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SECÃO III
ANO XXII - Nd° 44

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

CAPITAL FEDERAL'

QUINTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 1954

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N° 440.981 - Vedasseal
Classe
31 - Cornello Pertica Camps Soei..
• dade Anônima Indústria e Comércio.
N° 441.264 - Mataripe -• Classe
'
Oleifera Apiatan Sociedade Anônima.
N° 120.198
Elio Menegaz
Privilégio de invenção - Arquive-se.
N° 441.309 - Bompreço •-• Classe
N 9 120.244 •-• Miguel Postiglionl •-•
8 - Lojas de Artigos Domésticos
Modêlo de utilidade -- Arquive-se.
Bornpreço Limitada.
N° 120.705 - Tephilo Farah Ne 441.583 •-• Modern-art elasModélo de utilidade -• Arquive-se.
se 40 - Indústria de Móveis Modera..
N° 138.394 Ceranica Sanitária Art Limitada,
Pocelite Sociedade Anônima •-• Moder> industrial - Arquive-se.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
INDEFERIDO
EXPEDIENTE DO •DIREOR DA
DIVISÃO DE MARCAS
N9 441.310 - Lojas Bompreço
Classe 8 - Lojas de Artigos Dqmés.
Rio, 2 de marTço de 1964
ticos Bompreço Limitada.

N° 124.577 Shell Internationale
Research Maatschappij N. V. -• Cumpra a exigência.
Notificação
N 9 124.579 - Inperial Chemical Industries Litnited e The Midland tar
Uma vez decorrido o prazo de re- Distllers Limited Cumpram a exicurso previsto pelo artigo 14 da Lei gência.
número 4.048 de 29 de dezembro dé
N° 124.663 - The Welleome Foun1961 e mais dez dias para eventuais juutadas de recursos, e do mes- dation Limited •-• Cumpra a exigênmo não se tendo valido nenhum iate- cia.
N° 124.769 - Armai Steel Carparessaca, ficam notificados os requeren'Cumpra a exigência.
tes aba;xo rueencionados a comparecer ration
N° 120.047 - Roussel Uclaf • •-•
a êste Departamento a fim, de efetuaCumpra a exigência.
rem o pagamento da taxa final conBuenaventura Diaz
N9 122.267
Notificação
cernentes a expedição dos respectivos - Cumpra
a exigência.
Certificados dentro do prazo de sessenUma vez decorrido o prazo de reN° 121.486 Verwaltingsgesellsta d.as - na forma do parágrafo
único do artigo 131 do Código da Pro- chaft: Der: Weerkzeugmasvhinenfabrik curso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dezembro de
Clarificou -- Cumpra a exigência. •
priedade Industrial.
N° 121.863 -/Siemens Bauunion Ge- 1961 e mais dez dias - poa evensellschaft Mit Beschrankter Hafting -- ,tuais juntadas de recursos, e do mesMARCAS DEFERIDAS
mo não se tendo valido nenhum inteCumpra a exigência.
Têrmo:
I 1•19 122.559 -- Sartori & Moreto - ressado, ficam notificados os requerentes':abaixo ineencionados a comparecer
Cumpra a exigência.
a este Departamento a fim, de efetuaN° 394.736 -- Hi-Fi Stereospark N°
123.254
•Nibco
Inc
Cumrem o pagamento da taxa final conClasse . 8 -- Requerente: Feigenson
pra a exigência.
Sociedade Anônima Indústria e Co-_, N° 123.691 -- Union Carbide Cor- cernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de sessenmércio.
poration - Cumpra 'a exigência.
ta
dias - na forma do parágrafo
123.316 •-r- Loris • Giraud - único do artigo 134 do Código da- ProN9
Expediente das Seções Republicados
Cumpra
a
exigência.
Por Terem Saldo com Incorreções
priedade Industrial.
N 9 136.880 Mineração. Geral do
Rio, 2 de março de 1964
Brasil Limitada •- Cumpra a exigênMARCAS DEFERIDAS
Transferência - Alteração de •Notiie cia.
de Titular de Processo
N° 136.884 - Mineração Geral do • N° 475.367 -- Real Chie - Classe
Fico Ferragem Indústria e Comércio Brasil Limitada •-• Cumpra a exigên- 48 - Silva Fonseca & Companhia
,
Apenas para fixador.
Limitada - Pede para ser anotada cia.
no .têrino número 116.409 - Modélo
N° 141.015 - Armando Peccorarl
N° 439.691 •-• Enciclopedia Maravilhosa - Classe 32 - Mario Marques
de utilidade a transferência e a altera- - Cumpra a exigência.
Trinco S. R. I,. -- Ponzini. •
N° 113.388
ção de nome da titular •- Anotem-se
a alteração de nome e a transferência. Cumpra a exigência.
Classe 41
Luiza
N9 441.826
N° 122.883 - Bernz •-• O Matic
Biscoitos Aymoré Limitada.
Exploraçáo. de Contrato de Patente Corporation - Cumpra a exigência.
Pirelli Sociedade Anônima CompaDiversos
RESTAURAÇÃO DE PROCESSOS
nhia Industrial Brasileira Pede para
Frits Fuljahn .- PriN°
ser anotada92.641
na patente de número
I N9 183.933 -- Ultralux - Classe 8
vilégio de invenção - Arquive-se.
60.822 - Privilégio de invenção o
Dante Pista -• Concedo a restauN° 99.541 - Florindo Peroni
contrato de sua 'exploração - Averbe- Privilégio de invenção •-• Arquive-se. ração.
N° 229.590 - Cocarela - Classe
se o nôvo contrato de exploraçàu.
Jesus Alves MagaN° 111.438
42 - Empresa Geria de Bebidas SoArIllodélo de Utilidade Indeferido
lhães - Privilégio de invenção
Cieclade Anônima -- Concedo a resTérmo número 125.526 - Novas quive-se.
tauração.
117.477
Montana
Sociedade
N9
disposições em ou relativas a fogões
Anônima Engenharia e Comércio MARCA DEFERIDA
- Requerente: Feerdinando Benicci.
Arquive-se.
Privilégio de invenção
. Exigências
The Brazilian BloodsN° 435.592
N° 119.348 -• Engenhar': e IndúsTêrmos:
tria de Pre-Moldados Três B Limitada tock Litter Classe 32 Associa.Privilégio de •invenção - Arquive- ção Brasileira elps Criadores de CaN° 68.076 - Brown And Root Inc.
• valo.
se.- Mantenho a exigéhCia.
N° 439.227 - Raichmetal - Classe
N 119.577 - Antonio Pessôa 'de
W 120.821 •-• FiVIC - Corporation Campos Sobrinho - Privilégio de 5 •-• Raichmetal Com. de Metais Limitada
- Cumpra a exigem.'"
Invenção - Arqui,4,?-se
Rio, 2 de março de 1964

FRASE DE PROPAGANDA
INDEFERIDO
N9 441.273
Uma organização que
inspira confiança Classe 33 So.
bral & Sobral Sociedade Anônima Eu"
genharia Administrações.
EXIGÊNCIAS
N° 405.573 - Cartonagem Etna Limitada - Cumpra a exigência.
N° 441.504 - Therezinha Beatriz
Alves .de Andrade Zorowich Cumpra a exigência. .
DIVERSOS
N° 371.815 - Rápido União Sacie.
d'ade Anónima Transportes e Comér.
cio - Aguard Ç-se.
N° 450.925 --- J. Cardoso da Silva
Aguarde-se.
•
1\19 453.674
Virgilio Neri Machado
Aguarde -se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
PESQUISAS

Da

Rio, 2 de março de 1964 _
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de rea
curso previsto' pelo artigo 14 da Lel
número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mas.
mo não se tendo valido nenhum interessado, ficam" notificados os requerentes abaixo meencionados a comparecer
a êste Departamento a fim, de efetua- .
rem o Pagamento da taxa final coo.
cernentes a expedição dos ritpectivos
certificados dentro do prazo de sessenta dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da Pra.
priedade Industrial.

•
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-. As Repartições 114131:ca8
deverão remeter o expediente
destinado à Publicação nos
jornais, diàricunente, dê às
15 horas, exceto . aos-,sábados,
quando deverão fazê-le até às
11,30 horas. .,
-- As ' reclamações Pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas nor escrito, à Seção de Redação, das
9 às' 17,30 horas, no-máximo
até 72 horas após a saída dos
• -órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados enutenticados,
ressalvadas, por quem de
reit°, rasuras e emendas.
-• Excetuadas as pard o
,exterior. gire . serão sempre
L a lutais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por" seis meses ou um ano.
- "As assinaturas vencidas
poderão ser suspensa., sem
'aviso prévio.
Para facilitar aos asstnantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
MARCAS DEFERIDAS

• I•1° 401.977 - Cyamavam Clas=
se 3 - Indústria Brasileira de 'Produtos Químicos Sociedade Anônima.
Classe 1
N° 407.475 .-- Kerlite
.- Clayton Manufaturíng Corcpany.
Classe
• N°.407.482 - :Kermulso-A
1 - Clayton Manufacturing Company.
Classe 1
N9 407.495 - Karful
- Clayton Manufacturing Company.
Classe 1
N° 407.496 - Kerful
• Clayton Manufacturing Coepany. •
Kermeed - Classe 1
N° 407.498
- Clayton Manufacturing Company..
N° 431.234 T,- Taxactan - Classe
Produtos Rocha Quimicos e Far3
' maceuticos Sociedade Anônima.
, N° 436.659 -- Mulher -- rig . de
. • rosto de Companhia Mineira de Conservas Sociedade Anônima.
N 9 435.958 - Etmaeman - Classe
3 Majer Mayer Sociedade Anônima
Indústrias Farmacêuticas.
N° 436.674 - Cd - Classe 43•
!Cid Carlos Leite. •
W 436.676 - Cd - 'Classe_ 50 -• Cid anos Leite. - .
lasse 3
N° .437.089 6.1, inuitran
Schering Corporation.
elasN• 439.879 -- Moldmotof
s
rLimit-ata.
•re
se 6 -- MOld--Motá Azes
Classe
N" 439.955
Pdschun Ednfitada. • • .£
6 - Irmãds
44i.4389'Induroylt-.Passe
N9
Boehringer Sohn.a1 --(ta
3 - C. II.
Classe
Pyrotfon
No 441;439
Meter i:Comany
8 •-• Bailey .
exausão de 'receptáculos para tenni),
metros e elementos de temperatura.
N• 441.882 - Metinget ••?- Cauré
Metinget Peças e Acessórios para
Automóveis Limitada,
Paconetelea - CasN° 441.998
Laboratório Euterapico Nate 38
cional Sociedade Anônima.
N° 441.999 - actilen .- Classe 10
'
▪ Laboratório Euteraptco Nacional
Sociedade Anônima

OIARIO OFICIAL

Seção III).

Março de 1964

As Repartições públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até' . 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de, cada ' ano e 111,
DIRETOR • GERAL
iniciadas, em _qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
A fim de possibilitar a reChlEnt oo SERVIÇO ou auoucAçoSass
Ciger-E DA SEÇÃO Dia REDAD.40
messa
de valores acompanha• FLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
à ., sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
miem
os interessados prelo.
•
setçÃo en
rencialmknte
cheque'' ou vale
- is 7.ao de publicidads do texpacilents do Departamante
postal, emitidos a favor
Pacional de Propriedade Industrie' do Ministério
de indústria e Comércio
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.'
•Impresso nas oficinas do Departamento de imprensa Nacional
---•••n•
- Os suplementos 'às ediASSINATURAS
çães dos órgãos oficiais só se.
fornecerão aos assinantes que
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FliNCIONÁRIOS
os solicitarem no alo] da assi- •
natura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
O funcionário público feCr$
Semestre . . . . Cr$ 600,00 Semestre' .
450,00
dera!,
para fazer • jus' ao desCr$
1.200,00
Ano
Cr$
Ano . • . . .
900.00
conto indicado, deverá. provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da assi. . . Cr$ 1.000,00 natura. •
Ano . • . . Cr$ . 1.300,00 Arfo .
- O custo de cada exemplar parte supericir do enderêço vão continuidade no; recebimento 'atrasado dos órgãos oficiais,
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, 'acrescide 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'
que findará.
ipor art.,
A fim de evitar solução de mínima, de, trinta (30) dias.
-decorrida.

EXPEDIENTE

Classe 3
N° 442.000 - Plastilen
N° 443.273 - Mapa Lag's Clas- N'° 444.130 - Shantabel - Classe
Fiação e Tecelagem' Campo Be- Laboratório Euterapio Nacional So- se 32 - Editora Bradei Sociedade 22
Anônima.
ciedade Anônima. •
lo Sociedade Anônima.
Classe
Lairson
N°, 442.015
N9-443.280 --.• Reuter - Classe 48
N. 444.131 - Shantabel -- Classe
Kemp Barclay ,Co. 23 - Fiação e Tecelagem Compa Be.36 - Laercio Casalino.
Lannan
N 9 442.016' - Foguetelunar Clas- Incoporated
lo Sociedade' Anônima.
se 21 - Indústrias Nunzio Brigug11o1 N 9 443.723 - lamb
Classe 16
N" 444 A34 - Cosentine - Classe
Sociedade Anônima.
- Morcillo & Buso Limitada.21 Auto-Peças Cosentine L"t d
Cofort - Classe '32
N° 443.763 - Po-be-mar Classe - Com exclusão de alavanUs de
N° 442.041
Leoa Rossen.1 4 - Mineração Po-be-mar Limitada - câmbio e mancais de rolamentos.
Classe 41 Considerando-se como semi-preparados
N 9 442.043 - Elam'
N° 444.161 - Seu nome, sua históElvezio Abreu Maciel.
os artigos reivindicados como prepara- ria - Classe 32 Alcino Mala DI-.
niz.
Clas- ' doi.
N° 442.051- - Motoraina
Classe 8 i N 9 444.165 Deus sabe o seu noC. . 'E.
Scala Editora e Proaganda 1 N . 443.807
se 32
- Companhia Paulista de Eletricida- me -- Classe 32 - Alcino Mala Diimi t ada.
L"
I niz.
Com exclusão de berma= .
de
442.579
Macshay
Classe
.
N'
Concilia - Classe
1 .7-- Macshay Importadora Limitada. 1 .1\1° 443.846 *- Avante ..- Classe 381 .1n1* 444.173
•
Classe - Indústrias Reunidas Irmãos Spina I 36 -- Cleil da Silva Madeira.
N9 442.580 -- MaCshay
Cora exclusão
N 9 444.235 CortadaClasse
Machasya Importadora Limitada. Sociedade Anónima
5
35- Sociedade Anônima Corturne Cade guardanapos. '
• N9 442.680 - Foryth -- Classe 44
N°
443.850
Menina
Moça
rioca.
Reynolds
Tabacco
Company.
.-s R. T.
ra Rça , 32 - Francisco Rubens CasN° 444.151 - 'Gelomatic sob medida 3
Fesotril
-Classe
N• 443.023
telo Branco.
para sua familia Classe 8 Ibcsa
Smith
'Une
&
Frech
LabOratories.
N° 443.898 - Eupnofile -- Classe Indústria Brasileira de iMebelaens Ser,
Classe
N° 4.43.025 - L Affaire
3 - Laboratóriia, Emer Socin&de Anô- cieclade Anônima.
Helena Rubinstein Produtos de nima •
48
Beleza Sociedade Anónima.
N° 443.901 - Bossa Nova - Cias- TITULO DE ESTABELECIMENTO. Classe se 36 - Companhia de Calçados D. I
DEFERI DO
N°. 443.027 - Metaball
49 -- Waldemar Paula dFreitas -.Santos 1 N. B.
N° 405.001 - Chanis Limitada W 443,.20 -- Caviar, - Classe 36
- Com exclusão de balanass•2.:
anhá Brasileira 1-RhodiaZera Classe 17 Chama Limitada ArMoinho ('Faeda'
N° 443.128
tio 117 número 1.
.
Fábrdgj Raion.
Nicolino -Ventrigia. •
Classe
CiasN 9 443.934 - Dei
Clasael N9 442.578 - Maquibem
N 9 4-43.147 - Viceroy .-=a'1Claste, 22
Lanificio Santa InéiMintitaclanor'- 36 - Soc. Manufatureira de' Artefatos se 17 - 33 - Cerber Wanderley
Limitada -Artigo 117 número 1 . .
9
Tecidos 'Del-Lar Limitada.
oy
çlasàe de
Cias.
,; •
Casa Fófo
N9 443 887
3 -Jb Laillificio Santa .11;1
,1
443.957
.Limitada.
A Buzina - Classe se s 41 - 4/-- 43 -- Alfonso Pap• - palardo - Artigo 117 número 1.
3..2, -mi Lauro do Vale Leão.
• _N° 4434149 .- Vce'í•o‘ y
N" 444.008 - Fungornicina - CasLanifício Santa Inés Limitada
•• • EXIGÊNCIAS
N° 443.261 - Re-Gin-Oil .- Clas- se 3 - Panquimica Sociedade • Anónise 47 - Ernst Karl Brun- - Apenas ma. '
N°
444.058
eDD»
Dupla Dura- ' N° 423.670 Vigeral Sociedade
para óleo lubrlifcante.
•,
ção - Classe 32 -- Indústrias,. Elétri- Anônima Agricultura Indústria . e Co/4' 443.264
'Nirvana
Classe cas e •1VIn ígirpis Fabrica Odeon Socie- mércio - Cumpra a exigéncia.
Inálústria e Comércio de. Arte.; dade Anônima.
fatos de Borrachas Metais eNirvanar,
•
N 9 444.071 Classe 36
DIVPI"'SOS.
Limitada •- COM exélusão de esfrega- - Z ;clete Confecções Limitada.
••.
dores de borracha, laminas de borra\mpanhia Mineira
N° 440.627 N° 444.129 - Shantabel - Classe
cha, limpa janelas e rolhas de borra- 36 - Fiação e Tecelagem Campo de Cimento Portlaud Sociedade Anónicha.
Belo Sociedade Ant5nir-Aguarde-se.
ma
1
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Miyamoto - Noguehi & Cila. - Atlanta S.: A. Indústrias Médicolnome da marca: Univeraal - no.
na prorrogaeão da patente 1.6 - Odontológioaa - na restauração da i mero: 187.239 - Anote-se a trans.,
modillo de utilidade - Prorrogue-se patente 60.298 :privilégio de invest.. ferência.
de acórdo com o artigo 41 do Có- ção. - Concedo a restauração de Roberto Dalia Badia
RETIFICAÇÃO
tranaiS.
digo.
acôrdo com o artigo 206 do Código. rência, para seu nome do titulo.
Zermo número 466.145 - Para a Walter Nicolau Herbert Max
da Seção de Tutu*. Sant'Anna n° 205..339 - Anote-se
marca Mistério no Ilspaç2 - Classe Johann Von Hiltschler na prorroga- Expediente
a tramerência.
rncfa
e Licença
ê
32 -- De Empresa Gráfica «0 Cru- ção da patente 3.453 - modêlo in.,
Bee.ker Radiowerke Gesellschaft
Artigos dustrial - Prorrogue-se de acórdo
Rio, 2 de março de 1964
'. zeiro» Sociedade Anónima
Mir
Beschrankter Haftung trans.
de
6
Clichê publicado em
na classe
com o artigo 41 do Código.
Transferência e alteração de nome ferência da marca: F"gura de Nota
dezebro de. 1960.
de tiular de processos
Metalúrgigca hica Ltda., - na
Musical n 9 214.313. - Anote-se a
da patente3 .477 --r
trans. transferência,
Rocha & Filho Ltda.
Wa'EDIENTE DO D/RIITOR. DA prorrogação
modêlo de utilidade - Prorrogue-se' fluência (ia marca: Chuva de Pedra Agrobrás a-- Comercie e 'rutilo.
DIVISÃO JURIDICA.
de acôrdo com o artigo 41 do Córi' 242.467. - Anote-se a trans.. trial S• A. -- pede para ser anotada
digo.
pias marcas:
ferência.
- Rio, 2k de março de 1964
F. Henrique Calçada - na pror- 14.
Herzog
S.
A.
Indústria
e
- n° 237.964.
rogação da patente a° 3.503 - mo.' Comércio - pede para ser anotada Agrobas
Exigências
Agrobrãs
- n° 247.935.
dêlo de utilidade Prorrogae-se de
marc as:
Aggrobraa
n° 249.184.
Chianti Main! S.P.A. - na aoôrdo com o artigo 41 do Código.
Leonette -, n° 259.935.
Agrobras - n9 260.617 - as alte.
transferência da marca 152.214. - Indústria e Comércio Irmãos Ces, Venus - ri' 259.936.
rações do nome da titular. - Ano.,
tari 5. A. - na restauração da pa. Monitor - ri' 261.772.
Cumpra a exigência.
tem-se az alterações de nonle.
tente 3.733: modêlo de utilidade.
Roadster
n 9 266.880.
Kibon $.' A, (IndKstrias Alimen.
Inversos
Concedo a restauração de acórdo Cacique - ri' 269.461.
t cias) - pede para ser anotada
com o artigo 206 -do Código.
Constelation: n° 269.965 - as ai. nas marcas:
Farmácia e Drogaria Séte de São Paulo Apargatas S. A. - na terações
do nome da titular. - Ano. Kibon - n° 258.914.
Abril Ltda. - no pedido de desis- prorrogação
tem-se
as
alterações de nome,
da
patente
3.737
Ki-Xurupito - n 9 261.701.
tência do pedido de caducidade na Modêro de utilidade. - Concedo "a Kelmaq S. A. 3,Iáqeinas Comer- Ki-Xurupito
9 264.279.
marca: Andrews Liver Salt - nú, prorogação de ace)rdó com o artigo ciais e Gráficas - pede para ser Grande Ginkana- n
- n° 268.474.
mero 111.125 - do requerente - 41 do Código.
anotada nas marcas:
Kibroto - n 9 268.680.
Scott & Turner. - Anote-se a de- Ibesa Indústria Brasileira de Em- Keller Weber
n°
270.383.
,
Kibroto - ri' 268.681.
sistência e arquive-se o pedido de balagens S. A. - na restauração Keller Weber - n 9 272.286.
Bala
Nanica Klbon
n9 278.124.
declaração de caducidade, em face da patente 3.763: mode° de utiliKibon - n° 282.316.
do pedido expresso pela Impetran- dade. - Concedo a restauração de Super - h° 277.644 - .as altera. Sorves
Sorvex Kibon
ções de nome da titular. - Anotem- Eskibon°
Kibon ne 282.317.
te da "declaração de caducidade.
acórdo com o artigo 206 do Código. se as alterações de nome.
ri° 282.321.
Ka-Lu:
Kibon
n
9
28?.891 - as
Prov"ncia
Imobiliária
Comercial
alterações
de
Diversos
Ignacio Halpern - no pedido de
nome da titular, -.
restauração da patente 3.771 - Ltda. - Pede 'para ser anotada na Anotem-se as alterações
de nome.
Fiação e Tecelagem Tognato S.A. modêlo de utilidade. - Concedo a marca: Prov"ncia 288.162 - a alta.
.-- no pedido de prorrogação da pa. restauração de acórdo com o artigo ração da nome da titular, - Anote. Anderson, Calyton & Co. 8. -A,
Indústria e Comércio - pede para
se a alteração de nome,
tente 1.452: modelo industrial. - 206 do Código.
ser anotada na marca: ACCO ,JOsé
Antonio
Carneiro
&anafe.
Prorrogue-se, de acórdo com o arti- Atlanta S. A. Indústrias Médico
277.675 - a alteração do nome da
go 42 do código.
Odontológicas - no pedido de res. rência da marca: Igara - Têm° ri'titular.
The Esterbrook Pen Company - tauração da patente 3.820: modelo ri' 449.842. - Anote-se a transfe. nome. - Anote-se a alteração de
no pedido de prorrogação da paten. de utilidade. - Concedo a restai: rência.
•
te 2.279: modêlo industrial. - ração de acórdo com o artigo 206 do Hirofirmi Ikesaki - transferência Anderson, Calyton & Co. 8. A,
e Comércio -; pede para
Prorrogue-se de acórdo com o ar- Código.
da marca Ikes
Têrrno ri' 450.259. Indústria
ser anotada nas marcas:
tigo 42 do Código.
- Anote-se a transferência,
BeneditO
Pires
Mendes
na
resG. Emblemática - n° 281.025.
Richard Ria - no pedido de_ prorda patente 3.825 - modêlo Phoenix Nahmaschinen A.
rogação da patente numero 2.823 z- tauração
Baer & Rempel - Pede para ser Claytox - n 9 281.604 - as altera.,
de
utilidade.
Concedo
a
restauramodêlo industrial. - Prorrogue-se, ção de acôrdo com o artigo 206 do' anotada na marca: Figura de Fenix ções de nome da titular. - Anotem..
153.506 se as alterações de nome.
de acórdo com o artigo 42 do , Có- Código.
e Máquinas de Costura: n 9•
digo.
Francisco Corrêa - na restaura., - a alteração do nome da titular. Queriri S. A. Indústria e Comér.
cio - transferência para seu nome
Gaggia Brasileira Máquinas para ção patente 3.867: modêlo de utili- - Ánote-se a alterção de nome.
Café Ltda. - no pedido de prorro. dade. - Concedo a restauração de ' - Blemco Importadora e Exportado.' da marca Balas Trunfo - n°283.147,
gação da patente 2.840: modê10 in- aoórdo com o artigo 206 do Código. ra Ltda. - pede para ser anotada - Anote-se a transferência.
dustrial - Prorrogue-se de acórdo Ernesto Rothschild . S. A. Indús- na marca Thiosan - ri' 154.823 -H 'Mineração Morro Velhor S. A. cem o artigo 42 do Código.
tria e Comércio - na restauração a alteração do nome da titular. - transferência da ,marca: Gafanhoto
n9 287.339. - Anote.se a transfe.
Ernesto Rothschild S. A. Indús- da patente 4.005: modêlo de -utili- Anote-se a alteração de nome.
tria e Comércio - no _pedido 'de dade: Concedo, a restauração de' Theodor Groz & Sohne 8e Ernst rência.
prorrogação da patente 2.865 - acôrdo com o artigo 206 do Código.' Beckert Natielfabrik Commandit Indústria de Sabonetes e Pariu..
modêlo industrial. - Prorrogue-se, Indústria e Com'rcio Irmãos Ces- Gesellschsft - transferência da marias Memphis Ltda. - pede para
de acôrdo com o artigo 42 do Có- tari 5, A. - na restauração da pa. marca: Groz: ri' 157.704. - Anote- ser anotada nas marcas:
-Saponácio Pedra Germino - nu.
digo.
tente n 9 4.009: modê10 de jitilidade. se a transferência.
Werneck & Cia. Ltda. - pede mero 298.444.
Armações de Aço Probel S. A. - - Concedo a restauração de acórdo Ipara
ser anotada na marca: Ballo Locomotiva - n 9 318.245 - As
o artigo 206 do Código.
no 'pedido de prorrogação da•paten. com
Amigo
n 9 164 970 - a alteração do terações do nome da titular, - Ano.
Indústria
de
Moldes,
Mecânica
e
te 2.883: modêlo industrial - Pror- gartamparia Cometa Ltda. - na nome da
titular. - Anote-se a ai., tem-se as alterações de nome.
rogue-se de acórdo com o artigo 42
restauração da patente 4.014: mo. teração de nome.,
Indústria e Comércios de Doces
do Código.
dêlo de utilidade. - Concedo a res. Bakelite Limita - transferência Santa Fé Ltda. - transferência
~mimo Fulgor S. A. - no pe- tauração de acórdo com o artigo 206 para seu nome da marca: Bakelite para seu nome da marca: Bolota
Anote.. - termo 438.769. - Anote-se a
dido de prorrogação da patente do Código.
Corporation: n° 177.199.
,
se a transferência:. ,
2.895 - modêlo industrial. - Prortransferência,
Foca Foto? Ótica, Cartografia e
rogue-se de acôrdo com o artigo 42 Waldemai: Tebreira de Freitas
na restauração da patente, 41.883: Afins ,8„.A. .- pede para ser ano. Calamar Cia, Mercantil 'de Auto..
do Código.
privilégio de invenção. - Concedo tada,nas marcas:
móveis - tran,sferênola do t"tuloz
A. de Perfumarias - J. &
a restauração de acôrdo com o ar- Foca n9 179.359.
Calamar Automóveis - térmo: nu.
Atkinson - na prorrogação da pa- tigo 206 do Código.
mero
439.106.:,- Anote-se a trana.
'
Foca
n°
179.360.
F4
tente 2.950: modêlo industrial. - Walter Fritsche - na restauração
ferência,
F"guri
de
Foca
n°
9.36t.,
Prorrogue-se, de acôrdo com o ar- da patente 52.588: privilégio de ia..
Fremiu° ::Fre.noixià Mendes e•e
Focart ri' 187.622.
. ,
tigo 42 do Código.
transferência para seu nome da
venção. - Concedo a restauração de . 9'F1gura de Foca - n9 191.809.
marca: Jacampari têrmo: nt1.
The Singer Manufacturing Com- aceirdo com o artigo 206 do Código. Foca - n9 191.810.
mero 464.672. - Anote-se a trans..
pany - na prorrogação da patente Buckman Laboratories Inc. - na • Foca - w 203.916.
ferência.
2.980: modélo industrial. - Prorra. restauração da patente 56.426 - Focamon - n° 205.693.
gue.se de acórdo com o artigo 42 do Privilégio de Invenção. - Concedo a Focalit - ri' 205.694 - Figura de Fruehauf do Brasil 8, A. Indús.
Código
restauração, artigo"' 206 do Código. Foca - ri' 208.265 - as alterações tria 49e Viaturas - pede para ser
Burgess Vibrocrafters, Inc. - na A. Casta & Cia. - na restaura- do nome da 'titular. - Anotem as anotada na marca: Hydepak têr.
prorrogação patente 2.954- modelo ção da patente 58.715 - Privilégio alterações de nome,
mo: 464.715 - a alteração do nome
industrial - Prorrogue.se , de acôr- de Invenção. - Concedo a restau- Livraria Editora Cultura Univer- da titular, Anote-se a alteração
sal Ltda. - transferência para seu de nome,
do com o artigo 42 do Código.
ração - artigo 206 do Cddigo.
N° 443.078

Semp Raido e Tele-

visão Sociedade Anónima

Anarde-se.
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Fruehauf do Brasil S. A. Indtiastria de 'Viaturas - pae para ser
anotada na marca Hydepak - ter464.716 - a alteração do nome
uso: 464.716
do titular. - Anote-se a alteração
de nome.
Indústria de Artefatos de Cimento
Sabin Ltda. - Transferincia para
marca Marmosil - termo: 464.729.
- Anote.-se a transferência.
Auto Diesel Vale do Paraíba S. A.
_ pede para ser anotada na marca:
Auto Diesel Vale do Paraibb. - termo: 464.730 - A .alteraçeo do nome
da titular. - Anote-se a alteração
do nome,
Gobain S. A. Indústria e
Saint
Comércio de Vidros - pede para ser
•;
anotada nas marcas:
termo n9 464.753.
I
Sobratec
Sobratec termo n 9 464.754.
Sobratec - termo n 9 464.755.
Sobratec - termo n° 464.756.
Sobratec - termo n 9 464.757.
Sobratec - termo n9 464.758.
Sobratec - termo n9 464.759 as alterações de nome. - Anotem.
se as alterações de nome.
- Sacaria PauLata S. A. Fiação e
Tecelagem - pede para ser anotada
na marca: Paulista: termo número
464.761 - a alteração do nome da
titular. - Anote-se a alteração de
nonie„
Sacaria Paulista S. A. Fiação e
Tecelagem - pede para ser anotada
na marca Paulista - termo número
464.762 -- a alteração de nome da
titular. - Anote-se a alteração de
nome.
Band - It - Company - transferência para seu nome- da marca
Band'it - termo n9 464.773. - Anote-se a transferência sob a lei do
Estado de Delaeare.

DIA-RIO OFICIAL

Diversoa
•
Associação dos Olivetanos - no
pedido de retificação na marca número: 152.169. - Retifique-se o
nome.
Cia. Industrial Farmacêutica nu pedido de apostila na marca:
281.949. - Anote-se, mediante apostila, o contrato de exploração, já
averbado no registro anterior número 153.841.
Union Carbide do Brasil S. A. E - B - Union Carbide Interame.
rica, Inc. - no pedido de apostila
na marca 241.438. - Anotem-se,
Mediante apostila, os contratos de
exploração, já averbado no registro
anterior 117.231.
Laborterapica Bristol S. A. In.
Cústria, Qu"mica e Farmacêutica No pedido de apostila na marca:
290,996. - Anote-se mediante apostila o contrato de exploração, já
averbado no registro 'anterior ,número 162.832.
.
Expediente das Divisões e Seções
republicado por terem saldo com Incorreções:
Rio, 2 de março de 19a4
Notificação:
Uma vez decorrido o . prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n° 4.048, de 29-12-61, e mais Dez
Dias - para eventuais juntadas de
recwoos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a ate
Departamento, a • fim de efetuarem
o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
certificados deram do prazo' de Sessenta Dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.
•
Marcas Deferidas:
Exig ências :
N° • 439.668 - Milfoilias - ClasGondominio do Edircio Sisalmar se 41 - Anderson Clayton & Com- na alteração de nome no titulo: panhia Ltda. - Com exclusão de
153.719. - Cumpra a exigência.
doces, biscoitos e tortas e ainda boNymanbolagen Aktiebolat - na lachas e pastéis.
N.° 359.876 - "B" - Classe 6 alteração de noite na marca 158.710.
Companhia Industrial e Comercial
- Cumpra a exigência.
Brasmotor - Sem direito a o usa
Sociedade Técnica de Indústria e exclusivo da letra "13", excluindo-se
Comércio S.. A. - na .alteração
báscula.
nome da marca: 171:850. - Cumpra
N.° 439.938 - Etegil - Classe 50
a exigência.
- Etegil Editôra Técnico Gráfica InLaboratórios Andromaco S. A. - dustrial Ltda.
na averbação de contrato da marca ..51. 0 440.304 - Peça Bis Pelo Ten° 197.012. - Preste esclarecimen- lefone - Classe 32 - Rádio Bandeirantes S. A.
tos..
N.° 440.513 - Politur - Classe
Farmácia Vila Mariana Ltda. na transferência da marca: .203.693. 33 - Politur Férias e Viagens Limitada.
- Cumpra a exigência.
N.° 440.53A - Karbeline - ClasHotel de Conto Ltda. •- na transferência dó titulo: 205.007. - Cum- se 36 - Raribê S. A. indiestria e
Comércio.
pra a exigência.
440.925 - Bristan - Classe
Atlas General Industries, Inc. - 21N.°
- Técnica Mecânica Bristan Lina transferência da . marca temi° mitada.
Cumpra ra. exigência.
N.° 440.800 - Decalco .- Classe 17
119 464.868.
Firmino José de Moura - na - Fábrica Gunther Wagner Ltda. transferência do termo: 431.548. - Sem direito do usniexclusivb da ex• pressão `:Decaleo".).
Cumpra a exigência,
• N.° 443.019 - Antron - Classe 22
Socirnex S. A. --- na alteração de - E. I. Du Pont de Nemours And
norrie da marca 238.111.-- Cumpra Com pany.
a exigência.
; N.° 442:254 - MatIc - Classe 27
Oswaldo Pereira Marapes - na'
Indústria Brasileira 'de -Embalagens S. s. - Com excliistio de
transferência da marca . 269.705.
•"abat-jonri".
Cumpra a exigência.
442.260 - Matic - Classe 34
AFI: Importação e Exportação - N.°
lbesa Indústria Brasileira de EmS. A. - na alteração de nome da balagens S. A. - Com exclusão de
ni- a ca 273.926. - Cumpra a exigen- confoleo.
eia.
N.° 442.261 - Matic - Classe 35
- Ibesa Iniástria Brasileira de EmOdemar Alves Conceição transferência do termo 388.154. - balagens S. A. - Com exclusão
de porta blocos.
Cumpra a exigência..
N.° 442.270 - Matic - Classe 44
Alvorada - Calçados Ltda. - na - Ibesa IndEstria Brasileira de Emtransferência do termo 446.348. - balagens 3. A, - Com exclusão de
I papel.
Cumpra a exidnea.
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N.o 433.300 - Fig. de Caixa e nonse da marca Alcasit - número
Prato - Classe 41 - Know. Nau- -425.719 - Anote-se a transferène;a.
Cabot Corporation - Transferênmatei Aktiengesellschaft Thayngeu.
' N.° 436.080 - Geléia ,de Mocotó cia para seu nome da marna ReGerin - Classe 41 - Enip. Geria gal n.9 464.045 - Anate-se a transa
ferência.
de Bebidas Ltda.
NP 436.431 - Reynolds Aluminum - Classe 5 - Reynolds "EXIGÊNCIAS
minium.
Odilon Gomes de Lima - No peN.° 433.751 - Osvirg - Classe 3
dido de transferência da marca nú- Eletrônica Osvirg Ltda.
N.° 439.825 - Pradinbo do Téo - meio 446.129 - Cumpra a exigênClasse 32 - Teófilo Benedito de Vas- cia.
Aços Anhanguera S.A. - No peconcelos - Com exchisão de espetáculos Públicos de divertimentos e dido de translerência da marca nú
operações de sorteios de. brindes de mero 288.187. - Cumpra a axidencia.
propaganda.
N" 4-10.329 - Resul - Classe 8 Resul Representações Sul Brasileira
DIVERSOS
Limitada - Com exclusão de casti•
çais, benjamins, narmografos e teeN.9 336.448 - Sociedade Ie. „.o
nigrafos.
lentifica Ltda. - Soteca Ari.1.1,o processo.
N." 440.330 - Resul - Classe 16 Ve-se
N. 414.203 - Indústria de Propa- 4lesul Representações Sul BraI ganda R.R. Ltda. - Arquive-se o
sileira Limitada.
Resul - Classe 14 processo.
NP 410.331
N. 9419.092 - Merx DistribdidOra,
- Raoul Representações Sul Brasileira Limitada . - Com exclusão de Cwaercial Ltda. - Arquive-Se o processo.
vidraças.
- Itesul Representações Sul Brasi- I NP 419.404 - José Constando aa
Classe 15 Arquive-se o processo.
N.° 410.333 - Resul
I N. 9419.808 - Produções' Qinemao.
leira Limitada.
N.o 4-10.433 - Kleber Colombes tográficas Ricardo Malheiros Ltda.
- Classe 39 - Pneumátios & Caout- - Arquive-se o processo.
ehoue Manufactura Kleber Colombes I N.9 419.974 - Salomão Divana - Com exclusão de capachos de Arquive-se o processo.
borracha para automóveis.
N. 420.319 - Wilma Bueno de
N.° 441.804 - Emblemática -- Carvalho - Arquive-se o processo.
Classe 50 - Ozaki &-Cia. Ltda.
11.9 420.323 - Farmácia DrogaiN.° 393.276 - Jabaquara - Clas- tino Ltda. - Arquive-se o processo.
se 50 - IndKstria e Comércio JaN.9 421.379 - Dimes dos Santos
baquara Ltda.
Arcas - Arquive-se o proceasu.
N.° 409.232 - Siqueira Bueno N.9 435.545 - Agrofarma LaboraClasse 47 - Pôsto Siqueira Bucno tório Cientifico de Especialidades
Limitada.
Farmacêuticas Soc. Ltda. - ArquiN.° 419.451 - Gy Coramina - ve-se o processo.
'Classe 3 - Produtos Químicos Ciba
Sociedade Anônima.
EXIGÊNCIAS
N.° 419.946 - Thyrso Soltura - Classe 8 - Thyrso Soltura &
N. 625.186 - Badiche Anilha
Comepanbia Limitada.
Soda Fabrik AktiengeseLlsehaft Frase de Propaganda Deferida: Cumpra a exigêncla.
NY 626.470 - Contina Bureaux und
N.° 406.386 - Faça a Prova do
Café - Puro ou Com Leite - Pa- Rechenmaschinenfabrik Aktiengeselraventi é o que é... Só Café - Clas- lschaft - Cumpra a exigência.
N9 627.238 - Amevican Lloyd do
se 41 - Café Paraventi S. A. 'Brasil Organização Mundial de ViaAri: 121. ,
. gens Ltda. - Cumpra a exigência.
Nome Comercial Deferido:
N.° 388.287 - Granja Quatro Ir- PRORROGAÇAO DE PROCESSOS
mãos S. A. Agro-Pecuária IndúsEmblemática - Cl,
N.9 570.019
tria e Comércio - Granja Quatro
Irmãos Agro-Pecuária Indústria e 1 - Polak's Frutal Werken (Polak's
PrOrrOgUe
Prcital Works) . N.V.
Comércio - Art. 109 n.° 2. • ,
N.° 436.430 - Rio Publicidade Li- se o registro.
mitada - Classe 33 --.- Rio PubliciN.9 621.595 - Lambreta - lasse 21 - Innocentti Societa Generale
dade Ltda. - Art. 109, n.° 3.
l'Industria Metalinica e MecTitulo de Estabelecimento Defe- per
canica. - Prorrogue-se 'o registro.
rido:
N.9 621.660 - Colchão de molas
Divino Super o mais querido • N.° 436.805 - "F W" Fotoquíml- Classe 40 - Armações da Aço Proea Werner --- Classe 1 - Werner Lel S.A. - Prorrogue-se o registro.
Lehmann - Art. 117, n. 0 1. •
- 623.176 - Lamidose - ClasSinal de Propaganda Indefe- seNP
3 - Instituto Nacional de Quirido:
mioterapia Ltda. - Prorrogue-se
N.° 437.093 - Orquestra Brasilei- registro, retifioando-se a data para
ra de Dança - Classes 8 - 33 - 7-8-64.
'Companhia Brasileira de Discos. '
N.9 623.758 - Crematine - ClasN.°. 438.828 - O Avião da Famí48 - Eau de Cologne & Pariulia ,Panamericana - Classe 33 - se
merie Fabrik Glockengasse N. 94.711
Rotas Aéreas de Colúribla Limitada Gegnuber der Pferdepost Von Ferd
- "RAS".
Mulheris - Prorrogue-se o registro,
Transferência e Alteração de
Na 624.139 - Gaucho - Olesse
Nome de Titular de Proces- 41 - Fetter & Cia, - Prorrogue-se
.
o registro.
Dionúind Walnut Growers Inc.
N.9 624.292 - a T com Á guia," Pede para ser anotada na marca Dia- Classe 6 - Fichtel & Sachs
A.G.
mond Brand - n° 159.179 - a al- - Prorrogue-se o registro, retif lea.nteração de nome. - Anote-se a al- do-se a data para 28-3-54..
teração de nome.
N.° 624.295 Hostapal - ClasPhilco Rádio e Televisão Limitada - Pede para ser anotada na mar- se 1 - Farbwerke Hoechst Aktienca Transistorola - n.° 450.724 - a gesellschaft Vorm Metater Lucilas ik
alteração de nome. - Anote-se-a Brdning - Prorrogue-se o registro.
alteração de nome.
•
I N.9 624.488 - Diainond
Farbwerke Hoeschst Aktiengesells- Chemicals - Classe 46 - Diamond
chaft Vormals Meister Luelus & Ancali Company - Prorrogua-se o
Bruning
Transferência para seu registro .
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2.9 626.282 - Fiel - Classe 41
- Produtos Alimentícios A. Sul Anula S. A. - Prorrogue-se o reges, retificando-se a data para ....
6-6-54
N. 626.540 - Nylon Rhodiaceta
n.- Classe 22 - Cia. Brasileira Rho- •
dlaceia - Fábrica de Raion - Prorrogue-se n registro.
14.9 626.698 - Rhinoblo - Classe 3 - Laboratório Yatropan S.A.
.- Prorrogue-se o registro, retificando-se a data para 27-6-54.
N. 626 699 - Yatrofola C - 01mM 3 -. Laboratório Yatropan S.A.
- Prorrogue-se o registro.
.
N. 627.166 - Correio Rural Classe 32 - Alcebiades Azeredo dos
Santos - Prorrogue-se o registro.
1
N. C00.559 - Academia de Corte
e Costura Mme. Campos - Classe
93 - Izabel Nunes Campos - Prorrogue-se o registro.
N. 625.102 --4 Lapa - Classe 6
- Ludwig Leiner - Prorrogue-se o
registro.
N.9 625.807 - Levutdoina - remoa 3 - Laboratório Lepetit S . A. Prorrogue-se o registro.
'
PRORROGAÇAO DE TITULO
DE ESTABELECIMENTO
N. 626.771 - Tipografia Constelação - Classe 32 - 33 - 50 Jader Silveira Alves - Prorrogue -se
o registro.

NOTICIA RIO
•

OPOSIÇOES

Levar Brothers Pozt Sunlight Liraited (oposição ao termo n.9 602.046
- marca Perarsol).
• Courtaulds Umitcd (oposiçâo ao
termo n•9 536.109 -- marca Fibralia).
Volaswagen do Brasil Indústria e
Comércio de Adtomóvels S.A. (oposição ao termo n 9 602.679 - marca
Kingsvagen).
Comércio e Representação ne Acessórios Têxteis Geahtex Laia (opoeiçào ao termo n.9 600.872 marca
Teartx).
S.A. Moinho Satitista Inhistrias
Gemia 'oposição ao termo n. 9 :99.714
- marca Soma).
Cio de Calçados DNB (otriaição
ao termo n.9 608,162 - Título .Calçados Linha de Ouro).
Ercil S.A. Comércio e Indústria
(oposiçie.) ao termo n.9 C06 490 marca F.CIL)
Iii-trOn S.A. Ind. e Comércio
(opcsiço ao térinc n.9 527 278 -.Título intertron
Tccnica de Materiais
Sotema S.A. ,..),.,(isição ao teimo
n.9 60i .il itt
nurça Pt.olunat.
Indt):-tria de Arames Cleic12: S.A.
(opos.r,...0 ao Lm-10 n.9 601.)87 marco
Coca() lrm..ca récniz,a e Comercial
B.A n (,;-:.,,ação no La:rmo n. 9 599.188
- nom- nomere.al Mir:sa Maquinas
Aeewo. Ccinérc:o e Maestria
S.A.
Ceei n ) iritette Tecieca e Comercial
S.A, t aoaiçeo ao termo n.9 399 189
- 111:..enin Mactsó).
Volicswa gen do Brasil Induatria e
Comercio de Automóveis S.A (oposição et.) termo n9 C01.347 - narra
Servivolks).
Vellsivaen do' Brasil indli.st:ia e
Comercio -de AutomovPis E A ooSição ao têm() 09 602.274 - Titti,
lo
Voikswagen do Brasil inito t. ,-ia e
Comércio de Automóveis S. e topolição. ao ,térmo n9 603.518 - marca
Volkserviee).
•
VOlkswagen do Brasil Industria e
POmércio de Automóveis S.A. (opo•

SocitZ,'Ácie
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Teixeira Mattos Ltda. (oposição
oty aopp. Anonyme e(oposiçãO ao
aeçáo ao termo n.o 602.196 - Título
Winno n.9 605.631 - marca Lornan). ao termo n.9 593.458 - marca ManVOlkabell).
gLeirn) .
Volkswagen do Brasil Indústria e leried Krupp (oposição ao termo
•
Lumina Indústria de Lâmpadas
Comércio de Automóveis S.A. (opo- mero 460.167 - marca Anel) .
CotY Société Anonyme (op(seção Ltda. (oposição ao termo n9 608.e98
sição ao termo n9 602.568 - Marca
ao termo . n.9 605.822 - nome co- - marca Lumibras).
O Volkswagen).
Bozzano S.-A, Comercial Inau:triol
Volkswagen . do Brasil Indústria e mercial).
Ernst Leitz GMBH (oposição ao e Importadora (oposição ao termo
Comércio de Automóveis S.A. (oposição ao termo ne 604-215 - mar- termo n.9 605.780 - marca Ieica). n.9 108.994 - marca Soa Blue).
N.V. Philips Gloeilampenfalrrieken
Vaizzano S.A. Comercial In lastrial
ca Pro Volita).
(opoàçáo ao têrmo n.9 608.432 - e Importadora (oposição ao termo
Indústria Brasileira de Peixe S.A. marca Microwatt).
ne 610.319 - marca Reecolme
Pescai (oposçião ao termo número
J, erreira da Silva & Cia. opo.."
- Afinco Administração Finanças sição
608.034 - marca Doseai),
ao têrmo n.9 607.841 - marca
Acumuladores Vulcânia S.A. (opo- Contabilidade Ltda. (oposição ao Jofer).
sição ao termo n.9 603.908 - marca têrmo n.9 605.149 - Titulo Afisco
Assistência Fiscal e Contábil)
Reitaurante e Auditório Mesbla
Vulcanus).
Samuel Gomes da ruz S.A Ma- S.A. ( 0P0sição ao termo n9 609 337
Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao termo ne) 605.479 - marca lharia Rondou (oposição ao 'Armo - marca Mesma).
n.9 608,.176 - Cmarca Ronclan).
Restaurante e Auditório Mesia'a
Whitestax).
Comércio e Indústria de Café Es- S.A. (oposição ao têrmo n9 C09.571
Cia. de Cigarras Souza Cruz (opoela da Saúde Ltdo. (oposiçáo ao - marca Panorama) ,
sição ao termo n.9 605.478 - marca
• termo n9 607.718 - marca MetróMe.sbla S.A. 'oposição ao termo
Silverstar).
ne 603.022 - marca Caiçara&
M. A. Mendonça (oposição ao ter- pole).
Miag do Brasil Indústria e ComérMesbla • S.A ioposiçiio ao termo
mo n.9 600.406 - marca São José).
Lamosa Representações Ltda. cio Ltda. (oposição ao termo nú- n.9 608.824 - nome ao:parola.).
(oposição ao termo n.9 609.984 - mero 607.992 - marca Mig).
Jorge M. Lauand & Cia. Voa.
Miag• do Brasil Indústria e Co- (oposição
marca Nobre).
ao termo n.9 609 2,17 Oscar Bellan (oposição .ao terme mércio Ltda. (oposição ao termo marca
Colorado).
marca Sonobell).
n.9 607-993 - marca Mig).
n.9 610.863
Unitor S.A. Comeria° e indústria
Editora Brasileira de Livros e ReEsfinge S.A. Comércio e impor- , cle Soldas Elétricas (oposição ac tervistas Edibrcts Ltda. (oposiçáo ao • tação
.
(oposição ao termo n.9 ee8.243 , trio n.9 605.805 - marca
termo n.9 611.241 - marca Os In- - marca
Hennes eohnle S.A. Indezixias
Esfinge).
tocáveis).
Indústrias Tupan de Cartonegem Rede:lidas de Balas Finas e ChocoLudolf & Cia. Ltda. (oposição ao
(oposição ao termo n. 9603.386 lates Sulina (oposição ao tãrrno nútermo n. 601,222 marca Biofure,- Ltda.
- • Titulo: Gráfica Tupã).
mero 573.026 - nome compre:a)),
tose).
Imobiliária Amapá Lida
Panetone 900 Ltda. (oposiçao ao
Cia. de Cigarros Souza Cruz (opo- termo
n. 9605.637 - marca taci). çâo ao termo n.o 006.550 - norne cosição ao termo n.9 605,477 - marca
Cia. Fiação e Tecidos São Bento mercial).
Golden).
(oposição ao termo ne 608.8(2 Hennes Sohnle S.A. Intel:minas
Manufactura de Montras National Titulo:
Reunidas de Balas Finas e ChocoSão Bento).
S.A. (Oposição ao termo n. 9 305.782
Confecções Camelo B.A. (oposi- lates Sulina (opesição ao tãrmo mi- marca Nacional).
ao termo n. 9608.857 - marca moso 540.025 marca Sulina DeFried Krupp (oposição ao• termo ção
lamari) .
• n.9 605.749 - sinal de propagaadai amolo).
Hennes Sohnle S.A. In.iú.strias
oC.ntxoles Automáticos Sermai LiMinerva S.A. Drogarias, Farmá- mitada
Reunidas de Balas- Finas e Choco(oposição
ao
termo
número
cias e Comércio Reunidos (oposição 609.211 - marca Ronda).
lates Sulina (oposição ao terino núao termo n.9 610-325 - marca Mi533.610 - marca Sulina)
. nerva) .
Laboratórios Ifer Ltda. (oposição mero
Indústrias Gessy Levar S.A (opoao
termo
ne
605.497
marca
Minerva S.A. Drogarias Farmásição ao tèrmo n.9 608 063 - marca
cias e Comércios Reunidos (opesição Yama).
Very Impot Paint),
onfecções Medran Ltda. (oposçião •Vip
ao termo n•9 610.326 -. Insígnia
• Indústias Gessy Lever S.A. (opoMB Minerva do Brasil).
ao ..érmo n.9 610,247 - marca me- sição ao termo n. 9 603.675 -e marca
Minerva S.A. Drogarias Fa rmá- tran) .
cias e Comércios Reunidos' (oposição
Cia. Pernambucana de Borracha Vir,.
Valisere S.A. Fabrica de a reataao termo n.9 610.327 - marca Mi- Sintética (oposição . ao termo mame-. tos de Tecidos Indesmalhávels toponerva).
co 607.264 - marca Coperza) :
ao termo n9 609.956 - marca
Indústria de Produtos Alimentiraos siçãO
Minerva S.A. Drogarias Farmá- Piraqde
Irval).
S.A.
(oposição
ao
termo
Indústria Paulista de Equipamencias. e Comércios Reunidos (oposição ne 607.600 - marca_ Café
tes e Máquinas Ipem S. A.• aiposiao termo n.9 610.328 - marca MiAço
Tossimo
S.A.
(oposição
ao
nerva).
ção no' termo n. n07.959 - marca
termo n.9 607.835 - marca Si- Impei).
Minerva S.A. Drogarias Farmá- mala)
.
cias e Comércios Reunidos (oposição
ao termo n.9 610.333 - marca MiRádio Record S.A. (oposição ao
Quartzólit S.A: Materiais de
nerva).
termo n.9 609.501 .- marca Music Construção (opos.:çâo ao termo rúPrincesinha Modas Ltda. (oposi- Hall).
mero 607.711 - marca Rabosif) .
ção ao termo n9 605.514 - Titulo
Frigorifico Serrano S.A. 'oposiIndústria de Suínos Erechim Ltda,
Princesinha).
A
ção ao termo n. 608.703 - marca (aposição ao - termo n. 9609.984 Codiaa Comércio de Máq.:emas e Serra).
marca Nobre).
Motores Diesel' S.A. (oposição ao
Quimiaas Reunidas
' BeMário Barcelos Coimbra (oposição koIndústrias
termo ne 609.361 - marca Oodiva)
S , A. (oposição ao termo número
608.057
marca
TriCodisa Comércio de Máquinas e ao termo n.9
609.715 - marco Teco).
Bandeirante).
Motorea Cerrai S.A.. (oposição ao buna
Telrooto Comercial Ltda. (oposiBecker
do
Brasil
Indústria
Eletrôtermo nee 605.202 - marca Codiva). nica Ltda: (oposição ao termo nu- ção ao têrmo n. 9609.328 - marca
Cia. de Cigarros Sinimbu (oposi'Winchester).
ção ao termo n9 606.350 - marca mero 606.814 - Título Meealúrbica
Quartzolit S.A. Materiais de
Becker).
Presidente).
13-e-cker do Brasil Indústria Eletrô- Construção (oposição . ao termo núBanco Novo Mundo S.A. (oposimero 607.710-- marca Belacor).
ção ao tèrmo n. 9605.950 - Titulo: nica Ltda. (oposição ao termo núRicardo Katz Castro, Egon Katz
mero 606.815 - nome comercial).
Eletrônica Nôvo Mundo).
Frigorifico: Serrano S.A. (oposi- de Castro e Karl Gerhard de CasMa harta São Jorge Ltda. (opo- ção ao termo n.9 607.600 - marca tro (oposição ao. termo ne 607.711
- marca Bebosif).
slçáo ao termo ne 606.420 - mar- afé Jóia de Minas).
Indústrias Gessy Levar S.A. (opoca Fab. de Roupas Long River LiLeopoldo Geyer S.A. Comércio sição ao termo n.9 009.641 - Timitada).
Administração
e
Participações
(opotulo Ind. de Massas Alimentícias
Cia. Brasileira de ConitruOes. e
Emoreendimentos • BCE (oposição ao sição ao termo n. 9606.373 - marca Gessi
Alvorada).
cal)
I Indústria' Vingas , B.A. (oposição
té ni o n9 607.797 - insignia cEp.
Avia Inc. (oposição ao termo r.ú- ao termo n. 9610.244 - marca MoBai si leira de Construções e mero 605.877 - marca Avil).
via).
F1 , wrendimmtes BCE (oposição lio
Pai Narodni Podnik (oposição ao
Indústrias José KaIll S . A. (opot..'• imu n.9 C07.798 --. nome comer- termo n.9 606.031 - marca Palley). sição ao termo n.9 609,449 - marca •
J. R. Geigy S.A. (oposição ao JK)
(ot, iern Co.
'
Naci,onal de Veículos Aérmo n.9 605.978 - marca Ecili ,• Indústrias Gessy Levar S.A, (opofInicics op.0-irE'.o ao têrmo
Pal Na.rodni Po n(oposição ao
ao termo n9 608.816 - marca
.)23 •-- marca Cornvess). têrmo n.9 006.082 - marca Pal- sição
Mãe Sereire)
TÉcnica Se Fi- ley).
Irmãos Pasqualucei (oposição ao
e de Imóveis Ltda,
Indústria de Produtos Quimicos termo n.9 006.746 - marca, Acadêtopas..:o ro térma n.'? 608.738 - Brazão Ltda. (oposição ao termo mico).
ricroe comercial).
n.9 609.992 - marca Brasão), Isofil S.A. Fios Cabos e Mate.
Ernesto Neugebauer, S.A. Ihd. I Util S.A.Indústrias Mecânicas
riais , Isolantes( oposição ao termo Reunidas (oposição ao termo núme- Metalúrgicas (o posição ao termo
n.9 609.16 • - marca Icomel).
ro 609 570).
603.458 - marca Record).
•
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D. F. Vasconcelloa S.A. 0ptica
Macife S. A. Materiais, de Cons- 1 Volkswageu do Brasil Industria e CoMecânica de Alta Precisem (oposi- truções (opissiçao térrno 610.434,' mercio 'de Automoveis S.A. (oposição
ão ao termo n.9 606.563 -- Titulo marca Macisti).
, ao termo 606.395 marca Sociewagen).
tasco Rei dos Barateiros).
Linvaldo Bezerra Linhares (oposição
Costa 8s Costa (oposição ao termo
'. Três Leões Mecânica S.A. Repreao termo 608.728 ánvrca Gazeta do Estentações Comércio e Indústria (Opo- 608.610, ti tulo ' Cacique)
Frigorífico Wilson d °Brasil 5, tado da Guanabara).
Não ao têrmo n.9 606 .470 - Titulo
Dois Leões).
A. (oposição ao Vamo 609.526, ' S.A. Institutos Teupêutices Reuni.
dos Labofartna (oposição ao termo núUtil S.A. Indústrias Mecânicas e marca Pani ficadora \Continental).
Metalúrgicas (oposição ao termo nú- . Indústria Resegue ,de Óleos Vege- mero 609.586 marca Immuno)...
mero 607.928 - Tftdo Utilar).
Cia. Produtos Confança S.A. topo.
Manchester Indústria Eletrônica tais S. A. (oposição ao termo na. siçâo ao tèrmo .611.398j ..
S.A. (oposição ao termo n9 609.328 609.195, marca Qui Gol). •_
Renda Priori & Cia. (oposição ao
,•-• marca Winchter).
Cia. Calçados Clark (oposição ao termo 611.007, márca Baija Flor).
Máquinas de Coser Alfa SJ. - termo 609.3'16, marca Popi).
Levar Brothers Port Sunlight • LimiManufatura . de • Rompas Jaf S. A. ted (oposição ao termo 611.355 marac
(oposição ao têm° n.9 607.363 -marca Roal) .
(oposição ao têrrno 606.988, marca Polusol).
. .Indústrias Gessy Leves S.A. (opo- Jaf).
Time Incorporated (oraisição ao tersição ao tkrrno a.° 609.640 - .narca
Indústrias Gessy Levar S. A. - mo. 607.847 marca Forutuna).
.
Gessi).
Indústrias Villares S.A. (Oposi- (oposição ao tearno 512.730, marca
N V Siera Radio .(oposição ao terção ao -têrmo n.9 610.243 - marca Jaca).
mo 606.917 marca Saara). - •
Unitrilho). •
Indústrias de Chocolate Lacta S.
A M B Promoções Publicitárias Ltda.
Indústrias Macedo Sarar Ltda. - A. (oposição ao termo 607.099. tí- (oposição
ao termo0 6 9.313 marca Tels(oposiç ão ao termo n.9 605.797
tulo, Café e Bar Legionário). tar).
•.
marca Boa Vista).
Mercap Mercadologia Propaganda
A MI3 Promoções Publicitarias Ltda.
. Indústria de Imperma.bilizantes
Paulsen S.A.- (oposição ao termo S. A. (oposição ao termo 160.025, (oposição: ao termo 609.314' titulo Tela-.
nome comeroial).
11. 9 605.834 - Marca Impermisol).
tar). •
Mercap Mercadologia Propaganda
Imobiliária São Pedro Ltda. (opo-.
Metalurgica Brasileira Ultra S. A.
sição ao termo ia9 609.410 Titulo S. ' A .(opasição au kermo 610.024. (oposição ao termo 608.765 mar:a UlPreâmbulo).
marca Marcap).
tra).
Indústria de Tintas e- Varnizes
Plástico se Mecânica União S. A.
Armazena São Domingos S.A. ImCottomar Ltda.. (oposição ao tkrmo (oposição ao termo 606.513, -manai portação
e Comércio (oposição ao tern.9 603.617 - nome comerCial).
'
mo 611.333 maraca São Domingos).
Volkswagen do Brasil Indústria e União).
oméreio de Automóveis S.A. (opo- • Eletro Metalúrgica Jornas Ltda. Cerâmica Mogi Guaçu S.A.. (oposição
sição ao têrmo n.9 610.741 - marca (oposição ao (armo 606.712, marca ao térmo 606.034 Marca Movi).
•
Cerâmica Mogi Guaçu S.A. (oposi, Vollts de Votuporanga).
Volkswagen do Brasil Indústria e jomar).
ção ao termo 602.791 marca Iguaçu).
IndKstria
Mecânica
Jorna:
S.
A.
omércio de Automóveis S.A. (opoCerâmica Mogi Guaçu S.A. (ol....sfsição ao têrtno n.9 610.446 - marca (oposição ao termo 605 •712, marca ção ao termo 602.930 marca Eletro
Jomar).
Bervolks).
Mogi).'
Auto Union GMBH (o posição ao
Quei:irj S. A. Indústria e Comer- ‘ Cerâmica Mogi Guaçu S.A'. (cipótermo n9 606.018 - marca Dkm11).
•
Indústria Química • e Farmatáutica cio (oposição ao termo 606:712; . siçâo ao termo 606.033 marca Mogi
Café Industrio e Comercio Lida;.
Schering S . A. (oposição ao termo marca Jomar).
, n.9 606.655 - marca Megabil)
Cerâmica Mogi Guaçu S.A.. (opoQueriri S. A. indústria e •ComérPar! urna Lucien Llong Saaiété
Anonyme (oposição ao térmo ritme- cio (oposição ao termo 607.054. sição 'ao termo 605.712 maraC ! rabaç,uaçu).. •
r
merca Aroma).
m 606.857 - marca Elle).
Bozzano S.A. Comercial Industrial
Plastital : Ind. e Comercio da PlásIrene Marçano, J- acques (oposição
ao termo 602.806, marca Sulfuroso ticos Ltda. (oposição ao têrmo aP • e Importadora (oposição ao termo número 609.990 marca 13 Brazão).
607.967. marca •PIastil).
de Araxá).
Bozzano S.A. ,.Comercial Industrial
São Paulo Alpargatas S. A. União Fabril Exportadora Saufe
(oposição ao termo 610.016„ marca (oposição ao termo 583.274, marca e Importadora (oposição ao termo número 609.991 marca B Brazâo).
' Lig Le).•
Cera Real). '
. Bozzano S.A, Comercial Industrial
Cia. , Brasileira de Caldeiras e
Marçolla /Jacques (oposição e Importadwa (oposição ao termo núEquipamentos Pesados (oposição 'ao aoIrene
termo . 602.809. marca Marçano). mero 609.987- marca B Brazão).
tarmo 607.057, Marca Cebec).
Nestlé S. A.. (oposição ao termo
Bozzano 5 A. Comercial Industrial
Cia. Brasileira de •Caldeiras e. -605.508, marca Brascafe).
•.
e Importadora (oposição ao termo OUEquipamentos Pesados (oposição ao
Imobiliária Amapá Ltda. (oposi- mero 609.988 ita:ci, B Brazão) .
têrmo 607.072, marca Cebec Dryer).•
.
Cia. Brasileira de Caldeira e ção ao termo 607.630, marca ImaBozzano S.A. - Comercial Industrial
Equipamentos Pesados (oposição ao Pa ).
•
e Impoitadora- (oposição ao termo mlPiazamar Lanches Ltda. (oposição nitro 609.989 .marca 13 Brazão) . .,
têrmo 607.061, marca Cebec).
Cia. Brasileira de Caldeia . e ao termo 606.409, marca Caravana). * Bozzano S.A. -Comercial Industrial
plasbate Plasiificantes Taubate S. e Importadora (oposição ao termo núEquipamentos Pesados (oposição ao
termo 607.069, marca Cebec Dryer). A. (oposição oo termo 601.838amar. mero 609.992 marca B Brazão).
•
Cia. Brasileira .de Caldeira , e ca • Plastabe).
•
•ndustil S.A. Industria Tes./a (opo ,
Ind. e Comercie' Apoio S. A. - sição ao termo 605.927 marca lndusEquipamentos Pesados (o posição ao
(oposição
a
otármo
610.939,
marca
).
tal
termo 607.404, marca Cebec)
Cia. Calçados Clark (oposição ao
Cia. Cervejaria Brahroa (oposição Solium).
Prorheg Promotora de Melhora- termo 608.635 marca Assumpção) .
lo têrmo 609.809. marca Sumaré) .
Eguipesca • Equipamentos de Pesca
Cia. Antarctica Paulista Indústria mentos do Estado da Guanabara LiDrasileira de - Bebida- e Conexos - mitadi (oposição tus têm° 60§.,609, Comércio . e „Industrio Ltda . (opos:ção
ao tepno 600,674 marca' E Eletrobras).
(oposição , ao termo 606947, marca insígnia Prorneg)
.
V4
Equipesza,
iruipaelitos
nt
aN,Pesca CoVolkswagen dó 'Brasil Ind. e CoPolar).
ero e .Ãri ustria Ltda. .Xopósição ao
mércio de Automóveis- S. A. (oposi- mm
The Gilletta, Co. (oposição ao tês'. ção ao termo 602.679, marca Xinga- t! I:rao 69
t.6
i 3 marca E Eletrobras; .
mo 606.706, -marca Gilea-).- a "
aa wagen)
,
Produtos
Roche Químicos e Farma,
Kaiser Jeep :; Coi•P' ("(àpbsição
-•
Volkswagen do Brasil Indústria • Uuticos S.A. (oposição ao térnio -nútermo 607a751,:a
mero-608.769 marca Bovizole).
Comeacio dile Automóveis •
Universal). iiinwa._.) Er nsE
okeph Kantor (oposição ao termo Mi. Ibia Itnsituto Bioquímico Inter- (olro`ikg•Tao, termo 606. 120,,,,myrea
merO - 607.823 marca Provei) .
•
•Americano' S.
João Aizeli i Filho Ltda. (oposição
Volkswegeo do Brasil Iudústria e
mo 609.605, marca Polycillin)-ao tarmo 608.643 titulo MAP).
Ibia Instituto • Bioquímico Inter- Comércio de Automóveis S. A.
°Frite S.A. Empresa Comercial e InAmericano S. A. (oposição ao têa, (oposição ao termo 605.884, marca
dustrial de Matarias Primas ,(opOsição
Rudyvagen).
mo 609.606, marca arliermesan).
Volkswagen do Brasil Indústria e- ao tanta° 604.160 nome comercial),
' Frigorífico Wilson do 'Brasil S. A.
Ponte S.A. Empresa Comercial e In(oposição ao tiirrno 609.987, Marca Comercio de Automeveis S. A. dustrial de Matériais Primas (oposição
' -(oposição ao termo 602.726. titulo:
Brasão),
ao têrmo 604.161 marca oFntes) ."
Isofil S. A. -Fios Cabos e MateVolkswagen do 'Brasil Industria e Cotais Isolantes (oposição ao terra° 1 mércio de Autornoveis S.A. (oposição' Somag Sociedade Matogrossease de
Comercio Ltda. (oposiço5 ao tarro° mi610.180, marca Isovolt
• a o tarmo 608 .053 t i tu l o Volk sh ouse). mero 604.567). .
e

•

•

Março de 1964
Supercap Automoveis Ltda. (oposição ao termo 602.378 marca super Recap) . ,
Gercy Batista dos Reis (oposição ao termo 605.466 marca Nautilus).
Maquinas e Equipamentos Mello S.A.
(oposição ao termo 604.980 marca
Mello)

Masaharu Kikuchl (oposição ao ter-aio- 604.258 maertcacao
Rifi
Gucasrany).
•
Termo: 131.217 - Privilégio de invenção para - Escova de Denres Elétrica.
Requerente -Luiz Auginto aBsto
de Armando.'

Pontos publicados em 25 de fevereiro
de 1964:
'
Ficam os pontos abaixo mencionados
retiticados por terem -saído'f com intor-

reça,s.
Termo 108:699 - Privilegio de invenção para - Aperfeiçoamen tos em ou

relatiaos a purificação de garapa.% com
o retorno contibuo da segunda lama, e
em bidiociclones destinados a separação
dos caldos saturados - Requerente para
Êrtékesitó.
Licencia Talalmányokat

Tèrmo _118.814: para priviltgio de
invenção: Aperfeiçoamentos em de slizadores -"Requerente - Industria de Esquadrias e Parques Inespar Ltda.
Termo: 118.845 privilegio de invenção - Novo Balanço Para Parques Infantis - Requerente Industria de Esqua-'
drias e Parques Inespar Ltda.
'
19• Data
60.
depositada para 26 de abril de •
Termo: 118.874 - Privilégio de Invenção - Eraspador Requerente Copperweld: Steel Company.
Final do ponto fica retificado para
iDta linha de passagem,

. omo n 9 118.876 - PrivL
légl o de Invenção para Estiramento
com matriz de haste ou arame re. vestido - Requerente: Copperweld
Steel Company *- Parte final fica
retificado - Posterior de arame re.
vestido através uma ,matriz de
dução coaxial e a vedação do espaço
entre ditas matrizes por submissão
da dito arame revestido e urna pres.
são de lubrificante suficiente para
promover o' estiramento • do revesti..
mento do arame revestido de modo
uniforme com o núcleo ,do mesmo total seis pontos.
1
Tarro° n9 126.776 - Privilégio do
Invenção para: Processo de produa
zir um novo ester do ácido ditio-fosfôrico e seu emprêgo para combate
a insetos.
Requerente: J. R. Geigy S. A.
Fica retificado todo o ponto.
1 - Processo de produzir o "a"- .
Fenil
Mercapto - Meti - 0,
0-Dimetil - Ditio-Fosfato, de efeito. isenticida ,caracterizado pela rea..
ção 0.0 - Dimetil
Ditio Posfó.
ricO. Total cinco ponto.
Têrmo n9 126.839 :Modêlo do
Utilidade - Novo conjunto de, su.
porte para roda guia ou de sulco
para eontrôle dos arados de discos
Requerente: Fábrica Nacional 'de
Implementos .Ltda.
• Têrmo n9 126.855 --; Privilégio de
Invenção - Novo ventilador de pe.
destal ou para mesa com teto ragu..
lável. que venta mim 'circulo de 3609.
- Requerente: Rubens Baião/ __.
Pica retificado todo o primeiro •
ponto.
•
)
. 1 - Novo ventilador de pedestal
ou para mesa emitindo ar quente
ou frio, caracterizado 'por urri
cúpula regulável que venta num
circulo de 360 9 - Total três reivindicações
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MARCAS ti ECOSITADAS
Itultlleaçitn foi% da eadrder coro o ate. ISO do Código daProprlodade Industrial. Da data da pnblicaelo conieçazi a
primo de ee CM anal' o defeatraaaba dia pealade. Durante Usa praeo podada apresentar alias cpostoties ao Depaebasulaste
?Notem/ da Prraprisdade Itsdarsarbd assistias wite se Salgarem prejudicados men a concas& do regato requerida

migar

•

pios para fins-dentários, extratores de
Classe 2
Têrmço n9 616.177, de 8-11-1963
i
espigões, estampas para prótese, estufas Substâncias e preparações guia:nicas usa- Segurança Sociedade -Civil de Etriprel
para fins cirúrgicos e odontológicos, es- das na agricultura, na bortiatatura, na
endanentos Sociais Limitada
péculos de vidros, estojos para instru- veterinária e para fins unitários, a
Estado da Guanabara
mentos cirúrgicos. escrotais elásticas, en- saber: adubos, ácidos sanitários, águas
costose para enfermos, escõlvas higiê- desinfetantes e para fins sanitários,
nicas, esponjas para cirurgia, espara- apanha-mosca e insetos (de quina e
VeSeMe ,
drapos, equipos, fraldas higiênicas, fun- papel ou papelão), álcalis. bacteriddas,
das, feltros, para cataplasma, fios de baraticidas, carrapaticidas, cressa. cresoINDÚSTRIA BRASELEIR Alinha para feridas, fios dental, fada e talina, creosoto, desodorantes, desinfeClasse 10 bacias para cuspideiras, fieiras para mo- tantes, defumadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas. esterilizan-1
Instrumentos máquinas aparelhos e pe,, aores dentários, godiva; gesso, guta per. tes, embrocações para animais, enxerNome Comercial
trechos para medicina a arte dentária, cha, gazes, grampos para suturas, gan- tos, farinhas de ossos, fertilizantes, fosa cirurgia e a higiene, aarelhos e in.s..chos para müsculos, goivas, gessos para fatos, formicidas, fumigantes, fungicl- ' Têrmo n° 616.178, de 8-114963
talações hospitalares: Amalagamas, ais prótese, guta-percha para 'obturações, das, glicose para fins veterinários, gua-1 Kallium Quimica Industrial Limitada
Estado da Guanabara
godào hiciroailo, agulhas para injeções, geradores para prótese, gaze antásépti- no, herbicidas. inseticidas, insetifugos.
assentos para enfermos, aparelhos de ca, ideal base, incrustações, Instrumentos larvicidas, microbicidas, medicamentos
pressão arterial, aparelhos de diatermia:Icirargic" para operações, instrumentos para animais, aves e peixes, óleos de- I
aparelhos para massagens, aparelhos de para abaixar língua, afastar lábios e sinfetantes e veterinários. petróleos sa-:
raios ulfralvioleta. agrafes, anuscópios, gengivas, juntas corrediças para canetas nítárlos e desinfetantes, papel fumega. I
afastadores abre-bocas, abaixa-linguas, :de brocas, Julgadores, liquido para um- tório, pós inseticidas, parasiticidas, Luaaparelhos de Mios X, aparelhos para peza e polimento dos dentes, lixas, amas gicidas e . desinfetantes, preparações e I
Nome Comercial
-Surdez, aparelhos adenotonos, alicates, para ossos, lancetas, luvas de borracha produtos inseticidas, fermicidas. desin-•
ataduras, adesivos curativos aparelhos para cirurgia, lamparinas, laminadores fetantes e veterinários, raticidas, reméTêrmos as. 116.179 a 116.-8-, de
para abaixar lingua. afastar lábios e para prótese, ligas para prótese, lixa' dios para fins veterinários, sabões vete-,
11 de novembro de 1963
gengivas, agulhas para seringas, atoai- em a:ilha e em disco, ligaduras de câ- rinários e desinfetantas, sais para fins Erregé Importação e Comércio Limitada
plásticas
para
fins
odonmassas
agricolas,
horticulas,
sanitárias
e
vetenhamo,
zadores, alargadores de canais, alavanEstado da Guanabara
cas para extração de dentes, amalga- tológIcoa, máscaras para anestesia, me- lanados, sulfatos, superfosfatos. vacinas
para
aves
e
animais,
venenos
contra
sas
para
operações.
meias
elásticas,
memas para obturações, amianto em fibras
Insetos, animais e herva daninhas
e em obras, ângulos para brocas, para sas para curativos, martelos, meccürio
fins dentários, anais e aparelhos para para obturações, mandril para canetas,
Termo a° 616.174, de 7-11-63
1NN,STRLA. BRASILEIRA
fundiçáo e encrustação, aparelhos ele- de brocas, materiais para polimento.
The Gillette Company
.
Classe 1
tro-dentários, cirúrgicos e elteroarliag- moldeiras, macas, mesas para clinica meEstados Unidos da América
Artigos da classe
nóstico, aparelhos para gabinete de eia dica e hospitalar e cirúrgica, inoveis
nica e prótese dentária, arcos para ser- para fins cirúrgicos e odontológicos, atiTermo n9 616.180, de 8-11-1963
ras de ouro, articuladores, bolsas para no, para dentaduras, olhos artificiais,
Erregê Importação e Comércio
água quente, bisturis, baraços artificiais protetores para saloia pontes ai:aveia, a
Limitada
de borracha, bugias, bombas de borracha pontes fixas, pontas de guta-percha.
Estado
da Guanabara
para
obturações
de
canais,
pós
para
Umpara fins cirúrgicos e preteticás, bacia
Classe 2
para cupsideiras bicos para seringas de eza polimento dos dentes, porcelana
Artigos da classe
ar e água quente, e fria, boticões, mra- para os dentes. padiolas, preservativos,
ÇOS para canetas de borcas, brocas pa- pinças anatõmicas, placais para garganTermo n° 616.181, de 8-11-1963
ra clinica e de artesa. broqueiros, ban- ta, pivota protetores, placas para ossos,
Erregè Importação e Comércio
pós
artificiais.
pauoi.
higiênicos,
placas
das de borracha, braços para mesas 2,1:Limitada
vaiares, bandeias hospitalares mistérios. para manipular craca, pós adesivos pira
Estado- da Guanabara.
balançsa para clinica canetas dentaduras, porta ressiduos par agabiClasse 50
para brocas para fins dentários, copos netes dentários, pontas de graaites, ra• Titulo
para cuspideiras, cubetas cadeiras para ginas, perfuradoras, prensas para nuTêrmo n° 616.182, de 8-11-3963
cientista, ceras rearadas e composiçhes fios e para coroas, porta amalgamas.
Classe 48
Charutaria Cruzeiro Limitada
de c'èra para uso de clinica • e prótese, quadros elétricos.. ruge para dentas, re- Loção para uso depois do barbear
cimento em geral para obturações, com- toscópios, rodas para despaste, rolos ciSanta Catara—
pressores de ar. cones, contraplacas„ ca. riirgicos de lã de pau, aparelhos de rãTermo
na
616.175,
de
7-11-63
netas para brocas para fins dentários, -rias X, ráioa ultra violeta e diatermia,
Editora Weider Ltda.
coroas estampadas ou não de qualquer revestimentos para prótese, seda para
Guanabara
e
ser-,
material. cuspideiras de tontas, copos suturas, solda para prótese, serra
-, •
elétricos, cera laminaria, cêra para ia- ras ara raquiototniaa suportes atléticos,1
crustaçào e articulação, cêra colante, sacos para gelo, sondas, seringas para
catgut. cadeiras nara clinica médica, co- lavagens. aparelhos de in.sa vermelho,
roas. cânulas, conta-gotas, costótornos, seringas hipodérmicas. szusdraca. • SUScalcadores, aparelhos de correção para pesasórios tubas de
Classe 44,
os deates, cambraia hidrófila, chumaços borracha para ariiaadores, terailõmetros,
Artigos da classe
higiênicos, cintas abdominais compres . tampões tagiêniaoa. tiras de 'fixa e casas, armários para fins hospitalares, ca- lulose, turbinas para ar, tigelas e tiras
Termo :V. 1616.183, de 8-11-1963
Classe 32
mas, carrinhos para transportes de co- de borracha para fins protéticos,
Charutaria Cruzeiro 'Limitada
seaasarav
lermos, drenos, dentes artificiais, denta- nizadores, verniz isolante, ventosas 11 'Revlatas „esportivas e cleatirlaaaaaa
• Santa Catarina
duras, duchas vaginais, dilatadores, de- •
des
Têrrao n° 616.176, de 8-11-1963
pressorea dedais de borracha discos pa- Tareiam: as. 616.171 e 616.172,
7-11,63
Indüstrias Brasileiras de Produtos
ra tias cirürcicos e protéticos. discos de'
Societá, Farmaceutici Italia
Metallcos S. A.
feltro para polir 'dentes, descansos para
Itália
Estado da Guanabara
seringas, clinicos, escavadores, estojos
de bolso ara instrumento scitaircicos,
discos ara searar e desgastar dentes,
Indústrias Brasileiras lie,
dentaduras, estu fas, espátulas, escalpeClasse
3
eslos escopros. elevadores, extratores,
Produtos Mehilicos, S.A
tiletes, espéculos. átirpanervos. equa- Substâncias quimicas, produtos e preClasse 44
•
nervos, e equarissoires, espelhos para parados para serem usados na medicina
Artigos
cal classe
Nome
Comercial
duexames de boca, espigões simples e
ou na farmácia
Termo n.° 616.163, de 7-11-63*
Companhia Vidraria Santa Marina
São Paulo

sEGURANg SOCIEDAn

CW1L DE EMPREENDIMENTOS,
SOCIAIS LTOA

XAUIM QUÍMICA
INDUSTRIAI:UMA&
RUPER

Sun,

,
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Termo n° (16.191, de 8-11-1963
Banco PiidalIo Brenha 5. A.
Estado da Guanabara . •

l'ermo n° 616.184, de . 8-11-1963
Esperidião Marques
.'EL',..do'da Guanabara

DIA DAS MÃES
FORTIIRÊSkS

UE,LGOBRÁS
INDÚSTRIA. BRASIL/MI
Clcsdea 1c1lass
Artigos

Classe 33
Frase de Propaganda,-

Têrrno n° 616.185, de 2-11-1963
Esperldião Marques . Estado da Guanabara

Têrmo n° 616.192, de 8-11-1963
Banco Borclallo
S. A.
•
Eirlo da (3.1a...1')ara

METALÚRGICA
BELOOBRÁS
•

DIA-DO FILHO
DO IMIGRANTE,
PORTUGUÊS:.

Claes: 5e 11
Título

1"êrmo n° 616.186, de 8-11-1963
'
Montanha Clube
,• ' Estado da Guanabara

SUATE
NOUVEILE VAGUE
Classes: 41 — 42 — 43
Titulo
Termo. n° 616.187, d , 3-11-1963
Churrasqueto Esplanada Limitada
. Estado da Guanari 1 a

CHURRASQUETO E GALETO
ESPLANADA
• Classes. 41
41
Título

•
Classe 33
Frase de Ropaganda •
•

Têrmo n° 616.193, de 8-11-1963
Banco Bordalk, Drenh.a S. A.
Estado da Gu In3bar t

DIA DOS FILHOS
DOS.IMIGRANTES
POMMES
•
•

.
Classe 33
Frase de Propuganda

Termo n° 616.194, de 8-11-1963
Banco Bordallo Bren'ia S. A.
Estado da G 111 tbara

43

NATAL DO FILHO
na IMIGRANTE FÁBRICA DE VEIAS,PORTUGES
'.S A.O J O .ÃO

Termo n9 616.188, de- 8-11-1963
João de Deus de Maia • Dias
Estado da Güanakara

.

.

'

t Classe 46
Titulo
Têrmo ra° 616 .189. d . E-11.1953
Armando Deáa Nina
Estado da G./anaNara

FORMIGA
Clas,e 31.
• Titulo
Termo ng 616.190 ,.
r. 1263
Banco Bordallo Brenha S:
Estado da Guanab.ara

}DIA DA MÃE
• ,PORTUGUÉSA
Classe 33
Fr-ase de. PNapnganda

.

Classe 33
Frase' de Propaganda

nano n'.616195, de 11-10-1963
Banco Bordallo Brenha S. A.
•
Estado da Guanabara

NATAL DOS FILHOS
DOS IMIGRANTES)
PORTUESES
Classe 33
Fra'se de Própagantha
Tei'mo
16.196, de 8-114963'
BancO Bordallo Brenha S. A.
Estad"? da Guarabara

NATAL DO IMIGRANTE.
PORTUGUË/
Classe 33
• Frase de pro;,ligau,la

niarço c.lie 1964
Termo n° 616.203, de 8-11-1963
Banco Bordallo Brenha S. A.
- Estado da Gadnaoára

Tèrmo n° 616.197, de 8-11-1963
Banco Bordallo 13;:nlia S. A.
Estado da C! ialaSat

NATAL DOS IMIGRANTES
PORTUGUÊSES

'PÁSCOA
DOS
t
IMIGRANTES'
/PORTUGUÉSES

Classe 33
Frase de Propaganda
Térnio n9 616.198, de .8-11-1963
Banco Bordallo Brenha S. A.
Estade da G td 'ia

NATAL DA FAMÍLIA
PORTUGUSA
Classe 33
Frase de Propaganda
Termo n° 616.199, de 8-11-1963
Banco Bordallo Brenha S.
Estado da Guanabara

Classe 33
Frase de Propaganda
•

Têrmo n° 616.204, de 8-11-1963
Banco Bordallo Brenha S. A.
Estado da G,i.3nabara

PÁSCOA DA FAMÍLIA
PORTUGUÉSIVi
.

Classe 33
Frase de Propaganda

NATAL DAS FAMÍLIAS
PORTUESAS
PÁSCOA DAS FAMÍLIAS.
,
.PORTUGIM.kS
• Termo n9 616.205, da 8-11-1963
Banco Bordallo Bren"la S. A:
Estado da Guanabara •

Classe 33
Frase de PrOpaçanda

Termo n9 616.200, de 8-11-1963
Banco Bordallo Brenha S. A.
_ Estado
• da Gaenahara

NATAL DA FAMillk
DO IMIGRANTE
PORTEM
Classe 33
Frase de Propadandà
Térmo n° 616.201, de 8-11-1963
Banco Bordallo B-enh:1 S. A.
Estado da GLanabara

NATAL DAS FAMÍLIAS
DOS IMIGRANTES
PORTUGUÉSES
Classe 33
Frase de Propaganda
Térmo n° 616.202, .de 8-11--.1963
Banco Bordallo Brediu S. A
Estado da G taiab.ara
. •

PÁSCOA DO
'IMIGRANTE
-IPARTUGUÊS
Classe 33
Frase de Pripaganaa

Classe 33
•
. t Frase de Propaganda
Termo n° 616,206, de 8-11-1963
Banco Bordallo Brenha S, A.
• ' Estado da Gnriabara

PÁSCOA DO FILHO
DO IMIGRANTE
PORTUGUÊS
Classe 33

Frase. de Prc.paganda
Têrmo n° 616.207, de 8-11-1963
Bancoi Bordallo Brenha S. A.
.• Estado da Gurnabara

,PÁSCOA DOS FILHOS
• pOS.IMIGRANTES
PORTUGUÊSES
Classe 3•
Frase de Propaganda
Termo ri9 616.208, de 8-11:1963
Banco Borda%) Brenha S. A.
Estado . da G.i.iiiNbara' .

PÁSCOA DA FAMÍLIA
DO IMIGRANTE
• 1 PORTUGUÊS
Classe 33

Frase de P,opaganda •

P

Termo n° 616.215, de 8-11-1963
Pedras "California" Linf_tada
São Paulo

Teimo n° 616.209, de 8-11-1963
Banco Bordallo Be çj S. A.
Estado da Gunnabara

ÁSCOÂ DAS URJAS

DOS IMIGRANTES
PORTUGUÉSES

CALIFORNIA

Ind. 'Brasileira
Classe 4
Para distinguir: Pedras em bruto
•

Termo n° 616.216, de 8-11-1963
Egil Johannessen

Classe 33
Frase de Propaganda
Termo n 9 616.210, de 8-11-1963
Wilbracht de Alme ria Bastos
São Paulo
• t C ONSPR , ¡TORA

BASTOS

Classe 16
/ara distinguir: Construções
Termo n° 616.211, de 8-11-1963
Brical Comércio de Materiais de
Construção Limitada São Paulo

• DRICAL
,Ind. Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos. batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre. chapas
Isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas 'd'água,
caixas de descarga nra lixas, edificações pretnoldadas. etuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lama.J las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, !ages, lageotas, material isOJantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar unpermeabilizantes • as argaitIassai de cimento. e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, imperrneabilizantes, líquidos ou sob outras formas
to ou gesso para tectos e paredes, papel
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas, placas para pa-1
vimentação, peças ornamentais de clmenpara forrar casas, massas anil-ruídos
para uso nas construções. parquetes.1
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas. tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos. vitrõs
Termo n° 616.212, de 8-111-1963
Ofic-na de Consertos Mecânicos
Fircnza Limitada

PRESP:TO VIKING
Ind.. Brasileir.e
São Paulo

Classe 41
Para distinguir: Presuntos
Termo n° 616.217, de 8-11-1963
Loja Ao Manda-Chuva Lixa :tada
• São Paulo

AO MANDA CHUVA
Ind. Brasileira
Classe 30
Para distinguir: Guarda-chuvas e sombrinhas
Termo n° 616.218, de 8-11-1963
Escritório Comercial Ircap Limitada
São Paulo

Will1111MNINNIMIMI.•••••••

Classe 33
Titulo
Termo no 616.219, de 8-11-1963
Tsuniosh: Tanaka
São Paulo
RELOJOARIA E
PAPELARIA PEROLJ

Classes: 8 ,- 13
Titulo

33 —38
. -

Termo n° 616 .220, de 8-11-1963
Ariel Martins
São Paulo

DOIS' PIO$
Ind. Brasil eira

Classe 36
Para distinguir: Meias em geral
Termo n° 616.221, de 8-11-1963
Capri
Comércio de Aparas e
Residuos Industria s Limitada •
São Paule

São Paulo

MODUTOS
SCALI
21
Para distinguir: Peças para veículos

Termo e 616.213, de 8-11-1963
Irapuru Comércio e Representações
L mitada
São Paulo

IRAPURU
Ind. Brasileira
Classe 50
Paia distinguir Impressos
Tênno n° 616 . 214, de 8-11-1963
Preda Weintraub
Sr, ii Paulo
coNFECOES
,

Classe .23

Para distinguir: Tecinos

Março de

ulARIO OFICIAL (Rego FII)
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1‘
, 130°
Classe 24

Para distinguir: Estopas

Termo n9 616.222:de 8-11-1963
Casa de Móveis Amado Limitada
São Paulo

AMADO •
IND. BRASILEIRA

nheiros e para roupas usadaa, almofadas, acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chã e café, conjuntos para • dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, "cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dis-

pensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras' guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, tneslnhas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas camas,
• prateleiras porta-chapéus, solda,
' sofás-camas, travesseiros •e
vitrines
•
Termo-n° 616.223, de 8-11-1963
Cerâmica Augusta Limitada

1964 761

das, acolchoados para móveis, bane"
balcões, banquetas, bandejas, domiciliad
rei, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e' sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras giratórias. cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dia.
pensas. divisões, divans, discotecas de

madeira, espreguiçadeiras' guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas-camas,
prateleiras. porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Termo n° 616.226, de 8-11,1963
Fernando Pessoa R:beiro
São Paulo

São Pau:o

• AUGUSTA
IND. BRASILEIRA

AGÊNCIA
BRASIL

Lias
15
Pira distinguir: Artetatos de cerâmica.
porcelana, faiança, louça, louça ' vidra-

da e outros para uso cases°, addroo,
fins industriais e artisticos, inclusive
instalações sanitárias, , adobes, adórnos,
aparelhos de jantar,: almoço, sobremesa,
chã e cate, artigos de louça, bacas de

Classe 33
Titulo

latrina, balaustres para jardins, ban&iras de , porcelana para candieiros. Térm° no 616.227, de 8-11-1963
banheiras, biNas para vinhos, botelhas. Martin S. A. Indústria e Comércio de
Vidros e Cristais
•
botijas, bules, bidês, caçadas para mbSão Paulo
lbo, canos de barro para fogão, colu-

nas para jardim. xícaras canecas, compoteiras, confeiteiras, cubos, descansos
para guarda-chuva, espremedores para

fr uras, funis, frigideiras de barro, globos, jarros, jardineiras para jarckm, lava dedos, mantegueiras, molheira, pedestais de lâmpadas, pires, porta-facas,
potes,' pratos, puxadores, receptáculos,
saladeiras, saleiros serviços de chá e
café, taboletas. terrinas, tubos. urinfs
vasilhas e , vasos
Térmo n° 616.2.24, de 8-11-1963
Bazar Teresa Mar:a Limitada
São Paulo

ITEREZA

Clases 14
Artigos da classe
Termo ng 616.228, de 8-11-1963
Martin S. A, Indústria e Comércio de
Vidros e Cristas
•
São Paulo

ramen~alt\

Classe 12
Para distinguir: Agulhas, fechos corrediços, agulhas de tricot, agulhas de crer
chet, botões, alfinetes comuns, colchetes, dedais, presilhas, argolas e fivelas
Termo n9 616.225, de 8-11-1963
Loja Losada Limitada
São Paulo

NFI

6 + 1.
3ND.BRAS.

a- oSADA1

Classe 14
Artigos da classe

ND BRASILEIRA

Classe 40
Classe 40
Para distinguir: Móveis' em geral, de
Para distinguir. Móveis em geral, de metal, vidro, de aço ou madeitm, estometal, vidro, de aço ou madeira, esto- fados ou não, inclusive móveis para esfados ou não, Inclusive móveis para es- critório. Armários, arrnaários para bacritório. Aritt4- T ns, arMaários para '>it- nheiros e para roupas usadas, almofa-

,AR

,

Termo n° 616.229, de 8-11-1963
•

Nadim lVfodchallem
Paraná •
OASÁ DOS \
= RETALHOS.

Classes: 13 — 23 —
Titulo

36

762 QUinta-fiára
Arrno a° 616.230, de 8-11.1963
&prelos — Serviços de Imprensa
Limitada
São Paulo

olARIO OFICIAL (Seção III)
Termo n° 616.236. de 8-11-1963 Veríssimo — Lamas Irmãos
São Paulo

eixo e manivelas, alimentador pari carburadores, anéis de pistão, anéis de esferas, para rolamentos, anéis de óleos,
anéis, auto lubrificadores, agulhas de
VENCEPOD
regulagem do carburador, buchas, bar'
REPREJOR
Ind. Brasil
ninhos e insufladores do ar, bombas luBrasileirál"
• Classe 2
' brificadores, • bombas de articulação de
Classe 32
combustível para motores, blocos de
'Artigos da classe
Para distinguir: Jornas, revistas e pumotores, bielas, balancins, 'cabeçotes, ciTermo n° 616.237, de 8-11-1963
lindros. comutadoras culatra de ciliablicações
Tec:dos Sutil Limitada dro do motor, caixas de lubrificação,
616.231, de 8-11-1963
Têrmo
São Paul'
- compressores. condensadoras. crernalheiBar e Café Mercearia Bom Pastor
ras. cruzetas, dispsiotvo de arranque.
Limitada
dinamos, dispositivi para ignição elé'2E
1mq/ri/PU*
São Paulo
Su+
trica para 'motores, engrenagens. enClasses 23 e 24
grenagens de cremalheiras,. eixos. emArtigos da classe
bolos, fusos, geradores, lubrificadores
BOM PAáT0'11
centrífugos. motores. motores de com.
Termo n9 616.238, de 8-11-1963
Classe 41
'bastão, mancais.) mancais de roletas
1
Importadora
Sopege
Limitada
Para distinguir: Açucar..café, lanches,
1:meados de rosca, magnetos para 'motoBahia
*rapadas, frituras, croquetes, sopas, reres,. mecanismo impulsionador de difefeições prontas e sanduiches
rencial. pistão pinhões, redutores, ro
das, dentadas. segmentos do pistão, seIMPORTADORA SOPEGE
Térnio no 616.232, de 8-11-1963
p aradores de graxa. transformadores
Churrascaria Floresta Limitada
Virabrequins, separadores. velas de
•
São Paulo
Classes: 5 — 6 — 7 — 8 — 11 - .ignição„ volantes, 4reios, hidráulicos e
"freios, de ar para veículos carburado21 e 23
res, anéis de segmento.. bombas para
Titulo
óleos. cruzetas, câmbio. cárter de emClasse 41
Têrmo n° 616.239, de 8-11-1963
breagem. cárter do motor, comutadores
Para distinguir: Churrascos em geral
Escritório Técnico de Engenharia
culatra do cilindro do motor, caixa
Limitada — Etel
de lubrificação Termo no 616.234, de 8-11.1963
Bahia
Importadora e Exportadora Veramar
Termo n.° 616.243, de 8-11-1963
Limitada
.
Viação Praia . Grande Limitada
!

eira

PLORESTA

ETEL

fAILE.

f

'n São Paulo
Cla.sse 11
. Ferragens. ferramentas de crida espécie,
cutelaria em geral e outros artigos dto
metal, a saber: alicates. alavancas, ars.:asse 5v
Para distinguir: O timbre da reque- mai,t5es para óculos, arru;las argolas,
rente usado em papéis de carta, papéis de latas, arame liso ou farpado. assa11,11)USTRta BRASILEIRt

(warço de 1964
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas cir.;
culares para veículos, cubos de veiculo*
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos. direção, desligadeiras, estribos, escadas -rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção,
.çreios, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas. lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, inotocarçjás, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
rodas pára bicicletas, raios paia bicicletas, reboques, radiadores para ,veículos,
rodas para veiculas. selins, tricicles..tirantes para veiculos. vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo .n° 616.245, de 8-11-1963
Viação Praia Grande Limitada
São Paulo
Classe 50
Para distinguir: Cartões comerciais e
de visitas envelopes, papéis de cartas,
folhabas, folhetos, cartazes, notas promissórias. letras de Cambos,' cheques,
embalagens impressas, recibos, duplicatas, notas fiscais, faturas, convites
Tèrmo.n961.24l, de 8-11-1963
Filhos
Francisco Cury ('assa
"
Limitada
São Paulo

à Classe 21
Para distingik: Amortecedores, antepa- .
deiras. açucareiros; broca, ft:gomas, bairoa, auto-caminhões, alavancas, alavan-. de oficio, cartões comerciais a de visi- xelas, bandejas bacias. ?altICS. borabotas,
envelopes
de
qualquer
tipo,
fatuem de cambio, alavancas de fados, aros,
aldravas, armações de metas. abridores
automóveis, breques, barras de freio, ras, duplicatas, letras de câmbio, che- nieres. bules; cadinhos. cadeados, casques,
notas,
promissórias,
debêntures,
braçadeiras de mola, buchas, barcos, batiçais, colheres para pedreiro& correniaustres, barras de‘ tração, barras de di- apólices, ações, folhinhas passagens tes. cabides. Chl3VCS, cremones chaves
tAas.- g3
aéreas,
ferroviárias,
rodoviárias.
man.
teção, braçadeiras, e suportes do cano Umas, bem como bilhetes de sorteios
de parafusos. conexões para encana- Para distinguir: Tecidos em geral, te
'de escapamento, cubos de veículos, cha-r
mento, colunas, caixas de meta, para cidos para confecções e para tapeça
pas circulares, carroserias, chassis, carportões, canos de metal. shaves de fen- rias, algodão, caro& fazendas e tecido:
Tèrmo no 616.240, de 8-11-1963
da, chave inglesa cabes,:ses canecas. de lã , em peças, luta, linho, nylon, pa•
Cassas, caixas para armaçes, cotovelos,
Escritório Técnico de Engenharia
ce.pos, cachepots, centros i mesa co- co-paco, ramy, rayon, seda .mpermeá,
Carburadores, correntes de distribuição,
Limitada - Etel
queteleiras, caixas para acondicionacoroas, capotas, caixas d ecambio, caBahia
mento de almnentos. caldeirões. c.acaro. veia e tecidos de pano couro e Nló
• boa, caminhes, caminhonetes, carros,
chaleiras. cafeteiras , uanchas, coaTÉ:Cflle0 DE
Têrtito n9 616.246, de 8-11-1963
:SCRi
tonjunots de escapamento, direção, desdores,
distintivos. dobradros. enxadas.
Viação Praia Grande Limitada
1igadeiras, dorsais, engates para veícuENGENHARIA ETEL
enxadões, esferas. engates. •sguichos enSão Pau
los, estribos, eixos „engrenagens, emfeites para arreios. estribos esferas
breagem, freios para veículos, fronteiClasse it
para arreios, espurnadetras, formões,
ras para veículos, feixes de mola. guarfoices. ferro para cortar capim. ferroPRAIA GRAND4
. nições para maçanetas, gonzos, grades
Titulo
lhos facas, facões. fechaduras. terno ca.
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
a carvão, fruteiras. funis fôrmas
de direção, juntas universais, lanchas, • Termos na. 616.242 a 616 . 245,' `de muni
kAaams,
para doces, freios para estradas de
. 8 de novembro de 1963
molas, manivelas, motocicletas, motociTitulo
Viação Praia Grande Limitada , ferro, frigideiras; 'ganchos, srelhas, garclos, mancais de . veículos, motonetas,
São Paulo los, ganchos para quadros. gunzos para
pedais, paralamas. partidas, portás lateTermo n° 616.247, de 8-11-1963
carruagens; insignias limas, laminas, li.rais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
Viação Praia Grande Limitada
coreiros. latas de lixo, !arras machadl.
painels, parachoques, pistões, pedestais, . "'PRAIA GRANDE".
São Paulo
Mas. molas para portas molas oara
reles para businas, reles para faróis, rovenezianas. martelos marretas. nutri.
• das, retentores, reboques, soquetes para
ses navalhas; puas_ pás, pregos: paraInd .Brasileira
VIACAO houss. GRAmt$,,,
sreiculos, serpentinas, tambores de frefusos pirões, porta-gélo. ,osefras porta,
ios, tirantes, terminais para cabos de
• ao Vicente- Est,,S.Paul.n
pão. porta-lóias paliteiros. p anelas; rol.
. Classe 6
baterias, tuchos, varetas de veículos,- vidanas, ralos para pias. rebites regado.
reis de veículos, varetas de controle de Motores elétricos, terminal, &azeito' do' res, serviços de chá e za-a serras wr.
afogador e velocípedes e volantes
St
motor de partida, terminal ancora do rotes, sachas sacarrolhas. resouras ta. Casses: 6'— 11 -= 21 —33
eixo do bendix, dínamos elétricos, cole- Iheres. : talhadeiras... ; torquezes tenazes.
Titulo
Têrno a9 616.235, de 8 - 11 - 1963
tares de arranco; aros, carburadores. travadeiras. ,telas . oe arame torneiras.
fazenda São Benedito de Saude S.A. correntes de distribuição, coroas, cae.... trincos. tubos para encanamentos trilhos
'1'èrmo no 616.248, , de 8-11-1963
São Paulo
buradores, caixas de cambio. en grena- pãr apostas de correr, ,eas (avessas.
Viação Prata Grande Limitada
gemi embreagem, juntas universais. tu,ribuleft. vasos vasilhames, verrumas
São Paulo
partidas, pistões, freios, çaixa de ima90s12RiDrou
Termo
n°
616.244,
de
8-11-1963
dança caixa de movimento central, coGrande Limitada"
lares de esferas para direção e movi; • Viação Praia
trasileits
São Paulo.
.
meato central, engrenagem para . tao.
Classe 21
vintento
central,
inhões
livres
dentadas
Classe 19
para cabos. rolamentos, carburadores. Para distinguir: Veleulos e suas partes
fora catingais: Animais vivos, aves, pinhões, macacos, alavanca para sus- inte,grantes: Aros para bicicletas, autobovinos, caprinos, equineos, galinaceos, pender veículos, gatilho de psrtida de móveis, auto-caminhões- aviões, amor50
Classes: b — 11 — 21 — 33
Ovos em geral inclusive do bleu da fundonamento de engrenagem de velo tecedores alavancas -de câmbio. barcos
Titulo
cidade do seiddo, ensrenagem- para breques, braços aia veiculas, bicicle' seda, e saiais.
..

ELITE
IndeBrasileira

IZÃÇ122ágLaWã
Santos- Est.S.Paulo

▪

OIARIO OFICIAL (Seção 110

titainta-feire 5
Termo n' 616.249, de 8 - 111963
Viação Praia Grande Limitada
São Paulo
• -

-litro de 1964 763.

abrir chavetas, inarteletes, ventiladores, dar, para costura, tricotagem t para
"Termo n° 616.263, de 8 - 11 - 1963
exaustores' para forjas, bombas centri- arochei. fios plásticos e fios de calai.. I Prodestil Metalúrgica e Instalações
se. Linhas pare pesca
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Limitada
pistão _para todos os fins, arietes, cal- Á
São Paulo
Termo
n°
616.257,
de
8-11-1963
deiras e turbinas, injetores .para calTricotagem Catarinense Limitada
AC14,0 PRATA ORANDI LTDA.
deiras, válvulas e transportadores au- '
Santa Catarina
PROIESTIV
tomáticos de alta e a s aa pressão.
Classe 23 'Ind. Brasileira
prensas
hidráulicas,
martelos
mecánicos
• Nome Comercial
e máquinas limadoras, máquinas opera- ! Para distinguir: Tecidos em geral, et.
Classe 50
para confecções em gera) para
Termo n° 616:250, de .8-11-1963 • trizes, rotativas ou cortadoras para usi- cicios
Para d.stinguir: Impressos
tapeçarias
e
para
artigos
de
cama
e
Li- nar ferro, aço e bronze, máquinas para mesa: Algodão, alpaca, cnhamo ceViação Santos — São Vicente
industrias de tecidos;- teares, urdideiras, de lã em peças, juta, jersei, linho, nylon,
toral S. A.
Termo n• 616.264, de 8-11-1963
encanatórias, espulacfeiras, torcedeiras, dm carpi., casimiras, fazendas e tealdos Bar e Lanches "Espírito Santo" Limitada
São Paula
meadeiras, rolos e roletas, brunidores paco-paco, percalina, rarni rayon seda
São Paulo
•
para cereais, 'máquinas para fabricar • natural. teciods plásticos, tecidos imper.
papel e máquinas para fabricar papel e
ESPIRITO SANTO
Lirj2k_aj
M$11,
' =FM,&_,
at
m aávels e tecidos de pana couro,
máquinas de impressão, dínamos e
Ind. Brasileira
veludos
‘receptáculos
Classe 50
Classe 33
Têrmo n• 616.258. de 8-11-1963
Para . distinguir: Impressos
Titulo
Termo 616.254,4e 8-11-1963
Tricotagem Catarinense Limitada
Imporgraf Comercial e Importadora
Termo n° 616.265, de 8-11-1963
Santa Catarina
Termo n° 616.251, de 8-11-1963
Limitada
Arasol Sociedade Coniercial de Repro
Classe 24
Cuba•o-^ cViação Santos
São Paulo
senutações Limitada
Para distinguir: Artefatos de algodão,
• São Paulo •
Classe 17 .
São Paulo
nylon, plásticos, canhamo, caroá. juta,
Para distinguir maquinas e instalações ' lã, linro, paco-paco, rami, rayon, seda,
• ARASOL
para escritórios e desenhos em geral: 'natural e outras fribras, alamares ataSANTOS —CUBATA()
'Ind.
•Brasileira
Arquivos
para
correspondência,
almocadores,
bicos,
bolas
de
tecidos
para
Classe 33
fadas
para
-carias
'
bos
é para tintas, abri- senhoras, bordados, borlas, bandeiras,
Classe 50
Titulo
dores de cartas. arquivos, apontadores. cordões, cadarços, coadores de café.
Para distinguir: •Impressds
berços para mata-borrão, borrachas. cobertas para rauqtes, coberturas para
Termo n• 616.252, de 8-11-1963
Term ono 616.266, de 8-11-196.3Imaoraraf Comercial e Importadora brochas. canetas para desenhos, corta- cavalos, debruns, enfeites, etiquetas, enLumiar Indústria e Comércio de
dores de papel, colchetes, calimbadores,
, Limitada
entrelas, flamula, fitas, franjas,
Acessórios Para Autos Limitada
cestos para papéis e correspondência, tremeio,
São Paulo
São Paulo,
classificadores, clips, coladores canetas, filtros de café, galões, laços de chapeus,
compassos, cofres, canetas tinteiros, ca- mochilas, montas, nesgas, ombreiras.
. illit/Q2seCleX9g1LiEtsle
passamanaries,
palmilh,as
•
,
Pavios,
sacas.
netas esferográficas desenhadores, data.
•LwaÁR
?-411stria Brasileira
Ind. Brasileira
dores. com minas, descansos para lápis passamanes, pois. Pons, pingentes, ren- .
das,
redeas,
redes,
sacos,
sacolas,
tiras,
,
•
e canetas, esquadros. espátulas, furadoClasse 50
2 telas para bordar, xergas
I
Classe 1
res, fusins, fichários, fitas para máquiPara distingui:: Impressos
Para d stinguir: Tintas a óleo, brilhan-, nas de escrever: fichas, para arquivos,
n° 616.259,d e8-11-1963
Termo a' 616.267, de '8-11-1963
tez a óleo, piladas a óleo, a , álcool, em máquinas_ para. ascrever. calcular, e so- - Termo
Tricotagem Catarinense Limitada
Confecções Ganctino Limitada
pó, de zinco, de alizarina, de amianto, mar. fitas gomadas, máquinas para
Santa Catarina
São Paulo
de alcatrão, minerais, vegetais, com ba- grampear. goma arábica, gomadores.
Classe 34
se de borracha, eterizadas, esmaltes, la- • escritórios, gis, godets, instrumentos de Cortinas, capachos,
encerados, indo.
- CANDINO
cas, opacas, transparentes, vitrificáveis, escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras. sive para instalações hospitalares.
linóInd.. Brasileira
molhachares.
mata-borrão,
q
uinas
e
má
' secas, atoxicas, inorgânicas, luminosas,
leos, tapetes em geral para assoalhos
Classe 50
para capotas de automóveis, para pa- apetrechos para • apontar lápis. cnapo- ' e aradas e artigos de pele para cr...
•
tecas,
metros
para
escritórios
e
para
Para
distinguir:
Impressos
redes. para 'cimento, para madeira, para
mesmos' fins. assadeiras
ferro. para • calçados,' pára fazendas, pa- desenhos, panei carbono, perfuradores,
I
Termo n°616.268, de 8-11-1963
Termo no 616.260, de 8-11-1963
ra Datares, ara preservar da ferrugem. pastas para escritórios, com fechos de
Metalurgica Remar Limitada
prearados para dila r tintas, esmaltes metal, pastas para escritórios, com feTricota gem Catarinense Limitada
• Sso Paulo
i
•
chos
de
metal.
porta-tinteiros,
porta.
Santa Ca ta rina
para pinturas; para revestir metais, ati•
porta-canetas, porta-carimbos,
Classe 37
1
res esmaltes, lacas esmaltes, ouro bri- lápis,
EME
porta-cartas,
porta-blocos,
penas,
prenlhante para pintura sôbre esmaltes, ma- sas. pincéis, prendedores de papéis—per- Roupas brancas, para cama e mesa: ;
Ind. Brasileira
teriais para tornar opacos os esmaltes. cevejos, réguas, atendia, separadores Acolchoados para camas, colchas, coClasse 8
, produtos de esmaltagem. &ires a álco- para arquivos, sinetes. • tintas para es- bertores, esfregass, fronhas, guardanaol, de alizarina, com amianto, com 'ba- crever, tiralinha, distas para carimbos, pos, jogos bordados, jogos de toalhas, Abaixa luzes d elampião, abajoura,
se de borracha, de ceras, de alcatrão. tintas para duplicadores, tintas para im- lençois, mantas para camas, panos para acumuladores, actinômetros, amperómea
de zinco, brilhantes a álcool, piladas a pressão, tintas para desenhos aparelhos cosinha e panos de pratos, toalhas de troa, 'amortecedores de rádio e fraque:aí
óleo, minerais, vegetais, luminosas; vi- para tirar cópias, pastéis de tintas-para rosto, e banho, toalhas de mesa, ma- eia, anemómetros, aparêlhos de televi.
apartlhos para ilummaçao, incho.
lhas para jantar, toalhas para chá e
trificáveis, transparentes, opacas, secas,
escrever
café, toalhas para banquetas, guarni- sive os considerados acessórios de vela
para a cerveja, para 1.cbres, para faTermo n• 616.255, de 8-11-1963
ções para cama e mesa toalhinhat colos, aparelros pare anúncios mecãnla
zenda, ara o ferro, para cimento. para
cos. aparelhos aquecedores e medidores,
madeira, para construção e inorgânicas, Imporgraf Comercial e Importadora
.Têrmo n • 616.261, de 8-11-1963
aparelhos cromográficos. aparelhos da
Limitada
vernizes, mordentes, secantes, dissolvenG.B.M. —„ Gravadora EU. Musica barbear elétricos. aparelhos registrado.
. São Paulo •
tes químicos para vernizes
• rei e medidores de distánclas, apare.
Limitada
São Paulo
lhos para purificar água, aparelhos da
lizza.rsetsrgraga...£
Termo n° 616.253, de 8-11-1963
sinais
lampejantes, aparelhos regulado+
CO.ERWAU.COMPORT4p0440'04
Imporgraf Comercial e Importadora
rei
de
gás aparelhOs de galvanoplastia.
Limitada
aparelhos didáticos, aparelhos cinemar
Ind.
Brasileira
São Paulo
Nome Comercial
fográficos, aparêlhos automáticos par*
I acender e regular gás, aparelhos para
Classe ti
•
• Termo n° 616-.256, de 8-11-1963
Classe 8"
I
café, aparelhos para aquecer
Para distinguir: Máquinas e partes de '1,Tricotagem Catarinense Limitada
-Para distingu:r: Discos gravados , -separar
edificioa,
aparelhos para experimentar
máquinas para todas os fins 'industriais: a. •
Santa 'Catarina
Máquinas de rosquear:
i dinansos, aparelhos para destruir insta
Termo n° 616.262," de 8-11-1963
'relhos de ótica, aparelhos pulverizado.
,
• motores elétricos, altern-adorkeaa fer.,
Saburo Kamata •
água, aparelhos geradores eletrogulmid
ramentas .e placas pare tor-tiol, geraSão Paulo
cos, aparelhos .para recepção, reprodua
dores, plainas, máquina-á de furar e cen:s . I
coe. '1"*"
ção de som 'e sônicos, aparelhos autos
trar, tornos mecânicos, prensas mecâni.ha'
máticos eléétricos de passar, aparelho.
cas, máquinas ainassasteiras, misturadoIhde Brasileira.
para espremer frutas e ' legumes, apares
ras adaptados na construção £taconserPUB CIDAB1 •
lhos de alta tensão, aparelhos de proa
vação de estradas. mineração, corte de
-PESQUISAS
DE
•
Classe 22
teção contra acidente de operários,
madeira, movimento de terra, carretos
VERGADO E TV
.aparelhos afiadores d eferramentaa,
e outros fins industriais, elevadora, má- Para distinguir: Pios em geral para
FILMES
aparelhos distribuidores de sabão e de
quinas desempalhadoras. descascadoras, tecelagem e • para uso comum. Linhas
desincrustantes para instalações sana&
ventiladoras,- moinhos para cereais, para costura. bordados e tricotagem.
'
/
C
lasse 32
rias, aparelhos esterilizadores, aparelho*
máquinas secadoras, trituradoras. pul- Pios de algodão. fios de linho. Unhae instrumentos usados na. 'engenharia,
verizadoras. fruas. polarizes, tranchas. azo e juta. fios de seda natural. nímia Para distinguir: Propaganda e
agrimensura geodézia, aparelhos gaseia
• cidade
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de e fios de là para tecelagem. para born°
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n
tIcadores, aparelhos de análises, apare- sorvetes, caixinhas de plástico para sorTermo a' 616.273, de 841-1963
para gelo e bolsas para água quente.
lhos ozonizadores, aparêlhoc pasteuess I vetes, colherinhas, pasialias, gartiaboe Consoar o— Cia. de Adminiatraçao e sondas, seringas para lavagens e inje»dares, aparelhos reguladores e estabi- de plásticos para sorvetes, tonainhas
Participações
ções, serras, serras para raqutotomis;
lizadores da pressão e do fluxo de ga- de plástico para sorvetes, disco' da
São Paulo
tampões higiênicos preservativos,aes e liquidos, aparelhos para salva- mesa, estojos, estojos para óculos, emleite, termômetros, tesouras, trepnos.
alento e para sinalização, aparélros balagens de material plástiso para sortoalhas higiênicas; ventosas, verniz isopara escafandristas, aparelhai para lim-; vetes, estojos para objetos, espumas de
CONPAR
lante para fins odontológicos
par vidros, aparèllsos pára combater nylon, esteiras, enfeites oara automóTermo n° 616.277, de 8-11496 á
formigas e outras pragas, aparêlhos 'au- veis. escoadores de pratos. massai antiClasse 33
Indústria Mecânica Tedo Limitada
tomáticos acionados pela introdução de ruidos, rmas para doces, mas isolanTitulo
São Paulo,
snolas, aparelhos para picar, cortar ou tes, filmes virgens. .tios . ,de . celulose.
seduzir comestíveis, aparelhos espargis: fechos para bolsas, tacas, guarnições.
Tèrmo
n°
616.271,
de
8-11-1963
TEDO
dores. aparêlhos e instrumentos de cál-. guarnições para chupetas e Mamadeiras. Tipogra fia e Consertos de Máquesas
Ind. zrasileira
ulo, aparelhos para observações sismi- guarnições para ; porta-blocos. guarniPaleta Limitada
para liquidificadores e para bate-»
;
2i
eas, iparelhos tesmostatos, ;aparêlhos çães
•
São Paulo
deiras
de
trutas
e
legumes
ssuarnições
Para distinguir: Veiculos e suas partes
para natação, aritonômetros, aspiradode ' material plástico para utensílios e
integrantes: Aros para bicicletas, autores de pó, aerómetros, acendedores elé- objetos,
p*ALETÁ
para baosas. garfos,
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- elé- galerias guarnições
tricos, alto-falantes, »,
cortinas, jarros laminados .Industria Brasileira. tecedores, alavancas de câmbio, barcos
tricos, ámassadeiras, antenas, batedei- plásticos,para
lancheiras, mantegueiras, mao
breques, braços ara veículos, : bicicleamplificadores elétricos, amassadeiras. ias, orinóis, prendedores- de roupas. puClasse `.6
tas, carrinhos de mão e carretas, camiantenas', batedeiras, balança aomum e
elétrica, t arõmetros baterias de acusa 1. xadores para móveis, pires, pratos. pali- Para distinguir: Máquinas gráficas e nhonetes, carros ambulantes, caminhões.
suas partes
carros, tratores carros-berços, carroslado ri, aineiculcs, b'o'as, bobinas, bo. • teiros. pás de cosinha. pedras pomes aro
tanques, carros-irrigadores, carros, ; cara
binu ai indução, 2x t.A0 are fins cura. ficiais. porta-pão. pulseiras para reló- l
Termo n° 616.275, de 8-11-1963
roças, carrocerias, chassis, chaas cirtivos, teteias de eunipaineas elétrica gios, protetores para documentos, me
Rádio Comodoro Iemitada
culares pari veículos, cubos de veículos
bambas medidoras, busesoas bessolas, ba- xadores de água para uso doméstico,São Paulo
carrinhos para máquinas de escrever,
terias .e'étricas, bu.s. • elatriace, caixas de porta-copos. porta-n,queis, aorta-notas,
corrediços, para veículos, direção, desli•
desearsa, câmaraa friaorstícas e tOt3 porta-documentos, placas, rebites. rods
gadeiras, estribos, 'escadas rolantes, elegráficas. cafpainhas elétricas, chassis de nhas, recipientes. suportes, as:ienes para
COMODORO
rádios, chaves elétricas, .cinematógrafos, ladrilhos c. adesivos para azulejos,
vadores para passageiros e para carga
cronógrefos, cronômetros, sombustores peças. carretéis para tecelagem e guarengates para carros, eixos de „Ficção.
. IND. BRASILEIRA
de gás, cidômetros, cristais de rádio, nições de material plástisc para indús5reios, fronteiras para veículos. guidão.
condensadores, corsadeiras para fotogra- tria textil, colas usadas nas indústrias,
; locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Classe
8
fias, chaves de alavancas, rhaves auto. guardanapos, saleiros, tubos,. tigelas
motocicletas, motocargas. moto furgões,
tubos para ampolas, tubos para serin- Para distinguir: Rádios e televisores e manivelas, navios, ônibus,. para-choques,
leiáticas, capacitores de blageeio, calas
partes integrantes elos mesmos
citqres eletrolíticos, calibradores, discos gas, travessas., tipos de material plás' para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
pira telefones, discos gravados, diais tico. sacolat sacos, saquinhos. vasilharodas para bicicletas, raios asara bicicleTermo'
ns
616.276,
de
8-11-1963
despertadores, enceradeiras e'tricas, en- mes para. acondicionamento,' vasos. titas, reboques, radiadores para veículos,
Procil
—
Progresso
Odontológico,
Ingenho de assar carne, espelhos óticos, caras. colas a frio e colas aão incluidu
rodas
para veículos, selins, tricicles, tidústria
e
Comércr
o Limitada
esticadores de luvas, espelhai 'de piás- em outras classes, para borracha, para
santas
para veículos, vagões; velocípe. SI° Paulo
1
- ticos para eletricidade, esterilizadores, salsos, para vidros, pasta adasiva pari
des, varetas de controle do afogador e
correia,
pasta
e
pedras
para
afiar,
PROÇIL
xentores de incêndio, ferros elétricos ;de
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Ind. Brasilelra
soldar, filtros e aparelhos futrantes:fil- esmeril em pedra, em pó, em disco.
carros, toletes para carros
tros para óleo, filmes falados, fogões, em pasta para afiar, moer e desgastar
Classe 10
rebolos,
adesivos
para
tacos.
-adesivos
Termo no 616.278, de 8-11-1963
fogareiros, fusíveis, faróis como aeessóde calçados
Para distinguir: Abaixa-línguas, abre- Sociedade de Instalações Hidroelétricas
rios de veículos pira sinalização e para
Cerveja Limitada
bocas, adenotomos, afastadores, agrafos,
iluminação em gelai, filmes revelados,
Termo ns 616.270, de 8-11-1963
1
Paulo
São RA
cER
fôrmas elétricas, fervedores, isigorificos, Companhia de Comércio do Brasil
agrafos para ossos, agulhas para inje;ção, algodão hidrófilo, alicates, amalgafotômetros, tios elétricos, filtros de inCentral Brascenco
mas, aparadores, aparadores para fins
terferência, fonógrafos, garrafas técnicas,
Ind. Brasileira
São Paulo
médico-cirúrgicos, aparelhos • para masgeladeiras, globos para lâmpadas. &boa
Classe
ciriansolpião.doa joura.
sagens( aparelhos de pressão arterial,
para .lanternas, globos • terrestres para
CIA.DE COMÉRCIO DO BRASIL. aparelhos de diatermia, aparelhos de Abaixa luzes
ensino, gravadores, holofotes incubadoras, indicadores de vácuo, lestrumentos
CENTRAL BRASCENCO . raios ultra-violeta, aparelhos de rato X, acumuladores actineunetros, amperórnede alarme, interruptores, iárnaadas inaparelhos de infra-vermelho, aparelhos tros, amortecedores de rádio e frequên
Nome Comercial
candescentes, lâmpadas comuns. lentes,
de surdez, assentos para enfermos, ata- cia, anemômetros, aparçlhos de televiliquidificadores, maçaricos pata soldar,
duras; bisturis, cadeiras para clínica são, aparêlhos para iluminação, ¡nauTèrmo n° 616.271, de 8-11-1963
caldear • e cortar, máquinas de fazer
•médica, cambraid• hiciróela, canulas, ca-; sive os considerados acess5tios de veíComanhia
d
eComérce)
do
Brasil
café, mostradores para rádio, moinhos
nulas, cataplasmas de feltro, casque cê-, culos, aparelros para anúnsios mecâniCentral Brascenco
de café, transformadores, tostadebas, tris
ra laminada, cêra para incrustações e cos. aparelhos aquecedores e medidores.
São Paulo
pés para fotografias, válvulas para ráarticulações, cera colante, cintas para aparélhos cromográficos, aparelhos de
dios, válvulas de descarga, selsrulas de
fins clínicos, cintas umbelicais, colhe- barbear elétricos, aparelhos registradoredução, vacuõmetros, velas elétricas.
res cortantes, compressas de tecidos, res e medidores de distâncias, apare. válvulas de vácuo e ventiladores.
costótomos, curetase dentes artificiais, lhos para- purificar água, aparelhos às
I
dentaduras, depressores, dilatadores, da sinais lampejantes, aparelhos reguladoTèrrno ass' 616 .269, de 811-1963
; chas, drenos, duchas vaginais; elevado- rei de gás aparelhos de galvanoplastia,
IND.
BRASILEIRA
Indústria de Plásticos "Screenplasti
1 res ' espartilhos, espéculos vaginais, es- aparèlhos didáticos, aparêlhos cinemar
Limitada
. tponjas clínicas, estufas, espátulas, es- tográficos, aparelhos automáticos para
São Paulo
Classe 8
capelos, escopros, extratores, escavado- acender e regular gás, aparelhos para
Para distinguir; Artigos elétricos: to- res; fios de linho para feridas, facas; separar . café, aparélhos para aquecer
SCREENPLAST
madas, soquetes, fugs, espelhos de piás- / ganchos para músculos celafômetros, l edifícios, aparálhos para experimentar
Ind. Brasileira
ticos para eletricidade, fios elétricos, I gazes. godivas, goivas, gesso, grampos ; dínamos, aparelhos para destruir biseClasse 28
chaves elétricas, interruptores, chaves de !opara soturas, gutaspercha; histerôme- tos, aparèlhos náuticos científicos. haPara distinguir: Artefatos de material tomadaa, fusivel, pinos para tomadas, ' tros; brigadores, instrumentos cirúrgi- álhos de ótica, aparelhoS pulverizada
plásticos e de nylon: Recipientes fabri- campainhas elétricas, lâmpadas e lustres I cos para operações; ligaduras de cá- ; res, -•aparélros para aquecimento da
__cadoz de material plástico, revestimen; :aliaram líquidos e pós para limpeza e água, ap.arêlhos geradores 'eletroquimiTermo no 616.272 de 8-11-1963 "polimento ara fins odontoleogicos, lixa, coa, aparêlhos para recepção, reprodutos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,» Conpar —Cia. de Administração e luvas e dedeiras de borracha, limas pa- ção de som -e •sônicos, aparelhos auto. _ Participações
armações para óculos, bules, baridejese
. ; ra ossos, lancetas: massas plásticas para máticos déétricos de passar, aparelhos
São Paulo
bases para telefones, baldes, bacias
, fins sódontológicos, mascaras para anu- 'para espremer frutas e legumes, apare,
bolsas, caixas. carteiras. ;lapas cabos ;
tesia, mesas de operações, mesas para lhos de alta tensão, aparêlhos de pra
_
para ferramentas e utensílios cruzetas, CONPAR CIA. DE
curativos, martelos artificiais; perfura- 'teção
contra acidente de operários,
ADMINISTRAÇÃO
caixas para acondicionamento de alidores, pés e braçois artificiais, placas I aparelhos a fiadores d ef eréa mantas,
'
mentos. caixas de material elástica
E PARTI
CelsAesne
e
para obturações de canais, porcelanas, aparélhos distribuidores de • sabão e de
para baterias. , coadoree copos, canecas
,
protetores para seiós, pincéis para 'gar- 'desincrustantes ; para Instalações sanitatolheres, conchas, cestas para pão, te§
i 9anta o Pinças anatOmitas
,
, protetores; 'l rias. aparêlhos esterilizadores, aparelless
,
tinhas, capas para álbuns e para livros.
Classe 33
'rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e e instrumentos usados na engenharia.
cálices, cestos, castiçais pra Imbu,
geodézia. aparelhos gaseitaixas para guarda de objetos cartuchos, Paar disenguirs Serviços de adminis • rodas para desgaste dentário, retorcó- I;agrimensura
ficadores,
aparelhos
de análises, apares'
pio
bugia,
ruginas;
sarjadeiras
sanda.
stração
em
geral
e
participações
em
coadores para chá, descanso para prageral
saca,- 'seda e crina para souturas, sacos lhos ozonizadores, aparèlhoe pastando.
tos, copos e copinhos cie plástico para
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Termo a° 616.286, de 8-11-1963
!adores, aparelhos reguladores e establ: portões, canos de metal, chaves de fenTimo a o 616.292, de 8-11-1963
Distr.buidora de Ivi•áquiaas
lindares da pressão e do fluxo de ga-, da, chave inglesa, cabeções, canecas, "Dimaco"
Empresa Transportadora Andrade
Comerciais Limitada
Liraltada
sei e liquidas, aparelhos para salva- copos, cachepots, centros da mesa, co,.
- São Paulo
mento e para sinalizaçao, aparélros queteleiras, caixas para acondicionaSão Paulo
para escafandristas, aparelhos para lim- mento de alimentos, caldeirões, caçara.
Clases 50
DIMACO
par vidros. aparelhos para combater las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaPara distinguir: -Impressos e folhinhas
.i.sd.
Brasileira
formigas e outras pragas, aparelhos au- dores, distintivos, dobradiças; enxadas,
Visam 33.9 616.293, de 8-11-1963'
Classe 17
tomáticos acionados pela introdução de enxadões, esferas, engates, esguichos co..
molas, aparelhos para picar, cortar ou para arreios, espurnadeiras; formões, Para distinguir: Máquinas de calcular, Selbras S. A. Selecionadora Brasilelra
de Produtos Eletromecânicos
reduzir comestSveis. aparelhos espargi- feitas para arreios, estribos, esferas' máquinas de escrever e máqu . nas de
ferro para . cortar capim, ferro&O Paulo
somar
'dores, aparelhos e instrumentos de M- foices,
UI°, aparelhos para observações sismi. lhos, facas, facões, fechaduras, ferro to.
SELBRIS
Termo ri, 616.287, de 8-11-1963
cat, aparelhos tesmostatos, aparélhos intim a carvão, fruteiras, funis, Ritmas
Ind. Brasileira
Antoine -Azodro
Irmão
para natação.- oritonômetros, aspirado. para doces, freios para estradas de
bandejas, bacias, baldes, bomboSão Paulo
Classe 50
ta de pó. aerómetros, acendedores elé- xelas,
bules; cadinhos, cadeados, cas..
Para distinguir: Impressos
tricas, alto-falantes. arnlificadores elé- alares,
.inangans, metais não traaalhados
tricos, anaassadeiras. antenas, batedei- ouo parcialmente
-mama À rat
Termo a° 616.294, de 8-11-1963
trabaihados, metais em
ar; plificadores elétricos, aniassadeiras, massa metais estampados, meta para
Confecções Aizemberg Limitada
,Ind.
Brasileira?.
actenas oatedeiras, balança comum e soUl as, níquel, ouro paladio, os lel de
São Paulo
eétrica, barômetros baterias de acuam-. estanto, platina poeira de :In, pra
Classe 36
ladoes. binóculos, latn l as ta binas, boa
Para distinguir: Artigos de vestuário
I n d brasileira,
binas de tichiçao sx 'eia rara fins cura. ta, sucata, soldas, ligas para -soldar, •
confeccionados em malha"
tivos, bailes de ea-ipainbas 'elétrica barras para soldar. zinco corrugado.
Classe 36
tungstenio e zinco liso em fõlhas
Trino n° 616.258. de 8-11-1963
hasaraa "lidaras, basiaas. bússolas, ba.
Para distinguir; Areos de vestadrioa
Cata de Frutas São Bartolomeu Ltda. e roupas feitas em gerai: Aggsalhos,
mias ...vincas, bu141 e étr:tos, caixas de
Termo n° 616.282, de 8-11-1963
São Paulo
dfb,... cena-as frisirrifirmi e foto- Trianon
aventais, alpercatas. an.lguas, blusas,
Confecções
Finas
Ltda.
gráficas. cafpainhas elétricas, chassis de
Classe 41
botas. botinas, blusões. boinas, baba.
São Paulo
rádios, chaves elétricas, cinematógrafo:,
Para distinguir: Frutas em geral
douros, bonés, capacetes, cartolas, caracronógrafos, cronômetros, combustores
puças, :casado, coletes, capas, chalet,
Termo n° 616.289, de 8-11-1963
de gás. cidómetros, cristais de rádio.,
TRIANON
Trapo — Arrgos Para Homem Limitada cachecols, calçados, . chaéutss, cintos,
Condensadores, cortadeiras para fotogra..
cintas, combinações, corphlSos, calças
São Paulo
fias, chaves de alavancas, claves auto.
Confecçoes
de
senhoras e de crianças, calções, calciáticas, capacitares de bloqueio. ca p aças, camisas, camisolas, camisetas.
'T R
p 01
citares eletrollticos, calibradcies. disa.os
Classe 36
cuecas, ceroulas, colarinhos,,
•
, para telefones, discos gravados. diais,
, acharsaias, casacos, chinelos, domins
despertadores, enceradeiras eiatricas, ca- Para distinguir: Artigos de vestuarioa
pes, fantasias, fardas para militares. covenho de assar carne. espe'ltos óticos, e roupas feitas em geral. Agasalhas.
Classe 36
• esticadores • de luvas, espelhos de plás_ aventais, alpercatas, anaguas, blusas Para distinguir: Artigos -de vestuários legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
botas,
botinas,
blusões,
boinas,
baba.
ticos para eletricidade, esterilizadores,
e roupas feitas em geral: Agasalhos, luvas, ligas, lenços, aludis, meias,
atintores de incêndio, ferroa elétricos de doures, bonés. capacetes, cartolas cara- aventais,
alpercatas, anáguas, blusas, maiôs, mantas, mandrião mantilhas. pasoldar, filtros e aparelhos harantes, til- puças, casacão, coletes. - tapas, chales botas, botinas,
blusões, boinaa baba- letós.palas, penhoar, pulavas, pelerinas,
cachecols,
calçados,
chapeus,
cintos,
cha: troa para óleo, filmes falados, fogões, tas, combinações, corpinhos, calças de douros, bonés, capacetes:
cartolas, cara- peuga's, pouches. polainas, pijamas, 'pufogareiros, fusiveis, faróis salmo acess6.
puças, casacão, coletes, capas. chales,
rios de veiculas para sinalização e para senhoras e de crianças, calções, calças,' cachecols, ' calçados, chaéups, cintos, nhos, perneiras, quimonos, regalo"
ihaninação em geral, filmes revelados. camisolas, _camisetas diletas, ceroulas,' cintas, combinações corpinhos. calças •robe de chambre. roupão. sobretudo..
suspensórios, saidas de banho, sandálias.
fõrinas elétricas, fervedores trigorificos, colarinhos, cueiros, casacos, chinelos.'
fotómetros, fios elétricos. filtros de fa- dominas, echarpes, fantasias, fardas, pá- de senhoras e de crianças, calções, cal- sweate.t, aborta sungas, stolas, souterferCAcia. tonôgrafos, garrafas baiúca!, ra militares e colegiais fraldas, galo. ças, camisas, camisolas, camisetas, tiens, slacks, taleis toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
geladeiras, globos para tampadas. globos chas. gravatas, 'gorros, jogos de tinge. cuecas ceroulas, colarinhos, cueiros,
para lanternas, globos terrestres para rie, jaquetas, leques, luvas, ligais len- saias, casacos, chinelos, domina echarTermo n° 616.295, de 8-11-1963
ensino, gravadores, holofotes incubado- - ços, mantess, meias. maiôs, mantas. man- pes, fantasias. fardas para militares, co'Seita" Sociedade de Engenhar:a
res indicadores de vácuo. it.atrumentos drião, mantilhas, paletas. palas. penho. legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorIndústria e Comércio Limitada
de alarme, Interruptores. :limpadas in- roupão. sobretudos, salsa, suspeasurios, ros, logos de lingerie, jaquetas, leques,
São Paulo
candescentes. lâmpadaa coirama lentes. salda de banho, andalias, sweater, chor, luvas,', ligas, lenços. mantós. melas,
liquidificadores, maçaricos as rgt soldar. tes, sungas, atolas, soutiens, slacks, maiôs. mantas. mandrião- pa.SEICO
caldear e cortar, máquinas de fazer tales. toucas, turbantes, ternos, niformes letós palas, penhaar. pulover, pelerinas,
Ind. brasileira
café, mostradores para rádio. moinhos
peugas, pouches, polainas, pijamas, pue vestidos
Classe 50
de café, transformadores, tostadehas,
nhos, perneiras, quimanos, regalos,
pés para fotografias, válvulas para rã.
Para
distinguir:
Impressos
Termo n° 616.283, de 8-11-1963
robe de chambre. roupão, sobretudos.
dios, válvulas de descarga, s álvulas de Trianon — Confecções Finas Ltda, suspensórios,
saldas
de
banho,
sandálias
9
Termo
n
616.296,
de 8-11-1963
redução, vacubmetros, velas elétricas,
São Paulo
sweaters, shorts sungas. atolas, souPriale Agua Luz Lim:tada
válvulas de, vácuo e veatiladores
tiens, alacks tales, toucas, turbantes,
São Paulo
TRIANON
ternos. uniformes ‘ e vestidos
Termo n9 616.279, de 8-11-1963
•
PRI ALE
Metalúrg ca Mecanismo S. A.
+
Ind.
brasileira
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
Termo n° 616.290, de 8-11-1963
São Paulo
•
Trianon — Confecções Finad Limitada
Classe 8
Ciasses:
22
—
23
—
24
—
28
36
e
37
mseelsmo
São Paulo
Para distinguir: Instalações elétricas
Titulo
Classe
37
Ind. rasileira
Termo n° 616.297, de 8-11-1963
Para. distinguir: Roupas brancas para
Termo a' 616.284, de 8-11-1963
Classe 5
VinieOla Gramont Limitada
cama
e
mesa
a
saber:
aco1chiados
para
Isolin
—
Isolamentos
Térmicos
IncluisAço em bruto, aço preparado, aça doce,
São Paulo'
camas,
colchas,
cobertores,
esfregões,
talais Limitada
aço para tipos e para molas. 'ao ias.
fronhas, guardanapos, Sençois, pacos paSão Paulo
..10 -74
trumental e rápido, aço fundida. aço
ra casinhas e panos de ratos, toalhas
parcialmente trabalhado bronze. mais11
, ISOLI
de rosto e banhos, toalhas de mesas
r In
:rasile{ra
ganes, bronze em pés bronze em barra,
Ind. Brasileira
Classe 42
em fio, chapais de metal chumbo em
Termo n° 616.291, de 8-11-1963
Para distinguir: Aguardente, brandi,
bruto, ou parcialmente trabalhado, coEmpresa Transportadora Andrade
biter, conraque, egnebra, gin, licores.
bre em bruto ou parcialmente traba•
Limitada
28
ponche, suco de frutas com alcool e
lhado, couraças eletrodos, c tanho em Para distinguir:Classe
SM Paulo
Isolamentos térinlcos
vinhos
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro industriais de origem vegetal, mineral
em barra e em chapa. ferra fundido,
• Termo no 616.298, de 8-11-1963
e químico
'
feiro maleável. ferr °mangar" juza I
Vancy Indústria e Comércio de
ANDRADE
em bruto ou narcialment .traDaihario.1
Termo n° 616 . 285, de 8-11-1963
Plásrcos Limitada
,
TRANSPORTES
gaza temperada guza maleável
'Livraria Bauru Ed tora Limitada
São Paula
GERAIS
elas de metal lata em fdlhae la:ão em'
Brasileiya
•
'BAURU
e em Japas. iatão tin vergaInd. brasileirà
ihÕes ligas m•ralicas. tisnai/ias, magnéInd.F. AUgrail eira
Classe 21
tiçais, colheres para pedreiros, correnClasse 32'
Classe 25
tes, cabides, chaves, crernores. chaves
Para distinguir: Veículos para traos‘- Para distinguir: Artefatos de material •
Para-distinguir:
Jornais,
livros
impressos
de parafusos, conexões para encana..
plásticos e de nylou, recipientes fabri,,
portes coletivos e de cargas
c revistas
mento, colunas, caixas de metal para
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cados de material plástico, revastinseet- I
Tina,. ao 646.304, de 8-11-1963
tos. confeccionados de substancias saiEar Limitada
Csarba
São Paulo
mais e vegetais, argolas, açucareiros,
armações ara oculos, bules,. bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, caixas, carteiras, chapas, cabos para feta"
romenas e utensilios, • cruzetas, caixas
para acondicionamento de alimentos.
caixas de material plástico para bate,
rias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas ara So, , cestinhas,
IND. BRASILEIRA
capas para albuns e para livros, cal:
ces, cestos, castiçais para velas,' caixas
para guarda de objetos, cartuchos, coadores para cha descanso para pratos
Classe 41
copos e copinhsa de plástico para sor Para distinguir: Pães, bolos, bacoitos,
vetes, colherinhas, pasinhas, garfinhos roscas, sanduiches, empadas, pasteis,
de plástico para - sorvetes. forminhas de
tortas e café
plásticos de mesa, estojos para oculos
embalagens de material plástico. embaTermo n° 61si.305, de 8-11-1963
lagens de material plástico para sorveComercial II--ane de Armarinhos
tes, estojos para objetos, espumas de
Limitada
nylon, esteiras, adietes para automó»
São Paulo
_ vais, massas anti-ruidos, escoaduras de
pratos, funis formas para doces, fitas
Isolantes. filmes, virgens, fios -de cela
lose, fechos ara bolsas, facas, quartações ara chupetas e mamadeiras, guar
nições para porta-baocos, guarnições
para liquidificadores- e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de maIND. BRASILEIRA
terial plástica para utensilios e bojetos,
guranições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros. Imindos plásticos
para cortinas, jarros, lancheiras e lamiClasse 12
nados plásticos
Para distingias: Metal comum, não in•
cluidos em outras classes, dedais, alfiTermo no 616.299, de 8-11-1963
netes, agulhas, presilhas, botões, argolas,
Editorial São Paulo Limitada
fivelas, fechos corrediços, colchetes, triSão Paulo
fas de metal para enfeites de vestidos
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latão em vergalhões. alumiai°, alpaca, • • Têrmo a° 616.311, de 8-11-1963
ligas metálicas, metais em massa, es- Sagres S. A. Crédito e Financiamento
tampados, para soldas, para ligas, Uma.' •
São Paulo
lhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, niqual, ouro
pálclio, papel estanho, platina, poeira
de zinco, prata, solda, tungsténjo,
zinco corrugado. zinco liso e
em toalha
'

Termo n° 616.309,-de 8-11-1963 .
Indústria, Comércio e Representação
"Rei4e1" Limitada
São Paulo

REIFEI

Ind. brasileira
Artefatos de porcelana, faiança, barro e
terracota, louças vidradas para uso, cai seira achirpos, fins artísticos e instalações sanitárias; artefatos de cerâmica
para uso caseiro, adornos e fins artísticos: Alguidares, almofarizes, assadeiras,
barris, bules, bidês, bacias, bebedouros,
biscoiteiras, bombonieres, bandejar, banheiras, copos, consolos, caldeirões,
cántaros, cadinhos, coSres, cubos, com^
poteiras, comedores para aves, cgarolas,
canecas, centro de mesa, descansa-talheres, escarradeiras, formas, .filtros graus,
globos, jarras, jardineiras, 'lameiros,
leiteiras, lavatórios, mantegueIras, mo..
ringas, molheiras, nichos, pires, pratos,
pilões, pratos para ornatos, pias, pinos,
porta-jóias, potes, porta-toalhas, porta.
papeis nigienicos, soeiras, saladeiras,
saleiros, serviços ara refrescos, serviços
ara frios, cila e jantar, travessas, talhas
taças, tigelas, vasilhames, vasos, vasos
sanitários e xícaras

Classe 33
Para distinguir: Crédito e financiamento
Termo. n° 616 . 313, de 8-11.1963
Química Industr..al "Fide.sf S. A.
São Paulo

PRORROGAÇAo

ES

INDUSTRIA -

BRASILEIRA

Classe 1
Para datinguir: -Tintas a óleo, brilhantes a óleo, piladas a óleo, a álcool, em
pó. de zinco, de alizarina, de amianto,
de alcatrão, minerais, vegetais, com btl.
se de borracha, eterizadas, esmaltes, laSÃO PAULO
cas, opacas, transparentes, vitrificáveis,
•
Termo na 616.310, de 8-11-1963
Termo n° 616.306, de 8-11-1963
secas, atoxicas, Inorgânicas, luminosas,
Ind. Brasileira
Sagres
S.
-A.
Crédito
e
Financiamento
Cob g Imóveis Limitada
para capotas de automóveis, para paClasse
São
Paulo
Sao Paulo
redes, para cimento, para madeira, para
Para distinguir: Impraa-a;
an.
ferro. para calçados, para fazendas, paCOBI
Térmo n° 616.300, de 8-11-1963
ra licõres, ara preservar da ferrugem,
S UPDA
Imemras Montagens Instalações
prearados para diluir tintas,esmaltes
Nome _Cavil
Industriais Limitada
ais, cdpara pinturas, para revestir met
São Paulo
res
esmaltes,
lacas
esmaltes,
ouro
briTermo n° 616.307, de 8-11-1963
lhante para pintura sôbre esmaltes, maCasa das Boas Bebidas Limitada
teriais para tornar opacos' ps esmaltes,
IBBRAS,
São Paulo
Ind. brasixeira
produtos de esmaltagem, córea a álcooi, de alizarina, com amianto, Com baBOAS BEBIDAS
Ind. Brasileira
se de borracha, de ceras, de alcatrão,
Classe 50
de zinco, brilhantes a álcool, piladas a
Para distinguir: Impressos
•
Classe 12
óleo, Minerais, vegetais, luminosas, viAguardente. aras, aperitivas. bagaceira,
Termo a° 616.301, de 8-11-1963
trificáveis, transparentes, opacas, secas,
batidas, brandy, bater,. cachaça. cerveLarsches "La Canizal Limitada
para a cerveja, para Latires, para fajas, cidra, conhaque, extrato de malte
São Paulo •
zenda ara o ferro, para cimento, para
fermentado, fernet. genebra. gengibirra
madeira, para construção e Inorgánicas,
giz), gingar, kirsch, kummeL licores.
Classe 50
vernizes, mordentes, secantes, dissolvenmarasquinhos, nadar, pipermint pon• LÀ WrIg
tes guimicos para vernizes
ches. rum, suco de frutas com álcool. Para distingui' o timbre io requerente
Ind.-Brasileira
vinhos. vadka e whisky
a ser usado em papéis de carta e de
Termo no 616.314, de 8-11-1963
oficio, envelopes; cartões it. visitas e
Classe 41
Termo no 616.308, ds 8-11-1963
Permeia' S. A. Metais Perfurados
comerciais,
memoranda.
fatures
avisos,
Para distinguir: Lanches: de mortadela,
Conextrel s.- Conexões e Trcfi/ados : contratos, cheques, notae promissórias,
. São Paula
presurito, queijo, salame, pernil, ChurIndústria e Comércio Limitada
letras
de
cambio,
duplicatas
debêntures.
rascos e café em liquido
Saa Paulo
t açÕes. apólices, folhinhas aaasagens. bij lhetes e teida e qualquer documentos
'Farm° no 616.302, de 8-11-1963
I usados ou a serem usados selo requea
I nd9"
c
'Rosana" Magazine Calçados Limitady
raRsfljeira
:
rentes, Inclusive contratos
São Paulo
,
Clava Termo n°: 616.à12, de 8-11-1963
Classe 6
AÇO em bruto, aço preparado, aço doce.
ROSANA
Indústria e Coméraio Fernandes
Para distinguir: Máquinas e suas paraço
parbrasileira
aço
para
tipos,
aço
fundido,
Ind.
Limitada
tesa integrrates afira fins industriaSs. modal:mente trabalhado, aço polido. aço
São _Paulo
tores t ea suas parte: alavancas alterna*afinado, bronze, bronze em bruto araClasse 50
dodores,, máquina amassadeiras, máquie farpados, bronze de manmes
lisos
Para distinguir: Impressos
na& amaisadeiras:de concreto e barro,
ganes, bronze em pó. em barra. chumbo
PRORROGAÇÃ4
máquinas de abrir chavetas, máquinas
parcialmente
preparado,
ou
bruto
em
Termo n° , 616.303, de 8-11-1963
afiadoras
para fe-ramentas d • ,•Srtes.
bruto
ou
parcialmente
tracobalto em
Casa de Móveis Caraol Limitada
arrietes, máquinas para arque-34c de
balhado, cimento metálico, cobre ma
São Paulo
embalagens, alimentados para carburabruto o* parcialmente trabalhado, coadores, anéis de pistão, anéis de esferas
f3nc1usiria Brasileira
raças, estanho em bruto ou parcialmente
pata rolamentos, anéis de óleos autoCAL101
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
luhrificadores aparelhos para mistura
Ind. Brasileira'
trabalhado ferro em barra, em chapa
•
Classe 1
de combustíveis de motores e explosão,
fundido. maleável, manganSs. gusa veClasse 50
lho, gusa. temperado. ~leave' lami- Para distinguir: Madeiras em bruto e anéis de segmento, bombas de ar comprimido, bombas lubri licantes, bielas,
parcialmente trabalhadas
minas para fechaduras, funis, turaaoresa
Para distinguir: Impressos

PERUZT,AL,
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brunidores para motores, bronzinas, tanques, .carros-irrigadores, carros, cai- nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos, , lhos - para expremer frutas e- iegumes,
garras para arado, grades de dimos. aparelhos de alta tensão, aparelhos Sh
libais de motores, bombas hidráulicas) roças, carrocerias, chassis, chaas
bombas centrifugas, rotativas ,de deslo- orlares para veículos, cubos de veículos oudentes, máquinas, batedeiras para4, proteção contra acidente de °parati:si.
camento e a pistão, bombas elétricas, carrinhos para máquinas de escrever, agricultura, máquinas insetifugas, má- I aparelhos afiadores de ferramentas, apaa
blocos. máquinas brunir:oras, máquinas, . corrediços, para velculos, direção, dada. quinas vaporizadoras,' máquinas de 'relhos distribuidores de sabão e de de*
cruzetas, compressores, cilindros, câm- gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele . mungir, maquinas niveladoraa de terra, sinfetantes paia instala'aões sanitária
bios. cabeçotes, máquinas adaptadas na vadores para passageiro:1.e para carg a máquinas perfuradoras para a agricul- aparelhos esterilizadores, aparelhos
construção e conservação de estradas, engates para carros, eixos de direção , tura, mquinas de plantar, motocbar- Instrumentos usados na engenharia, cgr
córte de madeiras e carretos, máquinas 5reios, fronteiras para veículos, guidão • ruas, máquinas regadeiras, táquinas tia mensura e geodésia, aparelhos gazeiftde costura, máquinas compressoras, má- locomotivas, lanchas, motociclos, molas roçar, de semear para sulfatar de cadores, aparelhos de análises, apare., quinas classificadoras, máquinas cata- motocicletas, motocargas, moto furgões tosquir, de triturar, de esfarelar terra, lhos ozonizadores, aparelhos pasteurtdoras, máquinas de centrar, maquinas manivelas, navios, ônibus, para-cheques, para irrigação, para matar formigas e zadores, aparelhas reguladores e estade cortar, carburadores, cabeçotes de para-lamas, para-brisas, pedais, panteras , outros insetos para brindar e pulveri- bilizadores de sessão e de ' fluxo de
cilindros, cárter de embreagem, cárter rodas para bicicletas, 'raios para bicada • zar desinfetantes, para adubar, para gases e líquidos, aparelhos para salvacárter de motor, comutadores, cubos de tas, reboques, radiadores para veículos , agitar e espalhar palha, para couber mento e para sinalização, aparelhos paplaca de embreagem, culatras de cilin- rodas para veiculos, selins, tricides, ti- algodão, para colher cereais, 'máquinas ra sinais, aparelhos para escafandristas*
dro do motor, caixas de 'lubrificação, rantes para veículos, vagôes, velocípe- amassadoras - par fins agricolas de aparelhos para limpar vidros, aparelhos
distribuidores de gazolina, dínamos, dia- des, varetas de controle da afogador e cortar árvores, para espalhar, para ca- para combater formigas e outras pragas
pcisitivos de ignição elétrica para moto- acelerador, tróleis, ' troleibus, varais de pinar, maquinas combinadas, para se- aparelhos automáticos acionados ela irra
carros, toletes para carros
mear e culturas, de desbanar, para an- trodução de modas, aparellros para N..
ree, máquinas desempalhadoras, máquidar máquinas e moinhos para forra- car, cortar ou reduzir comestivels, asma
nas debulhadoras, descascadoras, draTermo no 616.316, de 8-11-1963
gens, _máquinas toscadoras, ordenado- relhos espargidores, aparelhos' e instrua
gas, desnatadeiras para manteiga, máA.-Metais
Perfurados
Permetal
S.
res mecânicos, raladores mecânicos,
quinas encanatórias, eixos d edireçao,
mentos de cálculo, aparêlhos para ob•
São
Paulo
loa compressores para a agricultura.; servações sísmicas, aparelhos termostas
•espuladeiras, embreagens, engraxadores
16
sachadeiras, semeaderas segaderas socentrífugos, máquinas ensacadoras. ele- Para distinguir:Classe
cons- cadores de terra, tosadores de grama, tos, aparelhos para natação, aritonta
' Materiais,
vadoras, esmeris, exaustores para ff:a- truções e decorações:
metros aspiradorea de pb' aerbmetros,
Argamassas, rugia
tratores agrícolas, válvulas para
jas, engenhos de cana, expremedeiras la, areia, azulejos, batentes,
accadedores elétricos, altd-falantes, -am.balatataa,
máqunas agricolas
'para manteiga, engrenagens para cre- blocos de cimento, blocos para pavi.
plificadores elétricos, amassadeiras, anmalheiras, engrenagens para mancais, mentaçâo, calhas, cimento, cal, ora .
tenas, batedeiras, balanças comum e
Tann°
n°616.319,
de
8-11-1963
engrenagens e engrenagens para- eixo chapas isolantes, caibros, caixilhos, coPermetal S. A. Metais Perfurados ! elétrica, barômetros, baterias de acuraua
de manivelas, engrenagens de comando lunas, chapas— para coberturas, caixas
ladores, binóculos, bitolas, bobinas, boa
São Paulo
das válvulas, eixos de transmissão, di- d'água, caixas de descarga, pura lixo
• birias elétricas de indução, (excetq pa.
ra qus curativos), botões de campalClasse 40
reção, elevadores hidráulicos, engrena- edificações premoldadas. estugue, 'mui..
gens .raultiplicadoras, engrenagens de alo de base asfáltico, estacas, esqui- Mameis em geral de metal, vidro, da nhas elétricas, bombas medidoras, bui.
parafusos sem fim, máquinas para fa- drias, forros, frisos, gesso, grades, ja- aço, madeira, estofados ou não, inclu- nas, bússolas, baterias elétricas, bules
bricar papel, filtros para ljmpêsa de nelas, estruturas metálicas para construa sive móveis para escritórios: Armários, elétricos, caixas de descarga, cariaras
motores, fóles de fórjas, frases; filtros ções, lamelas de metal; ladrilhos, lama armários para banheiro e para roupas frigorificas e fotográficas, - campainhas
para leo, • máquinas paea furar, guin- bris, luvas de junção; lages. lagaotas usadas,: almofadas, acolchoados para . elétricas, chassis de rádios, chaves ela.
dastes, geradores, • geradores para cor- material isolante contra trio e CAIo! móveis, bancos, balcões, banquetas, tricas, cinematógrafos, cronógrafos, crorente continua e alternada, gaseificado- manilhas, massas para revestmentas de bandejas, domiciliares, berços, biombos. nógrafos, cronômetros, combustores de
res de líquidos combustíveis, injetores paredes, madeiras para construções, Mo. cadeiras, carrinhas. para chá e café, gás, cidõmetroa cristais de rádio, canpara caldeiras, máquinas para impres- laicos, produtos de base asfáltico, proa conjuntos para dormitórios, conjuntos densadores, cortadeiras p ara fotografias,
são, laminado7es a frio e a quente pa- dutos para rotrnar impermeabilizantes para sala de jantar e sala d evisitas,. chaves de alavancas, chaves automáti.
ra aços e outros metais, • lançadeiras, Ika, pedregulho, pro latos betuminosos conjuntos para terraços jardim e praia.' cas, capacitore.s de-bloqueio, capacitores
máquinas limadoras, máquinas para la- a sargsarassas de cimento e cal !siada- conjuntos de armários e gabinetes para, eletroliticos, calibradores, discos para
. var roupas e pratos. mancais para bro- impermeabilizantes líquidos -ou sob ou- copa e cosisha, camas, cabides, cadeiras' telefones disco s
cas, motores elétricos. máquinas mistu- tras- formas para revestimentos e antros giratórias, cadeiras de balanço, caixa pertadores, enceradeiras elétricas, elé. radoras, moinhos para cereais, martele- usos nas construções. pearia:las, ,lacas de rádios, colchões, colahões de molas, tricos engenho de amar carne, espelhos
tes, malacates, máquinas para balharia, para pavimentação, peças ornamentais dispensas, divisões, ivans, discotecas. óticos, esticadores de luvas, £spelhos de
nadeiras, máquinas para movimento de de cimento ou gesso para tetos e pare.. de madeira, espreguiçaeiras, escravana. plásticos para eletricidade, esterilizadoterra. motoses de combustão, molas de des, papel para forrar, casas. massas nhas, estantes, guarda-'roupas, mesas, res, extintores de incêndio, ferros elétriparqueies, portas, portões pisos, sia mesinhas. mesinhas para rádio e talavaválvulas e mancais de roletas, martelos antiaruidos
para uso nas construções são, mesinhas para televisão, molduras '. cos de passar e engomar, ferro de soldar
mecânicos, mólas, magnétos de ignição, letras
para
portas,
tubas de cana para quadros, porta-rétratos. poltronas, elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filmandris, maquinas operatrizas, pedais creio telhas, tacos,tijolos,
tubos ie ventilação, poltronas-camas, prateleiras, porta-clra-I tros para óleo,' filmes .alados, fogões,
de embreagens prensas hidráulicas, pia- tanques de cimento, vigas, vigamentos.
fogareiros elétricos. fusíveis:, faróis copéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e' mo
iões de motores, pinhões, prensas, bróacessórios de velculos para sinalivitrõs,
venezianas
vitrines .
tas, máquinas aulverizadoras plainas
zação e ara iluminação em geral, filmes
de mesa, politrizes, placas para Canas,
'Tèrmo n° 616.317, de 8-11-1963
revelados, fôrmas elétricas, fervedores,
Têrrno no 616.320, de 8-11-1963
polias, receptáculos, maquinas rotativas Permetal S. A. Metais Perfurados
frigoríficos, fotômetros, fios elétricos, filPermetal
S. A. Metais Perfurados
ou cortadoras para usinar aço, ferro e
São Paulo
tros de interferência, fonógrafos, gata
São Paulo
bronze, roletas, rôlos, máqualnas de ros..;
Classe 50
rafas térmicas, gazômetros, geladeiras,
Classe 8
quear redutores, silenciosos, segmentos Para distaguir: O timbre da requerenglobos para lâmpadas, globos para lande pistão, maguinás secadoras, serras te em -papeis de carta, papeis de o.1- i Para distinguir: Abaixa lusas de ban- ternas, globos terrestres para ensino
mecânicas para serrar, máquinas sal- , cio, cartões comerciais e de visitas im- pião, abajours, acumuladores, actinôme- gravadores, holoSstes, hidrômetros, in:gadeiras de manteiga, teares, turbinas, pressos, envelopes de qualquer tipo, fa- I tros, amperômetros, amortecedores de cubadoras, indicadores de vácuo, instrua
torcedeiras, máquinas para tecidos de turas, duplicatas, letras de cambio, che- r minação, inclusive os considerados Eme:i- mentos de alarme, Interruptores isola
tapeçarias, máqcinas trituradoras, má- ques, notas promissorlas, .debêntures, r-Mos de televisão, aparelhos para ilu- dores, lâmpadas de cristal, lâmpadas iaquinas para indústria de tecidos e tuna- apolices, ações, folhinras, passagens aí- sórios de veículos. aparelhos para anila- candescentes, lâmpadas comuns, lampaportadores automáticos para alta e bai- reas, ferroviárias, rodoviárias, marltl- rádio . e frequência, anemômetros, apa- das flash, lamparinas, lactómetros lenxa pressão, tesouras rotativas, Canos mas, bem como „bilhetes dea sortelo e dos mecânicos, aparelhos aquecedores tes, liq uidificadores, lanternas mágicas,
e medidores, aparálhos cromográficas, limPealorez . de p arebrisas, luzes trateimecânicos e tOrnos revólver, tesouras
impressoss em geral
aparelhos de barbear elétricos, apare- ias para veicular,
tuchos para válvulas, válvulas de molunetas, maçaricos
Termo a° 616.318, de 841-1963
lhois registradores e medidores de dia- P ara soldar, caldear e cortar máquinas
tores, virabrequins, ventoinhas, válvula;
de descarga, transportadoras para'éafl Permeia] S. A.. Metais Perfurados tareias, aparêlhos para puriatcar água, para 5azer café, marcadores de passaSão Paulo
aparelhos de sinalização, lampe
gas erir armazena talhas eleva-dcri'ai': •
ja
n tes, 9 ens, medidores, microscópios, mistura.
Classe 7
válvulas e máquinas ventila ,teras "''
aparelhos reguladores de gás, aparelhos eiras, máquinas falantes, mostradores
,•,••
. Máquinas e uten ,os para ferem Usa- de igalvanoplastla, aparelhos didáticos,
Termo n° 616.315a-de 8-11-1963 a' a dos exclusivamente na 'agricultura e aparelhas sacinematográficos, aparelbos ara radias, máquinas para passar roumáscaras contra gases. moinhos
.Permetal S. A. Metais Perfurados tal horticultura a saber: Arados, abridores automáticos para acender e regular gás, fones,
de café, sal, pimenta e Outros 'temperos,
São Paula'
de sulcos. adubaderras, ancinhos medi- ' aparelhos- para separar café, aparelhos micrômetros, níveis, óculos, objetivas
•.
Classe 21 • ' nicas e . empilhádores - combinados para aquecer edifícios, 'aparelhos para fotográficas,
'pilhas elétricas, pedômea
Para distinguir: Veículos e suas partes arrancadores mecânicos . par adricultu- experimentar drênos, aparelhos para troa, p
luviômetros, bireimetros, lsiromeintegrantes: Aros para bicicletas, auto; ra, batedeiras para cereais, bombas destruir insétos, aparalhos náuticos ei- tros, pistolas
de intar, lugs, inos de to.
móveis, auto-caminhões, aaaíses, amor- para adubar, ceifadeiras, caspideiras, entificos, aparelhos de ótica, aparelhos
aradas,
anelas
de ressão, ick-ups, para.
tecedores alavancas de câmbio, barcos' ceifados para afloz, charruas para agri-- pulverizadores, aparelhos para aqueci- raios, propulsores,
painéis de carros,
breques. braços ara veículos, bicicle- cultura, cultivadores, debulhadores, mento de água, aparelhos geradores ele- quadros distribuidores
de eletricidade,
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- destocadOres. desentegradores, esmaga- tro-químicos, aparêlhos para recepção q
nhonetes. carros ambulantes, caminhões, dores para a agricultura, escarrificado- reprodução de som e sônidos aparelha ueimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observação astrológicas, rea
carros, tratores carros-berços, carros- . res, enchovadeiras, facas Para má q ui- automáticos elétricos de passar, apare- frig
eraclores, radiola fietores, reoatatoi,
i

ima;

-e

/ou
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relógios de ponto, de pulso, de bolso
Termo n° 616.323, de 8-11-1963 - rei amplificadores, anemórnetaos, ampe- rei, relays, receptores, regadores auto• de parede, dess:tadores, contadores e Importótica — Importação e Indústria' 'ni g:ecos, assadeiras elétrica' adaptado- de
viga. redutores, resistências elétricas,
medidores de quantidade e volume, rade Ótica Limitada
res de microscópios, agulhas para toa& registros para água: registros para ca.
4.
diadores, retentores de graxa e óleo reSão Paulo
gratos. aquecedores de amblenbe,
' aals e comportas, receptores de soas.
actores, regadores automáticos, raladorelhos de contrôle e medida, aparelhos ras para refrescos, batedeiras para lires de comestíveis, registros para vaa IIMPOBTÓTICA de expurgo de contrOle e -medida, apare- quido: e massas; binóculos, bules citei.
pôr, gás, agua e outros liquidas quando
lhos de expurgo utilizado na limpeza e
cos. relógios, relógios de ponto •
T ingultria 3r/411.0in:1
não considerados partes de máquinas,
desinfecção de sentinas, mictórios e coa businas, 'baterias. baterias elétricas,
_
outros ocals, aparehos de ;gações para barómetros, bússolas, bobinas. banias
reatores para luz fluorescente, registra.
8
ligações para banheiros, aparelhos de: mina, balcões frigorificos. aparelhos
dores, resistências elétricas, relays, sor- Para distinguir:Clases
Binóculos,
lunetas,
luveteiras elétricas caseiras, loquetes, si- pas, lentes, lentes graduadas, lentes de ar refrigerado, apasehos de ar condi- para bordar, aparelhos, para banho, de
naleiros, sereias de alarme, soldadores contacto, monóculos, óculos, pincesnez, cionado. aparehos de ata tensão, apare. ar quente, chuveiros tétricos, coqueteelétricos, estufas. estereilizadorea esqua- reg .de fitas gravadores de discos má. ,
elétricos, toca-discos, tomadas e inter- 1 1
,
p ,
s o - dros de aço, esquadros de agrimensor. quinas impressoras„fotográficas, taaruptores -elétricos, tubos acústicos, torcos de observação e medida
extintores de incêndios, aparelhos para lagtes elétricos, instruMentos maternátia
neiras, termômetros para observação
exPremer frutas e legumes. aparelhos eiras, campainhas eétricas, chaves ela.
meteorológica, telescópios, tacômetros,
Termo n 5 616.324, de 8-11-1963
estereoscópios. escalas, indicadores da antenas, e tios terra, bobinas para
taxímetros, torradores de cereais, treConfecções "Igii Limitada
maré, eletrõmetros de quadrantes. -es-; tricas, chaves automáticas, chaves para
nas, transformadores, telefones, tostaSão- Paulo
pectroscópios. aparelhos - de contrôle • rádio e televisores, chaves de alavancas.
deiras, telégrafos, tripés para fotogramedida, exaustores, estojos para filtros ,1 chaves de tomadas, comutadores, cafefia, válvulas para rádios, válvulas de
com torneiras, aparelhos eletrônicos em teiras elétricas, compassos, câmaras kmI
H
01
I
_
descarga, válvulas de redução, vacu&
equipamentos eletrônicos e rádio- gorificas, -caixas de descarga para vas
metros,- velas elétricas, válvulas elétriIn &aletria Brasil eira geral,
técnicos, fogões, fornos e fogareiros ele. soa sanitários, aparelhos para cortar
cas de vácuo e ventiladores
tricos, faróis. faroletes, fios para ele- pata, cafeteiras automáticas, :amaras
Classe 36
•
Para distinguir: Artigos de vestuários' tricidade, fios terra, aparelhos fotográ. fotográficas e cinematográficas, -chassis,
Termo n° 616.321, de 8-11-1963
a roupas feitas em geral: Agasalhos, ficos, ferros elétriCos de engomar e pas. • condensadores, castiçais, ' condensadores
Permetal S. A. Metais Perfurados
aventais,
alpercatas. anáguas, blusas, sor, ferros comuns á carvão, ferros elé- para vapor, colimadores. aparelhos cor.
São Paulo
Para sodas. -fervedores., fusiveiar• tadores de frios, cabos e condutores elébotas, botinas. blusões, boinas, baba- tricos
filmes revelados, fôrmas eléticas, filtos para revelação de papéis moltográf'cos,
Classe 11
douros.
bonés,
capacetes,
cartolas,
cara
Ferragens e -ferramentas de tôda espé- puças, casacão; coletes, capas, chales, de óleos para motores aparelhos . de quinas cinema tog rá fica& instrumentos
cie, cutelaria em geral e outro; alagos cachecols, calçados, chaéups, cintos, freqüência modulada, máquinas fotográ- da calcular, chicotes pára automóvel&
de metal não incluídos em outras clas- cintas, combinações corpinhos, calças ficas, filmes rígidos, fonógraios, fitas cronômetros, aarrilhõesS aparei:ais de
• copiar. fotognst t as, aparelhos cagaras:oses: Alicates, aldravas, arruelas, arra- de -senhoeas e de crianças, calções, cal- 'métricas. instrumentos físicos. ses: Alicates, aldravas, - arruelas arre- ças, camisas, camisolas, camisetas, dores . para câmaras fotográfics gela-, res aparelhos cinematográficos aparedores de latas. arrames lisos ou farpa- cuecas, ceroulas. _olarinhos, cueiros. deams, farrafas térmicas, geradores au- 'km de contrôle cinematogrCcos apedos, aparelhos de chá e cafe, assadei- saias, casacas, chinelos, dominós, echar- tomáticos, geradores estáticos e alenta' cebos de contrôle de sons, apar allaa de
ras, açucareiros, brocas, bigornas, bai- pes, fantasias, fardas para militares, co- nicos de' alta freqüencia, que funcionam comunicação interna, discos gravados
xelas, bandejas; bacias, baldes, bombo- legiais, fraldas. galochas, gravatas, gor- com válvulas para aquecimento por dulia.- diafragmas para' fotografias, dezalares, bules, colheres para pedreiros, ros, jogos. de lingerie, jaquetas, leques, dielétrico, e indução. , titas magnéticas» serradores. enceradeiras. expremedores
camisaa para cilindros e trilhos, cadea- luvas, ligas, lenços, mantas, meias. aparelhos para gás engarrafada e apaTermo n o 616.326, de 8-11-1963
de inversão, heliográfos. hiarea
dos, cbrrentes, cabides, caixas de metal maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa- relhos
Flexitallic Company '
holofotes para automóveis. ia-,
para ortões, colunas, chaves, cremones, letós, palas, penhoar. pulover, pelerinas, Metros,
Estados
Unidos da América
terruptores,
isoladores,
impressores.
apa.
chaves de aréusos, conexões para en- peugas, pouches, polainas, pijamas, pu- relhos de intercomunicação. indicadores
canamentos, canos de metal, chaves de nhos. perneiras, quimonos, regalos. de nivela imana permanentes para ráPLEXITALLIO
fenda, chaves inglezas, cabeções, cane- robe de chambre, roupão, sobretudos, dios, aparelhos' de gás neon gravado.
cas, copos, cachepots, centro de mesa, suspensórios, saldas de banho, sandálias cos e didáticos, instrumentos tísicos, isoClasse 31
coqueteleiras, caixas para acondiciona. sweaters, shorts sungas, stolas, sou- ladores . 'de corrente instrumentos da
mento de alimentos, caldeirões, caçaro- tiens, slac.ks. talar, toucas, turbantes, calculas, instrturnentos náuticos instru- Para distingu:r: Gachetas enroladas em
las. craleiras, cafeteiras, dobradiças,
mentos para medida e contróle para espiral, para junção de tubos e semeternos, uniformes e vestidos
enxadas, esferas, engates, enfeites para
mecânicos, intermediário para filmes, lhantes, composotas de metal em tira
arreios, de metal para automóveis, esTermo n° 616.325, de 8-11-1963
lâmpadas, • lunetas, liquidificadores, lu- e material Cornpressivel tal como amitribos, formões, espurnadeiras, foices, Matercal
anti
Materiais Para Construção pas, lampeões, lustres, lentes, aparelhos
ferroa para cortar capim, ferrolhos, fa- I
luminosos, aparelhos de luz fluorescate
e Afins Limitada
Tèrmo ns 616.327, de 8-11-1963 cas, facões, frigideiras, cilindros para
limpadores de para-brisas, lanternas
São Paulo
The Upjohn Company
laminaçâo, ganchos, guarnições de meportáreis e lanternas de mão, luzes IraRatados Unidos da América
tal, garfos, ganchos para quadros,
zeiras pira Velcu.as. siicroscópros.
CÁ LMIS
Prorrogação
reatores para Iva fluorescente. teostatos,
vamos para emendas de correias, limas,
registros para vapor, registros paa bidé.
laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
para banheiros, aparelhos bebedouros,
machadinhas, molas para portas de corClasse
sse 16
para lavatóriose para pias, secadores
rer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas, pás, picaretas, Para distinguir: Cal, cal hidratada,. cal para cabelos, p. otenclômetros. sorveteipregos, picões, ponteiras, parafusos, para tinta, cal virgem, cal para pintura, ras, sincronizadoresS sextantes, selecio.
para argamassas
.
nadares, sifões, sereias de alarme, apaporcas, pratos, porta-gelo, porta-pão.
relhos para soldar, soquetes, sinaleiros.
Classe 5
porta-jóias, paliteiros, panelas, rastelos, I Tarmo n° 616.328, de 8-11-1963
roldanas, ralos para pias, regadores, Cilia Comercial e Importadora Ltda. boa automáticos para descarga de água. Para distingu:r: 'Preparado medicinal
aparehos de aanne, aparehos de aqueserras, serrotes, sachos, sacarrolhas,
São Paulo
cimento central, aparelhos de aproai . I usado nas hematinicas e anemias
souras, talhadeiras, turquesas, trilhos,
Mação, aparelhos para arqueação de
Termo no 616.329, de 8 - 11 - 1963
trilhos para elevadores, tenazes, travavolumes, balanças. batedeiras, 'batedei- Cilta Comercial e Importadora Ltda.
dores, telas de arame, tubos para encacrOmetro,
manômetros.
monta:silos,
mosnamentos, trincos, trilhos para portas
São Paulo
t radores- de. rádio, microfones. medidode corriá, taças, molas para portas,
INDUSTRIA BRASILEIRA res de • róseas, medidores de - intervalos,
aparelhospara -medição, miras de qualTermo n° 616.322. ele 8-11-1963
CILTA
Classe 8
quer graduação, massarleos, normógra- Cia. Química' Industrial "Cd"
distinguir:
Artigos
e
aparelhos
eléPara
los,
alvela
de
ferro,
uiveis
d'água
,para
COMERCIAL
E
_ São Paula
tricos e eletrônicos em geral: aparelhos caldeiras, óculos, instrumentos óticos de
IMPORTADORA LTDA
6ticas formando diversas aparelhos de observação-e medida, aparelhos de
• artigos para Instalações elétricas e dulação peresanente, objeitva para amNome Comercial
1. hidráulicas; conjuntos de peças óticas pliadores, misturadores para banheiros,
painéis
de
carros,
para-raios,
plaga-pal.
elé'ética;
instalações
elétricas
e
artigos
.i
Termo n° 616.330, de 8-11-1963
61:11311ARIN0
tricos e eletrônicos para automóveis; aelas elétricas, panelas de pressão, pis-1 Cea — Componentes Elétricos Para
sêcas
rIndtria Braelleira
piniura,
pick-ups,
pilhas
aparelhos e acessórios de rádios; apa- tolas de ,
Autos Limitada '
relhos e instrumentos didáticos: lastra- elétricas, prumos, .pantógrafos, parekne.
São Paulo
, atentos de precisão; instrumentos cien- troe, pantórnetros, pirômetros instru.'
tíficos; acendedores, acendedores ele- eaentos de precisão, -periscópios. proje.
CE A
iriam acumuladores elétricos, apitos. toses cinematográficos, pince-nez, opa.
Classe I .
Industria Brasileira
aspiradores de pó, aquecedores abat- relhos -de refrigeração refrigeradores
-4
Para distinguir: Tintas, esmaltes, verni- jours, alto-falantes, antenas, acumulado. réguas de aço. rádios, refletores, reato.
Classe 8
zes, alva:ade, agua raz, anti-oxidantes,
I
• stinguir:
removedores, secantes, soventes, tinta I
Para roi
Relays
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00 I
contra ferugem e corrosão

C1LTA

