ESTADOS UNIDO
SEÇÁO III
ANO XXII — N.° ss

DEPARTAMENTO NAMNAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIALI RE

CAPITAL FEDERAL

1QUINTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 1964

VISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DECISÕES DO SR. MINISTRO
DÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO
confeccionamento de pregas • em teRETIFICADAS POR TEREM
cido plástico.
SAIDO COM INCORREÇÕES
O Sr. Secretário da Indústria exa.
EM' 17 DE FEVEREIRO
rou o seguinte despache:
DE 1964
Conheço do recurso interposto de
acôrdo
com o artigo 50, parágrafo
Suerdiecit S. A. — Charutos e
Cigarrilhos — recorrendo do despa- único da Lei 4.048, de 29.12.1961,
cho que deferiu o termo 52,019 — e da Portaria Ministerial n.° 216,
privilegio de invenção para: Nôvo de 27-10-1963, e lhe nego provimenproce.so para fabricação de charutos to para manter o despacho recorrido
e apare.ho respectivo — do reque- de fls, que aplicou o despoaitivo legal, a falta de novidade do' pedido em
rente: S. A. Fábrica Ltite és Alves
Industrial de Fumos — O Sr. Secre- Causa
tário da Indústria exarou o seguinte
Rio, 18 de fevereiro de 1964... ••-••
despacho:
Asa José I. C. Verciani — SecreAcolhendo o perecer do D. N. P. tário da Indústria.
L. o a. vista dos laudos técnicos de
Rotary Hora Limited — recorrenfia. 86 s. e 88, unânimes no sentido do do despacho que deferiu o termo
de que careca o pedido da caracte- 62.884: privilégio de invenção para
rística de novidade imprescindível a Veiculo para a lavoura — de Walter
configuração do invento, conheço do Gutbrod.
recurso, nos termos do artigo 15, da
Sr. Secretário da Indústria exaLei a.° 4.048, de 29.12.1961, pro- rouOo seguinte despacho:
avendo-se, a fim de denegar a patenConheço do recurso, nos termos do
te requerida.
Em 4 de fevereiro de 1964. Asa. parágrafo único do artigo 50 da Lei
Egidio Michaelsene — Ministro da n.° 4.048, de 29-12-1961, e da Porteria Ministerial 216, de 27-9-63, e
Indústria • Comércio.
lhe dou provimento para reformar o
Retificado por ter saido com in- despacho recorrido de fls, para aficorreçiies em 17 de fevereiro de nal denegar a patente requerida com
1964.
aplicação do artigo 7.° parágrafo 1.0
do Código da Propriedade Industrial
DECISÕES DO SR. SECRETÁRIO (falta de novidade — registro britânico 29.031. de 12 de dezembro de
Fernando Augusto da Silva Macha- 1951.
do — recorrendo do despacho que
indeferiu o termo 61.104: privilégio
Rio, 17 de fevereiro de 1964. —
de invenção para Processo aperfei- Asa. José I. C. Verciani — Secreçoado para 12 desmonte de pedreiras. tário da Indústria.
O Sr. Secretário da Indústria exaHubert Maricourt e Victorien Doirou 4:1 seguinte despacho:
se — recorrendo do despacho que
indeferiu o pedido de privilégio de
Conheço , do recurso interposto de invenção para: Aperfeiçoamentos em
acôrdo com o artigo 50, parágrafo fermentação alcoólica — termo n.°
único da Lei 4.048, de 29.12.1961, 63./81.
e da Portaria Ministerial 216, de
O Sr. Secretário da Indústria exa27.10.1963, e lhe nego provimento rou o seguinte -despacho:
para manter o despacho ocorrido de
CoCnheço _do recurso nos termos
fls. 14. que bem aplicou o artigo 7.°
do
parágrafo único do artigo 50 da
0
parágrafo 1. do Código da Propriedade Industrial (falta de novidade). Lei n.° 4.048, de 29.12.1961. e da
Portaria Ministerial 216, de 27-9Rio. 18 de fevereiro de 1964.
1963, a lhe nego provimento para
Asa. José I. C. Verciania — Secre- manter o despacho recorrido de fls.
tário da Indústria.
que averbou os laudos técnicos de
Rodolpho Reli — recorrendo do fls.
despacho que indeferiu o armo in.0
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de
61.985 — priyilégio de invenção 1964. —% Ais. José 1. C. Verciant
para: NOvo Processo empregado do — Secretário de Indústria

Vicchines olk Stege Ltda. — recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 66.764 — privilégio de In.
venção para — Aperfeiçoamentos em
letreiros.
Conheço do recurso, nos termo; do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
n.° 4.048, de 29.12.1961, e da Portaria Ministerial n.° 216, de 27.9
63, e lhe nego' provimento para manter o despacho recorrido de fls, que
aplicou o artigo 7.° do pari:V .a/c 7:.°
do Código da Propriedade Industrial
Mecânica' Oriente Ltda. — reforrendo do despacho que deferiu o ter.
mo 69.756 — privilégio de invenção
para — Suporte para bobinas de papel — de: Indústria Ártept.3 »taquara Ltda.
Conheço do recurso, nos termos de
parágrafo único do artigo 50 da Lei
n.° 4.048, de 29.12.1961 e da Portaria Ministerial 216, de 27.9.63. e
lhe nego provimento para ieror.car
o despacho recorrido de fls, para denegar a patente por falta de novidade e assim com aplicação do artigo
7.0 fi 1. 0 do Código da Propriedade
Indústria'.
•
Porcelana Real S. A. — recorrem
do do despacho que deferiu o termo
72.190 — modelo de utilidade para
— Um riiivo modelo de bule isento
de pingos — do requerente — Helio
Morsch,
O Sr. Secretário da itICIUSt. ia URI*
rou o seguinte despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo única do artigo 50 da Lei
4.048, de 29.12.1961, e da Portaria
Ministerial 216, de 27.9.1963, e lhe
nego provimento para manter o despacho recorrido de fls, que aplicou
o artigo 10 do Código da Propriedade Industrial, maxiine não tendo
.comprovado qualq uer anterioridade
impeditiva a recorrente.
Les Laboratoires Français r's Chimiotherapie — recorrendo do despacho que indeferiu o termo 79.116
— privilégio de invenção para —
Processo de preparação de novos
compostos da Isonicotinilhidrazona —
DO — M. Alufonilbenzaldeido e de
Antibióticos Básicos — do requereute, por despacho de transferência:
Roussel Ucal.
O Sr. Secretária exarou o seguinte despacho:

Conheço do recurso nos termos de
parágrafo único do artigo 50 da Lei
n.° 4.048, de 29.12.1961. e da Por.
teria Ministerial 216, de 27.9.1963,
e lhe nego provimento para manter
o despacho recorrido com aplicação
do artigo 8.° parágrafo 2.° do Códi.
go da Propriedade Industrial.
Levoror Porentzen, Inc — recorrendo' do despacho que indeferiu o tèrmo:
86.414 — privilégio de invenção para
Aperfeiçoamentos em cortinas formadas
por venezianas.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho
Conheço do recurso e nos termos do
psrávrafo único do artigo 50 da Lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961, e
da Portaria Ministerial 216. de 27 de
setenibro de 1963 e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido de fls, que aplicou ao caso o artign A9 número 5 do Código da Pro.
priedade Industrial.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de
1964. Asa. José 1. C. Verciani. Secretário da Indústria.
Jorge Rumzzauer — recorrendo do
despacho que indeferiu o termo: 86.539
— privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos em placas atérmicas.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço ' do recurso interposto de
acórdo com o artigo 50, parágrafo Único da lei 4.048, de 29 de dezembro
de 1961, e da Portaria Ministerial 216
de 27 de setembro de 1963, e lhe nego
provimento para manter o despacho
recorrido de fls. que decidiu pela não
previlegiab:lidade, por falta de regul.
sito essencial da novidade do artigo 74"
parágrafo primeiro . do Código da Propriedade Industrial.
Rio. '18 de fevereiro de 1964. -Asa. José I. C. Verciani, Secretário
da Indústria.
Fábrica Nacional de Artefatos de Me
tais Sociedade Anónima — recorrendo
do despacho que deferiu o unir° 88.771
modèlo de utilidade para — Olhai
de suspensão, especialmente para aspi.
iadorcs de pó — do requerente —
Siemens
Schuckertwerk Aktiengsei•
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos térrnos do
parágrafo único do artigo 50, da Lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961,
e da Portaria Ministerial 216, de 27
de setembro de 1963, e lhe negdi provimento vara manter o desnac.bct tos
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Repartições. Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamenie, até às
15 horas, exceto aos sábados-,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 , horas .
— As reclamações perlinerstes à matéria retribuída, nos
rasos de erros ou omissões; deVerão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
U às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
'órgãos oficiais,
— Os originais deverão ser
'dactilografados e auten(icados,
ressalvadas, por quem de direito, rasaras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, 'que serão sempre
anuais as assinaturas poderse-do !Omar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do- prazo de vali• dade de suas assinaturas, na
I — AS

corrido de fls. que aplicou- ao caso o
artigo 10 parágrafo segundo do Código da Propriedade Industrial,
Ideal Standard Sociedade Anônima Indústria e Comércio — recorrendo,
do despacho que indeferiu cosermos
104.658 — modela industrial: N4Svo
modèlo de vaso sanitário..
O Sr. Secretário exarou o seguinte
•
despacho:
Conheço do recurso, nos térnms do
parágrafo única do artigo 50 da Lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961;
da Portaria Ministerial 126 ,de 27 de
setembro...de 1963, e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido que aplicou o artigo 1I parágrafo
primeiro do Código da Proo.eedade Industrial.
Rio. 17 de fevereiro de 1964. —
Ass• José I. C. Verdeai, Secretário
da Indústria.
Ideal Standard Sociedade Anônima,
Indústria e Comércio — reeoèreado
despacho que indeferiu o termo: 104660
— modelo industrial para: Um Moo
modelo de bidet.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo quinto . da
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961,
e da Portaria Ministerial 216, de 27
de setembro de 1963, e lhe nego provimento com aplicação do artigo 16
parágrafo quinto do Código da Propriedade Industrial. Mantenho o acapacho de fls. 10 versos.
Rio-. 17 de fevereiro de 1964. Arks.
José I. C. Verciani, Secretário da Indústria.
Ideal Standard Sociedade Andaimo.
Indústria e Comércio — recorrendo do
despacho que Indeferiu o termo: 110679
— modelo industrial poro Nava
configuração-. externa de ,- torneiro Perlet
banheiras de!blmilares.

Fevereiro de 1964

— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
amare renovadas até 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro' de cada ano e às
iniciadas, em qualquer ,época.
- oionvon
: ALBERTO DE BRITO PEREIRA •
pelos
órgãos , competentes.
,
—
A
fim de Possibilitar a reineçads 0WoineakçX6
ceisear
•
Do eaaviço Da PiÁisiecAçaitir
messa
de
valores atompanhaFLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
sua aplicação; solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem
os interessados prefeSEÇÃO Dl
rencialmente
cheque ou vale
SoolLed pubStdOodo do oxpodlent• do Oopartornonto
postal, emitidos a favor , do
ProprIodado Industrial do Mirdotério
, 000no7
Tesoureiro do Departamento
d. IndLotrIlm o Corniroto
de
imprensa Nacional.
tinpreseo nas cilcinss do Departamento de Imprensa Nacional
— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
FVNCIONÁRIOS
RePárriçõES E PAnTraLkint
os solicitarem no ato da assinatura.
Capital
e
Interior:
Capital e Interior:
O funcionária público fe00,001Semestre . . . Cr$
450,00
Semestre . . .Cr
deral,
para fazer jus ao-desCr$ 1.200,00 Ano
Cr$
900.00
Ano
conto indicado, deverá provar
Exterior:
'
•
Exterior:
esta condição no ato da assinatura.
Cr
1.000,00
Cr$
1200,00
Ano
Ano
— O custo de cada exemplar
parte superie,r do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do faicio dos jornais, devem os auinan- será, na venda avulsa;nerescide registra, a 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 Ima
que findará'.
d ee,orrid o .
A fim cie evitar solução de !mínima, de trinta (30) dias.
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O Sr. Secretário exarou o seguinte
ckspacho:
Conheça do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
número 4.048, de 29 de dezembro de
1961, e da Portana Ministerial 216,
de 27 de setembro de 1963, e lhe nego
provimento para manter o deSpacho
recorrido, com aplicação do artigo 16
parágrafo gainro do Código da Propriedade Industrial.
Rio, 17 de fevereiro de 1964. Ass.
Jose I. C. Verciani, Secretário dáIn
chistria.•
Ideai Standard Sociedade Anônima
Indústria e Comércio — recorrendo do
despacho que indeferiu o termo: 110681
modelo industrial para: Nova toei.
neira para lavatórios e análogos.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conieço- do recurso aos termoe do
parágrafo único do artigo 50 da lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961 e da
Portaria Ministerial 216, de 27 de setembro de 1963 e lhe nego provimento
para manter o despacho recorrido de
fls, que aplicou o artigo 16 parágrafo
quinto do Código da Propriedade Industrial.
Rio, 17 de fevereiro de 1964. Asa.
José /. C. Verciani, Secretário da Indústria.
Ledice, Sociedade Anónima, Indústria
e Comércio de Plásticos — recorrendo
do despacho que: indeferiu o termo:
114-476 — mce.élo industrial: Brinquedo insuflado a "ar" na formo de um
cachorro.
O Sr, Setretário exarou o seguinte
despacho:

Canheço-dà, recurso nas térmos do
parágraio Mire do artigo 50' da Lei
de 29 de dezembro de 1961,
e da Portaria Ministerial- 216, de 27
de 'setembro de 1963; e lhe' nege, provimento para manter o despacho re‘corrick)'de fls. com aplicação do artigo

17 e seguintes do Código da Propriedade "industrial.
aio, 17 ele fevereiro de 1964. Ase.
José 1. C. Verciani, Secretário da
indústria.
Durex Abrasives Corporation — recorrendo do despacho que: deferhi
tèrmo — 129.043 — marca: •ex —
do requerente — Esparadrapos Rex,
Lbooada.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso nos termos de)
parágrafo único do artigo 50 da. Lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961 e
da Portaria Ministerial 216, de 27 de
setembro •de 1963 e nego provimento
para manter o despacho recorrido de
fls. com observância na informação de
fls. 26 versos e do cumprimento da
exigência de fls.
Rio, 17 de fevereiro de 1964 Res.
José I. C. Verciani, Secretário da Indástria.'
Laboratórios Moura Brasil Mondo
Rangel Sociedade Anônima — recorrenda do despacho que deferiu o ttrmo; 162.775 — marca: Gogosan —
Parmopecuária Sociedade Anónima
Produtos Veterinários.
O Sr. Secretario eiarou o seguinte
despacho:

—

Cooperativa dos Produtores de Leite
r
de Cataguazes Limitada
'rendo
o—
do despacho que indeferiu o .
165.254 — marca: Cataguazrs.
O Sr.. Secretári o exarou o seguinte
despacho;
Comisero do returso, noa tett:aos do
parágrafo únieo do artigo 50 da Leo,
número 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e da Portaria Ministerial 216, de- •
27 de setembro de 1963, e nego provi- •
mento para manter o despacho recorrido de fls, com apheaçãO dos artigos
95 números 5 e 100 do Código da
Propriedade Industrial.
Rio, 17 de fevereiro de 1964. Aia.
José I. C.- Verciani, Secretário da
Indústria.
Companhia de C...garros Castellões —
recorrendo do despacho que; Deferiu
o termo - 241.632 — marca: Colibri
— de Colibri Lightra Lunited.
O Sr. Secretário exarou o 'seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50, da Lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961, e
da Portaria Miais/cria/ 216, de 27 de
setembro de 1963, e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido que decidiu com observãocia dos,
pareceres e aplicação do Código da
Propriedade Industriar (artigo 93).

Conheço do recurso, nos termos
. do
parágrafo único d Oartigo 50, da Lei
Rio, 17 de fevereiro de '1964. Ass.
setembro de 1963, e lhe nego provi- José I. C. Verclanf, Secretário da
mento para manter o despacho recorri- Indústria.
do de Ils, que aplicou o artigo 93 do
IndúsSociedade Anônima
Código da Propriedade Industrial, em
4.048. de 29 de dezembro da . 1961,. e trio e . Comércio— recorrendo do des.
da Portaria Ministerial 216, de 27 de pacho que deferiu o termo: 266.162
abserváncia inclusive do parecer da Di- — frase de propaganda Wa/ita o
Mais etil dos Liguldificadorea -- revisão Jurídica do
e
Assistente jurídico desta. Secretaria'.' querente -:- Eietro Indústria Walita
Soctedade Anônima.
Rio, 17 de leVereirá de 1964: ,Ais.
Secret4rto exalou o seguinte
‘0,
10Sé 1. C. YSICrlitt
despacho:
beléatrie,
AMO

•
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Conheço do recurso nos termos do
parágrafo único do artigo 50, da Lei
número 4.048, de 29 de dezembro de
1961, e da Portaria Ministerial 216 re7 de setembro de 1963, lhe dou provimento para reformar o despacho recorrido de fls. e denegar o registro com
aplicação do artigo 125, e seus paragrafos do Código da Propriedade Industrial.
Rio,. 17 de fevereiro de 1964. Ass.
'José 1. C. Verde:d. Secretário da
Indústria.
Importadora Americana Sociedade
Anónima,- Comercial e Técnica — recorrendo do despacho que indeferiu o
termo: 279.313 — marca: Grand:
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso interposto de
acórdo com o artigo 50 parágrafo
único da lei 4.048, de 29 de dezembro
de 1961, e da Portaria Ministerial 216,
de 27 de setembro de 1963, e lhe dou
provimento para reformar o despacho
• recorrido de fls. 12 e conceder o registro de knarca na classe 8, maxime
já haver registro em nome da interessa.
da — com a mesma marca na classe
21.
Rio. 18 de fevereiro de 1964. Asa.
José I. C. Verciani, Secretário da
Indústria.
Destilaria Medellin, Sociedade Anônima — recorrendo do despacho que
Indeferiu o termo: 280.831 — marca
figura de Pirata e Papagaio.
O Sr. Secretár:o exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961, e
da Portaria Ministerial 216, de 27 de
setembro de 1963, e lhe dou provimento para reformar o despacho recorrido de fls. para conceder o recurso
pretendido, face à transferência de
Igual registro 110.355, que foi feita
Para o nome do interessado com aplicação do artigo 93 do Código-da Propriedade Industrial.
Rio, 17 de fevereiro de 1964. Asa.
José I. C. Verciani, Secretário da
Indústria.
Wella Aktiengsellschaft — recorrendo do despacho que deferiu o termo —
281.390 — marca: Wellen Kaiser -de: Cosméticos Wellen Kaiser Ltda,
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
4.0-18. de 29 de dezembro de 1961, e
da Portaria Ministerial 216, de 27 de
setembro de 1963, e lhe dou provimento para reformar o despacho recorrido de fls. e indeferir o registro com
aplicação . do artigo 95 número 17 do
Código da Propriedade Industrial (anterioridades R. 149.217 e 244.509).
Rio. 17 de fevereiro de 1964. Ass.
José 1. C. Verciani, -Secretário da
Indústria.
Proaco Produtos de Aço, Sociedade
Anânima — recorrendo do despacho
que indeferiu n termo: 296.091 —
marca : Perpecta
O Sr. S..,cretario exarou o se:Tilinte
despac
,
Conheço do. recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
4.048. de 29 de novembro de 1961, e
da Portaria Ministerial 216, de 27 de
._ setembro de 1963, e lhe dou provimento para reformar o despacho recorrido
de . fls, e conceder o registro da marca: na classe '17, exclusivamente 'para

laininas de barbear, laminas para aparelhos de seguransa e navalhas de segarança.
Rio, 17 de fevereiro de 1964. Asa.
José I. C. Verciani, Secretário da
Indústria.
Segurança Imobiliária Sociedade'Ane•
numa — recorrendo do despacho que
deferiu o térmo: 296.756 — frase de
propaganda — Na Compra de Um
Imóvel — Nobel e Premio de Segurança — do requerente — Nobel Comércio e Engenharia.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50, de 27
de setembro de 1963, e lhe nego pro.
vimento para denegar o registro pleiteado à fls. 2, por ser contrário à lei,
com aplicação do artigo 125. item 5o
do Código da Propriedade Industrial.
Rio, 17 de fevereiro de 1964. ?ss.
José I. C. Verciani, Secretário da Indústria.
Laboratório Homeofisiol Limitada —
recorrendo do despacho que indeferiu
o tértno/ 314.987 — marca: Sanatol.
O Sr. Secretário da Indústria exarou
o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto, de
acd.rdo com o artigo 50 do parágrafo
úniCo da Lei 4.048, de 29 de dezembro
de 1961, e da Portaiia Ministerial 216
de. 27 de setembro de 1963, ç lhe dou
provimento em virtude da caducidade
do registro 168.143, e não havendo
colide:leia entre as marcas registradas,
e a de fn. 65.006, que é um produto
da Farmacopea Homoepática, aplicável
como HIpincitico. e aquela como caí--.
diovascular. Assim reformo o despacho recorrido de fls. 19, para conceder o registro pleiteado.
Rio. 18 de fevertro de 1964. Ass.
José Vcrciani. Secrotario da Indústria.
Pereira Cl Araújo .— recorrendo do
despacho que: Indeferiu o termo:
328.221 — marca: Kola Igarapé Miri,
O Sr. Secretário da Indústria exarou
o seguinte despacho:
Conheço do recurso, nos ttermos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961, e
da Portaria Ministerial 216 de 27 de
setembro . de 1963, e lhe dou provimento para conceder o registro de
acôrdo com o cliché de fls, do processo. Reconsidero em conseqüência o
despacho recorrido.
Rio, 17 de fevereiro de 1964. Asa.
José I. C. Verciani. Secretário da Indústria.
Laboratório e Farmácia Silvoquimica Ltda. — recorrendo do despacho que deferiu o Urino n.9 335.916
— marca Lisovermin — De Laboratio Brasileiro de -Jhimioterapia.
Produtos Labrapia S.A. — O Sr.
Secretário exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso nos têrmos do parágrafo único do artigo
50 da Lei n.9 4.048, de 29-12-1991,
e da Portaria M:nisterial n.9 216.
de 27-9-1963, e lhe nego provimento para manter o lespacho recorrido de fls., que aplicou o artigo 93,
do Código da Propriedade Industrial
por falte de comprovacão do artigo
96 do referido Códiga e do indefer•mento do térmo 11 9 334.539.
Ro, 17 ,de fevefeiro de 1964. —
Ass Joc I, C. Verciam, Secretário da IndúStrie.
Laborterapica. Bristo: S.A, Industrio Quírnica e Farmacêutica — recerrendo do despacho que deferiu o
térnao n.9 316.151 -1- Marca: Total
Do LaKomplex, Beta' Thompson
boratórki-DOrsay

Breall Ltda.

'
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O Sr. Secretário da Indústria exalou o seguinte despacho:
Conheço do recurso, nos térmos 'do
parágrafo único do artigo 50, da Lei
n.9 4.048, de 29-12-61 e da Portaria Ministerial n•9 216, de 27-9-1963,
e lhe nego provimento para manter
o despacho recorrido de fls., que
aplicou ao pedido de fls, o artigo
.Çádigo da Propriedade Indos9tr3 do
Rio 6 de fevereiro de 1964. —
A4§ José I. C. Verciani, Secretário
41.4 Indústria,
Republicado por ter saldo com incorreções em 19 de fevereiro de 1964.
Octavio de Nichle — recorrendo
do despacho que indelerial o térnio
n.9 199.091 — Insigne: Publicidade
Eco.
O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho:
Ccnheço do recurso, nos termos
do parágrafo único do artigo 50 da.
Lei n.v 4.040, de 29-:1 2-1961, e da
Portaria Ministerial n•9 216, de 27-9
de 1963, e lhe dou nrovimento para
refoimar o despacho recorrido e conceder o registro por •tnexistir colidência entre a marca regi.strad e e
a erteriodcnacie indicada, com apiicistr, do artigo 93 do Código da
Propriedade Industrial.
Rio, G de fevereiro de 1964. —
Asa. José I. C. 51 , :clani, Secretário; da Indústria.
Republicado por ter saído coe 19C4.
correçoes em 19 r.le fevereiro d

MARCA DEFERIDA
Térmo n.9 123.534 — Emblemática — Classe 6 — De The Federal
Bearings C. Inc.
MARCA INDEFERIDA
N.9 268.020 — Figura de Bispo
São Patrício — Cl. 22 — De Cia.
São Patrício — Fábrica i de Tecidos
de Linho, em face da marca da
opoente, e de acordo com o artigo
95 n.9 17, do Código,
INSIGNIA COMERCIAL
INDEFERIDA
N.9 265.174 — Figura de São Patrício-- Cl. 22 — De Cia. São Pa-

trício — Fábrica de Tecidos de Linho, de acôrdo com o artigo 120,
n.9 5, do Código, tendo em vista
a marco da opoente .
CANCELAMENTO DE REGISTROS

• EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Rio, 24 de terneiro de 1964
RECONSIDERAÇAO DE DESPACHO
José Casemlro Rodrigues — No
pedido de reconsideração do despacho de deferimento do tèrmo número 113.027 — Privilégio de invenção
para Aperfeiçoamentos em. saltos
para calçados, do requerente Pucci
S.A. Artefatos de Borracha,
Tendo em vista o imdido de -.reconsideração, e em face dos novos
pareceres técnicos, declarando faltar
novidade ao invento, resolvo reconsiderar o despacho que concedeu a'
patente, para efeito de indeferir o
pedido, por colidência, entre outros,
com o objeto da patente de modèlo
de utilidade n.9 4.172.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE RECURSOS

dias — para eventuais juntadas da
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam.
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a êsta
Departamento, a fim de efetuarem
o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos
certificados dentro do prezo de sessenta dias ,— na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.

-

Indústria e Comércio M. Suzuki
& Irmãos Ltda. — No pedido de
cancelamento do registro do nome
comercial Indústria e Comércio M.
Suzuki & Irmãos Ltda.. — número
179.880, — Anote-se o cancelamento do registro, nos tehnos da lei.
Independência S. A. Crédito, Financiamento e Investimentos — no
pedido de desistência do registro do
roma caomercial Independência S. A.
Crédito, Financiamento e Investimentos ri.° 239.523 — Anote-se o cancelamento do registro.
PRORROGAÇÃO DE REGISTRO
Termo ri.° 82.287 Guarany —
classe 41 — de: Filhos Plana —
Prorrogue-se o registro, nos termos
do parecer do Diretor da Divi^iio Jurídica

Rio, 14 de fevereiro de 1964
DESISTÊNCIA DE PROCESSO

RECURSO
Fábrica de Sacos de Papel E. Divani S.A. — Recn-rendo do despacho que deferiu o termo número
121.499 — privilégio de invenção de
Inion Grafico Ltda.

Lowell Hill— Mc — Masters —
declara a desistência do pedido de registro da marca — Ronrio — termo
140.481 . — Anote-se a desistencil •
arqui4-se -o processo.

EXIGENCIAS
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Termo n.° 82.954 — Osram
Rio, 21 de fevereiro de 1964.
•— Mantenho a exigênNotificação:
eia.
Uma vez decorrido o peazo de .c.-1 Luiz Plácido '£ojal — no registro
curso previsto pelo artigo 14 da Lei' da marca — Noite de Festa e Noites
n.9 4.048, de 29-12-131 e mais dez Alagoanas — proces:o 162. de 1963
_ Mantenho a exigência.
AVISO AS REPARTIOtS
PÚBLICAS

DIVERSOS

O Departamento de Imprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em geral que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
até o dia 29 de fevereiro
corrente, a fim de evitar O

Fernandes, Barata ês Cia. Ltda.
— na reconstituição do termo n."
152.226 — marca: 13arrigud 5 — Expeça-se o certificado.
Laboratório Catarinense S. A. —
no pedido da apostila na caducidade
d. mare. 222.207 — Faça-se apostila, como propõe a Divisão Jurídi-

cancelamento da remessa a
,partir daquela data.
J

1

"1

ca.
The Seetch Whisky — Assoclatioa
no pedido de reconsIderaçie de
despacho da deferimento do ,Virrolk

,
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852 Quinta-4 .:4a 27
433.592 - Arquivem. o pedido de
reconsideração, uma vez que fel apresentado sem a indispensável produção
Como exige if lei - artigo 196, )etra.
11).
Notificação - É conaidaoo
DrurY's S. A - Distribuidora de
Produtos Internacionais - a comprimam a iate Departamento a rin, de
efetuar o pagamento da lane finar do
termo 433.592 - marca: Drury's.
Gravações Elétricas Sertanejo S.
A. - no pedido de zeconsidereção
do despacho que declarou a caducidade da marca Sertanejo - rsúznero
209.905 - Mantenho o selcspacho
denegatério de caducidade, nos termos do parecer da Divisão Jurídica.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE •
PACHO

Fevereiro de '` 3434

NP 123.618 - genica Suga. • NP /26.660 -- Mecanismo Caiu^
isolador de função para máquina de Keiichi Schimizu - Shigera. Vania&
contabilidade - requerente - 'The Mia e Sonosuke 9anhaulies - Com
/iram a exigência.
National Cada Rester Company._
N.° 122.628 - Adolfo ~man EXIGÊNCIAS
Cumpra a exigência.
N.° 121.701 - Augusto Demão
'Termos:
- Cumpra a exigência.
N.° 117.501
Sigel Indústria e
N.o 122.730 - Odilon SiIvest,e
Comércio Ltda. - Cumpra a exi.
- Cumpra a exigência.
geada.
' Angelo informo
1-1aiske • N.° 122.832
N.° 110.543 - Siernens
doa
Santos
Cumpra
a exigência.
Akticngesestarliaft - Cumpra •
N.° 122,917 - Ferdinando A/hen
géncisi.
Dubois - Cumpra a ~ia.
lai, 3 1.12.074
Ceriirii;cre SanitàN.° 122.929 - D4eii0e Limited ria Porcelite S.
A - Crunpra a
Cumpra a exigência.
esigência.
.
N. 122.9;1,
Sieraerm ScharekertNP 113.019 - Dunlop Rubber
Comp. ey Lm'a : d • - Cartuxa a sverke Aktiengsellschaft •-• Cumpra a
exigência.
N.° 118.080 - Vidro e Embala- -N. 123.172 J Jose Marta Apc/ogio
Cia„.pra a exigência.
gene Vitec Ltda. - Cumpra a exiN.
123.214 - Cia. Saad do Era- •
Onda..
sil - Cumpra a exigindo.
NP 111.116 - Lati Lei Ema N. 123.264 - Nibco Inc. - Cum.
Cumpra a • ersigricia
r a exigência.
N.° 121.757 - Ken - Saltuara
N. 123.419 - Int( -dona Basjc
- Cumpra a eziencia.
Economy Cs'irp4.,ratiou
Csunpra a exiNP 121.486 - Verwaltruigsgeml• gência.
Iachaft Der Werkzeugineschinenfa.
N. 223.691 - Union Carbble Co
b1ta e Soneatere Garrnolru. Cm»- por.
Cr.
• a exigenda.
eia.

1:
TEREM SAIDO

."
QR
COM 1NCO1iR

N. 94.353 - on'T:r.ental C.r. Coma
pany - Cumpra a exigincia,
N. 115.348 - TA*
AO :3 a

N.
_ - Berna o Matk Corpo.
. exig::
Cur a
ration - •r.
E.:-..1271CITTE
Ria 24 de feaerejr0 de 1%4
Notificaço
alta%

Vez

deccerido o prazo de ta.

curso previsto pel artigo 14 da Lei
nür;-.r 4. 048 79-12-61 c mais DE2
DIAS - para eventuais juntadas de
recursos, g do mesmo nto se tendo va.
lido nenni,,n. infere
ficam notifica.,
dos os requerentes abaixo mencionados
compare'er a êste DepartarnPnro a
fim, de efetuarem o pagamento da taxa
final ~cementes a expedição dos rem
pectivos certIficaods dentro do Pra20 de
sEssr.wrA DlAS - na forma do pe..
floreio *deo do artigo 134 do Cddigo
d, P.- icdade Indt. 'dial.

-Ricardo Katz de Castro, Ejin
Katz de Castro e Karl Gerbard de
Castro - no pedido de reconsideração do despacho de deferimento do
termo 560.127 - marca - Rebolai
- de S. A. industrial e Comerciai
Fluminense.
R!.
liDAS
Tome exthecimentri do pedido de
reconsideração e reconsidero o iasTinem
pacho concessivo da presente marca
N. 123.316 - C'
para efeito de indeferir o pedido, de
N. 402.352 G. Martins - Cima
NP 121.863 - Siemens Baatimar. pn a exigênc'a.
acôrdo -Com o artigo 95, aP 11 do GeSellscgaft 1Yir eschrankter }fei8 - L.
Firmes Ltda., na clame
N. `23á6
4.
- Alberto MS' Filhe - número 8,
Ciidigo. Entre a marca registranda ta% - Cumpra a exigência.
C....,-npra a
• a já registrada de teréciro, há krN. 403.320 - P.T.M.
Clame
NP 122.492 - Alfred Matizem
contestávelmente uma imitação caN. 136.8( - - 136.882 - 136.883 46 - Quimica Rapalo Ltda.
Sregmund
Scfradel
Cumpra
a
aliN. 401.499
paz de induzir o público em erre e
Miner".5, Geral do BraXermeed - Classe
46 - dlanufarh
ga Ltda. - Gerara a exigência.
engano.
Cora
pau?.
14.0 121.524 - Mc Domei/ Com..
N. 139.975 Cr tenra - Com.
N. 409.7212
EXPEDIENTE D ADIVISÃO
Siqueira Buena
Nay, Ine. - Cumpra a eaigerrcia. pra a exigência.
- Cle..r.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
turno
NP 122,559 - 1. artori k Marota
N. 126.121 - Walser Venci,/ - monda.47 - Posto Si- Cumpra a exigência.
Cumpra
a
origine/a.
Rio, 24 de fevereiro da 1964
T''. 4Ú.5'Ø - jamaco
Case 32
1.111211C0 201árdt e Reg-e-a-Laçara
NOTIFICAÇÃO
Lretn, na clame
_ Uma vez decorrido o prazo de se.
curso previsto pelo artigo 14 da Ler
n.° 4 048, de 29-12-61 • mais dez
dias para aventuals juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido• nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo men
cionados a comparecer a e:te Departamento a fim de efetuarem e pagamento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias -na forma do parégrafo único do artigo 134 do Cédigo da Propriedade
•
Industrial.

N. 4/9.451" - ely
.sre 3 ••

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL
DIVULGAÇÃO e 559
\

JII° Edição - tamanho pequezol

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS
Termas:

PREÇO Cr$ t53.03

N.° 111.226 - Método e rezara
lho para fabricação de Rilhas e tubos de polpa. - Requerente: johns
Manville Corporation.
N.° 118.084 - Processo para
construções' em concreto - requerente: Dino Filippi.
N. 0 125.116 - Processo Per e •nformar biqueiras - Requerente: jacob Simon Karaborian.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO"
DEFERIDOS. - Republicado.
Per 1arein saldo P?Ill irteerroÇõea
N.° 112.014 Pungia/das 4 sue
aplicação - requegerite: jr. R.
Cleigy S. A.

r

"31 VEND.As
Na Guanabara
Seção de Venda* Av, Rodriguez Alves.
Agêncle /: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidba pelo Serviço, de Reensbarm Postai
Em Émula
•
Nu Sede do 0.1..N.
.
TourIng Cubdo Brases 30 Pad:isento da Esta;80.1rodavilria

toramina
S

T'
nottura
Classe - "'Irra° Bottura Ítrrnho.
N. 41
7 - Miran 19ortura
Ciwse 13 - Thyrso Bottura r, Iro
N. 419.946 -

mãos.

N. W.588 - Plgura de

Roda - Casse

AZini e

11 - Bundy Tubing

Company.
N. 431.274 - Sf-rtley Eleganee Se
(e d, .-2-nho)• 'asse 42 - Schenle, la
•doerdes, Inc.
N. 433.300 d f".airta e Prato
- C r.r ^ • 1 Naehrmittel M.
nen aencrecli a Fr Tiklimgen.
' 7 433.309- A. T.
Claf,se 22

- Javre C .hrld.
N. 431. 402
lkolarquir
Classe
44 - Coela I. -.nu ti Cia..
N. 436.019
Ricardj
Classe 18
- Produto • Texteis Armando Rirardi
S.A.
N. 4'1(
- GO(
:Met"-, Ge"
riat - Gama' - Emprfza 01)11 de
Bebidas Ltda. N. 456.43 - T") ^ ,nlids Aliminum
_ _ Reynolds factals C fr..
pany.
N. 43:. .065 - O 1.‘4:1ho- Prefl'aid
do Ano - Classe 32 - Hisa Yada
Adataamoto.
N. 437.087 - • Careensus Ave-Ve.
seri gado - Casse 37 - 011nMathiesoe Cluatical
N. 433.'
,,Osvira
Game 8
- -..retronle t"--'-n Lida som ex<Inalo de dínamo.

N .439.825 - Pradinho do Tec Te
Na classe
"o Benedito

Quinta-telt a 27
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N) 434.439 Tangaral - classe niura Ltda. - pede para ser anoVaassacelos - cem --alusão de aspetaculos públicos de '3 ivertiznentos e ope- 33 de Sociedade Imobiliária Tanga- tada as patentes de:
N 9 62.123 - Privilégio de Inven,
rações de sorteios de bribdes de propa- rai Ltda. - De acórdo com o artigo
ção.
117 n° i do Código.
:gancla.
N 9 62.159 - Privilégio de JavanN. 439.826 - Pradinho - Classe
No 436.077 - SB - Incorporação
32 - 'retiniu Benedito de Vasconcelos, e Venda de Imóveis - Classe 33 - çao - as alterações de nome da ticom exclusão de espetáculos públicos de: Santos Bandur Incorporação e tular, - Anote-se a alteração de
de clIvertimere :, e operações de sorteios Venda de Imóveis Ltda. -- De acór. nome.
Societe des Usines Chiniqucs
de brindes de propaganda.
do com o artigo 117 n o 1 do Código. Rhane-Poulene Peee para ser
N. 440.329 - Resta - Classe 8 No 436.090 - Laboratório Haber- anotada nas patentes de:
Resul - Representações Sul Brasileira
Ltda., com excluzão de castiçais, ben- feld - Classe 33 de: Mario Erik
N.,' 64.998 - Privilégio de Inventecnigrafos.
Ilabez.feld - de acôrdo com o arti- ção.
amam:, nom
1
do
Código.
Resul - Classe 16 go 117 no
N. 4...330
1n1 9 65.051 - Privilégio de InvenN° 436.805 - F, W. Fotoquamica ção.
braSjReprez
Werner - Classe 1 de: Werner
leir:.t atda
N 9 65.091 - Privilégio de InvenResul - Classe 14 Lehmann - De acôrdo com o artigo ção.
IN. ii4J.331
1
do
Código.
Sul Brasi- 117 no
- .sul - Representa
Privilégio de Inven.
N : 6655..442121
leira Ltda., com .:aluso de . vidraNo 439.142 - Moinho Cultura - ção.
ças.
Privilégio d.e InvenClasses 33 e 41 de: Comércio e InClasse 26 dústria Schadeck Ltda. - nas clas- ção.
N. 440.332 - Resul
- Resul - ReprcsentaVSes Sul Brasi- ses: 41 e 33 de aeardo com o artigo
Ny 65.416 - Privilégio de Invenleira Ltda.
ção.
117 no 1 do Código.
•
N. 1-44J.333
Resul - Classe 15
No 65.491 - Privilégio de InvenN° 440.321 - Flamingo Iate
- Rcsei - Reprcantações Sul BrasiClube a- Classe 33 de: Consórcio ção - as alterações de nome da
leira Ltda.
N. 440.335 - Resul - Classe 25 Imobiliário Flamingo Sociedade Ci- titular. - Anotem-se as alterações
- Resul Ree:esentações Sul Bra- vil de Responsabilidade - De adir- de nome.
Sociedade Técnica e "Ar" Condi.
saciai Ltda, com exclusão. de mostruá- do com o art. 11 7n° 1 do Código,
cionado Starco S. A. - Transfelios de mercadorias diversas e -a-a proN 9 442.082 - Giovanna - Classe
paganda.
36 - de José do Egito Estrela - rência .para seu nome dria patente
N. 410.374 - A Primeira Missa - De acórdo com o art. 117 no 1 do 66.19 - Privilégio de Invenção,
- Anote-se a transferência.
Classe 32 - Lima Barreto Produções Código.
Cinematográf s Ltda.
Norton do Brasil S. A, Indústria
alombes
N. 140.433 - Kleber
e - Coméreio - Pede para ser anotaEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
- Classe Pneematiques ô Caout- TRANSFERENCIA E LICENÇA da no têrmo: 114.513-- Modélo de
chouc Manufactura Kleber Colornbes,
Utilidade a alteração do nome da
com exclusáo de capachas de borracha
Rio, 24 de fevereiro .de 1964
titular. - Anote-se a alteração de
para automóveis.
nome,
N. 440.517 - Prontográfica Contrato de exploração de patente • Fico - Ferragem Indústria e Co50 - Industrial Prontográfica Ltda.
Pirelli S. A. Cia. Industrial Bra- mércio Ltda. - Pede para ser anoN. 441.803 - Fig. de Circunferênsileira
- pede para ser anotada nu tado no tênrio 116.409 - Modêlo de
cia e '1:dançados - Classe 7 - Ozaki
Utilidade a alteração do nome da
patentes.
fs Cia. Ltda.
titular, - Anote-se a alteração de
N
9
51,543
Privilégio
de
InvenN. 441.801 - Fig. se C' enferencia e Triangulos - Class- Ozaki ção.
N 9 53.158 - Privilégio de Inven- Issel Salcarnoto - Transferên8 Cia„tda
cia do têrmo 122.643 - Modélo de
N. 442.085 - Quelodin - Classe ção.
N 9 53.504 - Privilégio de Inven- Utilidade. - Anote-se a transfe3 - Alfredo German Rodolfo Hahn.
rência.
N. 442.087 - O Cruzeiro no Mundo ção.•
Air - Products And Cliemicals,
Maravilhoso - Classe 32 - Empresa
N9 53.990 - Privilégio_ de Inven- Transferência para seu noGráfica O Cruzeiro S.A.
ção.
N. 442.381 - Bozzano,b - Classe
N° 54.036 - Privilégio de Inven- me do têrmo 128.067: privilégio de
46 - Bozzano S.A. Ccimercial, Indus- ção.
invenção. - Anote-se a transferência.
trial e Importadora.
N 9 58.015 - Privilégio de InvenN. 442.384 - Bozzano - b - classe ção,
Air - Products And Chemicals,
46 - Bozzano S.A. Comercial, IndusNo 60.606 - Privilégio de Inven- Inc. - Transferência para seu notrial e Importadora.
me do térmo 133.852: privilégio de
N. 442.389 -a raucemlin - Classe ção.
invenção. - Anote-se a transfe3 - Laboretoria Setros S.A.
N' 61.773 - Privilégio de Inven- rência
N .442.430 - Moçambique - Cl. ção os contratos de sua exploração.
Luzalite Comércio e Indústria- S.A
41- - Panificadora Moçambique Limi- - Averbem-se os novos contratos de
- Pede para ser anotada no Ur tada.
exploração.
mo 146.958: modêlo de utilidade
N. 442,449 - Breia z- Classe 42
Transferéncia e alteração de nome - a alteração do nome da titular,
._ Bar e Lanches Breia Ltda.
de
titular
de
processo
- Anote-se a alteração de nome.
• N. 442.478 - Califa - Classe 41
Hunter Douglas Internationau
Schweizerische - Aluminium A.
- Comercial de Bebidas Super-Sol Limitada.
G. (Aluminium Suisse S. A.) - (Quebec) Ltd - Transferência
Alluminio Svizzero S. A. - Swiss para seu nome do têrmo 99,630:
NOME COMERCIAL ,DEFERIDA Aluminium Ltd.) - pede para ser privilégio de invenção. - Anote-se
a transferência.
anotada nas patentes de:
N9 436.430 - Rio Publicidade Li.
Hunter Douglas International
N 9 54.500 - Privilégio de Invenmitada - Requerente - Rio Publi- ção.
(Quebec) Ltd a- Tranzferência
cidade Limitada,
para seu nome dos tarmas 99.759:
N9 440.167 - Petrac Engenharia
N 9 54.501 - Privilégio de Inven- privilégio de inveneão 60.845 - pr
Comércio Indústria S. A. - Re- ção as alterações do nome da tituqUerente - Petrac, Engenharia, Co- lar. - Anotem-se as alterações de
mércio Indústria S. A. - De acar. nome.
AVISO AS kaPART1ÇõES
do com o art. 109 n o 2 do Código.
PÚBLICAS
Gaetano Conforto - Transferêm
N 9 440.197 - Produto& Químicos eia para seu nome da patente núO Departamento de liaMinas Gerais Ltda. - Requerente mero 57.670 - Privilégio de Invenprensa Nacional avisa às
- Produtos Químicos Minas Gerais ção, - Anote-se a transferência:
Repartições Públicas em geLtda .- De acórdo com o art. 109
ral. que deverão providen• Varta Aktiengesellschaft - "pede
a° 3 do Código.
ciar a reforma das assine.
para ser anotada na patente Muneturas' dos órgãos oficie
ro 64.987 - Privilégio de Invenção
TITULO DE ESTABELECIaté o dia 29 de fevereiro
a alteração do nome da titular: MENTO DEFERIDOS
corrente, a fim de evitar o
Anote-se a alteração de nome.
cancelamento da remessa a
Schweizerische: Aluminium A. O.
N 9 401.290 - Jucitra - Classe 33
partir daquela data
de: Jucltra Ltda. - De acardo com (Alumlzdum Suisse fill. A.) (AlumiA
.1
(gbvicva
ut
ortic.r. II/ n9 1 fio ("Micro
.!

1

Onote-se o(
vilégio e invenção.
transferência.
Magazine Louvre S.A - Pack
para ser anotada na frase de pro,
paganda: Pronta para Vastir
Têrmo 350.874 - A alteração ckt • nome aa titular. - Anote-se à
alteração do nome.
Edições Torre Ltda - Trans.
falência para seu nome da marca
Edições Torre - têm° 390.755.
Anote-se a transferência.
Wilh Bleyle G. - Pede
para ser anotada na marca figura
de Sereia - têrmo 415.041 - A
alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome. .
Indugema Indústria Geral de Ma.
lhana Lida - Transferência para
seu nome da marca: Minei - têrmo
438.067. _ Anote-se a transferência.
Rhein Chemie S.A, Comércio a
Indústria de Produtos Químicos .....
Transferência-da marca: Mulata têrmo 458.084. - Anote-se a transferência.
•
Lechler Bautenschutzehemie
O H G - Transferência para seu
nome da marca: Hidrasfalt nú.
mero 61.682. - Anote-se a trans,
ferência.
Emco Empreiteira de Construções
S.A - Pede para ser anotada na
insigna: EMCO - nKmero 131.674
- A alteração do nome da titular.
Anote-se a alteração de nome.
Restauraate aa Cassarei° S.A Transferência para seu título: La
Casserole número 195.861. Anote-se a transferência,
Philips Petroreum Company _
Transferência para seu nome da
marca Phiblac - número 236.684.
Anote-se a transferência.
Bicicletas Monarcle S.A - Pede
para ser anotada na marca Svalan
_ número 271.331 - A alteração
do nome da titular. Anote.se a aL
teração do nome.
EXIGÊNCIAS
W. R. Grace & Co. - na transfe.
rência da patente 60.916 - Privilé.
gio de invenção. - Cumpra a exi.
gêncift.
Johnson & Johnson - na trans.
ferência da patente 61.945 privilégio de invenção, - Cumpra a exi.
gência.
Arnau Dizioli S. A. Industrialização de Sementes Oleaginosas - na
transferência da patente 66,143
privilégio de invenção. - Cumpra
exigência,
• Johnson & Johnson - na trans.
ferência do tèrmo: 106.995 Pri.
légio de Invenção, - Cumpra a exi.
gencia.
Johnson & Johnson - na transa
ferência do tirmo: 107.580 - priva
légio de invenção. - Cumpra a ext.
gência,
Meelianite - Metal: 'Corporation
_ na transferência do térniq: 116.587
privilégio de invenção. - Cumpra
a exigência.
Metalúrgicaaeolystamp S. A.
na transf asar éia da patente 4.048:
modêlo de utilidade. - Cumpra a
exigência.
Etablissernents O. Julin & Fila na transferência do termo: 122.487
_ privilégio de invencão. - Cum.
pra a exigeocia
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Ricardo ,Morbin - na transferêneia do termo: 130.251: wivl:égla
Invenção. - Cumpra a exigência
Ferra Ename/ do Brasil Indústria
e COMTC10 Ltda. - na averbação de
contrato da patente 43.632: Privilégio de invenção. Cumpra a exigência.
Air Products And Chernicals, Inc.
- na transferência da patente número 54.934 - privilégio de. invenção, - Cumpra a exigência,.
Ibis - Enterprises• Limited - na
transferência parcial da traio
privilégio de invenção . 100.088
Cumpra a, exigência.
• Georgan Indústria de Auto Peças
Ltda. - na transferência dó tência
109.776 - Modêlo de Utilld'adê. Cumpra a exigência.
Badische Anilin & Soda Fabrik:
Aktiengsellschaft: Na averbação de
contratos que celebrou . com a. Cia.
de Produto& Chimicos Industriais M. Homem- - nos registros, internacionais:
N9 54.798 - Processo: hT.977 de
1962.
Nv 45.796 - processo: 10.978 de
1962.
Nv 52.259 - processo: 10.979 de
1962.
N9 50.559 - processo:: 10.980 de
1962.
N9. 50.556 - processo: 10.982 dê

- Á . ,oie 1964

marca 261.808. - Cumpra a exigênN.9 416.412 - União. Cai eeira
N.o 424 L.,3 - Auto •Mociêlo
eia.
S.A. - Cumpra -a exigência.
S.A. - Car..-pra, a exigência.
H. Stenbam Ltda - na transfeN. o 419.505 - Distribuidora de'
N.o 425.152 - Cia. Municipa.
rência do têrmo 430.741. - Cumpra Bebidas Butant'à Ltda. - CUM.lista de Incrdiento Econômico a exigência..
pra a exigência.

NP 421.299 - Alumínio Ferro
Diversos:
Móveis S.A. - Cumpra a exit-.
Willys Overland do Brasil S. A, gência.
IndHstria e, Comércio nos pedidos
N. o 422.603 - Eletro Máquinas
'de averbação de contrato dos têr...
mos - 123.175 - 123.178 - 123'.179 Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 422.608, - Estamparia Ca123.177 - 123.181 123.180. Aguardem-se as concessões das pa. ravellas S.A. - Cumpra a exigência.
,tentes.
Cia. Paulista de Cervejas Vienen,.. • NP 422.638 - Italport Indúsi sca - na, pedida de apostila na mar- tria de Porcelana Artística' Ltda.
Cumpra a exigência.
ca de w 287.622. - Anote-se medi,
lante apastlia, o cancelamento da N.o 422.654-- Nortec S.A. Plaaverbação de contrato de explora- nejamento e Organização - Cumção a favor da Cia, Paulista Cer.. pra a exigência.
vejas Vienenses já anotado no re422.710, - Bar e Restaurangistro' antericr 147. 84Y.
te Kilt Club Ltda. - Cumpra a
RETIFICAÇA0 DE DESPACHOS exigência.
PUBLIC:AMOS EM 21' DE FEVE..
N.o 422.778 - S.A. Murat I RETRO DE, 1964,
Cumpra a exigência.
r convidado: Cia. Industrial de NP 422.928' - 'Sociedade Na,Conse.rvas Alimentícias Cica - a cional' Corticeira Ltda. - CUrn!comparecer a êste Departamento, a pra a exigência.
'fim de tomar conhecimento dós peNP 423'.30I - Nordeste Quí&dós de caducidade das marcas - mica Industrial Ltda. - Cumpra.
Cica - n 181.553.
a exigência.
Cica - n g 181.558.
N.° 423.319 - Indústria de MaCica- n 9 190.4911.
lhas Emiltex Ltda. - Cumpra a.
Cica.
n9' 195.496.
exigência.
R'equerido pela sociedade - (tico,
N.o 423.320 - Telanga Impor
¡Cia. Industrial Capp - dentro do
19(1Z.
tação Exportação e Comércio
Nu 71.158 - processo: 10.984' dê ¡prazo de sessenta dias,
Ltda. - Cumpra a exigência.
1962.,
NP 423.472 - Picaso .finstalt
SECA())
DE
EXPEDIENTE,
DA
'
53.947,- processo:. 10,-988 , de
EXAME. FORMAR DE MARCAS - Cumpra a exigência.
1962..
•'
1 N.o 423.321 - Courotcx - Ves(INP 68.521 - processa: P3.988 dt I
Têrmos:
1
tuários e Artefatos Couro Ltda.
1962. - CumPra.as exigências.
Berlitzr Lauck: & Ca, Ltda. - N. 373.574 - Isaac - Khat- - Cumpra a exigência.
na transferência do tèrmo 437.361. chadaurian - Cumpra a estN.° 423.612 - Hellurn Discos
- Cumpra a exigência.
Ltda. - Cumpra a exigência.
C. - Szterling: & Cia. Ltda. na transferência do têrmo• 400.984
II
- Cumpra. a exigência.
Majer Meyer . S. A.. Indústrias
Farmacêuticas - na transferência
da marca: 159.977. - Ctrapra a
exigência.
Colégio Atheneu Brasileiro Ltda..
- na transferência do título numero 175:747. - CUmpra a exigência..
T_Tnilever Limited' - na. transferência 205.284 - Marca. - Corapra
a exigência. •
Aços - Sandvik - S. A. no, pedi..
DIVULGAÇA0 /n1`9 623
do de averbação de contrato , das
marcas: 227.387. - Apresente clichê também para o registra número,
(P Edição - Tamanho meeh
249.938. - Apresente e,peteç,',
British Schering Limited - na
averbação de contrato da. marca,.
268.906. - Cumpra a exigência..
Oscar Cramer & Cia. - na alteração de nome da marca - 282.943.
- Cumpra a exigência.
PREÇO:. CR$ 280,00
Laboratório Smith mine & Fran..
ch Ltda. - na averbação de contrato. da marca 61.464. - Cumpra' a
exigência..
Indústrias. ' Brasileiras de Lapis
Fritz Johansen S. A. - na Averba
'A VENDA',
ção de contrato 196.807. - aunpra
a exigência.
1
La Mundial S. A.. - na averba.
Seção, de Vendias: Av. Rndrigues, Abres,. 14
ção. de- contrato que celebrou. com
Martini & Rossi S. A. Iridústria, e
Agência k Minietêrio da Fazenda
Comércio de Bebidas - 207.394. Cumpra, a exigência.,
Indústrias Gessy Lay er 2. .A.., Atende-se ai pedidos pelo Serviço de Reembtlsa POstali
na averbação de contrata n, 215.987.
- Cumpra a exigência...
Elektrit - Indústria. • Comircio
II. A. - na alteraçfto. de- nona •41a,

.

I o

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS
' UNIDOS DO -BRASIL
,

Cumpr, a t
N.o 437.545 - Api - Vitin Camprn a er&vência.
N.° 437,546 - &entes 8a Nissi-,
meti Ltda. - Cumpra •a exicên- •
eia.
NOTICI R:0
0.,:0-51.ÇÕES
Represen'u....,,,...s Lusa America.
nas Ltda. (0,,7ão ao têrmc
803-85C marca Ribamar.
AI Noiva ik,hrna, Vestidos para Noivas Ltda. (oposição ao
térM10 6t13,71% titulo Loja Noiva
Copar S.A.. Indústria de Reidnaa Eatr- )OsiÇ, ao
têrma 606,812' titulo dipar Parto
Alegrense de AnZOMÓVeiS e Aces-

sórios).
C'onverciar A2,-ricola Paulista
Ltda. (oposiçáo ao têrmo 607.075
titulo Comercial Paulista Adubos
e' Rações) .
1
. P.I, Participações e Incorporações S.A . loPoskão ao têrmo
607.633 titulo
Girotlex S.A. Cadeiras e P01tronas, 6oposição ao. têrmo
606.042
Carfer).
f Inação c Tecelagem Tecibra
Ltda. (oposição, ao têrmo 607.578
Marca Tecibral).
Dianda Le pez & Cia. lLtda.
(oposição ao têrmo 607.159 maren. Marily)
•
Carlos: Coutinho & Cra. (oposição ao têrrno '607.539' marca Carioca).
Dianda Lopes & Cia. Ltda.
(oposição ao têrmo 607.160 marca Marily) .
Inba;sa Indústria BrasiTeira de
Alimentos S.A. ((oposição ao' térmo. 609.534 marca Nutro doce)
Quinaica. Industrial, Moura Ltda.
ktoposição, ao) térrno 611.403 mar!ca. Jaritex)'.
A.E..G. Companhia Sul Americana de Eletricidade. (oposição ao
térmo• 606.773. marca EGE).
A.E.G. Sul Americana de Ele-.
tricidade (o posição ao têrra0
600.772 marca EGE9 .
Cia. Carioca Industrial (oposi-;

irçiãeocar: tênno 607.539, marca CaG.D. Searle & Cb. ( 0P0s10e- ao
térreo) 605.921 marca it'anavid.
, Sidol Werke, Slegel & Cb. (oporSição) ao• têrmo' 606.006 niarCa
Ernesto, Neugebauer &A. InfiStrias Reunidas: (oposição' ao
têiano 607, .539 marea Carloca)'.
Ernesto Neugebauer S.A. Indústrias Reunidas ( oposição ao
têrmo 605,054 marca Zé Carioca).
; ErrieSto' Neugebauer Indústrias, Iteunid'as (Oposição ao
termo 607.355).
ErneSto nttgeba.uer. S.A.: InReunidas, (oposição ao
tkianci 607:081 marca . Anita) .

emitira-tetra 2
' Ame Maria Rabelo (oposição ao
termo 606.678 marca Mim Belo
Horizonte)..
Irene Marçolla JacqueS. (oposta
ção ao têrmo 599.505 marca Sais
de Araxá)
Irene Marçano Jacques (Oposie
ção, ao ternaa . 601.588 mareie Liaina de Araxá )..
Irene Marçalla Jacques (oposição ao, termo 601'.589 , marca Lama
de Araxá).
Cia: Ferro Brasileiro S.A. ( ePe
.069 marca-sição,aterm60
Ferrobrasil) .
Cia. Agro Pastoril Rio, Doe
(Oposiçõo ao termo 608.384, marca caf) .
Cano Ebra S. P. A. (dpOsição
ao têrmo 603.548 marca Ilerban) .
Max Factor 81 Co. (oposição, ao
termo, 608.614 marca: Iligtil 80ciéte) .
Assimil (oposição a0 terra° .....
608.565 marca , Assimil) .
D.&.W Gibbs Limited (oposição ao termo 608.851 insígnia
Sigal Sociedade Industrial de
Graxas e Adubos Ltda) .
D. &.W. Gibbs Limited; (oposi-Ção ao, termo M8.853: marca
Sigal)
D.&.W Gibbs ' Limited (oposição ao termo 608.854 marca
Sigal) .
D. &. W Gibbs Limited (oposição ao têrmo 608.855 marca
Sigal)
Magnesita S.A. (oposição ao,
termo 610.6001 marca PB Produtos Básicos).
Naufal. S.A. Importação e
Comércio (oposição ao teme). ..
606.837 marca Plexit)e
Cia. Brasileira de Caldeiras e
Equipamentos Pesados (oposição

ao termo 607.073, marca, Cebeg
Dryer) .
Cia. Brasileira de Caldeirm. e
Equipamentos Pesados. (oposição
ao termo 607;083, marca Cabecair).
S.A. Moinho Santista. Indústrias GeraiS, (Oposição. a0 . terol0
6081923 marca Vin, Cr0i) .
Indústrias , Reunidas Irmãos
Spina S.A .. (oposição a terna°,
803;259 marca Caxias) .
Cia. Brasileira Rhodiaceta Fábrica do Raion (opo Q ição ao termo
609.944 marca Ray'.
Trefir 8:A. aufl. .a. do Treina.
Ção (oposição ao termo 808.734
Marca TrefilMael)
Kibon S.A. Indústrias Alimentícias
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Caterpillar Tractor Co. (oposição
Finasa S.A. Financiamento Crédito e Investimentos. (oposição ao , ter;ao termo 535.795 marca Tracat).
' Cia. 'Usinas Nacionais (oposição ao mo 610.418 marca Finam),.
termo 606.391 marca lferz Cruz).
Santiago S.A. (oposição ao
Cia. Produtora de Vidro Providro Tecidos
611.843 marca Santiago)'.
(oposição ao ténue 606.412 marca termo
Continental Motora . Corp. (oposição
Provita .
606.499 marca Continental).
Sociedade Algodoeira do Nordeste ao termo
E'l Du Pont de Nemours And. CO.
Brasileiro S.A. (oposição ao termo (oposição
ao temo 608.216 marco
809.148 marca Linda).
-Sociedade Algodoeira do Nordeste Reina).
Motor Co. Limited (oposição
Brasileiro S.A. (oposição ao termo aoFOrd
termo 606.128 marca , Carsul),.
610.465 . marca Albatec).
Cerâmica Mogi Guaçú S.A. (opoCia. Propac Comercio( e Indústria:
sição ao termo 606:514 marca Cimo). '(oposição ao termo 609.762 marca

Antônio Marcos Ferreira • Netto provag).
Sociedade Loterias. Ltda. (oposição
ao termo 607.733. nome comercial).

(oposição ao. termo. 604.904 marca
Passo' Seguro).
Indústria e Comércio de Calçados
Arco Flex S.A. (o p osição ao termo
'604.310 marca Arcotex).
, Indústria. e Comércio de Calçados

Fevereiro de 1964 655
n.9 607.801 - marca Radiamatic -

' Cl, 8) ..

Girollex S.A. Cadedeas e Poitro.
nas (oposição. ao , termo n. 9 808.041.
- marca Carfer - Cl. 40).
Somag, Sociedade Médica de Aasistencia a Grupos (oposição ao ter.
mo n.9 608.167 - marca Somag -Cl. 50).
A Serviçal S.A. Técnica e Comercial. (oposição ao termo n. e 811'.009
'- Nome:. Serviçal Ltda.
' Trivellato. S.A. Engenharia Indústria e Com-roo (oposição ao temo
610.472 - Marca: Tip
Ci.
21)
José Maria Deigadr (oposição ao
termo n.9 609.162 . - Sapataria Brilhante - Cit. 36).
Laticínios Promissão S.A. Indús. trise
e Comércio (oposição' ao tenni)
n5 . 609.892 - marca: Manteiga Deliciosa - Cl. 41) .
Agro. Pecuário Panorama Ltda.,
'(oposição ao termo. n.9 596.524; Marca: Panorama - Classe 41)e
Ernesto Neugebe.uer S.A. Indústrias Reunidas (oposição ao terra0
n.9 610.093 - Marca: Amendoleito
- Cl. 41).
Sherwin-Willlarns do Brasil. S.A.
Tintas e Vernizes (oposição ao termo, n. 9 609.998: - marca: Manda.
rim - C1( ,46)).
Gari Leoni N.V. (oposição ao tare
mo n5 595.918 - marca Nobre -

Bolsas Garcia._ S.A. (oposição , ao
termo 608.177 insígnia Casa Garcia)'.
Corvil Importadora e Comercial
Ltda. (oposição ao termo 61)7.045
marca Seorvill).
Arco Fiem S.A. (oposição ao. termo Esquema S.A. Empresa JOrnalistla
604.316 marca Arcotex).
(oposição ao termo , 609680 , marca
Indústria e Comércio de Calçados °a
Esqeuma).
térmo
Arco Fiei S.A. (oposição ao
Feigason S.A. Indústria e Comér'607.855 título Geisha),.
Indústria e Comércio de Calçados cio (oposição ao termo 610.650).
Matheus. Torre.s. Is. Cia , Ltda. (opoArco Fiex S.A. (oposição ao termo
sição ao termo 608.456 marca Tor608.006 marca Flexbom).'
Indústria e Comércio de Calçados res).
Matheus Torres & Cia. Ltda. (opoArco Flex S.A. (oposição ao termo
sição ao termo 608.455 marca Tor608.006 marca Flexbom)
( Indústria e Comércio . de Calçados res).
Arco Zeit S.A. (oposição ao , termo ,P. Capuano & Cia. Ltda. '(oposição
ao. termo 609.156 nome comeraial).
.
608.696' marca Nouflex).
' Indústria e Cmércio de Calçados, Indústria de . Produtos Alimentícios
'Arco Plex S.A. (oposição ao termo Pira quê S.A. (oposição ao termo Cl. 44) .
607.520 marca Piraquê) .
608.007 marca Flexbom).
carl Leoni N.V. (oposição ao térInstitut National Das Appellations mo n.9 595.919 - Expressão: Um
Lever Btorhers Port Sunlight Limite& (oposição ao termo 609.047 D:Origine Des.Vinset Es Eaux- De Vie Cigarro Nobre - CL 44) .
(oposição. ao . termo. 609.733 , marca
marca Insol).
Byk-Gulden Lomberg Chemische

Levar Brothers Fon Sunlight Li- Champagne Extra Gra/21°ot).

mited (oposição ao têrmo 609.038
marca Bactersol) .
Hotel Quitandinha (oposição
ao termo 606.450 título Quitandinha
Turismo' Para João Pessoa) .
Hotel Quitandinha S,A. (oposição
tto têrmo 606.451 título Quitandinho

V."arner Bras Pictures Inc. (oposição ao termo 607.132 rearoa Emblemática).
Radioarte S.A. (oposição ao termo,
606.889 marca Mov Art) .

The Scotch Whisky. Association
(oposição ao tênno 606.512 marca
Mckinley).
Tourismo Para Curitiba).
Hotel. Qaitandinha S;A. (oposiçã,'o. Lundgren Irmãos Tecidos StA...
ao térmo 606.452 titulo, Quitandinha (oposição ao termo 611,583 mareia
Flor. de Lks) .
Tadrisrno. Para Recife).
•
Ohm Mathieson C.herCtioal Corpo-i Hotel. Quitandinha S.A. (oposição ,ration (oposição ao têrmo número.
título
Quitandinha
ao termo. 606.453
609.731: - marca Agr ovete - alas-Tourisme Para . Natal) .
se 2) ..
Hotel Quitandinha S.A. (oposição
Cervejaria: Mãe Preta- S.A .. (opoao . termo. 604.454 titulo( Quitandinha
sição ao termo ne 606.959 - Marcai
Tourismo. Para Pôrto Alegre)..
Hotel_ Quitandinha S.A. (oposição
ao tênino 606.455 titulo) Quitandinha.
Tourismo para São Paulo)...
: Hotel. Quitandinha S.A. (oposição
ao . termo. 606.456 título, Quitandinha
Tauxiam°, Para Aracaelie
11.0tel; Quitandinha S.A. (oposição
ao termo 606.457 titulo Quitandinha
Tourismo Para PetraPolls).
Hotel Quitandinha S.A. (oposição
''''.1•1-Qutandinha
ao termo 606."
-riCL!alls) .
Tourisme_ Para
' Jorge Agostin.o ereira de ouza
(oposição ao termo 610.190 insígnia
Cornei , da , Sorte

Fabrik G.M.B.H. (oposição ao termo n5 607.243 - marca Euromee

-

Cl. 1) .
Byk-Gulden1 Lomberg Chemische
Fabrik G.M.B.H. (oposição ao termo n.9 607.244 - marco, Euromeo
- Cl. 3) .
' Lever Brothers Port Sunlight Limited (oposição ao . termo n.9 609.431
- Marca Decai-Lux
Cl. 25) .
Somafa A.G. (oposição ao téamo
606.108 - marca: são Jorge -

Cl. 41).
Hotel: Quitandinha S.A. (oposição

ao termo n.9 606438 - Titulo: Quitandulha Hourismo 'Manaus - Est.
po.Amazonas) .

Hotel Quitandinha S.A. (oposição

ao ,térmo n5 606.439 - Titulo: QuiCapa Preta - CI. 42),..
; lbesa Indústria • Brasileira.. de. Iam. tandinha Tourismo Salvador - Es n
Bahia.
balagens S.A. (oposição, ao, termo tado daQuitanciinha,
S.A. (oposição
n9 607.249 - - . Marca: Ical-Matio. - ,aoHotel
.termo n.9 606.440. - Titulo: QuiCL, 44).
Byk-Gulden Lomberg Chen:115one tandinha Toluismo Fortaleza - Esdo Ceará.
Fabrik W.M:ILH: (oposição ao têm- tia:ao
Quitandinha S.A. (oposição
me 21.9 607.241 - Mane: Euroinec aoHotel
. térmo • n5, 606.441 , - Titulo: Qui- Cl. 2).
Promovendas Publicidade Ltda. tandinha Vitoria. - Estado do . Es(oposição ao termo n.9 607.334 ,- pinto Santo.
Marca, Promovendas - Cl. 50)'.
Hotel' Quitam:dulia S-.y. (oposição
Ibese Indústria Brasileira de Eta- 'ao tarro° n.9 606.442 - Quibalagens S.A. (oposição ao têrmo tont:linha Tourismo Maceió - Es/1.9 607.356, - Marca Sul-Matie - todo , de . Alagoas).

Cia. Brasileira de Caldeiras e Equi- Ci. 11/
Fortuna . S.A. Empreendimentos
(oposição ao termo 606.345 marca pamentos.Pesados- (oposiç.e.o; ao, termo
Imobiliários (oposição ao termo núRICO).
.
607.06V marca' Cebecair) ..
Anderson Clayton dr Co.. 1321-.
Jorge Agostinho Pereira. dei Souza mero 607.847 - marca- Fortuna dt14tr1a e Comércio (oposição ao ter- (oposição ao termo 608.996 marca Cl. 50).
mo., 609.531 marca Iemanjá) .
Ibesa Indústria Brasileira de EmJ. A.).
Jose S. Rosa, & Filhos Ltda; (opo- Flato. Beva,;;Ia. S,A.. (oposição ao balagens ,S.A. (oposição ao térreo
alça° ao térmo 606.469, merca( Santa. termo 611.566 marca Bavasa).
Rosa).
( indústria Brasileira de Motores e
AVISO ÀS REPARTIÇõES
Minerva S.A. Drogarias Farmácias Peças , 8,A.. (oposição, ao termo ....
PÚBLICAS
e Comércios Reunidos (oposição ao 606.759 marca Imbra).
Sotefi Soc. Técnica de, Financiatermo 611.419 marca _Minebra).
O'
Departamento de ImMinerva 8.A. Drogarias Farmácias mento e de Imveis Ltda. (oposição
prensai Nacional avisa às
e Comércios Reunidos (oposição ao ao termo 610.107 nome civil)..
Repartições Pública em geUrino 611.420 marca Minebra).
Hércules S.A. Indústria e ComérMinerva S.A. Drogarias Farmácias cio de Calçados e Artefatos de Borral que deverão providene Comércios Reunidos (oposição ao racha (oposição ao térmo 610:390'
ciar a. reforma das assinaUrino 611.421 nome comercial).
marca Nize).
turas.: doas Órgãos, oficiais
até o dia, 291 de fevereiro
Ernesto Neugebauer S.A. IndúsIsofil S.A. Fios Cabas-, te Materiais
corrente, a fim de evitar. o
trias. Reunidas (oposição ao têrmo Isolantes (oposição ao termo 610:045
cancelamento; dal renesaa . a
607.671 marca Chocolandia).
marca Vitroflex)
partir daquela data.
Italplast Indústria de Artefatos
Huinble 011 & Refining Co. (opos1•
ao termo 606.370 marca, Sten- Plásticos Ltda. (oposição a0 termo.
0o479 J marear, Mimosa)t
clara), ,

Hotel QuiMndinha S.A. (oposição
ao termo n.9 606.443 - Titulo: Qui.
una:tal a, rourismo, para Teresina).
Hotel. Quitanci'inhra S.A. (oposição
ao termo n.9 606.444 - Título: Qin.
taraTiihha Tourismo para Goiânia).
Hotel Quitandlnha S.A. (oposição
ao termo n.9 606.445 - Título Qui.
tandinha Tourismo para o Rio , de

Janeiro).
Hotel Quitandlnha S.A. (oposição
ao termo n.9 607.446 - Título: Quitamanha Tourismo para São Luiz).
Hotel QuItandinha S.A. (oposição
ao termo n.9 606.447 - Título: Quitandinha Tourismo para Cuiabá)'.
Hotel Quitandinha S.A. (oposição
ao termo n.9 606.448 - Titulo: Qui-

tandin.ha Tourismo para Belo Ho.
rizoate).
Hotel Quitandinh a . S.A. oposição
ao termo n.9 606.449 - Título: gnitandinha, Tourismo para Belém)'.

Metacce. do..Brosü: Importadora. de
listais Ltda.: (opOsição .ao termo
nele
,
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Importadora São Marcos Ltda.)
(oposição ao termo n.9604.788 —
marca: Momaroo — Cl. 50)) .
Importadora São Marcos Ltda. —
(oposição ao termo n.9576.128 —
marca: São Marcos — Cl. '14) .
Importadora São Marcos Ltda.
(oposição ao têrmo n.9576.457 —
Marca: São Marcos — Cl. 41) .
Importadora São Marcos Ltda.
(oposição ao termo n.9576.127 —
Nome comercial: S. Marcos Vidros
de Arte Ltda.) .
Probal Comércio e Indústria S.A.
(oposição ao termo n.9 604.467 —
Nome comercial: Profal Produtos
Parafinados Ltda) .
Probal Comércio e Indústria S.A.
(oposição ao termo Profal — Classe 41)
Imobiliária Harmonia Ltda. (oposição ao termo n.9 601.065 — Marca: Harmonia — Cl. 8) .
21) .
Imobiliária Harmonia Ltda. (opoDirecta Publicici'ade Ltda. S.C. —
(Oposição ao termo n.9 605.702 — sição ao termo n. 9 601.064 — Marca: Harmonia — CI. 11) .
Marca: Directa — Cl .50) .

mero 609021 — Nome comercial:
Metais de Goiás S.A. Metago)
Metaco do Brasil Importadora- de
Metais Ltda. (oposição ao termo número 609.022 — marca Metago —
4:11. 5) .
Transportes Tamandaré Ltda. —
(oposição ao termo n•9 607.626 —
Marca: Tarnandaré — Cl. 40) .
Joalheria Duque Ltda. (oposição
.0 termo n.9 605.412 — Titulo: Jóias
Duquesa — Cl. 13) .
Miguel Gassi Indústria e Comercio Ltda. (oposição ao termo número 605.540 — Marca: Gassil — Guise 50 ) .
João Aizeli & Filho Ltda. (oposipao termo n.9 608.643 —
e — Cl. 33) .
Sopeças Comércio e Importação de
Peças Ltda. (oposição ao termo número 608.554 — Titulo: Sopeças Máquinas Niterói — Cls. 8 — 11 —

éevereiro de 1 9.:

(Seção III)
Comissária Importadora e Exportadora Famovispe Ltda. (oposição
ao termo n.9 605.737 — Marca: ramop — Classe 71.
Abelha S.A. Ferragens Ferramentas e Materiais para Construção _
(oposição ao termo n.9606.818 —
Cl. 5) .
Marca: Apis
Abelha S.A. Ferragens Ferramentas e Materiais para Construção —
(oposição ao tGrmo n.9606.819 —
Marca: Apis com figura de abelha
— ci. 6) ..
Abelha S.A. Ferragens Ferramentas e Materiais para Construção . —
(oposição ao termo n.9 606.820 —
Marca: Apis com figura de abelha
— cl. 7)
Abelha S.A. Ferragens Ferramentas e Materiais para Construção —
(oposição ao 'termo n. 9 606.821 —
Marca: Apis com figura de abelha
— Cl. 11) .
Abelha S.A. Ferragens Ferramentas e Materiais para Construção _

(oposição ao termo n•9 606.822 —
M_a recla.: 2A1)p.is com figura de abelha
Indústrias Gessy Levar S.A. (opomarsição ao termo n.9 610.782
ca: VOG — Cl. 46 ) .
Bril S.A. Indústria e Co.nércio
(oposição ao termo n•9 609,377 —
marca: Pratabril — CI. 4-3) .
Ecopel Empresa CowessAonária de
Produtos S.A. (oposição ao termo
n.9 609.996 — Titulo: Stop Soc:edade Técnica de Obras e Planejamentos — Cl. 33 — 16) .
Dianda Y O'Conor • Sociedad Anonimá Industrial Comercial Inmobiliária y Financiera (oposição ao termo enl..9 5600) 6. .346 — marca: Cremelin
_
Sociedade Lotérica Ltda. (oposição
ao termo n.9 607.732 — marca: Anzanello — Cl. 50) .
Sociedade Loterica Ltda. oposição ao termo n.9 607.734 — Frase:
O JIllhete da Sorte.., se em Anzanello — Cl. Z:3 — 50) .

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

Tomo

Volume

Assunto

Aasento

Tomo

Preço

a,,I.••n•nnn

VIII

I

100,00
40,00
400,00
120,00
50,00
65,00
80,00
120,00
120.00
250,00

Diversor Trabalhos .,

Reforma do Ensino Primário
IV
X

Trabalhos Diversos
II
XIII
Questa() Militar
I
XIV
II
Relatório do M. da Fazenda
XVIII
Relatório do M. da Fazenda
III
XVIII
Relatório do M. da Fazenda
IV
XVIII
II
Trab. To.:elicos — Est. de Sitio
XIX
IV
Trab. juridiços — Bat. de Sitio
XIX
V
Trabalhos Jurídicos ......
XX
200,00
Impomos Interestaduais
II
XXIII
Trabalhos jurídicos
III
XXIV
• 120.00
VI
Discutem Parlamentarei ..... • •• • 120,00
XXV
100.00
Discursos Parlamentara
XXVI
II
12'0,00
III
Trabalhos Jurídicos
XXVI
120,00
IV
A Imprensa
XXVI

XXVII
XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI

III
I
11
III
V
I
I
III
IV
V
I
1
I
II
li
1
II

XXXII

XXXIII
XXXIV
XXXIX
XL
XLVI
XLVI

ARQUIVOS DO

Discursos Rrlamentares
Discursos
rlamentarea
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
11Piscursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
Limites Cardei — Mo
, G. do Norte
Limites Ceará — Rio G. do Norte
thecursos Parlameritarea
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos luridicos
Trabalhos Trdicoo
çampanka residencial
Campanha remdeneitti

90,00
120,00
120.00

120,00

130,00
120,00
100,00
120,00
120,00
120,00
120.0i)
150.00

250,00

2 CI703
4:
10°O;"
120,00

MINISTÉRIO PA JUSTIÇA
NEG(áCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decisões administrativa*.
pareceres, sedrdlios aos tribunais judiciários, legislaro,
ula
,tiacompanhado de kulfcce analítico e alfabético.
adio trimestral...,

1E* 88

bIA/RÇO

1961

Preço: Cr$ .300,00

L

A VENDA t
Secito de Voadas: Av. Rodriguea Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-si a pedidos pelo Serviço de Reembblso Postre
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Nae
Plakt11400 adots da a c&do Co... e wt. 130 do Código da Propriedade lesdeaterial. De dag& dt,,,jaatfiticoallo- amuem& a.
preso de @O dista para o deresamonto do pedido. Dormi, ésae orago poderão apreoustal Jau % portems ao napoletano**
ggeotorsai da Propriedade Iiedtlebrial agereles que se picarem prejudicados eottx e,
O 11~

~MD

Termo n.° 615.128,, de 31.10-63
Química Valmey S. A..
. Guanabara

Termo n.0 615:133, ie 31 1..4:3
Sociedade Farmacêutica Bras fa
Guanabara

Téimc n.° 615.136, de 1140-63.
Empresa Gráfica "O Cruzeiro' S.A.
Guanabara

akaggiumanszent~.~
Iliji

•

1

.s,"~-. rire-s

•

JETSO
-

RIROV A G01

jr1
4.4'
lia
,..hle24/2
.trretai
.... 01.1
# R 't11..
•
ritt===ait~Uilailia

Menos na. 615:.142 k 615.143. de.
31-10-63.
Bobas e C. çaadlosPP
Bolsas e Lalçados Aglair Lida.
Guanabara

A LA
,,,

1
Classe k
1*'
.,„-pro"
Jornais, revistas, álbuns, almanaques,
,Indústria Brasileira
crônicas, programas rad.ofónicos e de
Classe 3
televisão, peças teatral: e
Classe 35
Um produto farmacêutico indc •ado nas
cinematográficas.
Bolsas
perturbações funcionais neuro-vegetatiClasse
36
Termo
n.°
615.137,
de
3140-61
vas' primárias e. secundárlas
Calçados
José de Araiijo Bastos e Tosá Roberto
Termo n.° 615.134, de 31•10-63
Ribeiro
Termo n.° 615.144, de 31-1063
C.G.S. — Empreendimentos,
Guanabara
'Eaborterápica-Bristol S.A. in iústria
nistração
Classe 48.
Química e Farmacêutica
São Paulo
São PauloPara distinguir: Cardar', rouge, creions,
Colchão /Saia e acusa
lapis para xnaquilage, óleos perfumdaos,
p6 de arroz, amónia liquida perfumada,
-eHGUARNIFORM
tigpas de quina, de rosas, de alfazema
e de colónia, glicerina perfumada, brikradatrila Bresikka
lhantinas, bandolinas, cosméticos, fixadores para cabelo, depilatórios, verniii:t; fBrirsireirsi.
tes, esmaltes, pastas, tijolos e pós para
Classe 40,
unhas:-arminhos, pentes, escôvaa de
Colchões
C/asse 3
dentes e cabelo„ talco. perfumado, ore-produto farmacêutico .ndica3o para
Têrmo n.° 615.138, de 31-10-63. Um
rase,. pomadas e líquidos. para maquila,tratamento dos estados dolarosos, feDaniel Villela Monteiro 6, Cin. Ltda. 'o
ge e embelezamento da pele, essencial'
bris,. como coadjuvante nas gripes e
Guanabara.
per.4umadas, extratos,. -loções, tinturas a
resfriados, e das doenças reumáticas
pete6e0 para cabelo, leite de beleza,.
2,;>/"`"4)".
\.
•
gabões e sabonetes. perfumados e pré,Têm) n.°' 615-.145, de 3110-63
Expander Propaganda Ltda.
parados, para a. peleu
CASA DAS ROUPAS
Guanabara
,
Termo. n.° 615.130, de 31-10.63
Sabino, Oliveira Indilstrias. S.A.
PROFISSIOIVAIS
Pará
Classe 23
Classe 36,
Para diátinguir: Tecidos em geral, tt;eidos para confecções em geral, para
Titulo de Estabeie :cairmo
tapeçar:as e para artigo de cama e me/l
Termo n.° 615.139, de. 31-10.63.
sa: algodão, alpaca, canhamo, cetim,
Manoel Alberto. de Fonseca.
earoá, casimiras, fazendas e tecidos de
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Nome Comercial'
Guanabaralã
em
peças,
juta,
jersey,
linho.
nylon,
n•••
Têrcno, n.° 615.146, de 31-10-63
paco-paco, percalina, rara!, rayon, seda,
Classe 46
Expander Propaganda Ltda.
natural, teciaos plásticos, teddos lia.
Sabão comum
Guanabarapermeáveis e- tecidos de pano couro,
veludos
Ti'frma
615.131, de 31.-10-63
Sabitu), Oliveira, Indústrias. S.A.
Termo n.° 615.135, de 31.10-63
Pará
Cia. Gaspar Gasparian Industrial •
São Paulo
Titulo

Luzine

'

-

iSABMI QUEIRÓS]

SABÃO CAPANEMA.,

Termo n.° 615.140, da 311063
Avelar- Varanda.
Espirito Santo

'INDúSTRIA BRASILEIRA k

CINHA FORMEN

Classe 46
Sabão gamam
Tórnul n.9 615..132, de 31,10.63
Merban Jpsiaa, S.A., Indústria, e
Comércio
Guanabara

TEXAS.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
_;,

EXPANDIR.
PROPAGANBA LIDA,

7 *!.

Caseie' iOt
Sarinpa. pare. Injeção,

i

FAZENIA
LUBE COLINA

-Classe 33
Sinal de propaganda
Urino n.o 615.147, de 31-10-63
L. Nagy
São Paulc

rasie-i7a,
rndús-Criinf-"-

Classe 41
Café torrado e molda.

Classe 23
Tecidos ern geral, tecidos para cosfec'ceies em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algqdâo. alpaca, cánba.no, cetim,. caroá, casimiras,
fazendas e tecidoif.cle lã em peças, juta.
jersey, linho, nylbn paccx-paco, perca,
carni: raiou. seda natural, tecidos
I plásticos. tecidbs impermeaVeli, e tecidos de' pano couro e veludos

Térfno a.. 515.14l, de 31.10-63

Bolsas e 7Ta1çados Aglair Ltda.
Guanabara

boisas- e CpWeídes
_ AG
Nome . Comercial

ONU E3RABILEIRK

Classe 36
Sra- I:distlb gliiiry Artigos' de vestuários
e roupas. feitas em- geral: Agasalhas,
aventais, alpercatas, anáguas, bitus

•
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Termo n.0 615.152, de 31-10-g * _
nheiros e para roupas usadas, almofaForça Tarefa Ltda.
das, acolchoados para móveis, bancos,
Guanabara
balcões, banquetas, bandejas, domicilia-1
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos'
-ccutà:
e
para chá e café, conjuntos para ticr-1
I- e, a J
mitórios, conjuntos para sala de jan-1
tar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
•
Nome comercial
armários e gabinetes para copa e coTermo n.° 615.154. de 31-10-63
zinha, camas cabides, cadeiras giraToyo Rayon Co., Ltd.
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
Iapão
rádio, Colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão. mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas-cainas,
prateleiras, porta-Chapéus. sofás,
Classe 23
sofás-camas, travesseiros e
eLICIUJ de rayon, de nylon e de outras
vitrines
fibras sintéticas, e de fibras mistas comClas'se 46
preendendo várias fibras sintéticas, ou
Termo n.° 615.148, de 31-10-63
Amido, alvejantes, anil, agua de lava- fibras ou fibras sintéticas e fibra ou
Francisco Armando S.A. Importação e deira água sanitásia, cesa para assoafibras naturais
Comércio
lhos, detergentes, esponjas de aço, fósSão Paulo
foros. lixivoa, lixas, lã de aso, pomaTermo n.0 615.155, de 31-10-63
das para calçados, palha de aço, pre- Agencia "Kens" Passagens e Carga
•
parados para polir e limpar madeiras,
Limitada
vidros,- metais e objetos, panos para
Guanabara
.
polir , e para limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na limOID. BRASILEIRA
peza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó, em flocos, saponáClasse is
ceos, velas e velas a base de
Classe 33
Para distinguir: Máquinas e partes de
estearina
Comércio de vendas de passaysaa, enmáquinas para todos os fias industriais: I
Classe 16
comendas aéreas e turismo
Máquinas de rosquear, serras mecâni- • Para distinguir: Materiais para construfhc,5pd ;I
sas. motores
elétricos,
alternadores,
lerções e decorações: Argamassas, argila,
.
!lamentas e placas para tornos, g erA- areia, asulejos, batentes, balaustres, bloTermo n° 615.156, de 1-11-1963
dores para corrente continua e alter- cos de cimento, blocos para pavimentaAnton:o Cardoso Martins
nada plainas, máquinas de furar e cen- ção; calhas, cimento, cal. cre, chapas
Estado da Guanabara
trar tornos mecanicos, prensas mecâni- isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
máquinas
amassadeiras,
misturados
cas,
chapas para coberturas caixas d'água,
aias e distribuidoras de conc.eto e caixas para coberturas, caixas d'água,
EST131:4 10 E EDITOU
barro. máquinas compressoras máquis. , caixas de discarga pra lixos, edificanas adaptadas na construção e conste* ções ssemoldadas. estucjue, ecculsão de,
IET.159,A0_PANDEIRQ,
vação de estradas, mineração.. corte de base asfáltico, estacas, esquadrias, estrumadeira, movimento de terra, carreto* turas metálicas para construções, lameClasses: 8 e 50
• outros fins Industriais, elevadora, má- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
; Titulo
quinas desce:Talhadoras. descascadoras, ' de junção, lages, lageotas, material isoensacadoras, brunidoras, classificadoras, lantes contra frio e caros, manilhas, masTêrmo n0.615.157, de 1-11-1963ventiladoras, moinhos, para cereais, sas para revestimentos de- paredes, maBragnautica Limitada
máquinas secadoras, trituradoras. puis deiras para construções, mosaicos, pro- São Paulo
verizadoras fresas, politrizes. tranchas, dutos de base asfáltico, produtos para
tesouras mecánicas, tupias, máquinas de tornar impermeabilizantes as argarnasabrir chavetas, marteletes, ventiladores, sas de cimento e cal, hidráulica, pedreexaustores para forjas tarimbas centri- gulho, produtos' betuminosos, impermeafugas, rotativs.s, de deslocamento e a bilizantes, líquidos ou sob outras formas
pistão para' todos os fins, mictes, cal- para revestimentos e outros usos nas
deiras e :urbinas, istjétores para cal- construções, persianas. placas para padeiras. válvt;ias e transpus:adores atas vimentação, peças ornamentaisi'de cimentosnáticsss de alta e baixa pressa°. to ou gesso para tectos e paredes, papel
prensas hidráulicas, martelos mecânicos para fOrrar casas, massas anti-ruidos
e máquinas limadoras, máquinas opera- para uso nas construções. parquetes,
trizes. rotativas ou cortadoras para usi- portas, portões, pisos, soleiras para pornar ferro. aço e bronze. máquinas para , tas, tO.....os, tubos de concreto, telhas, taindústrias, de tecidos: teares, urdideiras, tos tubos de ventilação, tanques de citnentc... vigas, vigamentos, vitrôs
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras,
assadeiras, rolos e roletas. brunidores
Tertno n.° 615.153, de 31-10-63
Classe .32
miar cereais, máquinas para fabricar
(Prorrogação)
papel e máquinas para fabricar papel e Etablissecnentts
Para
distinguir,
Revista
Vandenbroeck Ei Cie.
máquinas de impressão, ditamos
).e T hermogene, Sté. Ame.
recertáculos
Termo n° 615.158, de 25-10-1963
Bélgica
Brastnáutica Limitada
de
Termos ns. 615.149 à 615.151,
São Paulo
I
31-10-63
Res nas Sintéticas e Plásticas S.A.
Resinpla
Rio Grande do Sul
,

botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara
puças. casacão, coletes, capas, chales,
cachecol& calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie; jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantôs, meias,
maiôs, mantas, mandrião mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos. perneiras, .quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, stolas, soutiens slacks, taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

OMR ASA

RESINPLA
iND. 8RASILEIRA
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de,
al, vidro, de aço ou madeira,' estogos ou não, inclusive móveis para tsnettório. Armários, armaárlos para ba-

revereiro de 1964
'armo a° 615.159, de. 25-10-1963
Recordati. Laboratório Farmacoloatu
S•P•k
Itália

•• UROFIJIt
Indtietria Dracilelrõl
%Iam

Classe I
Para distinguir: Uma especalidade fie
maceutica
Termo n° 615.160, de 1-11-1960
Ary Fleming
São Paulo
P L AS B O X
Indtria Braelleirq

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
carteiras, chapas, cabos para ferramea.
tas e utensílios, cruzetas, caixas para
acoadicionamento de alimentos., calitaa
, de material plásticos para baterias, cos..
dores, copos, canecas, çoiheres, conchas,
cestas para pilo, cestinhas, capas pedi
álbuns e para livros, cálices, cestas, castiçais para velas, caixas para guardai
de objetos, cartuchos, coadores para dal,
descanso para pratos, copos e copinhos
de plásticos para sorvetes, caixinhas da
subas, garfnhos de plásticos, para sorplástco para sorvetes, colhernhas. pa;
-nem ap zopealiciej saivaidpaz :toga
focas, baldes, bacias, bolsas, caiam
cubos, bules, bandejas, bases para telt.
!dai plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais:
vetes. forminhas de plástico para sor..
, vetes, discos de mesa, estojos para óctt•
; los ,embalagens de material plástico, em.,
balageas de material plástico para leor4
; vetes, estojos para objetos, espumas. ay.,
lon, esteiras, enfeites para automóveis,
, mamas anti-ruidos, escoadores de pesa, funis, fornias para doces, fitas i104
lutes, filmes virgens, fios de celulose,
i fechos para bolsas, facas, guarnições
para chupetas e mamadeiras, guarnições:
para porta-blocos, guarnições para 110
quidificadorse e para batedeiras de hm..
tas e legumes, guarnições cie material
plástico para utensilioa e objetos, guarnições para bolsas, garfos, galerias para
cortinas, jarros. laminados plásticos,
prendedores de roupas, puxadores para
móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de
cosiaha, pedras pomes artificiais, porta-,
pão, pulseiras para relógios, protetores_
para documentos, puxadores de água
para 1.130 doméstico, porta-copos. porta..
aiaatis. porta-notas, porta-documentos
placas, rebites, nadinhas, recipientes, suportei. suportes para guardanapos. set..
iro, tubos, tigejas, tubos para Impo.hm. tubos para seringas, travessas, tipos
á material plástico, sacolas, sacos. astqt,, shos, vasilhames, vasilhames parai
acondicionamento, vasos. Ideara& colas
a frio e colas não incluidos em outras
classes, para borracha. para cortumea,
para marcineiro, pare saoateiros. para
vidros, pasta adesiva para correias,
pasta e pedras para afiar, esmeril em
"pedra, em pó-em disco em pasta, para
moer e desgartar. rebolos, adesivos para
tacos. adesivos para ladrilhos e adeAR4,92,nu trucia sivos para azulejos, anéis, rarretéis para
tecelagem e guarnições de material
plástico para Indústria testi]
"oss Pos ass istssa
Termo n° 615.161, de 1-11-196'
Ary Fleming
----Classe 20
São Paulo
Para distinguir: Petrechos navais e aeClasse 16
,
ronáuticos: âncoras, bolas, cinta de na- Para distinguir: Materiais para construtação, fateixas, flutuadores para hidro- ções e. decorações: Argamassas, argila,
aletria, para-guedas t salva-vidas
areia, azulejos, batentes,' baktustres,
•
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Classe 3
Produ Nos kuniagátitkosi
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1-11-1963
Termo afi 615.175, de 1-11-1961
cos de cimento, blocar para pavimenta-1 vidros de cam.nhões, automóves e para I Tèrmo n° 615.l67
/46veis Brasilar Limitada
ção, calhas. cimento, cal, cre, chapas velculba em geral. luva, para bombas Caldas Importadora Exportadora S.A.
Pernambuco
Cimesa
Isolantes, caibras, caixilhos, colunas,1 d'agua, mancaes para brocas, pernos,
Paraíba
chapas para coberturas caixas d'água, peças para amortecedores de choques,
caixas para coberturas caixas d'água» parafusos especiats, peças para barra
caixas de descarga pra lixa, edifica- de tensão, terminais, peças para freios,
ções premoldadaa, estuque, emulsão de parafusos eseciais ara regulagem dos
base asfáltico, estacas, esquadrias, estria. j freios, eças para mecanismo de partiríNDOSTRIA * BRASILE/Ri
iNDÚSTRIA BRASILM
turas metálicas para construçõea, lama- da, botões de metal (start), parafusos
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas j alongados para afixar o motor de parClasse 40
de junção, lages, lageotas, material iso- tida, peças. de metal que protege e enArtigo da classe
Artigos da classe
lantes contra frio e calar, manilhas, mas- volve o motor de partida, peças para
sas para revestimentos de paredes, ma- j molas dianteiras e trazeiras, grampos,
Termo no 615.168, de 1-11-1963
Termo n°'615'.176, de 1-11-18çÕf
deiras para construções, mosaicos, pro- folhas de metal que envolve as molas Impormaq --- Importadora e Comerciar S.A. Costa Targlno
h:Matais e
• dutos de base asfáltico, produtos para e protege contra o pó e ferrugem p1de Máquinas Operatrizes Limitada
Comércio
tornar impermeabilizantes as &ganiasPernambuco
Pernambuco
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- nos excentricos para veículos (pivô),
galho, produtos betuminosos, impermea- pinos de direção, pinos de molas, calo1MPORMAQ IMPORTADORA E
bilizantes, líquidos-ou sob outras formas' tas, peças para pontas de e:xo dianteipara revestimentos e outros usos nas, ro, luvas de metal rosqueada para unir
COMERCIAL DE. MÁQUINAS
construções, persianas, placas para pa- as partes laterais do eixo, retentores de
vimentação, peças ornamentais de cimen- metal, suportes para vidros, alicates, alaOPERATRIZES LTDA.
to ou gesso para tectos e paredes, papel 1 vancas, arruelas, arrebites, correntes,
para Forrar casas, massas and-ruídos chaves de parafusos, chaves de fenda,
para uso nas construções, parquete., chave ingleza, dobradiças, chaves, caloNome Comercial
portas, portões. pisos. soleiras. para por- tas, grades, super-calotas, frizos, enfeiTarmo n° 615.169, de 1-12-1963
tais, vitrais
tes de metal, engates,, esguichos, estriClasse 8
Importadora e amacia!
bos, fechaduras, molas para portas, mar- Impormaq
Titulo
de
Máquinas
Operatrizes
Limitada
Termo no- 615.162, de 1-11-1963
telos, parafusos, porcas, terminais de
Pernambuco
Depósita de Matelaais Para Construções direção., travadeiras, trincos, matrizes,
Termo no 615.177, de. 1-11-1963
"4 Irmãos" Lrnitada
Indústria e
S.A. Costa Targino
ficando expressamente excluídos quaisComércio
São Paulo
quer artigos que sejam partes integranPernambuco
tes de veículos e 'Mc:lu:nas
Ireaos
4
J Termo a° 615.164, de. 2540-1963
INDÚSTRTA BRASILEIRR
Produtos Estrela de Alimentação , S.A.
. Indústria Breeileirs
Classe 6
São, Paulo
Artgosi da classe
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe lá
n°
615.1:70,
de
1-11-1963
Têrmo
Para distinguir: Materiais para construClasse 8:
Cotec
Engenharia e Construções
ções e decorações: Argamassas, argila,
Artigos da classe
PRORRXIGAÇA0
Limitada
areia, azulejos, batentes, balaustres, bloParaíba
Termo n° 615,178, de 1-11-1963
cos de cimento, blocos para pavimentação, calha& cimento, cal, cre, chapas
S.A. Costa Tar-dino-.— Indústria e
Comércio
Isolantes, caibros, caixilhos, - colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
Pernambuco
caixas para cdberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações pretnoldadas, estuqUe, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para, construções, lamaNome Comercial
las de metal, ladrilhos, lambris, luva.
de I unção. !ages,, lageotaa, material, isoa'
Termo n° 615.171', de 1-21-1963
Jantes contra frio e calor, manilhas, masEngenharia e Con.strações
Cotec
1.. "orna , RI^ peaktentiora
sas para revestimentos de paredes, maLimitada
deiras para construções. mosaicos, proParaiba
dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasClasse 1
sas de cimento e cal, hidráulica, pedragulho, produtos betuminosos, imperraea- Para distinguir: Bicarbonato de sódio
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
Termo ra 615.165, de 1-11-1963
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pa- Ormonaterapla Richter do Brasil S.A.
São Paulo
vimentação, peças ornamentais de cimentaasse 8
to ou gesso para tectos e paredes, papel
INDOSTBIA.
BRASTLEMA
Sinal
de
Propaganda
para forrar casas, massas anti-ruldos
para uso nas construções, parquetes,
Classe 16
Termo a9 615.179, de 1-11-1963
portas, portões, pisos, soleiras para porArtigos da classe
Organização Informativa de Imprensa
tas, tijolos, tubos de concreto,. telhas, taBrasileira Limitadia
cos tubos de ventilação, tanques de ciTermo, n9 615.173, de 1-11-1963
Pernambuco
mento, vigas, vigamentos. varas
Sociedade Comercial de Engenharia
4NDuST RIA BRASILEIRA
Materiais- Limitada
Termo n° 615.163, de 1-11-1963
Pernambuco
Indústra Ferramentas Agrícolas "Foice
.11114NIZAÇÃO lifFORMADVA
Limitada
:
- São Paulo
Classe 3
I'
DL 1MitWç4
32S OCEM A
.1
Para distinguir: Substâncias químicas,
1 produtos e‘ preparados para. serem usa- 'INDÚSTRIA BRASILEIRA
:SRASIZMZIPA.
1 . . doa na medicina ou na farmácia
Nome Comercial
Classe 16
lo-1963.A.
s
daesrmlom no 615.16 6,
Z isiT
nano no 615.180, de 141-1961
Artigos da chame
Exportadora
Gráfica Isa Limitada
Cimesa
Termo no 615.174, de 141-1963
Pernambuco
iNDÜSTRIA BRASILEIRA
Paraíba
Móveis Brasilar Limitada
Pernambuco

MESA

_GRASNAI)

REFRIGERAR)
,SOcio
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IMPORMAQ

C13TEC - ENGENHAM*

E CONSTRUÇÕES LIDA:

cotei:
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Classe 11
CALDAS IMPORTADORA
Para distinguir: Artefatos de metais: j
•
arruelas, catiacas, curvas de rekorço,
' WORTADORA A.".CIMESAY
encanamentos, , ferragens para capuz de
automóVeis, ferragens para , tectos de I,
' Noibé Comtrcial
cabine de -caminhões, levantador para •

óVEIS.
BRASILAR LTDA\e.
:\!sni?'

ti Á F C A
ISA !JIM.
'Norrie - Catuerctat

•

_.,tAP.10 OFICIAL' (Seção In)

OBO Quinta-feira 2/
Tirmo

a° 615.181. de 1-11-1963

.44.-..v4e

•.

Cia. _Limitada
Paraíba

Termo a° 615.193, de 1-11-1963
Tema Limitada
Estado do Rio de Janeiro

Termo a° 615.188, de 1-11-1963
R. Luis Comércio e Indüstrla S. A..
Pernambuco

Fgraecedora Tira

FORNECEDORA
TIRA-TEIMA ITDAr,

ELCISA

i LOJ1M

INDOSTRIA BRAS/LEIRA
Classe 21
Artigos da classe

36

Classes: 1, 2 .— 22 — 13
Titulo

Termo a' 615.189, de 1-11-1963
Socedade Importadora de Peças Ltda.
Paraíba

Termo n°615.182, de 1-11-1963
Wilson Lucena j Ca.
Paraíba

'

Classe 41
Título

Termo n° 615.202, de 1-11-1963
Key Pharmaceut cais Inc..
Estados Unidos da América

Termo n• 615.195, de 1-11-1963
Hall Brothers (Weitefiekl) L:mited.
Inglaterra

NITROGLYN

Termo n• 615.183, de 1-11-1963
(--..sldo Pereira da Costa e Cia.
Paraíba

Classe 41
Para distinguir: Dikes, balas, ....anona,
confeitos e artigos de confeitaria
Classes: 6 --- 8 — 11 — 21
Insign'a

39

Termo n° 615.190, de 1-11-1963
Milet Representações Limitada
Pernambuco

,.#

Termo n° 615.197, de 1-11-1963
Hall Brothers (Weitefield) L:mited.
Inglaterra
Classe 3
Para dstinguir: Past_lhas e balas medicinais, contendo mentol e eucalipto
Termo n• 615.196, de 1-11-1963
Hall Brothers (Whitefieldl Limited.
Inglaterra

/CASA. CRUZ
MAGAZINE,

Termo n• 615.203, de 1-11-1963
Holanda, Santos & Cia. L mitada
Estado da Guanabara
•

• Indústria

Brasileira

Classe 50
Para distinguir: Impressos em gera'
Termo no 615.204, de 1-11-1963
M. R. de Moraes
Estado da Guanabara

.
.

e

615.184, de 1-11-1963
Termo
E. Beberra ô Cia.
Paraíba
_

-

48

Termo n• 615.185, de 1-11-1963
Abdon José dos Santos
Pernambuco
•
Padaria e Pastelaria
keão do Norte

Classe 41
Título
Termo no 615.186, de 1-11-1963
Constantino e Cia. Limlada
Paraíba

BAUR E MALHARIA
'BRASÍLIA

4

• Ar

O ATRAENTE

Classe 36
Insign a
Termo n• 615.191, de 1-11-1963
Representações São Marcos Limitada
Pernambuco

-REPRESENrAçoES
SÃO MARCOS LTD,
Nome Comercial
Têrmo no 615.192, de 1-11-1963
Representações São Marcos Limitada
Pernambuco

SÃO MARCOS
INDÜSTitTA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
Termo n° 615.194, de 1-11-1963
Fornecedora Tita-Teima Limitada
Estado do Rio de Janeiro

Tira - Tekni

vfflem~~evemme

Classes: 23 — 36
Título

*

1.17.4.42

0

Classe 3
Para dist.ngulr: Pastilhas e balas medicamentadas, contendo mentol e eucalipto

Classe 8
Para distingu r: Filmes revelados, Iam
Termo no 615.198, de 1-11-1963
Cocpagnie Generale des Etablissexnents padas para .rojoetores, rojetores de o;
para ensino, rnodeiadores diversos par;
Michelin.
geografia e v.sores
Prorrogação
França
Termo n° 615.206, de 1-11-1963
Ri oquimica — Comércio e Importaçã,
Lira tada
'Estado da Guanabara

PILOTE

Classe 39
Para distingu:r: Aros pneumáticos
Termo n° 615.199, de 1-11-1963
Lever Brothers, Port Sunlight, Limited.
Inglaterra
—

'NORTIMPORT
Ir

g:RIA BRASILEIRO

(20251111A,

BRI~

,
Classe 16
'Artigos da classe

Trar7-c-r1

IRIOQUÍMICIA

VELVET SKIN'
Classe 48
Para distinguir: Perfumarias, cosméticos, dentífricos, sabonetes e preparados
para o cabelo, artigos de toucador e
escovas para os dentes, unhas, cabelo
e roupa
Termo n° 615.200, de 1-11-1963
Hall Brothers (Whitefield) Liraled.
Inglaterra

Termo n° 615.187, de_1-11-14A1
Nortiport Limitad,
Pernambuco

Artigos de classe

Classe 1
Para distinguir: Tabletes de nitro-gl
cerina

_.: .s

Classe )0
Título

Classe 11

• Termo n° 615.201, de 1-11-1963
Hall Brothers (Whitefield) Lim.ted.
Inglaterra
Classe 41
Para distinguir: Confeitos, balas, boa.
bons e pastilhas (não medicinais)
chocolates

N ane Comercial

NIENTHO-LYPTUS
..

CASA DAS BALAS

Ciasses: 14 --- 15
Titulo

revereit0

Classe
Para distinguir: Confeitos, balas, bombons e pastilhas contendo substfacaa
en.adicoitual•

Classe 3
Para distihguir: Produtos farmacêutica
Termo n° 615.205, de 1-11-1963
M. R. de Moraes
Estatlo da Guanabara

OBRA - ORGANIZAÇÃO DE
RECURSOS AUDIOVISUAIS
Classes: 8 — 32 .~ 33
Titulo

Jin

ca-reira

J !RIO OF;CIAL
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—a

Termo n 9 615.207, de 1-11-1963
Associação da União Este Brasileira
dos Adventistas do Sétimo Da
Estado da Guanabara

PRORROGACÂO

'Fauno ri° 615.213, de 1-11-1963
Nagib Salles
São Paulo

INCA INIMISTRLI. E COIIERCiO

AVÍCOLA
A tr OZ Dl PROFECIA
ema

11111A01ACOU PADA TODO O

Classe 32
Para distinguir: Programa radiofônico
Termo n° 615.208, de 1-11-1963W
"Brasimed Comércio e Indústria S. A1
São Paulo

Classe 11

fermentado, fernea genebra. gengibirra parcialmente preparado, cimento megut, gingar, itirsch. kummet licores. ' táãco, cobalto, bruto ou parcialmente
Marasqutahos. nectar, piperm Lt. poa- trabalhado couraças, estanho bruto .
ches, rum, suco de frutas COM álcool. parcialmente trabalhado, ferro ma bruto
vinhos. vodka e whisky
!bruto ou parcialmente trabalhado. ferro
em barra, ferro manganês, ferro ve:ho
Termo n. 0 615.218, de 411-63
gusa em bruto ou parcialm —nte trpba
Panificadora Nossa Senhora da
Iludo, gusa tempe sado. gusa maleável.
Bilheira Lida.
láminas de meta; lata em folha. latão
São Paulo
em f•51ha, latão em chapas %tão em

Titulo
Térmo n. 15.215, de 4-11-63
Companhia Comercial de Drogas e
Medicamentos "Codrorne"
São Paulo

NOSSA SENHORA,
DA BILHE1R'
IND. BRASILEIRA

vergalhões, liga metãlica, limalha&
magnésio, manganês ruetaia uác trabalhados ou parcialmente trabali.ado, metais em massa, metais erc.npados.
metais rara solda, niquel, ouro. zinco

* corrugado e zinco liso eia Whas

Teimo n.° 615.223. de 4-11-63
Classe 41
'asé dos Santos Garala Juraor
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Sao
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendios, ameixas, amendoim, araruta,
Classe 3
FABIAN
Substâncias químicas, produtos e pre- arroz atum aveia avelãs, azeite. azeiClasse 7
parados_ para serem usados na medicina tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
"•°'. 4
Para dist tiguir: Máquinas agricolas e
ou na farmácia
café em pó e em grão, camarão canela para distinguir: Sabonetes sólidos, h.
suas partes integrantes
em pau e em pó, cacau, carnes, chã, quides, pó creme, blocos e bolas, ta" Termo n.° 61.2156, de 4-11-63
Tèrmo n9 615.209 de 1-11-1963
caramelos, chocolates, confeitos, cravo, bão em pasta e em barras, sabão em
Comércio de Maquinas Agrícolas
"Brasimed Comércio e Indústria S. A.
cereais, cominho crem ede leite, cremes bastões para barba — cremes para o
"Batatais': Ltda.
São Paulo
alimentícios, croquetes, compotas, can- rosto e barba, pinturas em liquido, pó
São Paulo
Classe 17
Oca, coalhadas castanha, cebola. condi- ou concretas para coloração dos iablos, Para distinguir: Instrumentos e petrel
mentos para alimentos, colorantes, olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
43 A-TATA ' s
chos para escritório e desenho
chouriços. dendê, doces, doces de fru- pomadas fixadoras para bigode, cosmetld1 brasileira
tas, espinafre, essências alimentares, em- ticos, brilhaatinto liquidas e conaretas,
Ti:sino a° 615.210, de 1-11-1963
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- aguas de colonia e de toilette pó de
Classe 7 ^
.Sapataria Andorinha Limitada
mate, casinhas alimentícias, favas, fé- arroz, comprimidos e em taaletes,
Máquinas
e
atensilios
para
serem
usaa
Estado da Guanabara
cuias. flocos, farelo, fermentos, feijão. tuas para cabeio, dei-adrice em pó,
dos exclusivamente na agricultura e
figos, frios, frutas secas, naturais e cris- i i qu;do , concretos e em pasta. sabões
horticultura a saber: Arados, abridores
talizadas; glicose, goma de mascar, gor- dcrit,fricios, esseu nas, talco perfumado
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâ- ,
i duras, grânulos, grão de bico, gelatina. ageas para einte'esamento da pele,
nicos e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos par agricultu- goiabada, geléias, herva doce. herva slianipoc liquida, pe. ou coacasto Co l
e vigores rara cabelo e pele acpl--mate,horliçsg.ínua,etcos
Classe 36
ra, batedeiras para cereais, bombas
condensado, leite em pó, legumes em latórios em liquido, pó ou concretos,
Para cl -stinguir: Calçados
para adubar, ceifadeiras. zarpideiras,
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- pomadas. vernizes tabletes, latas pasTermo n° 615.211, de 1-11-1963 • ' ceifados para afloz, charruas para agri- sas alimentícias, mariscos, manteiga. tas liquidos e esmaltes para limpesa
cultura, cultivadores, debulhadores, margarina, marmelada, macarrão, mas- da g unhas, águas de .l uzna, sachets para
Indústria de Malhas S. P. Limitada
destocaclores. desentegradores, esmaga- sa de tomate, mel e melado. mate. mas- pteumar quarto,
São Paulo
em pastilhas, tabletes
. dores para a agricultura, escarrificadosas para mingaus, molhos, moluscos, e
pó, praaraaos liquidos em pó e
res, enchovadeiras, facas para máqui- mostarda, mortadela, nós moscada, nopomadas paea , %atar o suor. vaselina
. .
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos, I zes; óleos comestaveis,
ostras, ovas,•
perfumada sais para banha
and us
ira garras para arado, grades de discos pães, paios pralinés, pimenta, pós para
oudentes, máquinas, batedeiras para pudins, pickles, peixcs, presuntos, paTermo a.° 615.224, de 4-11-63
tatasse
agricultura, máquinas insetifugas. má- tês petit-pois, pastilhas. Pizzas, pudins;
Comérco e Indústria de Artefatos
P/Construções "Romal" Ltda.
Para distinguir: Artigos de vestuários quinas vaporizadoras, máquinas de queijos, rações balanceadas para aniSão Paulo
e roupas feitas eia geral; Agasalhos, mungir, máquinas niveladoras de terra, mais, requeijões, sal, sagu, 'sardinhas, 1
aventais alpercatas. anáguas. blusas. máquinas perfuradoras para a agricul- sanduicLeF. salsichas. salames. sopas eu- I
Oldia
R
botas. botinas. blusões. boinas baba- tura, mquinas de plantar, motochar- latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
,
ruas,
máquinas
regadeiras,
máquinas
de
douros. bonés. capacetes. cartolas, carafrutas; torradas, tapica a, tâmaras, talhaClasse 16
puças. casaco. coletes. capas. chales. roçar, de semear, para sulfatar de rim tremoços, tor'..a., tortas para ali- :
Para distinguir, genericamente artefatos
cachecols. calcados chaéups. cintos, tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
mento de animais e aves, torrões.
para construções, incluídos em outras
cintas. combinações corpinhos. calças para irrigação,' para matar formigas e
toucinho e vinagre
classes
de senhoras e de crianças. calções, cal- outros insetos para burrifar e pulveriTermo n.° 615.219, de 4-11-63
03. camisas, camisolas. camisetas. zar desinfetantes, para adubar, para
Termo n.° 615.226, de 4-11-63
Indústrias Kappaz S. A.
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros, agitar e espalhar palha, para conher
"Codiesel" — Comercial de Peças
algodão
para
colher
cereais,
máquinas
São
Paulo
salas, casacos, chinelos, dominós, acharDiesel Ltda.
pes. tantasias tardas para Militares co amassadoras par tiros agricola.s de
São Paulo
cortar
arvores,
para
espalhar,
para
:aleglais. fraldas. galochas. gravatas. gorpinar,
máquinas
combinadas
para
seros, ¡Nos de lingerie jaquetas, leques.
C ODI E SEL
luvas. ligas. lenços. mantós melas, mear e cultuar. de desbanar, para ensilar
máquinas
e
moinhos
para
forrataa163. mantas mandrio mantilhas. pa .
Classe 6
IND. BRASILEIRA
let6s. palas penhoar. pulover. pelerinas, gens, máquinas toscadoras, ordenadoPara distinguir genéricamente motores
Classe 49
peugas. pouches. polainas pijamas. pu. res mecânicos, raladores mecânicos, roe suas peças ntegrantes
Bonecas
altos, perneiras. quimonos, regalos, los compressores para a agricultura,
sachadeiras.
semeaderas
segaderas
so'
Teimo n.o 615.227, de 4-11-63
robe sie chambre. roupão sobretudos.
Termo n.• 615.220, de 4-11-63
"Ronarni" — Indústria de Artefatos de
suspensórios saldas de banho, sandálias cadores de terra, tosadores de grama,
Fundição
Guaipá
Ltda
tratores agrícolas, válvulas para
Plásticos e Couro Ltda.
sweaters. shoçts sungas. stolas, souSão Paulo
maqunas agricolas
• São Paulo
tiens slacks• amar taucas turbantes
ternos uniformes e vestidos
RoNALa
Tétano n. 9 615.217, de 4-11-63
C O ,D R O 1!..: E

Ind. 13raBileira

BRASIMET'

ANDORINHA
•
s

tria Brás le

L

. Codeb" — Cernercal de Bebdas Ltda.
Termo n° 615212, de 1-11-1963
São Paulo
Markil ell Ni iia (Publ:cidad, ) Limitada ..f*
São Paulo

"GUA (PA'

IND. E3RASILERP

Ind. n'asileiruf

Classe 35
Couros e pelas preparadas ou não ca-

murças, cromos, vaquetas, pelicas e
artefatos dos mesmos: Almofadas de
Aço em bruto, aço prepara3o, Pço couros. arreios, bolsas, carteiras, caixas,
O TICralt E O P.ISO
doce, aço para tipos, aço fundido aço chicotes de courti, carneiras, capas para
ND. BRASILEIRA
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço: álbum e para livros, embalagens' de
Classe 32
Classe 42
refinado, bronze, bronze em bruto ott' couro, estojos, guarnições de couro para
•
rara distingti:r: Piogramas radiorõnicos, Aguardente. anis, aperitivos, bagaceira. parcialmente trabalhado, bronze de automóveis, guarnições para porta-blo.
de televisão, teatrais e circenses, jornais, batidas. brandy, bitter. cachaça, cerve- manganês, bronze em pó, bronze em 1 'cos, malas, maletas, porta-notas porta»
'avistas, publicações em geral
ja*, cidra, conhaque, extrato de exulte barra, em fio, chumbo em bruto ott chave% porta-nlqueis, pastas, ré4ellf4 à

'CODEE3"

Classe 5
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selins, sacoa para viagem, sacolas, sal- tálico, cobalto, bruto ou parcialmente i tas. camisas, camisolas, camisetas, CM, cabelo, pasta e pós para dentes, perho
trahaaseadm couraças, estanho bruto os de senhoras e de crianças, calções, Ni, mas; petróleo ara uso de toucados,
tos, solas e solada', tirantes para
parcialmente trabalhado, ferro em bruto cintas, combinações, corpinhos, calças pastas e pó para as unhas, on-pom
arreios- e valises
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro tas. ceroulas, colarinhos, cueiros; sa as, para pó de arroz, papéis perfumados,
Unam n. 615.228, de 4-11-63
em barra, ferro manganês, ferro vaso, casacos, chinelos, dominó& eche/peai carminados, e com pó de arroz, pentes,
Rádio Elétrica Cantista S. A.
gusa em bruto ou paraiabrente traba- faatasias, fardas para ,n.litarese coito pomadas perfumadas para o embeleza.
São Paulo
lhado, gusa. temperado, gusa maleároce liais, fraldas, . galochas, gravatas, por. mento da mais. pon-pons, p6 de
arroz
laminas de metal, lata em folha, latão roa logos de !ingeria. jaquetas: leques;
—
luvas,
ligas,
lenços,
anntós,
melas,
SANTISTA
tôlha,
latão
em
chapas,
latão
em
em
Tétano n. 615.244 de 4-11-63 ‘
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas; paInd. ,Brasileira
vergalhões, liga metálisa,
Indústria de Produtos Alimenticios
magnésio, manganês, metais não Caba- któs. palas, ptnhoar, pulover, pelariam.
Reinibir Ltda.
peugaa, pouches, polainas. Mamo; ralbadoa
ou
parcialmente
trabalba
ica
meClasse 8
São Paulo
ahoz,
perneiras,
quimanos,
regalos,
Aparelhos mecânicos, foto-recnicos e tais em massa, metais estampados, robe de chambre, roupão, sobretudos,
óticos, instalaçes e dispositivos, bem metais para solda, amuei. ouro, zinco suspensórios, saldas de banho, sandálias,
REINIBIR
corrugado e zinco liso em %lhas
como acessórios para os aparelhos aciInd. Brasileira.
mveaters, aborta. sungas, stolaa, sola
ma, a saber: focalizadores, estandarClasse dl
hena slacks, taier, toucas, turbante"
Tèrmo n. 615.234, de 4-11-63
tes, caixas, objetivas, diafragmas, obPara distinguir: Balas, bombons, bomtaram, uniformes e vestidos
anificadora
São
Lriz
radas
turadores, aparelhos para ampliação,
bocados,, biscoitos, bolachas, bolos, boSão Paulo
aparelhos para reprodução, aparelhos
Têrtao n.° 615 . 238, de 4-11-63
los gelados, balas de mascar, caramelos,
para observação, aparelhos para reguTecidos M M "tLda.
SIO LUIZ
chocolates., cacau, confeitos, crocantes,
lar distâncias, aparelhos .fotográficos,
São Paulo
Brasileira
Ind.
drops, doces de leite simples e composaparelhos fotográficos estereoscópicos,
tos, doces de frutas em conservas, preCASAS
M.51.4.,
aparelhos para gravação e reprodução
paradas em massas, em calda, em ComPara Ourintos
tri-disnensional, projetores, psvjetores
Classe 50
potas e em geleias, doces, chaces de
Est.S.Paulo
estereoscópicos, telescópios simples e
Impressos
ameacem de amendoas,, de nozes, dt
duplos, lupas, aparelhos óticos para mecastanha e de frutas, secas cobertos com
Classes:
'21
23,
24,
36
e
37
dição e prova, aparelhos medidores da
Térreo n.° 615.235, de 4-.11-63
chocolates, doces gelados, frutas secas,
Título
exposição a luz, aparelhos para proTecidos M M Ltda.
passadas e cristalizadas, geleias, calma
var objetivas, colimadores, aparelhos
São Paulo .
Termo n.° 615 . 239, de 4-11-63
de mascar, poslines, pastilhas, puxa.
para medir a distância foca chapas de
Bar e Café Orvalho Prateado LtcTa, puxa, pirulitos, pudins, panetoncs, sorvidro fosco, aparelhos para reflexos
.
São Pauto
• CASAS Itolt.
vetes, torrões, -torradas
por espelhos, disparadores, tripés, estoPara. Paranavea.
jos e bolsas para. apetrechos, capas
ORVAL110 PRATEADO
Tênno n.° 615.247, de 4-11-63
• Est. do Paraná
para tripés
Ind. Brasileira
indústria e Comércio de Bebidas
"Faeko" Ltda.
Termo n.° 615.229, de 4-11-63
Classes: 22, 23, 24, 36 e 37
São Paulo
•
Pedro Fernandes
Classe
50
Titulo
São Paulo
Impressos
FANICO
Téreno n,° 615.236, de 4-11-63 (
Ind. Braaileira
Termo n. 615.241, de 4-11-63
Comércio de Automóveis e Auto . Pacas
Representações
Meg
Ltda.
Clases 42
COMtRCIO
DO
Driver Ltda.
ÂF
São Paulo
Aguardente. aula, aperitivas, bagaceira,
São Paulo
Cnd., brasileira
batidas, branda, bitter. cachaça, cerva'lua, cidras conhaque,, extrato de malte
DRIVER
Ind. Brasileira
fermentado, fernet, genebra. •gengibirri
Classe 41
Ind. Brasi leira
Classe 50
gin, gingar, kirsch, kummel, licores,
Café moído, em grão e torrado
Impressosmarasquinhos, acatar, pipermint, poso
Classe 21
Tèrano n.° 615.230, de 4-1143
I afies, 'rum, suco de frutas com álcool,
Têm() nn.° 615.243, dne 4-11-63
Para distinguir: VeicuIos e suas partes
Cirino, Ltda.
Lucente
vinhos, vodka e whesky
Panificadora Ouro Branco Ltda.
Integrantes: Aros para bicicletas, autoSão Paulo
São
Paulo
Termo
n.° 615 . 248, de 4-11-63
móveis, auto-caminhões, aviões, ame.
Masaço Comercial e Importadora Ltda.
• tecedores, alavancas de câmbio, barcos
ASSO BAR
OURO B3IjCO.
São Paulo
breavas, braços ara :micuim, bicicleBrasileira
Classe 41
tas, carrinhos de mão e carretas, camIMASAÇO
- Classe 50
Sorvetes
Ind. -brAsiieira
nhonetea carros ambulantes, caminhões.
impressos
carros, tratores carros-berços, carrosTermo n.'7615.2.31. de 4-11-63
Classe 5
tanque" carros-irrigadores carros, carTêrmo
6l5.2e4; de 4-11-61
Auto Mecânica Beni tLc3a.
roças,
carrocerias,
chassis,
chaas
cirAço
era
bruto,
aço prepalado. aço
Jane
Maria
Chiart
São Paulo
_
culares para veiculos, cubos de veiculos
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
São Paulo.
carrinhos para máquinas de escrever,
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
BUI
'JANE, cirEARI
- refinado, bronze, bronze em bruto ou
corrediços, para veículos, direção. deallInd.. Brasileira
gadeiras, estribos., escadas rolantes., ele,
Ind.
parcialmente trabalhado, bronze de
vadores para passageiros e para carga
manganês, bronze em pó, bronze ema
Classe 48
Classe 50
engates para carros, eixos de direção,
barra,
em fio, chumbo em bruto (Yb
Para
dia:algum
artigos
de
toucador
eImpressos
!Talos, fronteiras para veiculo*, guidão.
parcialmente preparado, cimento malocomotivas lanchas, motociclos, molas, perfumariaa em geral: , &imiscui% água tállco, cobalto, bruto ou parcialmente
Termo n.° 615.232, de 4-11-43
motocicletas, motocargas, moto. furgões,' de beleza. água fadai, água de lavando, trabalhado, couraças, estanho bruto Me
Bar "Tio Pearia' Ltda.
manivelas, navios, ônibus, para-choques, água de colónia, arminhos, água elo. parcialmente trabalhado, ferro em bruto
São Paulo
água de tosas, água de cifazee
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões, quina,
mas, amônia perfumada, liquida; em pó. ' bruto ou parcialmente trabalhado ferro.rodas
para
bicicletas,
raios
para
bicicleTIO PERU,
em pedras, para banho, brilhantinas, : em barra, ferro manganês, ferra' velho,
tas, reboques, radiadores para veículos. bandolina,, batons, cosméticos para o gusa em bruto ou parcialmente tabaInd. Brasileira
rodas para veiculas. selina, tricicles, ti- cabelo, pestanas, cílios e bigode" i limam gusa temperado, gusa maleável,
Classe 50
rantes para veiculos, vagões. velocipe- crayons, cremes para a pele, cambia. lâminas de metal, lata em bilha. latão
Impressos
des, varetas de controle do afogador e cheiros em pastilhas, em tabletes, em em Valha, latão em chapas,- latão em
Termo n.° 615.233, de 4-11-63
acelerador, tróleis, troleibu& varaes de lentilhas, erd trociscos e era
paha+, 1 vergalbões. liga metálica, Ilnialhass
Rispa 'PrO1110CõeS Come rciais Ltda.
carros, toletes para carros
cremes para barbear, cremes dental, !magnésio, manganês, metais não CabaSão Paulo
depilatórios, desodorantes.
1 lbados ou parcialmente trabalhado. me.
Termo n.' 615.237, de 4-11-63
extrazos,. esteios de- pe-fumes, tais em massa, metais estampado&
Confecções Tabaris Ltda.
RISPA
m na para limpeza dà pele, e para base 1 metais para solda, arque], ouro, zinco
•
São Paulo
Ind. brasileira
de im de arroz, esmaltes para unhas,
corrugado e zinco liso em 4ôlbas
. TABARYS
escôvas para dentes, cabelo, roupas,
Tátil° n. 615.249; .de 4-11-63
Lnd. brasileira
cílios e unhas, fixadores para o cabelo,
Classe 5
Revest-Auto — Revestimento e
pestana,
cílios
e
bigodes.
fivelas
para
. Z.:.'le .lti
Aço em bruto, aço preparado, aço
Ace,ssórios Para Autos Ltda.
o cabelo, glicerina perfumada para uso
São Paulo
doce, aço para tipos, aço ftmclido, 5Ç9 Para
Para disanguir: Artigos de vaittiáricie de toucador, grampos para o cabelo,
parcialmente trabalhado, aço pálio, ç • roupaa feitas em geral: Agasalho" geléia de petróleo perfumada, Mala
REVEST—AUTO
refinado, bronze, bronze em" bruto
I aventais. -alpercatas, anáguas, blues, para maquilagem, lança-perfumes,
Ind. Brasileira
,
parcialmente trabalhado, brooze de botas, botinas blusões, boinas. baba. cões, líquidos dentifrícios, em puta. em
Classe 21
manganês, bronze em pó. ,bronze ma doures, bonés, capacete,, cartolas, am- sabão, em creme. em elixir e mis pét , :,, .
barra, em fio. chumbo erin • bruto ou pinas. casacão coletes. capas, chalra liquidas para ondulação, pema:À:ate:
,.
1, z , , :apavs,eictual,coiásas:.e...fórim pese
parCiaimente prapasatios cinto me- ! cachccolsr -i calcados, . a éus, dato lixas para unhas,t'lagt.-4, Plsos -pnro"il
/
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Térmo 11.0 615.250, de 4-11-63
liquidos para ondulação permanente,
eltpeogal — Indústria e Comércio Ltda. lixas para unhas, laqué, óleos para o
São Paulo
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
CUPEOGAT,
e pó para as unhas. on-pona
-Ind.-plrasllelra, pastas
para pó de arroz, papéis perfumados,
Classe 16
carminados, e com pó de arroz. pentel,
reradrias metálicas, para construções pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia, pon-pons, po de arroz
Têrtno a.° 615.251, de 4-11-63
Sapataria Rápida Capri Ltda.
Tann° n.° 615,254, de 411-63
São Paulo
Imcomotor — Importação, Comércio e
indústria de Motores Ltda
CAPRI
São Paulo
Ind. Brasilelro
Classe 36
{patas, alpercatas, sandálias e sapatos

INCOMOTOrt
,Ind. Brasileira

. evereiro de 1964 60..

Rilhas, ferro, espelho, ferro estanho . enrroladores de cabelo elétricos, 'limpe
em Folha ou não, estanho em Rilha em rotaetros. esticadores de luvas, espelhos
verguilhase em papel laminado, liga/ de plástico para eletricidade, esteriliza
' de estanho, ferro a carbono, terro em dores, extintores de incêndio, ferros ele
barras, chapas em vergalhões e em fee tricos de . passar, e engomar, ferro ch •
lhas, ferro fundido em bruto e em cha- soldar elétrico, filtrso e aparelohs fil
pas galvanizadas ou não, ferro guza , Cantes, filtros ara óleos, filmes falados
ferro laminado, ligas de ferro, ferro fogareiros elétricos, fusiveis, filmes re
reaaganes, ferro maleável, folhas de velados, faróis como acessorios de vei
Sandra*, lisas ou não, metal para fun- cubos para sinalização e para sinaliza.
dição de tipos, latão. latão em folhas, ção e para iluminação em geral mar- em chapas, em vergalhões. ligai de cadores de passagens, magnetqs, medimetais metais em barras, em chapas, dores, microscópios, misturadeiras, ám
mo fõlhas e em manas, metais forjados, quinas falantes, mostradores de radio
metais estampados. Biquei solda co- microfones, mascaras contra gazes, Mi
,.
mua', molibdeno, tungstênio, zinco, zin- crometros, níveis, óculos, objetivas So
co corrugado liso, em chapas em
tográficas, pilhas elétricas, podometros.
folhas e ligas de zinco
pluvlometros, pinos de tomada, panela .,

Classe 6
Motores elétricos, terminal, trazer ° do
de pressão, pistolas de pintura, plugs,
motor de partida, terminal ancora do
Termo n.o 615.256, de -4-11-63
painels de carros, quadros distribuidoeixo do bendiz, dinamos elétricos, cole- Aparelhos Eletrônicos Servoiron Ltda .
rei pick-cps. para-raios, propulsores.
tores de arranco, aros, carburadores 1 •
São Paulo
paineis de carros, queimadores de óleo
correntes de distribuição, coroas, carClasse ts
quadrantes e sextante para observaçãc
buradores, caixas de câmbio, engrenagens, embreagem, juntas universais, Par adistinguir: Abajour, cumuladores, astrológica, refrigerdaorcs, refletores, re[
partidas, pistões, freios, caixa de mu- acetinômetros, amortecedores de rádio ostatos, relógios de ponto, despertado
dança, caixa de movimento central, co- e frequência, anomometros, aparelhos res,- contadores e medidores de quanti
leres de esferas para direção e movi- , de televisão, paarelhos de ar condido- da4e e volume, raladores, radios„ remento central, engrenagem para mo- nado, aparelhos para iluminação, in- tentores de graxa e óleo, receptores, reClasse 36
vimento central, inhões livres dentadas clusive os considerados acessórios de gadores automáticos, registros para vapara cabos, rolamentos, carburadores, veículos, aparelhos para anilados meca- por, gaz, água e uotros liquidos quanPage distinguir: Aventais, causal, bbi,. pinhões, macacos, alavanca para sus- nicos, aparelho aquecedores e medido- do não considerados partes de máguie844, boinas, botas, babadouros, casae pender veículos, gatilho de partida de res, aparelhos cromo gráficos, apare- gistradores, resistências elétricas, reles
aos, coletes, capas, chales, ..achecols, funcionamento de engrenagem de velo- Ihs ° de barbear elétricos, aparelhos re- rorveteiras, sorveteiras elétricas casei
calçados, chapéus, cintas. combinações, cidade do veículo, engrenagem para gistradores e medidores de distâncias, ras, soguets, sinaleiros, sereias de alar.
corpinhos, calças, calções, camisas, ca- eixo e manivelas, alimentador para car- aparelhos para purificar águas, apare- I me, soldadores elétricos, toca-discos
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal. buradores, anéis de pistão, anéis de es- lhos de sinais lampejantes, aparelhos I tomadas e interruptores' elétricos, tor.
via de senhoras e de crianças, colarinhos, feras, para rolamentos, anéis de óleos, reguladores de de gás, aparelhos de •neiras, tubos acusticos, termometros pa.
cueiro., casacão, dominós, echarpes, anéis, auto lubrIficadores, agulhas de galvanoplastia, aparelhos didáticos, apa- ra observação meteorológico,' tacomeiraldaa, galochas, gravatas, gorros, ja- regulagem do carburador, buchas, bur- relhos cinematográficos, aparelhos au- tros, torradores de cereais, trenas, traiuquetas, luvas, ligas, lenços, leques, rinhos e insufladores do ar, bombas lu- tomát:cos ara acender e regular gás, ' formadores, telefones, tostadeiras, tele.
imantai. meias, maillots, mantas, nian. brificadores, bombas de articulação de aparelhos para separar café, aparelhos grafo, tripés para fotografias, valvulat
drilla malhas, paletós, palas, penboar, combustível para motores, blocos de para aquecer edificios, aprelhos para ex- I para rádios, valvulas de descarga, vai.
pettgas, puloveres, ponches, pelerinas. motores, bielas, balancins. cabeçotes, ci- perimentar drenos, aparelhos para des- vulas de redação, vacuometros, válvu.
Polainas, p ijamas, punhos, robe de lindros, comutadores, culatra de cilin- truir insetos, aparelhos de ótica, apa- ias elétricas de vacuo, ventiladores, ve.
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.. dro do motor, caixas de lubrificação, relhos pulverizadores, adarelhos pulvelas elétricas
tient, tailleurs, toucas e vestidos
compressores, condensadores, cremalhei- rizadores, aparelhos para aquecimento
1
ermo
n.°
ras, cruzetas, dispsiorvo de arranque, de água, aparelhos geradores eletro- Presa S. A. 615.257, de 4-11-63
Termo n.° 615.253, de 4-11-63
Confecções Para Senhoras
lauvenr Produtos Aromáticos Ltda. (finamos, dispositivi para ignição elé- químicos, aparelhos para recepção, reSão Paulo
trica para motores, engrenagens, en- produção de sons e sonidos, aparelhos
• Paulo
grenagens de cremalheiras, eixos, em- automáticos elétricos de passar, apareInS.RBMifeira
bolos, fusos, geradores, lubrificadorez lhos par aespremer frtitas e legumes,
centrífugos, motores, motores de com- aparelhos de alta tensão, aparelhos de
Classe 36
bustão, mancais, mancais de roleta., proteção contra acidentes de poerários,
•
Artigos da classe
macados de rosca, magnata; para moto- aparelhos afiadores de ferramentas, apares, mecanismo impulsionador de dife- relhos distribuidores de sabão e de deTermo n.° 615.258, de 4-11-63
rencial, pistão, pinhões, redutores, ro- sinfetantes para instalações sanitárias, Vir Indústria, Comércio e Representadas, dentadas, segmentos do pistão, se- aparelhos esterilizadores, aparelhos gações Ltda.
paradores de graxa, transformadores, zeificadores, aparelhos para análises,
virabrequins, separadores, velas de aparelho., ozonizadores, aparelhos pas-1
'NU MY.15.
ignição.„ volantes, Sreios, hidráulicos e terizadores, aparelhos reguladores e esfreios de ar para veículos, carburado- tabilizadores da pressã oe do fluxo de
res, anéis . de segmento, bombas para gases e líquidos, aparelhos ara salvaóleos, cruzetas, cambio, cárter de em- mento e para sinalizção, parelhos para
Classe 48
breagem, cárter do motor, comutadores, escamprista, para limpar vidros, para
Para distinguir artigos de toucador e culatra do cilindro do motor, caixa combater formigas e outras pragas, apaperfumarias em geral: Abutua., água
de lubrificação
relhos automáticos acionados pela inde beleza, água facial, água de lavanda,
trodução de moedas, aparelhos espargiTèrmo
n.•
615.255,
de
4-11-63
água de colônia, arminhos, água de
ores, aparelhos e instrumentos de cálguina, água de rosas, água de +Afaze- Disfal — Distribuidora de Ferro e Aço culo, aparelhos para observações sis-1
Ltda.
mas, amónia perfumada, liquida, em pó,
mins, aparelhos termostatos, aritonóSão Paulo
em pedras, para banho, brilhantinas,
metros, aspiradores de pó, acrometros,
bandolinas. batons, costnéticos 'pare •
dizauraisa~m,
acendedores elétricos, alto falantes, aplicabelo, pestanas, cílios e bigodes,
) I 3 If 'A I;
cadores elétricos, antenas, baterias de
arayons, cremes para a pele, carmins,
acumuladores, baterias, balanças comum
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
Classe 5
e elétrica, braometros, binoculos, bito
lentilhas, em trociscos e em pllulas,
cremes para barbear, cremes dental, Aço em bruto, aço preparado, aço doce, Ias, bobinas, bobinas eletricas (exceto
depilatórios, desodorantes, dissolventes, aço para tipos, aço fundido, aço par- para fins curativos), botões de campai- !
estéacias. extratos, estojos de perfumes. cialmente trabalhado, aço polido, aço nhas eleiricas, bombas medidoras, busClasse 47
creme para limpeza da pele, e para base aço de vergallsetes, oitavados, aço extra solas, bules elétricos, buzinas, caixa de
de pó de arroz, esmaltes para unhas, doce fundido, aço laminado, aço niquel, descarga, câmaras 4otográficas, chassis
Fluido para isqueiro
escovas para dentes, cabelo, roupas, aço polido, aço em chapas e em %lhas, de rádios, chaves elétricas, cinematoTermo n.° 615.259, de 4-11-63
cilicia e unhas, fixadores para o cabelo, ligas de aça ligas da alumínio, amal- gráfo, cronômetros, cronógrafos, comCinematográfica Gonçalves Ltda.
pestana. cílios e bigodes, fivelas para gamai de metais, metal antifricção, an- bustores de gás, ciametros, cristas de
Stio Paulo
e cabelo, glicerina perfumada para uso timônio, metal baNit, bronze em ver- rádio, condensadores, comutadores, corde toucador, grampos para o cabelo, ferro, chapas de zinco, chapai esta- tadeiras para fotografias, chaves de
geléia de petróleo perfumada, lápis nhadas, chapas pretas, metais para chis- alavancas, chaves automáticas, capacis
I ndoel')Ug'Irf e
para maquilagem, lança-perfumes, lo- &meeiras, chumbos em bruto, em barras, toras de bloqueio, capacitores eletrollClasse
32
ções, líquidos dentifricios, em pasta, tal eca,bearlsee én baço!, ligas de Mut"- ticos ,calibradores, conservadeira elétristabio, • ma creme, an ,elldç, e em 'IA kk .01"íCia ,b,ffirã;
MIM e NI ah estam stooaaho de amar. emas. Migo; da atam,
Tarai° n.4 615.252, de 4-11-63
`• Confecções Rudmar Ltda
São Paulo .

RUDMAR
IND. BRASILEIRA
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. Térnos na. 615.260 à 615.267, de
•
411-1963
Antonio de Mello
São Paulo

vadores para passageiros e para carga xe/as, bandejas, bacias, baldes, bomboClasse 50
capatea para (raios, eixos de chuça°, zaerea bules, -.olhares para pedreiros,, C) timbre da sociedade, carimbos, reciareio& tronteiras para veículos, guidão, camisas para cilindros e trilhos, cadea. bos, letras de cambia, cartões comerciais
locomottaas, lanchas, motociclos, moles, dos, correntes, cabides, caixas de metaa, e de visitas,. envelopes, papéis de carta,
motocicletas, motocargas, moto furgaes, para ortões, colunas, chaves, cremasse& 'acha& apostilas, _ folhetos, memoran• 110ICIVEIJD4
manivelas, navios: ónibus, para-choques, chaves de araaisos conexões parai alia' duns, duplicatas, cheques, promissórias,
• Ind. Brasileira
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, canamentos, canos de metal, catatau dei
faturas. ingressos e convites
rodas para bicicletas, raios para biciclea fenda, chaves inglezas, cabeçaes. eaneClasse 50
Telma a.a. 615.271.. de- 411-196a
O timbre, de, todos os seus impressos tas, ,.l'.'......,radiadores para veiculo& cas, copos, cachepots, cenbIo de mesa,
rodas para veículos. adias, triciclea
joguei Clube do A.B.C.
rcoqueteleiras, caixas para acondicionavomercia is
ramas para veiculos, vagões, velocipe. mento de alimentos, caldeirões, caçarap
São Paulo
Classe 28
varetas de controle do afogador e las, craleiras, cafeteiras. dobradlças,
a; Para distinguir: , Artefatos de mataria!
as. plásticos e de nylon: Recipientes fabris acelerador, tróleis, troleibus. varges de enxadas esferas, engates, enfeites para
carros, toletes para carros
.cados de material plástico, revestaven.
arreios, de /ratai para' automóveis, esJIME21100 J.40 BE:CARDO 1
Classe 36
R: tos confeccionados de substâncias sni-I ,
tribos, farnussa, es pumadeiraa. foices..
mais e vegetais: Argola* nçucareiras, Para distinguir: Artigos de vestuarioa ferros para cortar capim, ferrolhos, faClasse 33
,.armações para óculos, bules, bandejas. e roupas feitas em gera/. Agasalhos, cas, facões, frigideiras, cilindros para
Titulo'•
bases para telefones, baldes, badas. aventais, alpercatas, anaguas, blusas laminação, ganchos, guarniçõea de me-,
bolsas, caixas, carteiras, chapas, cibo botas, botinas, blusões, boinas, baba- tal, garfos, ganchos para quadrai, Termos na, 613.272 à 615.273, de
para ferramentas e utensião& cruzetas, doures. boné& capacetes, cartolas, cara- gramos para emendas . da correias, limas,
4-11.1963
.caixas para • acondicioumenio. de ali. puças, casacão, coletes,' capas, c.haks, laminas, licora a os, latas de lixo, jarras,
Joguei Clube do A.B.C.
7.inentos. caixas de material 'plástico cachecols, calçados, chapens. cintos, Mn- machs~s, molas para portai de. corSão Paula
apara. baterias, coadores, copos. canecas,. tas, combinações, corpinhos, calaas de ter, martelos, marretas, matrizes, mata
•`,:' colheres, conchas, cestas, para p iso. cas. senhoras e de crianças, calções, calças, .mitos, navalhas, puas, pás, picaretas,
Unhas, capas para álbuns c para iivaosa carníaolas, camisetas, cuecas. ceroulas. Pregos. Picões, Ponteiras. parafusos, 3,70e1t7E1 CLUBE DO A.B.C;
"—cálices, cestos, castiçais paro velas,. colarinhos, cueiros, casacos, chinelos, porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão,.
a" caixas para guardai de 'objetas. cartuchos,, a.aminos, echarpes, fantasias. fardas, pata Porta-jóias, Pali teiros, Panelas, rastelos,
Classe la
' coadores para chá. descanso para pia- ra militares e colegiais, fraldas, gaio, roldanas, ralos 'para pias, regadores,
'toa. copos e copinhos da plástico para chata gravatas, gorros, jogos de liage. serras,, serrotes, sachos., sacarrolhas, te. Animais vivos: bovinos, equinos, esa
panos, galináceos e suínos; Aves e
• '-aorvetes..caixinhas de plástica am .a sor- • de, jaqueta* leques.
luvas. Ne& leoa acuras, talhadeiras, torq,uezas„ trilhos, ovos em geral, inclusSve o bicho
'de plásticos para sorvetes torminhas ços, raantais, meias,,maios.
elevadores,
tenazes,,
trava,
mantas, man- trilhoa para
de _ plástico para sorvetes, discos de
de. seda
•
•i
dores, telas de - arame, tubos para encamesa, estojos, estojos para óculos. ennr drião.. mantilhas, : palatos., pala.s, penhoa namentos,' trincos, trilhos. para Portas
Classe
50
a. vetes, colherinhas. pasinhas, garfinhos ar, peugaa, pulover, pelerinas. ponches, de correr, taais, molas, para portas. O timbre da sociedade, carimbos, :cais
Il balagens de material plástico ' para scir- polainas, pijamas, punhos, perneira&
bos, kens de. câmbio, cartões comerciais
- vasos, vasilhames e verrumas
aivetes, estojos para objetos, espumas de quimemos, regalos, robe de chambre,
'e de visitas, envelopes, papéis de carta
Classe
8
roupão,
sobretudos,
salsa,
suspensorioa,
oylon, esteiras, enfeites para atatomó•
coa- lehas, apostilas, falhetcas, ihemoraxa
- 4 veia, escoadores de pratos, massas anti- salda de banho. andaliasdsweater ..ehor. Para distinguir: Aparelhos, de ar
duns, duplicatas, cheques, promissórias,
dielonado,
e
ar
relrigerado,
acendedores
s ruidos, formas para doces, fitas isolam. tes. sungas, atolas, soutiens, slacks,
faturas,, ingressos e convites
adoress
l
automáticos,
aparelhos
dasterila
talas,
toucas,
turbantes,,
ternos,
niformes
• -s. te& filmes virgens, fios. de celulose,
alto.
falantes
•
amplificadores
de
som,
e vestidos
"fechos para bolsas.. facas. guarnições.
'ramo ma 615.274,•de 4-11-1963
condicionadores de ar automáticos de
Classe. 17
-*guarnições para chupetas e mamadeiras.'
Joguei Clube do A.B.C.
a -guarnições para portaablocua guarnia Para distinguir manual-ias- e instalações voltagem, exaustores. conescsox solido •
São Paulo
a ‘kaaa para liquidificadores, e para bate- paria escritórios e. 'desenhos em . geral:- de corrente continua ou alternada, extintores,
gravadores
de
som,
e
de
ima- adeiras de frutas e legumes. .guarnições. Arquivos, para correspondência. almca
'de material plástico, para utensilios e fadas para carimbos e para tintas. abri. gen& irradiadores de frio .ou calôr, re.
objetos, guarnições para-. bolsas, garfos,' dores de cartas. arquivos. apontadores, sistências elétricas, relays, reguladores
4( galerias para cortinas, jarros. laminados berços para mata-borra4 borrachas, de voltagem, transformadores. de volta-.
Classe 33
as plásticos, lancheiras. mantequeiras. ma - brochas,, canetas para desasam:. cortar- gera, termostatos,. barometrosa baterias,
Titulo,
las, orinóis, prendedores de roupas, pu- dores, de papel. colchetes, carimbadores. de acomuladoresa bombas medidoras,,
- s xadores para móveis,, pires, pratos. pala cestos para papéis e correspondência. bomba enletoras de esgatos sanitários, ai
" moa na- 615.275 à 615.276, de
a leiros, pás de cosinha, imitas pomes ar- classificadores, capa coladores. canetas. ar comprimido,, transformadOres, valva. Ter
4-11-1963
, - ficiais. porta-pão. pulseiras para relaa compassos, cofres, canetas tinteiros, ca. las de descargas,, válvulas, elétricas., válAlrniro Oliveira Sales
• .-gios, protetores para documentos. 'Na datas esferográficas deseabadoses,, data- vulas. de vaca.), amperimetros., condena
São Paulo
s•xaclores de água para. uso doméstico, dores com minas, descansos para lápis, aadores, chaves elétricas, caPaci tores de
' aporta-copos. porta-aquela porta-noas. e canetas, esquadros, eapátulas, furado, bloqueio e cpacitares eletrolitreoss
a • porta-documentos. placas.. rebites. roall- res, fusins, fichários, fitas • para máquI,
padas e fios
S DO_Á
- 's uba& recipientes. sup,ortes„ suportes para nas de escrever, fichas para arquivos,
Classe 32
ladrilhos e adesivos para azulejos. máquinas -para escrever, calcular,. e sos
- peças. carretéis para tecelagem e, guar- mar, fitas gomadas, máquinas para Álbuns, almanaques e livros impressos,
Classe. aa
l 'alições de -material plástico para fadas- • grampear. goma arábica, gomadorea, folhetins, jorn iaes SHR CM' anu. Animais vivos: bovinos, equinos, aa'ateia taxai, colas usadas nas indasatrias.' grampeadores, grampos e ganchos para folhetins, jornais, e suas peças, cralab praos, galináceos e suínos; Aves e
•'. guardanapos, aaleiros. tubos, tigelas. escritórios, gis. •godets, instrumentos de cas de rádio, jornas, revistas e de ovos em geral, inclus:ve o bicho
''tubos para ampolas. tubos para. seria- escreves, e de desenhos, lápis, lapiseiras, televisão, panfletoe, peças teatrais: , e
da seda
gas, travessas, tipos de material pJáad naolhadores, enata-borrão, máquinas- e cinematográficas, programas de rádio
.
Classe
50
l• tico. sacolas, sacos, saquinho& vasilha— apetrechos para. apontar ifspia o2apo- e de televisao, , revistas e, suas seções O tirara da sociedade., carimbos, reci'enes para acondicionamento,
. teca& metros , pare escritórios , e pare e suplemeCas impressos em geral' bos, letras da cambia,, cartões comerciais
• taras, colas a. frio e colas, tgic incluídas desenhos. papel' carbono, perfuradores,
615.268; de 411-1963' e de 'visitas,, envelopes, papéis cicv carta,
•em outras classes, para borracha., para pastas., para escritórios, casa tacho& de Tanno
Leias, apostilas,. folhetos,, memoras).Manoel Moram Ré".
' curtumes, para mareineiros,. Pata comine metal: pastas para escritórios, com fa.
duas, duplicatas,, cheques, prosniaaória&
São Paula
Adros, para vidros, pasta adesiva para chos metal: porte-tinteiros, porta.,
faturas,, ingressos e- convites •
s 'correia. pasta 'e pedras para afiar., lápis; porta-canetas. porta-carimboa
AROLIILTICO
CAF2
• esmeril em pedra, em pó. em disco. porta-earaa--sa- porta-blocos, penas, arena
Taram. n2 6157.278, de 4-114963
Ind. Brasileira
em pasta para afiar, moeu e. desgastaaa sas, pincéis.. prendedores de papéia raera
adaria. "RecordaGuaianazesa Ltda.
rebolos, adesivos para tacos, ,adesavoal cavalos, réguas., stencis, separadores •
Classe 41
São Paulo
para arguiam& abaetes, tinias para, eaa
de calçados Café
em
grão,
torrado
e
moldo
creven tiaallabai. tintas, pare carimbos.
Classe 21
,BECORD-G1141 AN AUS
para duplicadores, tinam para inarj Termos na. 615-.269i à. 615.270; de.
Para distinguira' Veiculo* e suas partes tintaa
preasao,
tintas,
:sara
desenhos,
aparelho
411-1963
nel ar as iieir a
Integrantes: Aros para bicicletas. auka Para, tiraz, capiaa, pastéis. de tin1a5; para
Joguei Clube do A.EP.C.
móveis. auto-caminhões, aviões. amor- escreva e, desenhos. máquinas de Cr;
São Paulo,
'tecedores, alavancas de câmbio,, barcos
asse. 41
deaeçan taMni,sa-"eaastraeloras.
brecam, braços ara veículos, biciclealetria.
alho, aspargos,
Alcachofras,'
Classe
11:
• !
las, carrinhos de nlão a carretas, camiaçúcar.,
alimentos
nara,
animais, gemida
m,P
6PROMO
alto
nhonetes, carros ambulantes, caminhões, Ferragens e !arrama:sias de. Can, espéamendoim. ameixas, amêndoas, araruta,
geral
e
.
cie,
cutelaria
c:patroa
anigors'
carros, tratores' carros-berças, darros-•
arroz, atum. aveia avelãs, deite. azei=
''teinques,..earrosaladgadoses, carros, cas- de metal/ não. incluidos em outras. clas•'
tonas,, - banha. bacalhau': batas. 'abalas,
Classe 19
bises,
argolas,
•
armações
de
metal,
abris)
'roças, taraocerlas., cliasatai chaas .- cir- bites,- argolas. 'ativações de metal: abria Animais vivos:- bovinos, equinos, a ea.a biscoitos. Sornholis • bolachas; binissilhat
culares Pará veia-aios, cubos de veiculas
Café" eco p. a e.. eni- aiSaki''camastia'Casiela:
'Carrinhos 'para "máquinas 'de' escrever. dores de. latas,, -arrepies, lisos ma 'farpas panos: - galináceos e suínos: . Ave's' -a- ém paia ea• ean- nas ' caiada e.atnes.'chk,
ovos em garoa Inclusive o ISIejlar
earemelos- chocolates. confeitos, cavo,
Corrediços, para veiculos, dire çâo, desli- ,I dosa aparelhos de chá e café, assadela
a
al'• seda
cereais, cominho, creme: de leites cremes
ladeiras, estribos, eseadasa rolantes, ele- ras, açucareiros, brocas. bigornas, a ad.
vasos. M

•
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alimenticios, croquetes, compotas, cangica, coalhadas, castanha, zeola, condialentos para alimentos. colorantes,
chouriços. dendê. dõces, dóces de trutas. espinafre, essências alimentares. empadas, ervilhas, enxovas, extiato de to,
mate, farinhas alimentícias. favas,
caias. flocos, tareio, tormentos toara.
tigos. trios, frutas secas, naturais e cristalizadas. glicose. goma de atascar. gsatduras. grânulos, gráo . de bico gelatina
w.iabada, geléias. herva aoce, herv,.
a.ate, hortaliças, lagostas inguas.
condensado, leite em pó. eguines em
cLuserva. lentilhas, linguiça, `ouro; massa, alimentícias, mariscos, manteiga i
margarina. marmelada. macarrão mas
sa de tomate, mel e , melado, mate, massas para mingaus, molhos. moluacos.
m“starda. "Mortadela; nós micscada • anua: óleos comestiveis, ostras aval:
pães. patos. prallnes, pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos, patês. petit-pois. pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga. sardidtas,
sanduiches, salsichas. salines sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomate e de

,3
em barra, ferro manganês. ferro .velho,
gusa em bruto •ou parcialmen
re trabalhado, gusa temperado. gusa malcáveL
lâminas de metal. lata em fõlha, latão'
em tólha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limalhas
magnesio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em, massa. metais' estampados,
metais para §Olda, niquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em %lhas

r'evere;ro de 1964 665
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•
Termo n.° 615.284, de 4-11-1963
Sola rpaque S.A. - Comércio e
Indústria
São Paulo
Classe 14
Tratmuento e comércio de v:dros

sondas, seritigas para lavagens e inje.
ções. serias, serras para raquiotomt,
tampões higiénicos preservativos, tira

leite, termômetros, tesouras, trepanos
toalhas higiênicas; ventosas, verniz IR.
jante para fins odontológicos
Class2 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos ele
tricas e eletn5nicos em geral; aparelho

Tèrrdo na 615.285, de 4-11-1963
(Sociedade Reunida de anéis
"Akroarnérica" Ltda.
São Paulo

e artigos pira ‘nstalaçães elétricas
artigos elétricos e eletrônicos ara ail

tomóvela, aarelhos e acessórios de rã
dios e eletronicoá ara automóveis, aare
I lhos e acessórios de rádios, aparelho,
1 e instrumentos didaticos; instrumentm
I. de precisão; instrumentos cientifico..
.
REÇ I MEI'
Pipeis em geral de Caia a qualida.tiaacendedores, acendedores elétricos, aps
Ind. brasileira
tos, acumuladores elétrcos, aspradores d,
Classe 5
Termos ns. 615.287 à - 615.292, da , pó,. aquecedores, abat-jours, alto-falan
Aço em bruto, aço .p:•eparano. açe
_
411-1963
tes, antenas, acumuladores, arnplficado
doce, aço para tipos. aço fundido aço Sussan Máquinas e Acessórios rectais res, aneraLmetroS: amperómetros, assa
parcialmente trabalhado. 'aço pálio, aço
Sociedade Anón.ma
' deli-as elétricas, adaptadores de micros
refinado, bronze, bronze em bruto ou
-i copios, agulhas para fonografos, aque•
São Paulo
parcialmente trabalhado, bronze de
cedores de ambiente, aparelhos de coa
manganês, bronze em pó, ronze em
— trole e medida, aparelhos de expurgo
barra, em tio. chumbo em bruto ou
utilizado na limpeza e desinfecção de
parcialmente preparado, cimento mesentinas. mictorio e outros locias, apafrutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha- tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
relhos de ligações para banheiros. aparim, tremoços. tortas, tortas para ali- trabalhado couraças, estanho bruto ou
relhos 'de ar refrigerado, aparelhos de
mento de animais e aves, turtees, tOuCi- parcialmente trabalhado, ferro em bruto
LIND BRA$MIRA
ar
condicionado, aparelhos de alta ten.
clnho; vinagre
•
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
são, aparelhos automáticos para descar•
em barra, ferro manganês, ferio velho,
Termo n,° 615.277, de 4-11-1963
ga de agua, aparelhos de alarme, apagusa em bruto ou parcialmente trabaAlin'ro Oliveira Sales
relhos de aquecimento central
lhado. gusa temperado. gusa maleável;
,.
São Paulo
Classe 11
.
Classe
10
láminas de metal, lata em Rilha, latão
Ferragens, ferramentas de Crida espécie.
Camas,
armários,
b
fôlha, latão em chapas, latão cm o
anquetas, mesas para cutelaria em geral e ourros artigos de
_11..4141.21_AJWIL em
vergalhões, • liga metálica, limalhas, erações epara curativos, p adiolas, pin- metal, a saber: alicates, alavancas, armagnésio, " manganês, metais não traba- ças anatdmicas, placas para assos, cure- mações para óculos, areualas, argolas.
lhaçlos ou parcialmente trabalhado, me- tas, colheres cortantes, c alcadores, dre- de lataS, arame liso ou farpado, assaClasse 33
tais em massa, metais estampadas, nos, esáátulas, estiletes, grampos para deiras, açucareiros; brocs,..b; grarnas, baiTitulo
metais para solda, niquel, ouro, zinco soturas, i rrigadores, lima para ossos, xelas, bandejas. bacias. baldes, bombo4-11
1042
Termo n.9 615.279, de
lancetas, dedeiras de borracha para aldravas, armações de metal, abridores
corrugado e zinco liso em ',Olhas
Ary Ferraz
c:rurgia
nieres, bules; cadinhos, cadeados, casTermo n.° 615.283, de 4-11-1963
Bahia
tiçais, colheres para pedreiros. corren•
Classe 10
Indústrias Brasileira de Lapis Fritz
tes, cabides, chaves, cremones. chaves
Paia
distinguir:
Ab
aixa-linguas, abre- de parafusos, conexões pare encanaJohansen S.A.
92.1.21111,1..rae=4„..eulaaaM
bocas.
adenótomos,
a
astadores,
agrafus,
São Paulo
mento, colunas, caixas de metal para
agrafos para ossos, agulhas para laje- portões, canos de metal, ;haves de fets•
çáo, algodão hidrófilo alicates,
1.:5nSm
amalga- da, chave inglesa. cabeçôts. canecas.
nd. Épunyo
: mas, a paradores, aparadores para
Classes: 5, 6. 7, 8, 11, 21 e 33
fins
a si 2. ai r a
cachepots, centros de mesa coTitulo
méclico-cirúrgicos a p arelhos para mas- ccpos,
Liasse • I
queteleiras,
caixas para acondicionasagens. aparelhos de p ressão arterial, mento de alenentos.
ii.L.tiações
caldeirões, caçaroPara distinguir máquinas
Termo n.° 615.280, de 4-11-1963
aparelhos
de
diatermia,
para escritórios e desenho; eu.' geral:
aparelhos de las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaInsto de Serviço Emissário Ltda.
Arquivos para correspondência. almo- raios ultra-violeta. aparelhos de raio X. dores, distintivos, dobradt,as. enxadas,
São Paulo
fadas para carimbos e para tintas, abri- aparelhos de in fra-vermelho, aparelhos enxadões: esferas, engates, esguichos enF4trISSA1-40
dores de cartas, arquivos, apontadores, duras; isturis. cadeiras para clinica feites para arreios. asnal:roa esfera,
Termo n.o 615.282, de 4-11-1963
Recimet — Indastria e Comérc o Ltda.
São Paulo

' AlaROAMERICA
Ind. Bra si 1 eira •
Cta ase 38

1

5§I~

•

Ind.. brasileira

Claáe 47
Oleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãorefinado. com ou sem e mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais,

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 tinteiros, ca, netas esferográficas desenhadores, datadores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros. espátulas furadores, fusIns, fichários, fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos
máquinas para escrever. calcular, e somar, fitas gomadas, tnáciainai para
grampear, goma arábica. gomadores,
grampeadores, grampos e ganchos para

médica, cambraia hiclró 4i1a. canulas ca. para arreios, espumadeiras; formões,
nulas. cataplasmas de feltro . catgut, ce- foices. ferro para cortar capim, ferrora laminada. cera para incrustações e lhos, facas. tacões. fechaduras, ferro co..
articulações, cera colante. cintas para cum a carvão, fruteiras, funis fôrmas

fins clínicos, cintas umbelicais, colhe. para doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, :velhas, gar.
. tos, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; insígnias. limas, lâminas, 11.
para a iluminação, aquecimento, lubri•
coreiros. latas de lixo. Jarras machadl.
Unção ou combustão, e graxas. Pronhas. molas para portas, molas para
dutos e óleos combustíveis provenivenezianas, martelos, marretas. matei
ponjas
clínicas,
estufas,
espátulas,
esentes de petróleo (
capelos, escopros extratores, escavado- zes navalhas; puas pás. pregos. para..
res; fios de linho para feridas, facas; lusos picões, porta-gelo„loselras porta.
Termo n.9 615.281, de 4-11-1963
Nal-Fas-Mezs Comercial e Administraganchos para músculos celafametros, pão. porta-jóias. paliteiros, panelas; roi,
gazes, godivas, goivas, gesso, grampos danas, ralos para pias. rebites, regado.
dora Ltda.
.
escritórios, gis. godets, Instrumentos de para, soturas, guta-percha; histerôme- res; serviços de chá e mie: serras, serSão Paulo
escrever e de desenhos. lápis. lapiseiras. tros; irrigadores, instrumentos cirúrgi- rotes, suchas. sacarrolhas. tesouras, tamolhadores, mata-borrão, máquinas e cos para operações; ligaduras de câ- lheres, talhadeiras, torquezes tenazes
CAJ—logS.-1,1Ezs
apetrechos para apontar lápis. mapo- nhamo, liquidos e pós para limpeza e travadeiras. telas de arame, torneiras
, I nd. Brasileira
tecas. metros para escritórios e para polimento ara fins odontológicos, lixa, trincos, tubos para encanamentos trilhos
desenhos, papel_ carbono perfuradores, luvas
aportas de correr, ratas tavernas
e dedeiras de borracha, limas pa- par
pastas para escritórios, coei fechos de ra ossos.
Classe 5
turibulor vasos. vasilhames, verrumas
lancetas; massas plásticas para
pastas para escritorios com fe.
Classe 11
Aço em bruto, aço preparado, eçO metal,
chos de metei. aa,. ta-tinteiros, porta- fins odontológicos, mascaras para anesdoce, aço para tipos, aço fundido, aço
p:s. porta -ca ta a. porta carimbos, • tesia, mesas de operações, mesas para Para distinguir: Ferragens e ferramenparcialmente trabalhado, aço pálio, aço porta-cartas. porta blocos penas. pren- curativos, martelos artificiais; perfura.' tas de nada a espécie, cutelaria em gerefinado, bronze, bronze em bruto ou sas, pincéis, prendedores de pa péis. per- dores, pés e braços artificiais, placas ral e outros artigos de metal :ião incluiparcialmente trabalhado, bronze de cevejos. réguas. stencis, separadores para obturações de canais, porcelanas. dos em outras classes: alicates, alfanmanganês, bronze em pó, bronze em para arquivos. sinetes, - tintas para es- protetores para selos, pincéis para gar ges, alavancas, arruelas, argolas, albarra, em fio, chumbo em bruto ou crever. tlralinha, tintas para carimbos, ganta. pinças anatômicas. aaotetorea; dravas, armações de metal, abridores
parcialmente preparado, cimento me- tintas para duplicadores, tintas para im- rolos ,cirúrgicos de lã de pau, ruge t de lata, arames lisos ou faipains, apa.
taltco, cobalto, bruto ou parcialmente _ pressão, tintas para desenhos. aparelhos rodas para desgaste dentário, retorcó. relhos de chã e café, assadeiras açucatrabalhado, couraças, estanho bruto ou para tirar cópias, pastéis de tintas para pio bugia, ruginas; sariadeiras. sanda- reiros, brocas, bigornas, baixelas, ban.
~almente trabalhado, ferro em bruto encravar e desenhos. máquinas de ea-, pralcrsa, , seda e crina para souturas, sacos delas, bacias, baldes, bombonleres, bubruto ou parcialmente trabalhado, ,ferro
gelo e bolsas para água quente, 'les, colheres para pedreiros cadeados,
derecar, máquinas registradoras
res cortantes, compressas de tecidos,
costótomos, curetas; dentes artificiais.
dentaduras, depressores, dilatadores, duchas, drenas, duchas vaginais; elevadores, espartilhos, espéculos vaginais, es-
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Termo- a.° ai-S, :aia, de- 4-11-1963
Termo n. 0 615.301, de 4-11-1963
Têrmo n.o 615.295, de, 4-11-1963
correntes, cabides, craves, cremones,
:a14101'er Ltda.
l'
Auto Pasto 1..) Oeste . Etda. .
Promo-Arte Ltda.
chaves de ara.rusos, conexões para eaSão Paulo
aaiu i'aulo
São Paulo
canamentos, caixas de metal para por.
de lixo, jarras-, machadinhas, molas para
• .b.W.t,'O-4112S
RUMONAY
D l OESTE
partas, martelos, marretas,- matrizes, !
Inas brasil. eira
End. Brasil eira.
brasi-teira
marmitas, navalhas, navalhas para bar- i
Classe 47
laçar, paias, aicões pregos, eicaretas,
,Mp.essos
porcas, paralaisns, pratos, porta gelo, Para _distinguir.: Almanaques, 'agendas, a.„ ao mineral, de turfa o. uvegetal.
poseiras, porta p aio, porta jóias, porta anuários, albuns impressos, boletins, ,ca- Ceras para iluminação, combustíveis,
Termo na> 615.307, de 4.-11-1963
frios. paliteiroa flanelas, rasteies, rol- talogos, ecações anpressas, folhetos, fluidos de iluminação, i gasolina, gordaTecidos Orir dr inheiros Ltda.
jornais,
livros
imp.essos,
publicações
ria
de
petróleo,
graxas,
lenha,
lubrIfia
danas, ralos para pias, ebites e regaSão Paulo
impressas,
revistas
orgãos
de
publica
cantes,
nafta,
óleos
iluminantes,
óleos,
dores, raladores, serras, serrotes, sacarrõlhas, tesouras, ralhadeiras, torquesaa dada, programas radiofônicos, radio- lubrificantes, parafinas, petróleo refle
OMR
Db; •
i
nado, querozene e turfa
telcvisionados
tenazes, travadeires, telas de arame, torneiras, trinços, tubos para ancanameta
tnd. Brasileira
Téiarno n.° 615.302, de 4-11-1963
tos, trilhos peaa portai; de correr, ta- ,Têrmo n.° 615.296, de 4-11-1963
Extramodaa Ltda. .
50
ças, travessas, vasos, vasilhames' e
r ^avigildo. Quilhermino Vilarinho
São Paulo
impressos
verrumas
São Paulo
Classe 19
E XTRÁ1UDA.
Termo n.° 615.308, de 4-11-1963
O POST
Para distinguir; Abaixa-linguas, abre(.n
d. Brasil
Dirceu Guimarães Brito
VIANIA
bocas, adenótomos, áfastadores, agrafos,
aiarana
Classe .47
agrafo:, para ossos, agulhas para injeTitulo de Estabelecimento
ção, algodão hidrófilo, alicates, amalgaTRACIRA.
Classe 36
mas. aparadores, , aparadores para fins
Ind. Brasileira
Para. distinguir: Aventais, blusas, blu..
n.°
615.297,
de
4-11-1963
T;aano
médko-cirúrgicos, aparelhos para mas-'
sôes, boinas, botas, babadouros, casaClasse 2
Condufil Limitada
sagens, aparelhos de pressão arterial, I
cos, coletes, capas, chatas, caehecola
Veneno para. traças
São Paulo
aparelhos de- diatermia, aparelhos de
calçados, chapéus,. cintas„ combinaçõesraios ultra-violeta, aparelhos de raio. X, !
corpinhos. calças. calções, camiaas„ eaTermo n.° 615.309, de 4-11.1963
QONIQUFIL,
aparelhos de. infraavermelho, aparelhos'
nasetas, camisolas, cuelas, ceroulas,. cal,
D.rceu Guimarãaa Brito
I nd. brasil
de surdez, assentos para enfermos, ataças de senhoras e de crianças, :clarinhos,
Paraná
Classe'
8.
duras; bisturis, cadeiras para clinica
cueiros. : casaca°, dominós„ echarpes,
Condutores elétricos
ANTI-TRAÇA
médica, cambraia hidrala, canulas. cafraldas, galochas, gravatas, razirroa„
C'nd.
Brasi,leira
nulas, cataplasmas de feltroa catgut, cemictas,
luvas,
ligas,
lençol,
'capes,
Termo na' 615.298, de 4-11-1963
ra laminada, cêra para incrustações e Sabran
imantõs
meias.
raaillota,
mantas,
manC..,.sse 2
rodutos Metaliirgicas Ltda.'
drião, malhas, paletóa, palas,„ penhoar,
articulações, cêra colante, cintas para
- Veneno para troças
São Paulo
peugas, pu/overes, ponches, palatinas,
fins clinicos, cintas umbelicais, colhe- I
a
Têrmo n.9 615.311, de 4-11-.1.963
polainas, pijamas, punhos,, robe de
res cortantes, compressas de tecidos,
SABRAll
Palmar] S.A. Comércio e Importacã
chambre,
sobretudos,
suspensórios,
sou.
eira.
costótomos, curaras; dentes artificiais,
l
Ind. 'Brasi
São Paul.'
tiens, tailleurs, toucas e vestidos,
dentaduras, depressores, dilatadores, duClasse 40
chas, drenos, duchas vaginais; elevado.» Para diatinguir. Móveis em gerali de
Termo n.° 615.303, de 4.-11-1963
res, espartilhos, espéculos vaginais, es- metal, vidro, de aço ou madeira, estoLndi.nlrei.te/ra
Habitec S.A. Habitações a
ponjas clinicas, estufas, espátulas, es- fados ou não, inclusive móveis para es•
Empreendimentos
classe 17
capelos, escopros extratores, escavado- critório. Armários, armários para mSão
Paulo
lafó
metros.
ce
para
r aas, feridas,
Para distinguir maquinas e instalações
ilheiros e . para roupas usadas,. almoias ua:
itnahsmo:m
músculos
para, escritórios; e desenhos em geral:
g"asn;ocshfoiosss, lpara
iada
das. acolchoados para móveis, bancos,
gazes,. godivas,goivas,
gva gesso, grampos balcões, banquetas. bandejas, domiciliaArquivos
para correspondência, alma.
Ind. Brasileira
para saturas, guta-percha; histerame- res. betkos, biombos, cadeiras, carrinhos
fadas para carimbos e para tintas, abri•
tros; irrigadores, instrumentos cirarpi- para, chá, e. café, conjuntos para dordores de; cartas; arquivos, apontadores,
Classe 50
cos para operaçs;gaduras
õe li
de cã- mitórios, conjuntos para sala de. laiaberços para mata-borrão, borrachas,
Impressos
brochas,, canetas para desenhos, cortanhamo, liquidas . e pós para limpeza e tar. sala de visitas, conjuntos, para
dores, de papel. colc,hetes, caimbadores,
polimento ara fins odontológicos, lixa, terraços, jardim e praia, conjustoa, de
Têrmo i 615.304, de- 4r1Ãe19„63;.
pa- armários e gabinetes para copa e cocestos; para, papéis e correspondfmcia,
luvas . e dedeiras de borraeha,
Flanconex„
Indústria.
e'
Comércio
,Illangcs
plásticas
classificadores., clips. coladores. canetas,
zinha. camas, cabides, 'cadeiras girag Caneaões I,tda, (
compassos, cofres, canetas, tinteiros, cafins adontológicos. mascaras para anes- tórias, cadeiras de balanço, caixa de
São. Paulo:
netas esferográficas- desenhadores, gatatesia, mesas de operações, mesas para rádio, colchões, colchões de moita , disdores com minas, descansos para 'lápis
curativos, martelos, artificiala; perfura- pensas, divisões, divans, discotecas de
e canetas, esquadros. espátulas, furadoFRANCONEX
dores, ps. e braços artificiais, placas madeira, espregulçadeirasi guarda-roufusins. fich4rios, fitas para mâquipara obturações; de canais, porcelanas. pas, estantes, mesas, mesinhas, mesiInd. orasileira.
rios escrever, fichas, para. arquivos,
protetores, para, selos, pincéis , para, gar- abas para rádio e televisão, mesinha,
máquinas. para. -.cravar., calcular., e: ao.
ganta. pinças, anatômicas, protetores; para máquinas de escrever, móveis paClasse 5
,rolos cirúrgicos. de, Ia, de. pau,. ruge e levisão, molduras para quadros porta- Aço em bruto, aço preparado, aço mar,, fitas gomadas. máquinas, para
rodas para desgaste dentário„ retorcó- retratos, poltronas, poltronallacamaa, doce, aço para tipos, aço, fundido,. aço g rampear,, goma arabica, gomadoree,
pio bugia, ruginasa sarjadeira,s, sandaparcialn.3ente trabalhado, aço pálio,, aço escritórios,, giz. godets, instrumentos.. de
prateleiras, porta-chapéus, solas,
raca, sêda e crina para soutura s„ sacos
refinado, bronze, bronze em bruto, ou escrever, e, de- dese.nbos..1ápis, lapiseiras,
sofás-camas, travesseiros e
para gelo e bolsas para água, quente,
parcialmente trabalhado, , baonae, de molhadore,i, mata,borrão., máquinas , e
vitrines
apetrechos, pura. apontar; lápis, mapa.
sondas, seringas para lavagens, e injegada, peixes, pescados„ panetone,
Termo a.° 615.299, de 4,11,1963.
ções, serras, serras. para, raquiotomis;
ckles, patês, pastilhas, nt6 para pudins, tuas. metros. para escritórios . e para
tampões higiênicos preservativos, tiraLeovigildo Gullhermino Vilarinbo
pralmés, pães, pimenta, presuntos4 pol- desenhos, papel carbono, perforadorea,
leite, termômetros, tesouras, trai:Mima,
São Paulo
vilho, queijos, (Mirara, de milho., raçpes pastas- para, escritórios, com fechos de
pastas., para escritórios, com fei
toalhas higiênicas; ventosas, verniz,. iso,balanceadas„ requeijões, rõsous., aartó, metal,
TEPOSITO2
lante para fins odontológicos
` salames, semolina, de trigo, sopas, enlal chos de metal, porta-tinteiros. porta.
REUNIDOS
porta-canetas, porta-carimhoS.
. tacha, uco de frutas, salsichas, sala teu- porta-cartas,- Porta7b1OC.os4 penas. preáV.IR CINTA,
Têrtno n.° , 615.293, de 4-11-1963
azinho, tremoços, trigo, tortas/ toralcs, sas, pincéis, p rendedores &papéis. perPromo-Arte . Ltda.
Classe 16torradas, tâmaras, tapiocati; vinagre- e cevejos, réguas. stencis, separadora:
Sai) Paulo.
Titulo de Estabelecimetxto
/cuque.
para arquivos,„ sinetes, tintas para P.8cr ev er . dralinha, tintas para carimbai,
PR °MO—ARTE LTDA
Ter-mo, n.° 615.300; de 441114963Tê..rin o, 4.9 615.306, de. 4/11-1963.
tintas para.du p licadores._ tintas.para
bdastria, de loivesss :Metalcor2 ' Ltda.
Elias Danucalov,
AresSN, tintas, para, desenhos., aparelhos
São Paulo
São Paulo
naro.,ttrar cópias., pasteislde tintaL par.
Nome Comercial
escreverMETALCOR
_
'wjARTETO-• INCORA,
Ind. brasileira.
Tiarinoa n.°- 615:313: de 4,11,1963'
Tèrmo--615.294;. de 4,11-1963,
[PU. Brasilei_ra
Anodizaçáo ,. de, Aluminio Anodoure
Classe 12
Rromo-Ar.te Ltda.
-Limitada,
São, Paulo
.25atig9s de metal comum: allMeWs.,1n91k•
Classe. 32,',
São Paula
\
lhas. , argolas, bpteres, , colchetes, dedais, 'Almanaques,. andados,holetines„ , haletiae
PROP:O.ARTE'
O. •
fiveja.s e fechos corrediços, ganas. g* ¡impressos, crônicas, , lorn
als,, revistas,
•ble?nralla€4.1tii4
las, de metal; para, enfeites de: vestidos.
clnematogrr .flear•. Iztt£9.' 14.41#4
1 missanoas, lantejoulas, ilhosea
' • ..Classe.30
ágO4T414.44.• r..4440115Al1çArts e; iy 01~4
ináignia Comercia/.
presilhas
t Romenos
de televisa.
•

luramos

st
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Têrnso n.9 615.314, de 4-114963
Indüstria de Parafusos maft Ltda.
São Paulo
KRAFT

Ind. Brasileira
Classe 11
Pararusos.
Tênia° mo 615.315, de 441-1963
Raspadora Cruz Ltda.
São Paulo
CRUZ

israsileira -

Casse 50
Impressos
Tèrmo n.° 615.246, de 4-114983
Tecelagem Mouratex Ltda.
São Paul.>

110LTROEX
Ind. Brasileira'.

queijos, rações balanceadas para ant.,
mais, requeijões, sal, sag:1. sardinhat,'
sanduiches saistchas, salgues sopas en.
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, tos:dai:lho; vinagre
Tarnso n.° 615.319; de 4-11-1963
Organização Ferrelaa Ind. e Com.
Limitmla
Bara
GRANDE PASTIFICIO
"BARIA"

Claese
Titus°
Tèrmo ata 615.320, de 441 .1963
Organização Ferreira, Ind.. e Cores.
Limitada,
Balss

Classe 23
Tecidos em geral. tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Allgodáo,
paca, cânhamo, cetim, caroá, casimiras, fazendas e tecidos de 111 em peças,
juta, lersey, nylon, paco-paco, percaDna, rami, raiou, seda natural, tecidos
plássticos, tecidos impermealizáveis e
tecidos de pano couro e veludos
"'Irmo n.° 615.317, de 4-11-1963
Arnaldo. Cantarelli
Balda

OFICINA ROMA

tlases: 41 e 30 •

Insignia

ir, 21 e 33
Clbsses: 5,, 6, 7,,
Titula
Térreo na 615.318, de 4-11-1963
nrganizaçào. Ferreira Ind. e Com.
. Limanda
Bania

Térmo
615,321! de 4-11-1963
Organização) Ferreira Ind. e Com.
Limitada

NE)
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quebracho, raizes vegetais, resinaa, tas ' Tarmo as 615.326, de 4-114981
sinas naturais, resíduos, testeis, glacio.Petan Modas Ltda.
seivas, talco em bruto, xistos ~I
São Paulo
betuminoso e silicato
Tèrmos as. 615.323 à 615.324, de
4-11-1963
Casa Raposa
Vinhos e Molduras
L:mitada
São Paulo

PETO
indo Brasileiral
Classe 36
Pais' distinguir: Artigos de vestuarios
e roupas feitas em geral. Agasalhos,

aventais, alpercatas, anaguas, blusa,
botas, botinas, blusões, boinas, bab4doures, bonés, capacetes, cartolas, cart.
pinas. casacão, coletes, capas, abalem
•struSTRIA CRASILieria
cachecols, calçados, chapeus. cintos,
tas, combinações, corpinhos, calças
senhoras e de crianças, calções, cal çaL
Classe 15
camisolas,
cuecas, ccroU a .
Para. distinguir: Artefatos de cerâmica, colarinhos.camisetas
cueiros, casacos. chinelo
porcelana, faiança, louça, louça vidra- dominos, echarpes.
fantasias, ta rdas. i2 .
da e outros para uso casem, adõrno, ra militares e colegiais,
fraldas, vaiafins industriais e arttstiaos, indusive
gravatas, gorros, jogos de fingi.
instalações sanitárias, adobes, adárnos, cbas,
de, jaquetas. leques, luvas. ligas, 14
aparêlhos de' jantar, almoço, sobremesa, ços,
mantas, meais, maiôs, mantas, rnad:
chã e café, artigos de 'Ouça, bactas de &laca
amalhas, palatos, palas. Nails;
lataina, balaustres para jardins, ban- ar, peugas,
pulover, pelerinas. ponchci
1 aleiras de porcelana para candleiros. polainas.
pijamas,
perneira
banheiras, bilhas para vinhos, botelhas, qsamonos, regalos,punhos,
robe
de
chambr
botiaas, bules, bidês, cavadas para mosobretudos, salsa, suspe oI
lho, canos de barro para fogão, colu- roupão,
de banho, andarias, sweater, ah
nas para jardim, x1caras, canecas, com-1 salda
tes,
sungas,
stoias, soutiens, ala
poteiras, confeiteiras, cubos, descansos
ternos, :Igor=
para guarda-chuva, espremedores para talar, toucas, turbantes,
e vestidos
!trutas, funis, frigideiras c;e Marrol. glo.
bos, jarros, jardineiras para jardim,
Tê:mo n.° 615.330, de 4-1143
va dedos, mantegueiras, molheira, peAufibras — Eletrônica Industrial e
destais 'de lâmpadas pires, porta-facas,
Comercial Ltda.
potes,. pratos,. puxadores, rereptáculossi
São Paulo
saladeiras, saleiros, serviços de chá e
café, _taboletas, terrinas, hbos. táln&s,
A, *0 3- I 3 R A 5

WOU

vasilhas e vasos
Classe 16

Ind. Brasileira

Para distinguir: Materiais para construa;
ções e decorações: Argamassas, argila; ,
areia, azulejos. batentes, balaustres, blocos de cimento. blocos para pavimenta-

Classe 8
Artigos da date

eaa, calhas. cimento. cal, cre. chapas,

Têntiio n."' 6 f5'. 311, de 4-1143

.Antonieta Ramirez
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.;
Ur: Paulo
chapas para coberturas caixas d'água, ,
e
cabras para coberturas, caixas d'água:4,
caixas de descarga pra lixos, edifica.
ÂRX4
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ções premoldadas, estuque, emulsão de
Ind.
.brasileira
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruNome Comercial
Classe 40
turas metálicas para, construçSeS, tàme.
— Cabides
Ia* de metal, ladrilbo4 ltunbrfsi lavas
! Térmo n.° 615.322'. do_ 44'1-1963
i Indústria de Camas lVfoderna Ltda. de junção, !ages, lageotas. material IroTèrmo n.°' 615 . 332, de 4-11-63
, Imites contra frio- e calor., manilhas, masClasse 41
São, Paulo
Waldir Delfins. da Rosa
I
sas para revestimentos de paredes, maSão PauTo
Altachofras aletria. alhos aspargos
' aleiras para construções,. mosaicos,. /aro- i
açúcar., alimentos para animais. amido.
:chitas de base asfálticos produtos para
amendoim,. aenelwas. amêndoas, araruta.
itornar impermeabilizantes as largamas.
t JURM2U
ALEINCIA
arroa, atum, aveia. avelãs, zeite. azeisas de cimento e cai, hidráulica. pedrabanhas
bacalhau,.
Datas,
balas,
tonas .
, guino, produtos betuminosos, impar:maInd.
biscoitos. bombons,. bolachas, baunilha;
, billaaptes, Ilquidás ou sob outras formate
Classe
4
Classe 32
café em pá e em grâo. camarão, canela
para revestimentos e outros usos :ias
, anuários, álbuns Mime
em pau e em p6, cacau, carnes, chá, s
Construções. persianas. placas para pa- Almanaquess.,
produtos
de
origem
sale
caramelos chocolates, confeitos. cravo,' mal,
'' ulbstânerna
vegetar ow mineral. em bruto ou !Xlitenração, peças ornamentais de eimen- soe, cartazes, catálogos, jornais mei
cereais. cominho, creme de .eite. cremes'l parcialmente preparados: Abrasivos em te ou gesso min tecto& e paredes, papel , negs e estrangeiros,. publicações impre
alimentados, croquetes, co po sonda.; bruto, argila refratária, asfáltleo em. • para' forrar casas, massas anil-latidos Ias, revistas. Propaganda em
gika, coalhadas, castanha, ceda,
' para uso nas construções, parquetes, televisão, jornais, programas radlofô
mentos para alimentos , coloranres. ' bruto, algodão em bruto, borracha em ; partias, portões pisos, soletrat pára por- COs, peças teatrais e cinematogrâfic
'
arai
»
,
bruto,
bauxita,
benjoim,
breu,
cânfora,
chouriços, densIe. dOcet, Mires de
e revistas trnaressas
firolaxs tubos de concreto; telhas; tatas espinafre, essências aillnentares em. caolim, chifres, ceras de plantas, ceras 1, tah.
coa tubos de, oentilaçã'es tanques et, ade
fo-lvegetais
de
carnauber
e
aricurk
crina,
pachm; ervilhas, enxovas extrato ,
Termo n.° 615.333, de 4-11.63
mento' vigas.
vigamentos,
vitr6e
_
_
mate, farinhas alitneariciát. • fas s'ara k- de cavara crina em geraL cortiça ma'
Waldir Delfim) da Rosa
São Paulo
Térmo n.° 615.325. se' 4-114963
cuias flocos,. farelo.- fermenfoss fellão,: , bruto, cascas vegetais, espatos ervas
oleosos; estopas,
figos, frios, lautas sécas, naturais e i's medlcinais,. extratos,ras
Ria
Azul
S.A.
Particrpações
e
flores
yegetaits
tahzadass. glicose, goma de mascarr atar. ; enxofre, fa,„„ kb
'TUFLISPRUDENCIA
Administração de Bens
ciaram. grânulos. grão, de bico. aelottem secas, grafites, goma' em. bruta, 'aranita
4*
São. Paula
FISCAL
goiabada. geléias, herva
íqutdos
l
herva CM bruta Ide;eighus,
PlanC1aases: 32, 33 e 50'
'.
lagostas!
línguas..
o:ates, hortaliças
ias, Jazer em, bruto 6iN parciartnente
te:
Tihsro
condensado, leite orn , "p6, . .
t preparados, min érios metálicos
os
ni o AM,
ouro
aonserva, lentilhas, linguiça, 'our
Brasile/ra
I
.
v
615.334,
de 4-11-63
Térme
n.
mie alienenticias. mariscos, manteiga,n,ras em bruta ou paicialmente trabataras, serradas e aplainadas.
Casa !doses — Materiais Para Lobo
margarina, marmelada., macarr 6o asas'-;
Classe
50'
, óxido de
mármores em bruta
ratarios Ltda.
ta de' tomate, mel e melado,. mate, mas.' mica,
sa
„angaries,
6leost
de
cascas
vegetais, " tara distinguir: Pap& de urras,
São lo
tau
moruacosi
para
mingaus.
molhos,
ame
63na nsaada, uca; viee?scai btu" ou Parcialmente prepa- velopes, amibas comerciais e de visimostarda; mortadela- ri
começriveiA attXas ovo:, todos, plumbagina em bruto, p6 de tai, faturas, duplicatas, recibot
see
CISA:1:0sd
piintnta,,
para moldagem para fundições, pedras bei- de çâmbior notas promissoras, placas,
ages, patos , prallna t.
piche
Mia
bristo;
pêdra
calcária. letreiros, lundnosos, memorandos. prOpudins; pickles. peixes. .presuntbs pes-I tadas,
Classes: 1 a 50
Titulo •
tês, petit-pois. pastilhas. pizzas, pudins; plantas medicinais, pedras em braba paganch" e mrádios, televisao e jornal*
BaI

Ind. Brasileira

Ind. Brasi/eira

'Brasileira

PIARIO OECIAL. (beça() Ho
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Termo n.0 615.335, de 4-11-63
água de colónia, arminhos, água da l
Termon
.o 615.3443. de 4-11-63
é
• •0: .3 Caia Moses — Materiais Para - Labo- quina. áfua de rasas, água de Mau. Meianyi S. A. Indústria e Commio
São Paulo
ratórios Ltda.
mas. amônia perfumada liquida, em pó,
São Paulo
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. cosméticos para o CRISTALINA

__CASA MGR
mATERIAIS PARA
LABORATVRIOS
,Ncrne comercial

Termos na. 615.336 e 615.337, de
•
4-11-63
Horacio Spina
São Paulo

ORIGINAL
Ind.. Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Classe 13
Artigos da classe
Termos na. 615.338 a 615 . 340, de
4-11-63
Horacio Spina
São Paulo

Ind?rgrasileira
Classe 8
Artigos da classe
Classe 13
Artgos da classe
.lasses: 8, 11 e 33
Tittdo

Termo n.° 615.341, de 4-11-63
"Transimex" Transcontinental de Tmortação e Exportação Ltda.
São Paulo
TRL!SIMEX

cabeha pestanas.

cílios

e bigodes.

crayons. cremes para • peie, carmins.
cheiros em pastilhas. em tabletes, em
lelailhas, em ......--aciscos e ea pluma,
cremes para barbeai. cremes dentai,
depilatórios, desodorantes. dissolventes,'
essências. extratos. estojos de pertumes, ,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes %para unbas
esróvas para dentes. cabeio, roupas,
dl:os e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, dlios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo.
para maquilagem, lança-perfumes. loções.liquidos dentitricios. CO3 pasta, em
geléia et.: ()aniles) perfumada. lápis,
, sabão em creme. em elixir e em pó,
liquidas para ondulação, permanente,
Lixas para unhas, laque, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfis, ama petróleo para uso de toucador,'
: pastas e pó para as unhas, ponàpons
para pó de arroz, papéis perhunadoa
carminados, e com pó de arroz. pente..
pomadas perfumadas para o. embales*. ,
mento da sutis. pon-pobs. pó de

Minascar S. A. Comércio de Autos,
Peças e Acessórios e POsto de Gasolina
São Paulo

MINASCAB
Ind. Brasileira

PRORROGAÇÃC

Classe 36
Para distinguir: Meias para homenes,
senhoras e crianças
Têrmo n.° 615.349, de 4-11-63
Fábrica de Cigarros Caruso S. A.
São Paulo

BERMUDA
Indústria Brasileira
Classe 41
Fumo em tolha, em corda e em rido,
fumo picado, desfiado e migado, acondicionado em latas, pacotes e quaisquer
outros recipientes adequados, charutos,
cigarros, cigarrilhos e cigarros de palha; artigos paar fumantes, a saber:
piteiras, cachimbos, cachimaus orientais
(narquileh), boquilhas, carteiras, sigasseiras para cigarros e bolsas para fusito.
palha para cigarros
-à— 91 ---

arroz

Termo a.° 615.343, de 4-11-63

Indústria-Brite/leira

Termo n.° 615.354, de 441-63
The International Association of Loa
• Chiba
Estados Unidos da América

I

Termo n." 615.350; de 4-11-63
Samambaia Hotel , T
São Paulo

(.....1st 32
anuários. álbuns !moressos, cartazes. catálogos, jornais nado
naus e estrangeiros publicações impressas, revistas Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e dnematográficas/
e revistas impressas
T rmos na. 615.355 a 615.357, de

4-11-63
Tecnal S. A. Equipamentos e Acessórios para Lubrificação
São Pauio

SAMAMBAIA
S;o Paulo—CapitaL.
Classe 33

Classe 50
Para distinguir: Hotel '
Classe 21
Impressos
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Termo n.° 615.351, de 4-1-63
• .integraates: Aros para bicicletas, autoTema°
615.346, de 4-11-63
Guarusi Ltda.• Organização e Adminismóveis. auto-caminhões, aviões, amor- Creaçães 'Dunas' Indústria e Comércio
tração Sociedade Civil
' tecedores. alavancas de câmbio, barcos
de Roupas Feitas Ltda.
, São Paulo
,breques. braços ara veiculos, !Ácida
São Paulo
;tas., carrinhos de mão e carretas, cami.'
GUARUSI !RDA.
D U. g A s
;nhonetes. carros ambulantes, caminhões
ORGANIZA05
E AIMINIS' carros. , tratores carros-berços, carrosIndústria Brasileira
TRAÇIO SOCIEDADE CIVIL
"'tanques. carros-irrigadores, carros, tu: roças, carroceriai". chassis, chaas dr- •
Classe 36 - - nadares para veiculos, cubos de veiculo. Para distiaguir: Artigos de vestuários
Nome comercial
• carrin os para máquina, e escrever, , e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Termo n.° 615.352, de 4-11-65
• corredicos para veiculosi direção, datil. •aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
adeiras. estribos, escadas rolantes, ele- botas, botinas, blusões, boinas baba- "Delta" Comercial de Matérias Primas
-Lida.
va ores i.ro passageiros e para d'arga • douros, bonés, capacetes, cartolas, cara:11
São Paulo
eNates par 1 ,-a •--os, eixos de iire4to puças. casacão, coletes, capas, chatim,'
•:freios, fronteiras para veículos. guidão. cadtecola calçados, chaéups, cintos.'
• locomotivas lanchas, motociclos, melas. cintas, combinações corpinhos. calças
'..Motocicletas, motocargas, moto furgões, • de senhoras e de crianças, calções, calmanivelas, navios, ônibus. para-choques, : em camisas, camisolas. camisetas,
- lamas, para-brisas. pedais, pantões, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
.1 ,P?
n• Ta
eodas para bicicletas, raios para bidclesabia, casacos, chindria, dominó', achar, tas, reboques, radiadores para veiculai. . pea, fantasias, fardas para militares, co'icidas para velculos, selins, tricicles, ti- , !agiam. fraldas, galochas, gravatas. goerantes para veiculas, vagões, velocípe- i roa joçjos de liagerfe, laqueias, leque.,
de,, varetas de controle do afogador e
ligas, lenços, mantas, melas,
aCelerador, tróleis, troleibua vantes de luvas,
mias, manta.; mandrião, mantilhas, pa'
carros, toletes para carros,
i letós, palas, penhoar, pulover, pelarias&
pena" iuuches. polainas. pijamas. PuTermo n.• 615.342, de 4-11-63
Classe 1
ao., perneiras, quimanos, regalos.
A. S. Campos
Para distingiu: Substancias e prepararobe
de
chambre,
roupão
sobretudos,'
São Paulo
suspensórios, saldas de banho, sandálias ções quknicas usadas nas indústrias, na
sweaters, shorts sungas, atolas, sosr• fotografia e nas análises químicas: suba.
tiess, dada, taier. toucas, turbantes, Lindas e preparações qubrnicas and.
corrosivas e anti-oxidantes
vestidos
Termo n,' 615.353, de 44143
Temo 12,* 615.347, de 441.63
"
Comercial de Matérias Primas
Meianyl S. A. Indústria e Comércio "Deita"
Ltda.
São Paulo
•
São Paulo
T net, Brasileira

44At

MEIABBL
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
Classe 36
perfumarias em geral: Abalsam. 'água Para distinguir: Meias para hameneS,
de beleza água facial. ág ua Vevuia'. 1
senhoras e erWicas

*DELTA" COMERCIAI.
DE MOERIAS PRIMAS,
. LT/X•
Nome comerciai

Classe 31
Anéis de vedação para junções, anéis

obturadores, arruelas, bujões, barbantes.
barracas de campanha, buchas, betume
para vidraceiro, bolas para válvulas,
bocas do tanqu dee gasolina, diafragas
para vedação, massas para calafetar
borracha para potes, cordoalha, corda&
correias de transmissão, canaletas, coberturas d elonaa, fitilhos, gazetas, lonas, lonas para freio., mangueiras, mangotas, molas ara vedação, pestanas, rolhas, tampas, tubos de jato para vedação, tiras, tampões, tubulações pare vedaçÕes, tendas, válvulas de vedação e
tubos do radiador
Classe 6
Para distinguir: .-- Abanadores de cereais, máquinas para acabamento e para tecer, acendedores para máquinas de
explosão, bombas (máquinas) de acio.
=mento, acip/amento (azia]) acoplamento de rodam livres, máquinas para
adegas, máquinas para adelgaçar, adrruelas, aerocondensa dores máquinas de
ajustar, alargadores, rolos, compressores, máquinas - de dsscascar batedores
de algodão, bombas hidráulicas (para
algodão), carneiros hidráulicos para
algodão, formadores de fios de algodão,
prensas para algodão, purificadores de
caroços de algodão, serra/ para descar.
car algodáo, trituradores e transportadores de algodão, tubos encaixotados%
para tirara o algodão dos vagões, ali.
matadores para carburadores carburadores clarificadores, máquinas para alisar o couro, máquinas e prensas para
alisar cereais. grãos, frutas, alimentadores. velas de alumagem para %ara:Inas
e 'notares, dispositivos -fo. a!Itrnot, .1Á.
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Termo n. o 615.360, de 4-12-63
Té'imo mo 615.367, de 441-63
cortar °ato, máquinas cosedeiras, co- rar, mquinas para fabricaçáo de trilhos,
Radico Incorporated
Rádio Record S. A.
sectores de arame para encadernadores, turbinas hidráulicas e vapôr, máquinas
São Paulo
Estados Unidos da América
máquinas para coser ou brochar livros, para usinar, bombas de vácuo, vassoude costura, máquinas de esticar e adel- ras meCânicas para ruas, ventoinhaa,
.TERRIT(5RIO LIVRE
gaçar touros, máquinas para classifica- máquinas de cortar vidros, máquinas voçáo de tipos, coletores de lama e para Jantes com cresça° das máquinas e suas
Classe 32
dínamos e motores, motores de combus- partes integrantes incluidas nas classes:
Almanaques. anúncios, boletins, basosy
10 e 17
- 7
tão, máquinas de tipografia, compresso. ;
Impressos, crônicas, j ornal*, revist4
res (máquinas), compositores arecánl- Classe 11
peças cinematográficas, peças teatral!,
Classe 8
Ferragens. ferramentas de tôda espede,
cosi, máquinas para distribulçaa para Ferragens.
amassar concreto, máquinas condensado- cutelaria em geral e outros artigos de Mecanismos termo-sensiveis para o coa- programas radiofônicos e programai
de refrigeradores, para
de televisão
ras, máquinas de trançar, máquinas de metal, a saber: alicates, alavancas, ar- trole autonsátic,o
olar
aquecedores
de automóveis e
r
mações
para
óculos,'
arruelas,
argolas,
cont
cravar, máquinas de corta, encerar, graTermq
n.°
615.368, de 4-11-63
metal, abridores Para controlar fogões e fornos, válvulas
var e laminar couros, 'engrenagens de aldravas, armações de
Rádio Record S. A.
assa- Para o contriSe de fluidos e mecaniscremalheira, separadores de creme, cri- de latas, arame lises nu farpado.
São Paulo
Daca temiasensivels para o contsble dos.
vos mecanicos, cubos de placa de em- deitas, açucareiros; broca, bigornas, bal. mesmos; termostatos, selais de arranes,
bombozelas,
bandejas,
bacias,
bal
breagem, culatra de motor, cilindro. máclue de motores elétricos e controles de
quinas de debruar, debulhadoras, desa, nieres, bules; cadinhos, eatleados, cru. sobrecarga para motores elêtricos; .vál- 501103 TODOS RESPONSAV
copiadores, desagregadores, desbagada- tiçais, colheres para pedreiro.. correnvulas atuadas por solenoides
res, máquinas para descascar grãos, de-„, tes, cabides, chaves, cremones. chaves
de
parafusos,
conexões
para
encana..
Classe 32
semgraçadores, deslibradores, desgalgaTênue ' ° 615• 361' de 4 1/ 63
mento, colunas, caixas de metal para r, ábrica de Sacos
Almanaques,
anuários,
álbuns hrápre
ores
desintegradores.
desnatadelde
Papel
E.
Dteani
Slcad,
canos de metal, chaves de fentos, cartazes, catálogos. jornais
S.
A.
ras. despostpadores, máquirrasde coe- Portões,ave
inglesa, cabeções, canecas,
ch
naus e estrangeiros. publicações imprt
tenção para máquinas de meias, diabra- da.
ias, revistas. Propaganda em Md
ig, copos, cachepots, centros de mesa, ca.
sei, diferencial, dispositivos para
q,ueteleiras, caixas para acondicionatelevisão, jornais. programas radlofôn
nição détrIca para motores par, ta ,,, mento de :Limemos, caldeirões. caçara.
cos, peças teatrais e cinematográlici
s DE P4
serrar, para descaroçar algodão e para las. chaleira,s, cafeteiras, conchas, coae revistas impressas i=
levantamento de vagões, divisão e re- dores, distintivos, dobradiças; enxadas,
dobradefras me- enxadões, esferas, engates, esguichos eu..
paradores
(máquinas),
Termo nd 615.369, de 4-11-63
cánleat, máquinas para dourar, gra9as,
Sarnarcen — Uniformes Escolares Lida
dínamos, máquinas de drenar, eixos de leites para arreios, estribos. esferas
São Paulo
Para arreios. es PumadeiA'aa; formões.
transmissão, elevatores de vaperr, gera . : foices.
ferro para cortar capica, ferrodores de eletrscdade, caldeiras, eletro- ihros. facaa, facões. fechadx.trus, ferro ca.
SAUARCAN
motores, distribuidores de pape de em- raio carvão fruteiras, Punis. fôrmas
bafagem, embreagens, máquinas de em.
`
balagentmáquinas
embreagens,
máquinas
de emparafrigideiras;
doces, freios
para grelhas,
estradasgarde Indtistria Brasileirai
brulharç
de raebutir,
engenhos,
ferro,
ganchos,
s..lasse 38
1.41Y
fos, ganchos para quadros. gonzos para
Artigos da classe
empacotadores, máquinas Para "tad"' carruagens; insignias, limas, laminas,1 -.1
Classe 36
nação e cosedores de arame para enca- coreiros, latas de lixo, iarras. machadiPara distinguir: Artigos de ve,staárks
Termo n.9 615.362, de 4-11-63
dernação, máquinas para encher e para abas, molas para Portas. molas Para Cerâmica e Velas de Ignição N. G. X. e roupas feitas em geral: Aijasa
engarrafamento. engrenagens, máquinas venezianas, martelos, marretas, matri.
do Brasil S. A.
aventais, alpercatas. anaguak • blusa
entalradeiras, equipados, escadas rolan- ata navalhas; puas pás, pregos. parabotas, botinas, blusões, bohies," b
fusos.
picões,
porta-gélo,
poseiras
portates. escoradores de grãos, esmagadores
douros, bonés, capacetes, cartolas, cai
esculpir,
máquipão, porta-f6fas. paliteiros, csine/as; rolde frutas, máquinas de
puças. casacão. coletes. tapai. 'chulo
iç
cachecois. calçados chaeups,'' cinto
nas para ralar canos de espingardas, danas, ralo, para pias, rebites, regado..
elevadores de esséncias para motores nes, serviços de chá e café; seiras, sercintas, combinações corpinhos', calç
máquinas para estaleiros, maquinas de votes, suclias, sacarrolhas, tesouras, tade
senhoras e de crianças, calções, ca
estampar, máquinas de esticai, máquinas lheres, talhadeiras, torquezes, tenazea
ças, camisas, camisolas, camiseta
de
arame.
sorneiraa,
para
estradas
travadeiras,
telas
14°
G°
'para preparar o material
cuecas, ceroulas. • colarinhos,' 'cueir
cie ferra mamam de etiquetas, esmoo» trincos, tubos para encanamentos. trilhos
.
salas, casacos, chinelos. dominós, er.bar:
Mores,. cavaletes para escavação do par aportas de correr, taças tavessas,
per, fantasias fardas para militares. col
Classe 16
Ve1111~11.
turi
tos.
var,os
vasilhames
para
escavação,
máquisok), maquinas
legials, fraldas, galochas, gravata., gor
Artigos da classe
nas e motores de explosão, máquinas esros, fogos de lingerte.laquetas;.1equeS
n?
615.358,
de
4-1/-63
Tênad
ermo ti. O
. , de 4-11-63
premedo ras, facas mecânicas. facas drluvas, ligas, lenços. mantds, melai
Maria Nina Berrardes
enfares, máquinas para fabrico detrara
Construtora Imobiliária Predial "CIP " maiô& mantas, mandrião mantilhas,
,
Guana
.
Ltda.
nhas, prensas para feno e aparelhos paletbs,- palas. penhoar. pulavas, PelerinaS
São Paulo
quinas pa ra extinção de incêndios, cole-i
.
purgas, ponches, polainas, pijamas, PIA
má,/
turbinas, máquinas 'de imprensa°.
abos, perneiras, quimonos, 'yegal
toses para instruções de caldeiras iasrobe de chambre, roupão, sobretudo
talações de transportes e pára fabricar
.'
suspens6rios, saidas de banhosendáll
> s
combustiveis, intrufl dores, amaquinas de
sweaters. shorts sungas, stolaS,1
1
jato de areia e aparelhos para latos,
t ndiástria Brasileira
itens,
slacks, taier. toucas, tárbante
Ialústria
joeiras mecânicas, máquinas c oloetoras
ternos. uniformes e vestidos
1
Casse 41
máquinas de misturar. máquinas parar
moagem, para cortar modelos, moedores4Salgadinhos, empadas, pastéis, croquetes
Termos na, 615.370 e 6/5, an,
Classe lo
máquinas de aquecimento de pratos, má4-11-63
Artigos da classe
615.359, de 4-11-63
Térrao
Ire
quinas de moldagem. máquinas de me&
Carlos Ravazzant
fProrrogaçacey
Termo n.° 615.364, de 4-11-63
Paraná
nhos, monta cargas, morteiros misturadoCDC
res, moedores e trituradorea de ossos.
Inuma — Comércio, Indústria e ReFrança
presentações Ltda.
máquinas para cortar padrões, máquinas
Rio de janeiro
para fabricar papeis, de papefão. pre-sas de paraeuso de presao, máquinas de
perfurar, perfuratrizes, máquinas para
impressão fotográfica, pistões. guindasClasse 8
tea, placas de guarda para máquinas,
Aparelhos acionador de foguete mo"
máquinas de purificar o ar, máquinas
.pregado em brinquedos ou passa jccnp o!
para fabricar auellos e laticfnios, rebate
Classe 6
Classe 49
radores, máquinas de rotular, máqutnas
Motores e suas partes integrantes
Jogos, brinquedos. artigos desportivos is
para a Indústria de sal, máquinas para
passatempos, a saber: álbuns para rc-•
fabricar salsichas maquinas para EmTermo n.9 615.365, de 4-11-63
' cortar e armar aviões, automóveis.
par sementes, máquinas para extrair
Inarma — Comércio, Indústria e Re- eict, argolas, bercinhos, bonecas, ficoe.4
Usos,' separadores, serras sem fira, mápresentações Ltda.
quirran sopr a' ntes, máquinas de esteei&
I cos baralhos ir cartas, bolas, pari
Rio de Janeiro
,toues
os esportes, brin quedos éni foral
uinas
de
tamisar,
tamis:as,
te1:pas. máq
!onitres de brincltieU . bilhaàaa sem fim transportadoras, teares.
CONIARMAbeintstredosh inecanicos; banquem/
^
Wiertensmas para aeabamento de tecidos,
• .• , •
,•
e*
forma de Instrumentos musiCalg.
e Representaçoes Ltda.
tesouras de máquinas para talhar, mábrinquedos em forma de armar,
Classe 42
quinas de timbrar, tornos, maquinas torNome comercial
. quedas de borracha com ou sem as*‘.
radoras, travadores mecânicos para serAperitivo

1

4.

ONS•

DIVAt4/1

Ina.Brasileisa

Ind. Érasileira

«Vota,»

Prorroga7Ec
1
I
Brasileira

••n••• n••n••
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saio, carrinhos, . carrocinhas, caminhões,
Têrmo n.° 615.373, de 4-11-63
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
Phillips Screw Coaapany
Estados Unidos da América
para esporte cartões para Visa, casi-,'
abas de brinquedo, casinhas de arma,
cadeiras de brinquedo, carteiras e euvelopes coro . ..falhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo.
copos de dados, caixinhas de ..anisica,
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas. I
Classe li
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para Para distinguir: Ferramentas manuais,.
crianças, : figuras de aves "e animais terragens,cutelaria e pequenos artigo.
figuras : para lógo de xadrez, fogões e de metal comum, na indústria e comérfogâ'oziaros de brinquedos, jogos de cio da requerente, a saber: Farrachas
futebol de meia, joelheiras para esporte. • e machos para fazer rosca, braçadeiras. I
artigos de metal para janelas, porta&
ganchos -para pesca, guisos para crian- escadas e cortinados, alladores, sidra . I
ças, halteres, anzóis, iscas artificiais vas, alavancas, alicates, aurnatoaa&
.para pesca, jogos de damas, jogos de r-adahos, anéis para chaves, chaveiros,
dominó, jogos de raquete, linhas para aschaz, argolas, armações de toldo;
pesca„ luvas para box, para esgrima, aros, rebites, arruelas, atiçadores azeipara jogador de soco, máscaras carna- seiras, lâminas e navalhas de barbear,
valescas, mesas de bilhar, de campista brocas, buris, bainhas, baldes, bacia%
de roleta, de xadrez, mobilias de brin- bahatázios, bicos, dhoses e omitas da
siuedoa • miniaturas de utensílios domes- I atacadores para sapatos, bisnagas, porticos, patins," patinetes piões, petecas, cas, borboletas, botões, puxauores, braplarquetas . para ginástica, peças de ços para cabides e prateleiras canivejogos de damas, dominó e xadrez, pelo- tez chaatradores. cortadores, cravadotas, pianos e outros instrumentos musicunhos, cabides, cabos, caçarolas,
cais de brinquedo, pistolas de atirar' cadeado:, caldeirões, canos e suam'
Ilesas, papagaios de papel, panelinhas, cantoneiras, alças, pegadores. puxadores,
quebra-cabeças , em forma de armar, datas para caixotes, coadores, colhe.
raquetes, redes' de pesca, redes para rei, cotovelos, cunhas cuspideiras, deajogos, rodas de roletas, revólver de cacadores, debrs.ns, dedais, enxós, es•brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta- cariadores, elos, enxadas, escumadeiras,
bleiros para , jogos, tacos de bilhar, espátulas, esticadores. expremedores,
tambores para crianças, tamburéus, facas, facões, ferramentas cortantes,
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias- 'perfurantes, desbastantes e alisantes,
foices, furadores,' fechaduras, ferrolhos,
térreas para brinquedos, varas • para ,serrotes,
ferragens para malas, tenazes 4
pesca, vagonetes e zepelins
tesouras
Tèrmo n. o 615.372, de 4-11-63
(Prorrogação)
Ruepp Co. Aktengesellschaft
Suiça

Termo n.9 615.374, de 4-11-63
Karoly Karvaly
Guanabara
•
DESUM/OIRCADOR 0( 4/?
PRrÈR -KALI

:PRORROGAÇÃO

SR:9210A

IMT

.
Classe 6
Desumidificador de ar

Zwerginkale

Classe 36

Termo n.° 615.375, de 4-11-63
Ziraldo Alves Pinto
Guanabara

Para distinguir: Artigos de veatuárias.

e roupas feitas em geral: Agasalhos.
• , aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas. baba,.
_
•_...ertloures, bonés, capacetes. cartolas cara.
'pliças, casacão coletes. ca p as, cha'es,
cachecoka calcados. sha p éus, -tatos.
cintas, ccenbinações, corpinhos, calça(
de senhoras e de crianças. calções. cal.
camisas, camisolas. camisetas. cum
paa, ceroulas, colarinhos. cueiro& sa+es.
ecos, chinelos, dominós, echarpest
usina, fardas para militarese cole.
laia fraldas, galochas. gravatas, por, logos de litigaria. Taquaras: temias;
luvas, ligas, lenços, man s ós. atelaa
Maiôs. mantas, mandrião. mantithas: pa.
ktf&I , pala & penhoaa , pulover, peleriaaa.
féttleas. ponches. polainas: pilantas: . pu.
hoa. perneiras.. nuimonos. regalo&
Mb* de chambre roupao. ambretudos.
iuspensórios, saldas de banho. sandálias.
atera, 'aborta. sungas. atolas, sow
palas, penhoar. oulover, pelariam.
'0 e. vestidos

tz

)

Classe 32

Fevers2iro. clfs 1954
. „

Te.mo n.° 615.376, de 4-11-1963
Ziraldo Alves Finto
. Guanabara

troa, amortecedores de rádio e frequên
cia, anemômetros, aparelhos de televisão, aparêlhos para iluminação, 'inclu a ,
sive os considerados acessátsos de vet.:
a
' culos, aparelros para anúncios mecânicos. aparelhos aquecedores e medidores,
aparèlhos cromográficos; 'aparelhos de
- `---. barbear elétricos, aparelhos registrado.
's
res e medidores de dist:andas, aparaClasse 31
lhos para purificar água, aparélhos da
Almanaques, anuários, álbuns impres- sinais lampejantes, aparelhos reguladosos, cartazes, catálogos, jornais Luci° res de gás, aparelhos de galvanoplastia,
:sais e estrangeiros, publicações impres- :aparêlhos didáticos, aparelhos cinema,
sais, revistas. Propaganda 'em rádio, • tográficos, aparelhos automáticos para
televisão. jornais, programas radlofoni. acender e regular gás, aparelhos para
cos, peças teatrais e cinematográficas 'separar café, aparêlhos para aquecer
e revistas impressas
I aparelhos para experimentar
edil idos,
dínamos, aparelhos para destruir inseTermo n.° 615.377, de 4-11-1963
tos, aparelhos náuticos científicos, apaZélio Alves Pinto
relhos de ótica, aparelhos pulverizadoGuanabara
res, aparêlros para aquecimento de
água, aparelhos geradores eletroquimicoa, aparelhos para recepção, reproduçâo de som e sônicos, aparêlhos automáticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, aparèClasse 32
Almanaques, anuários, álbuns impres. lhos de alta tensão. aparahos de prosos,' cartazes, catálogos, jornais nado teção contra ar:dente de operário.,
mis e estrangeiros. publicações impres- aparêlhos afiadores d eferramentas.
sas. revistas. Propaganda em rádio, aparêlhos distribuidores de sabão e de
televisão, jornais, programas radiofôni- desincrustantea para instalações suiná.
cos, peças teatrais e cinematográficas rias, aparelhos esterilizadores, aparêlhos e Instrumentos usados na engenharia,
e revistas impressas
agrimensura geodézia, aparélhos gaseiTèrmo n.° 615.378, de 4-11-1963
ficadores, aparelhos de análises, aparé:
Hermes Macedo S.A. Importação e lhos ozonizadores, aparèlhos pasteutiComérei.s
zadores, aparelhos reguladores e estabiParaná
lizadores da pressão e do fluxo de gases e liquidos, aparelhos para salvamento e para sinalização, aparêlros
para escafandristas, aparelhos para lim. par vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparélhos automáticos acionados pela introdução de
molas, .aparêlhos para picar, cortar ou
Indústria Brasileira
reduzir comestiveis, aparelhos espargiClasse 21
Para distinguir: Veículos 'e suas partes dores. aparaos e instrumentos de cal, integrantes: Aros para bicicletas, auto- cul°, aparelhos para observações sistal-'
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- cas, aparelhos tes mostatos, aparélhoo
tecedores, alavancas de câmbio, barcos para natação, aritonômetros, aspirado.
breques, braços ara veículos,' bicicle- res de p6, aerómetros, acendedores eletas, carrinhos de mão e carretas, canal- tricos, alto-falantes, amlificadores elénhonetes, carros ambulantes, caminhões. tric°5' amassadeiras, antenas, batedeicarros, tratores carros-berços, carros- amplificadores... elétricos, ansamadeiras,
tanques, carros-irrigadores, carros, cair- antenas batedeiras, balança comum a
• roças, carrocerias, chassis, chaas cir.' elétrica. barómetros baterias de acumu.
, culares para veículos, cubos de veículos lactose& binóculos, !Ma l as Ia binas. aocarrinhos para máquinas de escrever, binas de indução, tX , 7et3 para fins curaaipainhaz elétricas
corrediços, para velculps. direção, desli. tivos, balões de C^t
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- botaras saeclidoras, businas Fússolas, ba
vadores para passageiros e para carga talas s ?étricas, bules e éfs's os caixas de
engates para carros, eixos ele direção,d frigoríficas e luta.
fil anl amsaelétrIcaa. chassis de
freios, fronteiras para v.eiculos, guidão, gráficas. cacf pai
sadios, chaves elétricas, cinematógrafos.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, cronógrafos, cronômetros, combustores
motocicletas,
motocargas. moto furgões,de gás. ciciem:lesos, cristais de rádio,
manivelas, navios,
ônibus, para-choques condensadores, cortadeiras paia totograpara-lamas, para-brisas, pedais, pantões, fias, chaves de alavancas, chaves auto.
rodasreboques,
para bicicletas,
raiospara
paraveículos;
bicicle- enáticas. capacitores de bloqueio. cabaradiadores
Ias,
calibradotes , duros
rodas para veículos, selins, tricicles, ti- citores
eletroliticos.
para telefones,
discos gravados. diais.
rantes para veículos. vagões, velocipe- despertadores. enceradeiras eiStricas, codes, varetas cie controle f:10 afogador
e
e
ho .de assar carne. espe'hos óticos.
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de gen
esticadores de luvas, espelhos de pláscarros, toletes para carros
ticos para eletricidade. esserilizadores.
xtintores de incêndio. ferros e:étricos de
Termo n.° 615.379, de 4-11-1963
'soldar. filtros e aparelhos fatrantes. RI Gildo Flores
! tros para óleo, filmes _falados, fogões.
R o Grande do Sul
fogareiros. fusíveis. Ia; ads -onio acessiS.
rios de veículos para sinalizasão e para
eses nriegvoerilaficlecios3,
gfeeraled foirlin

FOTOTE ATRO

00

«'X —15
—

La

.a

airt?trras.
o r ifrinir
fotômetros, fios elétricos filtros de in-

, ..

Pare distiuguir: Impressos próprios paè Indústria Brasileira .
ra serviço interno de raparações, escriClasse 8
tórios, casas comerciais, contabilidade,
oficinas, fábricas e outros ramos de In. Abaixa luzes d
elampiao, abalouril•
i aldstria, COlinerCIO e agricultura
g cumu/adores actlac

cettos sinerOte.

terferência tonôgra los. garrafas técnicas.
geladeiras, globos para làmpadas. globo
para lanternas, globos terreatres para ,
ensino, gravadores, holofotes , incubadores, indicadores , de vácuo. tastrumentos
de alarme, .interruptores, • Illinpadas . tacandescentete tampadas coenins, _lentes,

.,•
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papel ou papelão), álcalis, bacterialclatt, I Tèrmo is.° 615.388, de 4-11-1963
Cia. Ltda.' Denhardt
baraticidas, carrapaticidas, cresol, canso.'
Rio Grande do Sul
talina, creosoto, desodorantes, desinfetantes, defutnadores, exterminadoras de
pragas e hervas daninhas, sterilizana
tu, embrocações para animais, enxertos, farinhas de ossos, fertilizantes fozlatos, formicidas, fumigantes, fungicia
Indústria Brasileira
das, glicose para fins veterinários, guaTérnao n.° 615.380, de 4-11-1963
no, herbicidas, inseticidas, insetifugos,
Classe 25
Juvenal dos Reis
Iarvicidas, microbicidas, medicamentos •Arvores de natal, bibelts, bolas para taGuanabara
para animais, aves e peixes, óleos de- feitas de arvores de natal, cartas geosinfetantes e veterinários, petróleos sa- gráficas, cartões postais, cartazes,. dianitários e desinfetantes, papel fumega- plays, desenhos artisticos, desenhos detório, pós inseticidas, parasitIcidas, fun- cakonuinia para tecidos estátua', estagicidas e desinfetantes, preparações e- tuetas, estampas, gravuras, trutas, de
produtos inseticidas, fermicidas, desin- vidro, figuras de ornatos, festões, foto»
fetantes e veterinários, raticidas, remé- grafias,, frutas de louças, figuras para
dioa para fins veterinários, sabões vete- enfeitar bolos de aniversrios, batizados,
rinários e desinfetantes, sais para fins casamentos e outras quaisquer' comeagrícolas, horticulaa, sanitários e vete- morações, gravuras imagens, liarei..
rinários, sulfatos, superfostatos, vacinas Ma manequins, maquetas, obras artistipara, aves e animais, venenos contra ca& obras de pintura, painéis e cartainsetos, animais e herva daninhas ,
Classe 3 - zes para decorações e para exposição,
kitgr8Nk
Substâncias químicas, produtos e pre- projetos, mostruários de mercadorias
parados para serem usados na inecEcina diversas e para propagandas, suportes
MA, V
a ditai coa para vitrines, estatuetas para
ou na farmaria 1
adornos e para fins arast1cos, •
taboletas
Térmo n. o 615.383, de 4-11-1963
Classe 33
I. Moreira -- Cia. Comercial de
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 615.389, de 1-11-1963
Tecidos
Denhardt 5 Cia, Ltda.
615.381, de 4-11-1963
Térma
São Paulo
Rio Grande do Sul
Suerdieck S.A. Charutos e Cigarrilhos
Bahia

liquidificadores, maçaricos para toldar,
caldear e cortar, maquinas de fazer
cate, mostradores para radio, moinhos'
•de café, tranatormadores, tostadeitas, tra.
pés para fotografias, válvulas para ra.
dioa, valvulas de descarga, aálvulas de
Maça°, vacutanetros, velas eletricas,
válvulas de vacuo e veudiadores

AMPLIFOTO

)I;

4:02,

v

Termo n.° 615.39+, de 4-11-1963 ''
Diomae Brisolina
Paraná,

Estrela
Indústria erasileira

!,.

a a t,
Classe 46
.iVvejantes, amidos, anil, água de' lavit-'
&ira, água- sanitária, cera para soalhai.
detergentes, esponja de aço, fósforos.'-"""
lixivia, lã de aço, pomadas para caf.'•
çados, palha de aço, preparados pará""wa
polir e limpar madeiran vidros, metalaaja:c
e objetos; panos para polir e para
peza, panos de esmeril e material abl'aa'a
sivo empregada na limpeza de metais e '..•
objetos, sabões em geral e saponáceat,
velas e velas , a base de estearia"""'
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza

'/

Térmo n.° 615.395, de 4-11-63 . ;a, a
Comp. "Stark" ' Indústria e Comércio : a. ..
Paraná

AMPLif OTO

SantjAnna
indústria Brasileira
Classe 44
Para distinguir: Cigarros, cigarreiras,
cinzeiros, cachimbos, carteiral para ,fa-'
mo, charutos, cigarrilha& filtros para'
piteira sã para cigarros, fumos em folhe os em corda, iaqueiro, piteira& tuboa de cachimbo, rapé, tabacos

Classe 24
Artefatos de algodão, cânhamo, etc.
Têrmo n.o 615.386, de 4-11-1963
Denhardt 5 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sal

Classe 50
Impresos para uso em cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas ,saamisaórias, papel de correspondência e recibos. Impressos em cartazes, piaus, tabuletas e veículos. Bilhetes impressos
ficos. programas os:cases
Têrmo n..° 615.390, de 4-11-1963
Sociedade Industrial dg Produtos'
Sanitários Ltda.
R o Grande da Sul

FOTOARMA
Indústria Brasileira'

Classe 25
Para distinguir: Arvores de nata/
Tèrmo n.° 615.382, de 4-11-1963
Indústria Mecânica de &lota. bolas paar enfeites cie árvore*
Precisa S.A.
, de natal, carta geográficas, cartões pos.
Prec:são
Classes: 2 e 46
Guanabara tais, cartazes, displays. dasenhos arti&
Sinal de propaganda
ticos, desenhos, decalcomania para te! cl dos. estátuas, estatuetas, estampas,
Tarmo n.o 615.391, de 4-11-1963
gravuras, frutas de vidro, figuras de
Sociedade Industrial de Produtos
ornatos, festões, fotografias, frutas de
Sanitários Ltda.
louças, figuras para enfeites bolos de
R o Grande do Sul
aniversários, batizados, casamentos 'e
outras quaisquer cometnorações, gravaClasse 5
ras, imagens, letreiros, manequins, maMetais em bruto ou parcialmente
guete!, obras arasticas, obras de pina
trabalhadastara, painéis e cartazes para decorações
Classes: 2 e' 46
Talamos as. 615.384 à 613.385, de e' para exposição. proletas, mostruários
de mercadorias diversas e para propaa
Sinal de propaganda
4-11-1963
onda, suportes artisticos para vitrines,
Laboratório. Normal S.A.
Termo a.° 615.392, de 4-11-1963
estatuetas para adornos • para fins
Craanahara
Rádio Difusora de SertanOpolis Ltda.
rtisticos. taboletas
ParanáTermo n.° 615.387, de 4-11-1963
-Denhardt r, Cia. Ltda.
R: , ) G .?nde do Sul

CLOROFINA

PRECIS

BRASILAR

Rádio Difusora de
Sertanápolis

Ti e'Aq,cc

Laboratório Normal S. A.
Rio de Janeiro
INDOSTMa. PPASILEillA

,

Classe 2
Substâncias e p reparações quilatem use.
._..das na agricultura, na horticu l tura, rat
veterinária e para fins sanitários,
saber: adubos. ácidos' sanitários águas
desinfetantes e para fins sanitários;
a p anha-mosca e insetos (de goma e

FOTOARMA

Classes: 32 e 33

C.4...se 5(Y
regue-

Para distinguir: O timbre da
rente usado em papais de carta, papéis
de oficio, cartões comerciais e de visa
tas, envelopes de qualquer tipo, fatia'
ras, daplicatas, letras de câmbio. c.he-1
caies, notas promissórias, debêntures,'
apólices, açtSes, folhinhas. passagenal,
rirem, ferroviárias, ' rodoviárias.
Mas, bem coetc. tdbetes . dr` tOrtefoe - I

Térreo n.° 615,393, de 4-11-1963
Arte Musiva Limitada
Paraná

Arte Musív a

Casses: 14 e 15

Tituto

,

B rasileira ir
Classe 4
Madeiras de tOda espécie, em bruto, e
parcialmente preparadas, serradas, laminadas e compensadas
Indústria

Vamo na 615.396, de 4-11-63
Produtos Solúveis Pernambucanos S. A.
Pernambuco

Produtos Solúveis
Pernambucanos S/A)
Nome comercia/
Térmos. na. 615,397 a 615.410, de
4-11-63
Lino P. Ercole S, A. - Comércio
e Irnportaçâo
Paraná

A MUSICAU
Classes: 8, 9, 11, 14, 15,
Titulo
Classes: a,. 9, 11, 14, 15,
Titulo
Classes: 8, 9. 11, 14, 15,
•
Titulo
Classea:, 8, 9, 11, 14, 15,
Titulo
Ciasse 8, 9, 11, 14, 15,
Titulo
-Classes: 8, 9, 11, 14, 115,
Titulo
Classes: g, 9, 11, 14, 15,

nuto

,

s-„

Classes: 8, O. 11, 14,
•
' •Título
Classet: 8, , 9, , 11, 14,
•
Título
Classes: . 8, 9, 11; 14,
- Título
Classes: 8, 9, 11, 14,
Titulo

17 e 49 . -k
arra
acha.-

17 e 49
17 e 49 ;
17 e 49
17

.oaeaa'

e 49 a'ak''

17 e 49 ":

.:"

17 e 49'o"

15, 17 e 49" "."
I S,

17 e 49 • `

15, 17 e 49
-15, 17 e 49
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e—
Classes: 8, 9, 11, 14, 15, 17-e 49
Titulo
Classes: 8, 9, 11, 14, 15, 17 e 49
Titulo
Trméo n.° 615.411, de 4-11-63
buo Lino P. Ercole S. A. — Comércio
-e knportaçâo
Paraná

IniO Uno P. Ercole
S/A. Comércio e.
importação
Nom comercial
nrmo n.° 615.412, de 4-11-63
Confecçes Aster Ltdr.
Paraná

Confecções Aster
aasses: 33 e 36
Titulo
Termo n.9 615.413, de 4-11-63
jeronymo Dias Ribeiro
Guanabara

Classe 33
Benemerência para o uso do qual reivindicam e marca acima, podenab ele variar em dimensões e cores

JIARIG OF:CIAL (Seçâo III)
Termo n.9 615.416, de 4-11-'61
Perfumaria Leblon S. A,r
São Paulo

Inânitrla BraatisLr.

Classe 48
Para distinguir: Pó de arroz, talco perfumado, rouge, baton, carmin, tapiti pata maquilagen, óleos perfumados, óleos
para o çabelo, cremes e podadas para
a pele, essencias, extratos, lança-peru.
mes, papeis perfumados, água de colonia, água de quina "água de rosas glicerina perfumada para uso de toucador,
sais erfumados, tinturas, petróleo, loções, brilhantinas. cosmeticos para a
pele e ixadores para o cabelo. pestanas
cilios e bigodes, depilatórios, desodorantes, vernizes e esmaltes para unhas,
dissolventes, astas e líquidos dentildcios, tijolos, pós para unhas, pentes
escovas para dentes, cabelos, dlios e
unhas, grampos e fivelas para o cabelo,
lixas para unhas, ponpons, água de alfazemas. moda perfumada, sachets,
vinagre aromático e cheiros em pastilhas
- Têrmos as. 615.417 e 615.418, de
4-11-63
Indústria Metalúrgica Neusa Ltda.
SAo Paulo

Classe '42
• Artigos da daa.

. 4
1!;

ermo n.° 61).422. de 4-11-63
quedos de borracha com ou sem asso.
A.
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões, Frigorinco vViison ao orasu
âo Patuo
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para bit°, casinhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e enorà1/
velopes com Rilhas para recortar e
mosoodolt
armar, calçados para bonecas, cordas •
para pular, clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados, caixinhas de música,
dados, dardos, discos, dominós, espiagardas de brpinquedo, espingardas dé
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para
PRORROGAÇÃO
crianças, figuras de aves e .animais,
figuras para jógo de xadrez, fogões e
fogãozinros de brinquedos, jogos de
Classe 41
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
Frase de propaganda
ganchos para pesca, guisos para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
Tênno n.° 615.423 de 4-11-63
para pesca, jogos de- damas, jogos de
Meias Star S. A.
dominó, jogos de raquete, linhas para
São Paulo
pesca, luvas para boa, para esgrima,
PRORROGAÇAC
para jogador de soco, máscaras. carnavalescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobílias de brinquedo, miniaturas de utensílios domésticos, patins, patinetes piões, petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos musi• IND. BRASILEIRA
cais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel, panelinhas,
Classe 36
quebra-cabeças em forma de armar,
Meias
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de Termo n.9 615.424, de 4-11-63
brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta . Larninação Itapecerica da Serra S. A
São Paulo
bieiros para jogos, tacos de bilha-,
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trans e vias I ITAPECERICA DA SERRA
- férreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins
indústria brasileira
Têmio n.° 615.419, de 4-11-63
Anisio Leite do Nascimento e Roberto
Mauro da Cunha Freire
Guanabara

ROMA
pATENTEs mARgAs

Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado e condiciodos. aparelhos fotográficos acendedores automáticos aparelhos dererillzadores. alto falantes e amplificadores
rhORROGAÇÃO
de som. bebedouros de água refrigerados. balcões frigorificos. balanças. bar»,
beadores elétricos. condicionadores de
Classe 33
ou adtoniSticos de voltagem, exaustoTitulo
res. extintores de incendi°. estufas. !o- I
qões à tenha A gás elétricos ou a
Teimo n.° 615.420, de 4-11-63
xuerozene. gravadores de som e de ima-1
Refrigerantes Vedete Ltda.
lens. isqueiros. irradiadores de crio ou
São Paulo
-alor lavadoras de pratos e talheres
!a vadoras de roupas, máquinas de lavar roupas. máq uinas de secar e passar
Classe 36
rou pas. microfones, refrigeradores do it
mésticos comerciais e industriais resis
Artigos da claíse
tências elétricas. resfriadores. rela ys
Termo n.° 615 415, de 4-11-63
freies). reguladores de voltagem. refriindústria Brasileir.
lormotrias de Bebidas Joaquim Thoraaz geradores a coo' pressão e absorção»,
de Aquino Pilho S. A.
sorveteiras elétricas, transformadores de,
Rio de janeiro
voltagem termostatos. torneiras de I
Classe 41
compressão. ventiladores elétricos doPRORROGAÇÃO
Vinagre
mésticos. comerciais e industrias
11NDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 49
Termo n.9 615.421, de 4-11-63
1090s, brinquedos, artigos desportivos e
Armei — Artefatos deMetal Ltda.
passatempos, a saber: álbuns para/ reMinas Gerais
cortar e armar aviões, automM. eis.
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos de cartas bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilha- I
ndústria Brasileira
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar, brioImpressos
Termo n.° 615.414, de 4-11-63
R. Hatschbach 8 Cia. Ltd-

r'eyereir0 de
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Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, ao
doce, aço para tipos, aço fundido. aça
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em p6, bronze eia
barra, em fio. • chumbo ern bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferra
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável
lâminas de metal, lata em filhe latão
em bilha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limalha&
magnésio, manganês, metais não traba
lhados ou parciahnente trabalhado, inc
tais em massa, metais estampados
metais para solda, níquel, ouro, zind
corrugado e zinco liso em 46113as
Têrme n.° 615.425, de 4-11-1963
Fox Fim do Brasil S.A.
Guanabara

IIT
Classe 32
Peca cinematográfica

