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DEPARTAMENTO NACIONAL
n A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

• Rio, 26 de fevereiro de 1964
Decisões do Sr. Ministro
Cia. Blacvataff d# Linhos Limitada
— no recurso interposto ao deferi,
mP nto do termo 180.303 — marca:
Tropical — do requerente — Nathan Kertzer es Cia.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Dou provimento ao recurso, adotando as concluso.' • os fundamentos do parecer da Consultoria Jurld ica .
Em 18 de fevereiro de 1964. —
Ass. Edydio Michaelsen — Ministro
da Indústria • Comércio.
Armações de Aço Probd Sociedade Anônima — recorrendo do deepacho que deferiu o pedido de frase
de propaganda: Co/chão de Molas
Lancellotti, o seu Sonho de Tilde. ao
Noites — térreo: 197.898 — de Miguel Lancellotti.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Na ordem administrativa não cabe
mais recursos. Arquive-se.
Em 26 de janeiro de 1964. — Republicado, novamente, por ter saldo
'2OTTI incorreções quinto ao despacho.

Decisões do Sr. Secretário da
Indústria
Gennaro Ferrante — recorrendo do
despacho que indeferiu o termo a?
10.366 — modelo industrial para —
UM nava modelo de cadeira para barO Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto, de
•côrdo com o artigo 50, parágrafo
fanico da Lei 4.048. de 29.12.1961,
• da Portaria Ministerial 216. de
27-10-1963, e lhe nego provimento
para manter o despacho recorrido de
fls. 27 V. que ao modelo de utili'dado pleiteado foi aplicado o artigo
11. parágrafo 1. 0 do Código da Pra.
priedade Industrial (Falta de novidade).
Riu. 20 de fevereiro de 1964. —
Ais. José I. C. Verc.iani — Secretário da Indústria..
Madeirense Freitas • Rodrigues —
J. Souza 8s 3. Nunes — Textil Madoirome Guldrose Ltda. — recorreis.
do do despacho que deferiu o tarmo
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63.774 — modelo de utilidade para
— Nova disposição para j8go de catita em caim mostruarid — do requerente: Egas M. Gonçalves.
Conheço do recurso interposto, de
&cardo com o artigo 50, parágrafo
Knico da Lei 4.048, • de 29-12-1961
• da Portaria Ministerial 216, de 27
de outubrt, de 1963 e lhe nego provimento para manter o despacho :stcorrido de fls. 10, visto não ter o
recorrente fundamentado o seu recurso com as provas que prometeu •
oferecer da falta de novidade do
pedido.
*Rio, 20 de fevereiro de 1964. —
Asa. José I. C. Verdeei — Secretário da Indústria.

1

Front — Feed S. A. Mecanizações Contábeis — Remington Rand
do Brasil S. A. — recorrendo do
despacho que deferiu o termo 84.153
— privilégio de *invenção pana —
Dispositivo adaptável à máquinas de
escrever — do requerente: Ruf
Buchheltung Aktiengsellschaft.
O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto, de
ac8rdo com o artigo 50, parágrafo
único da Lei 4.048, de 29.12.1961,
e da Portarii Ministerial 216, de
27 de outubro de 1963, e lhe dou
provimento para reformar o de2pacho recorrido de fls. 52 V. para denegar a patente requerida no conformidade do Código da Propriedade Industrial, por falta de novidade.
Rio. 20 de fevereiro de 1964. —
Asa, José E. C. Verciani — Secretário da Indústria:
Papelaria Record Comércio, Indústria e Editora Ltda. — recorrendo
do despacho que indeferiu o . teemo
95.121 — modelo de utilidade para
Nevo e original conjunto &e bloco com capa. para recados • anotações, próprio para escritórios. vendedores e outra: finalidades.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso nos térreos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
a° 4.048. de 29.12.1961, e da Portaria Ministerial 216, de 27.9.1963.
• lhe nego provimento para manter
o despacho recorrido que aplicou o
artigo 11 § 1.0 do Código da Pro-

Processo • instalação para • fabele
cação continua' de tiras de material
isolante como papelão para cobere
tura de telhados • material semelhane
te em chapas, por meio de tiras de
fibra de vidro ou outro, materiais
minerais à guisa de suportes pare
a massa. — Requerente — Alga*
mame Kunstvezel Matschappij
N. V.
g
O Sr. Sycretário exarou o seguir..
te despachd:

priedade Industrial (modelo de utilidade — falta de novidade).
Rio, 1,9 de fevereiro de 1964. —
Aos. José I. C. Verciani — Secretário da Indústria.
Armandino Seabra — recorrendo
do despacho que indeferiu o tiinno
96.060 — modelo industrial pare —
Nova e original configuração •,piiConheço do recurso, nos termos do
cada a esguichos para jardina.
único do artigo' 50 da Lei número
O Sr. Secretário da Indústria exa- 4.048, de 29.12.61, e Portaria
rou o seguinte despacho:
nister4 -11 716, de 27.9.63, e 11.e nego
Conheço do recurso nos termos do provimento para manter o despacho
parágrafo único do artigo 50 da Lei recorrido de fls. 43, que aplicou
o
4.048, de 29-12-1961, e da Portaria artigo 70 do Código da Propriedade
Ministerial 216, de 279.1963, e lhe Industriei,
nego provimento para manter o desRio de Janeiro, 6 de fevereiro do
pacho recorrido de fls. 11: versos —
1964 . _ Asa. José I, C. rferciani
falta de novidade.
— Secretário da Indústria.
Rio. 19 de fevereiro de 1964. —
Imperial Chemical Industries Lho".
Au. José I. C, Vdeciani Secreted — recorrendo do despacho quo
tário da Indústria.
Decisões do Sr. Ministro — Repu- indeferiu o termo 46.161 —
légio de invenção para — Processo
blicadas por terem saldo com
aperfeiçoado para e preparação de
inoarreções
co.rposições de resinas Novolac de
Peter Litsknov — no pedido de
Fenol
Formaldedo, convertidas eo Si.
desarquivamento, por equidade do tado insolúvel
infusivel.
termo 96.866 — privilégio de invenO Sr. Secretário exarou o seguia.
ç'áo para — Suporte para amortecedores dianteiro, desmontável em duas te de-Tacho:
partes, para baixo do braço.
Conheço do recurso, nos termos do
O Sr. Ministro exarou o seguinte 2 único do artigo 50 da Lei 4 048.
de 29.12.61, e Portaria Ministerial
despacho:
Por equidade, sim, deferido. Data 216. de 27.9.1963, • lhe dou provi.
supra.
mento para conceder a patente de
Asa. Edydie Nichaelsen -- Minis- •ciirde, com os pontos caracteristicoe
de tis. 116 e 117. do processo, como
tro da Indústria e Comércio.
Peter Litsknov — no pedido de conseqüência reformo o despacho de•
desarquivamento por equidade do ter- negativo, para concessivo nos tarmoie
mo: 96.868: privilégio de invenção das razões de decidir.
para: Válvula desmontável, para
Rio de Janeiro. 14 de fevereho de
amortecedores com braço, de Buick. 1964. 2 Asa. José I, C. Vercsani
Oldamboliles s,y Es9ejes
— Secretário da Indústria.
Oldsmobile, Cadilack e Packard.
Lourenço Mario Frascino — record
O Sr. Ministro exarou o seguinte rendo
do despacho que deferiu o térdespacho:
reo 54.730 — privilégio de invenção
Por eqüidade, sim. deferido.
riira • • A-pa rf, içoomentos em rnáquie
Data supra.
na de fabricar festões ornamentais
Ase. Edydio lkfichaelsen — Minis- — do requerente — Suco Uchimuce.
tro da Indústria e Comércio.
O Sr. Secretário exarou o seguiu.,
Decisões do Sr. Secretário da In- te despacho:
dústria republicadas por terem inide
Conheço do recurso, nos. termo* do
com incorreções
9 único do artigo 50 da Lei n? 4.048,
Eternit do Bradil Cimento Amian- de 29.12.1961, 4, da Portaria lift4
to S. A. — recorrendo do despacho niaterial 216, de 27.9.1963,
o ih•
que deferiu o taram 54.015; para dou provimento para reformar
dam
privilégio de Invençío.
pacho morrido do Vs, • denegar 411

là1

DI"RIO 017.CIAL

690 Segunda-feira /2

L:arço

1.C.4

— As' Repartições Púbicas
— A8 Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
'deverão remeter o expediente
anuais renovadas até 29 de
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro' de cada ano e às
jornais, diàriamente, até. às
DWIRSOR • CENAS
iniciadas, em qualquer época,
15 horas, exceto , aos sábados,
ALBERTO DE BRITO FEREIRA
'pelos
órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
—
A
fim de possibilitar a renauseio
~Ft DA sacia De
criara oo salmo° ou p ueucediSas
11,30 horas.
messa
de
valores acompanhaFLORIANO"
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
— As reclamações pertinen•
dosde
esclarecimentos
quanto
les à matéria, retribuída, nos
à
sua,
aplicação,.
solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou, omissões, deusem os interessados prefesacio of
- verão ser fOrmuladas por esrencialmente cheque ou vale
tetre;eict da puUCdodo do-eaPadaant* de Ompartamento
crito, à Seção de Redação, das
Postal, emitidos a favor do
MarIona . de Proothatiada hontuatrnd da Maniataria
9 às 17,30 horas, no máximo
da Inde.atrea o Connarale
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a saída dos
de Imprensa Nacional.
In-peceo rias L'Ichus do Departamento de imprensa Nac,onat
órgãos oficiaii.
— Os suplementos eis ed1—
originou. deverejo
' serl
ASSINA7'UMS
.eões dos órgãos oficiais só se
dactilografados e autenticados;
fornecerão, aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇõES E Pis.RTIM1LARES
os solicitarem no. ath da. assim
reito,,rasuras e emendas..
tratara.
Capital e interior:
Capital e interior:
— Excetuadas as para o
— O funcionário público feCr$ 600,00 Semestre
Cr$ 450,00
exterior, que serão sempre Semestre . .
deral,
para fazer jus ao desCr$ 1.200,00 Ano •
• . Cr$
900.00 conto indicado,
anuais., as, assinaturas poder- Ano
deverá provar
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar; em qualquer époesta condição . no ato da assica; por seis meses ou um ano. Ano . . . . . . Cr 1.300,00 Ano • • •
1.000,00 natura.
— As assinaturas vencidas
—O casto-de cada exemptar
poderão ser suspensos sem parte superier do enderéço vão continuidade no recebimento atrasado doi órgãos oficiais
impressos. o número do talão dos jornais, devem os wsinan- será, na.. venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos askinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
verifieação do prazo de vali- que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.
dade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

•

•

•

•

Cr.

•

patente pleiteada com aplicação do de 29 de dezembro de 19.51 e da Po:- acórclo com o nrao; 50, 7,-45,,ro seguinte despacnc: Conheço do
artigo 7.° 11- 1.° do Código de Pra- taria Mixdsterial n.° 2161 de 2/ de único da Lei 1 . 4.048, o., 29 ue curso interposto, de actirio e. m () uisetembro de 1963, e jhe iieoe pico- dezembro de 1961, e da Pov.:aia M.. tipo n.° 50. parágrafo unico di Lei
'
piedade Industrial.
panho r,^or nisterial n.° 216, le 27 ci. set-reln..1 n.' 4.048. de 29 le dezembro dr 1961
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de mento para manter o
1964. — A. -José 1. C. Verciani rido de fls. 28, com aplicação do de 1963, e lhe nego provir:ou-to p,mio e da Portaria MinWeria. dr 2' de
•
artigo 95; n.° 17, do CódIgo da Pro manter o despacno . recoriiio de ris. 1 outubro de 1963, e lhe ie :to or
,
-- Secretário da Indústria.
18, que concedo] o rrgistrxi da mento para manter o despacoo
priedade Industrial. — Rio, 20 d. feInternational Celiucorten Products vereiro de 1964. — Ais.)' ,o3e 1 C marca pleiteada. — Rio, -20 Ge 1 vi. rido de fls. 7v., que deteim:ro, o
Reco.-rendo do despachs //creiam.
Company,
ovcrerrin di.. •rielústyle: reiro de 1964. — Asc. tose I C regi ,:tro da marca pletearla
que -indeferiu o termo n' 38 108 -Verde:Ri. — Secretario da kdús* ia. 20 de fevereiro 1. 1964. — Ass.)
Privilégio de invenção p..ra: Lima too- Societe Françake des Glee,rines —
Institutos Terapc .uticos Reuni- Insé I: C. Veretant — Sem:et/W.1 da
Dia higiénica. — O Senhor Secretário Recorrendo do despacho que .ndefeou • dosS.A.
Labofarma — Recorrendo do ars. Irdüstria.
seguinte
&vacilo:
CoreseN
o
tármo
n.°
256
4E1
marca
'kat
mil.
exarou b
pacho que deferiu o tértao a.' 270.737
Koh I Noor Pábreas Unidi.s de
do recurso, interooito aos termos do — O Senhor Sei-e'tária ex:a . o a
Colimicina — De Iradstria
Artefatos de Metal Empresa Nacional
único do artigo 53 da Lei guirte despacho: Coaheço da re...irso Marca
parágrafo' único
mica e Farmaceudea Sdarng S4A4 (Koh-I-Noor) — Spojene Kovonrun.' 4.048;. de 29 de dewnibes de 1961 interposto de acórdo com o ,vnigo 50, — O Secretário da Irdd.ift, cita ou o myslove Zavody, Non:alai Ps•2n1,,,
e lhe nego provimenro para alant.r o Pará grafo único da Le: ia° 4 048 de seguinte despacho: Conheço do re- Recorrendo do desoacSo que indeleriu
despacho recorrido de fls.. 64 que apli- 29 de dezembro de 1961, I. da Por- curso interposto, de ae6rdo .cmi o ar. o termo n.o 347.018, marca: Kin —
cou o artigo 7.°, 5 1. 0 do Código da tarja Ministerial a.' 216, de 27 de tigo 50, parágrafo único da te. 4 048. O Senhor Secretário exarou o sego.nte
Propriedade Industrial. (falta de no- setembro de 1963, e Abe nego p rovi- de 29 de dezemtro 19(1, • 'na despacho: Conheço do retuico -romvidade) s . Rio ele Janeiro 1 cie ia- mento pra manter o despacho mor- Portaria Ministerial d: 27 de sem tu posto de actirdo com o art ltio 50 tia
neiro de 1964. — Ass.) l'ese I C. rido de fls. 25, raie (1 , cit1al com apli- bro de 1963, e lhe ne go provim-sito Lei
n° 4.0.48, parágrafo 29
Vereland — Secrvár:o da Indústria. cação do artigo 95. a.° 17, do C5digo para manter o desp .tcha iecorrido de de dezembro de 1951,
e Ia Portada
!)_r°1911,edad!.. ‘ 1 9441" _ . rix;!'/:°„02,.8é fls. 7, com observânein da parecer du MiniNterial n.o 216, de 27 de outubro
Recor.-eno
des
Franz Hoitey
de fevereir
o
assistente
jurídico
deita
Secretarie
—
de
1963;
a
lhe
nego
provimento
para
62
972
l
pacho que deferiu o têrtao
Secretário da In- Pio, 20 oe fevereiro de 1954. — Ars)
1 C. Verdani.
manter o despacho recorrid.N que hem
Modela de utiPdade pare Org.i.el 1 dústria.
José I. C. Verdani.— Secretario da aplicou o artigo 95, ri.° 17, eo C0'4190
disposição de pés niveladores rara piaLaboratório AC:inação Ltda. — Re- Indústria.
da Propriedade Inditrsetal. — Rio 20
nos e similares Da Antonio Nunes
de fevereiro de 1961. Asa ) taité
Brito Junior. — O Senhor rereta-4o correndo do despacho que indeferiu o
Jose
Custodio
de
Oliveira
—
Reoco.
da Indústria exarou o &telinte des termo n.o 257.320, marca Elixir Rosal) rendodo despac:oo que indeferiu o I. C. Verdani — Secretário di Inpacho: Conheço do recurso nos filmes — O Senhor Secretário dá T.ndes,ria termo n.° 328.790, marca Venha. dústria.
do parágrafé único do arti cas 50 da exarou o seguinte. despacha. COu'ieço — O Secretário exarou o segainte des..
Perfumaria 'aná:. Leda. —
do recurso interpmen de acerdo com pacho: Conheço do recurso interposto rendo do despacho que deferiu o
Lei n.° 4:048. de 29 dc dezemb: ]
1961 e Bort 'a Miiiisterial n.° 216. t o artigo- 50, parag ,afe único da Lei de neônio com o artigo 50, paniíirale ano a° 350.532, marca: Súzo de ca.6lhee &m i n" 4.048, d e29 de dezembro de 1961, único da Lei n..° 4.048. de. 29 de nia — Do recorrente: Sticiart S.A.
de 27 de setembro de 1963 e.
provimento para reformar o deseeicho e da Portaria Nlia:sterial n.° 216 de dezembro de 1961, e da Portaria
Indústria e Comercio. — O See.bor
recorrido de fls. 140. e r1, neg o a 27 de setembro de 1963; e ihe nego
Secretario morou o seguinte desruchro:
al
ta,
217,
de
27
de
sutu4ra
d,
nisteri
patente dè modelo industrial com apli- provimento para mini!: o tire sacho re- 1963, e lhe rieço provimento, para Conheço do recurso interposto de axerI do Cdilric corrido de fie. 10v., que aplicou o manter o despacho recorrido que anil- do com o artigo 50. parágrafo auge°,
aoçie do artigo 11.
• Propriedade !nd radar — Rio de artigo 103, do Cáligo da Pr iprtedade coa
da Ler a.* 4:048, de 29 de oezembro
o artigo 95;
17. lo Cddligo
janeiro, 14 de fevere l a . de '964 — -Industrial. .—Rio, 20 de leu-refre
de 1961, e da Portaria Min'steria núPropriedade
Industrial.
—
Rio,
20
de
Secre.
Ass.) Jose I. C. VPrcitrii 1964. — Asa.) José I. C. Verciari fevereiro de 1964, — Asa.) 10.4 1. mero 216, de 27 de outub:o cle 1961.
• tildo da Indústria.
— Secretário da In-,Ms!ria.
C. • Verciani — Secretário da Ihdús- • lhe nego provanento para liame: o
ENO-Seott tr flus.;ne. Inc. of Briml tria.
, Martinhe Irado — 14(o:rende do
despacho recorrido da- lis. 1 3 ,tin..!
despacho que inMe..;.1 o termo nó- — Recorrendo do despacho.cire deferia
bem aplicou o disposievo legal avisto
Cia. Brasileira de Produtos ok
— O o termo' Peeventau,
2651.179 do mento Armado Cites Sano. 5..h
Incro .228.176, marca 'Unti
não colidirem nem estabelecerem :éio
custou requerente: Indústria ParnaacL:stita
Senhor Secretário,' da .
Recorrendo do despicLsto doe. dedt;i- u, o ou confiado as marcas rea'strania .e
;ir,lior Sá.rt - tlraKI
tee' gigteilikt despistam: Coitàeta. re dochnniea -S.A:
.Rio,, 20 de.-.fenm,r'ro
• 332427
Pd recanto*.
) • h.lié 1 G. Ver..
curso interposto' de etérde com ó ara- tário exarou. o = 'seguinte c1esp3chs: — De- CaSgadmi littgitat S.A':
O de 1964:
9, 50 parágrafo arde° tia Lei 4,148; Conheço do recago interposto, de Senhor Seesetérk, da linatetda amou elarai
Werettrio da Indústria.

.
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42I,9111
Termo
DeGelaomaala ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS N. 109.889 - Ame Johan Arthut
:ate Lacta S.A.
Indóvtria
AspluruS
Satisfaça exigência.
Cle3padt0 tale defe. Americana Ltda. Marca figura de
N., ke
Picam os rrocessos de patentes ar- N. 110.304 - Leo tibbelohde seãe o tèrino n. 275.929, marca Pn- dois ovais tramkioa. - Arquive-se o quivados:
Satisfaça exigência.
dl* - Do requerente: Fabrique Suis, processo.
N. 111.430 - The Babcock & WilW.
104.028
Carlos
Staiger.
dg das Prodults au Ltilt Gulgot S.A.
cox
- Satisfaça exigência.
DLRE'IO
DÁ
N.
104.3Fa
Granimar S.A. -.'.er- N.Co.
.-4 O Senhor Secretãrlo da industria
113.174 - Anatol Zilberkrein raria
de
Mármores
e
Granitos.
u o seguinte despacho: Conheço
exigência.
N. 105.824 - Teixeira Martins & Satisfaça
ros do parágrafo MA 86 DE FEVEREIRO DE 1904.
N.
115A31
- Arquimedes Material
recurso, nos dai
;
S.A. - Satisfaça exigência.
mico do artigo 50. ea Lei 31 .4 4 048.
N. 107.995 - Odacy Gomes Leite.. Técnico
N. 116.886 •- José de Oliveira • 29 de dezembro de !961, e da
N. 108.177 - Arantes & Rada Ltda. Satisfaça
Notif40d9d0.
exigência.
daria Ministerial n.° 26. de 27 de
N. 108.845 - Nicolino Guimarães
V
Moreira.
N.
119.796
- Hércules S.A. Inchassetembro de 1963, e lhe nen° proviUma vez decorrido o preso da reIria e Comércio de Calçados e ArteN. 109.072 - Jacques Karsenty.
tinto, para manter o despacho de fls. curso previsto pelo artigo 14 da Lei
fatos de Borracha - Satisfaça exiN. '109.468 - Oral M. Case.
11• 0 16, verso, que determina o registro n. 4.048 de 29 - 12 - 61 e mais Dez Dias
N. 109.556
Jamil Jamus.
marca Prirnolac, na classe 41, face - para eventuais juntadas de recurbei
gêneia.21.294 - Crylor S.A. - SatisN.
l
sos, e do mesmo não
se tendo valido N. 109.631 - Guide Bosi,
86 outras lá registradas de He. 36 e,
faça exigência,
N.
110.231
Societe
Nationale
D'
interessado,
nenhum
ficam
not,ficaI
de
6
de
fevereiro
Rio,
cem,. Etude Et, de Constructions de Mo- N. 125.118 - Houilleres Du Bassint
dos
os
requerentes
abaixo
menciona1,
C.
VercUmt
4. - Ass.) José
Du Nord Et Du Pas de Caiais - Sados a comparecer a date Departa- teurs D'Aviation.
.--: Secretário da Indústria.
. 111.713 - Frederico Gatschow. tisfaça exigência,
mento, a fim de efetuarem. o paga - 1
N. 112.435 - Cibraluz S.A. Ind.; N. 131.858 - Pedro Faria - Satis(Republicado o ,despacho por ter menta da taxa final concernentes a
aça exigência.
Comércio.
eido com incerreeões em 21 outeiro expedição dos respectivos certificados e N.
112.660 - Rikier Laboratorlea N. 131.890 - Albekomaq Ltda. dentro
do
prazo
de
Sessenta
Dias
cle 1964).
Fábrica de Máquinas Para Sapatos
na forma -do parágrafo único do ar- Inc.
N. 112.861 - Tetsuo Miyashima - Satisfaça exigência,
tigo 134 do Código da Prop:ledade
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Yassuo Takchara e Amaro Lenaga.
N. 136.594 - A C F Industries InIndustrial.
GERAL
N. 113.147 - Keikichl Motole.
corporated - Satisfaça exigência. N. 113.153 - Fernando Vaz PereiPRIVILLCIO6 DE INVENÇÃO
N. 145.946 - The Chloride Eleca
ra.
Rio, 26 de fevereira de 1964
DEFERIDOS
trical Sto 'age Co. Limited - SatisN. 113.302 - Paulo Maria Mala. laca
i
Notrficação
Nestor Augusto Nas- N. 148.333
N. 97.129 - Conjunto de Peças Pa- N. 113.493 - Júnior
- Julio Severo Alba
e
Agostinho
Unia vez decorrido o prato de ra- ra Anciragem de Cabos - E:mpréaa Marques.
Satisfaça exigência.
1,4
urso previsto pelo artigo n. ç 14 da Metrop olitana de reigenharia Ltda. I
N. 113.660 - Salomão Miguel Jacó. N. 148.400 - Lauro Rupp - Sai n.° 4.048, de 29 de de:unbro de N. 99.817 -a. Alarme ,''e Bóia Para' N. 113.732 - Nicolino Guimarães tisfaça exigência.
de Agua - Indústrias
N. 148.406 - Revlon inc.
1, e mais dez .iias - para tventuals Assinalar Nivel
Eletrometaltirgicas S.A. Moreira.
tisfaça extgência.
N.
113.769
Curt
Otto
Raennau.
Juntadas de recursos, e do nu. mo não 1Brasileiras
N. 102.621 - Aperfaiçoamentos em N. 114.030 - Nicoline Guimarães N. 148.410 - Rodolfo Korail 4,r tendo valido nenhum interessado, , Sistema
de Ventilação Para Motor de
Satisfaça exigência.
Roem notificados 03 requerentes abai- I Aparelho Doméstico --- General Ele- Moreira.
N. 148.411 - Rodolfo Korai' N. 114.038 - João Bezerra Lima. Satisfaça
44 mencionados a compaxcerent a tric 00.
exigência.
1 N. 114.120 - Vicente Rubens Tuc- N. 148.418
c
áste Departamento a fim de efetua:em
- Zweirad Union A G
ci,
a
de
FeltraN.
108.112
l
roceas
a
o pagamento da taxa final• concernente ‘ gern a Sèco e Respectivo Aparelho - N. 114.140 - The Gene" 1 Electric - Satisfaça exigência.
N. 148.420
-Frank Sayre Morgan
a expedição dos respectivos certifica- Weyrhaeuser Timber co.
Co. Limited.
Satisfa ça. 8•
dos dentro do prazo de sessen ta dias
N. N122.4:1
122.471 - Aperfeiçoamentis em N. 114.181 - Hiroshi Kurihara.
e o,ri os_.,,,,ara Lâm p adas Fluorescen- N. 114.402 - United States Trais: N. 148.451 - Charles Joseph Ghia
- na forma do parágrafo n :fico, do ,Eit
lain Gillet - Satisfaça exigência.
artigo n.° 134 do Códiga da Propri e- tes
ao de Neon - Travalloni Co. Of. New York.
N. 114.561 - Luiz Pere'-a leite - N. 148.452 - Charles Joseph OrlaClauesen Gonzaga & Cia. Ltda.
dade Industrial.
laM Gillet - Satisfaça exigência.
-- Arquivem-se os processos.
Restauração de privilég o de !aN. 148.465 - Clodoznirc Arsenio
MODELO DE UTILIDADI:
vençai:a
• XEPDIENTE DO DIRETOR DA Arnaalle - Satisfaça eigen.:ia.
DEFERIDOS
DIVISÃO LIE PATE.NrES
Ni. 148.413 - 148.474 - Hermes
Térmo n.° 82.064 Pilvilégio de
Gonçalves - Satisfaça exigncia.é
Novo Filtro de cale°
N. 102. e !3
Invenção para: Mecanismo de rolaN. 148.487 - Roberto Xavier da
mento e suporte para emprêgo em ais- Reacionavel Para Veicule; -Motoriza- DIA 26 DE FEVEREIRO DE 1964. I Silveira
- Satisfaça exigência.
- Alvaro Coelhi da Silva.
tente de salvamento em caso de InOn. dos
N. 148.565 - Irmãos Bedim &.
N. 126.807 - Dispositivo Mecânico
Notificação
cito. - Requerente: Alceu Brasil Men- Para
Ire-- aaa eão de Fichas e Libera- Uma vez decorrido o prazo de -e- Fonseca - Satisfaça exigência.
des. - Concedo a restauração.
Na. 148.578 - 148.579 - Miguel
çáo da g -^'' aq Aplicáveis a6 Bagate-» curso
previsto pelo artigo 14 da Lei
- Satisfaça exigência.
Privi?ég o de las - Miguel de Oliva , - Madeira de n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias Morra
Tármo n.° 106.832
N. 148.584 - Spirn S. Na:a-mie •
Freitas.
invenção - Aperfeiçoamentos
- para eventuais juntadas de recur- Satisfaça exigência.
sos, e do mesmo não se tendo :ando N. 148.590 - J. Ramor Artigos
vus a transportadores pneumáticos e siDES laaT•TaN OU MODELO
nenhum interessado, ficam notifica- Plásticos - Satisfaça exigar
milares para materiais puiv.risados e
L
aIDUSTP TAL DEFERIDOS
dos os requerentes abaixo menciona- N. 148.635 - Charles Jacque Jengranulares. - Reverente: flenry
dos a comparecer a. êste Departa- Satisfaça exigência.
mon Lintited. - Co-r:edo a restauraN. 133.f": - Novo Mociêlo de Bu- mento, a fim de efetuarem o paga- ne
ção,
zina Para Bicicletas e Similares - mento da taxa final concernentes a N. .98.123 - Aureliano Pissolii Satisfaça exigência..
Bicicletas Monara S.A.
expedição dos respectivos certificados N. .113.408 - Jacob Simon KamRestauração e desarquivamento
•
dentro do prazo de Sessenta Dias - bolian - Satisfaça exigência.
=dália de utilidade:
DESENHO OU MODELO
;na forma do parágrafo único do ar- N. 119.324 - Roberts aa Fulton
DEFERMO
Termo á.° 143.596 - Alleate para
tigo 134 do Código Ca Propriedade Controla Co. - Satisfaça exigência.
terminal de baterias - M. de utiliIndustrial.
N. 119.569 - Christian Carlos
dade. - RequereGne Rolff Helaninn .n N. 1 25.805 - Copo Para Liquidtflalauthe - Satisfaça exigência.
cador
Jobanm
Glockshia-er.
"--g!
INVENÇÃO
PRIVIT
- Concedo o desarquivamento do proI N. 121.557 - Western Electric Co.
DEFERIDOS
cesso.
Incorporated - Satisfaça exigência.
a3SOS
)E
PR
r
a
DESISTÊNCIA
I
N. 121.959 - Monscinto Chemical
Termo n.° 143.899 -- modélo dei
N. 134.088 - Modelo de Cadeira ' Co.
- Satisfaça exigência.
Fran.% ?asses Bahnbaumasehinen Para Bebé - Marna Vinitlua de Alutilidade: Nóvo ~da t o de alleata de
122.620 - Alberto Sanmartin
corte para ajustagem das presilhas de - Declara a desistência do tarrnr nú- buquerque e Mello Paulimo Pinheiro - N.Satisfaça
exigênc' .
de Andrade e Samuel Kauffinann.
viseiras para relógio'. - kequereine: mero 123.M1 r.-4 *-11églo de Invenção,
N.
122.034 - Moacyr Sc 'o - Sa.
ara
itoti I lelimaiw, - Concedo a restau - 1 para "pra - cana, e clisposi-os vias
t:sfaça eaigência.
a supere'"' "-ra de
MOVELO -DE UTILIDADE
raano.
1 suspender
N. 122.655 - Falido Guedes - SaPara uma posiçã; IredetermiDaalaralaIEOS
I férreas
tisfaça exigência.
nada" - n a, ase a desistência e arExiy.Incias
N. 122.638 - Ernesto Rocci Temia n.° 151.596 -- Ruy José Ri-1 gui-e-se o processo. .
' N. 94.484 - Novo Tipo de Válvula t'sfaça
exigência.
kpeitn - Privilégio de inverção Para Amortecedor de Encaixe - Vi- N. 122.840
- Carlos CUM° Gui.,
EXIGÊNCIAS
tório Barchl.
Mantenho a exig8nala.
Salazar - Satisfaça exigênN. 151.940 - Protetor Para os Raia denzoph
; Divernas .
N. 106 . 289 - Indúa • Comércio lhos no Trabalho - Vitorino Correi- cia.
,
N. 122.874 - W R Grace co.
ta - aaat Jabaquara Ltda. - Satis- tu'.
Ar
ri.out Peei! S.A. Merawracões cor,. faça
Satisfaça exigência.
.exigência.
; N. 122.886 - General Electric CO.
tábeis - No 'pedido dereconsideraçao i
Myegaard a- Co.. A S
'^1 a re)
EXIGÊNCIAS,
- Satisfaça exigência.
do .despacho de .1e.feimento ao ta,ana - Sat , r! ¡ ^1 exigência..
N. 123:801 - Lightburn a Co. Li.
105.649, privilégio de inv..-IiVio,
N. )aa. aaaIna-•; a Indústria de N. 85.025 - Unilever N V - Sa- mitea
- Satisfaça exigência
Sallifara tistaça exigência.
;51.1.181;
de ' Rolf Guta e Aveano Sandias N. 123.011 - Jiri George Linhart
" •
Manteiho o despacho cono( ssivo da
; N . 95.893 - Item Indústria Têxtil - Satisfaça exigência.
nte, em face dos novos "are :etes 1
- Sul Americana EI.A. - Satisfaça exi- ; N. 124.046 - General Electrie Co,.
Oluaeppe
.1"^
gência.
técnicos, que confirmam a , exis-1 'a, I isfaaa eiltcènela.
1- Satisfaça exigência.
F
nela dos requisitas legais 'cie ',civil N.'150.888 - Alice dos &space Pau; N. 108.095 - American Oranemid I N. 124.546 - General zleOric poe
po.
Safio!~
tudg4nole
satiateoe exiencia.4.
frogiabilidade do inveAto..
Roma
.t
•
estiersen
•
;
9
•i,
1 ,4•

"OS' 22

I

I

t

3 f 1 :: 1, i

d.

( i. IS

/ '..

'

ít.slf

.

,

• '

692 Segunda,feira. 2

IXARIo OF:CEAL

;
" "f.:Lrço dá.1"9:5".4'

INS/GNIA.
- 3 Unidos ararlA
•Ni 124.55W - N V Philips. Gloei- N. 386.724, - Festival da Moda- • - el.14.439.868
37 - Miguel Guimarães Casta mpenfabrieken - Satisfaça exigên- José dos Santos da Silveira - c/. 43.
•
-N. 405-.967 - Rolam - Importado- 'N. 386-.690 - C 1-Cia, des Fia-- Com exclusão de reportagens" fotoa,
sio e ..aca.os Confiança Industrial - gráficas - e cmematográficas...
N. 124.574 -'A M' p Incorporated ra de Rolamentos Roam Ltda.
14: 439.888 - Rejor . cl. 32. el. 25.
cl. 6..
-.Satisfaça exigência.
Rejor Representação de Jornais Rea 405:999 - h/irmano - Verso
N. 124617 ; - Karel: Ctvetnila N.
vistas e Emissoras Ltda. - Conside• PRORROGAÇÃO DE MAR-CA
atisfaça exigência.•
& Cia. Ltda. - el. 41.
rai:alo-se' como publicação, impressa.
N. 124.618. - Karel Ctvrtnik - Kuhn
N.
406.024
Líder
Líder'
Ma.atisfaça. exigência.
N. 2a3 229 - 1ntrs de Ar- ou órg.ãos- de publicidade. •
terialer de Construção Ltda. - el. 6.
tigos Cie .ao.•racha e F.1:.ssicas kage N. 439.£02 ---Rozier - ,c1. 3(1 N: 124,737' - Preformed Line Pro- N. 406.166. - Cala Ned - Silva- & S.A.
- Junto a mai-ea ri. 263.2:19 - Nazier Confecções Ltda.
Filhosel.
41.
Satisfaça
exigência,
kic t6 Co. Prer.oaaao cana caca...a:ao de tapetes N. 439.924 - Quissama
el. 41
aicts Co. - Satisfaça exigência.
N.
406398-Alio
Matie
Eletri-pasa.alearas.
N; 124.740 , - Ciba.-Societe, Anonya cidade. e Meca.nica Vector do Brasil e N. 410.529- Alcides Pr oróPic • &- - Lucio Barbosa.
N. 440.123 - Idla.m - classe 23 .--Satisfaça exigência.
...
- cl. 6.
Irmãos Ltda. -- Prorroyue-se. o re- Lanificio Maldi S.A.
N. 146.187- - Bellini de' Faria - Ltda.
N. 400.536 - Krakoline - Klenast gistro.'
aa',. 440.362 - Chem Flosa - el. 14
is tisfaça exigência.
&a Kratschaner Ltda. - el. 1.
- Irmãos Resu Ltda. -.Com excluN. 123.850 - Paulo Jacques PerEXIGIINCIAS
ae mangas de vidro, cande:abras
N. 412.260 - De Luxe on - Satisfaça exigência.
e vidraças.
N. 123
123.94/ - Laboratórios' . Na Y F trias Reunidas Iimacks 'Spina S.A. N. 464.00- Kurnbeita Saizlja 440.475 - Schmole - el. 7
Perrer & Cia, Ltda. - Satisfaça. exi- cl. 50.
Cacs S.A. Industrial é Importa.
,
N. 414.497 - Regulina - Institu- Satisfaça exigência.
rência.
- Com exclusão de maffainaa
a/. - 124.088 , - Aristelina Teixeira to. Científico So Jorge -. S.A. rara ensacar ceacais.
LIV=ZSCS
el. 3.
Magalhães - Satisfaça exigência.
.
.
N. 124.193:- Flora Murari - Sa- N. 415.632 - Vulcanelo - José
N.' 440.553 - Benlube - cl. 47 ,144.011 - Rodrigu Elaehrneida Baissien
cisfaça. exigência. .
•
.Levy, Lubrificantea.
Andras Izquierdo Cairolo e Gunther & N.
Cia.
Aguarde-se,
4140.771 - Toscana - el. 41 N. 124 ' 194- Satisfaça
- Joaquim
de Paula Pl'utzenreuter --' el. 6.
Aguar-.
.N.
295.363
G.
Bonn
Guimarães-exigência.
Faiacciiico To.scano Ltda.
N. 419.464 - Brilon - Manoel Nu- de-se.
•
N. 440.887.- P.saneschl - cl. 41
N. 124.258 - Chug,ai Seiyaku Kaa nas Cavalcanti - cl. 48.
N. 304.532 - Manoel Ambrósia) Fi- - Frigoilfico Tascano Ltda.
bushiki Kaisha --Satisfaça eigência. N. 428.010
lho S.A. Indústria e Comércio R
.
1
Cia.
C'
N. 440.954 - Rhonil: - cl. é INT. 124.266 - Samuel Leistner - Indu.strialPara
de Peças
automóveis Prelimin ara' ente reconstrui:: -z e o Itaiústria de Compressoree; Para ReSatisfaça exigência.
processo.
-cl
.
6.
.
lriaaração Hhøflil Ltda.
N. 124.299 ----Schering. A G - SaN, 3e9.289 - Total K.G. Fcers- N. 440.987 - F.A.
el. 32 tisfaça eigéncia.
N. 429.670 - Mafza - Indústrias tner
&.
Co.
Aguarcie-ae.
Mia Lovven.stein. 'S.A. Fábrica AlianN. 124.373 - Sapos S.A. - Satis- J:B. Duarte S.A. - el. 4h
N._
425.348
Casa
Maaelti
S,A.
ça. 4e Artefatos de Metais;
N. 430.859 - filtitar --- Laaorató- Ind. e Comércio - .Arquive-se c
faça exigência.
N. 441.398 - Lucrolar - c/. 6N. 124.375.- Eli Lilly And. Co. - rios Clínico Silva Araújo S.A. - CaSSO.
11-ateir. Brasileira Indústria e Coel.' 3.
Satisfaça exigência.
•
N. 435.840 - Laboratório Londri- N. 586.424 - Opovadan - Petro- mércio Ltda. '
N. 124.399 - The Wellocome Foun, farina S.A. ...._ cl. 3.
química Indústria e qmenalo Ltda.. II. 441.404. - Zegoya - cl. 6 dation Limited - Satisfaça exigên- N. 436.C97 - A M - American - -cl. 3 clichê publicado em 2-7-4, Atraio da. Silva e Souza.
.
cia.
Marietta Co. -procionx
el. 1. _... João Go_ foi mandado prosscpatir coma regis- N. 441.413 - Jetcaai -- el. 43 --N. -124.400 - The Wellcome. Foun- N. 500.5
tro novo, contando-o prazo de epposi- Protintos Ahímenticio.s Quaker S.A..
Satisfse
•
dation Limited
a. exigên- mes Xavier & Cia. Ltda. -=- el. 1.. ção desta. data em diante.
Id. 441.461 - Sorfelita
36 -.
,
Sorfelita Modas Ltda. - ,Com esclu- •
• N. 124.401 - The Wellcome FalunWeEPDIENFE'
DO
DIREMR
DA
FRASE
DE
PROPAGANDA.
seio de sobretudo.
• ,
dation Lirnited - Satisfaça, exigênDIVISÃO DE PATMeTES
DEFERIDOS
N. '441.488 - el. 1. -,Marieta. dor
i
eia. •
Brasil Indústria e Comendo Ltda. N. 124.407 - David Mu.sselman N. 406.385 -• Faça a Prova. do Ca- DIA 26' DE FEVEREIRO' Et 1954. Com exclusão de celulasa betumes e
fé -- Paraventi é o Que é... Só CaMusser - Satisfaça exigência.
thiner.
N, •123.118- Itie J B Williams fé - Paraventi S.A. -cl. 41 - 1
Notificação
-.el. 8 N. 441.525
- Grotiz
(art. 121).
Co. Inc. - Satisfaça exigência.
Uma vez decorrido
. o prazo de re- Ind. e Com. Grotiz Ltda.
N. 124.603 - Serdica Importações
N. 441.543 - Icocer - el. 41previsto pelo ' artigo 14 da Lei
e Representações Ltda. - satisfaça TITLTLO DE ESTABELECIMENTO curso
Ind. e Com. de • Cereais Ltda.
n. 4.048 de 29-12-61 e inala Dei, Dias leocer.
131.-1.PastIDO •
exigência.
•.
N. 441.825 - Quinta° - el. 41
- para eventuais juntadas de- recur- Henrique
N. 146.783 - Getulio Lino e.O. Silva
José de Gouveia.
mesmo não se tendo' valido N. 442.020
- Satisfaça exigência.
- Lacta- el. 41 - InN. 247.077 - Grande Moinho São sos, e dointeressado,
fitam notdica- dústrias de Chocolate
• N. 148.347 - Chesebrough Pond's Jorge __ ind . Reunida., são - Jorge nenhum
Lacta S.A.
dos os requerentes abaixo menciona- N. 442.322 - Aderex
Inc. •-- Satisfaça exigência. •
S.A. - cl. 41 (art. 117 n. I).
- cl. 28 dos
a,
comparecer
a
este
DerotriaN. 148.573 - Roberto Elisa Arnex . N. 376.955 - 1VIerci - Soc. Co- mento, a fim
Indústria de Tintas e Adesivos Parade
efetuarem-o
paga- Auto Ltda.
- satisfaça exigéncia.
marcial Merci Ltda. - eis. 41, 42, 43 mento da taxa final concernentes
a
•
- e 44 - (art. 117 n. 1).
dos
N. 442.405 - Aquaplats el. 28 respectivos
certificados
expedição
1XEPDIENTE DO DIRETOR DA 1 N. 397.306 - A California.- Ma- dentro do prazo de Sessenta Diaa - AquapIast
Comércio e Indústria de
DIVISÃO DE PATENTES
'rio Chirardelli & Irmãos - el. 41 - na forma do parágrafo único do ar- Plásticos Ltda.
el. 36 tigo 134 do Código da Propriedade N. 442.509 - F'ru-Fru
DIA 26 DE FEVEREIRO DE 1964. (art. 117 n. 1).
Varietex S.A. Variedades Têxtis.
N. 406.405 - Supermercado Char- Industrial.
N. 442.511 - Gelim - el. 41 •
rua - Marino Fedross - eis. 41 e
Notificação
.LuÁz António Abreu Galváo.
^r• DEFr-u-)AS
•
.46 - (art 11
el. 16 N. 442.524 - Lussa
•
• de Milhas
Uma vez-decorrido o prazo de re- N. 406.701 - Fábrica
Curso previsto pelo artigo 14, da: Lei Esquimó - Fábrica de Malhas Esqui- • 11..354.194 - D'Abranze Cia. Li- Lu.ssa Construções Comércio ,de
n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Diaa n Ltda. - els. 22, 23 e 24 - (art. mitada - cl. 42 - D'Ahronzo S.A. teriais de Construção e Administração de Bens Ltda.
-- para. eventuais- juntadas- da recur- ' 117n.
Comércio e Indústria de Bebidas.
1).
aos, e do mesmo não se tendo valido ,I
N. 4131.400 - Microfone do ', ovo - N. 442.611 - Coltção . Orientações
ci. 32 - José de sooza olive4ra.
mARGA8 u0DgeERIDA5
cl. 32 - Radio Atlintica de Santos
nenhum interessado, fLaam notifica- .
- Na el. 32.
dos os requerentes abaixo menciona-1
. Ltda.
N.
442.626 - Borries-- cl. 34 dos a comparecer a tate • Departa- ; N. 184.415 - Guaraná Zinho - American Cyanamid ComPanY.
Borres
Indústria Comércio Ltda., N.
"419.790
Long
Jaohn
Oinrdbus
a mento, a fim de efetuarem ta Paga- 3. R. Silva - el. 43„
Com exclusão de congóleos.
Arnicos
cl.
42
Long
.
John
Dis`mento da taxa final concernentes a 1 N. 190.076 - Perlon - Lanificia Miarias Limited.
N. 442.648 - Reina das. Falas
expedição dos respectivos certificados Varam S.A. - el. 24.
dentro do prazo de Sessenta Dias - N. 198.078 - Perlon - Lanifício N. 420.736 - Leormaa - cl. 40 - el. 32 - Irmãos La Selva k Cia.
na forma do parágrafo. único do ai a Varam S.A, - ai, 22. •
1 Marcenaria e 'Carpintaria Leoneea N. 442.656 - Farauto - el. 28 Indústria de Tintas e Adesivos Paligo. 134 do Código da Propriedade
N. 225. 8/4 - Tebeciddin - Insti- Ltda,
rauto Ltda.
Industrial.
N.
422.571
Espil
el.
35
Esluto Pinheiras Produtos Terapêuticos p11 Equipamentos de Segurança e • N. 442.657 - Parasito
1Indústria de Tintas e Adesivos paa
1 8.A• - cl. 3.
Proteção
Industrial
Ltd.
a.
• • MARCAS DEFERIDAS •
N. 345.497 - Café Cacique PaulisN. 422.932 - Regulus - el. '7 - rauto Ltda.
Facundo
de Toledo -- Agrima
a -Caseio
N: 225.375 '- York - Máquinas ta
Equipamentos e Máquinas • N. 442.725 - Parlant - cl. 48 ci.
41.
Stanislaw Glowinski. •
Agrícolas S.A.
York 8.A. - el. 11.
Jornal das Lojas N. 286.145 - Rex - Cilleal Ci-a"-. i N. 401.277 - Styflex - Brasital N. 434.406 - .Rhodialon - el. 36 N. 442.728
dustaial .de Peça i Para AutOmveia S.A. Para a Indústria e o Comércio - Companhia Brasileira R.bodiaceta c1. 32 - Nestor de Hollanda Ca-valcanti Neto.
--- el. 23, ,
Fábrica de Raion.
.A.. -, el. 8..
•
N. 358.824 - . C1°"1.°311°' - Manoel 1 N. 414.795 - Samba eia Berlim -1 N. 437.734 - Baffle - el. 16 - , N. 442.751 - Fremar
cl. 5 :! rn., prêSa de
Lacy, Arruda" Behmer - el. 46.
Bebidas Az de Oo
Ouro LI- Eucatex S.A. Induzia-1a e Comércio. Fremar Imp. e Com. • de Ferros • .e
BarN. 360:205, - Branklol - M.
-•
N. 438.021- Prosuplern - c). 41 Metais .Ltda.
mitada
f
el. 42. ,
10 --cl . 48-,!. ' N• 418-.524:
dinhg S.A.,Ind. e C01
N. 442.758 - Ingattsba _ cl. 7 - Sal Dieta - Dieta - Geraldo Lois Peralva.
N. 439.359 - Pisanetti - el. 3t - Ingittuba S.A. Agrícola e Comercial
.
Alimentícios - el.
N. 382.144 -* Bala de Gergelln S.A. Produtos
1 Geraldo"Pisanetti - Na el. 36.
- Com exclusão de arieteaa • •
. , a • . '• .
•
iÇoantiança -: Doeea . Confiança S.A. 41.
José. N. , 439.409 --a: Primavera do Brasil N; 442;76s - C.B.Ps - el. 6 -;
, .1
w.
, t4 .::
....‘o -- elt.,.,041i. . i ;....
,3raérel
d . ... , e leo
ZaN
Polo Sul -' el. 42 4 - Atimad Mau 'Caetano Branco Filhos Ltda.alnd: '
¡Dutra - 44. 96.
L. Karim Amin Baaaat.
Comércio.
n110.
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N. 44,5.

-,:_.

vi ....
, 1. Bibil v ar ,

I

oegunda-feira
•

2

OF n CIAI,... (Seção III)

Março de

1964 693

N. 443.880 - Extrafin - cl. 1 - Hélio Rodrigues - Art. 117. n.o ro 54.333). - Concedo a restauram
N. 412.786 - Hering - cl. 9
Fábrica de Gaitas ""Alfredo Hering" Werner Lehmann - Com exclusão 1 - nas classes: 33 - 41 - 42 ção, art. 206.
de detergentes.
S.A. Comércio e Indústria.
Vicente Fernandes (junto à pa-•
50.
N. 443.834 - alicrophan - cl. 1 - 43
N. 442.789 - Vouga - ci. 1 tente n.9 54.653). - Concedo a resN.°
443.567
Sociedade
Ca- Werner Lehmann Com exclusão
Indústrias Químicas Vouga Ltda.
tauração com o art. 206.
rioca de Trote - classe: 33 N. 442.863 - Taê - ci. 17 - Pa- de detergentes.
Elektroketnisk A.S. (Junto à PaN. 443.885 - Retogol - ol. 1 - Heitor José Pasquinelli - Art. tente n.9 54.644), - Concedo a respelaria Taê Ltda.
N. 442.064 - Bailarina - ci. 8 - Werner Lehmann - Com excluaão 117. n.° 1.
tauração, art. 206.
Setup-Radio e Televisão S.A. - Su- de detergentes.
Pirelli Società per Azioni (junto
o 443.640 - Predial PernatnN•
bstituindo-se a expressão eletrola por
à patente n.9 55.759). - Concedo
buco
classe:
33
Predial
Permáquina falante.
INSIGNIA COMEIRCIAL
l 'snambuco Ltda. - Art. 117. na- a restauraçao, art. 206.
N. 442.881 - Aimée - cl, 41 N.V. Optische Industrie de Oude
DEFERIDA
moro 1.
OzórIe Couto.
Dein (junto à patente n.9 56.380).
- Concedo a restauração, art. 206.
N. 442.886 - Fluorodiur
cl. 3 N.° 433.597 - Imobilária N. S.
EXIGÊNCIAS
- "IBIA" Instituto Bioquímico In- da Conceição - classe: 33 - ImoPaulo Ribeiro de Arruda (junto
ter-Americano S.A.
à patente n.9 57.350). - Concedo a
biliária N. S. da Conceição SoN.°
443.645
eine
Lar
elas.
N. 442.913 - Jofacio - cl. 41 art. 206.
se: 33 - Filmes Ltda. _ Art. 117 restauração,
Beneficiadora de Cereais Jofacio Li- ciedade Comercial, - Art. 114,
Antonio Cunha Freire (junto à pan.o
4.
mitada,
tente n.9 57.653). - Concedo a resN. 442.931 - Sanigene -.cl. 2 - EXPRESSÃO DE PROPAGANDA. Indústria e Comércio - Cumpra tauração art. 206.
DEFERIDA
Pervemir ,Puerta.
Continental Can 0.9 Inc. (junto
a exigência.
•
N. 443.001 - Benazi - Cl. 315
à patente n.9 58.229). - Concedo
N.°
434.555
Daserra
S.A.
Confecções Benazi Ltda.
N.° 440.360 Portella a Nova
N.o 439.979 - Jacob Sassan - a restauração ext. 206.
N. 443.065 - Arnaldo - cl. 39 - linha Ornamental uma nova di- Apresente
Frita Rondholz (junto à patente
clichê.
Bunchaft & Filho.
n.9 59.941). - Concedo a restauramensão de confôrto para o seu lar
N.o 439.993 - Confértil Camis- ção, art. 206.
• N. 443.095 - Promindas - cl. 7 - classe: 40 - Alberto Portella saria Nacional de ertilizantes
Marcolino Telles Goulart (junto à
- Promindas Promoções e Comércio & Cia. Ltda. - Art. 121.
patente n.9 60.078). - Concedo a
Ltda. - Cumpra a exigência,
de Equipamentos Industriais Ltda.
N.°
440.373
Tourunion
restauração, art. 206.
N. 443.097 - Plutão - el. 11 - classe 33 - Deutsche Lufthansa
N.o 443.466 Empreitec Erich Golde (junto à patente núMetalúrgica Plutão Ltda.
Construções
e
Montagens
Ltda.
mero
60.082). - Concedo a restauN. 443.111 - Giannini - el. 41 -t A. G. - Art. 121.
'anão, art. 206.
Ltda. - Aguarde-se.
Frigorifico Giannini Ltda.
NOME COMERCIAL
N. 443.126 -\ Pilonga - cl. 35 EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXPEDIENTE DO DIRETOR
' DEFERIDO
Adelo. Ernestina Duprez Catuby TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
DA DIVISÃO JITRIDICA
Com exclusão dos artefatos de couros
N.o 394.886 - Imobiliária Fonão discriminados.
Dia 26 de fevereiro de 1964
EXIGÊNCIAS
N. 443.129 - Controles Visuais - rum S.A. - Imobiliária Forum
cl. 25 - Controles Visuais Ltda.
S.A. - Art. 109 n.° 2.
AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE
Dia 2(3 de fevereiro de 1964
EXPLORAÇÃO DE PATENTE
N. 443.166 - Cesta de Natal N- N.o 440.772 - Frigorífico TosCBE
Cia.
Brasileira
de
Extrusão
ovaeap - cl. 27 - Empresa Paulis- cano Ltda. - Fdigorifleo Tosca- (no pedido de cancelamento ex-offiIndústrias Químicas Eletro Cloro
to de Propaganda S.A.
no Ltda. - Art. 109 n.° 3.
cio na patente n. 9 68.052). - Sa- S.A.
(Elcher) - (pede para ser
N. 443.172 - A Masseira - cl. 32
tisfaça exigência.
anotada na patente priv. invenção
- Manoel Machado Raposo.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
Luiz
Candioto
(junto
a
patente
ri.? 65.233 o contrato de sua exploN. 443.221 - Pingo de Cristal n.9 61.200). - Satisfaça exigência. ração.
DEFERIDO
- Averbe-se o contrato de
el. 48 - Marie Françoise Indústria
Orquima
Indústrias
Químicas
Reuexploração.
e Comércio de Perfumes Ltda.
nidas
S.A.
(opoente
do
têrmo
núN.o
420.400 - Engarrafament:o mero
Indústrias Reunidas Vidrobeas LiN. 443.213 - Desespero - cl. 48
54.960). - Satisfaça exigên- mitada (pede para ser anotada na
- Marie Françoise Indústria e Co- Parobe, e Trovados - classe: 33 cia.
patente n.9 65,261 o contrato de sua
mércio de Perfumes Ltda.
{- 43 - 42 - Engarrafamento
N. 153.974 - Paiva Santos & Cia. exploração). - Averbe-se o contraTiradentes - cl. 26 'Parobe e Trovador Ltda. - Art. Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 413.219
to de exploração.
, 117 n.o 1.
Cassella Farbwerke Mainkur (jun- Expresso Tiradentes Ltda.
to ao termo n.9 233.195). - Satis- ." TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
N. 443.238- Voz Orionima - cl.
433.951 -- Aja -a classe: 33 faça exigência.
32 -a Instituto de Artes e Ofícios Di- - N.°
DE NOME DE TITULAR DE
Aja Comercial e Imobiliária
vina rovid.encia.
PROCESSOS
Mousselini,
Indústria
e
Comércio
Ltda.
Art.
117
n.0
1.
N. 443.260 - Luzzatti - el. 50 S.A.
(junto
ao
têrmo
11.9
427.308).
Banco de Crédito Luzzatti de São ta N.° 437.082 - Igreja Evangé- - Satisfaça exigência.
Arte Maschmenbau Dr. Ing
Paulo Sociedade Cooperativa.
lica Assembléia de Deus Vila AlN. 422.532 - José de Almeida IVIeler Windhorst (transferência para
443.838
marechal
el.
28
N.
zira (Santo André) . - classe: 33
o seu nome da patente n.9 42.4663.
- Satisfaça exigência.
- Indústrias Reunidas São Jorge - Igreja Evangélica de Deus Vila Ribeiro
_ Anote-se a transferência.
Dou
Haxter
Ino.
(junto
à
marca
S.A.
ny 226 873). - Satisfaça exigência.
Artas Maschinenbau Dr. Lng
Alzira - -Art. 117 n.° 1.
Meter Windhorst (transferência para
N. 443.469 - "M.A." - el. 17 N.° 440.204 - Edifício Trapio seu nome da patente n.9 43.557)
Victorio Saccoletto - Com exclusão cheiro - classe: 33 - José Reis
DIVERSOS
- Anote-se a transferência.
de metros para escritório.
Fleming
Art.
117
n.
o 4.
Molas no Sag S.A. (pede para
-Indústrias York S.A. Produtos CiN. 443.517 - Pôrto Seguro - al.
N.0 440.327 - Mercearia f iada- rúrgicos
(junto à patente n.9 2.346). ser anotada nas patentes as. 54.298
- Companhia Comercial Pôrto Seria e Confeitaria Rainha dos Após- ' Prorogue-se de aceérdo com o ar- - 54.563 a alteração de nome). guro.
Anotem-se as alterações de nome.
N. 443.518 - Pôrto Seguro - cl. tolos - classe: 43 - 41 42 - 43 tigo 42.
Industrie Batil S.A. (junto à pa7 - Companhia Comercial Pôrto Se- - Irmãos Amaral - Art. 117. núCl/feles William Simonsen (transtente 11.9 3.307). - Prorrogue-se de ferência
guio.
mero 1.
faze o seu nome da patenacôrdo
com
o
art.
41.
N.° 440.343 - Estação Rodoviáte n.9 56.528). - Anote-se a transN. 443.519 - Pôrto Seguro - cl.
Aldo
Sivelli
e
Angelo
Ravioli
(jun11 - Companhia Comercial Pôrto ria São Paulo Ltda. - Art. 117 to à patente n. 9 3.470). ferência.
narroSeguro.
número 1.
des Usinas -Chimiques Rhô'
gue-se
de
acôrdo
com
o
art.
41).
N. 413.520 - Pôrto Seguro - el. çã.o Técnica de Imóveis e. Admi- Móveis de Aço Fiel S.A. (junto neSociété
Poulene (pede para ser anotada
aa - Companhia Comercial Pôrto
à patente n.9 3.474). - Prorrogue- na patente n.9 64.181 a, alteração de
Seguro.
N.° 441.618 - Otan Organizaart. 41.
nome), - Anote-se a alteração de
N. 443.560 - Revista Adónis - nistração 'V. Nekatschalow - seAndré
Gustavo Diederioha (Junto nome.
el. :32 - Empresa Jornalística Adóclasse: 33 - V. Nekatschalow - Às patentes nsi 20.548 - 36.549
Société des Usines Chimiques Rhônis Ltda.
36.603 - 36.604 - 36.608 - 3:3,606 ne Paulen() (pede para ser anotada
N. 443.599 - "M.A." - ol. 21 - Art. 117 n. o 1.
- 26.607 - 36.608 - 37.846). - na patente n.9 64.377 a alteração de
Victoilo Saccoletto - Com exclusão N.° 441.635 - .Rádio ejty - 'Concedo
nome). - Anote-se a alteração de
a restauração, art. 206.
Classe: 33 - Dr. Arnon de Mello
de alavancas de câmbio.
nome.
I Telefonaktlebolaget L. M. EricsArt.
117,
n.°
1.
»
•
»
dee Usines Chimiques RhôN. 443. 60 1. A .
son (junto à patente 11, 42.468). neSociété
N.°
441.637
_13rasIlla
Tenta
Poulenc (pede para ser anotada
Victorlo Saccoletto.
Arquive-se
o
pedido
de
fia,
de
ClUb
classe:
33
nas
patente
as. 64.504 - 64.517
Cyrilla Mar- acôrdo com o pedido expresso a fia.
N. 443.729 - Rotnina
ci. 36 as
alteraçôes
de nome). - Anotemtins - Art. 117 n.° 1.
Modas Romina Ltda.
53
e guarde-se o processo.
•
N. 443.874 - Amplional - el. 1
se
as alterações de nome.
N.o 441.534 Orasilia Oblf
Guimarães Moreira (jun- Werner Lehmann - Com exclus:o Club - classe: 33 - Cyrill0 Mar- toNieolino
Telefunken AktiengeseliSchaft (pede
à patente n.9 44.736). - Conde Clet-ergentes.
tins - Art. 117 n.o 1.
cedo a resttairaçãO de acôrdo com para ser anotada na patente ne.
N. 413.876 - Procopiol cl. 1 - N.o 441.898 - Bazar de Stam- o art. 206.
mero 65.071 a alteração de nome).
alteração de nome.
Werner Lelimann - Com exclusão boul -- classe: 34 - Beber Alalu United States Rubber C.9 (junto - Anote-se
The Mead Corp. (tran.sferência
de detergentes.
&
Cia.
Ltda.
Art.
117.
n.
à patente n.9 49.637). - Concedo a
o
1.
N. 443.878 - Uniphên - el. 1 par!? c, seu nome da patente númei•o,
.
art. 206,
%Vernet. Lehmann - Com exclusão N o 4,49. 367 - Edtt 0 arpage restauração
65.186). - Anote-se a transferênCometa
Marcas
e
Patentes
(jun- classe: 33 '- Buma Pngenha- ta à patente '11.9 50.112). - Con- cia.
de detergentes.
ria
Ltda.
Art.
117.
n.°
Telefunken Aktiensellschaf 1 (pede '
cedo a restauração, art. 206.
N. 443.879 - Finoxan - el. 1 Indústrias Reunidas Sofá Cama para ser anotada na patente númes
/Vernet, Lehmann - Com exclusão N.° 442.885 - 4 Artes - classe: 33 - 41 - 42 - 43 - 30 - Drago S.A. (junto à patente neme-, no 65.870 a alteração de nome),
de detergentes
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tada na marca Prianta n. 279.742 EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
Anote-se a alteração de nome.
N. 439.422 -- Baby Quaker Standard Kollsman Industries In.. a alteração de nome). - Anote-se
classe; 41 - The Quaker Oats ComDAS SEÇÕES, REPUBLICADO
(pede para ser anotada na patente a alteração de nome.
pany.
POR TEREM SAIDO COM
Sodraga Soe, de Dragagens e
n.9 66.640 a alteração de nome). N. 439.432 - Nactate - classe:
INCORREÇÕES
Construções S.A. (pede para ser
Anote-se a alteração.
3 - Beechain Research Laboratories
Schweizerische Aluminium A.G. anotada na mama Suciraga número
(pede para ser anotada na patente 288.564 a, alteração de nome). - RIO, 26 D EFEVEREIRO DE 1964 Limited.
14. 439.482 - Westing-Alloy
priv. de invenção n.9 66.799 a al- Anote-se a alteração de nome.
Notilicaçáo
classe: 1 - Elétrodos Fradotti Societeração de nome. - Anote-se a
companhia Industrial e Comercial
alteração de nome.
Brasileira de Produtos Alimentícios
Uma vez decorrido o prazo de re- dade Anônima., - Sem direito ao uso
Telefunken Aktiensellschaft (pede (transferência para o seu nome da
curso prev.sto pelo artigo 14 da Lei exclusivo da expressão Alm.
para ser anotada na patente númeN. 439,491 - Langeani Pavan Materlac, número 290.058).
número 4.048, de 29 de dezembro de
ro 66.801 a. alteração de nome). - marca
16 - Comercial Langeani PaAnote-se a transferência.
1961 e mais dez dias - para eventuais classe:
Anote-se a alteração de nome.
Société des Usines Chimique Rhejuntadas de recursos, e do mesmo não van - Ltda.
EXIGÊNCIAS
ne Poulenc (pede para ser Jaiotadc,
N. 440.269 - Lucheiti - classe: 50
se tendo valido nenhum interssado, fina patente n.9 67.058 a alteração de
cam notificados os requerentes abaixo - Luchetti Comércio e Indústria Liminome). - Anote-se a alteração de
Glose Holst Co (junto as patentes mencionados a comparecer a êste De- tada. - Considerando-se todos os arnome.
números 50,507 - 58.187). - Satis- partamento a fim de efetuarem o paga- tigos reivindicados como anpressos.
• Molas No Sag S.A. (pede para faça a exigência).
N. 440.471 - Evelyne - classe:
taxa final concernentes à exC B Union Chimimie Chemische mento da
ser anotada na patente termo midos . respectivos'eertificados den 17 - Brasil Tecni Comercial e Impcmmero 96.885 a alteração de nome). Beelraven (junto a Nitente a. 61.146). pedição
tro do prazo de sessênta citas - na ta3ora Lantada.
- Anote-se a alteração de nome. - Satisfaça a exigência.
N. 440.474 - Robelon - classe:
forma do parágrafo único do artigo
Demétrio Peres 8; Cia. Ltda. Ervin Kirscimer Madeiras Sociedade
(transferência para o seu nome da Anônima (junto a patente número... 131 do Código da Propriedade Indus- 17- Brasa 'recaia Comercial e Impor.
tadora Ltda.
trial.
marca Acetona; n.9 159.322). - 3.500). - Satisfaça a exigência.
N. 440.872 - Seda - classe: 36
Anote-se a transferência.
Eletro Bell Representações Limitada
Sociedade Agrícola e Comercial dos
MARCAS DEFERIDAS
- Sevla Confecções Ltda.
Vinhos Messias S.A.R.L. (transfe- (junto a patente número 4,734). classe: 29
N. 441.5E8 - Urca
renda para o sea nome da marca S&Z1sfaça a exigência.
N. 333.230 - Sicarba - classe: 16 - Artefatos de Borracha e Ferro 'UrMessias n.9 165.475). - Anote-se a
The British Conon Industry Resear- - Cerâmica São Caetano Sociedade i-a" Ltda.
transferência.
Empresa Cinematográfica Pathé ch Association (junto a patente número Anónima. - Com exclusão de caixas
N. 441.581 - Ag rest - classe: 36
de descarga.
Indústria e Comércio (transferência 47.147). - Satisfaça a exigência.
- Agrest Sociedade Anónima, ComerN. 374.851 - Domina - classe: 17 cial, Industrial, Financeira e Imobiliápara seu nome da marca Solidus,
Montana Sociedade Anónima Engen.9 165.529). - Anote-se a trans- nharia e Comércio (junto a patente nú- - Indústria Estearica Santa Therezi- ria. .
ferência.
51.327). - Satisfaça a exigên- nha Sociedade Anônima.
N. 441.62 3- Cogelex - classe:
Parmaplast Indústria e Comércio nero
N. 431.101 - Perborcn - classe: 50 - Compagnie Genera!e LnEntrecia.
S.A. (transferência para a seu noPrima Eletro Domésticos Sociedade 46 - Companhia Tletragainina de prisca Electricmes.
me da marca Transfusol R número 167.362). - Anote-se a transfe- Anônima (junto a patente n„ 52.523). Osasco. -Com exclusão de idssolN. 441.701 - PT.F. - (-1,1111c:
ventes para gorduras e tintas para po- 21 - Mecânica P.T.F. Ltda.
- Satisfaça a exigência.
rência.
Chicople Manufacturing Corp (jun- lir e limpar calçados.
N. 441.721 - Veibras - classe:
Vinicultora e. Engarrafadora Ouro
N. 435.060 - Artmestico - classe: 21 -- Veibras Sociedade Anónima /cap.
Pino S.A. (pedt para ser anotada to a patente número 63.394). - Sa8 - Angerina Sebastiani de Martina° e Com.
nas marcas Sensação n.9 171:257 - tisfaça a exigência.
Atasco lanated (junto a patente nú- Irene Gonçalves.
NhS Zefa n.9 171.659 - Nhe Quim
N. 442.341 - ''Itt u -a classe: 5
n.9 183.821 - A nossa saúde nú- mero 63.716). - Satisfaça a exigênN. 434.771 - Gluxamina - International Telephone and Teiemero 184.300 - A nosa saftcle nú- cia.
3 - BUI Farmacêutica Ltda.
graph Corp.
mero 187. .204 - Tenha Fé iag 191,045
Prima Eletro Domésticos Sociedade
N. 436.318 - Fatalemática - Meu . Prazer n.9 191.845 - Para- Anónima
N. 442.367 - Bossa Nova - clas(junto
a
patente
n.
63.770).
classe:
3
Bial
Farmacêutica
Limitabens n.9 192.633 - Reitor número
se: 42 - Cairmo Limited.
Satisfaça
a
exigência.
da.
197.839 - Ouro Velho n.9 199.0621'
N. 441.582 - Fitesta - classe: 2.4
- Ouro- Fano na 199.232 - FanEthicon Inc (junto a patente número classe: 48 - Lixa Tecia e Limitada. - Manhedo Russo. '4
dango n.9 202.127 - A nossa saúde 64.359). - Satisfaça a exigência.
N. 438.318 - Emblemática N. 441.866 - Andu - classes 19
na 203.110 - Ouro Branco mimeConsiderando-se como característi- - Andu Metalplástica e Dentária Ij.
Johnson
(junto
a
patente
Johnson.
ai
. ro 213.884 - Saudável na 214.447
a forma de representação da mar- mitada. - Com exclusão de cutias - Farmatex na 222.175 - Parabens número 64.408). - Satisfaça a exi- ca
ca.
prótese.
Mestre na 243.791 - Ouro Fino nú- gência.
Prima Eletro Domésticos Sociedade
mero 251.849 - Ouro Fino 'númeN.
436.363
Walif.onox
clasro 270.559 - canadouro na 282.059 Anónima (junto a patente n. 64.886). se: 11 - Sociedade Paulista de Arte- SINAL DE PROPAGANDA DEFT.
- RGS 2433.682 - as alterações - Satisfaça a exigência.
RIDO
fatos Metalúrgicos Sociedade Anônima
de nome). - Anotem-se as alteraChemica/s Phasphates Limited (jun - Com exclusão de alfanges e ferro
ções de nome.
N. 440.139 - Emblemática - raa
Comerias Indústria e Comércio to as _patente número 66.505 - núme- comum a carvão.
N. 438.025 - 3F - classe: 6 - 11 - 25 - 28 - 32 - 38 8.A. (pede para ser anotada na mar- ro 66.492). - Satisfaça a exigência.
ca Comerfin n. 176.384 a alteraElektrokernisk AIS (junto a patente Forbril Fornecedora Fabril Sociedade - 42 - 43 - 44 -a 48 - 49. -o
/40 , de nome. - Anotem-se as al- número 66.792). - Satisfaça a exi- Anónima. - Co mexclsão de fornos F. Del Nero Sociedade Anónima. -terações.
para fundição, forjas, fornos para ba- Art. 12/.
gência.
Oleak Indústria e Comerciô S.A.
Poleghi Indústria Brasileira de Pro- tam-mito térmicos, molas de válvula,
FRASE DE PROPAGANDA (pede para ser anotada:, nas marcas dutos Alimentícios Bertolli Balbani So- mineração e pontos gigantes.
Oleak n.9 208.599 - Oleak número ciedade Anónima (junto a patente térN. 436.553 - 'Ca" - chiasse 40
N. 439.302 - As Que Mais aralp
209.343 - Oleak n.9 210.088 as almo 110.222). - Satisfaça a exigên- - Marcenaria Catalana Ltda.
terações de nome). - Anvtem-se
Vendem e Melhor Atendem - clamai&
cia.
- alterações de nome.
N. 436.679 - Tobeck - classe: 31 2 - 29 - 41 -. 42 - 43 -a- 44
Cornam Maus Sociedade Anónima 1- Tobeck
Sociedade A/18/113Ln Correias 46 - 48. - António do Amaral
João Siamieroll S.A. Fábrica de (junto
a marca número 83.167). - e Acessórios Industrals. - Com cicia- Art. 121.
Ferramentas para Lavoura (pede para Satisfaça
i
a exigência.
ser anotada na marca ..TS n.9 224.650
' são de bocal para tanque de gasolina.
Metaluaion Sociedade Anónima Pro- I N. 437.009 - Aislantel - classe: /TTULO DE ESTABELECIMENTO
a alteração de nome). - Anote-se
dutos Qiiásnicos (junto a marca núme- 8 - Indústria de Matariatis Métricos
a alteração de nome.
DTFERIDO
Gráfica. Itamarati S.A. (pede para ro 196.568). - Satisfaça a exigên- •Aislantel Ltda.
ser anotada asa marcas Itamarat1 cia.
N. 403.445 - Pena Branca - clasN. 437.685 - Dypbos - classe: I
na 264.268 - Itamarati n•9 284.266
Laboratório Sim Limitada (janto a - Metalmina Sociedad Ananim Co- ses: 33 - 4 - 16 - Pedreira Pena
as alterações de nome). - Anotaramarca número 226.476). - Satiifaça mercial Industrial Agaopecciaria Minem Branca Ltda. - Art. 1.17 número 1.
m as alterações de nome.
- Incluindo-se as classes: 4 - 16,
y Financiem
Agrobras Comercial e Industrial a•exigência.
N. 406.542 - Editâra O IndusWaldemlr Paula Freitas Santas e
B.A. (pede par, ser anotada na
N. 437.718 - Medusa FDAB - trial Brasileiro - classe: 32 - 33
marca Z nP 277.928 a alterna° de António José Gonçalves Moreira Leite classe: 38 - Uma° Ricci. - Com }méCarlos
Somna -, Art. 117 ndnome) .
Anote-se a alteração.
(junto a marca número 240.132). - exclusão de cartões e Inibas Indicas, mero i.
Andaram Clayton as C.9 8.A. In- Satisfaça a exigência.
naata-borrão, guardanapos de papel.dústria e Comércio (pede-para ser
N. 435.612 - Edilicio' Leiria N. 438.713 - Cubai° - classe: 41
Carbex Indústrias Reunidas Sociedaanotada, nas mareaj Claybon número 279.067 - Famoso n.9. 279.068 de Anónima {junto a. marca número - Indústria e Comércio Carbato Dila- classe: 33 - Ecal Empreendimeatoa
de Construções e Administração Lima.
tada. - Na classe: 91.
- Loiriaho n.9 279.069 - Drintadon 26$.074). - Satisfaça a exigência.
. - Artigo 117 número 4.
Yetnanjá n. 279.074
n.P 279.070
Twasinisel lalerak Offene ilandelsgeN. 439.139 - Verde Amarelo - - N. 438.819 - Sanuirai Braldrina na 279.107 - Parai- seachaft .(tunto a marca n. 287.105).
classe: 8 - António Marcia e Manoel 33 - 34 - 40 - Serraria Inhaúma
drin n.9 279-.108, - ClaydrIn nrfunea. exigência.
da. Silva - Salvador Viena - Pedro
., iro 279.1011-i as alterações de nome). - Satisfaça,
- Art. 117 número 1.
Manoel Oen:sevai Magalhães Santos i Miguel e Rubem Ackapho. Sem di- Anotem-se, as anexações'. .
N. 939.014 - Pedra Saban Arte
Começa/a/ • ImpontadMat Imitas ':(junte a mares Mauro 283.1891.
de= veada e ama- • indústria --- classes': 4
16 - 33 wis
i reito ao IMO exclusivo
PM.* &À. Iro& pala aia ain*- Setlefatm
rssa e 96 90669 mapeetasta
•

Cl/
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25 - Pedra Sabão Arte • Indústria
Limitada. - Nas classes: 4 - 16 25 e 33 - Artigo 117 número 1.
N. 439.024 - Agla-On - classes:
36 - 33 - José . Oliveira da Costa.
- Nas 'classes: 33 c 36 - artigo 117
D9 1.
N.9 439.218 - Brasília Air Lan-

ches Clase 41 - 42 - Petrónio
Camacho S.A. - Art. 117 n. 9 1.
N? 439.301 - Casas d'o Charque
- Classes 2 - 29 - 41 - 42 - 43
- 44 - 46 - 48 - Antonio do
Amaral - Art. 117, n.9 1.
Na 439.900 - Lina Cabeleireiros
Manicures e Pedicuras - Classe 33
- Corina Alves Develly - Artigo
117 n9 1.
N.9 442.130 - Petrolatos Mica Classe 47 - Petrolatos Zilca Ltda.
- Art, 117 n. 9 I.
N. 442.354 - Teatro Augusta Classe 33 - Fernando Avelino Cor- Art. 117 n. 9 1.
N. 9 441.573 - Touring Culb do
Brasil - Classe 33 - Touring Club
do Brasil - Art. 117 n.9 1.
N.9 441.971 - Seu Sitio Soc. Agricola - Classes 33 - 19 - 41 Almerinda da Conceição Oliveira Nas classes: 33 - 19 - 41 - Art.
117, n.9 1.
•N.9 442.012 - Belainki Publicidade
- Classe 33 - Aurele Serban Artigo 117 n.9 1.
N.9 443.057 - Gine Teatro Plana
- Classe 33 - Tito Livio Virrnond
Carnasciall - Art. 117 n.9 4.
MARCAS INDEFERIDAS
14.9 359.898 - Plásticos Ebtrutural
- Classe 17 - Goma S.A. Indústrias Brasileiras de Matérias PitusFRASE DE PROPAGANDA
INDEFERIDA
N.9 431.584 - Seu talão não vale
1 milhão, vale milhões - Classe 50
- Editora Lar Feliz S.A.
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
INDEFERIDA

n.9 228.327 a alteração de nome. - PRORROGAÇÃO DE PROCESSOS
Anote-se a alteração de nome.
Maveroy Indústrias Metalúrgicas
N. o 624.686 - Alsatia, classe 24
S.A. - Pede para ser anotada na - Dollfus Mieg & Cie. - Prorromarca: Maveroy n•9 274.128 - a
alteração de nome. - Anote-se a gue -se o registio.
N. o 246.687 - ALsatia, classe 22
alteração de nome.
Chocolates Dizioli S.A. - rTans- - Dollfus Mieg & Cia. - Prorferência para seu nome da marca: rogue-se o \registro.
Coelho Pascoalino n. 9 288.131. N. o 626.552 - Pernod Ris,
Anote-se a transferência.
classe 42 - Pernod - ProrroMagazine Louvre S.A. - Pede gue-se o registro.
para ser anotada na frase de propaganda Eiãqtieta da Honestidade,
n.9 249.474 - a alteração de nome. PRORROGAÇÃO DA EXPRESSAO
DE PROPAGANDA
Anote-se a alteração de nome.
São Paulo, Cia. Nacional de Seguros - Pede para ser anotada na
N.° 606.206 - Sensação do Lar
insígnia comercial Estes lavram para classe 8 - 9 -10- 11- 12seus descendentes, n. 9 269.067 - a 13-14-15-17-20-21
alteração de nome. - Anote-se a -22---23---24 -25--25-27
alteração de nome.
Wah Bleyle K.G, - Pede para - 28-20-30-31-32-34
ser anotada na marca Fig. de Se- -35-35-37-38-39-40
reia - na 282.108 a alteraçáo de - 44 - 48 - 49.
nome. - Anote-se a alteração de
A Sensação Modas S. A. nome.
Prorrogue-so o registro.
Irmãos Bernardon Ltda. - Pede
N. o 622.704 - Pegue Três Agua
para ser anotada na marca Do Lar
n. 9 290.736, a alteração de nome. Dois - Supermercados Peg-Pag
S. A. - Prorrogue-se o registro.
- Anote-se a alteração de nome.
Corleiniano R. Aquino - Pede
PRORROGAÇÃO DE TITULO
para ser retificado o seu nome na •
DE ESTABELECIMENTO
marca n. 9 300.421. - Retifique-se
o nome do requerente no têrmo de
N.° 625.525 - Luporini Comérdepósito.
cio e Indústria, classe 6 - 7 - 8
Comercindústria Corley Ltda. - - 11 - 21 39 - Companhia
Transferência para seu nome da Luparini Administradora e Comarca: Corly na 300.421. - Anote- marcial - Prorrogue-se o regisse a transferência.
• tro retificando-se o núm e ro PaJosé Nazareno Tavares - rTansferência para seu nome da mCte, ra 161.002.
Cabugy n. 9 432.127. - Anote-se a
N . o 601.962 - Importécnica
transferência,
•
Importação Exportação Indústria
Braelsul S.A. Importação e Exportação - Pede para ser anotada e Comércio; classe 1 - - 5 47 - Albany Oil Petróleo
na marca Opaquinho - n. 9 440.342 28
- a alteração de nome. - Anote- e Derivados Ltda. - Prorroguese a alteração de nome.
se o registro.
EXIGÊNCIAS
The Singer Company - No >b
de nome da- mar--aldoetrçã
ca n•9 161,6e1 - Cumpra a exigência.
Produtos Calourados Bebidas Ltda.

o
.d4:1 transferência
IV 430.568 - O seu carnet vale marca: 235.267 - Cumpra a eximilhedes - Classes 6 - 8 - 14 - gência.
Joali S.A. Indústria e Comércio
21 - 23 - 32 - 38 - 37 - 50 Casas Pimni S.A. Comércio e Im- de Matrelas Primas Têxteis - No
pedido de transferência para seu
portação.
N.° 437.783 - Seu açúcar vale nome da marca 232.549 - Cumpra
1 milhão - Clame 3$ - Editora Lar a exigência.
Máquinas eMMo
o to Peças Wallig
Feliz S.A.
- No pedido
t
traaMerêncla
da
147.9 437,784 - Sua soluçãç vale
; milhão - Clame 38 - Ealitora da atraca "M P W" - n.9 485.380
- Cumpra a exigência.
Lar Feliz $.A.
Seguezio & Cia. Ltda. - junto
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO ao térrno n.9 434.848. - Cumpra a
exigencla.
DE NOME DE TITULAR
DE PROCESSOS
DIVERSOS
Lingner-Werke G. M. B. 13. -.N. o 118.464 - Instituto PretraTransferência para seu nome da
N

marca Pitai n.9 83.376 - Anote-fie
a transferência,
Joseph E. Seagram .s; Sons Masa.
- Pede para etc anotada na marca: lareshies n.9 158.723 - a alteração de nome e a transferência. Arrotem-se a transferência e a alteração de nome.

Ezio Missiato * Irmão - Transferência para seu nome da marca
Alain-111k n.9 172.097. - Anote-se
a transferência.
Companhia Gaspar Gasparian de
Alimenta - Pede para ser anotada na marca ORAI 1i.9 120.393 -

a alteração de nome. - Anote-se

a alteração de nome.

março de 1964 695

grani Ltda. - Arquive-se o processo.
N. o 401.100 - Panificadora
Pontal Ltda - Arquive-se o processo.
N. o 414.306 - Sociedade AMnima Roxy - Arquive-se o processo.
N. o 418.539 - Ivonildo de Souza - Arquive-Se O processo.
N. o 414.097 - Joe's Restau;
rante e Bar Ltda. - Arquive-se
o prOcesso.
NP 413.109 - Jean Lacombe &
Arquive-se o proLtda.
cesso.

Casa Netto de Automóveis Saciem
dade Anônima (oposição ao têrm0
n. 9 608.869 - marca Netto).
Casa Netto de Automóveis Sociedade Anónima (oposição ao têxin0
n.9 608.870 - Titulo: Ferragen.9
Netto).
Asbrasil Aspersão dg Brasil S.A.
(oposição ao termo fio 808.990
Marca Abrasil).
Asbrasil Aspersão da Brasil S.A.
(oposição ao termo ri. 9 608.992
marca Abrasil).
Ibesa Industrie Brasileira de Em..
balagens S.A. (oposição ao termo
n? 609.339
marca Eletranattio).
Casa Adelino Produtos Anaeonda
Luta, (oposição ao termo 1 1 .9 609-871

-

marca Benne Japoneer.
Casa Adelino Produtos Anaconda
Ltda. (oposição ao termo n. 9 609.872
- Marca: Creinfix Japonez)
Casa Adelino Produtos Ar acenda
Lula. (oposição ao térmo n.9 609.763

marca Loque Japonez).
Ind. de Conservas Vara Cruz Li-

mitada (oposição ao termo número
610.403 - marca Vera Cruz,.

lbesa Indústria Brasileira de Embalagens S.A. (oposição m, termo
n9 610.497 - MarcaTrav O Ma.
Luis Oswairlo Uniz Campo; (oposição ao termo n. 9 609.756 - marca
Rei) .
Planenge Planejamentos e Engenharia Ltda. (oposição ao termo
n. 9 611.922 - Marca Planenco),
Dianda Lopez Cia. Ltda. 'oposição ao termo n. 9 607.984 - marca
aaarlux).
Therma A. G. roposiçãe ao tér-

mo n.9 4303.104 - Marca Termax). •

A Exposição. Modas S.A. 'oposição ao termo n a S94 024 - marca
594.024). '
Malharia Mascote Iada 'opatição
ao termo n.9 604.401 - marca Mascote).
Anderson Clayton fi C. 9 S.A. In-N.° 622.696 - Casa Cio - clas da:atila
e Comércio topasição au tere 36 - Clotilde de Araujc-se:2 mo n.9 605.542 - afama Flakod
Carlini, - Prorrogue-se o registvo. Araujo Costa S.A. Teoldos e Armarinhos (oposição ao térrno nume.

RETIFICAÇÃO

Urino 440.142 - Para o título
de Estabelecimento - Fábrica de
Bolsas Seng, classe 35 - Para o
requerente Zee Hu Seng - Clichê
publicado em 13-2-60.
Têrmo 452.193-- para marca
Superfina, classe 8 de Superfina
Ind. Mecano Peças Ltda. Clichê
publicado em 3-2-64.
Têrmo 464.525 para o T.titulo de
Estabelecimento Casa Aguiar, classe 33 - 8 - 8 - 21 - 50 - 1/
- 32 - 9 - 40 - 34 de 'Mana
Cecilia Grunho - Cliché publicado em 14-11-60.
VOTICIARIO
OPOSIÇÕES

25nancap S.A. ~ais ação
Comércio (oposição ao filmo seimero 610.418 - marca Pinam Cl. 50).
Obiabrando do Azaandola Ltda. -

ro 604.700 - marca X 20).
Merck & C. Inc, (oposição ao termo n. 9 589.694 - marca Derrnor).
J. & E. Atidnson United (opa.
siç.ão ao termo n.9 599.509 - mar.
ca Excelso).

Levar Brothers Port Sunliaht Limitai (oposição ao termo n.° 597.383
- marca Ever 1.001).
B. T. Barbitt Indústria Química

S.A. (oposição ao termo número
601.677 - marca Sol).
Shell Brasil S.A. Petróleo (opas!.
ção ao termo n.9 592.500 - Nome

comercial).
União Fabrl Exportadora S.A.
UPE 1oposição ao termo n., 598.346
- marna Estrela).
Dultn.ar de Azeredo Rodrigues -

(oposição ao termo n.44 002,815 marca Beiniar).
Financiara de Perfumaria S.A.
(oposição ao termo n 596.5)5 Marca: Dana Super).
Moageira Industrial Santo Antonio
Ltda (oposição ao termo número
461 429)
eaverio Barbaruio (oposição ao têr.
mo n.9 594.625 - marca Regina).
Emprêsa Guanabara 8.A. Enge.
xrbaria e Indústria (oposição ao ter.
mo n.g 597.873 - marna Guana.

(oposição ao termo n? 610.882. bara).
marca Alba).
Seta Comercial Ltda. (oposição ao
Manufatura Nacional de Plásticos
B.A. (oposição ao termo ii.9 4093' termo n. 9 594.558 - marca Retal.
Institut Natlonal dos Appellatione
-- marca Forpex).
Castor Industrial e Mercantil Lt- des Vilas et naus de Vie (oposieão
Mitada ( oPd:o/go ao térreo número ao temo n.9 593.545 - marca Pe.
pitas de Oro).
609.748 - marca, Astar).
Record S.A. Canfecçãea Teatcas; Laboratório Climax 8.A. do-posi(oposição ao tênue n.9 008.469. -' ção ao termo n. 9 006.338 - Marca
Cremei) „
Marca Record).
Casa Netto de Automóvais
Mignal Barbieri (oposiçã3 ao ter-

Brother Industries Ltd. - Pede
Anic g. P. A.
Nt 465.748
para ser anotada na marca Irmão - Pross1ga4e com a Indicação
.9 595.290 - marca Bandea.
dade Anónima (oposição
liermano - n.9 206.b21 - a altera- feita pela Seção.
ténno mon.9
ção. de nome. - Anote-se a altera- )1,0438.97Ó - - Produto/ AU- 'n.9 606.867 - mares. Ferragenette). Tante).
("aaa lgetto de Alatoa:Moia Soe, Ceramica ~ar* G.A. loposiçao
ção de nome.
Mgellrea foPosição ao Ume adune- aO t477u0 a$1.8.489 -. Marca
.
. eaBrOther Industrias 'Ltd. - Pede mentícit's.~ett I404';

• para ser anotada ,na mares Beet8Se
•

;

so cosmo •-••

. Maré)

696 Segunda-feira
,••
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Depósito Popular aupei Mercado , Volkar Sociedade Anônima, ComérIcotion S.A 1ndaatria cie Com. mero 604: 484 - Titulo: OrganizaEletroaloos lopaaçao ao ção Carvalho Serraria e Carpintaria S.A. (oposição ao térmo na 603.944 cio e Importação (oposição ao tèrato
- Marca Popular) .
tê:oro na 602.232 - marca ieron). São Paulo).
598.179 - titulo: Colear Peças e
•
Total Kg Foerstner &
(oposi- Acessórios).
Irapel Ind. de Sacos de Papei r' Comércio e Representaçes NordesLia.. (oposição ao termo 11.9 604.948 te Ltda. (oposição ao termo nubla- , ção ao termo n.9 603.438 - marca
Poliplas Indústria Brasileira' de Plás'Total) •
r° 604.946).
- acme comercial( .
ticos Sociedade Anônima (oposição ao
Par ticipaçes
lmooiliaria • termo 595.741 - marca: Poly Pias).
Learcli
A elxpasiçao Moda.s S.A. ((mos:
Ater Assistência Técnica de En - Lera
Ltda.. (oposiçao ao termo nuçào ao térmo n- 594.024 -.- more • canaraentos
-" mero 665.572 - marca Lipil
Ltda. --(oposição ao talErnesto Neugehauer Sociedade Atte,n.9 608.677 - marca ,Atel).
Fabrica cle Aparelhs e Material n,ma Indústrias Reunidas (oposição ao
Tocnoprint Gráfica S.A. (opoa1- mo
Atei
Assistancia
Técnica
de
EnEletrico e ame Ltda. moposiçao ao
gÉ10 ao tétano n9 611.825 - marca
rasi canarnentos Ltda.. (oposição ao ter- termo n.9 607.288 - marca aamer). - termo 600.856 - marca: The Jetsons).
Reais:a de Bele° de Hotéis BSocopeças Soc. Comercial de Peças
€08.679
insígnia
Atel).
mo
n.9
Auto Un.on . GMBH (oposição fio Limitada (oposição ao termo 603.360
leiros)
Padaria Elite Ltda. (oposição ao - termo
na
604.322
Marca
DoMciihenny C. (oposição ao tarm o térmo
n.9 606.077 a- Marca Elite kano) •
- marca. Sopeça).
na 1:23.157 - Marca Tabocas).
Café Brasil Comércio c Indústria LiAatiebolaget Eleotrolux 'oposição Jaguara).
Zeiss Ikon A.G (oposição ao (ar- mitada (oposição ao termo: 603.452
aa urino n.9 607.532 , - marca DuIndústrias Coelho S.A. (oposiçao mo n.9 604.865 - marta irialto).
achai •
ao termo na 605.066 marca CoeBasic Products Coro (oposição ao - marca: Penácio).
R. Morley Limited (oposi- lho).
Construtora Canadá Sociedade Anótermo
n.° 603.538 - marca: Soda
Vaa. o tarmo n. 607.850 - Marca
Compact Engenharia Lida (opo- Ceil)
nima (oposição ao termo: 598.532 lara ,
sição ao termo n.9-607,406.- marca
nome comercial) .
Baste Products Corp. (oposição
Laack & C. Inc. (oposição ao Compact).
termo n.9 603.536 - marca Sola).
Decasa Utilidades Sociedade Anônitérroo n.9 .609.586 marca ImMoinhos Unidos Brasil- Mate S.A. ma Indústria e Comércio (oposição ao
Tarem Terraplanagem Mecanizaantam) .
607.681 - termo 606.507 - sinal de propaganda
ao térmo
„Alba S.A. ruchlatrias Qubnicas da S.A. (oposição ao termo núme-. (oposição
Anita).
(opoáçáo ao. tèrmo n.9 610.882 - ro 609.830 - Titulo Terraplenag,em Marca
Manoel Baeta Antunes (oposição Crédito Feminino).
em Revista)..
inana Alba).
Companhia Swift do Brasil (oposiao
termo n.9 607.594 - Marca: SoDen(al-ia Brasileira S.A. InchasAssociação de Ajuda Mútua djos nobel) .
ção ao termo: 603.566 - marca: Jaarai e Comércio (oposição ao têrmo Motoristas S. A. (oposição têrmo
Nestlé S.A. (oposição ao . termo caré).
na 431.976).
n.9 609.254 - Titulo Taxi Arnarelo). n•9 603.886 - Marca a'rutfrio)
Comercial e Construtora Nôvo MunAgta Aktiengesellschaft - (oposição
Associação de • Ajuda Mútna dos
E. I. Du Pont de Nernourt and
ac. tirmo n.9 607.813)
Motoristas S .A. (oposição ao termo C.9 (oposição ao termo na 693.344 do Sociedade Anônima (oposição ao
termo 601.917).
Monaco Modas Ltda. (oposição -ao n.9609.255
Título: Taxi Anita -' Nome comercial).
Indústria de Sumos Erechim Limitatermo na 607.948- - Título MÓ- ralo).
Casoy S.A. Importação e Comérnau
Icro Ftolamentas S.A. (oposição cio de Artigos Domésticos (oposição da (oposição ao termo: 603.709 Laborterapica Bristol S.A. Ind. ao termo n.9 602.226 - nome co- ao têrmo na 603.490 - Marca: marca: Nobre) .
,•
Qui.nica e Farmacêutica (oposição marcial).
Companhia Importadora Sul Rio
Cosy).
ao termo na 530.838 - marca ZiIcro Rolamentos S.A. (oposição
Blindex Construçes Elétricas Es- Grandense Incosul (oposição ao termo
matrex).
ao taarmo n.9 602.223 - marca peciais e Blindadas Ltda. (oposição 603.376 - marca -Alvorada).
Máquinas e Moto Peças Wallig Ioron).
Marca:
ao têrmo n.9 608.502
Companhia Industrial Farmacêutica
S.A. (oposição ao têrrao número
Brindex).
(oposição ao termo 607.469 - mar607.028).
Efegeh Imóveis S.C. Ltda. (oposomervell
Brothers
Limited
topoMáquinas e Motel Peças Wallig sição ao têrcno n. 9 604.340 - marca isçtio ao termo n.9 604.942 - Mar- ca: Giarlarn).
S.A. (oposição ao termo número Efece).
Companhia Antártica Paulista, In.
ca K).
607 (38).
dústria Brasileira de Bebidas e ConePromeca S.A. Indústria. e ComerHector
Homero
Pernendez
(oposiIndústrias Químicas Nob Ltda. cio (oposição ao térmo n.9 606.609 ção ao temo n.9 605.308 - Marca xos (oposição ao termo: 599.958 (oposição ao termo n•9 609.985 - - insígnia Promeg).
• marca: Caçula).
comercial).
marca Nobre). ,
M. D. Publica,tions Inc. (oposiIndústria e Comércio de Does SanJarcy M. Budal' (oposição ao terErnesto Neugebauer S.A. Inds.
ção ao termo n.9 604.561 - Marca ta • Fé Limitada (oposição ao termo
Reunidas (oposição ao termo núme- mo n.9 597.546 - Merca: Café MD).
Leão).
ro .610.008).
M.' D. Publications Inc. (opoési- 434.327 - marca: Bolota).
Viúva F. G. Schmidt "g Cia. Ltda.
Nacex Ind. e Comércio S.A. (opoFrigirifico Wilson do Brasil Socieção
ao termo n.9 604.562 - Marca
ao nno
termon.9 503.221 eição ao termo n•9 611.124 - Nome
dade Anônima (oposição ao termo:
M
dical
Doctor)
Marca: Ieda).
comercial).
Smith Vianna Sifuences & Cia. I M D Publications Inc (oposição ao 602.590 - marca: Brazão).
Cia. Brasileira de Produtos em
Cimento Armado Casa Sano S.A. Ltda. (oposição ao tèrmo n. 9 609.588 termo 604.563 - marca: Moderno ! J4 R. Geigy Sociedade -Anónima
(oposição ao termo 603.614 - marca:
Doutor).
(oposição ao tèrmo n.9 610.652. - - Marca ,Alvorada).
Nallhelm Naumann , (oposição ao
marca Sanit.
Du Pont Do Brasil Sociedade Anô- DD -ex).
Artefatos de Borracha Rubberpart
Oiions California Ltda. (oposição termo n•9 604.569 - marca Wai- nima, Indústrias Químicas (oposição ao
ao tèrtno 11.0 603.703 - marca Otica kiki).
termo 605.521 - marca: Matalesma). Limitada (oposição ao termo: 602.938)
Sociedade
Técnica
de"
Materiais
Soe Joalheria California).
Madison Eletrônica Indústria e Co-.
Volkswagenwerk A_ G (oposição ao
Casa ron.seca Duarte Cereais Li- tema S.A. (oposçião ao tarmo nú- têrmo
mércio Limitada (oposição ao termo:
602.274
marca:
Sewolks
Memero
604.882).
mitada (Oposição ao termo número
609.395 - marca: Madison).
Ciba Société Anonyme (oposição cânica).
810.742).Giroflez Sociedade Anônima, CadeiSicol Comércio e Indústria, Sociedade
Kibon S.A. Indústrias Alimentí- ao termo n.9 603.023).
Omega Louis Brandi & Frua S.A. -Anônima (oposição ao ttermo 601.140) ras e Poltronas (oposição ao termo:
cias (oposição ao termo n•9 609 .010
- • (oposição ao têrmo n.9 004.245, Escritório • de Construções e Enge- 609.618 - marca: Girofix).
- Marca: Koiki) .
Kiaon S.A. Indústrias Alimentl- - Marca Omega)
Giroflex Sociedade Anônima, Cadeinharia Ecel Sociedade Anônima (opoBrasitol S.A. Para a indústria e sição ao termo 605.341 - marca: ras' e Poltronas (oposição ao termo:
cias (oposição ao termo n•9 609.011
Comércio (oposição ao termo nú- Marca Kciki). 609.619 - marca: Giroflix).
Ecils)c.
mero 607.592 - Marca Stylon)
Predial Lapa, Limitada (oposição ao
Autiebolaget Svenska KullagerfaEscritório de Construções e EngeCia. de Cigarros Souza Cruz (opobrieaen (oposição ao termo- número sição ao termo n.9 607.313 - Tftu- nharia Ecel Sociedade Anónima (opo- termo: 609.631 - titulo: Parque tia
607.709 - marca SIF).
lo Charutaria Estrela).
siçãoao têrmo _605.340 - marca: Lapa).
Indústrias e Comércio Luta XV SoProdutos Químicos Ciba S.A. - Ecil).
Cie] Comércio Indústria e Enge(oposição ao termo n. 9 607.152 - ' Tscritório de Construções e Erige- ciedade Anónima (oposição ao termo:
nharia S.A. (oposição ao têrmo
MarcaPremix)
mero 604.277 - Marca Cie».
! nharia Ecel Sociedade Anónima (opo- 605.777).
Cia. Quimioa Ithoclia Drasileira
Casa Comercial Engenharia S.A.
Innocenti Societa Generale Per Lin648.556 - sição ao térrao 603.269 e•- , marca: . dustria Metalurgica e Meccanica)
(oposição ao termo na 608.804 - (oposição ao têtano
Ecil).
Marca
Liovit).
Mim rea Casa).
•
• (oposição ao termo: 607.944 - titulo:
ever Brothers Port Bunlight 14- I Tscritório de Construções e Enga- Casa dos Lambretistas).
Orgateco S.A. Comercio e Indils- mited
nharia
Ecel
Sociedade
Anônima
((no(oposição ao termo n.9 007.200
trla (oposiçoa ao têrmo n.9 603.558). - Marca
Escola Panamericana de Arte Socie! sição ao termo 603 .268 nome coRetrolux).
Maquinas e Equipamentos Mello
dade Civil (oposição ao termo: 608348
mercial).
Dibra
S.A.
Ind.
e
Comércio
(0Pc)S.A. (oposição ap termo n•9 609.286). algo ao termo n.9 602.595 - Marca
; A Empresa Gráfica O Cruzeiro (opo - narca: Curso dos Famosos AdisCertac S.A. Cia. de Equipamen- Dibrasa).
sição ao termo: 601.929 - marca: tas).
AmerIcan Marietta S.A. Tintas e • Foto Fofocas).
tos Rodoviários Tratores e AcessóComercial . e Construtora União Lirios (oposição ao termo n• 9 608.309 Lacas (oposição ao Urino n..
mitada (oposição ao termo: 608.561
1
Nobel
Comércio
e
Engenharia
Se.
Mana DulaC).
- insígnia Certa).
• - nome comercial). •
S.A. Shopping New do Brasil : ciedade Anônima (oposição ao termo
Representaçes de Máq uinas Moto- Editora (oposição 30 termo numero
Paraguaçu Indústria e Coxlercio de
603.824 - titulo Shopping Center da
res e Aceseórios' P,erruna S.A. (opo- 603.823),
Tijuca).
• Peças, Ferros e Aço Limitada toposisição ao termo 1i.9 608.216 - marImobiliária Harmonia, Ltda. (opo- i Legião da Boa Vontade (oposição ção ao termo: 609.738 - marca: Pa-.
co Rema) •
sição
ao termo n.9 597.141 - matca ao termo 603.504 - marca: Boa Von- raguassu).
Tzcnoatral Máquinas Ltda. (oposiCasa Adelino Produtos Anaconda Litade).
ção ao termo n.9 807.206 •- Titula: Harmonia).
S.A. Shopping Nos% do Brasil 1• Grillo Paz Comércio e Indústria So- mitada (oposição ao Piei-mo: 610.336
Teenasal).
Atlanta Taxi Aéreo Ltda. (opo- Editora (oposição ao termo número ciedade Anónima (oposição ao termo - marca: Vanzol).
stção.ao Nemo n.9 6136.793 - marca 608.820 - Título HOZ Shopping Oen- 601.642 - -título).
I Finam Sociedade Anônima, Finaister de SM Paulo).
Atlanta).
Acumuladores Vuivania Soçiedadc ! eia:multo, Crédito e Investimentos (opa
ELA.
Casa Comeroial Eng
Casa São Paulo Maaeriaia de
Anónima (oposição ao *ralo: 199.554 afolho ao termo: 510.418 - mamas
(oposição ao ~oo
tração Latia. (o posição ao ièrnio
lifaeoa dersal) ,
marca: Emblemática) ,,
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MARCAS DEPOSITADAS
~lb

feias de ~lb ara o rekl. là) d•

aa Serepealliada ~d. Da deria pattioaele eoreagara a

~tem • praga da te dias pata o 4640~, 0$0 MO*. ~Ó ame mio pa00. azioonsile,ise.s .
lagetemed da ~dada liaaiet~ atrigai gee to pegarem projetam:los moa a earn~ áo
Termo me 615.551, de 6-11-63"
Jowa S. A. Indústria Mecânica
São Paulo

Um. tocai" costroa celulose; água
rem, placo', albumina, ;minus, *lamela
alvaiade, alvejantes industriais, aluaiaio em piá, amoníaco, anti-lacrastantes,
aati-oxidautsa, anti-corronvos, anta deMagentas, azotatos, água acidsdada para
acumuladora& água. oxigenada ara fias
ladainhas, amaria banhos ara galvaalzaçao, benzina, benza betumes, bicar.
boaato de sódio, de °tangia; cal virgem.
caraõea, carbonatos, catalizadores, celalote, chapas, fotográficas, composições
enlataras de iaciadioa, cloro, cerroaa
vala cromatos, corastes, creosotos; das.
cerames; desincrustaates, dissolveatam
amainam fotográficas, enxofre, éter, semaltes, esteando& fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, Batida para freios, formol, fos aatos industriais. fluoretos, fundentes para solda;
galvanizadores, gelatina para fotografias
e piaba& giz, glicerina; hidratos, hidro' alatoa; imperineabilizantes, loduretos;
lacas; massas para pintura. magnéaio,
mercúrio; nitratos. aeutralizadoms, aitrocelulose; óxidos, oxidautes, óleo. para pintura. óleo de linhaça; produtos
quimicos para impressão, camas industrial, papeis emuisionáveis, para a foto.
grafia. papeis de tumesça, papeis keliografIcoe e reliocopista, peliculaa senta
vela, papela para fotografias e. analista
de laboratórios, pigmentos, potassa, pés
metálicos para a composição de tintas,
preparações para fotografias, produtos
para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas, prussito; reativos.
renovadora& reveladores; sabão neutro
sais, salicilatos. secantes, sen.sibilizaates,
silicatos, soda caustica, soluções gal gaicas de LIA0 industrial, solventes; bulia.
tos; tintas em pó, liquida& solidas ou
pastosa para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos.
fibras, celulose, barcos e velculoa. talem industrial, danar; vernizes; "arca°

« - «.

Clame
Produtos farmacautkos aur anal
(remédios)
Classe 4
Substancias e produto' de origem animal, vegetal ou mineral* em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, zsfaitico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita. benjoim, breu. cal:afora.
caolim, chifres, cera* de Plantas, ceras
vegetais de carnateba e sucuri, crinade cavalo, criam em geral. cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, cstapas.
enxofre, Rilhas, fibras vegetais, t fluam
secas, grafites, goma em bruto, granito
em bruto, Icieselghur, aquicios de plantas, laica em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos. Madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas
mica, mármores em bruto, óxido de
manganea, óleos de cascas vegetais,
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plumbagina em bruto. pá de
moldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcár.a
plantas medicinais, pedras em bruto.
quebracho, raizes vegetais, resinas; rasinas naturais, residuos, taxe-eis, silirao.
seivas, talco em' bruto, xisto, xisto
betuminoso e silicato
Classe 5
Aço em bruto. açp preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundia°. aso
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto. bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável.
laminas de metal, lata em fealia, latão
em Milha, latão em chapas, latão em
Vergalhões, liga metálica, fimalhas,
manganês, metais não trabalhe 1..; ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro. zinco

ao Dewartaateme
paquarkia,

lubrir chaves:, csarteletes. ventilzdonns
assustares para forjas bombas , centre.

fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistilo para Vidos os fias, mictes, caldeiras • turbinas, isjetorea para cal.
deiras, válvulas e transportadores ama
tomáticos de alta e baixa pressão..
prensas hidráulicas, martelos mecânica"
e máquinas amadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para una
aar ferro, aço e bronze, máquinas para
Classe 6.
indústrias de tecidos; teares, urradairas,
Para distinguir: Aceleradores. alternaencanatórias, espuladeiras, torcedeirm,
dores, anais de istão, aneis de esferas
aseadeiras, rolos e roletas, brunidorm
para rolamentos, anais de óleo para
paar cereais, máquinas para fabricar
facilitar o arranque dos motores, autopapel e máquinas para fabricar papel e
lubrificadores, aparelhos para aperfeimaquinais de impressão, dínamos e
toras a explosão, anais de segmento,
receptáculos
çoar a mistura de combustíveis de cioClasse 7
bielas, bombas de ar comprimido, bombas lubrificantes, bombas de circulaMáquinas e utensílios para serem usa..
' ção, bombas de combustivels para modos exclusivamente na agricultura e
toras, bombas de óleo, burrinhoa, bomhorticultura a saber: Arados, abridores
bas de água e gasolina para automóveis,
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâbronzinas, blocos de motores, cabeçotes.
nicos e empilhadores combinada
cabeçotes do cilindro, cilindros, comarrancadores mecânicos par agricultupressores, bombas injetoras para motora, batedeiras para cereais, bombas
res em geral, peças para motores que
paia adubar, ceifadeiras, carpideiras..
usam bombas injetoras, carburadores,
ceifados para. afloz, charruas para :gnicambios, cariar de embreagem, cariar do
cultura, cultivadores, debulhadores,
motor, comutadores, cubos de placas de
desiacadores, desentegradores. esmaga.embreagem, culatras de cilindros cadores para a agricultura, escarrificldo.
misas para cilindros e trilhos, caixas de
rea, enchavadeiras, facas para máquilubrificação, diferencial, dastribuidores
nas agrícolas, ferradetras; gadani-fos,.
de gasolina, diafragma, dispositivos de
garras para arado, grades de &acme
oudentes, máquinas, batedeira,s para
arranque, dinamos, dispositivos de igagricultura, máquinas insetifugas, mártiÇãO C elétrica para motores, embrea.
genes, engrenagens, engrenagens para
quinas vaporizadoras, máquinas de
mancais, engrenagens de cremalheiras,
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas. perfuradoras para a agricuk
eixos de comando, direção e transmissão, elevadores hidráulicos, engrenatura. inquinas de plantar. motochargens multiplicadoras, engrenagens de
ruas, máquinas regadeiras, máquinas deroçar, de semear para sulfatar de
parafusos sem fim, engrenagens de distribuição, 4iltros para óleo, gaseificadotosquir; de triturar, de esfarelar terra,
res de liquidas combustiveis, geradores.
para irrigação, para matar formigas e
geradores d eeletricidade, ¡untas unioutros insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar . para
versais para condutos 'agua de máquiagitar e .espalhar palha, para conher
nas e motores, lubrificadores centrifuClasse 2
go& mecanismo impulsionador do dialgodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agrícolas de
ferencial, -motores de combustão, mulcortar árvores, para espalhar, para caSubstancias e preparaçaes quitnicas usatiplicadores, molas de aatIvulaa,
pinar, máquinas combinadas para setoras, mancais de roleta, molas, macacos das na agricultura, na hortictutara. na
mear e culturar, de desbanar, para eme
de roscas, de parafusos e hidráulicos, veterinária e para fins sanitários, a
aliar máquinas e moinhos para forra
magnetos de ignição, mandris, magnetos saber: adubos, ácidos sanitários, águas
desinfetantes e para fins sanitários,
gens, máquinas' toscadoras. ordenado.,
para motores
apanha-mosca e insetos (de goma e
res mecânicos, raladores mecanicos. roa
Tarmos na. 615.564 à 615.612, de Papel ou papelão). álcalis. bactericidas,
loa compressores para a agricultura,
baraticidas, carrapaticidas, creaol, ateso6-11.1963
sachadeiras, semeaderas segaderas
Clame
6
talina, creosoto, desodorantes. desateSociedade Rádio Marconi Ltda.
cadores de terra, tosadorcs de grama,
Cantes, defueradores, exterminadores de Para distinguir: Máquinas • pastas de
São Paula
tratores agrícolas, válvulas para
pragas e :larvas daninhas. esterilizan- máquinas para todo/ or finar industriais:
máqunas agricolas
tes, embrocaçbes para animais, enxer- Máquinas de roaquear, serras inecáidClasse 8
tas,
motores
elétricos,
alternadarea,
ferfarinhas
de
ossos,
fertilizantes,
tostos.
fatos, formicidas, fumigantes. fungici- ramentas e placa* para tornos, gera- Para distinguir: Artigos e rpz:rennal
da& glicose para fins veterinários, gua- dores para corrente continua e alter- elétricos e eletrônicos em geral. apare-,
no, herbicidas. inseticidas, iasetifugos, nada, plainas, máquinas de furar e cen- lhos e artigos para instalações derrocas
larvicidas, microbicidas, medicamentos trar tornos =clinico& prensas neecani- e,hidráulicas, conjuntos de 'peças óticas,
para animais, aves e peixes óleos de- em, máquinas amassadeiras, misturado.. formando diversos aparelhos de ática,
sinfetantes e veterinários, petróleos sa- mas e distribuidoras de concreto e isstilações elétricas e artigos elétricos e
nitários e desinfetantes. papei fumega' barro, máquinas compressoras. miai:I- eletrônicos para automóveis, aparelhos
t6rio, pós inseticidas, parasiticidas. fun- nas adaptadas na construção e conser- e acessorios de radias, aparelhos e insgicitlas e desinfetantes. preparações e vação de estradas, mineração, corte de trumentos didáticos, instrumentos de preprodutos inseticidas, feranzidas. desin. tmadeira, movimanto de terra, carreto' cisão, instrumentos cientificas, acende• fetantes e veterinários, raticidas, remé- . outros fins industriais, elevadora, ma- dores, acendedores elétricos. ácurnut
desempalhadoras, descascadorm rira elétricos apitos, aspiradores de pé.
Ind.. Brasileira
dias para fins veterinários. sabates vete- quiam
ardidos e desinfetantei sais para fins erisacadoras., brunicloras. ,clasaificarloraa taadres de microsc6pios, aw.dhas clara
agricolas. borticulas, sanitários e vete- rentiladoras: moinhos„ para cereais, antenas, anrplificadores, aneniometros,
Clame . 1
..
atrOs vacinas máquitms aecgdoras. Uttu.,-adaras, pal. amperometros, aasaaeiras &Inalara, adap1 , n
is Zdi
ar
..verLtadoras ftesas....'pattrizes.':trar~ aclakedóres,a alaaaajoura, rtatialalaipz.
alimpar, r Absorventes, acetosa. ripara
is,rf°3f
vene
n&r"-Q31:ver
sulleatóastirraPe
acicioa. acatamento e coloração adeila
` quecedorés de ambiente,
inset0s, a nimais ' e' berva" 'daninhas'. ¡tesouras mecânicas, tuplus.lxiejuinas
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aparelhos de controle e medida, apare- dejas, bacias, baldes, bombonieres, bu- louça e de porcelana) — copo, taça, trocelulose petardos projetis. pipocas,
os de expurgo utilizado na limpeza e les, colheres para pedreiros, cadeados, lógo de água, jógo de whisky, Bicos pistolões, pólvora, rodinlaas, substAntlea
Sesinaecção de sestinas, mictorios e correntes, cabides, ' craves, cremonesa cairo, (artigos êsses de vidro), forma, explosivas, tanque de guerra, torpedoas
tabuleiro,
travessa,
bandeja,
terrina,
tracs
para ens
.putros locais, aparelhos de ligações
pa- chaves de araausos, conexões
Classe 19
ias banheiros, aparelhos de ar refrige- canamentos, caixas de metal, para por-1 prato pires, leiteira, 'bule, rnanteguetra
Para distinguir: Ave s eovos em geral,
(artigos êsses de vidro refratário)
ado, aparelhos de ar condicionado, tões, colunas, canos de metal. chaves
inclusive do bicho da seda, animais
1
tiparelhos de alta tensão, aparelhos au- de fenda, chave inglêsa, cabeções; estrH
Classe 16
bos, canecas e copos, cachepots, cen- Para distinguir: Materiais para consto:- vivos, bovino, cavalar, caprinos, gelas
máticos para descarga de agua, apanáceos, ovinos e suínos
tro de mesa, coqueteiras, caixas de ções e decorações: Argamassas, argila,
relhos de ar refrigerado
Classe 20
e ' Classe 9 acondicionamento de. alimentos, caldei- areia, azulejos, batentes, balaastres, b:offlabafadores de som, ac-ordeons, altos, rões, caçarolas, chaleiras, conchas, cus- cos de cimento, blocos para pavimenta- Ancoras, boina, cintos de natação, paa
prcos de violino, assovios, bandolins, cuzeiros, coadores, distintivos, dobra- 1 ção, calhas, cimento, cai, cre, chapas raquedas e salva vidas de sua indústria
e comércio
banjos, baterias, birimbaus, bombordi. diças, enxadas, esferas, engates, esgui- Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Classe 21
aos, bombos, boquilhas, caries, clarones, chos, enfeites de metal para automóveis, chapas para coberturas caixa., d'água,
concertinas, contra-baixo's, cometões, espumadeirasJormões, %Ices, ferro pa- caixas para coberturas, caixas d'água, Para distinguir: Veículos e suas partes
t orneias, cornetins, cuicas, fagotes, ra cortar capim, ferreelhos, facas, fa- caixas de descarga pra lixos, edifica- istagrantes, aros para bicicletas, autoflautas, flautins, guitarras harmônicas, cões, fechaduras, ferro comum a cara ções prernoldadas, estuque, emulsão de moveis, auto-caminhões,
a
ões
de , c ain
viõe
b i o,s, amortecedores,
,
harpas, liras, órgãos, pandeiros, pia- . vão, fruteiras, funis, fôrmas para (Mo- base asfáltico, estacas, esquadrias,
estru- barcosr
nos, pifanos, rabecão, saxofones, iam- ces, frigideiras, ganchos e guarnições turas metálicas para construções, lamas( breques, braços para veículos, Widehoras tamborins tantães, tímpanos, com. de metal, grelhas, garfos, ganchos pa- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas , tal, carrinhos de mão e carretas, cami.
bones, trompas, violas, violoncelos e ra emendas de carreias, limas, lf,minas» de junção, lages, lageotas, material isca- : &iões, caminhonetes, carros-ambulantes.
violões
lâminas para barbear, licoreiros, latas Jantes çontra frio e calor, manilhas, mas- : carros-tratores, carros-berços, carros,
Classe 10
de lixo, jarras, machadinhas, molas para sas para revestimentos de paredes, ma- , tanques, carros airrigadores, carros-carPara distinguir: .Abaixa linguas, abre Portas, martelos, marretas, matrizes, deiras para construções, mosaicos, pro- : roças, carrocerias, chassis, chapas, dradenótomos, agastadores, agra- marmitas, navalha, navalhas para bar; dutos de base asfáltico, produtos para culares para veludos, cubos de vaios, agrafos para ossos, agulhas para bear, púas, picões. pregos picaretas, tornar impermeabilizantes as arpeias- cubos, carrinhos para máquinas de esinjeção, algodão hidrófilo, alicates, porcas, parafusos, pratos, porta gelo, sas de cimento e cal, hidráulica, pedra- cravar, corrediços para veículos, cubos
amalgamas, aparadores, aparadores pa. poseiras, porta pão, porta jóias, porta gulho, produtos betuminosos, impermeas de rodas, colmeias para radiadores de
ra gins médicos e cirurgicos, aparelho frios, paliteiros, panelas, rastelos, rol- bilizantes, líquidos ou sob outras formas veículos, desligadeiras, estribos, escarevestimentos e outros usos nas das rolantes, elevadores para passagels
para massagens, aparelhos de pressão danas, ralos para pias rebites, e rega- para
construções, persianas, placas para pa- ,
ros e para carga, engates para carros,
arterial, aparelhos de diatermia, apare- dores, raladores, serras. serrotgs, sacar- vimentação, pecas ornamentais de cimen- i,
lhos de raios ultra-violeta, aparelhos de rôlhas, tesouras, talhadeiraz, torquesas.1 to ou gesso para tectos e paredes, papel , eixos de direção, freios, fronteiras para
' guidão, locomotivas, lanchas,
raios X, • aparelhos de infra- vermelho, tenazes, travadeiras, telas de arame, tor- para forrar casas, massas antarisidos veiculos
aparelhos de surdos, assentos para en- neiras, trincos, tubos para encanamen- para uso nas construções, parquetes. : motocicletas, molas, motociclos, motofêrmos, ataduras, balanças para clini- tos, trilhos para porta; de correr ia. portas, portões, pisos, soleiras para por- ' cargas, moto fogões, manivelas, navios,
t a infantil, bisturis, cadeiras para cli- . ças, travessas, vasos, vasilhames e tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta.
brisas, pedais',panteas,
rodas parapara
bis
Dica médica, calçadores, cambraia hi- I
cos tubos de ventilação, tanques de ci- ' ônibus,
para-choques, para-lamas,
verruinas
cicletas, raios para veiculos, raios para
&adila, canulas, catout, cêra laminada,
menta, vigas. vigamentos. varas
Classe 12
bicicletas, reboques, radiadores para vaiClasse 17
cêra para incrustação e articulação, cm- Alfinetes, agulhas, botões comuns, catas para fins clínicos, cera colante, cia- darços, colchetes, cós, dedais, elásticos Pana distinguir máquinas e instalações cubos, rodas para veículos, salina, trai
eras =bancais, colheres cortantes, com- para roupas, enchimentos, fivelas, golas, para escritório e desenhos em geral: cicies, torantes para veículos, vagões.
pressas de tecidos, contagotas, costóto- ilhós, miudezas de armarinhos, palas e Arquivos para correspondência, alma . velocipedes, varetas - de controle de afofadas para carimbos e para tintas, abri- gador e acelerador, troleis, troleibus, vamos, curativos cirúrgicos, curetas, dmpresilhas
emes de carros, toletes para remos
tes artificiais, dentaduras, depressores, 1 . Classe 13 i dores de cartas, arquivos, apontadores,
Classe 22
e!filatadores, dinâmetros, drenos, duchas Abotoaduras para punhos, águas 'ma. berços para mata-borrão. borrachas, '
vaginais, elevadores, estojos higiênicos tinhas lapidadas. alfinetes para adiamar brochas, canetas para desenhos. corta- Para distisguir: Fios em geral, para
• espartilhos, especulos vaginais, espon- ' vestuários, de metal precioso, una. dores de papel, colchetes, carimbadores, bordado e tricotagem; fios em geral
Jim clinicas, estojos de bolso, para ins- : precioso ou suas imitações, anéis de cestos para papéis e correspondência,' ara tecelagem pe uso comum; fio de
trurnentos cirúrgicos, estufas, espãtulas, adorno, balangandans, berloques, brin-1 classificadores, clips, coladores, canetas, lã ou êlo em meada ou novélo-, torcida
escaipelos, escalpelos cirúrgicos, escala : cos, broches, cola-es, contas de metais compassos, cofres, canetas taiteiros, ca- ou não; fio de lã ou pelo, em meada
netas esferográficas desenhadores, data- ou novdo para bordado, costura, cropaios.. escopros, esteroscópios,
extrato•"
u p as eciosas
ou sem -ramosas
e
res. escavadores, feltros para estaplas- suas imitações usadas como adornos' dores com minas, descansos para lápis chê e trico; linhas para bordado, cosa
tura,. crochê e tricô
tua. fios de linho, para feridas, facas, ou na confecção de bijouterias, corren- e canetas, esquadros, espátulas, furados :
para Classe
máquiI
23
ganchos para músculos, celafômetros, tes de uso individual ara adorao dia- res, fusins, fichários, fitas
escrever,
fichas
para arquivos.
mar,defitas
gomadas.
Máquinas
para: Tec:dos em geral, tecidos para confecgases, godovias, goivas, gesso, gram- mantes lapidadas esmeraldas laradadas, nas
pos para suturas, guta-parcha, histeria- medalhas com santo, pulseiras, safiras máquinas para escrever, calcular, e ao- ções em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão, alpa
metro. Ideal base, irrigadores, instru- !apiadas, topázios lapidados turrnalinas
grampear. goma arábica, gomadores
cânhamo, cetim, caroá. ,casemiras,
antas airurgicos para operações, liga.
ca
lapidadas e turquezas lapidarias
grampeadores, grampos e ganchos para fazendas
'
e tecidos de lã em peças, juta,
auras de cânhamo. líquidos e pós para
escritórios, gis, godets, instrumentos de iersey, linho, nylon, paco-paco, percaClasse 11
Impeza e polimento, lixa, luvas e deescrever
e
de
desenhos.
lápis.
lapiseiras,
ralai' raion, seda natural, tecidos
deiras de borracha para hospitais. limas Vidro comum, laminado, trabalhado molhad
mata-borrão, máquinas e una,
"na'
para osso, lancetas, massas plásticas em tôdas as formas e preparos, vidro apetrechos para apontar lápis. mapo. plásticos, temclos impermeáveis e tecidos
de pano couro e veludos
para fina odontológicos, mascaras para cristal para todos os fins, vidro induss secas, metros para escritórios
e 'para
Classe 21
anestesia, mesas de operações, meias trial com telas de metal ou compotas desenhos, papel carbono, perfuradores, _ .
,
contra varizes, mesas para curativos. ' ções especiais: ampolas, aquários, as- pastas para escritórios, com fechos de
amares, atacadorea para eanartillioa
amares,
Ossos. ponta de guta-percha para obtu-; sadeiras, almofarizes, bandejas, cuba- metal.. pastas para escritórios, com
paata.I
e calçados, ataduras de algodão para
fe- Al
exceto para fins mediairações de canais, porcelana; protetores ta', cadinhos, cântaros, cálices, centro •
de
metal,
.
porta-tinteiros,
bandeiras,
para seios, pincéis para garganta, pinças ' de mesa, cápsulas, copos, espelhos, as- lápis, porta-canetas, porca çarimaaal nata
diversos
fins, bordados, braçadeiras,
anatõmicas, ulmão de aço, protetores. aaaraddras, frascos, formas para doces, porta-cartas, porta-blocos, penas, pica- 1 borlaa, cadeados, capas para móveis e
porta amalgamas. rolos cirúrgicos de fôrma para Menos, fios de vidro, gar- sas, pincéis, prendedores de papéis, per.: planos, carapuças para cavalos, corIãde pau, ruge para desgaste dentário rafas,
'
garrafões, graus, globos, haste, cevejos. réguas, atenda, separadores, dões, debruns, lã, fitas; forros, franjas,
e rodas, retoscópio, gugia, sarjadeiras, l anas, jardineiras, Acordam, mamadal. para arquivos, sinetes, tintas para et.; festão, feltro para órgão, bafos, galarWandaraca, sécia e crina para soturas, ras
o o manteguetras, pratos, pires, porta- cravei'. tiralinha, tintas para carimbos,: deter, lamparinas, mochilas,' mosquetei!sacos para gêlo e balsas para agua P ias, paliteiros, potes, pendentes, pa- tintas para duplicadores, Untas para Inas: roa, nesgas, ombreiras e enchimentos
guante, sondas, seringas para lavagens dedais, saladeiras, serviços para re- pressão, tintas para desenhos, aparelhos' para roupas de homens e senhoras,
a injeções, serras, serras para raquito- frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- para tirar cópias, pastéis de tintas para panos para enfeites de móveis, não
Mia, tampões higiênicos, preservativos, sas, vasos, vasilhames, vidro para vi. escrever e desenhos, máquinas de mis: fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
dereçar, máquinas registradoras
1 passamares, pavios, rédeas, rendas, retermômetros, tira-leite, tesouras, Capas 4raças, vidro para relógios, vareta,
1 des' sacas, sinhaninhas para vestidas.
Classe 18
nos, toalhas higiênicas, ventosas e ver- vidros para conta-gotas, vidro pata
automóveis e para para-brisas e
Acido picrico( azoteto de chumbo, arniz isolante
a
mas, balas de aço, bombas, busca-pés, telas, tampos para almofadas. não Iaxícaras
Classe 11
canhões, cápsulas para anuas de- fogo,feitos
acudo
de móveis,
artigos
juta,
departe
algodão,
cânhamo,
linho, atas
Para distinguir: Ferragens e ferramenClasse 15
chumbo
para
seda, raion,
na pêlo e abras
não
tas de tôda a espécie, cutelaria em ge- Prato, Pire, saladeira, lecoreiro, bules cartuchos de munições,
espoletas
co-:
ineluidos
em outras classes
ai e outras artigos de metal nãe inclui- terrina, leiteira, maaa'egueira, compota!- caça, clavinas, dinamites,
i
.
s em outras classes: alicates, alfaia- , ra, molheira, bomboniere, açucareiros, muna, . espoletas elétricas, espoletas de. .
ara- 1 Classe 25 '
es.s alavanca , arruelas, argolas, ali- biscoiteira, teravessa,xicara, pia, lava- percussão, explosivos, fogos de
ficios, fogos de bengala, foguetes, NB. i Pare distinguir: ,Arvorea de natal, bisavas, armações de metal, abridores tório, banheira, bidê, latrina, farra, foros de cós.
, gelatina fulminante, gra- I I* 100, bolas para aplanes de arvores.
lata, aramas lisoa ou farpados, apa- vaso) filtro, maceiro, moldura
I, cartas geografleas. catte*a
nadas, materiais explosivos. InOrteiros„1 tíli
ra', 'banano, bigornas, baixelas, bem109191 ~Cot 'NU Mtie¥
1 ~Mim dteclays, mntturiss,.
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estampas, gravuras. frutas de vidro, fi- ros pás . de'cosaiha. pedras . pac,es saia nas; bonés, boleros. corainaçúcas CaElPs. lefones, borrachas para carrinhos índiogura sde ornatos.- festões, fotografia& ticiaia. porta-pão, pulseiras, para ralé,- ama capotes. calma; calçaasaras,. dam, Wats, borracha-, para amortecedores,
lonas de louça. tiguras para enfeitar. glos, protetores ,. para documento& pu, loa, Matos, cintas, camisas; camisetas • bainhas de borracha para rédeas, aoclani
boaase aniversarios, batizados, casa- xadores de água para uso doméstico. calções, cartolas,. coletes, corpinhos, c• de, motor, câmaras de ar, chupetas cormentos e, outras ,. quaisquer comemora- - porta-copos. porta-niqueis. porta-notas,' roulass cuecas, colarinhos, cueiros, aba, tibeis massiços , de' borracha, cabos para
aões. gravuras. imagens, letreiros.. ina-• porta-documentos. placas, rebites rodi- pus; dolaaans; echarpes, estolas, farda. ferramentas, chuveiros, calços de' bornearuns. inaauetes, obras artísticas. obras abas recipientes, suportes suam tes para meato': gorros, galochas, gravatas racha, chapas e centros de. mesa, corde pintura, paineis e cartazes para de- guardanapos, saieitos, tubas; tigelas,' guardar-pó; impermeáveis; !acamas; lea• das . de borracha; cápsulas . de borracha
corações e par aexposiçao, projetos. tubos para ampolas, tubos para seria- . ços, leques, lançaria, ligas, libré., lia para centro de mesa,. calços de- borramostruários de mercadorias, diversas e gas. travessas, tipos de material plata ' genes; mantas, meias: palaa, paletós , cba- paias máquinas, copos- de' borracha
para propagandas: suportes , artIsticor esmeril em pedra, ern, pó. em dixe. : ~tufas. pijamas, peignoirs, punhos parir freios, dedeiras, desentupideiras.
para vitrines, estatuetas .- para adornos. em pasta paras aliara moer e desgastar.. peitoa• e peitilhos rara camisas. peleri- discos de mesa, descanso para pratos,
rebolos. adesivos para tacos, adesivos , Ra& polainas. ',cinchas, pullovere; qui encostos, êmbolos, esguichos. estrados,
para fins artisticos, aaboletas
para ladrilhos e adesivos pare azulejos. monos, quepic regidos, robe de' siam esponjas de borracha, em quebrajacto
Classe 26
torneiras, fios de borracha lisos,
Artefatos . de madeira em geral: Argo- anéis, carretéis para tecelagem e guar- ' are.. roupas de brim paira o traleallso . para
lai. algudares, armações para balcões' 'lições de material plástico para Dadas. roupas feitas para crianças, roupões • de fôrmas de borracha, guarnições para
coavefs, guarnições de borracha para
e para vitrines, artefatos de madeira tico, sacolas, sacos. saquinb as vasilha.. banho; saias, sapato& sandálias, sola automóveis, guarnições para veiculos,
para caixas, tppurne, bandejas, barris, ases para acondicionamento. aasos. x1.. ', déos. 'horta, sungas. siada& autterea lancheiras para escolares, aminas de
'caras, colas a frio e• colas não incluidos suspensórios. soutiens, sobretudo& tia.
baldes; batedores , de carne, caixas; Caia em outras classes, para borracha. para jea, teraos. toucas, tailleurs. turbaatem
,borracha para degraus, listas de borraabe& caixotes, caaletes, cunhas; crua
comines, para marcineiros; para noa- i uniforme& uniforme, para empregada cha para janelas e para porta. lençóis
zr tas, cubas, caçamba. colheres, cestos - teiros, para vidros, pasta adesiva nus
de borracha, manoplas, maganetas. prors I
vestidos; xales
para paes, cepos, para casinha, cabos correias, pasta e pedras para afiar 1
tetores para para-lamas, protetores de
Classe 37
para ferramentas, cantoneiras; angraClasse 29 a• Roupas, brancas, para cama e mem; para-choques, pedal de acelerador, pedados, estrados. esterinhas, estojos, ex- Para distinguir escamas comuns. aspa- Acolchoados para camas, colchas,
dal de partida, ceras para businas,
copremedeiras. embalagens de aadeira, nadores e vassouras, basculhos, escoavas bertores, esfregões, tronhas„ guardaria.
pratinhos, pneumáticos, pontas de borescada formas, gaiolas, guarnições para bilhares, para banho e de banho, pos, jogos. bordados, jogos de' toalhas. racha para bengalas e muletas, rodas
para porta-blocos, guarnições, para cor- para chaminés para escadas, de esprto lençóis, mantas- para camas, panos para massiças, rodizios.revestimentos de
tinas. guarnições de madeiras para para roupas, para espingarda, para fun- cosi:lha- e panos de pratos. toalhas de borracha, rodas de . borracha para móveis, sanfonas- de vácuo, suportes de'
utensilios domésticos. grfos, malas de dição (de aço), para garrafas, pare ro
g o e banho, toalhas de mesa, toa- motor, sapatas do pedal de breque. semadeira, palitos. pratos pipas, pinos. janelas, para limpar frascos, para um- lhas
para
jantar,
toalhas
para
chã
e
sernbaio e isoladores, suportes. semipuxadores. prendedores de roupas, pepar roupa, • para tetos, esfregões. vas- café, toalhas para banquetas, atrasardestais monogramas. 'palitas. pasinhas. souras de fibras‘e espanadores, vassou- ções para cama e mesa, toalhanhas pneumáticos, suportes de _afalai°, sanfonas de partida, saltos, solas e solado&
gar ainhos e colheres para sorvetes, pa- ras de crianças de vidoeiro, de esfregar
(cobre pão)
de borracha. surdinas de boi racha para
litos para dentes, táboas de passar rou- assoalho, de rua, de casa, de estribaria
Classe 38
aplicação aos fios telegráficos e releiapas, táboas de carne, tonéis, torneiras,
e vassourinhas
Aros para guardanapos de papai nicos, travadores de porta. tijelas,
tambores, tampas, suportes de madeira.
Classe 30
aglutinados, álbuns tem branco), álbum, tubos, tampas de borracha .sara contarodinha, rolos, rosários e vasos
tinas de borracha para elaboração
Guarda-chuvas ,bengales, guarda-sol, para retratos e autógrafos, balões (ex. gotas, tinas
bengalas e suas partes
Classe 27
de substâncias quimicas
ceto
para
brinquedos)
blocos
para
Para distinguir artefatos de , palha ou
integrantes
Classe 10
correspondência, blocos para cálculos,
fibra: Artigos de fibra, malas de gaClasse 31 blocos para anotações, bobinas brochu- Para distinguir:, Móveis em assai, de
lhamo, capachos de cd.co, capachos de Adesivos de vedação. anéis para veda- ras não impressas, cadernos de asara- metal vidro, de aço ou macieira, estofibra, esteiras de palha. esteiras de ;ao, argolas para vedação, arruelas
ver, capas par adocumentos, carteiras, fados ou não, inclusive móveis para esfibra vegetal, esteiras, esteisinhas de para vedação; barracas d ecampanha, caikas
de papelão, cadernetas, cader- critório. Armários, armaários para bapalha para mesa, fio de pita, joeiras de betumes para vedação, buchas para ve- nos, caixas de cartão, caixas para pa- nheiros e para roupas usadas, alniciafibra, malas de canhamo, obras de padas, acolchoados para móveis, bamos,
lha, obras de fibras, rédeas de corda, daçao. bujão (rõlha para tarraxa); ca. pelaria, cartões de visitas, cartões co- balcões, banquetas. bandejas, domi.dia.
boe, canaletas, cimento refratário para raerciais, cartões índices, confeti, carregistadores de fibra vegetal para água, revestimento
de caldeiras, cordas, cor- tolina, cadernos de papel melimetrado reei, berços, biombos,, cadeiras, carrinhos
utensílios de fibra vegetal, xerga de dais, cordões, correias de transmissão e em branco para desenho, cadarnos para chá e café, zonjuntos para dorcaco e verga de esparto
de tôda espécie; enxárcias, esferas para escolares, cartões em branco, cartuchos mitórios, conjuntos para sala de janClasse 78
tar e sala de visitas, conjuntos para
Para distinguir: Artefatos de material veação; Milhos para amarradios, for- de cartolina, crapas planográficas, capara vedação; lonas, lonas para demos de lembrança, carretéis de pa-a terraços, jardim e. praia, conjustos
plástico 'e de nylan: Recipientes !abri.- ros
es doa de material plástico. revestimen- freios de veiculosi manguieras, massas palão, envelopes, envólucros para cha- armários e. gabinetes para copa e coto* confeccionados de substancias ani- para vedação, molas para vedação; no- rutos de papel, encadernação de papel zinha, camas, cabides, cadeiras giramais e vegetais: Argolas, açucareiros. lhas, tamções' para vedação (a- a não ou papelão, etiquetas, fõlhas índices, tórias, cadeiras, de balanço, caixa de
armações para óculos, bules, bandejas . medicinal), tesdas, tira para vedação, fôlhas de celulose, guardanapos, livros rádio, colchões, colchões de mola, dis.
Fases para telefones, baldes, bacias, " hol. tubos para vedação, tribulações' pua não impressos, livros fiscais; livros de pensas, divisões, divans, discotecas de
vedação; válvulas para vedação
ma, caixas, carteiras; chapas, cabos,
contabilidade; mata-borrão: ornamentos madeira. espreguiçadeirasi guarda-rouClasse 32
de papel transparente; pratos, papelis pas, estantes, mesas, mesinhas, tnesipara ferramentas e- utensilios cruzetas 1
caixas para acondicionamento de al1.1 A lmanaques, anüncios, boletins boletins nhos, papéis de estanho e de alumínio, aaas para rádio e televisão. mesinha
mentos, caixas de material alstico para impressos, crônicas, jornais, revistas i papéis
•r
papéisb - para máquinas • de escrever, móveis paa peç s teatrais, „a i„,„„,ão, papéis fantasia, menos levisão, molduras para quadros portabaterias, coadores, copos, canecas, co,. peças cinem atograficas,
there& conchas, cestas para pão cesti- programas radiofônicos • programasi par^-^"."--par acirrar, paredes, papel almaço com retratos, poltronas, poltronasacamas,
de televisão
prateleiras, porta-chapéus. sofás,
nhas, capas para álbuns e para livros
• ou sem pauta papel- crepon, papel de
Classe 34.
sofás-camas. "travesseiros c
cálices, cestos, castiçais para velas,
;
' seda papel impermeáve l, p pe
seguintes
ti , papel a- l em be)tigos:
vitrine
caixas para guarda de abjetos, caril,- Para distinguir: Osar
bina para impressão, papel encerado, 1
chos. codores para chá, descanso parai Tapetes para automóveis, tapetes, cor- , oalel
higiênico, papel imperane axe),
Classe
11
pratos. copos e copinhos ia plástico tinas, passadeiras, capachos. linóleos, •
para copiar. papel para desenhos, pa- Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
parar sorvetes, caixinhas de plágio:, oleados e encerados. panos para. sualhos
. pel para embrulho , impermeabilizado' açúcar, alimentas para animais; amido,
e paredes
para sorvetes, colherinhaa, pasinhas.1 a
papel para- encadernar, papel . para es- amendoim. ameixas. amêndoas, araruta.
Classe
33
garfinhos de plástico para sorvetes, forcravar, papel - para imprimir, papel pa- arroz, atum; aveia, avelãs, atoe, azeie
i,e/ea
prepa.
istinguir
,
Couros
Para
d
minhas de plástico para sorvetes. discos,
radas
ou
não,
camurças,
cromos,
vaquerefina para embrulhos, papel caldeu, ' tonas, banha, bacalhau, ',ata& baias,
de mesa, estojos,. estojos' para óculos,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
embalagens de material plass:ca emba- tas. pelicas 'e artefatos dos mesmos: papel celulose, papel de linho, papel a& em pó e em ara°. camarão, canela
lagem de material plástico para sorve- almofadas de couros; arreios, bolsas, absorvente, papel para embrulhar ta- em pau e em pó. cacau, carnes, chá.
papel, rotes, estojos para objetos. espumas de carteiras, caixas, chicotes de couro, baco, papelão, recipientes de
caramelos chocolates, confeitos, crava,
nylon, esteiras, enfeites rara automó- carneiras, capas para ábnaã e. para setas de papel. rótulos de papel, rolos cereais, cominho, creme de leite. cremes
livros,
embalagens
de
couro,
estojos,
de
papel
transparente,
sacos
de
papel,
veis massas anti-ruidos; scoadoras de
eartalo, alimentkios, croquetes, compotas, canpratos, funis, formas para doces, fitas guarnições de couro para automóveis, , serpentinas: tubos postais, de
. Rica, coalhadas, castanha. ceola. cond.tubetes
de
papel
• mentos para alimentos, colorantes,
Isolantes, filmes, fios de ceiulom, fechos guarnições para porta blocos, malas,
.
Classe 39
para bolsas, facas. guarnições. guando- maletas. porta-notas, porta-chaves, por-;
chouriços, dendê, dõces, &ices- de fruçõcs para chupetas e mamadeiras. guar ta-niqueisa pastas. rédeas, selins. sacos Para distinguir: Artefatos de borracha; tas, espinafre, essências alimentares. emriaçacs para porta-blocos. auarraçaSea para viagem, sacolas, solas e solados. borracha, artefatos' de. borracha para padas. ervilhas, enxovas, extrato de co-.
tirantes para arreios, valises .
para aquiaiticadores e para batedeiras
'veiculo& artefatos de borrazha- não lis- mate, farinhas alimenticias, favas. ftClasse36 aluídos cm outas classes: Acracia, ar- arda& flocos, farelo, fermentos, feiiao,
,de frutas e legumes, guarnições cie nula!
seriai plástico para utensiLos e objetos, Artigos de vestuários, roupas feitas, golas, amortecedores. assentas para ca- • figos, frio& frutas sêcas, natural, eacrtsguarnições para- bolsas, garfos, galerias semi-confeccionadas au sola medida deiras, borrachas para• aros 'rsatenses de. talizadas. glicose, goma de mascar gora a
para cortinas: larros, laminados plar para 'homens, senhora, e. crianças.' • cofre, buchas ,.da estabiliza ror , buchas. • dura& granulos, grão de bica gelatina, 1
ticos, 'lancheiras. l oura/capeba& " malas, 'saber: 'Agasalhos' feitos de peles natta buchas para jamelo. hatesor . de, parle. aolabadaa ,geléiast herva doce.. aterra a
orisaaisi prendedoras de ioupai. [alindo:" raia'' ou" 'artifitiak " anáguas, aventais, 'batante $1 ch'assfi • jaoa para, vanoadeir: mate: hortaliças. lagostas, !ínguas,
ais, bases para te-, condensado, leite em pó, iegt ss slo
ria para ;navais, pisei, ,peasorra palitei: ,. 'Utak babaderel.` . .bIbiaS, blusõe& • boa.-Cas,1 biaaádeirisa
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Termo n.° 615.614, de 6-11-1963
rva, lentilhas, linguiça, louro; mas- creme para limpeza da pele, e para base
Indilstria de Produtos Químicos
alimentícias, mariscos. manteiga.- de pó de arroz, esmaltes para unhas.
"Arlequim" Ltda.
strargarina, marmelada, macarrão, mas. escôvas para dentei, cabelo, roupas,
Ia de tomate, mel e melada mate, mas- cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
São Paulo
dias para mingaus. molhos molusc as, pestana, cílios e bigodes, fivelas para
tostarda, mortadela; nós moscada. ao- o cabelo, glicerina perfumada para uso
ARLEQUIM
*es: óleos comestivels, ostras. ovam' de toucador, gratnpoa para o cabelo,
t. Ind. Brasileira
bites. patos, pralinés. pimenta pós oara geléia de petróleo perfumada. lápis
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa- para maquilagem, lança-perfacaes. IcrClasse 46
48. petit-pois, pastilhas. pizzas. pudias; ções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
Art gos da classe
queijos, rações balanceadas para sai-, sabão, em creme, em elixir e em pó.
mais, requeijões, sal, sagu. sardinhas , liquidas para ondulação, permanente,
Termo n.° 615.615, de 6-11-1963
zandulches, salsichas, saltnes. sopas eis- lixas . para unhas, tutu& óleos /para a Emula indústria de Milho e Derivados
tadas, sorvetes. sucos de tomate e dc cabelo, pasta e pós para dentes.penof'Limitada
as; torradas, tapioca. támaras. talha- nies, petróleo ara uso de toucador,
Priut
trutas;
São Paulo
rim, tremoços, tortas. tortas para ali- pastes e pó para as unhas, on-pons
mento de animais e aves. torrões, toaci- para pó de arroz, papéis perfumados,
diabo; vinagre
carminados, e com pó de arroz. pentes,
MI LIA
pomadas perfumadas para o embelezaClasse 42
.Ind. Brasileira
mento da cutis, pon-pons, pó de
Aguardente de cana, composta ou não,Classe 50
URU
cobagaceira, batidas, b.ter, cerveja,
Impressos
Classe
49
nhaque, gengibirra, gin, licores (de aniz
Termo n.° 615.616, de 6-11-1963
de cacau, de frutas ou essências natu- Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
Luzecor Pinturas Ltda .
raia ou artiNc:als), rum, tre-mute, :passatempos, a saber: álbuns para reSão Paula
vinhos, vidka e whisky
m
cortar e armar aviões, autoove.s,
aros,
argolas,
bercinhos,
bonecas,
bonel
Classe 43
cos, baralhas , de cartas, bolas para
IndL.1:frCa(slleira
Aguas gazeificadas, guaranás, refrescos, todos os esportes, brinquedos em forma
Classe 50
refrigerantes, sodas de frutas, xaropes, de animais, balões de brinquedo, bilhaImpressos
essências para refrigerantes
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
i em forma de instrumentos musicais,
Classe 41
Termo n.° 615.617, de 6-11-1963
brinquedos em forma de armar. brinRepresentações M. G. Ltda .
Para distinguir: Bolsas, caixas. cartel-quedos de borracha com ou sem assoSão Paulo
rei e esteijos para acondicionamento de vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
çachimbos, charutos, cigarros e cigarri. cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
M.G.
Sias. fósforos ou fumo, charu t eiras. ci- para esporte. cartões para loto, casiT.nd, Brasileira
gatreiras, fosSareira se tabaqueiras, ca- nhas de brinquedo, casinhas de armar,
çhimbos," piteiras, boquilhas e ponteiras, cadeiras de brinquedo, carteiras e enfiltros, isqueiros e suas partes integran- velopes com Rilhas para recortar e
Classe 50
tes (inclusive pedras), instrumentos pa- armar, calçados para bonecas, cordas
, Impressos
ra cortar charutos e limpadores para para pular, clavinas para tiro ao alvo,
Termo n.° 615.618, de 6-11-1963
cachimbo, charutos, cigarrilhoa, cigarros,- copos
de dados, caixinhas de música,
rapé, fumo em fardos, em fedias, des- dados, dardos, discos, dominós, espin- Pélco-Plá — Indústria e Comércio de
,
Plásticos Ltda.
fiado e em corda
, gardas de brpinquetio, espingardas de
São Paulo
Classe 45
1 vento, estaquinhas para jogar, enigmas,1
engenhos de guerra de. brinquedo, ter- ,
?ITSITC21
•E • PUi
Para distinguir: ' Flores naturais, plan- rinhos de engomar. ferramentas para!
STIc1"02Isa
tas. sementes e mudas para agricultura, crianças, figuras de aves e animais,
floricultura e a horticultura, etc,
figuras para jogo de xadrez, fogões
Classe 28
, Classe 46 fogãozinros de brinquedos, jogos de
Alvejantes, amidos, anil, água de lava- futebol de mesa joelheiras para esporte, Para distinguir: Arte/atos de material
deira, água sanitária, cera para soalhos, ganchos para pesca, guisos para crian- plásticos e de nylon: Recip entes taori- i
cados de material plástico. •evestienen.
detergentes, esponja de aço, fósforos, ças, halteres, anzóis, iscas artificiais toa confeccionados de substâncias saipara
pesca,
jogos
de
damas,
jogos
de
lixívia, lá de aço, pomadas para calmais e vegetais: Argolas. açucareiros,
çados, palha de aço, preparados para dominó, jogos de raquete. linhas para armações para óculos. bules bandvas,
polir e limpar madeiras vidros, metais pesca, luvas para' box, para esgrima, bases para telefones, baldes. bacias,
e objetos, panos para polir e para lim- para jogador de soco, máscaras cama- bolsas, caixas. carteiras. chapas, cabos
peza, panos de esmeril e material abra- valescas„ mesas de bilhar, de campista, para terramentas e utensílios cruziras.1
sivo, empregado na limpeza de metais e' de roleta, de xadrez, mobilias de brin- caixas para acondicionamearr, de aliobjetos, sabões em geral e saponáceos, quedo, miniaturas de utensílios domés- mentos, caixas de matatial plaga:o
velas e velas a base de estearias, ticos, patins, patinetes piões, petecas, para baterias, coadores, copos. caaecas„
sabões em pó, 111 flocos, esponjas de plarquetas para ginástica, peças de colheres, conchas. cestas para pão. cesjogos de damas, dominó e xadrez, pelo- tinhas, capas -para álbuns e para livroa. I
limpeza
tas, pianos e outros instrumentos musi- cálices, cestos, castigais para veia,'
Classe 47
cais de brinquedo, pistolas de atirar caixas para guarda de oblatas cartuchos,
Combustíveis, lubrificantes, substâncias fluas, papagaios de papel, panelinhas, coadores para chá. descanso para pra-,
a produtos destinados á iluminação e quebra-cabeças em forma de armar, tos, copas e copinhos de plástico para
ao aquecimento: Álcool motor, carvão raquetes, redes de pesca, redes pára sorvetes, caixinhas de plástico para sorla gás, hidrocarboretos, gás metano, bu- jogos, rodas de roletas, revólver de vetes, colherinhas, pasinhan. garfinhos
;ano e propano, gás engarrafado, gás brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta- de plásticos para sorvetes, forminhas;
liquefeitos, gasolina, graxas, lubrificais- bleiros para jogos, tacos de bilhar, de plástico para sorvetea, discos de;
tes, óleos destinados à iluminação e ao tambores para crianças, tamburéus, mesa, estojos, estojos para óculos, emtamboretes, tênis de mesa, trens e vias- balagens de material plástico para soraquecimento, petróleos e querosene
férreas para brinquedos, varas para vetes, estojos para objeto, espirram de
-1
Classe 43
nylon, esteiras, enfeites para autonó-,
pesca, vagonetes e zepelins
e
Para distinguir artigos de toucador
I1 veie, escoadores de pratos. massas aatiClasse 5ü
perfumarias em geral: A lmiscar Lima
1 ruidos, formas para doces, fitas isolanee beleza, água fadai, água de Ia ao.,' Para dist.nguir o finara da requerente tes, filmes virgens, fios de celulose,
egua da colônia. arminhos. água de a ser usado em papéis de num, pafechos para bolsas, facas, guarnições,
(gana, água de rosas, água de altazeperfumada, liquida, em pó
. péis de oficio, envelopes, cartões de guarnições para chupetas e mamadeiras.1
tias. amónia
pedras, para banho, brilhantinas visita e comerciais, memorando, tatu- guarnições para porta-blocos. guarai-;
para liquidificadores e para bateelndolinas, batons. cosméticoa para o ras, avisos, ocntratos, cheques, notas ções
eabelo,- pestanas, cibos e bigodes, promissórias, dupl.catas, açõe, apóli- deiras de frutas e legumes. -guarnições
yona, cremes para a pele. catei— ,es, debêntures, letras de cambio, pai- de material plástico para utensílios e
atroa em pastilhas, em tabletes- em sagens, bilhetes, folhinhas e demais objetos, guarnições para bolsas, garfos.
galerias para cortinas. jarros, laminado:
as, em trociscos e em pílulas. documentos usados pelo requerenet
Outicos, lancheiras. mantegueiras. mapara barbear, cremes dental,
Classe 33
las, orinéus, prendedores de rompas.. pisilaleirtos, desodorantes, diasuiventes,
Sinal de Propagande
;odores para móveis, pires, pratos, psitsattratos, estojos de perfumes
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teima, pia de cosinha, pedras pomes ar.
ficiaia. porta-pão, pulseiras para relógios, protetores para documentos, pis.
xadorea de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-n.queis, porta-notas,
porta-documentos, placas. rebites. rodiilhas, recipientes, suportes, sujourtes sara
ladrilhos e adesivos para azulejas,
peças, carretéis para teceagem e guarnições de material plástico para indústria textil, colas usadas nas indústrias,
guardanapos. saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhaenes para acondicionamento, vasos xl•
caras, colas a frio e colas nãu incluirias
em outras cl uses. para borracha, para
curtuihes, para marcineiros, para carp'nteiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afias
esmeril em pedra, em pó, em disco,
em pasta para afiar, moer- e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
de calçados
Term on.° 615.619, de 6-11-1963
Alumia Indiistria e Comércio de
Carnes Preparadas Ltda.
São Paulo

ALMENA
Ind. Brasileira
Classe 50
Impresso
Termo n.° 615.620, de 6-11-1963
Cyro Tomassini Barreto'
São Paulo
'

SYR0,5
AUTOMOVEIS
Classe. 21
Automóveis
Termo n.° 615.621, de 6-11-1963
Confecções "Pepy-Castyl" Ltda.
São Paulo
PEPY—CASTYL

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 615.622, de 6-11-1963
Ari-Lar Decorações Ltda.
São Paulo

,

ART —LAR

1

1nd."Brasileira

Classe 50
Impressos
Termo n.° 615.623, de 6-11-1963
Sociedade Imobiliária Arsem Ltda.
São Paulo

SOCIEDADE

ARSEM tirDÀ
Classe 50
Administração de bens, compra e vend
de imóve!s e loteamentos
Termo nec' 615.624, de 6-11-1963
Empório Pica-Pau Ltda.
São Paulo

Ind.Pf3•18‘.31).ffitira'
Classe 50

Impressos

a:. ,:a• urielà-/eira 2
Trino ntl 615.625, de 6-11-1963
Gerdele Cosméticos Ltda
São Paulo
ai;

DELE
rasileirs."

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar. água
de beleza, água fadai, água de lavanda.:
água de colônia, arminho*. água da
quina. água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada uquida. em pó.
em pedras, para banho, brilhananas.
bandolinas, batons. cosméticos 'para o
cabelo, pestanas, cílios e . bigodes;
aayons, cremes para a peie, carmins.
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trocIscos e em punias,
cremes para barbear, cremes dental.'
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
assarai extratos, estojos ie perfumes,
creme para limpeza da peie, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escOvas para dentes, cabelo, roupas,
cibos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelos glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, loções, liquido, dentifricios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme. em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê, óleos para o'
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes. petróleo para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pá de arroz. papéis perfumados,
carminados. e com pá de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia. pon-pona, pó de
arroz
Termo n.° 615.626, de 6-11-1963
Gerriele Cosméticos Ltda,
São Paulo

'IndN.AUrasf22i/..

DI:1410 OFICIAL
Têrmo n.° 615.627, de 6-11-1963
Escritório de Representações Aliado.
Limitada
São Paulo

ALIADOS
f Ind. Brasileira 1
Classe 50
Impressos
Termo n.° 615.628, de 6-11-1963
Sociedade "mobilaria Arsem Ltda.
São Paulo

??SfE2PA
ARSEM
Classe 33
Titulo
Tês= n.° 615.629, de 6-11-1963
Lanches "491" Ltda.
São Paulo

'Ind.4p
rasileira
Classe 50
Impressos
Térmo n.c 615.630, de 6-11-1963
Confecções "Balla-Tex" Ltda.
São Paulo

BAJLA-TEX
n nd. Brasileira

(Seção ill)
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•
cintas, combinações, corpinhos, calças ' pó. balanças, batedeiras, bu.sinas, imide senhoras e de crianças, calções, cal; tadas; elétricas, chuveiros, bobinas,
ças, camisas, camisolas, camisetas, nóculos, campainras, condensadores,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, chaves automáticas ou não, comutada
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- res, chicotes, cabos e condutores elétripes, fantasias, fardas para militares, co- cos, calibradores, discos gravados. erslegiais, fraldas. galochas, gravatas, gor- ceradeiras, extrator de sucos, extintora*
ros. jogos de angarie, jaquetas, leques, de incendi°, fogões, fornos e fogareiluvas, ligas, lenços, mantéis, meias, ros, ferros de engomar. ',uivais, filmei
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa- revelados, gramofones, geladeiras, insletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas, trumentos de medição, liquidificaores,
peugas, pouches, polainas, pijamas, pu- lampadas, lunetas, lustres, microfonea,
nhos, perneiras, quimonos, regalos, pickups, pilhas secas, refletores, relórobe de chambre. roupão, sobretudos, gios, refrigeradores, sinaleiros semi'
suspensórios, saldas de banho, sandálias de alarme, soquetes, secadores ne cabe',netters, shorts sungas, :tolas, ou- los, telescopios, telemetros e válvulas
tiens, slacks, tales, toucas, turbantes.
de rádio e TV
ternos, uniformes e vestidos
Tèrano n.° 616.636, de 6-11-1963
Tann° n.c 615.633, de 6-11-1963
Guaira S.A. Industrial e Comercial
Sociedade Imob:liária "Arsein" Ltda.
São Paulo
São Paulo
GUIRA
, Ind. Brasiloiral
ARSEM
g Ind. Brasileira
Classe 6
Classe 50
Máquinas e suas partes .ntegrantes,
Impressos
especialmente máquinas testeis
Termo n.° 615.634, de 6-11-1963
Temi?) n.° 615.633, de 6-11-63
Nelson A. Campanelli
Rolacap
Comércio e Importação de
São Paulo
Rolamentos Ltda.
São Paulo

' CASA ROSEIRAL
Classe 11
Ferragens e ferramenta s

• Térmo n. 9 615.635, de 6-11-1963
Equel — Equipamentos para Escritórios
Classe 36
Limitada
Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
e' roupas feitas em geral: Agmalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
EQUEL
botas, botinas, blusões. boinas, babaInd. Brasileira •
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraClasse 17
puças. casacão, coletes, capas, chales,
cachecol', calçados, chaéups, cintos, Para distinguir: Artigos de material piás
cintas, combinações, corpinhos, calças tico e de outros materiais para escritóde senhoras e de crianças, calçares, cal- rios em geral: réguas, calendários, abriça., camisas, camisolas: camisetas. dores de cartas, cestos para corresponcuecas, 'ceroulas, colarinhos, cueiros, dência, berços para mata borrão, casalas, casacos, chinelas, dominós, echar- netas para desenho, cortadores de papel,
pe.. fantasias, fardas para militares, co- carimbadores, tinta para . escrever, borlegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- racha, molhadores, gomadores, coladoroa, fogos de angarie, jaquetas, leques, res, cestos para papéis, esquadros, deluvas, ligas, lenços, mantOs, meias, senhadores, datadores, furadores, mámaiôs, mantas, mandrião mantilhas, pa- 'quinas e apetrechos para apontar lapis,
letós, palas. penhoar. pulover, pelerinas, lapis, canetas, lapiseiras, porta Untei.'
peugaa, pouches, polainas, pijamas, pu- ros, porta lápis, porta canetas, descannhos, perneiras, quimonos, regalos, so para lápis e canetas, instrumentos de
robe de chambre, roupão. sobretudos.' escrever e de densenhos, porta cartas,'
suspensórios, saldas de banho, eandaliaa porta blocos, prensas, prendedores de'
sweaters, shorts sungas, atolas, sou- papéis, ganchos, percevejos, compassos»
tiens, slacks, tales, toucas, turbantes» máquinas para escrever, calcular e so-'
mar, máquinas para grampear; grampea-1
ternos, uniformes e vestido.
dores, grampos e gapnchos para escri
Têm) 'n.c 615.631, de 6-11-1963
tórios, papel carbono, arquivos para!
correspondência, pastas para escritórios!
Oficina Mecânica Unidas Ltda.
com-fecho de metal, almofadas para
• São Paulo
carimbos e para tinta

ROLACAP
IND. BRASILEIRA
,
Classe 6
Para distinguir rolamentos
Termo n.° 615.639. de 6-11-63

Põsto Vila Sónia Ltda,
São Paulo

VILA SONIA
IND. BRASILEIRA
.~.11.11•n•••n••n•••n

Classe 48
Classe 47
Par. distinguir artigos de toucador e
Óleos
de
qualquer
espécie para ilumiperfumarias em geral: Almiscar, água
nação, aquecimento, e lubrificação. Pede beleza. água fadai. água de lavanda,
tróleo refinado, semi-refinado e nãoágua de colónia. arminhos, água de
refinado, com ou sem a mátura
quitai. água de rosas, água de alfazeMaos minerais., animais ou vegetais,
mas, amónia perfumada liquida, ern pó.
para a iluminação . aquecimento, lubriem pedras, para banho, brilhantinas.
ficação ou combustão, e graxas. Probandolinas. batons. cosméticos para o
dutos e óleos combustíveis pra,.eal.
%belo, : pestanas. cílios e bigodes,
entes de petróleo
nayons. cremes para a pele, carmins.
abeiro" erro pastilhas. em tabletes, era
Termo n. 0 615. 640, de 6-11-63
lentilhas.• eia trociscos e eia .pilulas,
Auto Peças Pêpe Ltda.
cremes para barbear. cremes dental.
São Paulo
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
asam-ias. extratos, estojos de perfumes,
II UM
çxeme para limpeza da pele, e para base
Ind. brasileira
n
Têrmo n. 9 615.637, de 6-11-63
de pó de arroz, esmaltes para unhas
I Indael
Aparelhos Elétricos Ltda.
Classe 50
*activas para dentes. cabelo, roupas.
São Paulo
Impressos
diroa'e unhas. fixadores para o cabeio,
pestana a cibos e bigodes, fivelas para
Tern on.° 615.632, de 05-11-1963
o cabelo, glicerina perfumada para uso Distribuidora de Roupas São Bernardo
I
IND. BRASILEIRA
de toucador, grampos para o cabelo
Limitada
para maquilagem, lança-perfumes, loà
São Paulo
Oes. líquidos dentifricios. em pasta. em
•
Classe 21
geléia de petróleo perfumada. lápis,
Para distinguir: Veicules e suas partes
*sabão em creme, em elixir e em po..
SIO BERNARDu
IND. BRASILEIRA
integrantes: Aros para bicicletas, autoInd. Brasileira
saldos para ondulação, permanente,
,
móveis, auto-caminhões, aviões, amora para unhas, laquê, óleos para c
Classe 36
tecedores, alavancas de câmbio. barco.
belo. pasta e pós para dentes, perfuClasse 8
breques, braços ara veiculos. biciclemes, petróleo para uso de toucador. Para dastinguir: Artigos de vestuários
E:0
atas e pó para as ,unhas, pon-poas e roupas feitas em geral: Agasalhos, ' Para distinguir: Artigos e aparelhos ta,, carrinhos de mão e carretas, canal.
- ra póÁ
' arroz, paPéis perfumados. aventais, alpercatas, anáguas, blusas.' elétricos, a saber: aparelhos de contró- sabonetes, carros ambulantes, caminhões,
minada, e com pó de arroz. pentes, botas, botinas,' b/usbea, boinas, baba , le de som, aparelhos de intercomunica- carros, tratores carros -berços, carros.
adas perfumadas. para o embeleza-, douro*, bonés, capacetes, cartolas, cara- cão, aparelhos fotográficos e cinema- tanques, carroa-Irrigadores, carros, asa
da watts, pon-pona p45 de, puças, casacão, coletes, capas, ehales.1 tográficoa, aparelhos de telefonia, alto- roças, earroetrias, clamais, abam ela
' çadwzok, ,calotdoe, threaupa, that" falastes, atacas de TV, moradores de eignM gera rikukom, ouboi dia yermel4i
arroz
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carrinhos para máquinas de escrever. zadores, alto falantes e amplificadores diças, chaves calotas. grades, super. içares de papel, colchetes. carimbadores.
corrédiços, para veículos, direção, desh- de som, bebedouros de água refrigera- calotas. frisos, enimtes' de metal. ara 'castos oar-a paueis e corrcsousdencia,
gadelfas, estribos, escadas rolantes, ele- dos, balcões frigoriticos, balanças. bar.- gatas. esguichos, techadura., molas para classificadores: clips. coladorea -canetas,vadores para passageiros e para carga. beadores- elétricos, condicionadores 'de pontas, martelos, parafusos poicas. tra- compassos, cofres, canetas tiareitos, caengates para• carros, çíxos de direção, ou automáticos. de voltagem, exausto- vadeiras arisco. matrizes. ficando ti- netas esferográficas desenhadures. data"mios. fronteiras para veículos. guidão, res, extintores. de incêndio, estufas, fo- , pressamente excluídos quaisquer arti- dores cora almas.. descansos para !ao.'
locomotivas, lanchas, motociclo,, molas. gões à lenha, à gás. elétricos ou. a gos que sejam partes tares)! antes da e canetas.. esquadros espatula... ` airado- •
veículos ou macia:nas:
res. tusins. fichários, fitas para • maquimotocicletas, raotocargas, moto furgões, querozene, gravadores de som e de imanas de escrever, fichas para arquivos,
manivelas, navios, ónibus. para-choaaes. gens, isqueiros, irradiadores de, 'Tio ou
Termo n.o 615.646, de 6-11-63
máquinas para escrever. cal:lata e sopara-lamas, para-brisas. pedais. pantões. calor, lavadoras de pratos e talheres. Bar e Boliche Aliança Iaraitada
mar, fitas gomadas, maqumas , para
rodas para bicicletas, raios para bicicle. lavadoras de roupas, máquinas de IaSão Paulo
grampear, goma arábica, 2 0M adiNTS*
tas. s re/aoques, radiadores para veículos, .var roupas, máquinas de secar e. passar
grampeadores, grampos e garizbos para
rodas para, veículos, selins, tricicles; ti- roupas. microfones, refrigeradores do..:
escritórios, gis, godetss instrumentos de
;afiles para. veículos, vagões. velocipe- mesticos, comerciais e industriais reals-1
escrever e' de desenhos. lápis, 'afastaras,
ALIA.NÇA
clés?yaretas de controle do afogadas e tencias elétricas, reshaadores, relays
molhadores, mata-borrão, mátiu nas•
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de (reles), reguladores de voltagem. reliaapetrechos para apontaraosapoClasse 41
carros, toletes para carros
geradores a: compressão e absorção.;
tecas, metros-, para escritórios e• para.
Lanches
sorveteiras elétricas. transformadores de'
desenhOs
a papel cai Sono. perfuradores,
ç ' frêrmo n.9 615.641, de 6-11-63
voltagem, termostatos, torneiras, de
6-11-63
df
615.647,
pastas
para escritórios, cora fechos de
Termo
n.9
Comércio
de
Aços
e
Metais
Durnço
compressão, ventiladores elétricos . doBoghos Arapian
metal, pastas. para escritórios com teLtda.
1 mésticos, comerciais e industrias
São Paulo
! chos de, metal. porta-tinteiros: p'orta-'
5 a a •São Paulo
_ , lápis, porta•canetas, potaa-carimbos,
Termos as. 615.644 e 615.645, de
r porta-cartas. porta-blocos, penas, pren6-11-63
soa pincéis, prendedores de papéis. perAlbert Wexlet
cevejos; réguas, stencis, separadores
São Paulo
IND.
j para arquivos, sinetes, tintas para eacraves. • tiralinha, tintas para carimbos,
IND. BRASILEIRA
Classe 36
tintae • para duplicadores, tintas para imPara nistinguir: Vestuários roupas feitas pressão. tintas- para desenhos. aparelhos
- semi-confeccionadas ou sob medida, para tirar Optas, pastéis de fintas para
para homens, senhoras e crianças, a escrever e desenhos. máquinas- de en.
Classe 5
dereçar, máquinas registradoras
saber: Agasalhos feitas de- peles tutu.
Aço em bruto, aço preparaa'o. aço
raia
ou
artificiais,
anáguas,
aventais,
doct é aço para tipos, aço fundido. aço
Termo n.° 615.650, da 6-11-63
. batas. babadores. blusas. blusões. hoiINDÚSTRIA BRASILEIRA
paraiiihnente trabalhado, aço pálio, aço
Indústria de Calçados Capediso Lula.
i
nas,
bonés,
boleros.
cominações,
casarifado, bronze, bronze era bruto ou
São Paulo
; ceei. capotes, calças, calça-saia& atine;
paakrimente trabalhado, bronze de'
loa,
cintos.
cintas,
camisas,
camisetas,
Classe 8
mabanes. bronze em pó. bronze em'
calções, cartolas, coletes, corpinhos, sebar•ta. 'em fio,. churalso, em bruto cu Aparelhos de ar refrigerado e acoadi- rOulas, cuecas, colarinhos, cueiros, eiapaktNlmente preparado, cimento me- ciodos. aparelhos fotogra ticos, aaende. péus: dolnians; eaharpes, estolas: farda.
nta:o' cobalto, bruto ou parcialtnante dores automáticos, aparelhos deterili- mentora gorros, galochas. gravides,
MD. BRASILEIRA
tramhado Couraças, estanho bruto ou zadores. alto falantes e, amplificadores guarda-pó; impermeáveis; la quetasi len^
de
som,
bebedouros
de
água
refrigerapa'a aalmente trabalhado, ferro em bruto
Classe 36
ços, leques, lançaria, ligas. fibras, Ihs:.
na au parcialmente trabalhado, ferro do*, balcões frigoríficos, balanças. bar- geria:: mantas, melas; palas.. paletós.. Pera distinguir: Artigos de vestuários
em narra, ferro manganês, ferro velho, beadores elétricos, condicionadores de pantutas, pijamas. peiguoirs. punhos,. e. roupas feitas em geral: Agasalhos,
gus em bruto ou parcialmente traba- ou automáticos de voltagem, exausto- peitos e peitilbos para camisa*. pelerla aventais. alpercatas, anáguas, blusa"
lhado, gusa temperado, gusa maleável, res. extintores de incêndio, estufas, fo- aes, polainas, ponchas, pulloverm qui
botas, botinas, blusões, boinas babaidminas de metal, lata em folha. latão gões A lenha, à gás, elétricos ou a monos quepis; regalos,. robe de chama douros, bonés, capacetes. cartolas, carae
de
ima-,
querozene.
gravadores
de
sons
em Rilha, latão em chapas, latão em
db
abaPao uças, casacão, coletes, capes, chales.
vergalhões, liga metálica, iimalhas, gens, isqueiros, irradiadores de Srio ou roupas feitas para crianças, roupões de pcachecol., calçados, chaéups, cintos,
calor,
lavadoras
de
pratos
e
talheres,
magnésio, manganês, metais não trababanho; saias, sapatos, sandálias, sob
lhados ou parcialmente trabalhado, me- lavadoras de roupas, máquinas de la- déos, aborta sungas, • 'lacta. mictares antas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal- tais em • massa, metais estampados, var roupas, máquinas de secar e passar jes, ternos, toucas, tailleurs. turbantes:: ças,
camisas, camisolas, camisetas,
metais para solda, niquele ouro. zinco roupas, microfones. refrigeradores do-1 uniformes. uniformes para empregadas.'
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
mésçieos, comerciais' e Industriais
corrugado' e zinco liso em 'Olhas
saias, casacos, chinelos, dominós, achartendas aiétricas, restriadorea, relays
Termo n.° 615.648, de 6:11-63
as*, fantasias, fardas para militares. coAuto Pr5sto Sidor Ltda.
(ralés), reguladores de voltagem, serraTêrcao ma 615.642, de 6-11-63
legiais, fraldas, galochas, gravatas.- gor_
São Paulo
Tipografia Menagraf Ltda.
geradores a compressão e absorção,,
ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, leques.
Paulo
sorveteiras elétricas. transformadores de;
luvas, ligas, lenços, manteu, meias,
voltagem, termostatos, torneiras de
inaldsi mantas, mandrião, mantilhas. pa:ompressão, ventiladores elétricos doletós, palas. penhoar, pulavas, pelericas,
mésticos. comerciais e Industrias
IND. BRASILEIRA
peugas, pouches, polainas, pijamas. pu1
Casse 11
Classe 47
nhos, perneiras, quimonoa, regalos.
IND. BRASILEIRA
Para distinguir: Artefatos de • metais: Óleos de qualquer espécie para ilumi- robe de chambre. roupão, sobretudos,
Arruelas, catracas. curvas de reforço. nação, aquecimento e lubrificaçZo . Pe- suspentórioa, saldas de banho, sandálias
encanamentos, ferragens para capuz tróleo refinado, semi-refinado e não- 5v:reatara. shorts sungas. atolas, soude
automóveis. ferragens uma tetos de refinado, com ou sem a mistura de tiens. slacks. tales, toucas, turbantes,
Classe 32
óleos minerais„ animais ou vegetais.
ternos, uniformes e vestidos
Para' distisguir: Almanaques, agendas. cabine de caminhões, levantado, para para a iluminação, aquecimento. lubrianuários albans, impressos, boletins, vidros de caminhes. automóveis e para . ficação ou combustão, e graxas. ProTermo n.9 615.651, de 6-11-63
catalOgos. edições impressas. 'clhetos, veículos cm geral. luvas para bombas
Importadora Edmansfort Comércio e
dutos
e
óleos
combustiveis
provenidágua.
mancais
para
brocas,
porcas,
jornais, livros impressos, publicações
Indústria Ltda.
entes de petróleo
imptessas, revistas, orgãos de pul,-riti- pernos. peças para amortecedores de
São Paulo
,
choques.
parafusos
especiais.
•
Peças
tJ
dades
Termo n.9) 615.649, de 6.11.63
para
barra
de
tensão.
tern:anais.
Pe•
Comercial de Máquinas Elite Ltda.
ças para fre.os, peças para mecanismo
Terino n.° 615.643, de 6-11-63
São Paulo
"EDMANSFORT"
"Transgo/d" — Indústria e Comércio de parida: botões .de metal (atall):
parafusos alongados para afixar o
. de Rádios Ltda.
IND. BRASILEIRA'
motor de partida pecas de .neta) que
Sao Paulo
ft EL ETE
nrotege e envolve n trotar de partida.
•
Classe 36
!ND. BRASILEIRA.
. Peças para molas dianteiras e trazeiram
aracapos, folhas de 'metal aue protege
I Para distinguir: Aventais, blusas bluenvolve as molas contra o pó e ferru-;
e:Lies. boinas, botas, babadouros. casaClasse 17
gera. Pinos excêntricos., pinol de mo-1
cos, coletes, capas. abales, cachecol^ .
'as.
calotas,
peças
para
ponta
de
eixo
Para
distinguir
Máquinas
e
instalações
:MD. BRASILEIRA
calçados, chapéus: cintas. combinações.
dianteta,
luvas
de
metal'
rosqueada
para escritórios e- desenhos em geral: corpinhos, calças., ciantaes, camisas ca.'
.
..:„._
para unir as. partes laterais do eixo. Arquivos para corresponclencia . almo- misetas, camisolas. cuelas, ceroulas. calClasse 8'
9
'Retentores de metal. supostas para vi- fadas para carimbos e para ,untas.' abri- ças,. de senhoras . e de crianças. colarinhos.
4 nata:ti:Uri- de' 'ar retriaerado' P
'dros, alicates, alavancas, a:r;ir!as. arre-- dores de cartas, arquivos: iaoraadose5.- cutaroa casacão, dominós, tabaroas,.
aoarelhosa afotógrálicos acende': 'bifes. correntes. chaves 'de parafusos. berços para mata-boratica, rairrachaa. fraldas, galochas.. gravatas. .gotroa.
afrarelhoe deter/ti chaves de fenda. chava ioga sa. dobra- , brochas, canetas .pari, deamaius. corta- quetas, ,p • luvasa t lagass lenços, legivaajc.)
.iorai'•a raUtornaticee.•
•• ;
n•••••• •
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;dós, meias, maillota, mantas, man,. lápis. porta-canetas. porta carimbos.,
Termo n.0 615.661, de 6 - 11 - 63
Termo n.° 615.670, de 6-11-63 2'
I
ao, alhaa,
aselha., paletós, palas, penhoa: porta-cartas, porta-blocos, penas, prenCamargo
Cia. Ltda.
Indúst.tia Eletrónica Stenvenson s.
Sugas, puloveres, ponches, - pelerinas,' sas, pincéis, prendedores de papéis. perSão Paute
•
São Paulo inala pijama, punhos, robe de' cevejos. réguas, stencla separadores
•
FABRICA
DE
DIPLOMO
asnbre, sobretudos, suspensórios, sou. I para arquivos, sinetes, tintas para esTACOS DE COURO
i Vens, tailleurs, toucas e vestidos
ALL TRANSISTOR
crever, tiralinha, tintas para carimbos.
' PARA TECELAGENS
Untas para duplicadores, tintas para imClasse t,
• Termo n.° 615.652, de 6.11-63
NOSSA SENLIORA
pressão, tintas para desenhos. aparelhos
Para distinguir: Aspiradores de pó. imas-,
lasay Modas Ltda.
para tirar cópias, pastéis de tintas para
APARECIDA
relhosrelhos de gravação. aparelhos :de;
Sáo Paulo
escrever e desenhos, máquinas de en•
Classe 35
ar refrigerado, aquecedores. abataours,
dereçar, máquinas registradoras
Fábrica de tacos de couro para tecela- alto-falantes. 'antenas, balanças, bates.,
gens
deiras, bobinas, binóculos. bules elétr1-,
Termo n.° 615.655, de 6-11-63
coa, chuveiros, coqueteleiras. apareasoa;
1TAICY"
Bombeadora Paulista de Poços ProTal-mo n.° 615.662, de 6-11-63
de comunicação interna, .campainhas eléa
fundos Ltda.
IND. BRASILEIRA
Viação Cor ioga Ltda,
tricas, condensadores, chaves elétriçaa,
São Paulaa
São Paulo
comuladores, aparelhos cinematografa.
,
PAULIS4
T
Classe 36
,,
cos. chassis, aparelhos de con:rôle. de
CORIDGA
.Ind . bra.si ieira.1
Par. diatinguir: Artigos de vestuário'
'som,
chaves de tomada. discos. 'diais,
*Ind.
Brasileir!,
• roupas feitas em_ geral: Agasalhos,
enceradeiras expremedores elétricos, cai
Classe 50
ventai", alpercatas, anágua*, blusas,
tufas, esterilizadores fogões, fornos e
Classe 50
Impressos
as, botinas, blusões, boinas, babefogareiros elétricos, aparelhos fotográImpressos
rol, bonés, capacetes, cartolas, cara- ,
ficos, ferros elétricos tervedores„ orTermo n.° 615.657, de 6-11-63
Tarrno ma 615.663. de 6-11-63
aos elétricos, fusiveis filmes revelacj os. Èças, casacão, coletes, capas, chales, Hong Kong .--- Indústria Eletrônica
Nayef Aziz Malui
tachecols, calçados, chaéups, cintos, '
Ltda.
aparelhos de freqüência modulada. ib»
São
Paulo
sintas, combinações, corpinhos, calças
São Paulo
nógrafos, geladeiras, garratas tétaraeas.
Is senhoras e de crianças, calções, calInterruptores, isoladores aparelhos t!, de
ista. Camisas, camisolas, camisetas,
C 0/1FEM5ES
intercomunicação, iiquidificadores, MasMORVI X
faeca s. ceroulas, colarinhos, cueiro',
padas. aparelhos da luz fluorescentes,
tIALLW
:Ind.- Brasileiral
salas, caaiscoa. chinelos, dominés, aclarlustres, lentes, - rnáquinas de cortam e
Classe 8
sacar carne e legumes. máquinas fotoClasse 36
as., fantasias, fardas para militares, co- Para distinguir: Artigos e aparelhos
gráficas e cinematográficas. mostrado- .
Confecções
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- eletricos e eletrônicos, partes e peças
res, microloats, óculos pick-ups. pifa
roa, jogos de lingerie, jaquetas, leques, dos mesmos: Alto-falantes, antenas,
Tarmo na 615.664, de 6-11-63
nelas elétricas, pilhas, plaga resistana.
luvas, ligas, lenços, mantem, . meias, agulhas para tonografos, aparelhos de
Escritório Comercial Ircap Ltda,
cias, aparelhos de refrigeração, rádios.,
pudeis, mantas, mandrião, mantilhas, pa- alta-fidelidade, amplificadores de som,
São Paulo
refletores, aparelhos rezaptores de som..
letós, palas, penhoar, pulover, peleriaas, bobinas para rádios e televisões, aparesorveteiras, &areais de alarme tomadas,
peugss, pouches, polainas, pijamas, pu- lhos para controle de sons, chaves de
ESCRITORI O
de corrente, aparelhos de relevisaca:
lsos, perneiras, quimonos, regalos, tomadas, chaves automáticas, chaves
C OrLUCI
aparelhos para te la g ra tos sem fioa
robe de chambre, roupao, sobretudos, para antenas e fios terra, comutadores,
IRCAP
aparelhos transmissores de som. :total
suspensórios, saldas de banho, sandálias condensadores,- aparelhos de comunicadiscos, ventiladores e válvulas: .
sweaters, aborta sungas, atolas, sou- ção interna, discos gravados, chaves
Classes: 33 e 50
tiens. slacks, tater, toucas, turbantes, de ondas, chaves de alavancas, chaves Contabilidade, representações, despachos
Termo n.° 615.671, de 6-11-63
e impressos
ternos, uniformes e vestidos elétricas, chassis para rádios, diais, apaEscritório Comercial lrcap Ltda.
relhos de intercomunicação, aparelhos
Termo n.° 615.665, de 6-11-63
Temi() n.° 615.653, de 6-11-63
ESCRITORI O
de frequencia modulada, fonografos, fios
as Schioser m Benachio Ltda.
Lactar
banz
Representações Ltda.
C OMERCIAL
para eletricidade e fios terra, apareSão Paulo
IRCAP LT DA
São Paulo
lhos de frequencias modulada, fusiveis,
fitas magneticas, geradores automáticos,
TIA NICA
Nome ~caiai
,
LAGER
geradores estada:, e elétricos de alta
ind.
Bi.si1ejra
Ind.. Brasileira]
árequencia que funcionam com válvulas,
Termo n.° 615.672. de 6-11-63 •
Interruptores. imans permanentes para.
Acripur S. A. Indústria e Comercio'
Classe 11
Classe 42
São Paulo
rádios, gravadores de fitas, gravadores
Artigos da classe
Aguardente de cana
de discos, aparelhos luminosos, tampaSPAÇRIR
das, isoladores de corrente, microfones,
Termo n. o 615.654, de 6-11-63
Têm° n.° 615.666, de 6-11-63
Ind. brasileira
mostradores de radios. máquinas falanM. E. C. s- Material Escolar e
Decorações Later Ltda.
Classe 14
tes, pilhas secas, paras elétricas, aluga,
Cultural Ltda.
São.Paula
São Paulo
pick-ups, para-raios potenciómetros, esEspelhos para interruptores
caiu de vido, resistencias elétricas,
LI DER
aparelhos recetores de sons, rádios, reTarmo n.° 615.673. de' 6-11-63
Ind. Brasileira
Confecções de Soutiens Regina Ltda
lays, redutores. , rádio-fonogralos, reosClasse
50
Ind. Brasileira
- São Paulo
tatos, rádios para z xotáveis, rádios
Impressos
receptores, rádios c...alugados ou alo
Classe 17
RECINA.
, com fonografos
Termo n.° 615.667, de 6-11.63
Para distinguir máquinas e instalações
•
ati.sra863..telra
3
Ind.clse
Cosméticos
Regência
Ltda.
de
dústria
In
ara escritórios e desenhos em geral:,
Termo n.° 615.658, de 6-11-63
São
Paulo
para para corraspondencia, alma-,..,
Canarinho Peças e Acessórios
Para tastinguir: Artigos de vestuários
das para carimbos e para tintas, abri- Las°
Para Autos Ltda.
•
REGaCI4.
c roupas feitas em geral: Agasalhos,
ores de cartas, arquivos, apontadores»
são Paido
I nd. Brasileira
berços para mata-borrão, borrachas,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Classe 50
rochas, canetas para desenhos, cortabotas, botinas, blusões. boinas babagrh5)Sira
V.
Impressos
PinS'N4
dores de papel, colchetes. carimbadorea
douros, bonés, capacetes, cartolas, caracestos para papéis e correspondência.,
puças, casaco, coletes, capas, chalea,
Termo n.° 615.668, de 6-11-63
Classe 50
classificadores, ca ps. coladores. canetas,
cacheccla calçados, chaéups, cintoa,,
Eletrifil
Comércio
e
Importaças
cofres, canetas tinteiros. ca- ,Impressos
cintas, combinações, corpinhos, calças
Fios de Cobre Ltda.
'setas esferográficas desenhadores. data-1
de senhoras e de crianças, calções, calSão Paulo
615.659, dee 6-11-63
$ores com minas, descansos para lápis, Têntno n.°. Engenharia
Comarca)
ças, camisas, camisolas, camisetas.
é canetas, esquadros, espátulas, furado- , 'Sete Quedas'
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Ltda.
ELETRIFIL.
gao, Lana fichários. fitas para alagai- I
saias, casacos, chinelos, dominó*, achara
São Paulo
Ind. Brasileira
nas de escrever, fichas para arquivos.,
pes, fantasias, fardas para militares, coClasse 50
deic,tiinas para escrever. calcular, e so- i
sEirp Quq,A5
legiais, fraldas, galochas. gravatas, gorInd.. - rael. ei.rã •
zut. f't33 gomadas. máquinas para
Impressoa
ros, jogos de lingerie. jaquetas, leques,
••••n•n•...r
irempear. goma arábica. gomadores.;
luvas,
ligas, lenços, mantem, meias,
Classe
50
Tèrmo
n.°
615,669,
de
6-11-63
grampeadores, grampos e ganchos para"
Impressos
Mano Antonio Abrantes da Fonseca malós, mantas, mandrião, mantilhas, paa
eigilátics, gis, godets.' instrumentos de'
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas„
São Paulo
•
escrever e de desenhos. lápis. lapiseiras.'
Tê• eco n.° 615.660, de 6-11-63
peugas, pouches, pola inas, pijamas, pua
molhadores, mata-borrão, máquinas '' Maria r Antonio Abrantas da Fonseca
nhos, perneiras, quimonos, regalo..
REGER
apetrechos para apontar lápis, trapo-.
iobe de chambre, roupão. sobretudoa,
REGER - OWSPRESENTAÇOSS
tacos, metros ara escribódon a para;
12nd• braeti Stifin
suspensórios, saldas de banho, sandAlizat
&acanhos, pape carbono, perfuradores,'
""-;PERUS
mamem shorts maga& atolas, Wed
iktstas para escritórios, com kchoe de ;
Classe 33
Ciadas /O
.
Rena, siacks, tater, toucas, turbes
total, pastas para escritórios, com ho.r
tornos, uniformes e veaddois
&..›. . de ~to& porta-tintai" rubel- c.

Eia

•.S1141"- .
•
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São Paulo
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Tênao • n.* 615.678, de- 6-11-63

de zinco, brilhantes a, álcool, piladas a de alcatrão - minerais, vegetais, com ba! óleo, minerais, vegetai& luminosas vi- se de borracha, eterizadas; esmaltes, latrificáveis, transparentes; opacas; secas.' cas, opaeas, transparentes, vitrif caveis,
para a cerveja, para lcóres, para fa- secas, atoxiCas, inorgânicas; luminosas,
PARQUE.
SA2SCA
zenda. ara o ferro, para cimento: para para capotas de automóveis; para pe. Ind. Brasileira
• Ind. Brasileira
•madeira, para construção e- inorganicas, redes, para cimento, para madeira,' para
Classe 3
vernizes, mordentes, secantes, dissolven- ferro, para calçados; para . fazendas, pa.Para distinguir: Substâncias e produtos Abotoaduras para , punhas, águas mates químicos para vernizes.
na liteiras; ara preservar da ferrugem,
qual:nicas usados exclusivamente na rne-e rinhas lapidadas. adinetes para ada:uar
Classe 2'.
prearados para diluir tintas, esmalte*
, ilidiu ou na farmácia
vestuários. • de metal precioso, semi- Substâncias e preparasoes quirnizas para pinturas, para revestir metais, ceia
- Termo n.* 615,675, de 6-11-63 . ! adorno, balangandans, berloques, brin- usadas na agricultura, a, saber:- adubos. res esmaltes, lacas esmaltes, ouro btl.
Imobiliária e Administradora Capivari cos. broches, colares. contas de metais adubos artificiais para o solo, álcalis lhante para pintura &obre esmaltes, ma•
ou pedra,' reciosas ou semi-reciosas e para fins agricolas, 'bactericidas, : ceras teriais para tornar opacos os esmalte*,
S.A.
suas imitações usadas como adornos para enxertos. ciana tni de de cálcio produtos de esmaltagem, afiras a álcoSão Paulo
ou na confecção de bijouterias. corren- como adubo aara o $olo, defumadore& ol, de alizarina, com aralanto, com baa
CAPIVARI
tes de uso individual ara adorne, dia- desinfetantes asados na agricultura e se de borracha, de ceras, de akatrão,
Ind. brasileira
maates lapidados esmeraldas lapdadas, na horticultura. escórias básicas para de zinco, brilhantes a álcool, piladas
medalhas com seara pulseiras . safiras adubos, essências para exterminar ani. óleo, minerais, vegetais, luminosas, via.
•
Classe 50
- !ara distinguir: O timbre de todos os lapladas, topázios •pidados. Natalinas mais e plantas daninhas. extratos de trificáveis, transparentes, opacas, secas,
seus impressos comerciais
lapidadas e turquezas lapidaaas
quassia para fins aorticolas, fertilizan- para a cerveja, para liares, para faa
tes para o solo foriniaida, guano,. toseTermo a 615.676, de 6-11-63
para -zendarof,pciment
Termo n. o 615. 679, de 6-11-63
Sèdeciade Mercantil Casa Farol Ltda. Indústria e Cornarcio de Panificação tifugos, massas para enxertos. pastilhas madeira, para construção el.Inorgânicas,
pare destruir . Insetos, preparações para vernizes, mordentes, secantes, disso/venSão Paulo
"Jardim Veleiros" Ltda.
preservar o solo, preparações para des I
tes químicos para vernizes
São Paulo
CASA ,FAROL
trair insetos,• hervas e plantas daniInd. B rasileira I
Têrmo na, 615.688, de 6-11-63
nhas, sais para fins agrícolas, sais pais I
Classe 17
fins hortícolas, substancias quimicas Elinco a-- Engenharia Elétrica, Hidráulica e Construtora
Para- distinguir; Máquinas e instalações
para destruir insetos, hervas e plantas
IND. BRASILEIRA
São Paulo
para escritórios era geral: arquivos padaninhas, venenos contra e vermina,
correspondencia, almofadas para ca.
venenos para insetos e- viegos
rimbos, e para tinta, abridores de carta
contra lagartas
Classe 41
armisios, berços de mata-borrão, borra- Para distinguir: Bala& bombons, bomClasse
Classe 50
chas, canetas para desenhos, cortadores bocados, biscoitos. bolachas, bolos, bo- Para , distinguir: Algas- marinhas, algode papel, carimbadores, caiadores, ces- los gelados, balas de mascar, carame- dão em rama. !Inibir, asfalto, argila re- Para distinguir: Impressos para uso
tos de papéis e correspondência, cane- los. croco/ates, cacáti, confeitos, cro- i trataria. areia para fundição e• ~nazi- em: cheques, duplicatas, envelópes, fatas, compassos, cofres, desenhadores. cantes, drops, doces de leite, simples e tica asbestos, azeviche, bauicita. barbas turas, nótas promissórias. apel li cordatadores com minas, esecansos para compostos, doces de frutas em conser- e barbatanas de baleia, borracha bruta, respondência e recibos, impressos em.
Japiiia: canetas; esquadros, espátulas, . fu- vas, preparadas em massas. em calda, breu; cola, cânhamo, cana da Inda,, ca- cartazes, placas, tabuletas e veiculo..
radores. fusin.s, fichari ores, fitas para em compotas e em geleias, doces gela. belos ou cria animal; corantes animais. Para distinguir: Impressos para Imo
máquinas, fichários, tachas para arqut- dos, doces de amencloas. de amendoim, vegetais ou minerais em bruto, cascas em: cheques, duplicatas, envelópes. favos, gomadorts, grampeadores, gram- de nozes, de castanha e de frutas se- para. curtir, cêra virgem. cerda*, cinzas, turas, nótas promissórias, apel de corpeadores; grampor e ganchos para es- cas cobertos com chocolates, frutas se- cortiça. caolim, capim, cera animal ou respondência e recibos, impreasos etn
critórios, godês. instrumentos de asara – cas, passadas e cristalizadas geleias, ¡ vegetal, chifres, conchas. coral; enxofre, cartazes, placas, tabuletas e veiculo&
bilhetes impressos
ver e desenhar, lápis, lapiseiras, mo- goma de mascar, pralines, pastilhas, : pu- estopa, fibras, gomas e colas em bruta
lhadores, pincéis, máquinas e petrechos xa-puxa, pgulitos. pudins, panetones, ' gorduras. grafite& e guaraná EM bruto,
Termo n.° 615 . 689, de 611-1963
para- apontar lápis, máquinas de escregomalaca. guta-percha; bervas em brupipocas, sorvetes, torrões, torradas
Malharia Anatex Ltda,
máquinas
de
bruto,
matircperola.
larsomar
e
calcular,
vera.
to, juta, lã em
São Paulo
grampear, rnapotecas, papel carbono;
Têemo ao 615.680; de 6-11-63
fim manganez, minérios, madeiras bruperfuradores, pastas para escritórios Ferraço — Sociedade Civil dee Corre- tas acabadas, semi-acabadas, aplainatagem Ltda.
com fechos ' de metal, porta-tinteiros,
das, e compensadas: , macr, óleos em
São Paulo
bruto; paina, parafina, pasta de papel,
porta-lápis, porta-carimbos, prensa s,
porta'-blocos, prendedores de papel, perde macieira, de algodão ou lã; pedras,
BRASIL EIRA
FERRACO —
, cavalos, réguas, stencils, Separadores
pévloas de animais; penas, penugem. piaiSOCIEDADE CIVIL
ga pixe, pálpaa raizes, rami. resinas;
para arquivos, tintas de escrever e
Classe 36
DE CORRETAGEM
sebo_ serragem; talco, terra cota. turfa Para distinguir: Aventais, blusas, falar
tiralinhas
LTDA.
seles, boinas, botas, babadouros, caga
.Tercno n.° 615.677, de 6-11-63
Termo n.° 615.685, de 6-11-63
cos, coletes, capas, chales, cachecala,
recue Comércio, Representações Ltda.
Antonio Daudén migo
Nome comercial
I calçados, chapéus, cintas, combinaçõell,
São Paulo
São Paulo
corpinhos, calças, calções; camisas, aet
Termos os. 615.681 a 615 . 683, de
C ItElfAC
CELEST 4 R
cuelas, ceroulas, ca
misetas,
6-11-63
,
brasileira
Brasileira
ças de senhoras e de crianças, colarinho.,
Abel da Câmara Martins
cueiros, casacão, dominós, echarpsa,
Classe 6
Classe 9
, fraldas, galochas, gravatas, gorros, log4
A
' rtigos da classe
Para- distinguir: Aparelhos .acessórios
guetes, luvas, ligas, lenços, leque.,
e petrechos elétricos ou usados pa
mantas, meias, //minou', mantas, mails
Termo n."' 615.686, de 6-11-63
medidores,
a
saeletricidade, inclusive
drião, malhas, paletós, palas, penhoate
Organização de Ensino Neo-aLtino
ber: aspiradores de pó. antenas, aclimai
penas, puloveres, ponches, pelermap,
Ltda.
Brasileira
/adores, aquecedores. alarmes, alto-fapolainas, pijamas, punhos. robe cle
São Paulo .
•
lantes, adaptadores. arnpesómetros, bachambre, sobretudos, suspensórios, fona
Classe
1
tedeiras, bombas para água, condessafitas, tailleurs. toucas e vestidos
E
IODE
EGIAk(1)SLA
dor,es, chuveiros, chaves elétricas. cam, Para d.stinguir: Tintas a óleo, brilhanTerra on.° 615.690, de 61-1-1963
painfias, cornetas para velculos, caixas- tes a óleo, piladas a óleo, a álcool, em
COVERCIO
Dalca Indústria e Comércio Lula.
' fusta:els. diais, enceradeiras, esterilida- pó, de zinco, de alizarina, de amianto,
0—LAT1N O
São Paulo
tleilis. estufas, ebulidores, fogões, fura- de alcatrão, minerais, vegetais, com bap S.Paulo
veli.'"ferros de passar e engomar. for- se de borracha, eterizadas, esmaltes, lanos fogareiros fios, ferros de soldar. cas, opacas, transparentes, vitrif.cávels,
Classe 33
fonografos, geladeiras, interrutores, in- sécas, atoxicas. inorgânicas, luminosas,
Titulo de estabelecimento
tereomunitadores, lâmpadas. lantertaaa, para capotas de automóveis, para pa'lãmpadas, liquidificadores; pilhas. • lãni- redes, para cimento, para madeira, para
Têrmo n.0 615.687, de 6-11-63
IND. BRASILEIRA
padas fluorescentes.- rádio-emissores. rã- ferro, para calçados, para fazendas, paComercial, Industrial e
Sugraf
ara
preservar
ra
Datares,
da
ferrugem,
ditareeeptores, relógios, reatores para
Agrícola Ltda.
São Paulo
luz' Mc:orate:te& sinalizadores lampa- prearados para diluir tintas, esmaltes
Classe 2
- a jantes, soquetea, cesadores para os ca- para pinturas, para revestir metais, ciaSabitâncias e preparações matracas usares
esmaltes,
lacas
esmaltes,
ouro
briTURA?.
` beloL'transformadorea, 'torneiras, tonadas na ;agricultura, na horticuitura. na
brasileira
das» tornadas de coerentes mi:duplas; lhante -para pintura selara esmaltes, maveterinária e para ;fida sanitárfoil„ a
teriais
para
torna?
opacos
os
esmaltes.
Claoe "I
•
rubbié. conduitta ternsmitatos, televisoaes,
. achibos. ácidos sanitáta :is ;lianas
:Saber:
•`" triãdórea de isco& .válaaulas, ventilado. -produtos de esmaltagem, córes • a Maca 'Para d stinguir: Tintas' à óleo. brilhan- desinfetantes e para fiai i'anitiirlós,
ol,
de
alizarina,
com
amianto,
com
baenato'Èes a óleo, pilotas Is óleid, átclaOl,' em ' apanha-Mos:cá e insetos" de "gomis' e
yr/hal:lett:os, • 'Vibradores
"
•
se de borracha, de cêeas, de alcatrão, pó, de 'zincZantl•e alizarinta dê amianto' Papel óti papelão), Álcali&
metros''
-

Souveair Sapeça Ltda.
:ião Paulo

a
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bar t ir idas, carrapaticidas. cresol, cresci- de mesa, cápsulas. copos. espelhos, esteima, creosoto, desodorantes, de.sai te- carradeiras, frascos, formas para doces,
tantea, defumadores. exterminadores de fôrma para tórnos, fios de vidro, garpragas e hervas daninhas, esterilizan- rafas, garrafões, graus, globos, baste,
tes, embrocações para animais, atuar- jarros, jardineiras, hcoreiros, mamadeitos, farinhas de ossos. fertilizantes, tos- ras, , rnantegueiras. pratos, pires, porta.
fatos, formicidas, fumigentes, fungici- jóias, paliteiros, potes, pendentes, pedas, glicose para fins veterinários, gua- destais, saladeiras. serviços para reno, herbIcidas, inseticidas, insetifugos, frescos, saleiros, tubos, tigelas, traveslarvicidas, microbicidas, medicamentos sas, vaso*, vasilhames, vidro para vipata animais; aves. 'e peixes, óleos de- draça, vidro para. relógios, vareta*,
sinfetantes e vetermarlos, petróleos sa- vidros para conta-gotas, vidro para
nitários e desinfetantes, papel fumega-1 automóveis e para para-brisas e
tór.o, pós inseticidas, parasiticidas, l
xicaras
gicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas. termicidas, desin- , Termos na. 615.695 à 615.698, de
fetantes e veterinários, raticidas, remé6-11-1963
dios para fins veterinários, sabões vete- Textil Tainecol Indústria e Comércio
rinár.os e desinfetantes, sais para fins
nitada
agrícolas. horticulasy sanitários e veterinários. sulfatos, superfosfatos, vacinas
para aves e animais, venenos contra
insetos, animais e herva daninhas •
1:nd. Brasileira 1
Termo n.° 615 .692, de 6-11-1963
Guilherme Augusto de Oliveira
Classe 23
São Paulo
Tecidos em peças de algodão, fibras
sintéticas, lã e seda
Classe 34
Capachos, cortinas. I maleos, oleados e
&C(W1A
tapetes
•IIVI
*wforiuvt13
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
)L
cosinha e panos de •pratos, toalhas de
alle
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e'
café, toalhas para banquetas, guarni..,:lasses: 6 e 21
ções para cama e mesa, toalhinhas
Peças para veículos automotores e
(cobre pão)
veículos em geral
Classe 40
Tétano is.' 615 .693, de 6-11-1963
Para distinguir: Móveis em geral, de
Cristale:ra Inca Limitada
metal, vidro, de aço ou madeira, esto- I
São Paulo
fados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, aramados para banheiros e para roupas usadas, almofaA\
das, acolchoados para móveis, bancos,
ind.brasileir3
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços. biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dorClasse 14
mitórios, conjuntos para sala de ianVidro comum, laminado, trabalhado tar e sala de visitas, conjuntos para'
tddas as formas e preparos, vidro terraços, jardim e praia, conjustos de
cristal para todos os fins, vidro indus- armários e gabinetes para copa e cotrial com telas de metal ou coraposi- zinha, camas, cabides, cadeiras giraçõea especiais, ampolas, aquários, as- tórias, cadeiras de balanço, caixa de
madeiras, almofarizes., bandejas, cube- rádio, colchões, colchões de mola, distas, cadinhos, cântaros, cálices, centro pensas. divisões, divans, discotecas de
de mesa, capsulas copos, espelhos, os- madeira, espreguiçadeiras' guarda-rouçarradeiras, friscos, formas para doces. pas, estantes, mesas; mesinhas, m esiMirraa para fõrnos, fios de vidro, gar- nhas para rádio e televisão, mesinha
rafas, garrafões, graus, globos, haste, para máquinas de escrever, móveis pajarros, jardineiras, licoreiros, matnadel- levLsão, molduras para quadros porta.
roa, mantegueiras, pratos, pires, porta- retratos, poltronas, poltronait-carnas,
lóias paliteiros, potes, pendentes, pe.
prateleiras, porta-chapéus. sofás,
destais. saladeiras, serviços para ea
sofás-camas, travesseiros e
irescos, saleiros, tubos, tigelas, traves.
vitrines
•as, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
Termo n.q 615.699, de 6-11-1963
Vidros para conta-gotas, vidro para
A, .Resital" — Tecidos 1'4automóveis e para para-brisas e
São Paulo
xícaras
A. RESITAL
Tartno n.9 615.694, de 6-11-1963
T nal, Brasileira
Cristaleira Inca Limitada
São Paulo

CRISTALER IA INCA LTDA,
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em taalaa se formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro induztrial com telas de metal ou composiç6es especiais; ampolas, aquárloa, asacidai ra s. almoiarizes. bandejas, cubeta a casei tubos, canta r os, aalicta, ce a tto, ,
e

Termo n.0 615.700, de 6-11-1963
R2 r e- Restaurante Brasil Ltda.
São Paulo
BRASIL """*"""
Ind. Brasileira r -

Termo n.° 615 .707, de 6-11-1963
:raalesailviese iLr
1 ILIalncdhoes''
tdaa • x ...''
São Paulo

VELEALvEs

Classe 41
Re çaições ligeiras

Classe 50
Impresoss

Termo n.° 615 .701, de 6-11-1963
Scotam Sociedade Comercial de Tubos,
' Aço .e Metais Ltda .
'
São Paulo
SC (.72A1.1.

Ind. Brasileira

Ténno n.° 615.708, de 6-11-1963"
e Lanches Flor do Paratso Ltda.
São Paulo

Bar

,FLOR DO PARAIS°
Ind. Brasileira ,
Class-e 50
Impressos

Classe 11
Tubos condutores metálicos
Taram n.° 615.702, de - 6-11-1963
"Cortécnica" Importação e Comércio
de Fax ramentas e Representações' Ltda.
São Paulo
ORTEC

"

• L

"

Brasileira -

Termo n.° 615.709, de 6-11-1963
Imobiliária Horizonte Ltda.,
São Paulo

•
Classe 50
Impressos

Classe 11
Térrno na 615 .710, de 6-11-1963
Afiadores, alicates, almotolias, ancinhos
argaaeis, argolas, arruelas, alças, ara- Faa- aN. S. do Perpétuo Socorro
Limitada
me para varais, abridores de latas, alSão Paulo
fimpes, brocas, buris, biâornas, corta
arames, calibradores, canivetes, cadeaN.S.D0 PERFCruu f"".
das, c:ntas para caixotes, chave ingleza, dobradiças, enxadas, escápulas, enSOCORRO
carnadores, facas, facões, foices, furaClasse 50
dores, fechaduras, ferros, formões,
Impressos
ganchos, grampos, lâminas, limas, machadinhas, machados, maçanetas, marTarmo n.9 615 .711, de 6-11-1963'
telos, navalhas de barbear, pinos de
fixml.o, prendedores, perfurantes, plai- Depósito de Materiais para Construçõles
Mogiana Ltda.
nas, pás, parafusos,- pinos, pregos, piSão Paulo
caretas, rastelos, sacarrolhas, serrotes,
talhadeiras, tesouras, torquezas,
10GIANA
Calcos e verrumas
Ind. Brasileira'
Classe 50
Termo n.° 615.703. de 6-11-1963
4
Impressos
,
Editara e Comercial "Campos Lopes"
Ltda., Indristrial e Comercial
Têrmos na. 615.712 à 615.715a dc
São Paulo
6-11-1963
CAl20S LOPES X
R .B.M . Comércio e Indústria Lfda
Goiás
Ind. Brasileira
Classe 32
R.B.M.COMERCIO
Almanaques, anúncios, boletins, boletins
E INDUSTRIA IRDA. „'
impressos, crônicas, jornais, revistas,
Classe 5
peças cinematográficas, peças teatrais, Metais em bruto
ou parcialmente traprogramas radiofónicos e programas balhados; máquinas
industriais, maquide televisão
nas utencílios usados na agr.culura e
impressos
Tarmo n.9 615.704, de 6-11-1963
Classe 5
R,B M . Comércio e Indüstria Ltda .
Metais em bruto ou parcialmente tra•
Goiás ,
balhados; máquinas industriais, mar-mi1"( •p •1.•
nas utencilios usados na agricultura e
.nd. Drasileira
impressos
Classe 50
Impressos

Ténno n.° 615 . 714, de 6-11-63
R. B. M. Comércio e Indústria Ltda.
Goiás

Classe 7
Urra° n.9 615.705, de 6-11-1963
Máquinas e utensilios para serem usaVasçues Fernandes
R iveiro
dos exclusivamente na agricultura e
São Paulo
hortioxItura a saber: Arados, abridores
cultura, cultivadores, as-debulhadores,
BAR E
destocadores, desentegradores, esmagaRESTAURANTE;
para adubar, celfadeiras, carpideiras.
BANDEIRANTES
-14 g mal sannutp sied sopepa3
de sulcos, adubaddras, ancinhos meraClasses; 41, 42, 43 e 44
nicos e empilhadores combinados
Titulo
arrancadores meeánicos par agricultura, batedeiras para cereais, bombas
Classe 23
Têrmo n.0 615 . 706. de 6-11-1963
dores para a agricultura, escarrificadoBar
e
Lanches
Mon
forte
Ltda.
Tecidos em geral. tecidos para cOn secres, enchovadeiras, facas para maquia
São Paulo
cões em geral, para tapeçarias e para
nas agricolas, ferradeiras, gadanhos,
artigos de cama e mesa: Algodão, al•
MONFORT,
garras para arado, grades de discos
Ind.
Brasiléira
paca, Unhamo, cetim, caroã, casimiras,
obdures, máquinas, batedeiras para
fazendas e tecidos de lá em peças, juta,l,
agricultura, máquinas insetifugas, má.
Classe
41
jersey, linho nyI ou, paco-paco, percaquinas vaporizadoras, máquinas de
Dna, remi, ralou, seda natural, tecidos Lanches de mortadela, presunto, queijo. mungir. maquinas niveladoras de terra,
plaatiços, tecidos impermeáveis e taiekkasj salame, perna, churrascos ,e café . em máquinas perfuradoras para a agriettl.
de pano couro e tecido.'
. ' liqu ria, .
I
tura, mquinas de plantar, inotoSheit•

•
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1/1`t(10 OrilaraL
Classe 50
Para distinguir: O timbre da requerencarta, papeis de onaio,
te era papeis
cartões comercíal e de visitas, envelopes de qualquer tipo, faturas, dupLcatas, 'atras de cambio, cheques. notas
promissorias debentures, apólices, ações,
folh.nhas, passagens aereas. terroviárias, rodoviária, inarituna, nem c-imo
bilhetes de soateio impressos em gerai

ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
rõçar, de semear para sulfatar de
tbsquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar • formigas e
oittros insetos para borrifar e pulverizar desinfetantes,. para adubar, para
agitiar e espalhar palha, para conher
algodão. para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agrícolas de
Cortar árvores, para espalhar, para ca-pular, máquinas combinadas para se
Mear e culturar, de desbanar. para enaltar máquinas e moinhos para forra.
gois, máquinas toscadoras. ordenadores mecânicos, raladores mecja-acos, rolOia compressores para a agricultura,
itathadeiraa semeaderas segaderas socadores de terra, tosadores de grama,
tratores agricolas, válvulas para
marginas agrícolas

mei;a0

111)

ivtarço de 19E4

Termo n.° 615.725, de 6-11-63
Flector Migu,4 Alcivar Andrade

Tèrmo a.' 615.731, de 6-11-63
Metalúrgica ...Clava" Ltda.
Sào Paulo

São Paulo
Classe 32
Uma revista
Termo a.' 615.726, de 6-11-63
Edições Financial Ltda.
São Paulo

FINMICI4D
Ind. brasileira.

Termos na. 615.721 e 615.722, de
Classe 32
6-11-63
Para distinguir: Albuss, almanaques,
Produtos Alirnenticios Funchal Comer- anúncios, boletins impressos, folhetos,
cio e Industrial Ltda.
jornais, livros impressos. músicas ImSao Pauto
pressas, peças teatrais, peças cinemato.
grá ricas, prospectos, panfletos, programas radiofônicos e de televisão, revistas

Produtos alimenticioa

YUNCHA' Ii
Têrm on.° 615.715, de 6-11-63
Ita ff M. Comércio e Indústria Ltda.
comercio
Goiás
Classe 6
e indIstris Ltdse
Para distinguir; • Máquinas p ara indústrias . téxteis em geral: máquinas e suas
partes integrantes para tino influstriaist
Maquinas de presstios motores e suas
partes: acessórios para automóveis: ala....msse 41
,rances, alternadores. alimentador para
.1/
Artigos da classe
iole:É-rolamentos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores de gra615.722, de 6-11-63
Tértno
xa; . de óleo e de cilindro. rrd utores
Produtos Alimentícios Funchal Conaárlenciosos, máquinas de rosquear,
cio e Indústria Ltda.
fittillie rotativas para usinar terro, aço e
São Paulo
bronze, máquinas pana rotular. reguladores, serras mecânicas, salgadeiras
•
*110W111111,0
pata manteiga. segmentos de pistões,
t.enf-f.tn
,
engrenagens e parafusos
ciosos. satélites silenciosos. si paradores
de graxa, óleos e cilindros máquinas

secadoras, máquinas para serra. teares.
turbinas, torcedeiras tesouras, rotativas.
tesouras mecânicas, tõrnos revolver. tora
nos; tiplas. tranchas, tirantes, transpor-.
tadores automáticos para sita e baixa
pressão, tuchos de válvulas. máquinas
para tecidos de tapeçarias, máquinas
trituradoras, máquinas térmicas, máqui..
nas de trançar. máquinas urdideiras.
válvulas para motores, válvulas para
descargas, válvulas de aspiraçao. velas.
velas de igniçgo para motores, virabreOtto, ventoinhas, máquinas ventiladoras

a
•

Nome comercial
Têrtno n.° 615.727, de 6-11-63 —
Termo n.° 615.732, de 6-11-63
Frigorífico Sansi Ltda.
Padaria e Confeitaria N. S. Auxilia.
São Paulo
dota Ltda.
São Paulo
SLUSI

Ind. .ârasileira

Classe 91
Para distinguir: Carnes em geral de bovino, sumos e aves, banhas, chouriços,
linguiças, línguas, mortadelas, presuntos paios salsichas e salames
Têrmo n.° 615.728 de 6-11-63
Man:Sella Modas Ltda.
são Paulo

I iNsS.AUXILIA.DOtta

Ind. Brasileira
Classe 41
Biscoitos, bolachas, doces e ães
Tertno II.° 615.733, de 6-11-63
Casar Hernandes Sanchez
São Paulo

NAILISELIZ

Ind. Brasli.eira

QUERER É PODER.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 32
aventais. alpercatas, ar:éguas, blusas,
e roupas feitas em geral: Agasalhos, Almanaques, anuários, álbuns improrabotas, botinas, blusões, boinas, baba. soe, cartazes, catálogos, jornais nado
douro., bonés, capacetes, cartolas, cara- mis e estrangeiros, publicações impres-

puças, casacão, coletes, capas, chales, sas, revistas. Propaganda em rádio,
cachecols, calçados, chattips, cistos, televisão, jornais, programas r a d iofónicintas, combinações, corpinhos, calças cos, peças teatrais e cinematogreficas
e revistas impressas
de senhoras e de crianças. calções, calças, 'camisas, camisolas, camiseta,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó:, aduo%
pes, fantasias, fardas para militares. co.

Termo n. • 615.734,. de 6-11-63
Walter Arruda
São Paulo

legisla, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, legam,
luvas, ligas, lenço& manta., meia*,
maio', mantas, mandrião, mantilhas, pe.
iND. BRASILEIRA
latam, palas. perdsoar, pulover, pelariam,
penas, ponches, polainas, pijamas,
Nome
comercial
41
Tennois na. 615.716 e 615.717, de
Mos, perneiras, quiraonoa, regelo., Alcachofras, Classe
aletria, alho, a s paraoa,
6-11;.63'
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Termo n.° 615.723, de 6-11-63
Engenharia, Indústria e Co- Produtos Alimentícios Funchal Comér- suspensórios, saldas de banho, sandálias l açúcar, alimentos para animais, arab&
Silotec
ameixas, amendoim, eraru
mércio S. A.
cio e Indústria Ltda.
~catem, shorta sungas, atolas, Na- amandlos,
São Paulo
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite,
Silo Paulo
•
fiem tilada, talar, tomas, hubantas,
tonas, banha,. bacalhau, batatas, Weed,
ILOISC
ternos, uniformes e vestidos
bit:coitos, bombons, bolachas, baunilha;
Inâ. Brasileira'
Tèrmo n. o 615.729, de 6- 11 -43'
café em pó e em grão, camarão, c
•"Trensouro" Transportes Rodoviários. em pau e em pó, cacau, carnes,
Classe 25
FUNCR1L.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
Ltda.
Artigos da classe
flão Paulo
cereais, cominho meus ede leite cremes
Termo 12.° 615.717, de 6-11-63
alimenticios, croquetes, compotas,
And•Brasileire
Sifotec — Engenharia, indústria e
,gica. coalhadas castanha, cebola. co2i.
".n

•

Comércio S, A.
São Paulo
Classe 16
Artigos da classe

Termos as. 615.718 e 615.720, de
6-11-63
O. Maasaro
Marcas e Patentes
Ltda,
São Paulo

"PASSULU

Ptniett

Termo a.' 615.724, de 6-11-63
Produtos Allmenticloa Funchal Comércio e Inda.stria Ltda.
850 Paulo

REVISTA DOS BAIRROS
, PAULISTANOS
Clasae 11
Para distinguir: Substáncias alimentielar

Mimes: 1 • a 50
Artigos das elevem

I mentos para alimentos, colorantea,
chouriços, dendé, doces, doces de Mi,'
tas, espinafre, essências alimentares, ez;padas, ervilhas, atuavas, extrato de tsmate, terinhas alimentícias, favas, fé
culas flocos, farelo, fermentos, feilito,
figos, frioe, frutas sécas, naturais e crista% d as: glicose, gome de mascar, go:-

Classe 41
Bananinha cristalizada

IND. BRASILEIRA

Classe 50
Imptessos em geral

Tanta° a.° 615.730, de 6-11-Ct
Metalúrgica "Clava" Ltda.
São Paulo
,•

CILLY
e nem preparados, bananinha cristalizado, bananada cristalizada, picolé crista- untbSetria Draelleire
lizado de banana, caramelo de banana,
bahta rache-Mac, goiabada, toar.
Clame 11• melado, odflo de frisar e tosaram de PIM dIatinstrIr: Paganizar artioot .

14,4

Emfinr:

tgiePOoe de &MeV

os-

duras, grânulos, grão de bico. gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticiaa, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, masasa para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada. noxees óleos comestivela, ostras, ovam
pau,' Moa, pralinés, pimenta, põe pia
PPMPIN' Pleklee; -peixes, 'recanto*, ma-
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tês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins..
queijos, rações balanceadas para alaitilais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
aanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torreies,
toucinho e vinagre
Termo n.° 615.735, de 6-11-63
Ananias Lima 5 Cia. Ltda.
São Paulo

Ur,A TRADIÇÃO HO
COLtRCI O DA RUA
AUUUST
Classes: 6, 8. 11, 13, 14, 15. B3,
40; 48 e 50
Frase de propaganda

36;

Termo n.° 615.736 de 6-11-63
Coranil Ltda.
Santa Catarina
ÇORANIL LTDA.
Nome comercial
Termo n.° 615.737, de 6-11-63
Coranil Ltda.
Santa Catarina

CORA.: NIL
Ind. iforasileira
Classe 1
Produtos químicos industriais

Temo :si 615.738, de 6-11-62
Q ádio Coroados Ltda.
São Paulo

COROADOS
Ind. brasileira
Classe' 32
Programas radiofónicos
Termo n.° 615.739, de 6-11-63
Bar e Lanches Barril Ltda.
"fio Paulo

L

aslleira
Classe 41
Café liquido, croquetes, coalhada. empadas, pizzas. tortas
Têrmo n. 615 . 740, de 6-11-63
Restaurante A Brasa Ltda.
São Paulo

allarço de 1964 7071

miltórios, conjuntos para sala de jan.-1 velas e velas a base de estearias,' %tetas, luvas, ligas. lenços, kgf:0y'
ter e sala de visitas, conjuntos para sabões em pó, m flocos, esponjas de mantéis, meias, rnaillots, •mantam dag'
&ião, malhas, paletós, palas.. penhoan
limpeza
terraços, jardim e praia, conjustos de 1
peugas, puloveres, ponches. pekrina's,
armários e gabinetes para copa e coTermo n.0 615 . 748, de 6-11-63
polainas, pijamas, punhos robe ég
zinha, camas, cabides, cadeiras giraSão Paulo
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.4
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas mesinhas para rádio e televisão, mesin.ba
para máquinas de escrever, móveis pa;
levisâo, molduras para quadros portaretratos, poltronas. poltronas-camas,
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Térnao n.° 615.742, de 6-11-63
Clave --- Indústria Química Ltda.
São Paulo
1 . CR OC OS
' Ind. brasileira

Classe 46
Sabão em pó, em flocos, em pasta e
em barras
Termo n.o 615.743, de 6-11-1963
Clave — Indústria Química Ltda.
São Paulo
C APRICTIO
r Ind. brasileira
Classe 46

Sabão em pó, em flocos, em asta e em
barra
Tèrmo n.° 615.744, de 6-11-1963
Clave — Inudüstria Química Ltda.
São Paulo
13.514,0.00

ind. Brasileira
Classe 46
Sapão em pó, em flocos, em pasta e
em barra
Termo n.° 615.745, de 6.11-1963

.Agebe — Administração Geral de
Bens S.A.
São Paulo
ACME
nd. Brasileira
Classe 50

Impressos
Temo ia.° 015.746, de 6-11-1963
Ótica Fotokina Ltda.
•
São Paulo

FCTOKINÁ
Lnd. Brasileira'
Classe 8

Lanches Mairiporã Ltda.

tens. tailleurs, toucas e vestidos

Lanches

MAIRIPOR1

Termo n.° 615.751, de 6-11-63
Indústrias Gasparian S. A.
São Paulo
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral. para tapeçaria e para artigos de cama e masa,
algodão, alpaca, canhamo, cai m, car4
Casimiras, fazendas e tecidos de lã elai
peças, juta, jersey, linho, nylon, pac
paco, percalina, rami, rayon. seda
furai, tecidos plásticos, tecidos impela
meáveis e tec dos de pano couro,
veludos

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargoa,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amêndios, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho crem ede leite, cremes
alimentícios, croquetes, compotas. cupim. coalhadas castanha, cebola, condi-1
Termo n.° 615 .752, de 6-11-63
mentos para alimentos, '` colorantes,1
Indústrias Gasparian S. A.
chouriços, dendê, doces, doces de fruSão Paulo
tas, espinafre, essências alimentares, emClasse 24
padas, ervilhas, muravas, extrato de to- Alamares, atacadores para .spartilhca
mate, !alinhas alimentícias, favas, fé- e calçados, ataduras de algodão pz../'
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão. diversos fins, exceto para fins medir .
figos, frios, frutas sécas, naturais e cris- ciais, bandeiras, bordados, braçadeira
talizadas; glicose, goma de mascar, gor- borlas, cadeados, capas para móveis
duras, granulos, grão de bico, gelatina, pianos, carapuças para cavalos, co
goiabada, geléias, herva doce, herva dões, debruns, lã, fitas, forros, frao
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite, festão, feltro para órgão, 'Mos, ga
condensado, leite em pó. legumes- em detem lamparinas, mochilas, mosquete
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- coe, nesgas, ombreiras e eachiment
¡
' sas alimentícias, mariscos, manteiga. para roupas de homens e senhornag, .
margarina, marmelada. macarrão. =s- panos pura en reites de móveis,
isa de tomate, mel e melado, mate, mas- fazendo parte dos mesmos. palmilha .
] sas para mingaus, molhos, moluscos, passamares, pavios, rédeas, rendas, r 4
mostarda, mortadela, nós moscada, no- de.,, sacas, sinhaninhas para veatid§ .'
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas: telas, tampos para almofadas, não fw, i
pães, paios, pralinés. pimenta, pós para zendo parte de móveis, artigosçs l
t .
pudins, piálles, peixes, presuntos. pa- feitos de algodão, cânhamo, linho, itl
tês petit-pois. pastilhas. pizzas, pudins;
seda, ralou, lá, pêlo e fibras ntro "1
queijos, rações balanceadas para ani- I
incluídos em outras classes
"íj- t
1,mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
I sanduicher, salsichas, salames, sopas enTèrmo n. o 615.753, de 6-11.63
de
Indústrias Gasparian S. A.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e
São Paulo
frutas; torradas, tapion, tâmaras, talhaClasse 22
rim, tremoços, tortas, tortas para aliFios de algodão, cânhamo. celulosew
mento de animais e aves, torrões,
juta, linho, lã, fios plásticos. fios
toucinho e vinagre
seda natural ou raion para receias
Têrmos as. 615.749 a 615.753, de
para bordar. paar costura tricotage
e para croché, fios e linhas de tõcJ
6-11-63
Indústrias Gasparian S. A.
espécie

IRGLAI

J.adtietria Brasileira

Termo o.° 615.754, de 6 - 11-63
Indústria, CotnZaã'
-gt
cio e Agricultura
, Rio Grande do Sul

Dal Molin S. A.

Gbaske 37

Óculos, lentes, bússolas, binóculos, te- Para distinguir: Roupas brancas, para
A BRASA
cama e mesa, acolchoados para camas,
lescópios, lunetas e ktõmetros
Brasileira
colchas, cobertores, esfregões. fronhas,
guardanapos. jogos de toalhas, jogos
Têrmo n. 9 615.747, de 6-11-1963
Classe 41
Produtos Industriais e Lavoura Pil S.A. bordados, lençóis, mantas para camas,
panos para cosinha e panos de pratoa,
São Paulo
Café líquido, croquetes, coalhada, emtoalhas de rosto e banho, toalhas de
padas, pizzas, tortas
mesa, toalhas para jantar, toalhas para
5,
Tênno n. 615.741. de 6-11-63
chá e café, toalhas para banquetes,
Móveis e Decorações "Bico de Jaca"
guarnições para cama e mesa, Molinhas
Ltda.
(cobre-pão)
São Paulo
Termo n.° 615.750, de 6-11-6.3
MICO DE jíiC4.
Indústrias Gasparian S. À.
Ind. Brasileira
Classe 46
São Paulo
Classe 40
Alvejantes, amidos, anil, água de lavaClasse 36
Para distinguir: Móveis em geral, de deira, água sanitária, cera para soalhos, Para distinguir: Aventais, blusas, blu..
metal, vidro. de aço ou madeira, esfo- detergentes, esponja de aço. fósforos, abes. boinas, botas. bebedouros, casa-

fiFiL

Ind.Brasileira

lados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armaários para banheiros e para roupas usadas, almofa.
des, acolchoados para' móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, 'domicilia.
res, berços, biombos, cadeiras,' carinhos
para chá e café, ccojnnto. posa dor-

lã de aço, pomadas • para cal.
çados, palha de aço, preparados para.
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para pobre para liapua, panos de esmeril e material abra-

cos, coletes, capes. cheias, eacheeols,
calçados, chapéus, cintas. Combinaçõeik
corpinhos, calçam mAiles, esi, c414
miadas. camisolas, emala& ceroula, cal.

Classes: 32, 41 e 50
Titulo

Têrmo n.° 615.755, de 64143 )
Abai Hnos., S. A.

Uruguai

ICENDALL

Classe 44
ças de senhoras e de crianças, colarinhos, cinzeiros, cachimbos, carteiras
cueiros,' casacão, domin6a, *charpa, fumos,. charutos, ~moa,
,sivo.empregado na limpeza de =atolo
°Neto& inibam em gen] aopomitoroe. fraldo', golostos, gravriss, gorroe, ja. Neon . para piteiras e, pari...

•
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fumos
co,

em fálha ou em corda, biquei-

piteiras, tubos d ecachimbo.
rapé e tabacos
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Tirtno L" 615.762, de 6-11-63
Ctpa S. A. — Industrial de Produtos
Alimentícios
São Paulo
•

gim, coalhadas castanha, cebola, Los&

Março' de 1904
Termo n.° 615.766, de 6-11-63
Indústria e Comércio de
Materiais de Construção Ltda.
São Paulo
'

mentos para alimentos, colorantes. Valpareia

chouriços. dendê. doces, doces de frutas, espinafre, e&senclas alimentares, em• Trino n.° 615.756, de 6-11-63
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toConfecções Camasmie Ltda.
mate, arinhas alimentícias, favas, féSão Paulo
1 cul is, flocos, farelo, fermentos, feijão.
VALPAREIAfigos, frios, trutas sêcas, naturais e cria.
•
INDUSTRIA
E COMERCIO
taliz sidas; glicose, goma de mascar. gorINDUSTRIA BRASILEIRA duras,
C AMAS14ts
grânulos, grão de bico, gelatina,
DE MATERIAIS DE
goiabada, geléias, herva doce, berisa
Indústria Brasileira
CONSTRUÇÃO LTDA
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
Classe 41
! Alcachofras, aletria, alho, aspargos. condensado, leite em pó, legumes em
Classe 36
Nome comercial
alimentos oara animais. amido. conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- 1
Para distinguir: Artigos de vestuários açúcar,
smendoina, ameixas, amêndoas araruta, sas alimentícias. mariscos, manteiga,
Vamo n.° 615.767. de 6-11-63
a. roupas feitas em geral: Agasalhos. arroz, atum, aveia. avelas -seita. azei- margarina, marmelada, macarrão, masBristol-Myers Company
aventais: alpercatas, anáguas, blusas, tonas: banha, bacalhau as, balas, sa de tomate, mel e melado, mate, masEstados tinidos da América
botas. botinas, blusões. boinas, baba- biscoitos, bombons. bolas. a. baunilha: sas para mingaus, molhos, moluscos,
ouros bonés, capacetes, cartolas. cara- I café em pó e em grão. camarão. canela mostarda, mortadela, nós moscada, nopuças, casacão, coletes, capas, chales, em pau e era pó, cacau. carnes, chá. zes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
cachescas. calçados chaéups, cintos, caramelos chocolates, confeitos, cravo, pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
cintas combinações corpinhos. calças cereais. cominho, creme de leite, cremes pudins, pickies, peixes, presuntos, pade senhoras e de crianças. caiçaca, -cal- alimenticios, croquetes. compotas, can- Ses petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
Classe '3
ças. camisas, camisolas, camisetas, : gica, coalhadas, castanha, ceda. comai- queijos, rações balanceadas para ani'
medicinais
e farmacêutica
preparações
para
alimentos,
colorantes,
cueca s. ceroulas, _olarinhos, cueiros. 1 mentos
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- • chouriços. dendê. dóces, doces de fru- sanduiches, salsichas, salames, sopas enTermo n.° 615.768, de 6-11-1963
pes, fantasias fardas para militares, co- tas, espinafre, essências alimentares em. latadas, sorvetes, sucos de tomates e da
João Cavalcanti da Silva
legiais. fraldas, galochas. gravatas, gor- • padas, ervilhas. cucavas, extrato de to • frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhaParaíba
•
mate,
farinhas
alimenticias.
.favas.
feros, joaos de !ingeria, jaquetas, leques,
rim, tremoços, tortas, tortas para alia
cuias,
flocos,
farelo,
fetnentos.
feijão.
luvas. ligas, _lenços, mantéis, meias,
figos, frios, frutas sêcas. naturais e cri.- , mento de animais e aves, torrões,
IMMO& .mantas, mandrião. mantilhas, pa• toucinho e vinagre
CAFÉ MAUR
talizadat. glicase. goma de (tascar, gusems.
' palas, peti oar. pulover. pelerinas, duras, grânulos. grão de aico gelatiria.
Classe 31
paus:ias pouches, polainas, pijamas. pu- goiabada. geléias, herVa doce,. herva Fit lhos, cordoalha, barbantes, cordas,
indústria Brasileira
perneiras, quimonos, regalos, mate, hortaliças, lagostas línguas leira. mangueiras, tiras e canaletas, tendas e
nhos
roba de chambre. roupão, sobretudos. coadensado. leite em pó, iegumes em
lonas
Classe 41
suspeasanos, saídas de banho, sandálias , ccnserva. lentilhas, linguiça, ,ouro; mat.
Café em grão, torrado e em ps.
Térino n.° 615.765, de 6-11-63
savea • ers. shorts sungas, Molas, sou- sus alimentícias. mariscos, manteiga,
• 'armo n.° 615.769, de 6-11-1963
tiens. slacks. Niers toucas, turbantes, , margarina, marmelada, macarrão. mis- Cipa S. A. — Industrial de Produtos
Alimentícios'
Ra ia Bandeirantes de Arcoverde Ltd
ternos, uniformes e vestidos
sa de tomate, mel e melado, mate, masSão Paulo
Pernambuco
, 383 para mingaus. molhos. moluscos.:
Timos na. 615.757 e 615.758, de
mostarda, mortadela; nós moscada no'1
6-11-63
I zes; óleos comestíveis, ostras ovas.
Dist:ah:adora de Bebidas Ponte das
pães. patos, pralinés. pimenta pós nas
pães.
Bandeiras tLda,
pudins, pickles. peixes, presuntos, paSão Paulo
tês. petit-pois. pastilhas. pizzas pulins;
g
i .
queijos..'rações balanceadas para sai- INDUSTRIA BRASILEIRA
mais, requeijões, sal, anu, sardinhas, .
Nome Comercial
PRORROGAÇÃO .
sanduiches, salsichas, salines. sopas enClasse
4i
latadas, sorvetes, sucos de anate e de
ermo n.° 615.770, de 6-11-1963
frutas; torradas, tapioca. tarnaras, talha- Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
Eletrônica Simase S.A, Simase
. .
rim, tremoços, tortas. tortas para ali- 1 açúcar, alimentos para animais, amido»
• Pernambuco
DAS BANDEIRAS.
.._ mento de animais e aves, torrões, touci-, amendios, ameixas. amendoim, araruta,
PONTE
I.E.1
?; our.TRI i BMS
I
cinho: vinagre
arroz, atum, avela, avelãs, azeite, azeiSimase S/A
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
Termo n.° 615.763. de 6-11-63
I
Classe 41
José Paulo de Mello e Maria Henrique biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
SIMASE
Vinagre •
café em pó e em grão, camarão canela
Mello
s
Classe 1
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
Para distinguir: Álcool
,
Icaramelos, chocolates,_ confeitos, cravo.
Nome Comercial
I cereais, cominho creta ede leite, cremes
Tèorms TIS. 615.759 e 615160, de
•alimentici os, croquetes, compotas. can-1 Têrmo n.° 615.771, de 6-11-1963
6-11-63
gica, coalhadas castanha, cebola, condi.' 'Ilidas-fria de Produtos Alimentícios
Rocco R. J. Aloise
Ceres Ltda.
mentos para alimentos, colorantes,
Rio Cmnrip do Sul
Pernambuco
chouriços. dendê, doces, doces de (rim-'
tas, espinafre, essências alimentares, ema'
PRORROGAÇÃO
padas, ervilhas, enxovas. extrato de to
Classe 33
CE AMP
mate, orinhas alimenticias. favas. SiIndústria de Produtos
Titulo
de
estabelecimento
Indústria Brasileira.
adas, flocos, farelo, / fermentos, feijão,
• figos, frio., frutas secas, naturais e cria-,
Vamo n.• 615.764, de 6-11-61
Alimenticios Ceres Ltda.
Cipa S. A. — Industrial de Produtos calmadas; glicose, goma de mascar. gorClasse I
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,:
Para .listinguir: Tintas, esmaltes e
Alimentícios
: goiabada, 9eléias, herva doce. hervis1
vernizes
São Paula
Nome Comercia,
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite.'
Classe 2/
de
hidráulicos
'
condensado,
leite
_em
pó,
legumes
em
Para d - tinguir: Freios
TC-mos na 615.772 e 6 1 5.773, de
hosracha, para automóveis
conserva, lentilhas, linguiça, lourWanas6-11-1963
s 31 alimentícia& mariscos manteiga,
Rosal a Kolherg Costa
Té mo n.° 615.761, de 6-11-63
margarina, marmelada,- macarrão, maspatauá
Alsa — Organização e Administração: INDUSTRIA BRASILEIRA
sa de tomate. mel e melado. mate. mas•
S. A.
I
sas pata mingaus, molhos. moluscos.
São Paulo
i
Clama -ti
mostarda, mortadela, nós moscada. noI.
BONANZA
Alcachofras, aletria, alho, aspargos. zes; óleos comestiveis, ostras, ovas:
—
açúcar, alimentos para animais, amido. pau, paios. pralinés, pimenta. pós para
p5'Indústria Brasileir a •
ameixas._ amendoim, araruta, 1pudins, pickles, peixes, presantos,
INDUSTRIA BRASILEIRA amanclios,
petit-pois,
pastilhas.
pizzas,
pudins;
tês
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas, queijos, rações balanceadas para ant.
Classe 41
Classe 50
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha; mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Frangos
abatida
'sanduíches, salsichas salames, sopas enIma-ossos. para uso em: chegues, du- café em pó e em grão. camarão, canela latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Classe
19
plicatas envelópes, faturas, notas pro- em pau e em pó, cacau, carnes, chá, :frutas; torradas, tapioca, tâmaras, ta lha- Aves e avos em geral.
inclusive do
miarias • papel de correspondência e caramelos. chocolates, confeitos, cravo, rim, tremoços, tortas, tortas para ali- bicho da seda. animais vivos, ,bovinos.;
cereais,
cominho
eram
ide
leite,
cremes
recibos, impressos em cartazes, placas,
cavalar, caprinos, galináceos a suiassa,,
mento de animal,* e aves, torram'
•
tabuletas e veicallow, bitisetes impressos shifflat4c104 croquetes. éomPOtoll, •

EQUIPE

BRILOX

•Rádio.„ Bandeirantei

'dê "A itFi iW..tld a

Eletrônica

JOPAM
PUBLICIDADE

MABEL

ALSA

:

-

eInunda-1 etr a 1
Termo n. o 615.774, de 641-1963
Cia. R iograndante de Negócios . A .
Rio Grande do.Sul

'ÇfP

#‘4-

Classes: 11, 33 e go
!insígnia
Têrmo n.° 615.775, de 6-11-1963
Cerealista Paraná Ltda.
Paraná

Cerealista Paraná
•

Clame 41
Titulo

Termo
615.776, de 6-11..1963
Sociedade Ingai de Imóveis
São Paulo
IN GA1
Classe 33
Titulo
Virmo n.° 615.777, de 6-11-1963
Sociedade Ingat de Imóveia Ltda.
São Paulo

tiN

G A1
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso
em: cheques, luplicatas. envelópes, fatura., notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em
cartazes, placas, tabuletas e velculos,
bilhetes impressos
Virmo n. o 615.778, de 6-11-1963
Nelson Dantas
Guanabara

Classes: 33, 41, 42, 43 e 44.
Titulo de Estabelecimento
Termo a.° 615.779, de 6-11-1963
Fábrica de Linhas Adonis Ltda.
São Paulo
PRORROGAÇÃO
FABRICA nrs. LINEAS AIDORIS 1.21541
Nome Comercial
Têrmos as. 615.780 e 615.781 de
6-11-1983
Fábrica de Linhas Adonis Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

DEDAL
4
indúztría Brasileira
Classe 22
Pios de algodão, cânhamo, celulose.
juta, /á, fios plásticos, fios de seda natural e raion para tecelagem, para bordar, para costurar, tricotagem e para
croc e, fios e linhas de toda espécie.
fios e linhas para pesca
Classe 31
FM lhos,. cor;foa1L.,:i. 1,arbant,•r,, corilas.
mariguairas, tiras' e canaletas, tendas e

)

DIARld OFICIAL (Ser; Hl)
Timos as. 615.782 à 615.783, de
641-1963
Fábrica de Linhas Adonis Ltda.
São Paulo

Têrmos fia. 615.787 a 615.791. de
6-11-1963
Indústria Mecânica Duche S.A.
São Paulo
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fia, e de rodas, pentes quando parte
de máquinas, rolos para agrados e
prensaa, maquinas puiverisadora• plainas de mesa, placa para tornos, polia*.
redutores, rolamentos silenciosos. mementos de pistão, serras mecânicas, serDU C H t.
ras hidráulicas, serras" de fim, máqui• PRORROGAÇÃO
na secadoras, máquinas para serra, máquinas salgadeiras para manteiga, limIndústria Brasileira
MONUMENTO
am, turbinas, tercedeiraa, nulauinas para
tecidos e tapeçarias, máquinas para
Classe 6
Indústria de tecidos, tesouras rotatilvais.
Máquinas e suas partes integrantes para máquinas para soldar, Orna mecânicos,
fins industriais; máquinas de precisam tórnos de revólver, máquinas urdideiClasse 22
Para distinguir: Fios de algodão, câ- máquinas operatrizes, motores e suas ras, tacho' de válvulas, vá:aulas de
nhamo, celulose, juta, lã, fios de seda partem peças para automóveis não ia- pressão, pistões de motores plahks,
natural e rayon para bordar, para cos- alternadores, máquinas arizassadeiram motores, vibraquins, velas de ignição
eluidas , em qutras classes. Alavancas, para motores, ventoinha; máquinas
tura, tricotagem e ara crochê
máquinas ama adeiras ae barro e con- ventiladoras e ventiladora* como pare
Urna° n.o 615.784, de 641-1963
creto, máquinas e akeir chavetas. máde maquila*
Fábrica de Linhas Adonis Ltda.
quinas afiadoras hray, ferramentas. máClasse 7
Sito Paulo
quinas para arqueação de embalageas, Máquinas e utensílios para serem usaanéis de esferas para rolamentos. anéis dos exclusivamente na agricultura 'é
de óleos, anéis para facilitar o arranco horticultura a saber: Arados, abridorç'f
fRORROGACÃO
dos motores, autolubrificadores, anéis
sulcos, adubadeiras, ancinhos meieobturadores, aparelhos para mistura de nicos e empilhadores combinaciol
combuctiveis de motores e explodo, arrancadores mecânicos par a g riculniané is de segmentos. bielas. bombas de ra, batedeiras para cereais, bozab4
• rcomprimido, bombas lubrificantea, para adubar, ccifadeiras, carpideiras,
bombas de circulação, bombas de tom- ceifados para afloz, charrua, para nalbustiveis para motores, bombas para cultura, cultivadores, debulhadorai,
óleo. burrinhos. bombas de água e ea- destocadores, desentegradores, esnásiti:
aollea para automóveis. blocos de mo- dores para a agricultura, escarriita
torcm bombas hidráulicas, bombas cata res, enchovadeiras, facas para máquitrifugas, rotativas, de deslocamentos e nas agrícolas, furadeiras, gadanitot,
a pistão, blocos centritugadues, indus- garras para arado, grades de iluda
•
triais para liquido, e pós, desnatadel- oudentes, máquinas, batedeiras
.1,00/1.14
raa. besnogenizadores. máquinas bruni agricultura, máquinas insetifugas,
.doras, caldeiras, compressores, cifindros, quinas va p orizadoras, máquinas
Classe 31
câmbios, cabeçotes maquilar,/ adapta- mungir.. máquinas niveladoras de ter e.
Fitilhos, cordoalha, barbantes, cordas, das na construção e conservação de máquinas
petfuradoras para a agri mangueiras, tiras e canaletas, teadas e estrada, máquinas de costura, máquinas
tura,
inquinas
de plantar, ntotocb
lonas
'centrifugas. máquinas pa-a clarear, cia- ruas, máquinas regadeiras, máquinas
-"misturar e purificar roçar, de semear para sulfatar Je
Termo a.° 615.785, de 6-11-1963 i rificar, refinar, máquinas
compressoras. tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
Fábrica de Linhas Adonis Ltda. / liuiclos e pós
máquinas classiScanoras, máquinas ca- para irrigação, para matar formigas e São Paulo
tadoras, máquinas de centrar. máquinas outros insetos para burrifar e p
para cortar, corburadores. caries de em. zar desinfetantes, para adubar,ulveripara
breagem, carter de motor, cubos de agitar e espalhar palha, para togar
PRORROGAÇÃO
placas de embreagem, caixas de lubri- algodão, para colher cereais, máquinas
ficação, diferencial, distribuidora. de amassadora, par fins agrícolas
st
gasolina, dispositivos de ananim., ma- cortar árvores, para espalhar, para ata.
MAJESTIC
quinas desempalhadoras máquinas de- pinar, máquinas combinadas para
se
INDUSTRIA ..—
P11.43rzrtit4
bulhadora s, descascadoras„ espumam:let- mear e culturar, de desbastar, para
ras, embreagens, engraxadores. centra Miar máquinas e moinhos para fomeClasse 31
finos, máquinas ensacadoraa, elevado- gens, máquinas toscadoram ordenadi>
Fitilhos, cordoalha, barbantes, cordas, ganhos de cana, espremedeiras para res mecânicos, raladores mecánicom rem
mangueiras, tiras e canaletas, tendas e ris, esmeris exaustores para forjas, ea- los compressores para a agricultura
manteiga. engrenagens. engrenagens sachadeiras, semeaderas segaderas
lonas
para mancais. engrenagens para crema- cadores de terra, tosadores de
°mina
Têrmo n.° 615.786, de 6-11-1963
leira, engrenagens de comando das
tratores agricolas, válvulas para
Interspan Ag. (em francês Interpan válvulas. eixos de transmissão, direção,
máqunas agricolas
S.A. e em inglês Interspan Ltd.)
elevadores hidráulicos. engrenagens
Classe 10
Suíça
.multiplicadoras, guindastes guindaste
'para caminhão, trezas, máquinas para Para distinguir: Abaixa-línguas, dirt.
furar, geradores. guinchos d.! rosca bocas, adendtennos. afastadores. agrasem fim. guinchos dr scquraaça. guin- fos, agrafos para osso,, agulhas para
chos de transporte aéreo. gizeificadores injeção, algodão hidrófilo alicatea,
de liquidas cornimatamis, geradores de amalgamas, aparadores, aparadores paeletricidade. juntas Universais para con- ra fins médico-cirúrgicos, aparelhos feidutos dágua de motores e máquinas ra massagens, aparelhos de pressão afia frio e a quente'pars aço e outros taria aparelhos de diatermia, aper.i.
metais, lançadeiras. rs astainas de lavar lhos de raios ultra-violeta, aparelhei de
roupa e pratos. má:nanas Paredeiras, raio X aparelhos de infra-vermelkiè,
mancais para brocas, motores elétricas. aparelhos surdez, assentos para eafprmáquinas operatrizes. maquinas raistu. trios, ataduras, bisturis, cadeiras pari
rodaras de barro e de concreto. má. clinica, cambraia hidrófila, canulas, ea,
'quinas borracheira* t atesteis. máqui- aplasma de feltro. catgut, céra
nas frigorificas. moInhões para cereais. nada, cera para incrustações e a rticuleClasse 11
máquinas para malharia. cerzideiras. ma- çaes, cora colante Cintas para fins st.11•
Arames e cabos de aço, fias cordões e quinas para movimento de terra. ma- mem'. cintas umbelicals. colheres ~cordas de aço ou de outros metais; bar- quinas de rotular.. martelos a vapor, tatues, compressas de tecidos, costóte- •
ras manufaturadas de ferro, de aço ou motores de combustão, interna. elétricaa mos. curativos ciriirqicos, curetas, (lende outros Metais; apertadores - de ferro.. e er gás, motores para- bicicletas e mo- te* artificiais, dentaduras, depressores,
da aço pu, dc outros inetais;: latas' de tocicletas, multiplicadores. moias para dilatad.sres, drenos, duchas vaginais,
metal, tubos da metal: tubos de metal máqUinas. molas para 'aálvuias. Maca, elevadores, espartilhos, espéculos vagipara enrolamento e on ,pai:a-acuniamen- aos hidráulicos, magaelos 3 e gnii.ão. nais. esponias .clinicas, estufam espátutos; para rusos, reb ies, cravos pregos. mandris. Pedais de . atdvancas de 'ese:' las. escalpelos. .escopros, extratores, ascavadores, fios de linho para ferldaa,
breagens, planetárias de paramaim
e porcas, todos de Metal

a-
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ganchas para múscu'%\c,:laçai- tato de cobre, acetato' de amôneo, aceTêrmo n.° 615.795, de 6-11-1963
— Instituto Dietético Infantil
godivas. goivas, gêsso, tato sk potassio, acetato de sódio, aceSociedade Anônima
tampai para soturas, guta-percha. tas- tato de zinco, ácido arsênico, ácido fos•
bmetros, brigadores, Instrumentos ci- fórico, ácido picrico, cido bórico, ácido
São
Paulo.
ta*: ara oerações, ligaduras de .ca- oxálico, ácido muriatico, ácido n1trico,
•
amo, liquido e pós para limpeza e ácido acético, ácido fénico, ácido sulEmento para fins odontológicos, lixa. fúrico, ácido cri:mico, ácido tânico,
Vita e dedeiras de borracha, limas para ácido citrico, ácido salicilico, ácido
, lancetas, massas plásticas para benzóicor acetanilida, acto], água oxiaodontológicos, máscaras para 'anes- genada, albaglina, albuminato de ferro,
a, mesas de operações, mesas para argonina, argirolarsoniato de ferro, artivos, martelos, olhos artificiais, seniato de potássio, arseniato de sódio,
assas para ossot, pontas de guta-per- antimôneo metálico, aloina, amoníaco.
a para obturações de canais. porca- arena], acetanilida acetato de
, protetores para seios, pincéis pa- chumbo, bákanso do Perú, bi-cloretos
garg anta, pinças anatômicas, prote- de mercúrio, bi-cloretos, bi-iodureto de
ma, rolos cirúrgicos de lã . de pau. mercúrio, bi-fos'ato de cálcio, bi-carbo- go e rodas para desgaste dentária te- nato de sódio., borricina, porato de
ópio, bugia, ruginas, sarladeiras. sódio, benzolnaltal, benzoatIs de . mer' daraca, micla e crins para soturna cúrio, bismutos em bicabornato de po' coa para gêlo e bolsas para água tássio. bres F. F., anteina, cal virClasse 41
limite, sondes, seringas para lavagens gem, carbonato de cobre. carboanto de
cálcio, carbonato de magnésio, carbo- Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Injeções,
serras,
serras
para
raquiepr
'rOai
, e. tampões higiênicos preservati- nato de magnésio. carbonato de sódio. açúcar, alimentos para animais, amido,
s Atra-aleite, termômetros, tesouras. carvão vegetal em pó, carvão ativo amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
1040148 higiênicas, ventosas, verniz Lso- caseinato de sódio, carvão animal. cia-, arroz, atum, aveia, avelãs. zeite. azeinureto de mercúrio, citrato de calcina, tonas, banha. bacalhau, oatas, balas,
' lante para fins oclontológicos
Classe 21 i citrato de ferro, citrato de prato, cl- biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
pare distinguir: Veicules e suas partes trato de potássio, cloreto de amônia café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
list.-tegrantes: Aros para bicicletas, auta- cloreto de cal, clroeto de cálcio, cl- caramelos chocolates, confeitos, cravo,
de magraísio, cloreto de sódio,'
!Ovais, auto-caminhões, aviões, amor- reto de
cereais, cominho, creme de leite, cremes
tkedores, alavancas de câmbio, barcos cloreto de potássio, colargol, colódio alimentícios, croquetes, compotas. canues, braços ara veiculos, bicicle. elástico, cremos tártaro, supro], citrato gica, eoalhadas, castanha, ceola, condi
s, carrinhos de mão e carretas, cama de ferro e quinino, citrato de ferro ver- mentos para alimentos, colorantes,
onetes. carros ambulantes, caminhões. de, carbonato de bário, cloreto de ba- chouriços, dendê, chices, dôaes de frucarros, tratores carros-berços. carros- sica carbonato de amônia cloreto de tas, espinafre, essências alimentares em
2,tiques. carros-irrigadores, carros, car- zinco, cloreto de cálcio, carbonato de padas, ervilhas, enxovas, extrato de toas, carrocerlas, • chassis, chaas cis- potássio, carboaato de manganês diu- mate, farinhas alimentícias, favas, ft'
ares para veículos, cubos de veiculos retina, diatermina, derma tol. enxofre cuias, flocos, farelo. fermentos,' feijão,.
rrinhos para máquinas de escrever, em pó, esteando de zinco. estearato
figos, frios, frutas sêcas, naturais e crisdarrediços, para veiculos, direção. desli- magnésio. estearato de alumiai°, enxo- talizadas, glicose, goma de mascar, gor¡Pairas, estribos, escadas rolantes, ele. fre dourado de antimônio, essências de duras, grânulos, grão de bico. gelatina»
dores para passageiros e pura carga gemenol, essSncia 3e eucalipto, tonosa- goiabaaa, geléias, herva doce. herva
gases pata carros. eixos de direção, lil, formol fosfato de ferro, fosfato de mate, hortaliças, lagostas línguas leite,
los, fronteiras para veículos, guidão. tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de condensado, leite em pó, legumes eia
kicomotivaa, lanchas, motociclos, molas, sódio,fos çato de amôneo, glicerina, gli- cal:serva, lentilhas, linguiça, louro; mastItotocicletas, motocargas, mato furgões. cerofosfato. de magnés, glicerofosfato de sas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão masanivelas, navios, ônibus, para-choques, sódio, hertnitol, hemoglobina em pó. sa de tomate, mel e melado. mate, masara-lamas, para-brisas, pedais. pantões,' iodo metálico, iodureto de chumbo, sas para mingaus, molhos moluscos,
para bicicletas, raios para bicicle- iodureto de arsênico iodureto de prata. mostarda, mortadela: nós moscada noakt, reboques, radiadores, para veiculos. iodureto de enxofre, ichitalbina,
zes: óleos comestíveis. ostras. ovas:
Mas para veiculos. seins. incide& tiictitiol, iodureto de potássio. pães, patos, pralinés, pimenta -pós oara
ates para veiculos, vagões, velocípe- lactofosfato de cálcio, lecitina, lactato pudins, pickles, peixes, pfe.suntos. pades, varetas de controle do afogador e de cálcio. magnésia hidratada, mentol.' tês, petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins:
acelerador; tróleis. troleibus, yuan de mercúrio vivo, nitrato de chumbo, ni- queijos, rações balanceadas para anicarros, toletes para carros
trato de sódio óxido de ferro, óxido de mais, requeijões, sal, sagu sardinhas
i
Classe 33
magnésio, óxido de zinco, oxiodurato sanduicnes, salsichas. salines sopas enServiços de trefilação e traf ilação de e bismuto, oxidoanureto de niercúrio» latadas, sorvetes. sucos de tomate e de
fruta, torradas, tapioca. tâmaras, talhametais em geral
pirosfofato de sódio, pedra úme, per. rim, tremoços, tortas. tortas para alicloreto de ferro, perborato de sódio mento de animais e aves, tarrões • touciTermo n.° 615.793, de 6-11-1963
peroxido de magnésio, peroxido de aia- .
Strina & Cia. Ltda.
cinho; vinagre •
co, prota-iodureto de meroúrio, protal
São Paulo
Têrmo
n.0
615.796, de 6-11-1963
col. proroxalato de ferro sulfato ,\ de
amônio, sultat od. cobre, sulfato de IDISA — Instituto Dietético Infantil.
Sociedade Anônima
ferro seco. sultato de magnésio puro 1
em pó, sulfato de sódio, sul çato de zin•
eRFISILEIRR
co, sulfato de sódio, sulfato de manganês, sulfato de potássio, sulfato de
Classe 17
barium, sulfato de antimõneo, sulfato de
Papel vegetal ara desenho
ferro, sulfato de potássio, salicilato
magnésio, salicilato de sódio, salicilato
Têrmo n.s 615.794, de 6-11-1963
m..1* •• n• n ••
A Veloz S.A. Comercial Industrial e de Mercúrio, saiipirina, tanalbino, ta•ed4a.. anal•e•••
nino, tártaro de ferro e potássio, Ur• • fibelpel.
Importadora
i
...... elorelIt ••
taro de potássio e sódio, tanigên1o, teSão Paulo
.".
rebentina, venera, teobromina, tlrea
cristal puro uretana, sabão neutro,
óleo asafuricinado, maciantes e sulfato
IRISA
Ihmi
l$1•110a•ill 1/4
de sódio cristal. Soda cáustica, tintas,
cr72:053
'''
vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tin•nn%•*. ".
tas para calçados e capotas de automóveis, fluidos para freios, emolieates
t Paca remoção de tintas aplicadas, água
Classe 41 •
raz, itkool, alvaiade, secantes, corantes minerais para uso nas indústrias, Fécula própria para o preparo de boClasse 1
absorventes, benzina, lanolina, compo- los, pudins, manjares, papeai e recheios,
IldaskIncias químicas usadas em geral &Noas para impermeabilizar tecido. e na alimentação infantil, de ,crianasea e
sKilt•
~RO§
adulta
das indazeries: Acetato de &inibo
•
gal"
Chtet4,
/

VELLUM

•• •••••a• •INe•aal:=n•
••:

1•011.1.

Tênno n.° 615.797, de 6-11-1963
ID/SA — Instituto Dietético 'ofendi
Sociedade Anônima
•
São Paulo

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, zeitc, azeitonas, banha, bacalhau, batas, balar,
biscoitos, bombons, bolachas baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes. chá,
caramelos chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios, croquetes, compotas, can- •
gica, coalhadas, castanha, ceola, condimentos para alimentos, colorante.s
chouriços, dendê, dõces. &ices de trutas. espinafre, essências alimentares, ma
padas, ervilhas, enxovas, extrata de tomate, farinhas alimentícias, favas, ia
aulas, flocos, farelo, fermentos, falia&
figos, frios, frutas secas, naturais e criatalizacias, glicosè, goma de mascar, gorduraa, grânulos, grão de bico, gelatina..
goiabada. geléias, liava doce, herva
mate. hortaliças, lagostas !lapa& !cite.'
condensado leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça. massas alimentícias, mariscos. manteiga
margarina, marmelada, macarrão. massa de tomate, mel e melado ,mate, massas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela: nós moscada nozes: óleos comestíveis, ostras, ovas:
pt,ex, patos, 'pralinés, pimenta pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois. pastilhas, pizzas. pudins;
queijos, raçõe s balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu. sardinhas,
sanduiches, salsichas, salines.- sopas eulatadas, sorvetes, sucos de tomate e rk
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, touca
cinho; vinagre
Termo na 615.798, de 6-11-63
Tariastria Nacional de Inseticidas e
Fertilizantes S. A.
São Paulo

1111111101 1E10111

- Classe 2
Substancias e reparações químicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitários.
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas ,desinfetantes e aare fins sanitários, apanha-moscas e Insetos (de
goma e pfapel ou papelao) . álcalis,
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
cresol, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadates
terminadores de pragas e hem:as-daninhas, esterilizantes ernbrocações
animais, enxertas, farinhas de osso",
fertilizantes, fosfato, çortniCidas,
ganhes, fungicidas . glicose para fins
veterinários, guaro. herbicidas, inseticidas, insetifugos, larviciclas, microbialdas, medicamentas para animais, aves,
e peixes, óleos desinfetantes a vetaria
ruirias, petróleo' sanitárias (I ,deidafttante#, papel fume gatório,.,
haktricis

tc,144 piaretictdas, fungicidas
I

•
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tantas, preparações e produto. inseticidas, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas. remádios para fins
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes. sais para fins agrícolas,
horticulas. sanitários e veterinários.
sulfatos, superfostatos, vacinas para
aves e animais venenos contra inseto,
animais e hervas dadinhas
Termos na. 615.799 a 615.801, de
6-11-63
Telespring S. A. — Indústria
Eletrônica
Rio Grande do Sul

Controle Remoto Son-R
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para Jistinguir: Artigos e aparelhos eié-

tracOa e ateria:irai:tis em geral: aparelhos
óticas formando diversas aparelhos de
• fatigai para instalações elétricas e
conluutos de peças óticas
Mica; instalações deificas e artigos elétricos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e acessórios de rádios; aparelhos e instrumentos didáticas; instrumentos de prec.são; instrumentos cieistiticom acendedores. acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos,
aspiradores de pó. aquecedores abasjours, alto-talantes, antenas, acumuladorea amplificadores, anemómetros. ~peei:metros, assadeiras elétricas adaptadores de microscópios, agulhas para fonógratos, , aquecedores de ambiente, aparelhos de contrôle. e medida. aparelhos
de expurgo de contrôle e medida, aparelhos de expurgo utilizado na limpeza e
desinfecção de sentinas, mictórios e
outros iscais anarehos de gações para
ligações para banheiros, aparelhos de
ar refrigerado, eparehos de ar condicionado, aparehoa de ata tensão, apare.
elétricos. estufas, eatereilizadores esquadros de aço, esquadros de agrimensor,
extintores de incêndios, aparelhos para
espremer frutas e legumes. aparelhos
estereoscópios. escalas. indicadores de
maré, eletriametsos de quadrantes, espectroscópios. aparelhos de contraia e
medida, exaustores, estojos para filtros
cosa torneiras, aparelhos eletsônicos em
geral, equipamentos eletrônicos e rádiotécnicos, fogões, fornos e fogareiros elétricos, faróis, faroletes fios para eletricidade. tios terra: aparelhos fotográficos. ferros elétricos de enganar e paz.
sor, ferros COMUM, a carvão ¡erros elétricos para sodas. fervedores. fusiveis.
filmes revelados. fôrmas eiéticas, ilhoa
de óleos para motores aparelhos de
freqüência modulada, máquinas totográficas, filmes rigidos, fonógrafo& fitas
métricas, instrumentos fiamos. toaalizadores para calmaras fotográficas geladeiras, farrafas térmicas geradores automáticos. geradores estáticos e elmo.
laica de alta frecitiénaa. que funcionam
com válsaa is para aquecimento por
dielétrico e indução. fitas magnéticas,
aparelhos para gás engarratadr e atm,
relho' de inversão heliográfoa bal sametros. holofotes para automóveis interruptores. isoladores, inapressores. aparelhos de intercomunicaçao ndicadores
de níveis, insana permanentes nata rá•
dios. aparelhos de gás ¡mon gravadocoe e didáticos, instrumentos tssicot. molaidores de' corrente instrumentos de
calcular, instrumentos náuticos insiramentos para medida e contrôa para
.meclinieos, intermediário pari a:laias.
Illimpadas. lunetas liquidificadores la.
Parra lansPeões, ipstres, lentes, apirethos
lattsinaosa aparelhos de luz fluoreiétate
l impadores "-de para - brigá, ' lanternas
porfiada e hostersas de ww, hm.
;

;
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eiras p. ra veiaa.ssa alcroscapass, ta;
reatores para luz fluorescente. reostatos.
registros para vapor, registros paa bidé,
para banheiros, aparelhos bebedouros,
para lavatórios e para pias. secadores
para cabelos potenciómetros. sorveteiras, sincronizadores. sextantes selecionadores, sifões. sereias de alarme, aparelhos para soldar. soquetes, stnalwos.
ha, automáticos para descarga de água.
aparehos de aarme aparehos de aquecimento central, aparelhos de aproaimaça°, aparelhos para arqueação de
volumes, balanças. -batedeiras, batedea
crótnetro, manômetros monóaulos. mostradores de rádio, microfones, medidores de rascas, medidores de astervalos,
aparelhos para medição, miras de qualquer graduação. massaricos. normógrafos, níveis de ferro, eiveis d'água para
caldeiras, óculos, instrumentos óticos de
observaçao e medida aparelhos de ondulaçáo permanente, objeitva para ampliadores. misturadores para banheiros.
painéis de carros, para-raros, plugs. panelas elétricas, panelas de prensa°. pistolas de pintura, pick-ups pilhas sécas
elétricas, prumos. pantóg rafos, partienetroa. pantômetros. pizóinetroa instrumentos de precisão periscópios prole.
fores cinematográficos, pince-nez. apa.
relhos de refrigeração, refrigeradores
réguas de aço, rádios, refletores, reatores. relays, receptores, regadores autode vigia, redutores. resistências elétricas.
registros para água. registros para canais e comportas, receptores de sons,
ras para refrescos, batedeiras para liquido& e massas binóculos, bules elétraaj
ciáticos. relógios, relógios de ponto e
coa, businas. baterias, baterias elétricas,
barômetros, bússolas. bobinas baniamina, balcões frigorificos. aparelhos
para bordar, aparelhos para banho, do
ar quente, -chuveiros eétricos, coqu ateres de fitas gravadores de discos máquinas impressoras„ fotográficas isolantes elétricos, instrumentos coatemátieiras, campainhas eétricas, chaves ela
antenas, e fios terra, bobinas para
tricas, cisasses automáticas, chaves para
rádio e televisores, chaves de alavancas,
chaves de _tomadas, comutadores. caie..
miras elétricas. compassos. camaras tra
goriflcas. caixas de descarga para asa
soa sanitários, aparelhos para cor!sit
pães, cafeteiras automáticas. 7 amara,
fotográficas e cinematográficas. chassis.
condensadores. castiçais, condensadores
para vapor colimadores. apare'hos cor
tadores de trios, cabos e condutores dápara revelação de papéis moltográf'cas,
quinas c.nematográficas incrurnentos
de calcular chicotes para maarnóvals,
zrontarnetros -arrilhões apassa.aw de
copiar. fotogr -tas aparelhos cm'
-es apaielhos cinematográficos apare'hos de contrate cinematográ coa apeechos de contrate de sons. apa s -llass de
convinicaçac imensa discos a•avados
diafragmas para fot-agra gi 4^. &s.-,
.sersa aores enceradeiras exta amem-nata
Têrmo n.o 615.800, de 6-11-63
Telespring S. A. — Indústria
Eletrônica
Rio Grande do Sul
Classe 50
.. oes come elas
Impressos em s.. a
e de visitas, placas carimbos. letreiros.
ollw os. folhinhas
displa ys. cartazes
promissória, maninhos e propaganda
em geral
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vroaramas radiofónicos e programas mas. petróleo para uso de toeci.dar
de televisáo
pastas e pé para as unhas. ;soo-raras:
para pé de arroz, papéis perlara. dc.s.'.
Têrmo n. 615.802, de s 6-11-63
carminados, e cosa pó de arroz. ra.
(Prorrogação)
pó de arroz
Omihino Seiyaku ói Co. Ltd.
Japão
Termo n.9 615.806, de 641-G3
Com pania Comercial e Industrial N:ccilas Merino S. A.
Cuba
PRORROGACAO

BINO JITUBOSAN

,trion-Merihci
i'"~44
O

Classe 3
Para distinguir chá tnedicinal usado no
tratamento de doenças das senhoras, nas
irregularidades mestruais e contra as
lesões ulterinas

Mais Fino
Classe +2
Rum

Timo n.° 615.807k de 6-11-63
Luz Verde Livros Ltda.
Guanabara

Tênias n. 615.803, de 6-11-63
Solil — Sociedade Loteadora
Ltda,
Guanabara

S0

— SOCIEDADE

LOTEADORA IMOBILIÁRIA
‘X°

LIMITADA
Classe 33
Compra e venda de imóveis e loteamento

Nome comercia/

Termo n. 615.804, de 6-11-63
Solil
Sociedade Loteadora Imobiliária tLda.
Guanabara

Têm() n.° 615.808, de 6-11-f 3
Da/ Ponte &Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

SOM.
DIDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Material de construção

d
Guar ta

érIP

,

Indústria Brasileira
Classe 49
Bolas

Têrmo n.°. 615.805, de 6-11-63
Heraklo Ferreira da Silva e Pedro
Bastos
Guanabara

Termo n.° 615.809, de -I-1-63
Acessórios ABC Ltda.
Rio Grande do Sul

4MAGE

ABC

INDOSTRIA BRAS/LEMA

Incbistrja Bratetrel

Classe 48
Cla.sse 6
Para distinguir artigos de toucador e Paças e acessórios em geral, para autoperfumarias em geral: Alasiscar. água móveis, caminhões, máquinas e motores
de beleza, água fadai, água de lavanda,
Termo n' 615. 810, de 6-11-63
água de colônia. artninhol água de
quina agua de rosas, água de elfazes Combrasc
Companhia Brasileira de
Shopping Centers S. A.
rias, amónia perfumada liquida, em pó.
Guanabara
em pedras. para banho. rrilhantinas.
bandolinas. batons. cosméticos para o
cabelo. pestanas. cílios e bigodes,
COMBRASCi
crayons. cremes para a oco!. carmins.
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas. em trociscos e em pílulas.
cremes para barbear. cremes dental

Companhia Brasileira
de Shopping Cen4ers S •
'A.

depilatórios, desodorantes. dissolventes,
essências. extratos, estojos de perfumes
Ncate comercial
creme para limpeza da pele, e ocra Nau
de pó de arroz. esmaltes para unhas
Termo n.o 615.811, de 6-11-63
escôvas para dentes. cabelo, roupas. Exirnpal
Exportadora e Importadora
cibos e unhas. fixadores para o cabelo.
de Produtos Alsmentieios Ltda.
pestanas. cílios e bigodes. fia elas para
São Paulo
o cabelo, glicerina pérfurnada para 1140
Tèrmo n. 615 .801, de 6-11-63 ..de toucador grampos para n cabelo.
Tclespring S .À. — Indústria
para thaouifanan. • lança- pertinnes. loEletrônica
cbes liguidoa denairiclos. em pasta.- CIE
-Rio Grande cio Sul
gel.éta - : de netrôlen • 'perfumada
Classe 41
sabão em creme. em aliai; e em pó.
Classe 32
-beirados
para
ondulação.
ai-1
manente
ho/etin;
Substâncias
alicnestícias
Almanaque anüntios. bole 11133
. e seus . regia
Impressos, crernicáa S ;ornais. revistas lixas para unhas. .aos para o rados.. Ing redientes de alimentas
cabelo,
pasta
e
pós
para
lentes.
parfusacias alimentícias
peças cAsiernatográficas, peças teatrati.-

EXIMPAL
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Termo o.' 615.816, de 6-11-63
Indústria Moageira de Trigo
"Amazonas" S. A.
Guanabara

Tirmo n.° 615.812, de 6-11-63
Iaddstria de Móveis Coimbra tLda.
Guanabara

-

Classe 11
Cutelaria para mesa e sobremesa, para
carnear, para cosinha e outros usos elomésticos, etc..
.
nano n.° 615.827, de 6-11-63
Joaquim Lucas da Costa
Guanabara

ouro ra
(Industria Brasileira

MALHAS BENS

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral. de
Teta vidro, de aço ou madeira, esto.
Classe 23
fados ou não, inclusive móveis para esTecidos de malha
Armários, armaários para baheiros e para roupas usadas, almotaTermo n.° 615.828, de 6-11-1963
'das, acolchoados para móveis, bancos,
Edgard Kocher
balcões, banquetas, bandejas,, domiciliaSão Paulo
Indústria
Brasileira
berços,
biombos,
cadeiras,
carrinhos
res. berços,
t ara chã e café, conjuntos para dorClasse 41
mitórios, conjuntos para sala de janFarinha de trigo
tar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conittstos
Termo n.° 615.817, de 6-11-63
armários e gabinetes para copa e to- Covetna — Produtos Químicos e Metais
sln.ha, cama& cabides, cadeiras giraLtda.
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
,s
Guanabara
radio, colchões, colchões de mola. disIndústria Brasileira
chAÇOCv
pensas, divisões, divans, discotecas de
,v(0 00 5
madeira, espreguiçadeiras' guarda rouClasse 8
A•
tas, estantes, mesas, mesinhas.„
Engrenagens para relógios, mostradoiihas para rádio e televisãu. mesinha - 00\154\ Wid‘S"
e
res ara relógios, relógios de chão e
ara máquinas de escrever, El d5vOis parelógios de mesa
tevisão, molduras para quadros pi.-taNome comercial
retratos, poltronas, poltronas•-carzas,
nrrno n. 9 615.829, de 6-11-1963
prateleiras, porta-chapéus, sotas,
Termo n.° 615.818. de 6.11-63
Empresa Brasileira de Relóg os
Iria S. A. -- Importadora de Sementes
sofás-camas, travesseiros e
Hora S.A,
Para
Lavoura
vitrines
São Paulo
Rio Grande do Sul
Termo n.° 615.813, de 6-11-63
Indústria Moageira de Trigo
1SLA S. A. - importadora \
"Amazonas" S. A.
,/
Guanabara
para Lavoura

Vitória Régia

HORASA

(Cle Semente s

Nome comercial
Termos os. 615.819 a 615.822, de
6-11-63
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
Rio Grande do Sul
'

Indústria Brasileira
•

Classe 41
Farinha de trigo, semol:aa, massas ali- .
menticias, rações balanceadas e subprodutos do trigo

ELMO

CARBOAÇO-

indústria Brashin
Classe 8
Indicadores de carga de bateria, indicadores de combustíveis, indicadores de
' gazolina, ind.cadores de pressão de
óleo, indicadores de temperatura, instrumentos de precisão, velocímetros e
quaisquer outros instrumentos do painel
para veículos

Março de 1934
Termo n.° 615.832, de 6-11-1963
Dom Jardel Materiais de Construção
Limitada
Guanabara

nom ARDEI,.

MATERIAIS DÊ'
CONSTRUÇÃO ITDA11
Nome Comercial
Termo n.° 615.840, de 6-11-1963
.Ademar de Souza Reis
Guanabara

Classe 48
Sabonetes
•
Termo n.° 615.841, de 6-11-1963
Perfumara Diamantino Ltda.
Guanabara

DIAMANTINO
PERFUMARIA — CUTELARIA
..se 50
Pertumaria e cutelaria

Têrmo a.° 615.842, de 6-11-1963
Sandoz A.G. (Sandoz S.A.)
Sandoz Ltd.
Suiça
PRORROGAÇÃO.

RAPHABIL

Classe 3
Classe 5
Termo n. 9 615.830, de 6-11-1963
em bruto ou parcialmente pre'
Um
produto
farmacêutico
usado coas
Metais
Guimarães,
Roupas
Ltda.
Irmãos
Termo' n. 9 615.814, de 6-11-63
parados
Guannabara
estimulante das funções hepatobiliare
Indústria Moageira de Trigo
Classe 7
e laxativo
'Amazonas" S. A.
: Facas para máquinas agrícolas, etc.
Guanabara
Classe 10
,
Termo a.' 615.843, de 6-11-1963
Sandoz A.G. (Sandoz S.A
I Instrum entos e ferramentas cortantes.
utilizados em cirurgia, arte dentária e
Sandoz Ltd.
para fins médicos, a saber: agrafes, etc.
Suíça
Classe 11
Cutelaria para mesa e sobremesa, para
PRORROGAÇÃO
indústria Brasileira
carnear, para cosinha e outros usos
- domésticos. etc.
Classes: 8, 11, 13, 23, 24, 26, 27. 28,
Classe 41
— 30, 33, 35, 36, 39, 44, 48 e 49
Termos ris. 615.823 a 615.826, de
Farinha de trigo, semolina, massas ali6-11-63
Título de Estabelecimento
Classe 1
mentícias, rações balanceadas e subpro- - Irdúia Metalúrgica Gazola tLda.
1
dutos do trigo
Rio Grande do Sul
Termo MO 615.831, de 6-11-1963
Produtos químicos usados nas industrial
D:plomata Restaurantes Modernos
para o aperfeiçoamento de f:bras testei.
Terra° n.0 615.815, de 6-11-63
Limitada
Indústria Moageira de Trigo
MOX.
BRASIL
Tértno n.o 615.844, de 6-11-1963
CR0,440AÇO
Mn&
"Amazonas" S. A.
Paulo Eckner Lisboa
Guanabara .
Guanabara
Classe 5
!
Metais em bruto ou arcialmente reparados
.Classe 7
Facas para máquinas agrícolas, etc.
Classe 10
Instrumentos e ferramentas cortantes,
Indústria Brasileira utilizados em cirurgia, arte dentária e
Cl.asses: 41, 42 'e 43
Titulo de Estabelecimento
,
para fins médicos, a saber: agrafes, etc..

•

ZO

SIRRIX

BAR E RESTAURANTE
DIPLOMATA

Indústria Brasileir-à

Classe 41
Farinha de trigo

I

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00

Clisse 3
Um preparado farmacêutico

