fumos em Rilha ou em corda, isqUa0
ro, piteiras, tubos d eeachlasbo._
rapé e tabacos
'ré nno

n.o 610.904, de 3-10-1964
Acrilnorte Limitada
Pernambuco

acrilnort. limitada

Casar 28

Para distinwuir: Artefatos

de' matuto1

plásticos e de nyloo; Recipientes fabri-

cados de material plástico, revestiam*.
toa confeccionados de substancias atlf4
mala e vegetais; Argolas, açucareiros. armações Para óculos, bules, bandejai,
brasas para telefones, baldes, bulas,
bolsas, caixas, carteiras, cha pas, cabo*
Classe r,
Relógio de bolso, de pulso e semelhan- para ferramenta. e tatenstlios, cruzetas.
te; de guarnição ou de cima de mesa: caixas para acondicionamento de
Classe 48
de armário ou de pendurar, cem ou mentos, caixas de material plásticd
sem
carrilhão, cuco, caixa de música e para baterias, coadores, copos. canelas,
'Óleo
semelhante; 'despertador, inclinava elé- coWeres. conchas, cestas para pão. cesTermo n.9 610.896, de 3-10-63
trico, com ou sem caixa de música; de tinhas. capas para álbune e para livros,
Ca -aerativa Triticola de Passo Pando contróle de tempo, de tarefa (service cálices, cestos, castiçal* para velas,
Ltda.
record): de ponto, de precisão; cron6- caixas para guarda de objetos cartuchos,
Rio Grande do $m'
grafo de qualquer tipo ara marinha coadores para chá. descanso para pia.
(suspensão 'cardan"), observatório ou tos, copo*,, e sapinhos de plástico para
qualquer outro fim; de registro de tempo sorvetes, caixinhas de plástico ..era sor.
em docdr-anto, para cheque, pszotocolo de pléisticos para sorvetes, forminhas
g
e fim semelhante; e vigilante; para au- ck plástico para sorvetes, discos de
tomóvel ou qualquer outro veículo; para mesa, estojos, estojos para óculos. emcampanário, edifício, logradouro público vetes, colherInhas, pasinhas, garfinhos
Classe 46 .
e semelhante: qualquer outro tipo de balagens de material plástico para sor'
• Sabão
relógio, inclusive elétrico
vetes, estojos para objetos, espumas de

tetza

Termo n.° 610.889, de 3-10-63
Tyrson Martins Vello
'Guanabara

ELETRÔNICA;
CANA VERAL

Tôrmo n.° 610.903, de 340-1963
Tabacaria Piratini Ltda,
Rio Grande do Sul

Classe 33
Título
-Terino n.o 610.894, de 3-10-63
Indústria Brasileira
documento, para cheque, protocolo
Cooperativa Triticola de Passo Fundo emfim
semelhante; e vigilante; para aue
Ltda.
• Classe 50
tomóvel
ou qualquer outro veiculo; para
Rio Grande do Sul
Para distinguir o timbre di requerente
campanário, edifício, logradouro público
ser
usado
etri
papéis
de
Carta
e
de
a
e semelhante; qualquer outro tipo de
oficio, envelopes, cartões de visitas e
relógio, inclusive elétrico
cornerciaisamemoranda, faturas, duplicatas, notas proassórias, letras de câmTermo n.9 610.899, de 3-10-63 •
Importadora e Exportadora Caldas
bio apólices, ações, debêntures, aviCorreia, Limitada
sos, cheques, bilhetes, passagens folhiClasse 48
Pernambuco
nhas e dernais artigos da classe
Óleo
Termo n.° 610.888, de 3-10-63
Têrmo n.° 610.895, de 3-10-63
Clube dos Jangadeiros
Cooperativa Triticola de Passo Fundo
Rio Grande, do Sul
Ltda.
g
Rio Grande do Sul

Classes: 33 e 50
Insígnia comercial

Antonio Venanalo
Guanabara

Classe 50
Impressos

Classe 16
Título
Termo n.'.610.893, de 3-10-63
José Lopes
Guanabara

Térrao 11,9 610.9t)9, de 3-104963

em documento, Ora cheque, protocolo

e fim semelhante: e vigilante; para-automóvel ou qualquer outro veiculo; para
campanário, edifi r,io, logradouro público
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gylon. esteiras, enfeites para autom&Tèrmu n.° 610.908. de 3 - 10 - 1963
Termo a.° 610.914, de 3-10-1963
atids, escoadores de pratos, .c.essits anu-,
Coevanhia de Abastecimento do
Paulomar Ltda.
Matos, formas para doces, fitas isolanRecife
COMPARE.
Paraná
tes, filmes virgens, fios de celulose.
Pernambuco
4.ehoa pra bolsas, facas, guarnições,
guarnições para caunietas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos amaraitões para hqu.clificadores e para bate-,
deitas de trutas e legumes, guarnições'
de material plástico para utensílios e
Miem, guarnições para bolsas, garfos,
s
alarias
para cortinas. jarros laminados
Classe 33
!asila. lancheiras, manteg ,leiras, maTitulo
, orladas, prendedores de roupas, pagadores para moaeis, pires, praaas, palia
Termo n.° 610.915, de 3 - 10 - 1963
adros, pás de cosinha,, pedra:, pomes arMecânica Bombatec Ltda.
lidais. porra-pão. pulseiras para relóParaná
gios, protetores . para doeumantos.• puas:idosas de água para uso noenestico,
porta-copos. portanaqueis. aorta-noas
Porta-documentos. placas. rebites, radiadua recipientes, suportes, aaparia.s para
ladrilhos e adesivos .para azulejos,
Classe 41
peças, carretais para tecelagem e guarSiições de material plástico para inchis- Substâncias alimenticias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Iria textil, colas usadas raia indastuas,
Classe 33
Essências alimentícias
guardanapos, saleiros, tuaos, tige.aa
Oficina
mecânica,
conservação (servipara
ampolas,
tubos
paia
seri•
tubos
Termo n.° 610.909, de 3-10-1963
ços) de bombas de gasolina
'Ou. travessas, tipos de material plástico, sacolas. sacos. *aquinhoa. vasdlia- - Companhia de Abastecimento do
Tarmo n. 0 610.916, de 3-10-1963
Recife
COMPARE
CM para acondicionamento, vasos, :LiPernambuco
Indústria" Nacional de Inseticidas .e
garas, colas a trio e colas nau Incluirias
ISta outras classes, para • borracha, para
Fetilizantes S.A
Curtumes, para marcineiros. para carpin
São Paulo
tetro& para vidros, pasta adesiva para
Correia, pasta e pedras . para afiar,
tamari' em pedra, em pó, em disco.
•m pasta para afiar, moer- e desgastar.
**bolos, adesivos para tacos, adesivos
Classe 41
de calçados.
'I
Substancias alimenticias e seus prepaINDÚSTRIA BRASILEIRA
99aa'
rados. Ingredientes de alimentos.
Tèrmo n.9 610.905, de 3-10-1963
Essências alimentícias
Andrade 6 Biase Ltda.
Pernambuco
Tèrmo n.° 610.910, de 3-10-1963
Classe 2
Fonotécnica Lida
Pernambuco
Substâncias e reparações químicas
CASAS DA CARNE
dadas na agricultura, na horticultura
5,4m Lida,
na veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins sana
tários, apanha-moscas e insetos (de
Classe 41
goma e "pfapel ou papelão), álcalis,
Nome Comercial
bactericidas. baraticidas, carrapaticidas,
Carnes verde, seca, defumada e
cresol, creosotalina, creosoto, desodoenlatada
Têrmo na 610.911, de 3-10-1963
rante, desinfetantes. dehnnadores, exPaelândia Ltda.
Têrmo ma 610.906, de. 3-10-1963
terminadores de pragas e hervas daniGaliano Antonio Lazari
Pernambuco
nhas, esterilizantes embrocações para
Paraná
animais, enxertos. farinhas de ossos,
fertilizantes. fosfatos, t'ormicklas, furna
ganias, fungicidas, glicose para fins
veterinários, guano, herbicidas. inseticiCASCATINPIA
das, insetifugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos, para animais, aves
BRASILE
IRA
• /laiDtSTJUILA
Nome Comercial
e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfenono n.9 610.912, de 3-10-1963
Classe 42
Triângulo, Comércio e Reresentações tantes, papel fumegatório, pós inseticidas, paraticidas. fuhgicidas e desinfe.
Aguardente de cana composta ou não
Limitada
tantas, preparações e produtos insetiPernambuco
Têrmo n.° 610.907, de 3-10-1963
cidas. germicidas, desinfetantes e vetePublicações e Informações
rinários, raticidas, remédios para fins
Telefônicas Ltda.
veterinários, sabões veterinários e dePernambuco
sinfetantes, sais para fins agrícolas.
horticulas, sanitários 'e veterinários,
sulfatos, superfosfatos, vacinas para
Classe 50
aves e animais, venenos contra insetos.
Imressos
animais e hervas dadinhas

Termo n.9 610.918, de 3-10-1963
Associação Brasileira de Municípios
Guanabara

oists)'"

im

Bombatec

Z, I.

Fonotécnica Ltda

papelândia Ltda

'0-f/ÂNGULO:

Termo n.° 610.913, de 3 - 10 - 1963
Auto Serviços Paraná Limitada
Paraná

Auto., Serviços

Classe 33
Sinal de propaganda

SUPREMO LAGUNA
a. INDOSTRIA. BRASILEIRA
Classe 19
Artigos Ja classe
-

Classe 43
Artigos da classe
.
Classe' 50
Artigos da classe

Têrmo n.° 610.922, de 3-10-1963
Indústria Nacional de Pescado S.A.
Guanabara

CAMARÃO
SUPREMO LAGUNA
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe
Térmo n.° 610.923, de 3-10-1963
Manoel Soares e Cia:
Pernambuco

'CASA'DA
LÂMPADAS'
Classe 8
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 610.924, de 3-10-1963
Manoel Soares e Cia.
Pernambuco

CASA DAS =PADAS

Taram n.9 610.917, de 3-10-1963
Edson Rosalini Ótica
Guanabara

Visotux Otica

Paraná
•

Ume

Classe 32
publicação impretwe (liste
telefônica).

Classe 47
Título

Classe 8
Titulo

a

Termos na. 610.919.à 610.921, de
3 - 10- 1963
Inf1iistria Nacional de Pescado S.A.
Guanabara

Classe 8
Artigos da classe

•
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caixas pára coberturas, caixas d'água,
Termo n.° 610.925, de 3-10-1963
:amatel Sociedade de Material Técnico caixas de descarga pra lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
Elétrico Ltda.
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruGuanabara
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolantes contra fria e calor, manilhas, massas para revestrtnentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas.
para revestimentos e outros usos nas
Classe
construções, persianas, placas para paSinal de propaganda
,. .11••n• vimentação, peças ornamentais de cimenTermo n' 610.926, de 3-10-1963
to ou gesso para tectos e paredes, papel
Somatel Sociedade de Material Técnico para forrar casas, massas anti-ruídos
para uso nas construções, parquetes.
Elétrico Ltda.
portas, portões, pisos, soleiras para porGuanabara.
tas. tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de clausento, vigas, vigamentos, vitrês

SO MATEI

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Térmo n.° 610.932, de 3-10-1963
Alfredo Villanova _S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo

Classe 8
Artigos da classt
Térnso n' 610.927, de 3-10-1963
Jandir Pontes de Andrade
Guanabara

JAPOAN
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fins clínicos, cintas umbellcais, colher cortantes, compressas de tecidos.
4,astótomos, curetas; . dentes artificiais,
dentaduras, depressores, dilatadores, duchas, drenos, duchas vaginais; elevadores, espartilhos, espéculos vaginais, esponjas clinicas, estufas, espátulas, escapelos, escopros, extratores, escavadrares; fios de linho para feridas, facas;
ganchos para músculos celafómetros,
gazes, godivas, goivas, gesso, grampos
para soturas, guta-percha; tisterannetros; irrigadores, instrumentos cirúrgicos para operações; ligaduras de cãtrilamo, liquidos e pós para limpeza e
polimento ara fins odontológicos, lixa,
luvas e dedeiras de borracha; limas para ossos, lancetas; massas plásticas para
fins odontológicos, mascaras para anestesia, mesas de operações, mesas para
curativos, martelos artificiais; perfura.
dores, pés e braços artificiais, placas
para obturações de canais, porcelanas,
protetores para seios, pincéis para garganta, pinças anatômicas, protetores;
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
rodas para desgaste dentário, retorcópio bugia, ruginas; sarjadeiras, sandaraca, seda e crina para souturas, sacos
para gelo e bolsas para água quente,
sondas, seringas para lavagens e injeções, serras, serras para raquiotomis;
tampões higiênicos preservativos, tiraleite, termômetros, tesouras, ttepaaos,
toalhas higiênicas; ventosas, verniz isolante para fins odontológicos
Termo n.9 610.935, de 3-10-1963
Fernando Barboza Lima
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Inc -BrA Si 1 ei r‘
Classe 2
Artigos da classe

—
Classe 6
Termos os. 610.928 à 610,929, de Moinhos manuais para café e máquinas
3-10-1963
para picar carnes
Olaia Artefatos de Madeira Ltda.
Téímo n.0 610.933, de 3-10-1963
Guanabara
' Antiques --- Antiquário ta.ia
Guanabara

HORA ZERO
Classe 32'
Programas. de rádio e televisão
Termo n.0 610.936, de 3-10-63
Fernando Barbosa Lima
Guanabara

INDÚSTr ; RtT.ASILEIRA
Classe 34
Artigos da classe.
ClasSe 40
Artigos da classe
Térmo n.° 610.930, de 3-10-1963
aa sarja Santa Marinha Ltda .
Guanabara

Classesr 13, 15, 25, 33, 34 e 40
Título de Estabelecimento
Termo n.' 610.934, de 3-10-1963
. Otto Karl Weinert
Guanabara

ZERO HORA
Classe 32
Programas de rádio e televisão
Termo n•° 610.937, de 3-10-63
Aliar Turismo e Passagens Ltda.
Guanabara

ratta 9X.~.

g

—
Titulo
Tèrmo • n.° 610.931, de 3-10-1963
Manoel da Silva Saragoça Júnior
São Paulo

CAL-DOSUL
m

al BRASILEIRA .

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construcões e decorações; Argamassas, argila.
areia. azulelos. batentes. balaustres. blocos de cimento. blocos para pavimentacão. calhas. citnento. cal. era, chapas
isolantes, cada-os, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,

Indústria Brasileira
Classe 10
Para distinguir: Abaixa-línguas, abrebocas, adenótomos, afastadores, agrafos,
agrafos para ossos; agulhas para injeção, algodão hidrófilo, alicates, amalgamas, aparadores, aparadores para fins
médico-cirúrgicos, aparelhos para massagens; aparelhos de pressão arterial,
aparelhos de diatermia, aparelhos de
ratos ultra-violeta, aparelhos de raio X.
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
de surdez, assentos para enfermos, ataduras; bisturis, cadeiras para 'clinica
médica, cambraia hiclró 4ila, canulas canulas, cataplasmas de feltro, catgut, cera laminada, cera para incrustações e
articulações, céra colante, cintas .para

airer

Têrmo n.° 610.939, de 3-10-63
Levar Brothers. Port Sunlight, Limited
Inglaterra
•

SOLIUM
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
deasrgentes, esponja de aço, fósforos,
lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras . vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões cai geral e saponáceos,
velas • velas a base de estearias,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza

-

••n•n•n•••••111

Termo a.° 610.940, de 3-10-63
T
E. Atkinson Limited
Inglaterra

EXECUTIVE
Classe 425
Para distinguir artigos de toucador
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza, água fadai, água de lavanda,
agua de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas. amónia. perfumada liquida. em pó,
em pedras. para banho. -brilhantinas,
bandolinas, batons, coou:talcos para o
cabelo, pestanas, cilios e bigodes,
crayons. cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pilulas,
cremes para barbear. cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escamas para dentes. cabelo, roupas,
cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo.
para maquilagem, lança-perfumes, loções. liquidos dentitricios, em pasta, es
gela de . petróleo perfumada, lápis,
sabão co, creme. em elixir e em pó.
liquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas. laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados. e com pó de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embai/viart.anto da cutis, pon-pnns.
arroz
Têrmo
610.941, de 3-10-63
Ambrosio Oliveira 'e Silva
• Guanabara

Tuitisma • Prnst A kfAis

Classe 31,
Titulo
Termo n.* 610.938, de 3-10-63
(Prorrogação)
Glaxo Laboratories, Limited
Inglaterra

SItMÏCIN
Classe 3
Produtos antibiótia.

a

()lasse 48
Preparados para co. cabelo

0.n

+é •

).
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- Termo a° 610.956, de 4-10-1963
quinas vaporiz,adoras, tairquinas de tórias, cadeiras de balauw, caias
, mungir, máquinas Nixeladóras de terra, rádio colchões, colchões de mola, dis- Migo. Para Ballet e Teatro Cisas
Negro Limitada
•_
máquinas peraaradoras para a agricul- pensas, divisões, clivaria, dlscoteças de
S33 Pattla
tura, máquinas de plantar, motochata madeira, espregulçadeirast guarda-rouruas, máquinas regadeiras, mai:alisas de pas, estantes, mesas, mesinhas, mesiroçar, de semear, para sulfatar, de nhas para rádio e televisão, mesinha
SUSSEN QUI NA,5
CISNE
tosquir, de triturar, de estatelar terra, para máquinas de escrever, móveis paE ACESSÓRIOS
bras?1
.12irs •
para Irrigação. , para matar formigas e levisão, molduras para quadros portaTEXTEIS S.A.
outros insetos. para - burrifar t pulveri- retratos, poltronas, poltionat-camas,
Classe 36
zar desinfetantes, para - .dubar. para
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
Para distinguir: Sapatos para banca til.
agitar e espalhar palha, para calhes
sofás-camas, travesseiros e
. Nome Comercial •
nicas, maillots, saiotes, biquinis, meias,
vitrines
algodào, para, colher cereais, máquinas
chapéus, camisas e fantasias
.
4-10-1963
Termo n9 610 .944, de
amassadoras para fins agl .:colas. de
Termo n° 610.951, de 4-10-1963
Sussen Máquinas e Acessórios Texteis cortar árvores. pa-a espalhar, para ' caTermo n° 610.957, de 4-104 963
Cifel Comercia/ e Importadora de
S.A.
pinar, máquinas tombinadas para seAuto Posto "2020" Limitada
Ferragens Limitada
São Paulo
mear e culturas. desbanar. para caSão Paulo
São
Paulo
sitas, maquinas e `. ambos para faarageias, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos', raladores mecânicas, roC IFEL
, n drlf(x), asil eira
tos compressores para a agricultura.
I nd. Brasileira
atc.badeiras semeadeiras, segadeiras,
socadores de terra. tosadores de gra
Classe 50
Classe 47 "
nua, tratores agnaolas, válvulas para
Para distinguir: Impressor
Para distinguir: Alcool matar, graxas.
máquinas agricolas
;lubrificantes, gazolina refinada, quero•
Tann° n° 610.952, de 4-10-1963
Classe 5
zene, óleos lubrificantes, óleos para
H. Cerâmica Limitada
•
Para
distinguir:
Metais
nião
trabalhadas
Clases 6
'amortecedores e patróleo manado, óleos
São Paulo
ou
parciahnente
trabalhados,
usados
nas
Máquinas e utens.lios para serem uai
destinados à iluminação e ao aqueci.
indüstrias
motor de partida, terminal ancora da
mento
H. CERZIU A
eixo do bendiz. sanamos elétricos, cole.
Termo ra 610.947, de 4-10-1963
Ind. Brasileira •
Termo n° 610.958, de 4-10-1963 •
tores cfe arranco, aros, carburadores
José Ferreira da Silva
Antonio Morna Indústria e Comércio
correntes. de distribuição. coroas, carSão Paulo de Balanças Limitada
buradores, caixas de cambio, engrena.
-Si) Nair,'
• dgana, embreagem, juntai" maiaersats
pA PRATA O
Classe 15
partida, pistões. freios, eaata de ene
REI DO XAXADO.
Titulo
dança. caixa de movimenta teatral, coANTONIO MORILLO
ind. Brasileira
Termo no 610.953, de 4-10-1963
lares de . esferas para direçâo e moviorasileira
Perfumaria Floralis Limitada • •
mento , teatral, .engrenagerts para tio
Sã, patifa
vimento central, inhões livres dentadas
Classe 32
para :cabos, rolamentot carbuiradares Para distinguir: Programas radiofónicos,
Classe 8
pinhões, macacos, alavanca para susprogramas de televisão e revistas
PERFUMARIA.
Abaixa
luzes
d
elampiáo, abajoura,
pender veículos, gatilho de partida de
PLORALIS
IR
DA•
,
acumuladores, acarte:metro& ampèróme,
funcionamento de engrenagem . de veloTêrmo nõ 610.948, de 4-10-1963
tros, amortecedores de rádio e frequêncidade do verculo, engrenagem para
Geraldo Quevedo Barbosa
cia, anemómetros, aparélhos de televieixo e manivelas. alimentaciar para carS33 P.131...)
.
Nome Comercial
são, aparèlhos para ilumatação, incluburadores, anéis da pistao. anéis de essive os considerados acessór:os de veiOUVI DI
Terno n9 610.954, de 4-10-1963
feras para roiamentoa. inala de óleos,
culas, aparêlroi para anúncios mediai.
I2i c1 5 Brasileira
H. Cerâmica Limitada
anéis, auto lubrificádores, agulhas de
cos. aparêlhosdkuecedores e medidores,
regulagem do carburador. bachas. butaão Paalo
aparêlhos aroirggráficas, aparelhos de
rinha' e insufladores do ar, bombas laClasse 8
barbear elétricos, aparêlhos registrado,
brifitadores, bombas de articulaçao Se
a.cERitiac A IirDik
Para distinguir: Discos gravados
res e medidores de • distâncias, aparis-.
• combustivel 'para motores, blocos de
lhos para purificar água. aparelhos de
motores, bietas, batancins, cabeçotes, ciTermo n° 610.949, de 4-10-1963
sinais lampejantes, aparelhos reguladolindros, comutadores culatra de cilinSebastião Rodrigucs e Sebastião
res de gás aparilhos de galvanoplastia,
Nome Comercial
dro do Motor, caixas de fubrificação,
Benedito da Silva
tográficos, apar ghos 'automáticos para
compressores, condensadores. crernalhei.
Sio Paula
Termo nó 610.955, de 4-10-1963
acender e regular gás, aparelhos para
ras. cruzetas, dispsiotvo de arranque
Confecções Cerab Limitada
separar café, aparêlhos para aquecer
atinamos. dispositivi para ignição eleMOUTANBA E
Si-. Paula
edificios, aparelhos para experimentar
trita para motores, engrenagens, enTIA() D& MATA
dínamos, aparelhos para destruir insegrenagens de cremalheiras, eixat é/aInd. Brasileira
tos, apartahos náuticos científicos, apaGERAR
balos, fusos, geradores,. lubrificadores
relhos de Ótica, aparêlhos pulverizadoInd. Brasileira
celitrifugos. Motores. matares de - com.
res, aparelros para aquecimento de
bilatào, mancais. mancais de roletas.
Classe 32
água. aparêlhos geradores eletroquimi.
atacados de rosca, magnatas para moto- Para distinguir: Programas radioso:ticos
cos. aparêlhos para- tecepção, reproduClasse 36
ra& mecanisnso impulsionador de dife- ,
programas de televisão e revistas
Para distinguir: Artigos de vestuários ção de som e sônicos''' aparelhos auto.
rencial, pistão. pinhões: redutores. rc>
e roupas . feitas em geral: Agasalhos, máticos eleetricos de passar, aparelhos
Termo n° 610.950, de 4-10-1963
. das," dentadas, segmentos do pistão seaventais, alpercatas, anáguas, blusas 'tara espremer frutas e legumes, aparaparadores de graxa. transformadores,
Casa de Móveis Virginia Limitada
botas, botinas. blimões. boinas, baba- lhos de alta tensão, aparêlhos de provirabrequins, separadores. velas de
Sai Paulo
' douras. bonés, capacetes, cartolas, cara teção contra acidente de operarias,
volantes; 4reioi. hidráulicos e
puças, casacito, coletes, capas, chales aparelhos afiadores d eferramentas,
freios de ar para velculoti. carburadocachecol& calçados, chaéups, cintos, aparêlhos distribuidores de sabão e de
a.
anéis
de
segmento,
bombas
para
rã
nd.
Lag
anfleãra
cintes, combinações. corpinhos, calças desincrustantes para instalações sanitaékeei. cruzetas, câmbio, cárter de et:de senhoras e de crianças, calções, cal- rias. aparêlhos esterilizadores, aparelhos
breagens. cárter do motor, comutadores,
ças. camisas, camisolas, camisetas. e instrumentos usados a' na engenharia,
dos exclusivamente na agricultura e
Classe 40
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros. agrimensura geodézia, , aparelhos gasea
kckticultu ra a saber: arados, abridores
ficadores, aparelhos de. análises, aparaPara distinguir. Móveis em geral, de
de. sulcos, adubadeiras. ancinhos maca. metal, vidro, de aço ou madeira, esto- saias, casacas. chinelos, 'dominós, achar- lhos ozonizadores, aparêlhos pasteura
pes, fantasias. fardas para militares. coatcos e empilhadores. . combinado'
airancadores naec&nicoa para earicultv- fados ou não, inclusive móveis para es- legiais, fraldas. galochas. gravatas gor- 'sedares, aparelhos reguladores e estaba
ra. batedeiras para cereais bombas critório. Armários, arrimados para na- ros, logos de angarie, raquetas, leques. lizadores da pressão e do flux& de gaginasta- luvas, ligas, lenços, mantas. *meias. ses e líquidos aparelhos para "alvapara adubar, ceifadeiras, carpideiras nheiros e para rorpas usadas,
das,
acolchoados
para
móveis,
bancos
maiós. mantas, mandrião mantilhas. pa- mento e para sinalização. aparêlros
'ceifados para ai foz, charruas- para agriaUlutura, cultivadores, debulhadores, balcões, banquetas, bandejas, domicilia- letós, palas, penhoar. pulavas, pelerinas. para escafandristas, aparêlhos para Vaidestocadores, desentegradores, tio:imota res, Berços, biombos, cadeiras, carrinhos peugas, pouches,polainas, pijamas, pu- par vidros, aparelhos para combater
dbres 'para a agricultura, escarrificsak a- para chã e café, conjuntos para dor- oitos, perneiras, ottimonos, regalos, tormigas e outras pragas, aparélhos aumitórios, conjuntos adiu sala de jata robe de chambre. roupão, sobretudos. tomáticos acionados pela introdaçao de
- res. enchovadeiras, faces para tratara
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhas, tar e sala de visitas, conjunass para suspensórios, saldas de banho, sandálias molas, aparelhos para picar, cartas ou
garras para arado. grades de discos terraços, jardim e praia, conjustos de sweaters. shorts sungas, • atolas. sou- reduzir comestíveis, aparelhos espargiou dentes, máquinas batedeiras para armários e gaa inetes para copa e co- tiens, stades, talar, toucas, turbantal: dores, aparelhos e instrumentos de calzinha, camas, cabides, cadeiras giraternos, uniformes e vestidos - • - culo, aparelhos 'pot observações sissaa
Agricultu ra, máquinas insetitugat

Termo a° 610.943, de 440-1963
Sussex Máquinas e Acessórios Tufeis
S. A.
São Paulo

Cal, aparélhos tesmostatas, aparéllios
a para natação. aritonómetros, aspiradores de pá, aerómetros, acendedores ell•
tricos, alto-falantes, amlificadores elétricos, amassadeiras, antenas, batedeiamplificadores elétrico& amassadeiras,
elattaca. badane/asa, baterias cie acicata.
lados, 6, binóculos, l aca ar. bobinas. Exa
lanas aiduçao, :tacto para fins curas
avos, r otões de catai rasai elttricas
bointas medidoras ba gana.. laissola-s, baterias tas tricas, basca siaascos. CRUAS de
desca 1,a caseara, tis ia 'Á'eas, e foto.
gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas, cinematógrafos,
cronógrafos, cronómetro', cambustores
de gás, cidómetros, aditais de rádio,
condensadores, cortadeiras para lotograa
fias, chaves de alavancas, chaves auto..
máticas, capacitores de bloqueio, capa• (atores eletroliticos, calibradores, dislos
para telefones, discos gravados, ,diais,
despertadores, enceradeiras elétricas, engenho de assar carne, espea3os óticos,
eaticadores de luvas, espelhos de pias.
ticos para eletricidade, eaterilizadores,
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
soldar; filtro* e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes (alados, fogões,
fogareiros, tusiveis, fartas cano acessórios de veículos para seinaiizaçao e para
iluctanaçao em geral, filmei revelados,
fôrma& elétricas, fervedores, -frigoríficos,
fotómetros fios elétricos, *atros de aia
terferência, foraagralos, garrafas témicas,
geladeiras, globos para lâmpada, globos
para lanternas, globos terrestres para
ensino, gravadores. holofotes Incubadoras, indicadores de vácuo. lastra:tentos
de alarme. interruptores, 'limpadas incandescentes. lâmpadas canana. filies,
liquidificadores, maçaricos para soldar,
caldear e cortar, máquinas de fazei
café, mostradores para . rádio, moinhos
de café, transformadores, tostadeirasatri.
pés para fotografias, válvulas para rádios, válvulas de descarga. válvulas de
válvulas de vácuo e ventiladores
Termo ' n° 610.959, de 4-,l Q-1963
Terraplanagem Latina tardia&
S:13 Paulo —

LAJINA

I nd.

Classe 50
• Para distinguir: Impressos
Tanino n° 610.960, de 4-10-1963
Antonio Rodrigues Rosa
Sac. Paulo

TAYEÇÁRIA
SANTA:MARIA
Classe 34
Titulo
'raiamo n 9 610.961, de 4-10-1963
I
Alcebiades eixeira
a
saa Paulo

TEIXEIRA E
TEIXEIRINE0
End.. Braeileir,
Classe 32
Para distinguir: Programas de televisao,
programas radiofónicos .e revistas
Termo nó 610.962, de 4-10-1963
Benedito Julio Filho
aaa Paulo

Termo n° 610.963, de 4-10-1963
Laercio neienno
S53 Paula

íNtRA Ind. rastielra
Classe 35
Para distinguir: Carteiras, capas parta
tiTbuns e para livros, 'estojos, malas, porta-chaves, pastas, salto-solados, valises
e cintos
Têrmo n° 610.964, de 4-10-1963
Brasilider de Máquinas. Industriais
Limitada
San Paulo

BRASILLIDER
IND. BRASILEIRA

ras, açucareiros, brocas, bigornas, bai- saber: adubos, átsidos sanitários, águas
xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo. desinfetantes e para fias suaiti,rioei
Mares, bules, colheres pare pedreiro, apanha-mosca e insetos (de goma á
camisas para cilindros e trilhos, cadea- papel ou papello), álcalis, bactericidas,
dos, correntes, cabides, caixas de metal baraticidas, carrap.aticidas, cresta. creso.
para ortdes, colunas, chaves, cremones, Mana, creosoto, desodorantes, desinfechaves de araausos, conexões para en- tantes, defumadores, exterminadores de
canamentos, canos de metal, chaves de pragas e hervas daninhas, esterilizaria
fenda, chaves inglezaa, cabeções, canoa lei, embrocações para animais, ciarias
cai, copos, cachepots, centro de mesa, tos, farinhas de ossos. fertilicantes, fusa
"coqueteleiras, caixas para acondiciona- fatos, formicidas, fismigantes, fungicimento de alimentos, cair/airões, caçaro- das, glicose para fins veterinários, guaa
las, craleiras, cafeteiras, dobradiças, no, herbicidas,, inseticidas, insetifugos,
enxadas, esferas, engates, enfeites para larvkidas, microbicidas, medicamentos
arreios, de metal para automóveis, ess para animais, aves e peixes, óleos dee veterinários, petróleos satribos, formões, espumadeiras, foices, sinfetantes
nitários e desinfetantes, papel fumegaferros para cortar capim, ferrolhos, fa- «brio,
pós inseticidas, parasiticides, funcas, facões, frigideiras, cilindros para gicidas e desinfetantes, preparações e
laminação, ganchos, guarnições de me- produtos inseticidas, fernaddas, desintal garfos, ganchos para quadros, fetantes e veterinários, raticidas, remégramos para emendas de correias, limas., dios para fins veterinários, sabões vetelaminas, licoreiros, latas de lixo, jarras, rinários e desinfetantes, sais para fins
machadinhas, molas para portas de cor- agrícolas, horticulas, sanitários e veterer, martelos, marretas, matrizes, mar- rinários, sulfatos,- superfosfatos • vacinas
mitas, nav,alhas, puas, pás, picaretas. para aves e animais, venenos contra
pregos, • picões, ponteiras, parafusos, - insetos, animais e herva daninhas
porcas, pratos, ataria-01o, porta-pão,
timo n9 610.969, de 4-10-1961
porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteia3.
Granja Llrupés Limitada
roldanas, ralos para pias, regadores,
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, teSãa Paulo
souras, talhadeiras, torquczas, trilhos,
trilhos para elevadores, tenazes, travadores, telas de arame, tubos para enca- ITÜU15.É4
namentos, trincos. trilhos para portas
de correr, taças, molas para portas,
IND. BRASSLE1RA,
vasos, vasilhames a verrumas

Classe 6
Pará distinguir: Bombas hidráulicas,
bombas centrifugas, rotativas e a pistão,
guindastes, prensas, compressores, retificas, máquinas amassadeiras, misturadosas e distribuidoras de concreto, máquinas aompreasoras, máquinas adaptadas em construçoes e conservação de esiradas, mineração, corte de madeiras, pedra e mármore, movimento de terra, máquinas descascadoras, ensacadoras, bruTermo n9 610.967, de 4-10-1963
nidoras, catadoras, classificadoras, eleComa-raio
e Representações Nortesul
vadoras, ventiladoras e secadoras, trituLimitada
radoras, pulverisadoras, moinhos Rara
a'aa aaalo
cereais, fresas, esmeris, polltrizes, tesuras mecânicas, tupias, máquinas de abrir
'chavetas, marteletes, plainas de mesa,
tornos revólver, tornos mecânicos, pila,
cas e ferramentas para tornos, máquinas para furar e centrar, máquinas para cortar e serrar, máquinas afiadoras
para ferramentas de corte, dragas, jaminadores a frio e a quente para aço
e outros metais, tesoura a rotativas, máquinas oeratrizes de recisão, aparelros
para arqueação de volumes, caldeiras
e turbinas
Termo a° 610.965, de 4-10-1963
Posto de Serviço. Santa Madalena-s.
Limitada
aas oaa.,

SANTA
MADALENA]
IND. ISRASILE1RA

Classe 47
Para distinguir: Gasolina e óleos lubr?
Falantes era geral
Termo no 610.968, de 4-10-1963
1VIetaiii,rgica Talbo Limitada
&ia Paulo

TALB6
1 IND.

BRASILEIR)

Classe 1 1
Ferragens e rerramentas de hada espiacie, cutelaria em geral e outros artigos
CATIMA
de metal não incluídos em outras elasInd. Brasileira
blies, argolas, armações de metal, abalClasse 32
ses: Alicates, aldravas, arruelas, timePara distinguir: Programas radiofónicos, dores de latas, arrames lisos ou farpaprogramas de televisão e revistas
doa, aparelhos de chá e café, assadei-

cia___40.4gss
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Cl&SAC

Para distinguir: Animais vivos, aves,
ovos em geral, ovos de bicho da séda
Término n° 610.971, de 4-10-1963
Bar e Laeolkes Sorriso Limitada
' São Paulo

SORRISO
BRASILEIRk

a sa .-P a
Mancho i. as. aia e ia, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amictis,
Ind. Brasileira
amendios, ameixas, amendoim, araruta,
- arroz, atum, aveia, ave/ás, azeite, azar/
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso em tonas, banha, bacalhau, -batatas, &laias
cheques, duplicatas, etivelópes,' aaturas, biscoitos, bombons, bolachas, baunIlhqg
notas promissórias, papel de correspon- café em pó e em grão, camarão, oanalii
dncia e recibos impressos em cartazes, em pau e em pó, cacau, carnes, da&
placas, tabuletas a veículos, bilhetes caramelos, chocolates, confeitas, cravo,
cereais, cominho crem ede leite, crem0
impressos
,
alimentícios, croquetes, compotas, Mn,
gim, coalhadas castanha, cebola. GOMIL.
Têrmo nõ 610.970, de 4-10-1963
Willebaldo Teixeira Cchiffel e Tomas IterPt06 para alimentos, coloraniet,
ahosariaos, dendê, doces, doces de fio.
Teixeira
tas, espinafre, éssôneiss alimentaras, itn.
Sào Paulo
padas, ervilhas, amimou, extrato de to
mate, arinhas alimentícias, favas, 4.
cuias, flocos, farelo, fermentos, feitaria
figos, frios, lautas sacas, naturais e cara'
stsaliaastas; glicose, goma de mascar, gpt,
duras, gaanulos, grão de bica, gelatina/
goiabada, geléias, herva doce. !serva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, kass
condensado, leite em pó, légumes Ma
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas*
sas alimenticias, Mariscos, manteiga
margarina, mannelado, macarrão, mal.
sa de tomate, mel e anelado, mate, masn
. para mingaus, molhos, -molusco
moetaida, asoatadela, nós moscada, no•
ao; nSleos conaestivais, cataste, ovam
i.olies, peies, pralinás, pimenta, PU Pari
pudim/, picham,' peixes, presuntos, patês . petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
Classe 2
queijos, raçaisa balanceadas para • ana
Substâncias e preparações químicas usa- aliais, requeijões, sal, saga, /sardinhas.
das na agricultura, na horticultura, na ~aula-hes, salehas, salames, sopas enveterinária e vara fins sanitários, a lata
das, sorvetes, sucos de cometia e de

BIOGALINA
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Tênia a° 610.982, de 4-10-1963
duras grânulos, grão de bico gelat:na
Zeh Esses
2oiabada, geléias, herva loce turva
mate. hortaliças, lagostas liuguas. leite
São Paulo
condensado. leite em pó, legumes em
ouse rva, lentilhas, linguiça, louro; magma alimentícias, mariscos, manteiga
Termo n° 610.972, de 4-10-1963
• PRINCIPE
margarina, marmelada, macarrão. malLuzter Produtos de Iluminação
Ind. Brasileira
de
tomate,.
mel
e
Melado.
mate,
massa
Limitada
para mingaus. molhos. cnoluseos
São Paulo
Classe 50
mostarda, mortadela; nós moscada • naze.s; óleos comestíveis. stras, ovar. Para distinguir: O timbre da sociedade
pães. patos, pralinés. pimenta, pós para a .ser aplicado em papeis de corresponpudins, pickles. • peixes, presuntos, padência e contabilidade
tês, petit-pois. pastilhas, pizzas. pudins.
Termo n9 610.983, de 4-10-1963
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, .sal. sagu. 'sardinhas,
Empraza de Onibus Vila Ipojuca
Limitada
• sanduiches, salsichas, salines. sopas en
Classe 11
latadas, sorvetes. sucos. de 'mate e de
São Paulo
Para distinguir: Lustres de metais e frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
abat-jour
rim, tremoços. tortas, tortas para aliVILA IPOJIICA
mento
de animais e aves, torrões, touciTêrrno n° 610.973, de 4-104963
cinho:
vinagre
Ind.
Brasileira
Bar e Lanches Iskivo Imanai LimitaU São Paulo
Termo n' 610.977, de 4-10-1963
Eletro Mecanoplástica Faisca" r imitada
Classe 21
São Pau!a
Para distinguir: Onibus para tarnsportes
NOVO IMPERIAL
coletivos

frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.'
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

41

s‘,
Termo nó 610.986, de 4-10-1963
Vigoart lndiistria e Comércio de •
Móveis Limitada
São Paulo

IML

sLUZTER"

IND. BRASILEIRA

Ind. Brasileira
Classe 41 ,.

Para distinguir: Pratos rápidos variados,

frios de tõda espécie, lanches e petisqueiras
Termo n9 610.975, de 4-1(3-1963
Sudfunk Rádios Limitada
São Paulo

Classe 8
.Para distinguir: Alto-falantcs, antenas,
amplificadores, bobinas, chas•sis, chaves
, de tomadas, diais, discos gravados, aparelhos de frequência modulada, fios para eletricidade e fios terra, fusíveis, fonógrafos, aparêlhos de intercomunicação, Interruptores, isoladores de corrente, lâmpadas, microfones, mostradores
de rádios, pick-ups. resistências, aparêlhos receptores de sons, rádios fonógrafos, rádios, rádios vitrolas, transmissores de sons, aparêlhos de televisão, to• ca-discos automáticos ou não, aparélhos
para controle de. sons e selecionadores

viGOART
'Ind. . Brasileira

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, _de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armaárlos . para banheiros e para roupas usadas,, almofadas, acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, oerços, biombos, cadeiras, can:ilhoa
para chã e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dis
pensas, divisões; divans, discotecas de
madeira. espregulçadeirasi guarda-rouFAISCAR
Termo no 610.984, de 4-10-1963
pas, estantes, mesas, mesinhas, mesiProficol
Comércio,
Indüstria
e
ImporIndustrie. Di.tleileirad
nhas para rádio e televisão, mesinha
tação Limitada
para máquinas de escrever, móveis paSão Paula
levisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas-camas,
Classe 6
prateleiras, porta-chapéus. sofás,
FROFICOL •
Para distinguir: Velas para veículos,
sofás-camas, travesseiros e
motores e suas partes integrantes
Ind.. Brasileira
vitrines
Termo nó 610.978, de 4-10-1963
Têrmo n° 610.987, de 4-10-1963
Fundição Erexim S. A. Indústria e
Classe 28
Indústria de Vasos Ornamentais
Comércio
Para
distinguir:
Fita
adesiva
de
papel
Orquidea Limitada
São Paula
celulose
São Pauló
Termo
610.985, de 4-10-1963
Comércio e Indústria de Meu "jak•-•--a"
ORZIJIDT2IA
•
Limitada
Ind.
•
São Paul,.

Têrmo no 610.976, de 4-10,1963
Bar e Lanches Castel São j,ourenço
Limitada
São Paulo

CASTSL sito LounEno

IndAstria Brasileira
Classe 41
Alcachofras, aletria, aliam ., aspargos,
açúcar. alimentos para animais, amido
amendoim, ameixas. amêndoas, araruta.
arroz, atum, • aveia, avelãs, zeite. azeitonas, banha, bacalhau, batas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e era pó. cacau, carnes, chá,
Caramelos chocolates, confeitos. cravo,
51imentIc1o3, croquetes, compotas. can'cereais, cominho, creme de !alta, cremes
gica, coalhadas, castanha, ceola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê. Ocas, titicas de frutas, espinafre. essências alimentares. em
padas, ervilhas, ativavas. 'extrato de to,.
mate, farinhas alinienticias, favas. fetulas. flocos, farelo, fermento s. leilão,
figos, frios, frutas sécas. naturais e criatalizadat, glicose, gana de mascar, gen.

brasileira

31:MGR .
Ind. Brasileira
Classe 41
Para distingcir: Alimentação para aves
e animais, amendoas, araruta, alpiste
vai. avelã, amido, ameixas, zeites, açucar, azeitonas, atum, amendoim, alhos,
balas, bombons, .biscoitos bolachas. ha.
tatu, bananada, bolos, bacalhau, banha, canela, chouriço, chocolates, caramelos, coalhadas, camarão, carnes,
Classes: De 1 a' 50
carne de 'baleia, confeitos, cacau, ceInsígnia
reais, cebolas, creme de leite, creme de
Têrmo n° 610.979, de 4-10-1963
milho, condimentos, crustáreos.. chã,
Zeki Esses
cravo, café, cangica, micos, castanhas,
•
São Paulo
cominho, cangiquinha, conservas alimentícias, doces, drops, ligada, frutas,
frutas sêeas, em, caldas, cristalizadas e
IMOBILIÁRIA
compotas, féculas, figos, fermeato, faPRINCIPE
rinha, fava. farelo, Suba, gomas de masClasse 33
car, geléias, goiabada, gorduras, grão
Para distinguir: Compra e venda de .de bico, glacés, glicose, baunilha, exterrenos casas, apartamentos, lojas e trato para doces, de carne e de tomaoutros imóveis, por conta própria Õt1
te ,ervilháa, enxova, • flocos, essencias
terceiros, incorporação imobiliária, admi- para balas, doces e alimentos, gelatinas,
nistração e transações de bens imóveis granulos; . herva--doce, línguas, linguiças, leite, lombo, leite Condensado, leiTermo n° 610.980, de 4-10-1963
te em pó, legumes, lentilhas, lagosta,
Auto Peças Ourinhense
mel, marmelada, mortadelas, manteiga,
São Pauto
mostard3, mariscos, moluscos, molhos,
margarina, massas alimentidas e de
tomate, melado, milho, nós museada,
aumulos
óleos comestíveis, ostras, paios, pesse.
Ind. Brasileira
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhaClasse 21
rim. tremoços, tortaa-- tortas para aliPara 'distinguir: Peças e acessórios pt,ra
mento de ishIntais e aves, torrões,
veículos
toucinho e vinagre
•
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Classe II
Ferrmiens e terra mantas de, tôda esp-de, c,,ttelaria em geral e outros artigos
de me:.al não incluidos em eutras classes: Alicates: aldravas, arruelas arrases: Alicates, aldravas, arruelas arra
dores de latas, arrames lisos ou farpados, aparelhos de .chá e café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, baixelas, 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 falsos, conexões para encanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, cabeções. canecas, copos, cachepots, centro de mesa,
coqueteleiras. caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas, craleiras, cafeteiras, dobradiças.
enxadas, esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, estribos, formões, espumadeiras, foices,
ferros para cortar capim, ferrolhos, facas, facões, frigideiras, cilindros para
laminação, ganchos, guarnições de metal, garfos, ganchos para quadros,
gramas para emendas de correias, limas,
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
machadinhas, molas para portas de correr, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas, pás, picaretas,
pregos, picões, ponteiras, parafusos.
porcas,. pratos, porta-gelo, porta-pão.
porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteias,
roldanas, ralos para pias, regadores.
serras, serrotes,, sachos, sacarrolhas, te.
souras, talhadeiras, torquezas, trilhos.
trilhos para r4evadores, tenazes travadores telas de arame, tubos para encanamentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças, molas para portas,
vasos, vasilhames e verrumas

