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•
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CAPITAL FEDERAL
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REVISTA DA PROPRIEDADE EXPEEPAIRAZÇÃO
INDUSTRIAL-

N. 147.446 - Jesus Marin Garcia.
N.° 119.562 - 1Vlarvin Henry
- Cumpra a exigência.
Grove. - Cumpra a exigência.
N. 147.469 - Francisco Brito de
• N.° 119.874 - Constantino BraColgate Palzcolive . Company - ton e Lúcio Naja. - Cumpram a Lacerda. - Cumpra a exigência.
N. 147.470 - Arplac Sociedade
No pedido de restauração do tér- exigência.
NP 119.952 - Thomas Alexan- Anônima, Artefato. de Plásticos de
mo 59.501. Privilégio de invenção
para: Aperfeiçoamento em • com- der Jacob. - Cumpra a exigên- Calçados. - Cumpra a exigência. •
N. 147.471 - Wolfgans Suida. bosição detergente.
cia.
Cumpra
a exigência.
- Considerando que a publiN.o 120.282 - André -Fess. N. 147.503 - José Kopytkiewicz.
cação feita no Diário Oficial -de Cumpra a exigência.
12 de setembro de 1981 foi global,
N.° 128.697 - The Electric - Cumpra a exigência.
inserindo várias modalidades de Autõ Lite Company. - Cumpra a
N. 147.504 - José Garcia -Pascula. - Cumpra a exigência.
registro, que se vê e se conclui exigência.
dessa publicação, é possível admiN.o 142.013 - Leonel Ignazio
N. 147.505 - J. F. Mc Eleain
tir-se engano por parte dos Inte- Viera Rios. - Cumpra a exigên- Company.
- Cumpra a exigência.
ressados, uma vez que a notifica- cia.
N. 147.506 - Giiiis Patrick Fiação para o pagamento da taxa
N.0 143.776 - José Guerra. nagan. - Cumpra a exigência.
não ficou muito clara, senão até Cumpra a exigência. .
N. 148.421 - Sortec Soc.edade de
Confusa, resolvo, em face do ex.
143.988
Ant5nio
Britto
N.o
Representações Técnicas Limitada, Inposto, reconsiderar o •despacho Passos
Pinheiro. - Cumpra a exi- dústria e Comércio. Cumpra a exique arquivou pela segunda vez
gência.
6ate processo, para efeito de, com gência.
N.o 144.052 - Capucho & _Cia.
base no pedido de desarquivamenCumpra
a
exigência.
Expediente da Seção de Recursos
to de fls. 54, apresentar, dentro - NP 144.107 - Indústria Brasido prazo, determinar seja feita leira
de Moldes 8, A. - Cumpra
EXIGÊNCIAS
nova notificação para a realiza& do pagamento da taxa final. a exigência.
Rio, 20 • de janeiro de 1964
N. o 144.633 - The Norwich
Pharm.acal Company. - Cumpra
Diversos
Flama
Sociedade Anônima, Comércio
a exigência.
e Imóveis - no pedido de reconsideFábrica de"Sacos de Papel E.
N.° 146.003 - Reine Cosméticos ração do despacho /e deferimento do
Divani S. A. - No pedido de re- Indústria e Comércio Ltda. - registro comercial termo: 348.951. consideração do despacho de de- Cumpra a exigência.
Preste esclarecimentos.
ferimento do têrmo 121.499. PriNP 147.211 - General Electric
vilégio de invenção. Mantenho o Company.
- Cumpra a exigência.
RECURSOS
despacho concessivo do registro.
N.° 147.215 - Sebastião Gomes
119m base nos laudos técnicos.
Bril - Sociedade Anónima, Indústria
de Rezende, - Cumpra a exie
Comércio - recomendo do despacho
gência.
Notificação
que deferiu o tèrnso: 380.947 - 'marNP 147:345 - Jerzy Cruszczyns- ca: Bril-Loid, de Comércio e Indústria
2 convidado Colgate Palmollve ki. - Cumpra a exigência.
Bril Loil Ltda.
Compan y a comparecer a êste DeN. 147.370 - Cari Herman Heise.
partamento, a fim de efetuar o - Cumpra a exigência.
-Bril - Sociedade Anónima, Indúspagamento da taxa final do tèrmo
N. 147.402 - Plastifon Sociedade tria e Cornérco - -ecorrendo do ri-,
59.501. Privilégio de invenção.
Anónima Plásticos e Derivados. - pacho que &lens a têrmo: 380
- Marca: Bril-Loild - de: Comércio
Cumpra a exigência.
revediente da Divisão de Privie Indústria Bril Loid Ltda.
N.
147.403
Fernando
Elias.
légio de Invenção
Bril Sociedade Anónima, Indústria
Cumpra a exigência.
N. 147.412 - Claves o Chezzl, e Comércio - recorrendo do despacho
Exigências
tino assarani, Luiz Carlos Graça Wag. que deferiu o têrmo: 438.949 - marca: Bril -Loid - de. Comércic e indiSiner. - Cumpram a exigência.
Rio, 20 de janeiro de 1964
Na. 147.424 - 147.425°- 147426 iria Bril Loid Ltda.
Bril Sociedade Anônima, Indústria e
- Raul dos Santos. - Cumpra a exiComércio - recorrendo do despacho
N.o 84.027 - Johnson & John- gência.
deferiu o térino: 380.952 - Br ilN. 147.433 - Tolo Zima. - Cum- nue
son. - Tome conhecimento do paT.o'd
- de: Comércio e Indústria EM
recer I écnice.
pra a exigência.
Loid,
Ltda.
N. 147.4 2 - Luiz Ribeiro Pinto •
N. o 103.922 Easan - Electri- Bacellar.
I Bril Sociedade Anãniima, Indústria e
- Cumpra a exigência.
Cal (Proprietary) Umited. I N. 147.444 - Kupscr & Compa- Comé rcio - recorrendo do despacho
Cumpra a ex;gência.
I que ri-Feriu o termos 380.954 - mar.
nhia. - Cumpra a exigência.
N. o 117.219 - Djalma de OliN. 147.445 - arcvos Stechman ca: Bril Loid - de Comércio e Más' iria Bril Loid Ltda.
veira - Cumpra a exigência.
Scliar. - Cumpra a exigência.

Rio, 0 de Janeiro de 1964
Uma vez decorrido o prazo de te.
' curso previsto velo artigo 14 da Lei
, número 4.048, de 29 de dezembro de
• 1961 emala dez dias - para eventupis
Juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum Interessado,
ficam notificados os requeretees abaixo mencionados a comparecer a faie
Departamento a fim efetuarem o pagamento da taxa final concernente ã
• expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo.
134 do Código da Propriedade Indus•trial.

1

MARCAS DEFERIDAS
N. 121.542
Legui - classe . 42
- -Orandi ti Massera Sociedade Anônima Industrial y Comercial..
N. 424.677 - Alucar - classe:
21 . - Alucar Locaçáo, Veículos, Unia

sada.
N. 428.048 - Mataripe - dase:
46 - Sociedade Anónima Marabá
Imobiliária, ,Indústria e Comércio.
N. 428.591 - Dondyne - classes
23 - Bondyne Associates.
N. 428.592 - Bondyne
ciasses
24 - Bondyne Associates Inc.
N. 428.593 - Bondyne
classes
36
Bondyne Associates Inc.
N. 433.486 - Itanhandu - classes
41 - Laticínios ltanhandú Ltda.
N. 434.712
Acema - ciasses
47 - Atlas Comercial, Equipameatos
e Materais S. A.
N. 434.889 - Platubex - classes
48 - Mera Co.
N. 435.022 - Jodiga - clase 41
' - Jodiga Indústria e comércio, Sociedade Anónima. - Com exclusão se
alfanges, ferros comuns e poseiras.
N. 435.039 - Arcddia -

-- Tecelagem Arcádia Ltda.
N. 435.192 - Maquimport - ciasse: 11 -- Maquimport Comércio e
isortaçáo Ltda.
10 • •

N. 435.362 - Noticiário de Modas
classe: 32 - Adresmar Torreta.
-N. 435.376 - Vesperal - classe:
41 - Sociedade Anónima. Indústria e
Comércio Concórdia.
N. 435.396 - Vizoid - classe: 2
- Luiz da Rocha Lima.
N. 435.555 - Hermes - classes
37 - Sociedade Comercial e Importa.
-

doca Hermes 3.

A.
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As Repartições • Públicas - As Repartições Pública,
Illeverão remeter o expediente,
eingw-se-ão és assinaturI:
!anuais renovadas até 28 6
• Minado à publicaçad nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e
to nais, clic:friamente, até às
DMOITON9 • GERAI
iniciadas, em qualquer época,
horas,' exceto aos 'Sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
•
Quando deverão fazê-lo até às
- A fim de possibilitar a reWIEPI
DO
earevio'on
•uemicAçoan
cama.
DA
leacSo
oa
reirara.0o
11,30 horas.
MURLO
-FERREIRA
ALVES
de valores Acompanhamessa
FLORIANO
GUIMARÃES
peitinen= As reclamações ,
dos de esclarecimentos ?uant.3
á matéria retribuída. nos
à - sua aplicação. soliettamos
DIÁRIO OFICIAL
04808 de erros titt omissões, deusem os interessados prefeverão ser formuladas por es.
rencialmente
cheque ou vale
doo.. do dubdoldwd. do ***** Idnfa .
O•plietaben•n114/
frito, à Seção de Redação, das
Medd...nal de Propel
Induswial de MIrdsbérle
postal,
emitidos
a favor. do
às 17,30 horas', no máximo
a. endeletria e Cm111.400
Tesoureiro
do
Departamento
até 72 horas após- a saída dos
Im presso nas oficiariam.) Departamento de.lmeg inea Naelona1
de Imprensa Nacional.
.6rgãos oficiais.
.
.
nelas
--7 Os suplementos às edi- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
ções kos órgãos oficiais ali *e
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes cole
.ressalvadas, 'por quem de di- REPARTIÇÕES ' E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
os soliCitarem no ato da asaireito; rasuras e emendas.
fletira.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- . Excetuadas as para o
- O funcionário público feCr$ 450,00
exterior, que serão sempre Semestre . . . Cr$_ 6000 Semestre .
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00 deral, para fazer jus ao dosanuais, as assinaturos" poderconto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
se-Ao tomar, em qualquer époesta condição no alo 'da assica, por seis meses ou um ano. Ano ..... . Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00 natura,
. - As assinaturas vencidas'
- O custo de cada oxemplar
poderão ser suspensas sem parle supericf do enderêçO vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficia*
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
.aviso prévio.
- Cara facilitar aos assinantes 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
a verificação do prazo de vali- que findará.
clade de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.

,RXPEDIENTE

-

N. 435.825 - Boletim de C.onstruções. Indústria e Transporte classe:.
32 - Monitor Mercantil Sociedade
Anônima.
N. 435.957 - Pentacaina - classe
48 - Farmadecals Comércio e IndúsMa de Produtos Químicos Ltda.
N. 436.078 - Axistose - clase:
- Laboratório Clinico S'lva Araújo
N. 436.095 - "AM" - classe: 1
American Marietta Company.
N. 436.101 - Erlo - classe: 1 IVIarietta do Brasil Indústria e Cornarcio, Ltda.
N. 436.131 - 1V1iniiirax - classe:
32 - Livraria e Editôra Minim?x
Ltda.
. N. 436.135 - Pompéia a- classe:
12 - Casa Pompéia. Ltda.
N. 436.136 - Castelfidardo 'classe: 9 - Mário Piccioni.
N. 436.142 - Sacec - classe: 16
Sacec Sociedade Anônima de Constru.

Ção Elétrica. e Civil.
N. 436.145 - Sofaco .- classe- 17
- Sofaco Soc. Fabricadora de Equipamentos Contábeis. Ltda.
N. 416.163 - Barro Branco classe: 19 - Soc. Agrícola e Extratora Barro -Branco Ltda.
N. 436.171 - Fick - classe: 6
o- rick Engenharia Ind. e Com. Ltda.
N. 436.175 - Júpiter - classe: 17
s- Ind. Brasileiras de Canetas, Lira:tada.
N. 436.191 - Policrômica - classe: 35 - Artefatos de Couro Policrainica Ltda.
- classe 26
N. 436.223
Imagal Ind. de Madeiras Gasperim
Ltda'. - Com exclusão de caibros e
loarrotes.
N. 437.107 - Blanes - classe 11
Francisco Blanes .S.A. Indústria e
Comércio de Metais.
N. 437.110 - 1nclumercio - alasjp 23 - Indumerdo Armarinhos Tecitlos e seus artehots Lida .

N. 437.129 - q. 13 NI» - classe 12
Plásticos Metalma S.A.
50
N. 437.130 - eP Ma - Plásticos Metalma S.A.
Ma - classe
N. 437.131 - Plásticos ivietaltna S.A.
N. 437.133 - aP Ma - classe 16
- Plásticos Metaima S.A.
N. 437.135 - aP Ma - classe 28
- Plásticos Metal:na S.A.
N. 437.146
Valls:ter - classe 11
- Ferpeter Comercial Importadora de
Ferramentas Ltda.
N. 437.167 -.Novacida - classe 3
- Souza Seabra E, Cia. Ltda.
N. 437.180 - ijrainite - classe 5
- Aços Villareá nS.A.. - Com exclusão de cilindros' para laminaçãu.
- N. 437.183 - Martensite - classe: 11 - Aços Villares S.A. - Com
exclusão de camisas pjcilindros e trilhos e cilindros cata larninação.
N. 437.184 - Martensite - classe
5 - Aços Villares S.A.
N. 437.185 - Tiquiaho - classe
28 - Distribuidora Farmacêutica aRL)
Ltda.
N. 437.186 - Tiquinho - classe
14 - Distribuidora Farmacêutica RL
Ltda.
N. 437. -187 - Composite - classe
11 - Aços Villares S.A. - Coro exclusíto de camisas para cilindros, fr;lhos e cilindros para laminação.
N. 437.188 - Composite - classe
5 - Aços Villares S.A. - Com exclusão de cilindros parr laminação.
N. 437.193 - (A, - classe 25 Companhia Americana de Anuncios em
Estradas de Rodagem A.E.R. --- Sem
direito ao uso exclusivo da letra A..
N. 437.198 . - Transgalaxy - classe 8 - Feigenson S.A: Indústria e
Comércio - Com exclusão de -ber0amins e eletrolas.
N. 417;251- -- Primavera - classe
Alberto dos Santos Cervejaria.
31
N. 437;252 1- Primavera - classe
31 - Alberto dos Santos Cervejaria.

N. 437,380 - Imobiliaria Zirtacb
N. 437.261 - Lojas Massangana-o-.
Ltda. - classe 16 - Marca Zirtaeb. classe 36 - Jacinto F. da Costa
N. 437.388
Pyren - classe 48 Art. 117 n° 1.
- Pyrein Indústria e Comércio Ltda.
Exigências
Pyrem Indústria e Comércio Ltda.
N. 437.390 - Pyren - classe 49
N. 438.028 - Cidel S.A. Mercas
til e Importadora - Apresente cliché.
Insignia Comercial Deferida

-

N. 435.155 - Emblematica - dasse 33 - Engenharia Sanitaria e Obras
Ltda. -- 'Com axclusã da classe 16
de "acôrdo com a art. 114.
°
N. 436.379 - G. O.T. Gabinete
de Orientação Tributaria - classe 33
- Júlio Rotberg - Art. 114.
N. 436.055 - Grupo Escola de
Teatro os Peregrinos - classe 33 Edson Medeiros de Oliveira - Ayrtin de Menezes e Viadirnir José Banido.

Diverso*

N. 435.275 - Instituto Médico
Dentário Osvaldo Cruz - classe •13
- Josrnar Catanho de Aguiar - Artigo 117 n° 1.
N. '435.343 - Delicatesse Cabeleireiros - classes 33 -48 - bancatesse Cabeleireiros Ltda. - Na classe
33 - 48 --art. 117 n° 1.
N. 435.593 - Clinica São Camilo
- classe 33 -- Mário Pinto de Miranda - art. 117 n° 4.
N. 436.068 - Luna Rossa Bar -classe 41 - 42 -,43 - Castiglia es
Napoli - Art. 117 n° 1.
N , 436 . 368
Radioxitran - CIO
se 8 - Enrico Trifiletti
Art. 117
•n° 1.

TRANSFERÊNCIA. E A_LTER.N
ÇA0 DE NÕME DE TITULAR
PROCESSOS.

N. 436.032 - Talos S.A. Contabilidade Equipamento Organização ---Aguarde-se.
N. 436.249 - A.P.I. - Arte.
' fatos Plasticos Industriais Ltda. -o
Aguarde-se.
N. 437.108 - Francisco Blamta
S.A. Indústria e Comércio de Metal"
- Aguarde-se.
N. 437.123 - Indústria de Tintas is
Vernizes Cottomar Ltda. - Aguai?,
de-se.
N.
Nome Comercial Deferido
437.124 - ladústria de Tintas
N. 436.549 - Representações Ma- Vernizes Gottotuar Ltda. - Aguai.
pesul Ltda. - Representações Mapesul de-se.
N. 437.379 - Imobiliária Zirtaeb
Ltda. - Art. 109 n° 3.
N. 435.248 - Segas S.A. Organi- Ltda. - Aguarde-se.
zação de EmPrèsas e Mobilização de
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Capitais - Art. 109 n° 2.
DE TRANSFERÊNCIA E'LICENW
DE ,TRANSFERÊNCIA
Titulo de Eitabeecimento Deferido

•\

Rio, 20 de janeiro de 1964
Casa Tupan Cereais Sociedaata
Sociedade Anônima - Pede para M.
anotada no titulo: Casa Rocirigut
Pinheiro - número 147.070 alteração do nome da titular.
Anote-se a alteração de nome.
Stenorizer do- Brasil Limitada
Transferéncia para seu nome te
marcas: Stenor - número 153.695
Stenorizar - número 153.195
Anotem-se as transferências,
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EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
DE MARCAS
RECEPC.A0, wroRmAçÃo 1:4XPEDIÇÃO
N. 88.587 - Indústrias Brasileiras
-de Lapis Fritz Johansen S.A.
Exigências
N. 368.317 - Socinter Sociedade
Inter Americana de Vendas Ltda.
Rio, 21 de janeiro de 1964
Montanari
Spozati
14. 381.024
Pedro . Carient - No radido. de pa- Ltda.
•
.
da
patente
37.934
gamento de anuidade
N. 382.891 - Rocha 6 Cia. Limiprivilégio de invenção - Cumpra a
tada.
"exigência.
•
•N. 431.136 - Ind. e Com. de ExCell° Cabral de Castela e Luiz Ko- tintores de Incendi° Ltda.
•
pridc ..-- No pedido de restauração da
N.
431;318
-Irmãos
Donahaio,
patente 50.409 - Privilégio de inveriNa. 431.331 - 431. .332 - 431.333
.
Preste esclarecimentos.
ção
.National Castings Company - Na 'al- - 431.334 - 431.335 - 431.336 Presença Gostosa da Itália - núteração de nome do têrmo: 100.685- 431.337 - 431.338 - 431.341 mero 264.516 - Frase de prapaganPrivilégio de invenção - Cumpra' a Perfumaria Kanitz Ltda.
da.
N. 431.620 - Domingos C.renitte.
exigência.
N. 431.621 •- Serdica Importações
Sormnto. - número 196.018 - As
C.B.E. Cia. Brasileira de Extrualterações de .nome da titular.. Anosão - Na transferência do têrmo nú- e Representações Ltda.
Comps. Troleibus Aratem-se as alterações de nome.
mero 106.019 - Privilégio de Trama- N. 431.634
raquara. .
gão - Cumpra a exigência.
,Compur Werk Gesellschaft Mit
EXIGÊNCIAS
N. 431.643 - LAPAC Imp, e ExMáquinas Agricolas Tigre S. A. InDeschrankter Haftung 6 Co. dústria e Comércio - Na alteração de portação Ltda.
Transferência da marca: Compur Helbra Sociedade Anônima Indks- nome no têrmo: 108.339 - privilégio
N. 431.667 - Paulinus Henrique •
número 174.686 - Anote-se a transtria
Farmaceutica - Na transterén- de invenção - Cumpra a exigência.
Loeff.
ferência.
eia da marca número 148:249 N., 431.668 - Paulinus Henrique
• Química Farmaceutica Lema Limi- Cumpra a exigência.
'
LOeff.
Notifitação
tada - Transferência para seu nome
Halniuth Nickhorn.
N.'.431.672
Brazão Madeiras e Trapoche Lida marca, Xylopen - número
São convidados os requerentes abaixo .N.'431.823 ----: João Evangelista Aze.
mitada
Transferência
para
séu
no178.652 - Anote-se a transferência.
me da marca número 170.901. - mencionados a comparecer a este De- vedo Alves. •
partamento, a fim de efetuarem o paga- N. 431.826 -- Alberto Lundgren Te.
Prima' Eletro Dorhésticos Sociedade Cumpra a exigência.
mento da taxa final dos seguintes pro- cidos S.A.
•
Anónima - Pede para ser anotada
Coinca - Comércio. e Indústria cessos.
nas marcas: S. Prima - número ...
Ns. 431.827 -- 431.830 - 431.831
183.664. Prima - número 204.212. Cacique de Alimentação • Sociedade
- 431.833 431.835 - 431.836 Têrmos:
Anónima - Na alteração do nome
Prima - número 206.910. Prima
431.837 - 431.838 - 431.839 N.
38.564
Abbott
Laboratories
da
marca:
172.839.
Cumpra
a
número 215.853 - Turbomat nú431.840 - 431.841 - 431.844 Privilégio
de
invenção.
exigência.
mero 216.061. Turbomat - número
431.844 - 431.845 - 431.847 N. 38.683 -- Plaga° United - Pri- 431.849 - 431.850 - 431.851 .216.062 - Turbo Washer - númeHuber Warco do Brasil Sociedade vilégio de invenção.
431.852 - 431.853 - 431.865 ro 216.771. Turbo Washer - nú- Anónima Indústria e Comércio • N. 41.186 - Vèrrerie Souchad Nots.
mero 216.772 - Prima - número
No pedido de • averbação de contrato vesel Verriries Souchon, Neuvesel, Ti- 432.412 - 432.413 - 432.416 218.327, Primas - número 233.606.
432.417 - 432.419 - 432.421 da marca 258.617. - Cumpra a chard 3t D'Evitan Reunias - Privilé- 432.423 - 432.424 - 432.425 - AlPrima -. número 219.137. Priminha exigência.
gio de invenção.
berto Lundgden Tecidos S.A.
número 268.740. Priminha N. 70.442 - Mauro D. Murgel Leopoldo- Geyer Sociedade Anônúmero 268.741. Prima - Caçula
N. 431.879 - Igreja Evangélica AsModelo de utilidade.
-, número 271.178. Prima Caçula nima Comércio, Administração e
N. 72.948 - Anselrn 7alal ay, Wd- sembléia de Deus em Cubatão.
- número 271.179. - As alterações Participações - No pedido de aver- liam Daniel Coffey e Joseph Anton Tr.- N. 431.889 - Eco Publicidade Limitada.
•
do nome de titular. Anotem-se as bação de contrato. do . Mudo número lalay - Privilégio de invenção.
258.888" - Cumpra a exigência.
N. 431.903 - Instituto Tecnológico
alteraç6es de nome.
de Aeronáutica.
Pravaz Recordati, Laboratórios So- EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
Axioz Sociedade Anneama Indústria
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E EXN. 431.085 - Nelson Amaro de
ciedade
Anônima
No
pedido
de
Mecánica Tranfsreéncia para seu
PEDIÇÃO
Britto e Destra Dick.
nome da marca: Axios - número contrato de . exploração da marca
N. 431.906 - Grafimar Artes- Gránkmero 290.322 286.019 - Cumpra a exigência.
196.530 e Axios
ficas Ltda.
Notificação
- Anotem-se as transferéncias.
N. 431.975 - Drogaria do 'Povo
Pfizer C,orporation do. Brasil Rio, 20 de janeiro de 1964 • •, Ltda.
Coram Werk Gesellschaft Mit No pedido de averbação de egintrato
N. 432.004 - Companhia J. L.
Bàcharankter Raftung 6 Co. ' - da marca: 143.974 - 290.678. São convidados os repaerentas abaiTranferéncla para seu nome da mar- Apresente os clichés.
xo mencionados a comparecerem a êste :Flores Comércio e Indústria.
N. 432.031 ca: Compur - número 196.804.
Química Farmacêutica Lema Limi- Departamento a fim de efetuarem o pa- tradora Ltda. • Redubras ,AdminiaAnote-se a transferência.
tada - Na transferência da marca: gamento da taxa final dos seguintes proN. 432.035 Martins Pimenta
cessos:
Ltda.
Santaneza Empreendimentos Comer- 188.931 - Cumpra a exigência.
N. 110.393 - Dohun - Peaumes
Química Farmaceutica Lema LimiN. 432.075 Gráfica Acirema
ciais e Industrias Sociedade Anônima
Ltda.
- Pede "para ser anotada na • marca: tada - Na transferência do registro Myreia Ltda.
N. 128.479 - -Colot,as Extra Dry
Santaneza - número 202.740. - A Onda.
N. 432.082
Armazéns Gerais
- Financieaa de Perfumaria S.A.
alteração do nome da titular. nAote- número 203.232.
Cumpra a cici- N. 133.503 - Transportes Santo Guaiba S.A.
se a alteração de nome.
432.142
Pedro
e. Szterling 8 Companhia Limita- Antonio Ltda. - Transportes Santo Na. 432.141
Carrer. Na
transferência
da
marca:
Santaneza Empreendimentos CoAntonio S.A.
Na. 432.145 - 432.146 - Reerto
.314ue-11"ftl - Alfredo de Nunes Pires.
merciais e Industriais Sociedade. Anô- 226.366 -- Cumpra a exigência.
magait,5e3.0
N. 16 s1
nima - Pede para ser naotada na
N. 432.147 - Walmac Jóias Ltda.
iroz.
Nicholas Overseas Limited - No
marca: Santaneza - número 215.361 p edidoaverbação de contrato da
N. 167.064 - • Mauricea - Com- N. 432.148 - J. G. Bidueira &
Cia. Ltda.
- A alteração da nome da titular. marca: t7.455 - Cumpra a exi- panhia Produtos Pilar S.A.
•
Anote-se a alteração de nome. •
gência.
N. 169.968 - Produtos Acco - ' N. 432.149 - Indústria de Runs
Anderson Clayton 8 Cia. Ltda.
Trinitas Ltda. •
•
Divinal Sociedade ' Anônima IndúsArtefatos de Couro Marajo SocieN. 206.126 - Malta - macio J.
Ns. 432.157 - 432.158 - 432.159 tria e Comércio ' - Pede para ser dade Anónima -- Na transferência
Editóra
Lar
Pena
S.A.
Paulo 6 Cia. Ltda.
anotada nas marcas9 Divinal - núdo registro 240.944 Cumpra a
Lads. Modas N. 432.198 - Mário Rodrigues da
N. 58.463 - Juno
mero 230.687 - Figura " de Ave Rocha.
•
Ltda.
exigência.
• número 275.210 - As alterações do
N.
307.185
Fireuze
--Bazar
FiN. 432.200 - Granja Londre g Ltda,
nome da titular. Anotem-se as alie- Thiele 6 Co. Laboratório Chimico renze Ltda.
N. 432.240- Emp. Nacional de
• r--ões de nome. Farmaceutico. S. R. I. - Na transInstalações Falsa 8.A.
ferência do registro 277.176. N.
432.256 - Alvorada Ltda. MóExigência
Santaneza Empreendimentos Co- Cumpra , a exigência.
veis e Marcenaria.
merciais e Industriais Sociedade 'AnóN. 432.257 - Primar Ind. e Corri.
Moinho Fluminense S.A. - No peRoberto Sampaio Ferreira - No
nima --- Pede para ser anotada na
de Peças Ltda.
dido
de
averbação
de
contrato
da
marca
pedido de averbação c11, contrato das
número
• marca: Santaneza
N. 432.281
Lecar Comercial Trnnúmero 158.022 e outras - Compa- p(N-tg
• 210.119 - A alteração de nome da marcas: 161.239 - 235.465 eora TAda.
reça
'a
fim
de
prestar
-esclarecimento
titular. Anote-se a alteração de ,no- 237.407 - 237.479. - Apresente
N. 432.281 - Ed'ficadora Comer;
no Serviço de Publicidade.
elel Santa Rita S.A.
os clichês.
me.
Panquitnica Sociedade Anônima No pedido de alteração de nome da
marca Estroferol número 156.437
- A alteração de nome. da titula.
Anote-se a alteraçáo de nome.
.Cantina Sorrento Sociedade Anônima - Pede para ser anotada nas
marcas: Cantina Sorrçnto - número
169.493. Sorrinanto - número
172.167. Sorrento - número
256.913. Sorrento - número
256.914. C. S. - número 256.915.
Sorrento - número 256.916. C. S.
- número 257.979.
.

.

Wrather Corporation - Turistarenda para Seu gome çht marca:
Muzak - número 150.1-93. - Anote-se a transferência.
Artefatos de Papéis Recortados
Fruteira • Sociedade • Anônima Transferência para seu. nome da marc: gdede Maravilhosa - número
254.480. -- Anote-se a transferencia.
• fala Sociedade Anônima Importadora de Sementes para - Lavoura Pede para ser. anotada • na marca:
Isla - número 260.782.. A alteração ,do nome da titular. Anote-se
•
a alteração de nome.
Casa • Tupan Cereais Sociedade
Anónima - Pede para ser anotada
na marca Tupan número 27-3.986
- A alteração do nome . da titular.
Anote-se a alteração de nome.
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N. 432.358 - Ferro Enamel do I ' N. 432.649 - Saladas e Lancnes'
Brasil Indústria e Coméroio Ltda. Cacareco Ltda.
N. 432.657 - Importadora e. Expor
N. 432.362 - Itamaraty- Comércio
-tadorPL.
Ind. de Papéis e Plásticos Ltda.
N. 432.666 - Hospital e MaterniN. 432.373 - Trajano de Faria Jr.
.
N. 432.386 - Rica Flora 8.A. In- dade Santa Madalena Ltda.N. , .32.671 - •Levy Franck S.A.
dústria- e Comércio.
Joalheiros
Importaaores.
N. 432.403 - Correias Mercúrio
N. 432.672 - Suspar 'Importadora
C.A. /indústria t, Comércio.
Ltda.
.„
N. 432.496 - Agrimotores S.A.
N. 451.441 - Pape Pastora - NorN. 432.409 - Francisco Daltro de
ma Amêndoa - Alta Costura e 130r,.•
Brito.
tique Ltda.
N. 432.426 - Associação BenefiN. 451.448 .- Milton Ayaes as
cente Oásis Turismo e Veraneio.
Lacerda.
N. 432.434 - Soze Tainalehl.
N., 451.456 - Diva Terlizzla
N. 432.447 - Luiz Attab & Wilson
N. 441.458 - Emp. de Transportes
Maraues.
Coletivos Pássaro Branco Ltda.,
•
N. 432.448
Rentão Pereira.
N. 451.460 - Comp. Fluminense
N. 432.449 - Ifahmud-All Salum
de Armaz,ens e Silos,
•
•
& Hassan Huasein Yaktine.
N, 432.459 - Coffeebraz Compa- . N. 451.461 - The American - So•
ciety Of. • Rio de .Tandro,
nhia de Armazeria Geri.
•
N. 451.462 - Instituto de EducaN. 42.464 - 'Victor Umbria.
aN. 432.465 - Distriauldora Para- ção.
N. 451.463 - Paulo Dias Luz.
naense Ltda.
N. 451.479 - incorparadora
N. 432.460 - Frita Loeffler. •
na 8.A.
N. 432.510 - Interchemical do
N. 45*..434 - Delso Mendes da
Brasil Indústrias Quimicas Ltda.
' Fonseca.
•
N. 432.511 - Lustm
N. . 451.571 - Imperial da Tljuoa
abo Coménao e Indústria S.A. •
Teelds I,tda.o
N. 432.539 - Ars Lana:indústria
N. 431.572 - Alvorada Publicidade
12e Malha e Confecções Ltda.
Ltda. •
.
N.' 451.594 - Zein Comércio InN. 432.540 - Exataprint de MáquInaa e Materiais de Facrltório Lida dilatais S.A..
.?T. 451.595 - Orrranizacõet Can- Arquivemase os processos. .
:mago Comestíveis Ltda. •
N. 451.598 - Osipnri Sociedade
Diversos
Importadora Ltda.
N.
451.682 - Mario Meta.
The Singer Manufacturing ComN. 451.672 - Importadora Aduana
pany - no pedido de apo s tila na Ltda.
•
patente 61.767 - privilégio de inN. 451.709 • Rocaille Cabeleireiro
ve!Icão. - Faca-se apostila.
13ucony Mobil Oil Company, Inc. Ltda.
•
- no pedido de apostila sia patente
N. 441.709 - Brincar Nacional de
de número 61.976 - privilégio • de Brinquedos e Carros Ltda.
Invençao. - 'Faça-se apostila.
N. 451.781 - Berilux Anilinhs InGeneral Motors Corporation - no duatrial e -COmercial Ltda..
•
/V
pedi do de apostila na patente
N. 451 785 - Pastelaria e Caldo de
62.171 - privilégio de invenção. '- Cana . Senense Ltda.
Frea-se
IN 1. 441.800 - Gi'eno Falcao RaKohlawa- - Jernverks Aktiebolag moa.
N. 451.807 - Fábrica de liebtriw
- no pedido de apostila da patente Vin
Bento Ltda.
e5.647 - privilégio de invenção.
N. 451.808 - Ricardo P Cruz. •
- Faça-se a apostila.
N: 451.816 - Nieolau Eros PeTénno W 95.730 - Luiz Maravet
Juan - privilégio de Invenção: - trelai.
Aroulve-se.
N. 451.820 - Ana Munhoz Gon• 1.
Tênno no 97.734 aa- Carlos Gomo° çalves.
N. 451.824 - Noivo & Cia. Lt,da..
das Neves - modélo *de utilidade.
N. 451.828 - Domineos da Costa.
- Arquive-se.
N. 451.829 - Paulo Pires de
Lemos
•ARQUIVAMENTO DE PROCESSO
N. 451.830 - Cafeeira Alves Lida
DE MARCAS
N. 451.833 - Madeireira • Ivay
Ltda.
Campolã Indústria
N. 432.541
N. 451.834 - Matsumura & Irmão.
e Exportação Lida
.
•
Ltda.
N. 412.553 - Distribuidora Tapei
N. .45 1 .83Q
Provendas Ltda.
Ltda.
N. 451.859 - Joalheria Casa MiInd. de Máquinas chel Ltda. =
N. 432.592
Tilares"; Ltda. '
14:4 . 451.908 - 451.920
Pedro
N. 432.503 - iaucearia Peças ACCB- Cabral.
tórios e Aparelhos Eletro Domésticos
N. 451.984 - .Emp. Jornalistica
,
Ltda.
TrIvalenta Ltda.
N. 432.595 "- Joao Sales Peres So•
451.958 - Mancai Cinelandis
brinho.
de Publicidade e• Decoração T,tea.
N. 432.e04 - Cerealista. Almeida
Ns. 451.970 - 451.971 S.A.
aa Mantas T ada.
N. ' 451.978 - Frederico Pinheiro
N. 432.605 - Gráfica Temar Ltda..
da
Carvalho.
N. 432.609 -a Editóra e DistribuiN. 451.954 - - Comé
•
ralo Indústria
dora Musa Ltda.
N. 432.010 - Manufatura de Brin- vra.u.11 A.A.
•
451-9a6
Comércio
Tridústria
quedos Aretusa Ltda.
.
A.
N. 432:-622 - Pastor Ind. Comér- aeana
14. '459.000 - Comercial Aericola
cio e Represenaaaões Ltda.
N. 432.623 - Rádio Firatintaga e *arnoblifarta Três 'aiieuserea Taci,
14. 452.a0a - Alviraaa ao, Tén..
de Tuna. Ltda.
r(Yeltábll
flIc de A n•ronorni .
N. 492.624 - Ráslio Piratininga
N. 452.004 - Coslin aa Aaanea de
Votuporanea Ltda.
a gen T.tda
N. 432.629 - Marke Tintas Para
N. 459.008 - •Ta il a aa Wilton
Escrever Ltda.
--aaaca
atores T aa Na. 432.640 - 432.641 - Ufa,
N. .52.013 - Stansa Standard
• Cepan.
" a 'a Partea S.A. and. 'e Com..
N. 4&2.642 - Lab. Colai S.A
Tr1,-rnet.
N. 492,643 - Model's Publicidade 74. afv).nis
rl
Ltda.
Semun Bar e ResN. *2.444 - Model's Palataidade • 4 015
•
tauesiste Ltda.
•
Ltda.
•
•

rkf1711 /Mn

.52.

N. 452.018
Moacyr Coelho
Bruhns.
N. 452.025 -- Comércio de Ferros,
Conferpa Ltda.
N. 452.041 - Incorporadora Multilar Ltda.
N. 452.064 - Confecções Elvira
Ltda.
N. 452.066 - K. Unterwerger &
Cia. Ltda.
N. 451.975 - Esol Eriganharia
Sanitária e Obras S.A.
N. 451.085
Editorial Maria do
Brasil Ltda.
N. 452.036 -- Livraria ,Luso-Espanhola e Brasileira Ltda.
14. 452.107 -.Ferrogalvano Ltda.
N. 452.108 , - Miracle Adheaives
Corporri tion
N. 4a2.112 - Agropecuária Maneira Ltda.
N. 452.122 - Veralux Indústria e
Comércio Ltda.
N. 432.131 - Carlos Eduardo Pessione.
N. 452.140 - The Rio de Janeiro
rour Mills AM- Granarias Limitei.
• N. 452.167 - Ferceapa Medicamentos e Çaméticos Ltda.
• N. 452.168 - José Augusto Pernandes Paiva
N. 452.175 - Faieis Locffler Behrens.
N. 452.177 - Confecções Márcia
•

•

Janeiro•de 1;64

valido nenntun interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a èste Departamento a . um de eletuareni o
paganiento da taxa final concernente
à expedição dos respectivos certificados dentro do prezo de Sessenta.
Dias - na forma do parágrafo muco
.do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAZ

N. 423.849 - Secura - classe 31
- Artefatos de Alminlo e Embalagens Ardea S.A. - Na ciass.e 31.
•N. 431.474 - Alosibasa - classe
11 - Moaibasa S.A. Moto Viaturas
Agrotécnica e Máquinas para Indústrias Básicas. - Com exclusão
.
•
.de • botões de matai.
N. 432.843 - Infoamaturis - classe 50 - Orcy Larre. - Com exclusão
de clichés.
14. 432.843 - Informuris - classe
50 - Orcy Larre. - Com exclueão
de clichès.
N. 433.600 - Tração Solta Beryrn
- ciaste 21 - Metalúrgica Berlym
Ltda.
N. 434.100 - Cobrantiano
cs.
- Cobrantal Companhia Financial
Imobiliária e Mercantil. - Com exclusao de musicais unpreaaas.
N. 434.134 - A' Fibreque - classe
Na. 452.198 - 452.191 -- Cara e
21 - Illago Reis Leite. - Com exInd. da alarminaa Norhal Lida
aluga° de alavancas de manajo, estaN. 452.235 - Traiu Fra'at.
bilizadores 'de mo'èjo, palhetas e lo
N. 452.241 - Assessórios para Far- nas-para freio.
mácia Alfama Ltda.
N. 434.232 - Levar - classe 48 a•
N. 452.244 - Laboratório Wemaco
Lever Brothers Port Sunlight Ltd.
Ltda.
Na 434.250 - A Pizzaiola - classe
N. 462.254 - Transportadora Tos41 -- A Pizzaiola Pizzaria Ltda.
chi Ltda.
classe 8
N. 434.293 .- Incolux
N. 452.302 - Cerceau & irmão.
- Indilatria e Comércio' de Lustres
N. 452.305
Antônio Rodrigues. Inealux
Ltda. - Com exclusão de
N. 452.306 - A. E. G-. Representações Estado da Guanabara . Ltda. benjamins.
N. 452.307 - Luiz Ayres da Gama
N. 434.327 - Bolota -- classe 41 Bastas
Cia, Harkson .Indústria 'e Comércio
Ns.' 452.198 --. 452.199 - Com. e Kibon. - Com excluaão de trituras.
Cia.
N. 434.403 - Sulfasedanil - cl.
N. 452.322 - Nisto Sumaria Ltda 3 - Laboratdrio Frumtost S.A,
N..434.408 - IVIoab - classe 40 'N. 452.326 - Uliano Tevonink.
N. 452.384 - Adolpho dos Santos Ind. de Móveis Moab Ltda. .
N. 424.566 - Fibreque - classe
Marques de Abreu.
- Hiago Reis Leite • "A FibraNa. 452.393 - 452.395 - Motores 31
que".
._
e Bombas Rio. Ltaa.
N. 452.428 -Simpa Sociedade
N. 434.625 "P" alasse 22 Imobiliária de Mel
horamentos Pla- Fiação Progresso S.A. - Sem direinejamentos e Administração. to ao • uso exclusivo, da letra "7'.
N. 452.431 - José Augusto Paiva
N. 434.643 - Tsmearas - classe
N. -452.449 - Imóveis Eldorado ,,le 11 - Esmebras rtampaa e 'MáouiBrasília Ltda.
nas Brasileiras Ltda. - Com excluN. 452.450 - Conservadoaa Ins- • são de calibradores.
taladora de Masauinas e Aparelhos
N. 434.752 - Ricitex a- classe 1
de Refrigeração Ltda.'
- Ricitex Indústrias Químicas Ltda.
N, 452.454 - Transportadora
Auto
.
N. 434.762 - 'card - claa aa 4 Rodóviária Ltda.
• N. 452.463 - Ari/tido , de Oliveira Madeireira Tracei Ltda. - Na cl. 4
N. 434.784 - Birkett - classe 35
Tavares.
, rexicilousalasa
Comama
C adns
. Ltda. odo
en s
aimofia
Na 482.464 - Fabrica de mai. Verdi Ltda.
N. 434.792 - Hasson - classe 35
,1. 452.470 --- Wilson ea Hélio.
- Aurélio Hasçon , & Cia. ' Ltda. N. 452.481 Jmp. Industrial Vasco Com
exclusão de amofadas.
do Brasil Ltda.
•N. 434.801 - Colhedor - classe
N. 452.485 -- Colonizadora Sn t• 24 - Fiação e Tecelaaem Erbema
Americana Ltda.
Ltda.
N..434.859 - Tic-Tac - classe 44
N. 452.456 - Sodima Soc. de Imavais Adm. de bens e Representações Indústria Metalúrgica Til-Tac
•
,•
Ltda.
Ltda.
N. 435.065 - Linda - classe 38 N. 452.487 - José Paulo de Meto
Laca.
Gráfica Linda Ltda. - Com eaclusão de mata-torrão.
aaapilvena-Se Os Proaaaaaa.
N. 435.082 - Co-Lay- classe 47 -.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E Collaj
Lubrificantes* Goloidaes Ltda..
•
DAS SEÇÕES
N. 435.074 - Diercolor: - casse
2 - Diarheraer .A aro-Comarc*al Ltda.
(Republicado por ter saldo com
N. 435.144 - Tm.par
ORSR° 38
incorreção)
- Ge-ar liaasnera e Jaco5„ Cottll2b.
- Com e r-c/ ps'n de fichas, nuareaRio, 20 de janeiro de 1964
nano,.. mata-aorraa. nasais para doNotiffeaçcto
Classe 32 •
N° 4'35.145 - Irmar
Uma vez decorrido o prazo a3 reCen- Mr=ero Tr-:cb Gr3ttPell
curso -previsto pelo artigo 14 da, Lei
no 4.048 de 29-12-51 e mais Dez Disa Cnei
Furt,es im- para eventuais juntaria s re- ,-essog padrenizaers e de kida c;:-é- •
curso, e ao mesmo não se tenda Ne.
•

•

•

•
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N" 435.186 •-• Alvear - Classe 50
1\1* 435.421 . -- Líder- Classe 33
N° 434.288 •-• Geo Topo EngenhaCotito Irmãos sTécnica c Canso
• fióteis Alvear Sociedade Anônima - Taxi Aéreo Lidar Limitada •- De ria Limitada - Aguarde-se.
Y
5 A. . (oposição ao-termo
,-- Com. exclusão de papeis para cor- acórdo com o artigo 114.
.
Corito IrmiOs Té, nica e
N 9 436.182 -• Ortese Soc. Lim-itada
respondência e envelopes. 7
••
Org. Técnica de Seguros Gerais - S.A. (oposição ao térnio 599.
NY 435.211 - Malbe - Casse 36
Refrigerante .Minas Gcrois • a; A.
SINAL DE PROPAGANDA
Aguarde-se.
,
Confecções blalbe Limitada.
• N° 411.007 - Franz Krebs
DEFERIDO
Ar- (oposição ao termo 601.684 inalala
N" • 35.218 - West ---- Classe 28
friminas) .
quive-se o processo.
• West co Brasil Sociedade Anôni1\19 412.390 •-• José Carvalho da
N" 431.0-18 - EniLlemática ' --- ClasGeneral Time Corp. (oposiçao
ma Comércio , e Indústria •-• Com ex- ses 2 - 4 - . 7 - 19 -- 32
33 Silva - Arquive-se o processo. -.
n énno 599.789 marca Igben).
clusão de guarnições e travesseiros.
- 41 - 45
Socil Propecuária So- . N° 412.574 - Carlos Duch FigueSyndicat National de La Perfurasrie
Classe 10 i.:iedade Anônima Indústria e Comér- -rola •---Arquive-se o processo.
N° 435.211 - West
Française (oposição ao termo 553, •1
- Vv'est do Brasil Sociedade Anôni- cio de Forragens
N°
498.002
Artigo 121.
Pevit Projectos Me- marca Gay Paris) .
ma-Comércio e Indústria .-- Com excânica Construção Hidráulica Limitaadesivos
curativos,
e
contaclusão de
• The Rola Co." Inc. (oposição ii0 •
NOME- COMERCIAL DEFERIDO
- Arquive-se o processo.
gotas.
N 9 448..090 Etre Empresa Téc- Nono 6(52.727 marca Rola) • .
N° 435.243 •- Imaest -- Classe 16
Lutz . Ferrando Ótica e Instruas:atai
No ' 388.770 - Indústria e Comér- nica de Revestimento e Estuques LimiIntaest Indústria de Máquinas e cio Máquinas Sul Americanás abitada tada - Arquive-se o processo.
Cientifico S.A. / (oposição io .1.ermu
Estruturas Sociedade' Anónima.
- Indústria e Comércio Máquinas Sul
N 9 448.014 - Frani:isco 'Feneru -- 603.718)..
N" 435.244 - Iraaest --- Classe 21 Americanas Limitada •- Artigo 109 Arquive-se o processo.
The Singer Co. (oposição ao erino
Imaest Indústria de Máquinas e número 3.
N° 448.351 Padaria e Confeita- 598.726 titulo S. Sinioneti). •
Estreturas Sociedade Anônima. .ria Tropical Limitada - Arquive-se • Antenas 'motel -Ltda. (oposição ao
Classe TITULO DE ESTABELECIMENTO 0 processo.
Cowboy
N" 435.201
`Asam 604.384 . marca Comatej).
35 ..- Roupas AB Sociedade Anônima
DEFERIDO
N 9 448.475 Comércio e Indústria
Café Moka Torrefação e alóajzm
•
Com exclusão
Roupas Profissionais
de Roupas Feitas Wemp Limitada - S.A. (oposição ao termo' 605.0871.
de ssIn-,ofaclos.
N' 392.102 -:- Carina Sport Clas- Arquive-se o processo.
Café Moka Torrefação e Moagsin
Granja do Primo Po.- ses 23 -• 36 •-• 37. -- 48 - Dantas ' N° 448.631 - Fábrica 5 de OutoN° 435,356
bre - Classe 19 - Germino Vianna: & Goes Limitada -- Artigo 117 núme- br:o . Limitada - Arquive-se o proces- S.A. (oposição aO termo 605:0 marca Aymoré) .
N" 435.361 -- Espumanil Classe ro 1.
.
50 .
23 '•-• Espumanil Indústria de ArtefaFeTCI Luminosos Ltda. (oposição c:o
Nt 431.786
Armazéns Minas BaN° 448.633
J. Arruda & Comtos de Borracha Limitada.- têrmo 601.449 marca Pesci) .
hia - Classe 41 Jacinto Duarte & panhia - Arquive-se o processo.
MetalurgICa Central Ltda. (nos:a»)
O. S. R. -- Clas- Irmãos - Artigo 117 número 1. .
N° 435.404
N° 449.138
Confecções Barttole- ao termo 601.766 marca Central),
N° 435.117 - A Serviçal -- Clas- ta Limitada - Arquive-se
se 33'
Indústrias de Papel Slmão
o processo.
Moinho da -Lapa S.A._ (opançáo ao
S•oceidade Anônima-Gim exclusão ses 25 - 33 -- A SsrviçaI Sociedade
1\1° 449.167 Saint Clair da Cunha
Anônima Técnica e Comercial •-• Ar- Lopes e Amando de Oliveira Melo - termo 602.333 marca Lapa). • •
de mata-boro.
ReCorà S.A. _Confecções l'exteis
N" 435.410 - Shião - Classe 38 tigo 117 número 1.
Arquive-se o processo. •
(oposição ao tétano 602.428 mansa Re.
- Indústrias de Papel Simão SocieN° 428.926 Armazéns Gerais
1n1° 449.169
dade Alie:Inana •- Com exinusão de Murunclu - Classe 33 -- Armazéns Piateuense Exportadora Limitada s.- cord).
mata-borão.
Yantuar Diesel
Motores -lo &asa
Gerais Isilurundu Sociedade Anônima Arquive-se o processo.
N° 435.415 - .Varginha •-•• Classe - Artigo 117 número I.'
S.A. (oposição ao termo 603.3i5 amar.
208 - Martins & Monteiro - Com ex.
.
ca Aymar) .*.
1\19 434.280•Edificio Rojara. -clusão de toalhas e fivelas.
NOTICIAM°
Fairbanks
Morsa
&
Co.
(oposição
ao
Classe
33
-•
Climerio
V.
de
OliveiC,arroussel de Premios
N" 356.559
krzeo 599..235 marca Sodiesel),
Química Industrial ra & Companhia L ;mitada ••-• Artigo
Classe 32
Retificações .
Nestie S.A. (oposição ao termo nú117
número
4.
Com
exclusão
da
Fidalgo Limitada
mero 599.269 expressão Trans.afé 1\ s•
expressão•distribuião de preNo 434.927 -Palácio Lisieux - '1 êrmos:
tie S.A. (oposição ao termo -600:135
•
mios».
•
Classe 33 - Eca1 Empreendimentos de
Classe 25 Construções e Administração Limitada
Alfa
N. 465.133: marca: .A Suburbana marca. Brazeafé).
N° 432.115
• Afflonio de Oliveira -•-• Classe 25. - Artigo 117. número 4.
- Requerente -- -nariz Uderman - . Xnaadeo Rossi F, Cia. .(oposição " ao
• .
N° - '433.587 - Tervel - Classe 21
clichê publicado em' 21 de novembro termo 599.724 nome 'comerciai).
N° 435.120 - Escola Técnica de de 1960 na classe 40 para moveis de
Tervel Indústria e Comércio de
Sarcone fi Cia. Ltda. (oposição
madeira.
Auto Peças. Limitada - Com exclusão ComérCio do Instituto • Filgueiras
ao tarmo 599.267 marca R R) •
Classe 33 - Instituto Filgueiras,
de eixos de movimento Central.
União dos Escoteiros do Brasil 06N" 428.271 - Pingo de Fogo ;- Artigo 117 número 1..
Retificação de averbação de contato siçãO a termo 598.636 marca r).
Classe_ 41 Walker Machado- MYns
• dé marca
1. Sarcone & Cia. Ltda. •(000sis'so
MARCAS INDEFERIDAS
-'teComxclusãdra.,
•
ao termo 599.907- maca' Principe
•
Inbasa s- Classe 11
N° 411.772
Fica retificado o número da _marca Sport).
N 9 386.088 - Magic Limp - Class
Indústrias Brasleiras Sociedade
- .Korrigan - para 233.917 J cujo J. Sar.one & Cia. Lida, (oposição •
Anónima Madeira e Ferro - Com se 46 - Pasquale
contrato de exploração foi firmado en- ao tértnO 599.908 marca Prin-aPe
N"385.490 •-• JoniaClasse 46 tre a titular
exchisão de camisas para cilindros que
Laàificio Suiriog san- Piracicabana).
Rèthe
Schafer
&
Companhia.
são da classe 6,
desse S.A. -- estabelecido no Rio
N° '462.932 -• Dorinba
Clame Grande do Sul e Artefina S.A. Indus- • Cia s de -Empreendimentos e Admln.sN"
N° 433.916 - Variant •- Classe
42
Irátélos
MagalhãesLimitada
Indústrias
Brasileiras
de
.Lapis
trio de Fios e Malhas --• dt,helecido tração Gema (oposiÇo ao termo temer°
17Frita. Johansen Sociedade Anônima - Retificado por ter saído no D.O. do em S. Paulo - Averbe-se o contrato 599.056 marca Lema) .
Macife S.A. Materiais de ConsoasCom exchisãO de papéis heetográficos. dia 15 de janeiro de 1964.
de exploração.,. ções (oposição ao tèrmo 599.
N 9 427.390 1- Digo - Class. 35
nia Macisa).
EXIGENCIAS
Indústria de Art a fatos de Couro
Oposições
Industrias Jorge Correa S.A. iopoa
•
Nego Limitada Com exlusão de
Carl Zeiss Sociedade Optica Limi- Porcelana Real S.A. - oposição a 6 siçao' ao termo 597.6_45 marca t;--lanei.
Cintos e stisneni..ór'ose:,
• 1\1° 430.179 - Dans, -. C lasse -25 tada No' pedido de desistência .do termo' 113.635: . privilégio , de invenção ras).
Frigorieco Santo Antonio Sociedade trino número 243.826 - Cumpra a de: Vidros Corning Brasil S.A.
. Moore • Mccormack Navegação S A..
Anônima - Considerando-se como ima- exigéticia. I
Aramificio Vidal S.A.- - ()sanção (oposição ao termo 604.788)'.
N° 425.827 --- Loja San-Son Limi- ao termo 136.951: modelo industrial de:
gens o que foi reivindicado como emaCoral S.A. Fabrica de Tintas PS.
tada - Cumnra a exigência.
•
ocas.
Metalurgica Solar Ltda.
maltes Lacas e Vernizes (opo.sição ‘to
.
Estaleiro Sant'Ana
• N 9 426.075
teraeo 602.795 marca. Coral)
Willys Overland do 'Brasil S.A.
INSIGN1A COMERCIAL
Limitada - Cumpra a exigência.
•
Bozzano S.A. Comercial Inclus-sial
modelo inDEFERIDA
N" 426.652 - Administração Imo- oposição ,ao termo 137.324
"
Comércio Pos- e Importadora (oposição ao termo núdustrial
de:
Industrio
e
.
. balaria e Contábil <goraras Limitada amero 604.624 marca Gelederm).
solli S.A. •
N° 115.506 -- Katuel -- Classes 1 Cumpra a exigência.
Comercio e Industrio Matos Ro,-ba
Estrela
Manufatura
de
Brinquedos
..- 2 - 3 - 4 - 8 - 10 - 14 N o 452.945 - Metuilt - Cumpra
S.A.
Oposição
ao
termo
141.265
S.A.
(oposição ao termo 601..561 ti.
- 15 -- 39 - 48 - Companlva 10 . ' • e:dorsos-An.
1-raelo. industsia1 de: Jose Antonio Vtus tulo Comércio Cruzeiro).
ki Kas eali Sociedade Anóo'rna e•
0:swaldo Crovador. . .
.i
Sodiva Soc. Distribuidora de Valo.
•
ER3')S
ela e Comércio - A•-tigo 114.
- toe Wellcome • Foundation Limited res Ltda. (oposição ao termo "atinicto
A Fibreque
N9 434.064
N° '435.583
João Batista Santia- - oposição ao termo: 147.793 - pni- 598.488) .
hes 6 -'8 •- 11 -- 21 - 39 - ll'aPolenghi S.A. Industria.Beastleira de
oe reis Leite
Nas classes 6 - 8 go - Não há o que defrir. O pro-• vilégio de invenção: Jose Iglesias Produtos Alimenticios (oposição ao ter•
1 - 21 - 39 de acôrdo com o cesso foi arquivado por falta de cum- pell
mo 602.298 titulo A Ptzzaiola).
primento de exigência e no por.falta
•
artigo 114.
•
OPOSIÇÕES
1-Olenglii S.A. Industrio Brasi leira de
• N• 434.289 - Geo-Topo Engenha- de pagamento da taxa final, . único
Produtos. Alimenticios (oposição ao
caso em que taba restauração.
lig Limitada - Classes 8 - 33
N• 430.894 -• Alberto Lundgren Refrigerantes Minas Gerais S.A. termo 602.297 marca A Pizzaiola).
Martec Topo Engenharia Limitada Como insignia de acórdo com o artigo Tecidos Sociedade_ Anônima Aguar, (oposição ao termo 601.685 marra Re- Zylberkan •!, Irmão (oposição ao ter.s
mo 601.394 marca Piccolio).
314.
friminas) .
de-ae.
•

•

•

'MARIO OFICIAL . (Seção III)

238 Quinta-feira 23

Cia. de Calçados DNB - ( calFerramentaria de Precisão Unitool Limitada (oposição ao termo 662.271 mar- ção ao termo número 606.672 marca Calce Bem).
ga Unitor).
Tecidos Vicente oares S•A, (oPoa Cia. de Calçados DNB - (oposiao termo número 606.871 aição .ao termo 599.906 titulo Mercantil ção
titulo
Calce Bem).
Regentes Modae)
lnibrica de Ctlas Vítor Limitada
Televisão Easalsior g .A. (oposição - (oPosição ao termo número 604.387
no termo 600.216 marca Excelsior Pu- - marca Victor).
blicidade 1
BI (.14an Indústria 'e Comércio de
Soc. Técnica ,cle Materiais otenía Materiais elétricos Ltda. - (oposi- marca
.p.À. (oposição ao termo 0.949 mar- ção -ao termo . n. 801.711
•
Relco)..
ea Porteiam).
Flamingo Lanches Ltda. (oposição ao Cosmofonh Ind. Eletrônica Limitada - (oposição ao termo número
termo 5§9.5,81 marca Flamengo).
601.851
marca Cosmos).
Industrio Textil Catarineut
Henrique Verpa - (oposição ao
oposição ao termo 601).068 titulo Tek- termo
número 604.525 - marca Ilytil Santa Catarina).
..irofua1ex) •
Vemag S.A. Veículos e Maquinas
de Colas Vítor Limitada
Agrícolas (oposição ao termo 600.771). -• Fábrica
(oposição ao termo n. 804.385 Industrio de Adames - Cleide S.A. nome
comarcial V:ctor Juntas Lida).
!(oposição ao termo 601.987).
Manoel Condido da Silva & Cla.
Sociedade Técnica de Materiais So- Ltda. - (oposiçãío ao termo número
tema S.A. (oposição ao termo número a03.385 - titulo Depósito São
601.947).

Pedro).

•

•

Moveis de Aço Piei S.À. (oposição Frederico Moller - loposioão
ao termo 602.163 marca Siel Seroa Im- termo niimtro 601.750 - nome comercial).
portadora e Exportadora Lida).
Ferramentaria de Precisão Iltnrool Navajas Calçados S. A. - (oposiao termo n. 804.039 - marca
Ltda . (oposição ao termo .602.270 mar- } ção
Califórnia) ..
éa Unitor)..
! The Dow Chernical Co. - (onosia
F Vasconcellos S.A. Optica e cão ao termo n. 599.489 - marca
Mecânica de Alta Precisão (oposição:Dutra/mica).
I 'Fairbanks Morsa & Co. - (onoslao termo 602.220 insígnia Cápsa).
Soc. Técnica de Materiias Sotema •'cão sia termo número 598.825 SÃ. (oposição ao termo 601.948 mar-I marca
•
S. A. Moinho
Ei antista Indústrias
ca Protema) .
orais
(opoaição ao termo número
Bender Wolter Ltda. (oposição ao agg,oao
term.) 604.260 marca Sayegh).
A. Moinho Santista Indústrias
nsotr5tigto9ra2 Auxiliar
ar Em
S
zo(of.osi,:çã_o_S.
o tCeorm
4A
3
erais - (oposição„ao taimo número
599.713 - titulo Confecções Soma
da Engenharia).
Limitada).
Construtora Auxiliar S.A. (oposição 'Indústrias Cama Patente L. Líscio
S. A. - (aposição ao têrmo 609.197
ao termo 599.242 nome comercial)
marca CRITIELS Paulista).
Ca/cimento S.A. Importação Comér- -1VIetali
n Ltda" - (oposição ao ter-cio e Industrio (oposição ao :ermo rni- mo número
600.040 - marca
mero 603.285 marca Calcipedra).
Ca dariofixe)
Casa Tozan Ltda. (oposição ao ter- Indústria de Bebida Netto Ltda.
mo 605.749 sinal de propaganda).
(oposição ao termo número 495.102
Sopal Soc. de Produtos Alimentícios - Marca Boa Refeição).
Ltda. (oposição ao termo 602.409 mar- Usina Açucareira da Serra S.. A
_
ca Avegema).
- (oposição ao têrmo número
Confecçõea- Modastil S.A. (oposição 603.4W - marca Planalto).
Lanifício Sanvo do Brasil Ltda. ao termo 604.908 marca Tourismo).
ao . térmo número 603.815
Irco Importadora Ltda. (oposição ao -(oposição
marca Liberdade).
tèrmia 605.084 marca IRCO). ,
Stil S.A. Soc. Técnica de Instala- Tecidos M. M. Ltda. - (oposiçfto
ções
i Industria s (oposição ao termo a° tênn ° n• 518.583 - marca mm)•
Ibrahim Alarned Suad - (oposição
$(15.234 marca Sti/bras). •
•ao tèrmo
Instrbn S.A. Industrio e Comercio
VIP).número 591.321 - marca
(oposição ao termo 534.155 marca InsIbrahim Almned Sued - (oposição
trutex).
ao ,,termo número 591.322 - marca
Instron S.A. Industrio e 'Comércio
'Xoposição ao termo 503.290 marca In•
Ib•ahim
Ahmed Sued - (oposição
tertron) .
ao termo número 596.249 - sinal de
Instron SÃ. Industrial e Gamércici prr('gganda) .
.
paposi cã o ao termo 527.278 titulo In- Ibrahim Aiuned Sued (oposição
tertron) .
ao têrmo número 604.907 - merca
Instron S. A. Indústria •Comera VIP).
cio
- (oposição ao tarro° 528.773 - Ibrahim Ahmed Sued - (oposição
.,
marza Intertron).
ao farm° número 404.918 - marca
' Manufactura das Montras Roleit VI?).
•
A. Bienne - (oposição

Wrrno

lawaIdin Ahmed Sued - (oposição
ao termo número 674.915 - marca
Meídúrgica alotaram) S. 4. - VV).
(oposi ção ao têrmo número 601.940 Ibrahim Ahmed Sued - (oposição
- marca M M).
ao Urino número 804.922 - mikert
Ernesto Neugebauer S. A. - Ind. V1P).
•Reunidas (oposição ao termo número • Bcil S. A. Ind. e
Comércio a.699 --- marca Doce' de Leite (oposição ao termo número
609415
tibon),
- frase de propaganda "Limpa 1.003
União Fabril Exportadora S. A. vêze_s nos seus 1.020 uso).
- UFF.! - (oposição ao termo núme- ,Cotn&clo e Representação de Acesa() 604.098 a-- marca Polo).
,( -*os T.sarte l a eahtex Ltda. - (opoLamont Representações Ltda. -- a'aito ao térmo 600.872 - marca
(oposição ao tanno número 604.338 - Teartea).
marca Nobre).
loa it Agro Industrial L A. - mil S. A. Comércio e Indústria - (oposição ao termo número 000.503
(aposição ao térmo 606.49?).
- marca Reiylon)..
Cia. de Calçados DNB - tapeai- afogaram Thomaz da Silva - (opaAo ao termo número e06.04. - akdo ao térrno ninnt, ro 599.439 /same comercia]
/ marca sino de Ouro).
Wge.816).

ecn

Jail
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Textil Patiista S. A. - (oposição
Sigla Equipamentos Elétricos Limi.
tio termo número 599.980 - marca toda - Oposição ao termo número
Luar de Julho).
604.279.
Ford Motor Co. Limited - (opo- . Usina _ .Santa Eugenia Sociedade

sição ao tarmo número 599.982 marca Zefir Jr.).
Auto Mecânica Constantino Limitada - (oposição ao termo número
603.834) .
Tecidos M. M. Ltda. - (oposição
ao têrmo número 518.556 - marca

Anônima - Oposição ao têrmo Mimero 603.283 .- Marca USE.
-'
Manoel Aureli Bezerra Oposição
ao têrmo número 602.388 - Titulo
Moinho Santo Antonio.
Indústria e Comércio de Cafés EsM. M.
colhidos Limitada
Opósição ao têro
Tecidos M. M. Ltda. - (oposição In° número 600.448
Marca Federai.
ao térmo número 518.504 --- título
Courtaulds Limited - Oposição ao
. . .
número .586.109 - Marca ri.
Tecidos M. M. Ltda. - (oposição têrmo
Queiroz 6 Monte OposiçãO ao
ao termo número 518.573 - marca têrmo
número 602.998 - Marca São
M. M.).
Pedro.
•
Tecidos M. M. Ltda. - (oposição
ao termo número 518.558 - marca. Hotel Quitandinha Sociedade .Anônima
Opo.sição ao 'termo mimem
M. M.).
Tecidos M. M. Ltda. - (oposição 602.148 - Titulo Santa Paula Quimarca tandinha Club.
ao termo número 518.582
M. M'.).
• Hotel Quitandinha Sociedade
•
Ibrahim Ahmed Sued - (oposição nin'a - °Posi ção ao termo número
ao termo número 593.509 - título 603.956 - Titulo Santa- Paula Quia
tandinha Club.
VIP Cabeleireiros):
cão ao termo númer 605.151 Societe Rhociiaceta ,:- Oposição ao
ceasitani da intervençao cirúrgica ve- téamo
número 604.045 - Marca Ree.
rificaremos desde Idgo a seriedade do
problema. Fan verdade, temos de m gol,
Societe Rhodiaceta ..- Oposição ao
Oposição
Ibrahim Ahmec! &rad
•
aà Muno número 593.511 - Marca tèrmo número 604.570.
-Agência de Passagens Telstar Limi. Vi p
Oposição tada •-• Oposição ao termo número
Ibrahim Ahrned Sued
Titulo TV Tele Star.
Marca 605.513
ao Mono número 602.342
Agênão de Passagens Telstar LimiVip.
tada - Oposição ao têrrno número
.0posição 604.902 - Marca Telstar.
Ibrahim - Ahmed Sued
ao tênno número 604.920.
Ibrahim Ahmed Suecl Oposição
Ibrahim Ahincti Sucd Oposição ao termo número 589 005 - Marca
ao térrno número 604.921 - Marca Vip.
Vip.
Oposição
Ibrahim Ahmed Sued
Ibrahim Ahmed Sued a- Oposição ao Mono número 603,456
Marca
ao 'tèrmo número 604.926 a- Marca Vip.
Vip.
Vuican Mataria/ • Plástico Sociedade
Oposição
Ibrahim Ahmed Sued
ao Mamo número 605,092 - Marca Anônima - Oposição ao tèrmo ndMarca Bobiflex.
mero 599.304
Vip.
H. Campi Ci Companhia LimitadaSumi
-•
Ibrahim Ahmed
°"iça° Oposição ao termo número 598.409 a-a
ao termo . número 605.469 -• Marca Marca Record.
Vip.
Jayme.Lopes - Oposição ao tèrmo
Sociedade número 602.676 - Marca Flastisold.
m
Metahirgi rm Mat'azzo
Anônima Oposição ao termo núme- •a Cardina/ /moveis . e Administração
ro 601.942- Marca M. M.
Oposição ao têrmo núme-Limitada
Marra Cardinal.
Inst. Nacional de • Quimioterapia Li- ro 602.78f)
Oposição ao têrmo número
mitada
Arcou Indústria Eletro Metalúrgica
599.689.
Limitada - Oposição • ao Mamo mi.
Laboratório Clirnax Sociedade Anô- mero 555.129
Marca Marcon.
nima -- Oposição ao tèrmo número
Arcon Indústria Eletro Metalúrgica
Malta.
599.690 - Marca
Limitada - Oposição ao termo núa
Comércio de Autoióveis Sociedade mero 567.020.
Oposição ao timo númeAnônima
Piloto hatercambio Comercial Lima,
•
ro 602.679.
toda - Oposição ao 'termo número
Aço Torsbna Sociedade Anônima
Mar7a Piloto.
599.671
Oposição ao termo número .600.215
Piloto Intercarablo Comercial LimitaMarca Mactor.
da - Oposição ao têrmè número
Aço Torsima Sociedade Anónima -- 599.672
Marca Piloto,
3
0,214
-Oposição ao trmo número 64
João
Silveira
Companhia Marca Mactor.
ao térmo número 597.817 •=•-•°4:'1".
ação
•
Carlo Erba S. P. A. - Oposição talo Indústria Aurora.
Marca
o térmo número 600.1/4
José Olegario Pinheifo,- Oposição.
nrgaddyl.
ao têrmo número 593.709 Touro
Leão Junior 8 Companhia •Socieda- !piranga.
de Anônima - Oposição ao térmo núManuel Damião - Oposição ao têm
mero 604.847- Coração de
mo número 599.065 - Marca Parana.
leão.
Leão Junior 8 Companhia Socieda- Empresa Industrialização do Cais
de Anônima - Oposição ao temo nú- Sociedade Anônima - Oposição adi
termo número 599.716.
mero 606.031 -- Marca Popular.
Ciferrna Sociedade -Anônima MateA Imperial Modas Sociedade AnôOposição
nima - Oposição ao Mamo número riais de Construção
têrmo número 598.744 ,-.Marca
604.390.
mefe.
Importadora Ico Comerlial SociedaIbrahirn Ahmed Sued a- Oposição
de Anônima - Oposição ao tono nú- to tèrmo número 604-923 -• aMrcit
mero 606.125.
Vip
Indústrias Texteis Barbem), Sociedade
Ibrahim Ahmed - Sued
Oposição
,Oposição ao térmo nú- ao termo número 604.924 -- Marca
Anônima
mero 602.425. •
•
Vip.
Sigla Equipamentos Elétricos LimiIbrahim Ahraed Sned - Oposição
tada --- Oposição ;ao termo número ao tèrmo número 604.925 -- Titulo
604.279.
Vip.
AS.

•
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Oposição ORBMTR S. A. - prganizaçãO
T.P.RMO N. 180.488
por
corpo
prismático,
aproximao taram número 604.927 -- Marca Brasileira de Indústria de Hotels e
(lamente paralelepipédico, com
turismo - (oposição ao termo mlAp.
•
•
RepoSitado em: 30 de maio de ligeiro afenilamento para a pai-Ao
Ibrahim Ahated Sued -- Oposição mero Q05.363 - marca Panorama). 1902.
Inferior, apresentando no tdpo
.
ORBITUR
S.
A.
Organização
o termo número 604.928
Marca
Brasileira de Indústria de Hotels e
Requerent: Carlo Fusi - São maior área lente retangular, ut:n.
do que às laterais se articulam as
Ibrahim Ahmed Soed
Oposição Turismo - (oposição ao termo nú- Paulo,
extremidades dos ramos tie suo termo número 605.093 - Marca mero 65.365 - nome comercial) ..
-Titt110: Nova e original configu. porte em "U", estando previ2.os
Bozzano .S. A. Comercial, Induz,ip.
ração aplicada à base de 'máqui- junto. às articulações botões, ..n.
Bicicletas Monark S. A. - topo- trial e Importadora - (oposição ao nas para
plástico.
quanto que pela face infer i or :e
termo
número
805.4327
-marca
ição co termo número $71.020 B. Brazão) •
encontram calços de borracha e
Jaren., Marnoc).
Reivindicações .
mais superiormente placa retanQuimbrasil
Química
Industrial
BraPlásticos Iletalma S. A. --- 'Copogular, com abertura central, seildo
ção• ao termo número 602.658-- sileira S. A. - (oposição ao termo
marca Combrasil).
que, finalmente, o dorso do apanúmero 600.709
laxa PM •Plásticos Machado).
relho e parcialmente suas lafesal3
Fred
H.
Cox
deCia.
'Ltda.
,Metalúrgica Matarazzo S. A. - (oposição 'ao termo número • 601.363
se
apreesntam com região Ornaoposição ao termo número 803.439
- titulo Bem-Bom Bar e. Resmentada em colorido diferente do
- marca M. Marvic).
taurante)
restante do aparelhes.•
Bill S. A. Indústria e Comércio,• Total, de 2 pontou.
oposição ao termo número 601.676 _Takeo Kimoto - (oposição ao
- marca Brilex).
termo número 598.360 - marca
SACI Serviço Assistência Coméa- Paulieela).
•
TARMO N.° 139.490
Claudio dos &anos -Roza - (opolo e Indústria (oposição ao termo
úmero 598.276 - nome comercial). sição ao termo número 598.185 Depositado em; 30 de maio .do
Roland Boiteux - (oposição ao expressão de. propaganda - 'Passou,
Espumou, Limpou".
1982.
Srmo n. 601.052 - marca 3-13).
Teone Moinhos do Brasil S. A.
P. Barone & Cia. - (oposição ao
Requerente: Produções Aud to.
)omercial, Industrial e Agrícola - termo número 604.36() - marca
visuais "Vidihn" S.C. - S. Paulo.
oposição ao termo número 598.412 - Barão).
:tulo recataria Santana).
Titulo: Projetor sonoro para dia.
Tannhauser S. A- de
firmes.
Voltix Indústria e Comércio de Ar- Tecidos - (oposição ao termo núigos Eletrônicos Ltda. - (oposição mero. 602.406 - marca Tanaisa). •
o termo número 602.216 - marca
Mauro Borges Zanettl - (oposição
Volteie).
1. 0 Nova , e origina/ configuraao termo número 6(14.324 - marca
ção aplicada s base de máquinas
ELNABRA S. A. Eletrônica
Trevisan) .
• Brasileira .- • oposição ao termo
para plásticos, caracterizada pelo
José Kempinski Filho - (oposição fato de apresentar região 'paroleúmero 603.489 - titulo Woltex).
ao termo número 591.876 - -nome iep ipédica que se prolonga lateIbrahim Ahsned Suez( - -(oposição
o termo número 606.603 - marca comercial).
ralmente por corpo prismático
Cia. Eletromeciusica Calma - que se afunilr e mdireçâo à exTIP).
(oposição ao termo número 603.067 Umidade, corpo ase a clue corInstalações ConstrUções Engenharia
respondem secções longitudinais
CEL Ltda. - (oposição. RO termo marca asEttir).
Fios e Cabos Plásticos to Brasil horizontais triangulares estando
• imero 602.891 - marca IGEL).
S. A. - (oposição Go terna neraero na face anterior e junto às bordas
Metalúrgica Matarazeo S. A. Plastita1).
superiores prevista saliência piraoposição ao termo número 6111:941 600.011 - marca
midal, com duas faces expostas.
- marca 13. Mi).
1. 0 Projetor sonoro para dia-fil.
situados no sentido longitudinal
°tonai° 1nacio de Aroutijo &
Privilégio de invenção
= (oposição ao termo número
a superior ostentando instrumen- mes, formado por maleta parale)02.598 - marca Neide). a
tos de contrôle, estando a região lepipédica,-com alça usual para
TÈR.:MO N.° 139.388
paralelepipédica mencionada en- transporte e tampa. com nre
Eletro Brasil Sociedade Ltda. cima da por caixa de tôpo abau- lhas. caracterizado pelo fato de
oposição ao term.o número 006.475 De 3 de janeiro de 1902
ítulo Eletro Brasil).
lado, enquanto que a extremidade que numa das laterais se . aloja
Requerente: Fundição Brasil oposta da base apresenta supe- toca discos, remível parcialmente
Grande Moinho Cearense S. A.
riormente suporte inclinado paru parg o exterior, enquanto que no
Oposição ao Carmo número 6O4.617 - S.A. - 85,o Paulo.
intericï . da mala, se encontra ar.a
prensa própria,mente dita.
narca CISNE).
NU° desenho para manipulados
ticulada placa . com tela retariaü.
Total de 2 pontos:
Edilar Materiats de Construção Li- de registro de fogão a .gás.
lar para projeção de dia-filme!: a
oltada - (oposição co termo mimeéste, correspondendo aberto ra,
Patente de .mr)delo industrial
o 601.697 - marca Edilar).
lowzitudinal,. situada na face
• TÉR/sÀO N, 0 139.489
Torrefação e Moagem de Café para:
:ometa Ltda. - (Oposição ao termo
Mora da alça de transporte, entúnica, 605.435 - marca Cometa).
Depositado em: 30 de niaio de quanto mie na lateral opost a a.o
Cluett Pealxxly & Co. Inc. toca-discos se encontram situa1982.
-opoatção ao termo número 602.294 dos dois botões de contraia, dis-.
Requerente: Produções Audio- ,postos
oarca Sanfonizado).
e inplano e diferentes.
Visuais
"Vidion
S.A.
S.
Paulo,
The Gillette Co.. - (oposição ao
Total
de 2 pontos.
Titulo: Nova e original' configuermo número 60.861 - marca oriração ornamental aplicada a viso
.nte Super O. S.).
res, de dia-filmes;
. "
TÉRMO N.° 139,552
Indústrias Geasy Layer S. A. :oposição ao termo número 602.808
Dep. em: 17 de janeiro de 1982.
marca Paravocê)
callampenfabrieN. V. PhIlip's di
Patente Modelo •industrial,
(oposição ao termo número
Titulo: Original mOdêlo orna.
-(1.237).
rsental de vela. Faproco Fábrica de produtos CoaReqnerente: José Jurado Per.
éticos Ltda. - (oposição ao termo
nandes - S. Paulo - Capital.,
1. °) Nôvo desenho para mani-Amaro 603.782 - expressão de pro.1
'agenda) .
pulados*, de registro de fogão a
Indústrias Gessy.Lever S. A.• - gás, caracterizado por ser sua
:OPORiaãO ao termo número 602.807 parte I indicadora dos pontos de
laransabonei
Indústrias 'Classe Lever S. A. - abertura e fechamento do regis:oposieão eo termo número 602.845 tro de gás, provida de um grosso
traço vermelho 2 em alto ou bai- marca Laia).
xo relêvo, interrompido na região
Tieaar B eothara Port Sunlight
- (ODOSirg o ao t gemo número mais larga daquela parte em cujo
iec .(ma - m a rna Perraeol).
espaco é disposto um triângulo 3
Jo rooeira S araes 1. MR. - (000si- braceies. vermelho, em baixo ou
pn tarnIn etImero 605.310 alto relvo, com um de seus ânnprnn pç] 1• n•,110,Int)
rulos dirigido, à guiza de Séia in1.°) Nova e original configuraORBITUR S. A. Organização dicadora, para a norção menor
rão ornamental aplicada a visores
1. 0) Original' modelo ornamen,
Irrailera de Indústria de Hotels e extensa d otraço 2.
de d"R.-fi i tnes, caracterizada pelo tal de vela, que se constitui por .
fluamo - (opoeleão co termo miTotal de 2 pontos.
nero 605.364 - título Panorama).
fato de ser, o aparelho formado corpó convencional configurado '
Ibrahim Ahmed Sued

••••n•••n...

fi.q.1
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inicialmente um grosso solado feito em,
peças única de material plástico rígido,
com configuração acentuadamente recurvada desde o enfranque até a 1)l.
queira, esta de espessura decrescente
e levemente revirada para cima, e fora
mando ainda um salto posterior, fortemente afilado em direção à extremidade
inferior, onde é dotado de pequeno
taco, todo granulado em sua face exposta; e por sua vez o *corte) do calçado sendo formado por uma faixa
transversal, feita em couro, plástico ou
equivalente, tendo largura decrescente
das bordas laterais para o centro, e
`
com linha de contorno anterior provida
•
de três bicos centrais; e em cada lateral da dita faixa sendo previsto um
recorte central era V, avançado para o
imano* dividindo-a em dois , trechos, o
posterior fixado no lateral correspondente de
lo por uma lâmina met&
com tras furos contronados pot
corems ranhuradas, opala se aplicam pré..
gos, e o anterior por um par de Ituni".
leira de Artefatos Plásticos, estabeleci- nas, cada' qual com dois furos contora
nados por cortes ranhuradas, onde
da na -a tilada de São Paulo.
também se aplicam pregos; e finalmente,
• 1 — Original decoração em maçrno centro da referida faixa transveta
netas e 8a:rifares, constituída por aia-.
sal sendo aplicado um ornato formado
çaneta, botão, puxador ou similar, capor duas rosáceas sobrepostas, forma.
racterizado por um núcleo de material
das por uma multiplicidade de delgadaa
opaco ou ligeiramente transparente de
pétalas radiais levemente recurvadas, e
cor con.rastante e variada de feitio
fixadas centralmente por um botão cir.
tronco cónico, alongado com a base'
miar, èste provido de uma saliência
maior volatada para fora e tendo permaior e central, contornada por outras
furação .certtral roscpeada internamente
menores periféricas, nadas de superfla
para fixação, na sua base menor e,
•
cie ranhurada; tudo substancialmente
apttlicada sóbre a base maior uma decomo descrito e ilustrado nos desenhos
ri G
coração em relvo preferivelmente metálica ou plástico metal izada, repre19 — Neévo modèlo de calçado plás- anexos.
sentando Siglas, iniciais, distintivos oit o ca
Caracterizado por compreender Mi- ,
outros e capeando o conjunto uma capa cialmente um grosso solado, feito em
TaRMO N° 140.827
de mater:al pids, 'co conYeaiente, trans— peça única de material plástico rígido,
De 7 de julho de 1962
parente com feitio de disco espessado acentuadamente recurvado desde a reModelo Industrial *Novo modelo de
e de diámetro substanc l almente maior do giâo do' enfranque até a biqueira, com
que o. do cante interno e com as bordas suave reduçã'o de espessura em direção sandália».
Sabap Sociedade Anónima Brasi.
arredondadas e encMaclo por uma calo- a es ta última, que é levemente recurvata do mesmo mater:al que forma corpo ...a para cima; e ainda o mesmo solado, leira de Artefatos Plásticos, estabelecia
úni co com od tszo, prujetando-se sapa.. cuja
face
-superior é suavemente reen- da na c'clade de SI" Paulo.
rionnente no mesmo sentido da base trante em tõda a sua extensão; formanmaior do tron.,:o de cimo que configura do um salto alto posterior, fortemente
o núcleo central in:crita em anal ou afiado em direção à extremidade livre
reba:xo horizon:al circundante que deli- inferior, onde é provido da um pequeno
mita• superiormente o d'sco transpa- taco. todo de granulações
granulações em sua face
rente. — Total de pontos 3. exposta; e a parte do «corte» do calçado sendo composta por duas tiras
•
transversais anteriores, de larguras
igua:s e cons..antes, feitas em couro,
Em 6 de julho de 1962
plástico ou similar, tiras estas aplicaNõvo Modelo de das pelas extremidades nos laterais rsa a
garrafa.
opostos do solado, mais próximas entre
S.A. Vina-ola e Agrícola Sanro- si num dos lados e mais afastadas no
19 — Nõvo madalo de sandália, caquense eSA.'v;.A.S.», estabelecida na lado opersto, com fixação provida por racterizado por compreenden inicialcidade de 'São Pablo.
pequenas placas Metálicas retangulares, mente um grosso solado, feito em peça
com dois furos extremos laterais, con- única de material plástico rígido, e suatornados por corems ranhuradas, e nos vemente recurvado desde a região do
quais se aplicam pequenos pregos; tudo eafranque até a biqueira, sempre com
tw...bstancialmente como descrito e ilus- espessura aproximadamente constante,
e com face superior suavemente reentrado nos desenhos anexos.
trante, solado êste que se continua pos•
teriormente formando um salto grosso
e de pequena altura, fortemente recurTERMO N° 140.826
vado em seu contermo posterior, e proDe 7 de julho de 1962
vido em sua extremidade inferior de um
Modê10 Industrial .tOriginal Modelo pequeno taco, com face exposta Moda
dotada de granulações; ,e por sua vez,
de calçado plástico».
Sabap Sociedade Anónima Brasi- o «corte» da sandia sendo fo;mado
leira de Artefatos Plásticos, estabeleci- por duas faixas transversais de mesma
largura, feitas em couro, plástico ou
da na cidade de São Paulo.
•
outro, cada qual sendo provida cen„
tralmente de duas delgadas tiras para19 — Original moda io oe garrafa,
lelas.. longitudinais, fixadas por costucaracterizado por compreender inicialà
ras, e com con.órnos laterais em, z:g•
zaça faixas estas aplicadas pel.,s extremente um trecho alargado de base,
midades mos laterais do solado, mais
tendo secção transversal circular, pequena altura e paredes laterais fortepróximos entre si num dos lados e mis
afastadas no lado opósto, e com famente arredondadas, trecho este sepação provida por p.:qu2nes iâni.nas a a.
rado, por ligeiro estrangulamento de
tálicas, cada qual sendo datada de dois
secção, do corpo principal da garrafa,
furos 'extremos contronados por corams
o qual tem grande altura e é formado
ranhuradas, on 12 se a?licain pc,;Lrensi
a partir de um trecho inferida de secOriginal modelo de calçado pregos; tudo substanciillinente con.o di ação transversal circular gradativamesta
1°
caracterizado por compreender cra° e !lustrado nos desenhos aos.
crescente de baixo para cima e at'n- p

i gindo'aproxirnadamente a terça parte da
TERMO N9 .140.753
em forma de número, encimado
altura total da garrafa, após o que
por bico de salda do pojia, e caprossegue em Mávo e longo trecho, de
Em 19 de março de 1962
racterizado essencia/mente pelo
secçáo circular gradativamente decresfato do referido corpo achar-se
Patente de Modalo Industrial.
cenae, sem passagem brusca de um para
asssentado, formando peça única
Titulo: Original decoração em ma- o outro, mé atingir um terminal cilinsôbre um disco vertical de saliên- çanetas e sattilares.
dr' co, superior; e acima do corpo princias e reentrb.nclas a semelhança
Raqueren
Abraham Galomon Poli- cipal senda previsto o bocal superior,
de uma enrrenagem; pel fato tans..ki — S. Paulo.
comaoato inicialmente por curto trecho
ainda deste 'disco ou engrenagem
cil:ra!rico, de diãmetro reduzido, seguidispor-se sôbre uma base circular
do por alargamento tronco-cónico, de
de regular altura, aprox t madapequena altura, o qual continua-se por
mente a do disco. base essa. que
trecho cilíndrico alargado. e terminando
em um último trecho também cilíndrico,
configura em sua parte central
I e. menor diâmetro que o anterior; tudo
uma zona circundante reeenter.stiaatancialmente como descrito e iluste em forma curva, e finalmente
. trado nos -desenhos.. anexos.
pelo fato desta zona limitar ~bordas igualmente circundantede perfil côncavo. porém, concorTÊRMO N. 140.825
dante com o perfil da zona cenDe 7 de julho de 1962
tral, sendo a borda rupericr • .:t.e diâmetro ligeiramente inferior que
Modelo Industrial (Nevo Modelo de
o da borda inferior.
Calçado Plástico».
Total de 2 pontos.
Sabap — Sociedade Anónima Brasi-

TERMO N. 140..725
de 5 de ju'ho de 1962
Modelo Industrial aN•avo Suporte
para roda suplementar de automóveis.
Fábio Mas'n1. residente em Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

1 9 — Ntivo supor:e para roda, suplementar da. au;onióvais caracterizado
por comprcenc.n.r in'ciolmcnt, urna haste
tubular, composta por tua trecho central recurvado em serni-eiraulo, que se
continua era ambas as eatreMdades por
trechos simétricos e opostos, recurvados
em sentido opo,:to, aproximadamente de
um quarto de cintilo, com pequenos
terminais ratilineos e ligeiramente recurvados no sentido transversal. pelos
quais se aplicam sóbre o para-choques
do automóvel, ai sendo fixados por parafusos; e da referida haste tuba:ar, em
nível ligeiramente inferior ao da pas agem do trecho central para os imarais,
salientando -se para a frente um suporte
em U, com um prolongamento central
superior em I. invertido, fixado pela
extremidade livre sob a parte superior
do trecho central da haste, suporte este
provido de três parafusos para ftaação
da roda;. e ainda na mesmo trecho
central de haste tubular sendo prevista
uma travessa retilínea. interna de cuja
face posterior salientam-se dois tubos
retilíneos ortogonais, atravessando a
parede posterior do veiculo, apôs a
qual são interligados por nova 'travessa
paralela, nesta articulando-se as extra'tildadas achatadas de dois longos braços retilíneos, abertos em V, e com as
extremidades livres formando curtos
ierrninais achatados, dobrados lige;ra-;
ente, e providos de rago longitudinal i
terno para fixação no suporte do!
ra-choques trazeiro; tudo substancialnte como descrito e Alastrado nos de-1
~hos anexos.
1
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MARCAS DEPOSITADAS
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Pubileacto falta da acordo 'sou* o art. ItO do Código da Propriedade industrial. Da data da pubileasáo occetwoeá a
• prazo de 60 da para o deferi:moro do podido. ~t• tese prazo poderio apresentar sua, oposições ao Departaineuto
," requerido
Mecíanal da Propriedade Industriai aqueles que se Morem prejudicados com a ecoem& do refir

Tisna) n.9. 611.432, de 8-10-63
Indústria de Papel Nossa Senhora do
-nrto Feliz S. A.
São Paulo

NOSSIC. SENHORA
DO PORTO FELIZ
Ind. Brasileira
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, • balões (exato para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochuras não Impressas, cadernos dè escrever, capas par adocumentos, Carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, 'cada'',
nos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices, confetl, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices,
fôlhas de celulose, guardanapos, livros
não Impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par !errar, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel era bobina para Impressão, papel encerado,
palel higiênico, papel impermeáxel,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente. sacos de papel.
Serpentinas; tubos postais. de .cartão,
tubetes de papel
.—
Termo a.° 611.433, de 8-10-63
Engenharia Indústria e Comércio Ypeti
Ltda.
lo Paulo
I NDErsTRIL E

cowERci O !MI
1/111,11,..
Nome comercial

Têrmo n.° 611.434, de 8-10-63.
Engenharia • Indústria e Comércio Ypeti
Ltda.
São -Paulo

•

YPETI

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas argila,
areia. azulejos batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta-

o

ção, 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, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, 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 impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavinsentaçlkia, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar ',casas. massas anti-ruidos
para uao s nas construções, parqueies. •
mias, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitrôs

para chá e café, conjuntos para -dor.
mitórios, 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, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras! guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão. mesinha
Termo n.° 611.439, de 8-10-63
para máquinas de escrever, móveis ia.
Indústria de Produtos Químicos "Bemlevisão,
molduras para quadros porta.
Vinda" Ltda.
retratos,
poltronas, poltronas-camas,
São Paulo
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
' sofás-camas, travesseiros e
'BE11,-VINDA
vitrines
lápis, porta-cánetas, porta carimbos.
porta-cartas, porta-blocos, penas. prensas, pincéis, prendedores de papéis. percevejos, réguas, 'stencis, separadores
para arquivos, sinetes, untas para escrever, tiralinha, tintas para carimbos.
Untas para duplicadores, tintas, para impressão, tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e • desenhos, máquinas de endereçar, máquinas registradoras

Ind. Brasileira
Classe 46
Agua de lavadeira

Termo n.9 611.443. de 8-10-63
Comercial de Sal "3 Irmãos" Ltda.,

Termo n.° 611.440, de 8-10-63
Erasmo Henrique da Silveira Tosta .
São Paulo

CELAVAX
Ind. Brasileira,

Termo n.° 611.435, de 8-10-63
Mercantil e Industrial de Artefatos de
Borracha "Santo Amaro" Ltda. Classe 46
São Paulo
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
slarro AVARO
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras vidros, metais
Classe 39
Para distinguir genéricamente artefatos e objetos, panos para. polir e para limde borracha, não incluídos em outras peza, panos de esmeril e material abrtsivo empregado na limpeza de metais e
classes
objetos, sabões em geral e saponácem
Termo n.° 611.436, de 8-10-63
velas e velas a base de estearias,
Ing, C. Olivetti tl C. S. A.
sabões em pó, m flocos, esponjas de
Itália
limpeza

LIVETTi
Classe 17
Para dist.nguir máquinas e Instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivoa para correspondência. almofadas para carimbos e para tintas, abridores de cartas, arquivos, apontadores,
berços para mata-borrão, borrachas,
brochas, canetas para desenhos. cortadores de papel. colchetes. carimbadores.
cestos para papéis e correspondência,
classificadores, clips. coladores. canetas.
compassos, cofres, canetas lameiros, canetas esterográftcas desenhadores, datadores cota minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros. espátulas, furadores. fusins. fichários, fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos'.
máquinas' para escrever. calcuiar, e somar, fitas gomadas. máquinas para
grampear. gama arábica, gomadores,
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios. gis, godets. instrumentos - de
escrever e de desenhos, lápis lapiseiras.
molhadores, mata-borrão, máquinas e
apetrechos para apontar lápis cnapotecas. metros para escritórios e para
desenhos. papel carbono. perfuradores,
pastas para escritórios. com fechos de
metal, pastas para escritórios. com fechos de metal, porta-tinteiros, porta-

São Paulo

a

Termo' n.° 611.441, de 8-10-63
Francisco Lima Filhc
São Paulo

•
BOCk LARGA,
Ind. Brasileira
Classe 32
Almanaques, agenda-s, anuários, álbuns
Impressos, boletins, catálogos, edições
impressas, folhetos. jornais, livros impressos, publicações impressas, revistas,
órgãos de publicidades, programas radiofónicos e rádio-televisionados, peças
teatrais e cinematográficas,
programas circenses
Termo n.° 611.442. de 8-10-63 Indústria e Comércio de Móveis Estofados Nunes Lida
São Paulo
NUNES

Ind. brasileira
, Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, .stofados ou não, Inclusive móveis para as.
critório. Armários, armaários para banheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos

•

3 IRLIXOS
Ind. Brasileira

Claise 41
• Para distinguir: Alcachofras, aletria,
alho, aspargos, açucar, alimentos para
animais, amido, amendoim, ameixas,
amêndoas, araruta, arroz. atum, aveia,
avelãs, azeite.., azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas, biscoitos, bani.
bons. ' bolachas. baunilha: café em p6
em pó. cacau, carnes chã, caramelos,
chocolates, confeitos, cravO, Cereais,
cominho, creem de 'leite, cremes alimenti cios, croquetes, compotas, can g ica,
coalhadas, castanha, cebola, condMen.
tos para alimentos colorantes, cbourl-*
ços; doces, doces de frutas; espinafre,
essências alimentares, empadas, ervilhas,' enxovas. extrato de tomate; farinhas alimeritIcias, lavas, féculas,
cos. farelo, fermentos, feijão, figos frios,
frutas secas, naturais e cristalizadas;
goma de mascar, gorduras. gránulos.
grão de bico. palatina, goiabada. geléias; !larvas doce, herva mate, hortaliças; lagostas linguas, leite, leite condensado, leite em ó, legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro; massas alimentícias, mariscos, manteiga, margarina, marmelada, macarrão, massa de eumate, mel e melado, mate, massaa para mingua. molhos, moluscos, mostarda,
mortadela; nós 'moscada, nozes; 'óleos
comestíveis, ostras, ovas; pães, paios,
pralinés, pimenta, pós para pudim, pl.
cldes. peixe, presuntos, patês e pesita
pois, pastilhas, pizzas, pudins; queijo',
requeijão; sal, sagú, sardinhas, saradal.
ches, salsichas, salames, opas enlatadas,
sorvetes, suco de tomate e de frutas; tos.
rada, tapioca, tâmaras, talharim tremoços, tortas, tortas para alimetno de
animais e ves, torrões, toucinho, vinagre
Termo ri.° 611.445, de 8-10-63
Representações Jaraguá Ltda,
São Paulo

JARAGa
Ind. Brasil ei ra
Classe 50
Impresaos

242 Quinta-feira 23
n.° 611.446, de 8-10-63
Mercearia Itairiai Ltda.
Sâis Paulo

Ind. Brasileiri
Classe 41
;Abacaxis, .abricós ,acidos -aromáticos
para licores; , açucar, aletria' . alface,
alho, ameixas, amendoas. amendoim,
ananazes arroz, artigos de pastelaria;
aspargoa, aveias, avelãs, zeitonas. azeites, bacalhau, bananas, banana glacê.
seca e em doce, bananada; banha, batatas, batatas doces; baunilha, beterraba,
biscoitos; bolachas. bombons. casses de
cabrito, carneiro, de porco, -cie vaca,
de caça (seca e verde); carnes em
conserva, cacau, café, camarão, canela
caramelos; .aastanhas; cebolas; cereais.
ela em folha. de Ceilão. de Formasa.
da !adia, preto, do Japão, e veada:
chocolates; cogumelos, compotas. con•
servas, confeitos, cravos, damascos, doces em geral, erva-mate, ervilhas, aspargos, essências no alcoólicas para
alimentos e doces; extratos de tamate:
farelo, farinha de arroz, de aveia, de
centeio; de 'cevada, de milho, 'de inati•
dioca, de.sagu, de trigo, favas de baunilha, de feijão- verde e de mel; féculas para alimento; fiambre. figas. fígado, flocos •de milho, de trigo, comestíveis; framboezas; frutas confeitadas, em
calda, em conserva, secas e verdes; fubá
de milho e de mandioca; gelatina; ge.
•leias; goiabada, gorduras comestíveis,
groselhas, guandu, lagosta. laranja tecumes, leite, leite condensado, lentilhas
limões, línguas, linguiças limai:, (frutas), ruaçás, macarrão, malte mandioca, mangas, manteiga, margaiinas; mariscos, marmeladas, marmelos, massas
alimentícias, massa de aletria, massa
de tomate, mel, melado, tnelaacias, melões, milho,' milho verde, miudus. malho,
molho de pimenta e de tomate. moluscos, morangos, moscatel (uva) mostarda, nabos, nozes açucaradas, nozes
do Pará, óleo de amendoal] (canasta
vais), óleo de babaçu (comestivel). óleo
de dendê, de oliva, olivas, ostras, ovas
de peixe, ovos, panquecas, pão. pães de
açúcar, pão de ló, passas, palmitos, pastéis, patos, peixes salgado e seco,, pêra.
• pimenta :de Guiné pimenta Malagueta,
em pó e do Reino, pimantão, - pinhas.
pinhões, presuntos, quiabos, queijos,
.sal de cozinha, sal fino de mala, sal
grosso, salame, salsa, salsicha, sardinhas
em lata, sementes de cominho: subitaddas alirnenticias sumo de frutas, tâmaras, taurinos, tomates, tortas, toucinho,
tremoços, trigo, triguilho, tripas. trutas.
vinagre
Tenno n.9 611.447, e 8-10-63
Potlgelli & Lollato
•
São Paulo

.
ANDORINHÀ
Ind. Brasileira

DIÁRIO OFICIAL (Seção til)
fava, farelo, fubá, gomas para mascar,
atiéias, goiabada, gorduras, grão de bico. glaces, giicosa baunilhas, extrato
para doces, extrato de tomate, ervilhas
enxoya, extrato de carne, flocos, essência para balas,' doces e alimentos. gelatinas, granulos, herva-doce, !anuas, linguiça, leite, lombo, leite condensado, leite em pó, legumes, lentilhas, lagosta,
mel, marmeladas, mortadelas, manteiga,
mostarda, mariaco, moluscos, molhos,
margarina, massas alimentícias, massas
de- tomate, melado, nós-moscada, óleos
comestiveis, ostras; paios. pessegada
Deixes pescada, pickes. nate:, pastilhas,
pós para pudins, arab:lés, pães. pimenta.,
presuntos, polvilho, queijos, quisera de
milho, rações balanceadas, requeijão,
roscas, sagú, samarnes semolina de trigo, sopas enlatadas, sucos de trutas,
salsichas, sal, toucinho, tremoços. trigo.
torta, torrões, torradas. (amaras, tapiocas, vinagre e, xarque

Termo n.° 611.451, de 8-10-63
Seleta Publicidade Ltda.
São Paulo

SELETA
Tnd. Brasileira
Classe 32
Almanaques, anuários,' álburss impressos, cartazes, catálogos, ¡ornais' nacio
nais e estrangairos, publicações impres-i
sas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e cinematogrâtiras
e revistas impressas
Termo n.° 611.452, de 8.10-63
Antonio 'Tcórilo :*a Costa
São Paulo
'
'ata

Termo n.° 611.448, Je 8-10-63
"Forbrasco" — Fornecedora Brasileira
Comércio e Representações Ltda.
São Paulo

FORBRÀSCO
Ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço- preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze adi brita° ou
paiclalmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, Jarro - velho,
gusa em bruto ou , pardahneute trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fôlha. latão
em fólha, latão em chapas, latão em
vergalhões, - liga metálica, limalhas
magnésio, manganês, metais aão trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel, ouro, zinco
corrugado -e zinco liso em %lhas
tos, tijolostubos de concreto, telhas, tacos tubos 'de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos. vitróe
•Termo n.0 611.449, de 8-10-63
Feedfar Matérias Químicas Ltda.
São Paulo

PESDFAR
Incl. Brasilein
Classe 50

Para distinguir: O timbre de todos os
Casse 41
impressos comerciais da firma, tais co'Amêndoas, raruta, alpiste, avela, aut. mo: papeis de carta, memorando, endo, ameixas, azeites, açúcar, azeitonas, velopes, cartões de visitas e comerciais,
avela, atura, amendoim, alhos, balas, faturas, avisos, recibos, títulos, cheques.
bombons, biscoitos, bolachas, batatas, letras de cambio, duplicatas, promissóbananada, bolos, bacalhau, banha. carias, ações, bilhetes e passagens
sela, chouriço, chocolate, caramelos,
Termo n.9 611.450, de 8.10-63
Coalhada, camarao, cisnes de baleia,
Comercial Soda Tamoyo
confeitos, cacau, cereais, cebola, crente
São Paulo
de leite, creme de milho, condimentos,
Crustáceos, chã, cravo. café, -caagica,
TALIGY0
laSco, castanhas, cominho, cangiquinha,
Ind.
Brasileir,
conservas alimentícias doces, drops, ligadas, frutas, frutas secas, frutas em
caldas, trutas cristalizadas e frutas com
Classe 46
potas, féculas, figo, fermento. farinhas,
Para distinguir: Soda , caustica

Janeiro de 1964
Termos os.. 611.-457 e 611:459s de
8-10-63
' M. M. A. Barros
São Paulo •

CELOFK.
IND. BRPSILEIRA
Classe -31
Lona' de creio, gacheta. anéis 'de' vedação. 'bujões. carburador. bu)ões de
cabeçote, bujões de cárter, bujões de
diferencial, -carialetas, correias de traiumissão mangueiras, tatnpõeí, tubtdaçOes para vedação, vedadores, arruelas,
buchas, canaletas, correias : de filtro,
cordões de porta-mala e das Partes doa
automóveis, correias de ventilador, tette dos vidros das Portas, das rodas e
dos cubos, feltro dos visos das portas,
Entro para retentores, lonas dso patins
dos freios, mangueiras, mangueiras
dos treios, do eixo trazeiro, do cárter,
do radiador e do filtro de ar
. Classe 22
Para distinguir: Fios em geral para
tecelagem ,_e para .uso comum.' Linhas
para costura. bordados e tricotagem.
Fiái de algodão, fios de anho, canhamo e luta, fios desseda natural, rabona
e- tios de lã para tecelagem.' para bordar. parsascostura, tricotagens e para'
crocheta fios plásticos e fios de Mulose. Linhas para pesca

Termo •n.9 611.458, de 8-10-63
Classe 41
•
Com a-aia' e Importadora Tridox Ltda.
Para distinguir: Café. em grão, torrado e
São Paulo
moído
Terno n.9 611.453, - de 8-10-63
"Consoa" Planejamento Consultoria de
Organização Racional do Trabalho Ltda.
São Paulo

CONSORT.
IND. BRASILEIRA

'TR1DOX
BRASILEIRA
Classe 8
Relógios
Termos os. 611.460 e 611.461, de
8.10-63
Este Asiático Comércio e ,Navegação
Ltda.
São Paulo,

Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso
ESTE
'Ind. Brasileira
dm cheques, duolicatas,"-envelOpes, faturas, imitas promissórias, apel de correspondência e recibos, impressos em
Classe 32
1
carfazea, placas, aibuletas e veIcidos,
Alman
' aguas, anuários, álbuns Impresbilhetes. impressos
sos, cartazes. catálogos, ¡amais nado
Termo sa° 611.454. de 8-10-63
nata e estrangeiros, publicações 4mpres• &rir Representações Ltda.
sas, revistas. Propaganda 'em rádio,
televisão, jornais, programas l radiofóniSão Paulo •
cos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas Impressas •
•
Classe 50
Para distinguir: Impressos -paaa uso
em: cheques, luplicatas, envelópes. fa• '1NA
.
turas, notas promissórias, papel de correspondência a recibos, impressos em
cartazes, placas, tabuletas e' veleulos,
Nome civil
bilhetes impressos
Termo n.o 611.456, de 8-10-63
Termo n.° 611.462, de 8-10-63
Saad &emes
tirania Morgan Stun São Leopoldo
São Paulo
•
Ltda.

ONDOX
INDÇ BRASILEIRA'
Classe 8
Relógios

São Paulo

URANIA MORGAN
Ind. Brasileira
Classe 28
Para distinguir uma pedra para aznolar
lâminas de ha raea r
•

Quinta-feira 23
Termo is.° 611.463, de 8-10-63
>peja Artigos de Papelaria:Ltda.
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção ill)
Tênno ri.° 611.465, de 8-10-63
, Termo n.o 611.472, de 8-10-63
Riobras Representação e Comércio Lide
Oficina Mecânica Para Automóveis
São Paulo
Catanduva Ltda.
São Paulo
•

JAPEJt
Brasileiro.

T nd.

•

RIOBRAS

REPRESE1T4I 0

E

.

COIXRCIO LTDA.

Nome comercial
Classe 17
Para distinguir máquinas e usumações
Termo n.° 611.466, de 8.10-62 .
para escritórios e desenhos eis geral:
Ivo Appratti
Arquivos para correspondência, almaSão Paulo
, radas para carimbos e para tintas, abri.
dores de cartas, arquivos. apontadores.
•
. berços para mata-borrão, borrachas.
• uruXo
Ind. brasileira
brochas, canetas para desenhos, cortadores de papel, colchetes, carimbadores,
.Classe 50
•
cestos para papéis e correspondência.
classiticadores, clips, catadores canetas. Empresas de buinho. entidade dedicach
compassos. coisas, canetas tinteiros. ca• a exIoração da indústria turística, a se
netas esferográficas desenhadores, data- usada em papéis de corresponencia
dores cosa minas, descansos para lápis contabiliade, impressos. foihs tors catáe Canetas, esquadros.. espátulas furado- logos.' bem como em veiculas, edifi.
dos. letreiros e outros locais
res. fusins. fichários, fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos
Térnio
n.° 611.467. de 8-10-63
máquinas para escrever, adictas. e so- Or.—"itação
"Arpawi" Adrninistraãc
mar, fitas gomadas, máquinas para
"
. Corretagens S/C
grampear, goma arábica, gomadores:
São Paulo
r.1 "
grampeadores, grampos se ganchos para
F.;
escritórios, gis, godets instrumentos de '
escrever e de desenhos. lápis, lapiseiras.
' ,''.t R"1" A . 11 I
malhadores, mata-borrão. máquinas 'e
'.iirasileira
apetrechos para apontar lápis.- campotecas, metros para escritórios' e para
desenhos, papel carbono. perfuradores.
Classe 30 .
pastas para escritórios, com fechos de Impressos em gemi. cartões ca..arcia;s
metal, pastas para escritórios. com fe- e de visitas, placas, carimbos, letreiros,
chos de metal, porta-tinteiros, porta- displays, cartazes, rolhetos, folhinhas,
lápis, porta-canetas. porta-carimbos, promissórias, carimbos e propaganda
em geral
porta-cartas, porta-blocos, penas, prensas, pincéis. prendedores de papéis. perTermo n.° '6/1:468,.ds 8-10-63 '
cevejos, réguas, stencis, separadores
Ivo Appraiti
para arquivos, sinetes, tintas para caSão Paulo
crever, dralinba, tintas para carimbos,
_
tintas para duplicadores, tinias para Impressão. tintas para desenhos. aparelhos
T E Brasileira
-U P,I. ,...d.
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhas, máquinas de en•
dereçar. máquinas. registadoras
'
•
Classe 50
Termo n.9 611.464, de 8-10-63
tele
fônicos automáticos — mnRiobras Representações e Comércio Centros
nuais a magnatas — Aparelhos teIefõniLtda.
cos para todos os fins e telégrafos '
Cão Paulo
Termo n.° 611.469, de 8-10-63
¡Indústria & Comércio Macem/laza!, Reinato e De Maria Ltda.
XI OBRAS
Saa Paulo
Ind.
Brasilei-".
ciasse

Artigos de vestuários, roupas feitas
smni-confeccionadas ou sob medida,
para homens, senhoras e crianças, a
'abes: Agasalhos feitos de peles naturais ou artificiais, anáguas. aventais,
batas, babadores. blusas. blusóes, boi-.
nas, bonés, bolaras. cominações, casa
cães, capotes, calças, calça-saias. chinelos, cintos. cintas, camisas, camisetas,
calções, cartolas, coletes. corpinhos. ceroulas. cuecas, cobrinhos, cueiros, dia.
péus; dohnans; echarpes. estolas; fardamentos: gorros. galochas, gravatas.
çuarda-pó: impermávels: jaquetas; lem
çoa, leques. lenaaria, ligas. libres, lim
Ileries; mantas, meias; palas. paletós
pantufas.' pijamas. - peignoirs. punhos,
peitos e peitilhos para camisas. pèlerinea, polainas: pombas. pullovers; quie monos, guep1s; regalos. robe de cima>
bre, roupas de brim para o trabalho
roupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias. aolidéos. aborta, sungas. slacks. sueteres,
suspensórios. soutiens, sobretudos: tajea, ternos, toucas, tailleurs. turbantes
uniformes, uniformes para empregada%
vestidos; xales

CA TANDUVA
Tno. Brasileir
,

danamo ae

z43

dorea, tela de arame, tubos para anca.
namentos, trincos,. trilhos- para portas
corrct, baças, molas para portas,
vasas, vasilhames e verrumas
Termo n.°. 611.474, de 8-10-63
Elweco Materiais Ejétricos Ltda,
São Paulo

ELWECO
ind. Brasileira

Classe 21
Classe 8
Para distinguir: Veiculas e suas partes
• Materiais elétricos
Integrantes: Aros para bicicletas. • automóveis, auto-caminhões, aviões, amorl'errno n.° 611.475, de 8-10-63
tecedores, alavancas, de câmbio, barcos
.
Café Rocket Ltda.
breques, braços ara veiculas, • bicicleSão Paulo
tas. carrinhos de mão e carretas, canil.
nhonetes carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berço, carrostanques, carros-irrigadores carros, carGAFE
roças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veiculas, cubos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever,
a
corrediços, para veiculas, direção. dast/.
A MODA DA ROÇA
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
• INWSTRIA BRAS I tl 1 RA •
ensaies para unos: 0E03 de direção,
'seios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas lanchas, motociclos, molas.
. Classe 41
motocicletas. Motocargas. moto furgões.
Café moido e café torrado
manivelas, navios, ónibus. para-choques.
Tè1T110 n.9 611.476, de 8-10-63
para-lamas, para-brisas, pedais, mansões,
rodas para bicicletas , raios para bicicle- Astral — Estamparia de Tecidos Ltda.
São Paulo •
tas. reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculas, selins, tricicles tirantes para veiculas, vagões. velocipe.
des, varetas de controle do atogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
chrros; toletes para carros

ASTRAL

Termo n.9' 611.473, de 8-10-63
Indústrias Santos Azevedo 1''
São Paulo

PLANEX

Ind. Brasileira

Classe 36
Artigos da dna.
3-1("="
Termo n.° 611.477, je-7Leopoldina — Representações, Empreandamentos e Participações Ltda,
São Paulo -

Classe 11
Ferragens e terramentas` de ti-ia espécie. cutelaria em geral e outros artigos
Classe 50
de metal nâã incluídos em outras elasImpressos •
blies, argolas, armações de meai, abriblies, argolas, armações de metal, abriTermo n.° '611.478, de 8-10-63
dores de latas. arrames lisos ou farpaJosé Romano Gamai(
dos, aparelhos de chá e ca te. assadeiSão Paulo
•
ras, açucareiros, brocas, bigornas, baixelas, bandejas. bacias,- baldes, bombo.
l+IODULART
ateres, bules, colheres para pedreiros,
CAIBA DO CEU
camisas para cilindros e trilhos, cadeaClasse 16
çnd. Brasileirs
dos, correntes, cabides, caixas de metal Chapas ou placas de madeira, para Jor.
. paia ortões, colunas, chaves, cremones ros, revestimentos de paredes e divisões
chaves de ara.4usos, conexões para eninternas de edifícios
Classe -12
canamentos,
canos de metal, chaves ds
Aguardente de cana
Termo n.9 611.479. de 840-63 •
fenda, chaves ingiezas; cabeções,. Cbtle•
ais. copos, cachepots, centro de mesa,
Eskssnparia Agua Branca Ltda;
Termo n.9 611.470, de 8-10-63
São Paulo
Indústria 5 Comércio Glacomazzi, Rei- coqueteleiras, caixas para acondicionanara e De Maria Ltda.
mento de alimentos, caldeirões, caçaroCREAÇOES
São Paulo
las, craleiras, cafeteiras, dobradiças.
ECIGH—CLAS:.
•
enxadas,.
esferas,
engates,
enfeites
para
•
arreios, de metal para automóvti,s, esCHÁ DE POBRE
Cissse 36
tribos, formões. espumadeiras, • foices.
Ind. Brasileira
ferros para cortar capim, ferrolhos, fa: Para distinguir: Aventais, blusas, lalt*.
cas, facões, frigideiras, cilindros para sões, boinas, botas, babadouros, casa.
laminação, ganchos, guarnições de me- cos, coletes, capas, chales. cachecola,
Clame 42
•
tal, garfos, ganchos para quadros, calçados, chapéus, cintas, combinações,
Aguardente de Cana
__-- gramas para emendas de correias. limas, corpiailsos, calças, calções, camisas, cisa
Termo n.° 611.471. de 8-10-63
• licoreiros, latas de lixo, jarras, rabeias lamlsolas, cuelas, ceroulas, cala
[nas-latria 6 Comércio Giacomazzi, Rei- machadinhas, molas para portas de cor- ças
de senhoras e de crianças, colarinhos,
nato e De Maria Ltda:
rer, martelos, marretas, matrizes, mar. cueiros, casacão,. dominós, achariam+.
São Paulo
mitas, navalhas, puas. pás, picaretas, fraldas, galochas, gravatas, gorros. Ia,
pregos, picões, ponteiras,. parafusos quetas, luvas. ligas, lenços, leques
porcas, pratos, porta-gelo, porta-pio, mantôs. meias. maillots. mantas, man°ALE° TQBTO
porta-jóias, paliteiros, panelas, miolos drião. rral'sas, paletós. palas, penhoar.
Ind. brasileira
roldanas, ralos para • pias, regadores, peugra. puloveres, poncheá, pelerinas
)
.
serras, serrotes, sachos. sacarrolhas, te- polainas, pijamas. punhos. "robe de
souras, ta/hadelras, torquezas, trilhos chambre, sobretudos. suspensén tos. sou- Classe 42
A em, a rri pra. ' A> rstn,
trilhos para elevadoras, tenazes, travatiens, tailleurs. toucas e vestidos
,
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tas, espinafre, essências - alimentares. em
, Têrmo n. 611.493, de 8-10-63
padas, ervilhas, enxovas, extrato de :o
Pçcuária Santo kntonio Ltda.
mate, farinhas alimentícias. favas, fe
Rã° Palito
cuias, flocos, farelo, fermentos teijão
figos, frios, frutas secas, naturais e zrsSANTO ANTONIO
talizacfas. glicose, goma de mascar. gor
•SIO PEDRO
Ind. Brasileira
Termos ns. 611.485, 611.491 e 611.494, duras, grânulos. grão de bico •gelasina
goiabada, geléias, herva -foce turva
de 8-10-63
Classe 50
Classe 41
e Ilidi:Lida de Doces Bairra- rnaze, hortaliças. lagostas ;inguas. leite
.
Impressos •
ci. adensado. leite, em pó. s-igaities
.
das Ltda.
Para distinguir: Balas, bombons, Domcuiserva. lentilhas, linguiça, •ouros mis
São Paulo
ados,. biscoitos, bolachas, bolos, bo. Têrmo n. 611,496; de 8-10-63
sas alimenticias. mariscos. inatitenai
1ça geladas, balas de mascar, caramelos,
Consó”cio de Empreendimentos
BAIRRADAS
a
,
garina.
marmelada,
macarrk.
"Inas
ocolates, cacau, confeitos, crocantes,
"Eduardo Boncitult -Ind.
Bi'asileira
sa de tomate, mel e melado, inata., masSão - Paula, '
ops, doces de leite simples e composs as para mingaus. molhos, mulua:sas
tos, doces de frutas em conservas, arpemostarda, mortadela; nós moscada- ao
EDUARDO BOCCAULT
Classe 42
paradas em massas, em calda, em comzcs . óleos cornestivels. nstras, -ovas
Ind. Brasileira
botas e em geleias, doces, doces de ' Xguardente, aniz, a p eritivos, bagaceira naes, patos, pralinés, pimenta pós para
a
emenoim, de amendoas, de nozes, de batidas. brandy, bitter, cacnaça, cerve- pudins, Pickles, peixes, presuntos, pa•
Cinsw, 15
Castanha e de frutas, secas cobertos com jas, cidra, conhaque. extrato de malte tês, petit-pois. pastilhas. pizzas pudins.
Cliocolates, doces gelados, frutas secas, fermentado, fernet. genebra, gengibirra queijos, rações balance.-.das oara ani Para . di g tinguir: Materiais para consisti-.
Passadas e cristalizadas, geleias, ogrna g:n, gingar, kirsch. kumtnel, licores. mais. requeijões. sal, sagu. sardinhas ções e decorações: Árgamasas. argila,
de mascar, pralines, pastilhas, puxe- tnarasquinhos, nectar. pipermint, pon- sanduiches. salsichas. sdlmes Sopas ta areia, azulejos. batentes, .bamustres. blosuco de frutas com álcool.
cos de cimento, blocos para ,pavimentapuxa, pirulitos, pudins, panetones, sor- ches, rum.
latadas, sorvetea, sucos de tomate e di
vinhos. vodka e whisky .
ção, calhas, cimento, cal, cre. chapas
vetes, torrões, torradas
frutas; torradas, tapláca, tãmaras, talha.
isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
Classe 41'
•rim, tremoços, tortas. tolas •pata
Para distinguir: Açucar, caramelos, do- mento de animal e aves, torrões.- tonel- cha pas para coberturas caixas d'água,
Termo n. 611.481; de 8-10-63
caixas para coberturas. caixas d'água.
ces, geléias, gelatinas e glucose' arroz,
Relojoaria e Charutaria Econômica
cinho; . vinagre
caixas de descarga pra lixos, edificaaveia, cevada, ervilhas, feijão atilho e
- Lida?
ções precnoldadas, estuque, emulsão de
Termo n. 611.490, de 8-10-63
São Paulo
trigo, esmagados em farinha' ou grão,
azeite, banha, gorduras alimentícias, Esnal Especialidades Alimentícias Ltda. base asfaltico, estacas; esquadrias. estruturas metálicas para construções. lameSão Paulo
•
ECONOLICA
manteiga, óleos vegetais para fins culilas de metal, ladrilhos. lambris, luvas
Ind. brasileira
nários, alcaparras, azeitonas, baunilhas,
de função. Lages, lageotas, material isocanela, essencias para doces, 'fermentos,
lantes contra frio e calor, manilhas. masLE CHEF
Classe 44
molhos, mostarda, sal, vinagre, biscoitossas paras revestimentos de paredes. ma, Ind. Brasileira.
Para distinguir; Fumo em folha, em e massas alimentícias, cacau, calé, chodeira para construções, moadcos, procorda e em rói°, fumo picado, desfiado colate e mate, Carnes, frutas, legumes,
dutos de base asfáltico, produtos para
C tarsia,
e migado, acondicionado em latas, pa- mariscos e peixes em conserva por
tornar unpertneabilizantes as ,argamasaspargos, sas de cimento e cal, hidraulica, -pedrecotes e quaisquer outros recipientes azeite, , caldo, defumação ou secagem, Alcachofras, alelse
açúcar,
alimentos
para
animais,
amidu,
adequados, cigarrilhos e cigarros de cre a. -- leite condensado e em pó, queigulho, produtos betuminosos.. iinpermeaamendios, ameixas -amendoim, araruta, bilizantes, líquidos ou sob outras formas
palha, residuos de fumo'e rapé e bem
jos e requeijões
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- to ou gesso para-tectos e paredes, &pai
assim cigarros e Charutos
Classe 43
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas para revestimentos e outros usos nas
Águas gasosas e minerais, artificiais ou biscoitos, bombons, bolachas, baunilha; construções, persianas. placas para paTermo n. 611.482, de 8-10-63
R. B. R. Agência de Despachos Ltda. não, águas tónicas, bebidas efervescen- café em pó e em grão, camarão canela vimentação. peças ornamentais de cimentes sem álcool, caldo de cana, guaranás, em pau e em pó, cacau, carnes,' chá. para forrar casas, massas ; anti-ruidos
São Paulo
laranjadas, limonadas, refrescos, sodas, caramelos, chocolates,' confeitos, cravo, para uso nas construções, parqueies.
R. B. R.
limonadas; xaropes para refrescos
cereais, cominho crera ede leite, cremes portas, portões, pisos, soleiras para por;
Tnd. Brasileira
alimenticios, croquetes, compotas, -can- tas. tijolos, tubos de concreto, telhas, taTertno n. 611.486, de 8-10-63
gica, coalhadas castanha, cebola, condi- cos tubos de ventilação. tanques de ciChurrascaria 13 de Osasco Ltda. inentos para alimentos, colorantes.
Casse 50
mento, vigas. vigamentos, vitrôs
São
Paulo
Impressos
Chouriços, dendê, doces, doces de frufl'ermo n. 611.497, de 8-10-63
tas. espinafre, essências alimentares, em^ 13 DE OStSÇO
Termo n. 611.483, de 8-10-63
Auto
Mecânica Municipal Ltda.enxovas.
extrato
-de
toervilhas,
padas,
md. Brasileira
Bar São Domingos Ltda.
São Paulo
mate,
arinhas
alimenticias;
favas,
fé.São Paulo
culas. flocos, tareio, fermentos, feijão.
Classe 41
MULTICIPAL
figos. Frios, frutas secas, naturais e crisSA0 DOMINGOS
Tnd. 114rasilei1.
Churrascos
talizadas;
glicose,
goma
de
mascai.
gor• Ind. Brasileira
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Termo n. 611.487, de 8-10-63
Classe 50
goiabada, geléias, hervi doce, herva
Joaquim Leôncio Alves
Impressos
mate,
hortaliças,
lagostas,
linguas,
leite,
São Paulo
condensado, leite em pó, legumes. em
Termos na, 611.498 a 611.512, de
Ulasse 50
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masSOL,A. DUPDA
8-10-63
.
Impressos
sas alimentícias, mariscos, manteiga, Organização "Jegiiitay“ de Artigos Doind.. brasiieir...
margarina. marmelada, macarrão, mas- mésticos e Materiais Elétricos Ltda.
'•Termo n. 611.434. de 8-10-63
Classe 35
sa de tomate, mel e melado, mate, mas,
São Paulo
Indústria Metal.cirgica Perfil Arte Ltda.
Solas ."
sai para mingaus, molhos, moluscos,
. São Paulo
Classe 36
mostarda, mortadela; nós moscada, noJEQITITAT
zes; - óleos comestíveis, ostras, ovas;
Calçados para homens, senhoras e
Ind. brasileira
PERFIL .ARTE
crianças
pães, paios, pralinés, pimenta, pós 'para
Ind. Brasileira
pudins, pickles, peixes, presuntos, paClasse 18
Termo fl. 611.489, de 8-10-63
tês petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins; Alfanges, balas, canhões, , carabinas,
Salata e Bin Ltda.Classe 5
queijos, rações balanceadas para ani- chumbo para caça. cartuchos, espoletas,
Sito Paulo
Aça em bruto, aço preparado, aço doce,
mais, requeijões, sal, aagu, sardinhas, explosivos, espingardas, fu gis, fogos da
dalmente- trabalhado, aço polido, aço
sanduiches, salsichas, salames, sopas en- artifícios pistolas, pólvora e revolves
SABIN
refinado, bronze, bronze em bruto, araInd.
Brasileira
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
mes lisos e farpados, bronze de manClasse 19
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhadanes, bronze em pó, em barra, chumbo
Aves e ovos, animais vivos e caprinos
rim,
tremoços,
tortas,
tortas
para
ali‘
Classe
41
ens bruto ou parcialmente preparado.
Classe 20
mento de animais e aves, torrõesp
'o balto em bruto ou parcialmente tra- Alcachofras, aletria, alho, aspargos
Petrechos
navais
e aeronáuticos, ancotoucinho e vinagre
alhada. cintenato metálico. cot!. cai açãcar, alimentos para animais. amido
ras, bolas, cintas de natação fateixas,
amendoim.
ameixas.
amêndoas.
araruta.
paraquedas e salva-vidas
bruta ou parcialmente trabalhado. cou- arroz, atum, aveia, avelãs, zeite, azei- , Termo n. 611.492, de 8-10-63
Classe 21'
raças, estanho em bruto ou parcialmente tonas, banha, bacalhau. batas, balas, Usem S. A. Imobiliária e AdministraPara distinguir: Veículos e suas parte*
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente biscoitos, bombons. bolachas, baunilha;
dora
integrantes: Aros para bicicletas, auto-.
trabalhado, ferro ent barra, ent chapa, café em pó , e em grão, camarão, canela
São Paulo
móveis, auto-caminhões, aviões, amorinadido, maleável, Pungentes, gusa, ve- em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
lisas gusa, temperado, maleável, X
tararnelos chocolates, confeitos, gravo,
USEM
breques. braços ara veículos, Wideasínas para fechaduras, funis, furadores. cereais, cominho. creme de leite. cremes
Lnd. brasileira
tas, carrinhos de mão e carretas, cami0 C11 vergalhes, alumínio. alpaca, alimentícios, croquetes. compotas, can.
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
ligas metálicas, metais em massa. ca- gira, coalhadas, castanha, ceola. condicarros, tratores carrosaberços, carros.
iados, para soldas, para ligas, lista- mentos para alimentos. colorantes,
Classe 5g
tanques, carros-1rrigadores, carros, cat..
Impresso
r magnésio, metais não trabalhados chouriços, dendê, &ices, dôces de fruou parcilmente trablhados, níquel,' ouro
Termo n.° 611.480, de 8-10-63
eldústria de Biscoitos e Pros!utos ÂIL- páldio. papel estanho, platina poeira
mentícios São Pedro Ltda.
de zinco, prata, solda, tungstênio,
São Paulo
zinco corrugado, zinco liso e
em Rilha

1r1
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roças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veiculos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos. 'clireçâo.
gadeiraa estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção,
retos. fronteiras para veiculou, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas. navios, Mibus, para-cheques.
para-lamas: para-brisas, pedais. ~Ws,
rodas pare bicicletas, ralos para bicicletas. reboques, radiadores para veiculo*,
rodas para veiculas, selins, Weide', tirantes para velculos. vagões, velocipedes. varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus, vantes de
somes and gamo; louca
Clama 12
Para distinguir: Pios de algodão, eltMamo, celulose, juta. II, fios de seda
natural e rayon para bordar, para costura, tricotagem e ara croché
Classe 23
Para distinguir: Tecidos de tela plástica, vendidos em folhas e viloa e uu.
dos para decoraçáo de janelas, para ornainentaçáo de volumes, para amarrar
fiares e para outros fins semelhantes
e também como material de enfeite para chapéus e outros artigos
Classe 24
Para distinguir: Artefatos de algodão.
nylon, plásticos, canhamo, caioá, juta
unto, peco-paco, rami, rayon, seda.
natural e outras fribras, alamares atacadores, bicos, bolas de tecidos para
senhoras, bordados, borlas, bandeiras
cordões, cadarços, coadores de café
cobertas para rauqtes, coberturas para
cavalos, debruns, enfeites, etiquetas, entremeio. entrelas. flamula, fitas, franjas.
filtros de café. galões, laços de chapeus,
mochilas, montas, nesgas, ombreiras.

passamanarles, palmilhas, pavios, sacas,
passamanes, pon-pons, pingentes, rendas, redeas, redes, sacos, sacolas, tiras
telas para bordar, :ergas
•
Classe 25
Para distingu.r: Arvore* de natal N.
cidoG.. estátuas, estatuetas, estampas,
de natal, carta geográficas, cartões postais. cartazes, displays. .desenhos arra
ucoa desenhos, decalcomania para te.
bebia, bolas paar enfeites de -árvores
gravuras, frutas de vidro, figuras de
ornatos, festões, fotografias, frutas de
louça figuras para enfeites, bolos de
aniversários, •batizados, casamentos e
outras quaisquer comemorações, gravalas. imagens, letreiros, manequins, ma_guete& obras artisticas, obras de pia.
tura, painéis e cartazes para decorações
e para exposiçáo, projetos, mostruários
de mercadorias diversas e para propa.
gaada, suportes artisticos para vitrines.

estatuetas para adornos e para Me

rtisticos, taboletas
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argo J
-las,gudremçõpablcs
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, tppume, bandejas, barris,
baldes, batedores de carne, caixas, caixões, caixotes, cavaletes, cunhas, cruzetas, cubas, caçamba, colheres, cestos
para pães, cepos para cosinha, cabos
para ferramentas, cantoneiras, engradados, estrados, esterinhas, estojos, exprernedeiras, embalagens de aadeira,
escada formas, gaiolas, guarnições
para porta-blocos, guarnições para cor.
tinas. guarnições de madeiras para
utensilos •dornenticos, grfos, malas de
pAtos. pratos pipas, pinos.
cs, p .-endedores de roupas. pe.'.— tais
.;,).N.anias, palitos, pasinhas.
e ,..olheres p ara sorvetes, pa-
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litos para dentes, táboas de passar rou- lonas para freios, mangueiras, tabula. rosto, e banho, toalhas de mesa, toapas, tábuas de carne, tonéis, torneiras, ções para vadações e tendas, c srdões lhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnitambores, tampas, suportes de madeira; massiços de borrachas e cordas de
borrachas
ções para cama e mesa toalhinhas
rodinha, rolos, remados ti vasos
Ciasse 32
Classe 38
Classe 27
Para distinguir artefatos de palha ou Almanaques, anuarka, álbuns impres- Aros para guardanapos de papel
fibra: Artigos de fibra, amas de ga- sos, cartazes, catálogos, jornais nado aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e gutógrafos, balões (exihamo., capachos de dica capachos de nais e estrangeiros, publicaçõse
fibra, esteiras de palha, esteiras de ias, revistas. Propaganda em rádio, ceto para brinquedos) blocos para
fibra vegetal, esteiras, esteirinhas de televisão, jornais, programas radiotóni. correspondência, blocos para cálculos,
palha para mesa, fio de pita, joeiras de coa, peou teatrais e cinematográficas blocos para anotações, bobinas brochue revistas impressas
ras não impressas, cadernos de escrelibra,. malas de dinhaino, obras de paver. capas par adocumentos, carteiras,
lha, obras de fibras, .rédeas de corda,
'Mino n. 611.513, de 8-10-63
resfriadores de fibra vegetal para água, Organização
"jequitay" de Artigos Do- 'reboas de papelão, cadernetas, caderutensilios de fibra vegetal, xerga de mésticos e Materiais
nos, caixas de cartão, caixas para paElétricol Ltda.
deo e verga de esparto
pelaria, cartões de visitas, cartões coSão Paulo
merciais, cartões índices, confeti, carClasse 28
tolina, cadernos de papel melimetrado
I MOBI LIARIA
Paro distiaguir: Artefatos de mataria.
e em branco para desenho, cadernos
' JEQUITAY
plásticos e de nylon: Recipiestea fabriescolares, cartões em branco, cartuchos
cados de material plástica ~estimase cartolina, crapas planogrificas, caClasse 33
tos confeccionados de substancias ali'demos de lembrança, carretéis de paTitulo
mais e vegetais: Argolas, açuearei:oa,
pelão, envelopes, envólucros para chaarmações para óculos, baila bandejas,
Têm° n. 611.514, de 8 - 10-63
rutos de papel, encadernação _de papel
bases para telefones, babes bacias,
bolsas, caixas, carteiras, chapas. cabos' Organização "Jequitay" de Artigos Do- ou papelão, etiquetas, fõlhas índices,
para ferramentas e utenSillos, cruzem. mésticos e Materiais Elétricos Ltda, fó/has de celulose, guardanapos, livros
São Paulo
não impressos, livros fiscais; livros de
caixas para acondicionamento de alicontabilidade; mata-borrão; ornamentos
mentos. caixas de 'material plástico
LDMINISTRAÇ XC
de papel transparente; pratos, papelipara baterás, coadores. copos, caneca',
DE
'MOVEIS
colheres, conchas, cestas para pio. cesnhos, papéis de estanho e de alumínio,
JE OUITAY
tinhas. 'Capas para álbuns e para livros,
papéis sem impressão, papéis em branco
cálices. cestos. castiçais para velas,
Classe 33
para impressão, papéis fantasia, menos
caixas para guarda de objeua caiem:boa I
Titulo
par Sorrar, paredes, papel almaço com
coadores paia chi, descanso para praou sem pauta papel crepon, papel de
tos.- copos a copinhos de plástico pira Térraos as. 611.515 a 611.548, de
seda, papel' impermeável, papel em bo8-10-63
sorvetes, caixinhas de plástico para sor•
bina' para impressão, papel encerado,
Organização
"Jequitay"
de
Artigos
Do.
vetes, colherinhas. patinhas gartint.o:
paiol higiénico, papel impermeáxel,
de - plásticos para sorvetes.. to:minhas nlésticos e Materiais Elétricos Ltda. para copiar. papel para desenhos, paSão Paulo
de plástico para sorvetes, oiscos de
pel para embrulho impermeabilizado
mesa, estojos. estojos para &idos, em.
Classe 34
papel para encadernar, papel para esbalagens de material plástico para sor- Cortinas,. capachos, encerados, inclu- crever, papel para imprimir, papel pavetes, estojos para objetos, espumas de sive para Instalações hospitalares, linó- rafina para embrulhos, papel celofane,
nyloa esteiras. enfeites para automó- leos, tapetes em geral para assoalho: papel celulose, papel de linho, papel
veis, escoadores de pratos. massas anti. e aradas e artigos de peie para os absorvente, papel para embrulhar taruídos, formas para noePs, foas tiolati, mesmos fins. pssadeiras
baco, papelão. recip!entea de papel, ro.
ter, filmes virgens, tios de celulose,
Classe 35
setas de papel. rótulos de papel, rolos
fechos para bolsas, facas, guarnições, Artefatos de couros e peles, a saber: de papel transparente, cacos de jaspe!.
guarnições para chupetas e mamadeiras. arreios, atacadores, bainhas para facas serpentinas; tubos postais, de cartão,
guarnições para porta-blocos, guarni- e espadas, bolsas e peles, caixas rartubetes de papel
ções para liquidificadores e para bate- Miras. calcanheiras, capas para álbuns
Classe 39
deiras de frutas e legumes, guarnições e para livros, carneiras, coleiras, cor- Para distinguir: Artefatos de borra ha
de material plástico para utensilloa e reis, chictes, copos. debruns, estojos e lates: arruelas, argolas. amortecadCobjetos, guarnições para bolsas. garfos,
malas, maletas, palmilhas res. assentos para cadeiras, borrachas
galerias para cortinas, jarros, laminados entretelas,
pastas de couro, porta-níqueis, porta- para aros, batentes de cofres, buchas de
plásticos, lancheiras, mantegueiras.
chaves, rédeas sacos, selas, solados estabilizador, batentes de portas, batenorinóis, prendedores de eoupaa
'tirantes para arreios e valizes
tes de chassis, bicos para mamadeiras
&adores para móveis, pires, pratos. paliClasse 36
braladeiras, boçais, bases para tele foteiros, pás de cozinha, pedras pomes ar.
lidais, porta-pio, pulseiras para rd& Para distinguir: Artigos de vestuários res borracha para carrinhos, indusgios, protetores para documentos. pu- e roupas feitas em geral: Aga:alhos, triais, borracha para arnortecedwes, baiporta-documentos. placas, rebites. :ali- aventais. alpercatas, anágua:, blusas nhas de borracra para rédeas. cochila
porta-copos, porta-n.queis,- porta-notas. botas, botinas, blusões, boinas, baba- de motores, câmaras de ar. chupetas,
xadores de água para imo doméstico, douro:. bonés, capacetes, cartolas, cara cordões maciços de borracha, cabos
Ilhas, recipientes, suportes, suportes para poças, casacão, coletes, capas, chales. para ferramestas, chuveiros, calços de
ladrilhos e adesivos para azulejos, cachecol:, calçados, chaéups, cintos borracha, chapas e centros de mesa,
peças, carretéis para tecelagem e guar- cintas, combinações, eorpinhca, calças corras de borracha. capsulas de borra
niçies de Material plástico para incita. de senhoras e de crianças, calções, cal- cha, calços de borracha para máquinas,
ttia test& colas usadas mas Mataria* ças, camisas, camisolas, camisetas, copos de borracha para Sreios, dedetias
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas, cuecas ceroulas, colarinhos, cueiros, desentupideiras, discos de mesa, des.
tubos para ampolas, tubo. para geria saias, casaco'. chinelos, domino:ia achar- canso para talheres, encostos, embolo
gas, travessas, tipos ,cle material plás- Pes., fantasias, fardas para militares, co- esguichos, estrados, esponjas de bor
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- legiais, fraldas, galochas, gravatas, got. *dm, quebra -jacto de torneiras, fios
mes para acondicioaaoteato, vasos, ol- ros, jogos de Ungerie, iaquetas, leques. de borracha lisos, formas de borracha,
earas. colas • frio e colas aio incluidas luvas, ligas, lenços, mantem, melas, guarnições para móveis, guarnições de
em outras classes, para borracha, para maiôs, mantas, mandrião, mantilhas,
borracha para automóveis, lancheiras
curtume*, para atarcineiros, siara carpia. letõs, palas, penhoar. pulover, pelernas, para escolades, laminas de borracha patetros, para vidros, pasta adesiva para peugas, ponches, polainas, pijamas, pu- ra degraus, listas de borracha para pa,
correia, pasta e pedras para afiar, nhos, perneiras, quimonos, regalos ev•las, monoplat, maçanetas, protetores
esmeril em pedra, ma põ, em disco, robe de chambre, ronca°, sr.,bretudos. para para-lamas, projetores de para-cha
em pasta para afiar, moer e desgastar, suspensórios, saldas de banho, sandálias ques, pedal ara acelerador e partida, pe.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos sweaters, shorts sungas. .stolas, sou- ras para businas, pratinhos, pneumát1.
de calçados
tiens, slacks, taler. toucas, turbantes, cos, pontas de . borracha para bengalas
Classe 29
ternos, uniforra .-c e vestidos
e muletas, borracha ara aros, rodai
Espanadores comuns, latnbazes e
Classe 37
maciças, rodízios, revestimentos de bor
vassouras
Roupas brancas, para cama -* mesa: racha , rod-ls de borracha para móveli
Classe 30 ,
colchas, • co- sanfonas de vácuo, suportes, semi-pneu.
Guarda-chuvas, guarda-sol, bengalas e Acolchoados para camas,
esfregões,
fronhas.
guardana- mdticos, suportes de cambio, faltos, sobertores,
suas partes integrantes
pos, jogos bordados, jogos de toalhas, /as e solados ck borracha, surdinas de
Cias-e 31
Anéis de vedaçiio para junções, arrue- lençois, mantas para camas, panos para borracha para aplicação aos fios telelas, correias para transmissão, guinchos, rosinka e panos de pratos, toalhas de fônicos e telegráficos, tampas de bor.
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racha para conta-gõtaí, e tinas de borracha para elaboraata de substâaeias
químicas
Classe 40
, Para distinguir: Móveis em geral. de
metal, vidro, de aço ou madeira, eatofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armários . para banheiros e para roupas 'usadas, almoladas, acolchoados para móveis, "bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domicilia- res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos. para sala de jantar e sala „de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e •praia, conjustos
marios e gabinetes para copa e aozinha. • camas., cabides, cadeiras giratórias, cadeiras • de balanço, caixa de
rádio, colchões. colctrães de mola, diapensas, divisões,. divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras1 guarda' roupas, estantes, Mesas, mesinhas, me:"
nhas . para rádio e televisão. mesinha
para máquinas de escrever, móveis pàlevisão, molduras para quadros pc- taretratos, poltronas. poltransia-aaaraa.
prateleiras porta-chapéus. sotas;
_ sofás-camas, travesseiros e
vitrines
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outros recipientes adequados, charutos, rei, brinquedos mecenicot, brinquedos gicidas e desinfetantes, p-reparações e
cigarros, cigarrilhos e cigarros de pa- em forma -de instrumentos musicata -produtos inseticidas, fermicidas, desinlha: artigos paar • fumantes, a saber: brinquedos em forma de armar, brig. fetantes e veterinários, raticidas,, remépiteiras, cachimbos, cachimbos orientais quedas de borracha com ou sem asso- dios para fins veterinários, sabões vete(narquileh), boquilhas, carteiras, cigar- trio, carrinhos, carrocinha,, caminhões, rinários e desinfetantes, sais para fins
reiras para cigarros e bolsas para fumo, cartas de jogar, chocalhos, canelairas agricolas, horticulas, sanitárias e veteIsqueiros, resíduos de fumo e' rapé. para esporte, cartões para ióto, cam• rinários, sulfatos, superfosfatos, vacinas
_ palha para cigarros
•
abas de brinquedo, casinhas de armar. para aves e animais, venenos contra
cadeiras de brinquedo, carteiras e em
Insetos. animai e herva daninhas
Classe 45
Classe 3
Para assinalar e distinguir genéricamen- veiopes com fedhas para recortai e
te os artigos da classe a saber: Se- armar, calçados para bonecos, cordas . Produtos farmacêuticos em geral
Classe :4
mentes e mudas para a agricultura, hor- para pular, clavinas para tiro .: ão alvo
copos de dados, caixinhas de •tibtca Substâncias e produtos 'de origem ant-.
ticultura e a floricultura:, 'Flores
dados. dardos, diScos, dominó& espia mal, vegetal ou mineral, -em bruto ou
naturais
;sardas de brinquedo, espingardas de parcialmente preparados: Abrasivo, em
Classe 46
vento, estaguinhas para jogar, enigmas bruto. argila 'refratária, asfáltico em
Alvejantes, amidos, anil, água de lava-' engenhos de guerra de brinquedo. for bruto, algodão mil bruto, borracha em
&ira, agua seinitária, cera - para soalhos, ninhos le engomar, ferramentas para
bruto, bauxita, benjoim; breu, cânfora.
detergentes, esponja -de, fosfoios, crianças fletiras de aves e anmais,
'caolim, chifres, ceras de plantas, ceras
lixívia, lã de aço, pomadas para cal- figuras para jogo de xadrez foger e vegetais de carnauba e aricuri, crina
çados, palha de aço, preparados para togSoz nias de t; :nquedoss jogos de de cavalo, crina em geral, cortiça em
pOlir ,e limpar madeiras vidros, metais futebol de mesa. roelheiras- aara esporte
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
e objetos, panos para polir e para lim- ganchos para Pesca, gulsos para crian.
peza, panos de. esmeril e material abra- ças, na.te-->s ia- . 6., iscas artificia $ medicinais,, extratos oleosos, estopas.
vegetais, flores
sivo empregado na limpeza de metais e par: pasca. jogos de damas, jogos de enxofre, fôlhas, 51bras
objetos. sabões em geral e saponáceos, dominó, jogos de raquete, linhos agira secas, grafites, goma em brato, granitc
velas e velas a base de estearias, pesca, - luvas para bola para esgrima em bruto, kiaselghur, líquidos de plansabões em 'Pó, m flocos, esponjas de para logador de soco, máscaras carna- tas, latex em bruto ou parcialmente
valescas, mesas de bilhar, de campista' preparados, minérios metálicos madeilimpeza _
de - roleta, de xadrez, mobílias de brita- ras era bruto ou parcialmente trabaClasse 47
Para distinguir: Combustíveis, lubrifi- quedo. , miniaturas de utensilles -domas. lhadas, ems toras. serradas e aplairadas
cantes, substâncias e produtos destina. ticos, patins, patinetes, piões, 'petecas. MiCa; mármores, em bruto, óxido de
Classe 41
dos à iluminação e ao . aquecimento 3 planquetas para ginástica, ''t peças de' manganes, óleos -Ide cascas vegetais.
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
jogos de damas dominó e xadrez: pelo-' óleos em bruto rota- parcialmente prepa'açúcar, alimentos para 'animais, amido, saber: álcool motor, 'azeite Para lam- tas. e outros instrumentos musa' rados, 'plumbagina em bruto, pó de
parina,
carvão
mineral
e
vegetal,
cera
amendoim. ameixas, 'amêndoas, araruta.
cais, de brinquedo, pistolas de atirar moldagem para fundições, pedras briarroz, atum, aveia, avelãs. zeite, azei- para iluminação, combustivel, fluidos de flexas, papagaios de papel, 'panelinhas tadasa irpiche eia bruto, pedra calcária,
tonas, banha, bacalhau, natas, balas. iluminação, gasolina,. geléias e gordu- québea-cabeças CM forma • de. arguas, plantas . medicinais, pedras em bruto.
biscoitos. bombons. bolacha, baunilha: ras de petróleo, graxas para lubrifica- raquetes. redes et pisca, redes para quebracho, raizes vegetais, resinas, te
café em pó e era grão, camarão. 'canela ção. gás liquefeito, óleos, para aqueci jogas, rodas de roletas, revólver fie sinas naturais, resíduos, textels, silício,
em pau e em pó. cacau. carnes.- chá, mento, óleo para descarbonização, 9tti- Prir,queda, soldadinhos de chumb .O, ta- seivas, talco em bruto, xisto,
caramelos chocolates, confeitos. cravo, do ara freios, leos lubrificantes e para boieiros para jogow , tacos de , bilhar
betuminoso e silicato
cereais,: cominho. creme de ieite, cremes amortecedores, óleos paia fabricação de tambores para . crianças, tamburéus.
•
Classe 5
a:amentícios. croquetes, compotas.• can- gás, óleo para iluminação:, petróleo re- tamboretes, tênis. de. mesa, trens
viu Aço 'ani bruto, aço preparado, aço
gam, coalhadas, castanha, acola. condI• finado, querozene, substâncias destina- ,fárreets para brinquedos, varasepara
doce, aço para tipos, açoi fundido, aço
mentos para alimentos, co/orantes;
das ao aquecimento " e turfa
pesca, • vaeonetes • e aspeitos
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
chouriços. dendê. dôces, doues de f ris
.Classe 48 "Classe 50
refinado, bronze, bronze em bruto ou
tas. espinafre. essências alimentares em Pará disting
uir artigos de toucador e
parcialmente trabalhado,: bronze de
padas, ervilhas, enxovas, extrato de -o- perfumarias em geral: Ahniacar. água
Impressos s
mate.- farinhas alimenticias, favas fe- de beleza, água facial, água de lavanda,
manganês, bronze em pó, bronze em
Classe
1
.
cuias, flocos, farelo. fermentos. leigo. água de colónia. arminhos. 'água de Azul da prersia, azul ultramar. alumibarra, ens fio, chumbo em bruto ou
figos, frios, frutas secas, naturais e cria quina, água de rosas, água de alfaze- aio eni pó para pintura, ácido nítrico, parcialmente preparado, cimento metalizadas. glicose, goma de -mascar, gor
água oxigenada, águia raz.. ál- tálico, cobalto, bruto ou'' parcialmente.
ciaras, grânulos, grão de bico gelatiaa mas. amónia perfumada liquida Mn pó. altunen,
cool
para
fins industriais, alvaiade. trabalhado, couraças,. estanho 'bruto ou
em
pedras,
para
banho,
brilhantinas.
goiabada. geléias, herva loca, herva
anti-corrosivos,
ácido arsênico, brilhan- parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bandolinas,
batons.
cosméticos
para
o
mate. hortaliças. lagostas línguas. leite
tes
a
óleo,
brcánoreto
de atabafo, bielas, bruto Ou parcialmente trabalhado, ferro
cabelo.
pestanas;
,
çílios
e
bigodes,
cvadensado. leite em pó, egumes
cloreto de sódio, cloreto de em barra, ferro manganês: ferro velho,
onserva. lentilhas, linguiça, iouro; mas crayons. cremes para a pele, carmins, matos,
amônias cloreto de - potássio, carbonato gusa em bruto -ou - parcialmente trabaaio alimentícias, mariscos. manteiaa cheiros em pastilhas, em tabletes, em de sódio, corantes para
uso na indústria lhado, gusa temperado, tjusa maleável,
lentilhas,
em
trociscos
e
em
pílulas,
margarina, marmelada. macarrão .masMineral, creosoto para indústria, carbo- lâminas de metal, lata em fólha. latão
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- cremes para barbear. cremes, dental. nato
de • magnesías cloreto de zinco. em 'Olha, latão em chapas, latão. em
para mingaus. molhos. Moluscos, depilatórios, desodorantes, dissédventes,
de cálcio, esmaltes, goma-laca vergalhões, liga metálica, amalhas,
•mostarda. mortadela: nós . mos sada, no essências, extratos, estojos de perfumes, cloreto
preparada, glicerina para uso na .in- magnésio, manganês, metais não tiabazes, óleos comestíveis, astras ova 4: creme para limpeza da pele, e para base dústria,
hiposolfito de sódio ioduteto
nãas. patos. Pralinés. pimenta, pós para de pó de arroz. esmaltes para unhas de amónio, idrosolfito, laca massa à lbados ou 'parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
pudins, pickles, peixes; presuntos. pa- escovas para dentes, cabeio, roupas, base de óleo, para correção
pinturas, metais para solda, níquel, ouro, zinco
tês. petit-pois. pastilhas. pizzas. palma. ditos e unhas, fixadores para o cabelo. nitrato, óleos, potássio de' de
sódio, popesta'nas. cílios e bigodes. fivelas para
corrugado e zinco liso eca 56 1bas
gueilos. rações. balanceadas ora
tássio para uso na indústria, secantes
mais, requeijões. sal, sagu. sardintara. o cabelo. 'glicerina perfumada para uso para tintas, sais de arsêniao usados
• Classe 6
sanduiches. salsichas, saknes sopas era de toucador. grampos para c cabelo, np indtistria, sulfatos, tintas tintas a
Para distinguir: Máquinas e partes de
- latadas, sorvetes. sucos de •oniate e de para maquilagem, lança-perfumes, loálcool, vernizes a álcool
máquinas para todos os fins ladustrIaisi.
frutas: torradas, tapioca. tâmaras; talha- ções, líquidos dentifricios. em pasta, era
Classe 2
Máquinas de rosquear: serras mecânirim. tremoços. tortas tórtaa para ali- geléia de petróleo perfumada. lápis, Substâncias e preparações glarnicas
usa- cas, motores elétricos, alternadores, fermento de anirnais e aves. torrões. touci- sabão em creme, em elixir e 'em pó, das
na agricultura' na , horticultura na
cinho: vinztare
líquidos para ondulação, permanente, veterinária e para • fins sanitários., a ramentas e placas para to-nos, geralixas para unhas. laquê, óleos para o saber: adubos, ácidos sanitário.' águas dores, plainas, máquinas de furar e cenClasse 42
Aguardente. and aperitivos. bagaceira. cabelo, pasta e pós para dentes, perfu- desinfetantes - para • fins sanitários, trar, tornos mecânicos, prensas meOzibatidas. brandy. bitter. cachaça. cerve- mes. petróleo 'para uso de: toucador. apanha-mosca e • insetos (de goma e cas, máquinas amassadeiras, misturadojas. cidra, conhaque. extrato de malte pastas e pó para as unhas, pon-pons papel ou papelão), álcalis, bactericidas, ras adaptados na construção e conserfcfmentado, fernet. genebra gengibirra para pó de arroz, Impéis perfumados, baraticidas, carripaticidas, cresci, creso- vação de estradas, mineração, corte de
g.n, gingar, kirsch. la •ir:ene? 2zore1. cartninados, e com pó de arroz. pentes. talina, creosoto, desodorantes desinfe- madeira, movimento de terra, carretos
marasquinhos. nectar piperrnint pon- pomada, perfumadas para o embeleza- tantes, defumadores, exterminadores de e outros fins industriais, elevadora, má• clies. ruiu. suco de frutas com álcool mento 'da Mit s. pon-pons, pó de pragas e hervas daninhas, esterilizan- quinas desempalhadoras, descascados-as.
arroz
vinhos. vocika e whisky
tes, embrocações para animais, faixar- ventiladoras, moinhos para cereais,
Ciam 49
Classe 43
tos, farinhas-de ossos fertilizantes. (os- máquinas secadoras, trituradoras, pula ;tias artificiais, minerais e naturais Para distinguir: Brinquedos e passatem- fatos, formicidas, fumigantes, fungici- verizadoras, fresas, politrizes,• tranchas,
tridas espumantes sem álcool, gasosas. pos a saber: jogos, artigos desportivos e das, glicose para fias veterinários, gua- tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
o'rstlerate. guaraná. refrescos, soda- passatempos, a saber: álbuns para re. no, herbicidas, inseticidas, insetifugos, abrir chavetas, marteleteá, ventiladores,
•
cortar e armar, aviões automóveis: larvicidas, microbicidas, medicamentos exaustores para forjas, bombas centrilimonada. sifões e xaropes
aros, argolas. bercinhos. &sonecas. bone- para animais, aves e peixes, óleos de- fugas, rotativas, de deslocamento e a
-.
Classe 44
•
e em rOlos cos baralho, de emitas. bolas para sinfetantes e veterinários. Petróleos sa- pistão para todos os fins, atines, calt." /1111.) em folha. em corda
rumo picado. desfiado e migado acon ,odos os esportes brinquedos era forma nitários e desinfetantes. pa pel fumega- deiras e turbinas, injetores para caldicionado em latas, pacotes e quaisquer de . animais, balões de brinquedo, bilha tór.o, pós inseticidas, parasitacidas. fun- deiras, válvulas e transportadores aui
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somáticos de alta e baixa _pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos; teares, urdideiras.
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras.
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
, para cereais, máquinas para' fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de impressão, dínamos e
receptáculos
Classe 7
Máquinas e utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores
• de • sulcos, adubadelras, ancinhos medi.
nicos e empillradores combinados
% arrancadores mecânicos par ' agricultu
ra. batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras.
ceifados para afioz, charruas para agricultura, • cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmaga
dores para a agricultura, escarrIficadores, enchovadetras, facas para maquinas, agrícolas, furadeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
oudentes, máquinas, s batedeiras para
agricultura, máquinasa,insetifugas, más
quinas vaporizadonas,. máquinas , de
mungir, Máquinas nivelacforas de terra,
maquinai. perfuradoras para • a agriculs
tura, mquinas de plantar, -motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
• Oosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para .burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para Cozinhar
algodão, para colher rareais, máquinas
amassadoras par fins agricolas de
aortas árvores, para- espalhar, para capinar. máquinas comtinadas para semear e culturas, de desbanar, para entalar máquinas e moinhos para forragens. máquinas toscadoras, ordenadorcs mecânicos, raladores mecánicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas segaderas socadores de terra, tosadores de grama,
tratores agrícolas, válvulas para
mánunas agrícolas
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levisão, tomadas, transmisaores de sons,
toca-disco, automáticos ou não, aparelhos para telegrafos sem fio, transformadorea para sadios e televisão, tomadas de corrente
Claase 9
Para distinguir: Instrumentos de ritimo
musical e suas-partes integrantes: acordeão, arcos bandolas, bandolinas, boms
bo, braagô, banjos, baterias, contrabaixos, cordas para ,instrumentos musicais,
cuícas, caixa
es,
de rufo,cavaclarinet
quinhos, castanholas, cravelhas para instrumentos, cordais, cametas, clarins, estojos para Instrumentos musicais, eatandarte, fagote, - flautas, gaitas, guitarras,
gonzos, harpas, harmonicas, mactta, masacas, ocarina, orgãos, 1:dano, pandeiros, palheta, pianos, pianolas, pratos,
pistão, rabecão, realejos, surdos, surdinas, saxofones, embates, tamborins,
trombones de varas, trombones, tarrachas, tambores, triangulos, violas, violão, violino e viononcelo

Classe 10
Para, distinguir: Abaixa-línguas, abrelagsasassalanôtomos, afastadoses, agrafos,
agrafo,, para 'ossos, agulhas para injeçã,o, algodão hidrófilo, alicates, amalgamas, aparadores, aparadores para fins
médico-cirúrgicos, aparelhos para mas•,sagens, aparelhos de pressão arterial,
.aparelhos de diatermia, aparelhos de
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X.
aparelhos de infra-vermelhos, aparelhos
de surdez, assentos para enfermos, ataduras; bisturis, cadeiras para clinica
médica, cambraia hidróalla, canulas, canulas, cataplasmas de feltro, catgut, cêra laminada, cèrã para' Incrustações e
articulações, c'èra' icolante; cintas para
fins clínicos, cintas umbelicais, colheres cortantes, compressas de tecidos,
costótomos, curetas: dentes artificiais,
dentaduras, depressores, dilatadores, dochas, drenos, duchas vaginais; elevadores, espartilhos, espéculos vaginais, esponjas clinicas, estufas, .espátulas, escapelos, escopros, extratores, escavadores; fios de linho para feridas, facas:
ganchos para músculos celafômetros,
gazes, godivas, goivas, gêsso, grampos
1 para -soturas, guta-percha; histeriameiscas; irrigadores, instrumentos cirargiClasse 3,
cos para operações; ligaduras de cáPara distinguir: Artigos e aparelhos
nhamo,
liquidos s e pós para limpeza e
tricos e eletronicos: alto-falantes, ante
nas, agulhas para fonografos, aparelhos polimento ara fins odontológicos,..lixa,
luvas e dedeiras de borracha, limas pade alta-fidelidade, amplificadores de som, / ra ossos, lancetas; massas plásticas para
bobinas, bobinas para rádios e televisão,
fins odontológicos, mascaras para anesaparelhos para controle de sons, chaves tesia, mesas de operações, mesas para
automáticas, chaves para antenas e fios curativos, martelos artificiais; perfuraterra aparelhos de comunicação interhas, dores, pés e braços artificiais, placas
• cimutadores, condensadores, aparelhos para obturações de canais, porcelanas,
de frequência modulada, discos gravados, chaves de ondas, chaves de ala- protetores para seios, pincéis para garvancas, chaves elétricas, chassis para ganta, pinças anatômicas, protetores;
rádios, diais, aparelhos intercomunica- rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
ção, fonografos, fios para eletricidade rodas para desgaste dentário, retorcôe fios terra, aparelhos de frequência mo- pio bugia, ruginas; sarjadeiras, sandadulada, fusiveis, fitas magnéticas geras saca. seda e crina para souturas, sacos
dores automáticos, geradores, estático para gaio e bolsas para água quente,
lavagens e injee eletrônicos de alta frequencia que fun- sondas, seringas parapara
raquiotonus;
cionam com vaivulas, interruptores. sões, serras, serras
tampões
higiénicos
preservativos,
tiraimans permanentes para rádios, gravadores de Ltas, gravadores de discos leite, termómetros, tesouras, trepanos,
aparelhos luminosos, lampadas, isolado- toalhas higiênicas; ventosas, verniz isolante para fins odontológiens
.
res de corrente, microfones, mostradorés de rádios, maquinai falantes, pilhas •
Classe 11
secas, elétricas, plugs, pick-ups, para- Para distinguir: Ferramentas manuais.
r/dos, potencitatetros, escalas de "vídeo, ferragens.cutela ria e pequenos artigos
resistências elétricas,, aparelhos recepto- ele metal comum, da indústria e comerres de sons, rádios, tomadas de correu- cio ci. requerente, a saber: Tarrachas
te, relays, redutores, radio-fonografos, e machos para fazer rosca, braçadeiras,
reostatoi, rádios para automóveis, rá- artigos de ntetal para janelas, poetas,
• dios receptores. rádios conjugados ou sacadas • cortinados, *fiadores. sidra.
vats, alavaacas. alicates, aurnatolias.
• Mio com fonografos, soquetes, sincronlchaveiros
zadorea, seleeloaradores, aarelhos de te- anelahok anais para detv"
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Classe 16
-achas, argolas, arniações de toldo&
aros, rebites, arruelas, atiçadores azei- Para distinguir: Materiais para consistaicicas. laminas e navalhas de barbaar, eões o decorações: Argamassas, argila,
brocas, burla, bainhas, baldes, Meias, areia, azulejos, batentes, balaustres, blobalmázios, bicos, ilhóses e pontas. dit cos de eimento, blocos para pavimentaatacadores para sapatos, bisnagas, por- ção, calhas, cimento, cal cre, chapas
cas, borboletas. botões, puxadores, Iva. isolantes, caibros, caixIlhos, colunas,
ços para cabides e prateleiras. canive- chapas para coberturas caixas d'água.
tas chantradores, cortadores. cravado- caixas Rara coberturas, caixas d'água.
res. cunho*, cabides, cabos,, caçarolas, caixas à descarga pra lixos, edita*
cadeado:, caldeirões, canos e tubo& çZaes premoldadas, estuque, ersulaão di
cantoneiras, alças, pegadoras, puxadores. base asfáltico, estacas, esquadrias, estrucintas para caixotes, coadores, 'colhe- turas metálicas para construções, lameres, cotovelos, cunhas cuspideiras, dei- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
cacadores, debrans, dedais, enxós, et- de junção, lagos, lageotas, material isocariadores, elos, enxadas, escumadeiras, lantes contra frio é calor, manilhas, masespátulas, esticaddres, expremeclores, sas para revestimentos de paredes, mafacas, facões, ferramentas :cortantes, deiras para construções. mosaicos, properfurantes, desbastãntes • ausentes, dutos de base asláltico, produtos para
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos, tornar impermeabiltzantes as argamasserrotes, ferragens para malas, tenues e sas de cimento e cal; hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeatesouras
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
Classe 12
para revestimentos e outros usos nas
Para distinguir: Agulhas ara 'coser, al- construções. persianas, placas para pafinetes comuns, barbatanas ara arma- vimentação. peças ornamentais de amena
ções de vestidos, botões, colchetes, de- to ou gesso para tectos e paredes, papel
dais, fivelas, Sechos, fachos corrediços, para forrai- casas, massas anil-ruídos
grifas de metal ara enfeites de vesti- para uso nas construções, parquetes,
dos, presilhas passadeiras e presilhas portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taClasse 13
cos tubos de ventilação, tanques de elAbotoaduras para punhos, águas ma- • mento, vigas, vigamentos, vltréis
rinhasIapidadv, alfinetes para adumar
Classe 17
-imas 'osopaJci [alam ap sopernsan
precioso ou suas imitações, a néis de Para distinguir máquinas e instalações
adorno, balangandans, be-Ioquea, brim para escritórios e desenhos em geralt
cos, broches,- colares, contas da melais Arquivos para correspondência, almoou pedras reciosas ou semi-reciosas e fadas para carimbos e para tintas, abrisuas imitações, usadas como adornos dores -de cartas, arquivos, apontadores,
os, na confecção de bijouterias.. -correm. berços para mata-borrão, borrachas,
tes
- uso individual ara adorno, dia- brochas, canetas para desenhos, cortamantes-lapidados esmeraldas lapidadas, dores de papel. colchetes. catimbados"
nicdalhas- com santo, pulsea.as, safiras cestos para papéis e correspondência,
classificadores, clips.'coladares. canetatt,
lapiadaà, topázios lapidados, turmalirus compassos, cofres,. canetas tinteiros, calapidadas e turquezas lapidadas
netas esferográficas desenhadores, dataClasse 15
dores com minas, descansos para litisiã
Para .1stinguir: Artefatos de cai-arnica, e canetas,. esquadros, espátulas, furadoorcelaaa, faiança, louça vidrada ara uso res. fusins, fichários, fitas para máqui.
caseiro, aparelhos de chá, de café, de nas" de escrever, fichas para arquivos,
jantar, serviços de refrescos e de bebi- máquinas para escrever, calcular, e btf.
das ,a saber: abajures de lampião, açu- mar, fitas gomadas, máquinas para
careiros, apanha-moscas; bacias de la- grampear, goma arábica, gomadoreS,
trina, bandejas, banheiras, biscoiteiras, escritórios, ais. goars. instrumentos de
bidês, bilhas, baseias, botijas, bules; ca- escrever e ciss'esenhos, lápis, lapiseiras,
feteiras, canecas, castiçais, chavenas, molhadpres. nata-borra°, máquinas è
centros de mesa, compoteiras, cubos: apetrechos _Rara ¡pontas lápis. Impo..
descansos de porcelana; escarradeiras, tecas, •netros para escritórios e para
espremedores; , filtros, funis. garras. desenhos, papel carbono. perf uradore4
/
globos, jardineiras, jarros, jarrões: lava. pastas para escritórios, com fechos
dedos, lavatórios, leiteiras; maçanetas metal, pastas para escritórios, COM é*
de porcelana, manteguelras, molheiras, chos de metal. porta-tinteiros. porta.
morhagas; paliteiros, pedestais, pias, pi- lápis. porta-canetas. porta-carimbos,
res: polvilkadores, porta-facas, potes, porta-cartas, porta-blocos, penas, prenpuxadores; receptáculos; sale,iros, servi- sas, pincéis. prendedores de papéis, paia
ços de chá; taças ara café, travessas, cavalos, réguas. stencis, separadorai
terrinas; urinóis; vasilhas, vasos, vamos para arquivos, sinetes, tintas para Sé"
crever, tiralinha, tintas para carisnb"
• sanitários; xicaras
tintas
para duplicadores, tintas para in;Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado pressão. tintas para desenhos, aparelhai
para tirar cópias, pastéis de natal parà
em Sacias as formas e prepar,os, vidro
escrever .
cristal para todos os fins, vidro industrial (...sm telas de metal ou composi- Tármos as. 611.54,9 e 611.550, de
ções especiais: ampolas, aquários, as8-10-63
sadeiras, almofarizes, bandejas, cubeRojo Galvano — FAetroinecaniga Lida.
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, esSão Paulo
carradeiras, frascos, formas para doces,
fôrma para fiámos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus, globos, haste,
ROJO
.Incl.. Drasilairt
Jarros, jardineiras,, 11coreiros, mamadeiras, mantegueiras, pratos, pires, portajóias, paliteiros, potes, pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para re•
Classe" 6
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- Para distinguir: Máquinas para galva‘
noplastia e suas partes integrantes
sas, vasos, vasilhames, vidro para ”1draças, vidro para relógios, varetas,
. Classe 8
vidros para conta-gotas, vidro para Para distiaguir: Conjuntos e equipam
automóveis e para para-brisas , e ~Mos elesreeicos para máqu r naa galam.
afamai
noplástieas
•

•
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Usina n. 611.559. de 8-10-S3 •
carminados e com pó de arroz. pentes.
Ere,o Coraért.o e lndastria L:sa.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons, pó de
São Paula
Nome comercial
arroz .
REGINA
Classe 46
rerrno n. 611.560, de 8-10-63
Ind. Brasileira
Alvejantes, amidos, anil, água de lava- Industrial Madeireira Wilhelca S. A.
deixa, água sanitária, cera para soalhos,
Rio Grande do Sul
Classe 3
detergentes,
esponja de aço, fósforos,
Para distinguir: Substancias e produtos
químicos rara serem asados exclusiva- lixívia, lã de aço, pomadas para calPSDUSTRIáls MADRL.
çados, palha de aço, preparados para
mente, na medicina ou na farmácia
polir e limpar madeiras. vidros, .netais
WILIIELM
n. 611.552, de 8-10-63
e objetos, panos para polir e para lim-Fall Rides" Sport 'Ltda.
peza, panos de esmeril e material abra54ão Paulo
Nome comercial
sivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
FALL RIVER
Termo
n.
611.561, de 8-10-63
velas e ;selas a base de estearias,
Ind. Brasileira
sabões em pó, m flocos, esponjas de Valdec Engenharia e Construções Ltda.
São Paulo
limpeza
'Classe 36
Para distingam. : Artigos Os vestuários
Termo n. 611.556, cie 8-l0s63
roupas feitas em geral: Agasalhes. Incovel S. A. Engenharia de Verões
aventais. alpercatas, anáguas, blusas
ão Paulo
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapinas, casacão, coletes, capas, chales.
INCOVE L%
IND. BRASILEIRA
cachecols, calçados. chaéups. cintos.
cintas, combinaçóes corpinhos, calças
Tíld. Brasil"
de senhoras e de crianças. calções,
ças, camisas. camisolas. camisetas
Classe 16
Classe
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
Para distinguir: Materiais para construsaias, casacos, chinelos, dominés, achar- Para distinguir: Artefatos de metais: ções e decorações: Argamassas. argila,
pez, fantasias- fardas para militares, co- Arruelas. catracas, curvas de reforço, areia, azulejos, batentes. balaustres, blolegiais. fraldas, galochas, faravatas. gor- encanamentos, ferragens para capuz cos de cimento, blocos para pavimentaros, jogos de lingerie, jaquetas, leques. de automóveis. ferragens 'saia tetos de çqo. calhas. cimento, cal, cre, chapas
luvas, ligas, lenços. mantem meias. cabine de caminhões,. 'levantados para Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
maiôs. mantas. mandrião mantilhas. pa- vidros de caminhes, automóveis e para chapas para coberturas caixas d'água,
letós. palas. penhoar. pulover, pelerinas, veiculo& em geral, luvas para bombas caixas para coberturas, caixas d'água,
peugas, pouches. polainas, pijamas. pu- dágua, mancais para brocas, porcas, caixas de descarga' pra lixos, •dificanhas, perneiras, quimo pos. regalos. pr-nos. peças para amortecedores de ções preenoldadas, estuque, emulsão de
robe de chambre, roupão sobretudos choquei. parafusos especiais. Peças base asfáltico, estacas, esquadrias, estrususpensórios, saidas de banho. sandallas para barra de tensão, seminais. Pe- turas metálicas para construções, lameaweaters. shorts • sungas. stolas. sou. ças para fre.os, pesas para mecanismo las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
tiens. Macio. taier, toucas, turbantes de parida: botões de aietal (start), de junção. lages, lagçotas, material isoternos, uniformes . e vestidos
parafusos alongados para afixar o lantes contra frio e calor, manilhas, masmotor de partida, peças de metal que sas para revestimentos de paredes, maTêtrnos os. 611.553 a 4511.555, de
protege e envolve o motar de partida. deiras para construções, mosaicos, pro8-10-63
Peças para molas dianteiras e traseiras; dutos de base asfáltico, produtos para
Pra-Mais Pag-Menos Ltda.
grampos, folhas de metal que protege tornar impermeabilizantes as argamase envolve as molas contra o pó e ferru- sas de cimento e cal, hidráulica, pedreSão Paulo
gem. Pinos excêntricos, pinas de mo- gulho, produtos betuminosos, impermealas, calotas, peças para ponta de eixo bilizantes, liquidas ou sob outras formas
luvas de metal rosqueada para revestimentos e outros usos nas
Ind. Brasileira
para unir as partes laterais do eito. construções, persianas, placas para Ft,.
Retentores de metal, suportes para vi- vimentação, peças ornamentais de cimenClasse 43
Aguas gaseificadas, guaranás, refrescos. dros, alicates. alavancas. az ruelas, arre- to ou gesso para tectos e paredes, papel
refarigerantes, sodas de frutas, xaro- bites. correntes: chaves de parafusos. para forrar casas, massas anti-ruidos
chaves de fenda, chave ingle.sa. dobra- para uso nas construções, parquete.,
pes, essências para refrigerantes
diças, chaves calotas, grades; super- portas, portões, pisos, soleiras para por'Classe 48
calotas, frisos, enfeites de metal, en- tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taPara distinguir . artigos de toucador e gates; esguichos, fechaduras. molas para cos tubos de ventilação, tanques de dperfumarias em geral: Pelmiscar. água pontas, martelos, parafusos. porcas. tramento, vigas, vig amentos, nitreis
de beleza. água facial, água de lavanda, vadeiras arisco, matrizes. ficando • exTermo n. 611.562, de 8-10-63
água de colônia. arminho', água de pressamente excluídos quaisquer arti"Emesol" — Indústria e Comércio de
quina. água de rosas, água de altar*. gos
que
sejam
partes
integrantes
de
Estruturas Metálicas Ltda.
mnónia perfumada liquida, em p&
•
ve/culos ou máquinas
São Paulo
em pedras. para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
Termo n. 611.557, de 8-10-63
cabelo, pestanas. cibos e bigodes.
Metalúrgica Tupan Ltda
erayons. cremes para''a pele. carmins.
São Paulo
cheiros em pastilhas. em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e eit pilulas,
METALÚRGICA TUPAN
cremes para barbear. cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
eesencias, extratos, estojos * perfumes,
IND. BRASILEIRA
Classe 33
creme para limpeza da pele, e para base
Titulo de estabelecimento
n
de pó de arroz, esmaltes para unhas
Termo n. 611358, de -8-10-63
esdivas para dentes, cabelo, roupas.
Classe 16
Metalúrgica Tupan
dllos e unhas., fixadores para o cabelo,
Para distinguir: Materiais para construSão Paulo
pestanas. cílios e bigodes, fivelas para
ções e decorações: Argamassas, argila,
o cabelo, glicerina perfumada para uso
areia, azulejos, batentes, balaustres, blode toucador.' grampos para o cabelo.
cos de cimento, blocos para pavimentapara maquilagem. lança-perfumes, loção, calhas, cimento, cai, cre. chapas
ções. liquido& dentifrícios. em pasta. em
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
geléia de petróleo perfumada, lápis,
chapas para coberturas caixas d'água,
p&
'em
sabão em creme, em elixir e
caixas Para coberturas, caixas d'água,
liquidos para ondulação, permanente,
caixas de descarga pra lixos, edificalixas para unhas, bone, óleos para o
Nome comercial
ções prernoldadas, estuque, emulsão de
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ .4.00
Tèana n. 611.551. de 5-10.C3
•
Farmácia Regina Ltda.
São Paulo

IVALDEC

fl

8s

EMESOL

METALORGL-A
TUPAN LTDA.;

Rue p6 de .arcos, papéis perfumados

laíse:ro .te, 1
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construsues, 'amelas de metal, ladruhos. lamnrm. luvas
de junção, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas; mas'
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasa
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, inspermeabilizantes, limados ou sob outras formas
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 anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleisas para portas, tijolos, tubas de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, .vitrôs
Termo n. 611.563. de 8-10-63
Campos X S. A. Comercial
São' Paulo

.

GAMPOS°X'
IND. BRASILEIRA

Classe 2.3
Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral para tapeçarias, para artigos de cama e mesa: Algodão, alpaca.
canhamo, cetim, caro*, casimiras, fazendas e tecidos de lá em peças, juta.
Jimmy, linho, nylon, paco-paco, percalias, rand, raio*, seda natural, tecido",
piá/ticos, tecidos impermeáveis e tecidos
de pano pouro e veludoa
'Mamo n. 611.564, de 8-10-63
PuLli -Plan Publicidade, Promoções e
Planejamentos Ltda,
São Paulo

PUBLI-PLAN
1

IND. BRASILEIRA

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes. Cá1090S. jornais nado
nais e estrangeiros, publicaçaes impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais ,e cinematogrãcicas
e revistas impressas
Termo n. 611.565, de 8-10-63
T1 Indústria Comércio e Representações
Ltda.
São Paulo

PIR
:nd.
Classe 47
Fluídos para isqueiros
Termo n. 611.566, de 8-10-63
Bavasa — Bavaria Comércio e Administração S. A.
São Paulo
BAVASA
r nd. brasileira
Classe e,
Artigos da classe

