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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
DECISÕES DO SR. MINISTRO
— REPUBLICADAS
Auto Drive S. A. Importação e
Comércio — Recorrendo do despacho que deferiu o pedido de refistro do nome comercial — Auto Drive S. A., Importação • Comercio —
termo 421.188, sem exclusividade da
palavra — Drive. •
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho.
Deixo de acolher o recurso, com
fundamento nas informações. Asa.
Egydio Michaelsen — Ministro da
Indústria e Comercio, Retificado por
ter saído com incorreções no Boletim do dia 4 de março de 1964.
Auto Drive S. A. .Importação e
Comércio — recorrendo do despacho
que deferiu o termo 448.864 — titulo Auto Drive — sem exclusividade da palavra — Drive.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho.
Deixo de dar provimento ao recurso, com fundamento nos pareceres
20 d efevereiro de 1964. — Ass.
Egydio Michaelsen — Ministro da
Indústria e Comercio. -- Republicado por ter saído com incorreções
em 4 de março de 1964.
Laboratoires Beytout — Recorrendo do despacho que deferiu o termo 202.268 — marca: Khelinasi —
do Instituto Terapêuticos Pan Orgânico S. A.
O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto, de
acôrdo com o artigo 50, parágrafo
único da Lei 4.048, de 29.12.1961
e da Portaria Ministerial n.0 216,
de 27.9.1963, e lhe dar provimento
para reformar o despacho recorrido
de fls, e denegar o registro da marca pleiteada — Khelinasi — face a
anterioridade impeditiva. Registro
211.785 de 1952, Kaolinasi — classe
— com aplicação do artigo 95, n.°
17 do Código da Propriedade Industrial. Republicado por ter saldo com
incorreções.
Decielies do Sr. Secretário da
Indástria.
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e lhe dou provinaento, em virtude de
não existir impedimento legal, face a
não prorrogação do rgistro 86.018,
considerando impeditivo naquela opor,tunidadt
do Laboratório EuConheço do recurso interposto, de
Sulfor Cálcio
Assira, reformo o despacho recorrido
acôrdo com o artigo 50 parágrafo de fli. e concedo o registro.
terápico Nacional S. A.
O Sr. Secretário exarou'o seguin- único da Lei 4.048, de 29.12.1961,
Rio, 28 de fevereiro de 1964. Asa.
e da Portaria n.° 216, de 27.19.
te despacho:
•
1963, e lhe dou provimento para José I. C. Verciani, Secretário da In.
Conheço do recurso interposto, de oonCeder o registro pedido,
face a dústria.
acôrdo com o artigo 50, parágrafo não prorrogação do registro número
The Kenadll Company — recorrendo
único da * Lei 4.048, de 29.12.1961 85.383, único impedimento e o redo despacho que deferiu o térmo:
e da Portaria 216, de 27.9.1963, e gistro.
142.186 — marca: Tirocilina — de Lalhe deu provimento para reformar o
Rio, 3 de març ode 1964. Asa. boratórios Sintofarma Ltda.
despacho recorrido face ao registro
José I. C. Verciani — Secretário
217.645, de 27.9.58.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
da Indústria.
despacho:
Rio, 2 de mraço de 1964. — Asa.
Laboratórios Moura Brasil Orlando
Jose /. C.. Verciania — Secretário Rangel S. A. — recorrendo do desConheço do recurso interposto, de
da Indústria.
pacho que deferiu o termo 133.251 acôrdO com o artigo 50 parágrafo
— marca: Adenotiol — de Yatropan co da lei 4.048, 29 de, dezembro de
A Exposição, Modas S. A. — Re- Ltda,
1961, e da Portaria 216 de 27 de outucorrendo do despacho que indeferiu
bro de 1963, e lhe nego provimento
seguin0Sr.
Secretário
exarou
o
termo
—
113.192
—
marca
—
A
o
para manter o despacho recorrido de
te despacho:
Exposição Avenida,
fls. .
Conheço do recurso interposto, de
O Sr. Secretário exarou o seguinRio, 3 de março de 1964. Asa.
acôrdo com o artigo 50, 5 único da
te:
Lei 4.048, de 29.12.61, da Portaria José I. C. Verciani, Secretário ,da
Conheço do recurso interposto, ' de 216, de 27.10.63, e lhe nego provi- dústri,
acôrdo com o artigo 50, parágrafo mento para manter o despacho conCom i. Kehia Artárctica Paulista Inúnico da Lei 4.048, de 29.12.1961, cessivo do registro 'de fls. co mobsere da Portaria 216, de 27.9.1963, e vincia dos pareceres de fls. e do dústria Brasileira de Bebidas e Conexos
lhe nego provimento para manter o Sr. Assistente Jurídico desta Secre- — recorrendo do despacho que deferiu
despacho recorrido a fls, que bem taria.
o têrmo: 142.700 — titulo: Panifica.
çáo Estrela da Serrinha — de: Paia.
aplicou ao caso o artigo 95. número
Rio. 23 de março de 1964. — Asa. cação Estréia da Serrinha, Limitada.
17 da Código da Propriedade IndusJosé I. C. Verciani — Secretário da'
trial.
O SI. Secretário exarou o seguinte
Indústrie.
despacho:
Rio, 3 de março de 1964. — Asa.
Anderson, Clayton 8r, Cia Ltda
José I. C. Verciani — Secretário — recorrendo do despacho que deleConheço do recurso interposto, de
da Indústria..
riu o termo 134.919, mar ca — acôrdo &am.o artigo 50 parágrafo MI.
Accossato — do requerente — O. ' co da lei 4.048, de 29 de dezembro de •
A Exposição, Modas S. A. —
correndo 'do despacho que deferiu o Accossato Eis Cia.
1961, e da Portaria 216, de 27 de ouO Sr, Secretário CUCOU O seguinte tubrode 1963, e lhe nego provimento
termo 121.814 — marca: Avenida
,
Requerente: J. Rabello 8s Cia. despacho:
, para :manter o despacho recorrido de
Ltda.
Conheço do recurso interposto, de fls, que deferiu o registro do pedido
Conheço do recurso interposto, de acôrdo com o artigo 50 9 único de com aplicação do artigo 117 do Cdacôrdo com o artigo 50, parágrafo Lei n.° 4.048, de 29.12.1961, • da * digo da Propriedade Industrial.
único da Lei 4.048, de 29.12.1961. Portaria n.° 216, de 27.101963, e lhe
Rio, .3 de março de 1964.. Ass.
e da Portaria 216, de 27.9.1963, e nego provimento para manter o dee. José I. C. Verciani, Secretário da In.
lhe' nego provimento para manter o pacho recorrido que concedeu o re- ddrio
tirnia. Júlio Bauer
despacho recorrido de fls., visto a gistro de fls. 14, por não haver colideecisão ministerial transitada em delicia entre as marcas em questão.
julgado do termo 98.029 (Exposição Rio, 2 de março de 1964. — Au.
Avenida), e já ser titular a bateres- José I. C. Verciani — Secretário
cada de vários registros de nome da Indústria.
Avenida.
ndústrias de Chocolate Lacta SocieI I
Anônima — recorrendo do deiEan 28 de fevereiro de 1964. Ase. dade
José I. C. Verciani — Secretário pacho ue indeferiu o termo: 139.001
— marca: Três Meias.
da Indústria.
O Sr. Secretário exarou o seguinte

Genatosan Liznited — recorrendo despacho:
do despacho que indeferiu o térm
Conheço do recurso interposto, de
Rio, 6 de março de 1964
129.484, marca: Syte.
aceirdo com o artigo 50 da Lei 4.048,
Bracco Novotherapica, Laboratórios
O Sr. Secretário exarou o seguin . de 29 de dezembro de 1961 e da PorS. A., recorrendo do despacho que
teria 216. de 27 de outubro de 1963
' deferi no termo 112.167, marca: — te despacho:

— recorrendo do
despacho que indeferiu o pedido de re.
gistro da marca: Bauer — térmo
154.979.
O Sr, Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso interposto, de
acórdo com o artigo 50 parágrafo único da
4.048, de 29 de dezembro de
1961, e da Portaria 216 de 27 de outubro de 1963, e lhe nego provimento
para reformar o despacho recorrido de
Els, e conceder o registro por falta do

•
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As Repartições Públicas
tleverão remeter o expediente
'destinado á publicação nos
Ifornals, diáriamente, até às
3.5 horas, exceto aos sábados,
'guiando deverão fazê-lo até
11,30 horas. -

às

- As reclamações pertinenites à matéria retribuída, nos
rasos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Rédação, das
P. às 17,30 horas, no máximo
rdé 72 horas após a saída dos
'rgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
klactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
• - Excetuadas ai para o
exterior, que serão sempre
anuais, ás assinaturas pode r
-sedotmar,qulépca, por seis meses ou um ano.
• _ As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
,
Impedimento legal, em virtude das confrontadas marcas em questão. Rio, 3 de março de 1964. Ass.
• José I. C.' Verciani, • Secretário da Indústria.
EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL
Rio Ode março. de 1964
Diversos
eruehauf - do Brasil S. A. Indústria de Waturas - no pedido de reconsideração do despacho de - deferimento do termo: 114.810 - privilégio
de invenção de Jorge da 'Silva Vaz
Mantenho o despacho concessivo
da patente, uma vez que nada foi articulado que comprovasse a falta de
•
' novidade da invenção.
. Reconsideração de Despacho
andastria a.fierli de Auto Peças S.
á. - no pedido de reconsideração do
despacho que: deferiu' o pedido privilégio de invenção para Nova Ca. •va para direção de veículos em geral
- termo 138.963 - de Antônio Goines de Oliveira - Reconsidero o despacho que' deferiu o presente pedido,
na forma da lei para efeito de voltar
o processo ao nôvo exame, em face
da existência da patente 67.607, de
terceiro.
-

•-

Diversos'

•

Agência Moderna de Marcas e Patentes Ltda. - no pedido de cancelamento para seu preposto Sr. Lenilson Cavalcanti da Silva - A indicação de preposto já foi cancelada Ex-officio. •
Bellini de Paria - processo 222, de
24 de fevereiro de 19 - * - no pedido
de certidão do termo: 112.420 Nada há que deferir uma vez que não
se trata de objeto de certidão.
R. J. Reynolds Toba,cco Company
- no pedido reconsideração do despacho 4e- deferimento dp termo número 357.498 - marca Prince Albert.

(Seção

'Março de 1964

- As Repartições Pública,X
cingir-se-ão às assinalarei
anuais renovadas até 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL'
fevereiro de Cada ano e àS,
•
DIRMITOR -GERAL
iniciadas, era qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
A fim de - possibilitar a
CHEFE DO sanVIÇO DL/ PUDLICA.ÇbElli
eliepn DA saçao ou proaçÃo
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES messe de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usérn os interessados prefeSEÇÃO ou
rencialmente
cheque ou vala
paibiloidada do expediente ma Departamento
postal, emitidos a favor cla.
' Mactonal da Propriedade IndUstréat do Ministério
de Indústria • Comércio
TeSoureiro do Departamento

EXPEDIENTE

•

laipreaso nas oficiais do Departamento de Imprense, Peac;cirst

ASSINATURAS
REPARTIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital ' e Interior:

Capital e Interior:

• Cr' 450,00
Semestre . . . Cr$ , 600,001Semestre
Ano • .
. . . Cr$ 1.200,00 1-Ano .
• • ' • -.Cr$• 900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 oAno
Cr$ 1.000,00
Ano

-

de Imprensa Nacional.
- , Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no ato da assinatura.
- O custa de cada exemplar atrasado dos , órgãos oficiais
será, na venda' avulsa, acrescido.de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, , e de. Cr$ 140, por ano
decorrido.

parte supericr do enderêça vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os eminentes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

- Mantenho o despacho concessivo
do registro urna vez que nãe me parecem colidentes as marcas apontadas.
Decisões do Sr. Secretário' d'a Indústria retificados por terem saido com.
Incorreções.
Saco - Lowell Shops - recorrendo
do despacho que - Deferiu - o termo 48.736 - privilégio de 'Invenção
para - Processo 'de tr-cer e fiar a
máquina para tais fins - tendo ene
vista os novos relatórios apresentados
e não aceitos.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso de fls, nos termos do parágrafo único do artigo 50
da Lei 4.048, de 29 de dezembro de
1961, e da Portaria Ministerial 216, de
27 de setembro de 1963, e lhe dou provimento para conceder a P atente com
as pontos de fls. 341 e 250 do processo
- retificação do dia 4 de março de
1964.
Robert maricourt - e - Victorien
Doise - recorrendo do edspacho que
induferit o termo 63.5181- - privilé•
gio de invenção - Aperfeiçoamentos
em fermentação alcoólica.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50, Lei número 44 048, de 29 de dezembro de
1961 e da Portaria n9 216, de 27 de
setembro de 1963, e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido de fls, que observou os laudos
técnicos de fls. 22-31 e 40 versos. Rio 17 de fevereiro de 1964. - José
I. C. Verciani, , Secretário da Indústria - republicado por ter saldo com
Incorreções em 27 de fevereiro de1964 e quatro de março de 1964. .
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Rio 6 de maroç de 1964
,
Notificação
Urna vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei

n9 4.048, de 29 de dezembro de 1961 N' 100.500 - Texaco Development
e mais dez dias para eventuais -jun- C.orporation
Cumpra a exigência.' '
tadas de recur.sos, e do mesmo não se
N' 110.414 Laraconti Indústria e
tendo valido r..vro...”...' n.teressado, fe- Comércio, Limitada' - Cumpra a Exicam notificados as requerentes a:J
mencionaceee a éste De- gência.
partaraepto a fim, ao C.-Matarem o paN° 110.436 - lilantecatini Società
gamento da taxa final concernentes a Generale Per L'Inchistria Mineraria e
expedição dos respectivos certificados Chimica - Cumpra a exigência.
•
dentro do prazo de sessenta dias
N° 111.309 - Atma Paulista Soforma do parágrafo único do artigo
134 do Código da Propriedade Indus- ciedade Anônima, Indústria e, Comércio
- Cumpra a exigência.
trial.
N9 112.894 - Antonio Garcia Gar.
ModiVo de Utilidade Deferido
cia - Cumpra a exigência.
•Termo:
.
' N• 114.043 - British Industrial
N9 152.059 - Saca-rôlha - Lim- Plastics Limited Cumpra, a exigenpadas - de - Walter Augusto Nery. Cia.
Privilégio de invenção deferido, repuN° 113.883 Stahlgruber, Otto
blicado por ter saído com incorre- Gruber G Co. - Cumpra a exigênções:
cia.
Universal Oil Prodcto
N° )19.595
TêTMOS:
Cumpra a exigência.
N 9 122.219 Processo Aperfeiçoa- Company
Benjairdn Broughton
No 119.549
do de preparação de pigmentos - reCumpra a exigência.
querente - interchernica1 Corpora- Blackfor
N° 122.742 - Emh21agem Transpa.
tiori.
N9 153 .020 - cadeira desarmável rente São Paulo Limitada - Cumpra
portatil - requerente - Ilermann a exigência.
Becker - como privilégio.
N' 123.883 - Celanese Corpotation
Modêlo de utilidade indeferido, repu- Of America - Cumpra a exigência.
blicado por ter saído com incorrePhilips-Vau Heusev
N° 124.169
ções:
N9 125.525 - Novas disposições em Corporation - Cumpra a exigência.
ou relatimis a fogões - requerente - N° 124.171 - The Goodyear Tirt
Perdinando Berdcci - republicado. 6 Rubber Company -- Cumpra a exigência.
Exigências
N° 124.354

Serafini G Barbosa

Companhia Brasileira - de Calçados Limitada
Cumpra a exigência.
Opoente da termo número 91.164
N° 134.499 -- Sperry Rand Corpo
-- Cumpra a exigência.
Ancora Indústria e Comércio tini .. ration - Cumpra a exigência.
Chuk Kwan Lee .-N° 134.844
Oda - Opoente do Urino número
Cumpr aa exigência.
138.826
Cumpra a _exigência.
1
,
Indústria e Comércio
• Termos:
I N° 139.362

Cum
de Plásticos.PlassoI , Limitada
pra
a
exigência.,
96.175 - Meirelels G Companhia
Limitada - Cumpra a exigênaa.
N 9 140.141 - C. A. I. O. Com
N° 98.478 - Metalúrgica Paulista panhia Amreicana Industrial de Ônibts
Sociedade Anônima
Cumpra a exi- Sociedade Anônima s .- Cumpra a exi
gência.
.
oência.

N9
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N° 148.469 - Califoraia Presa MaaufaCturing Company - Cumpra a
exigência.
Isabel O. M. B. H.
N" 148.490
..- Cumpra a exigência.
N° 148.499 .-- Page Detroit Inc
Cumpra a exigência".
N° 148.631
Jadir Teixeira de
Cumpra a exigência.
.Castro

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Anônima
Sem direito ao uso exclusivo da palavra Leadbronze.
N° 364.670 - Graupner - Classe
3 ê De Graupner Sociedade Aneinima
Comércio e 'Representações.
Probrasil - Classe'
N° 402.258
9
De Probrasil Industrial e Mercantil de São Paulo Limitada.
Classe
Favorita
N9 '443.690
De Eugenio MezzaraMe.
40
. Restauração de Pedido de Marcas
Termos:
N° 391.199 'Classe 42 De Mercantil de Bebidas
Palmeiras Limitada - Concedo a :restauração, expedindo-se o • zertifiardo de
161has era, virtude de transferência.
N9 391.769
EIS!~ - Clas,se 41
De Torrefação e Moagem de Café
Concedo a restau.Emma Limitada

.

Março de1964 827.

8
•
N° 415.291 - Federação das Coopae
Expediente do Serviço de Recepção,
informação e Expedipth
;ativas Triticolas do Rio Grande do
Sul Limitada.
Rio, 6 de março de 1964
N' 415.296 - .Nagamori 6 Campa..
Notificação
nhia Limitada.
N9 416.098
Bhering - Auto Me.-.
Uma vez decorrido o prazo de re-

curso previsto pelo artigo 14 da Lei cênica BheriP0 Limitada.
N° 416.519 -- Mario Trabu;so.
número 4.048 de 29 de -dezembro de'
416.705 a-- Gilberto Girotti.
1961 e mais dez . dias - para even- .
N°
416.840
- .Antenor Santos do
tuais
juntadas
de
recursos,
e do, mesF,xpadiente da Divisão Republicado
mo ' não se tendo valido nenhum, inte- Oliveira.
por ter saído com incorreçbes.
N° 416.849 - Domingos Crenitte.,
ressado, ficam notificados os requerenRio, 6 de março de 1964
tes abaixo menion
' ados a comparecer' N° 117.808 - . Farmácia Droga Es.
a este Depatamento a fim, de efetua- tora Limitada.
Garantia de Pritridade
•
N° 418.266
Haroldo Gonçalye:
eem o pagamento da taxa final con.
N° '148.423 Máquina Automática
cednentes a expedição dos respectivos Damasio.
Domestica de Lavar Louças - RegueN° 418.371 - Rodolpho Jorge
certificados dentro do prazo de sesrente: Otavio Romeu Duarte Craveiro
a sh.
forma do parágrafo
atleta
dias
na
Arquive-se, de acerdo com o artigo
N° 418.526 -. Manuel Augusto
único
do
artigo
134'
do
Código
da
9' do Código, . •
Dias.
•
Propriedade Industrial.
N° 418.543
Domingos Morett.
Exigências
Marca Deferida
N° 418.659 - Propaganda Aérea
N • 119.320 -. Wassel Organization
N 9 435.101 - AnIra .- Figura de e Sanearnent oPanasa Limitada.
Inc
Cumpra a exigência .
Ne 418.670 -- l'olstoi Cardoso.
e corem - Classe 36 - RegueN° 395.440 - Rudafer - Classe 6 esCudoConfecções
•Ne 122.461 Maquine Limitada,
N' 118.898 - E. Serodio.
Anita Limitada. •
rente:
Máquina' e Equipamentos - Cumpra - Rudafer Importação e Comércio LiN°
418.936 - Salsicharia BarontinI
Notificação
mitada - Concedo a restauração.
a exigência.
Limitada.
•
lel° 419.09 3- Oscar Gomes.
São canvidados os requerentes abaiN° 402.125 - Compfrcist •-• ClasDiversos
xo mencionados a comparecer a este
N' 419.287 - Tapeçaria Moderna
. Perfumes Christian Dior S. A. R. se 8. -- De Campos Sales Sociedade Departamento, a fim de efetuarem o. Limitada.
Indústria e Comércio ,ConL. - Na prorrogação da patente nú- 'Anônima
pagamento da taxa fina! dos seguintes I N° 419.488 - José Roberto de Ma.
cedo a restauração.
mero 1.579 - Modelo industrial
`cedo- Soares Quinteiro,
processos:
Classe
Prorrogue-se - Artigo 42 do Código _1%1' 496.053 - Kan Kan
N° 419.901
Molas E. Cabral 1.1.:
Termos:
Saturnia Sociedade .Andmima Acumu- 40 -- De Roberto Coelho de Lima
1 mitada.
ladores Elétricos
'Na prorrogação - Concedo a restauração.
- N° 129.043 - Marca Ree - 'De
Ni 420.140 - Companhia Pan Ame.
da Patente 1.608 Modelo industrial e' N 9 496.054 - Guapo - Classe 40 'Esparadrapo Rex Limitada. .
ricana de Terras e 'Desenvolvimento no
-- Prorrogue-se •-• Artigo 42 do C6N° 156.915
Marca Disoquin --- Brasil.
De Hobert °Coelho . de Lima digo.
De Galeno tám-ica SoClciedade AnôniN• 420.401
Concedo a restauração.
Alcindo Pereira.
José -paioletti Na prorrogação da
N 9 420..594 - Custódio IS Soares
Restauração de Titulo de
patente número 1.633 - Modelo in- •
No 189.908
Marca Tirotricd
Limitada.
Estabelecimento
dustrial - Prorrogue-se de aZeordo com
N9 420.728 - Auto Posto Ba'a Es.."
De Instituto Terapeutico Pan-Organico
o artigo 42 do Código.
Sociedade Anônima.
perança Limitada.
Termo:
N• 248.267
Marca Matex
1\1* 421.022 -- Laurentino de Assua.
Termo número 99.451 -- Fluindo
N 9 381.801 - juventude Musical
Peroni Privilegia de invenção - Brasileira - Classe 33 - De Eleazar De Comércio e Indústria Matex Limi- ção Pereira. ti
Ne 421.052 - João Cartier..
tada. .
Arquive-se.
de Carvalho - Concedo a restauraMarca Wiffenborg
N' 220.573
N° 421.082
Lydio da Silva Quis.
Teophilo Farah
N° 120.706
ção..
De Avestruz Limitada.
taL
e. Modelo de utilidade - Arquive-se. .
Marca Indeferidds
N 9 279:313 - MarZa Grand.N° 421,341 - Trol Sociedade AnôN° 139.369 -- Matsuzi Iwbmura Modelo . industrial - Arquive-se.
Cias- Importadora Americana Sociedade Ana:- nima Indústria e Comércio.
N' 442.029 -- Biriguiense
nima Comercial e Térmica
N° 421.354 - Produtos Químicos
Cerâmica' Sanitária Crii Buriguiense Limitada. •
N 9 139.579
N° 296.249 -- Titulo: Panificadora Cifrai Limitada. .
MoPorcento Sociedade • Anemima
Exigências
A Rainha - De j. Casaca l Marques
N ° 421.391 -- CepeC Sociedade
delo Industrial - Arquive-se.
Limitada.
de Estudos, Patentes e Empreendimene
The
London
Tailors
Socideade
AnôRetificação de Despacho publicado nima Confecções de Luxo Na
N° 304.503 - Marca: Salsaguassit tos de Concreto Limitada.
.
em 4 de março de 1964.
lal° 421.393 - Serviços Alaslca de
alteração' do arme do termo número - De Gildaslo Oliveira El Companhia
Limitada.
Viagens e 'Turismo Limitada.
Fica sem efeito o despacho publica-- 418.767 - Cumpra a exigência.
N° 307.507 - Marca: Vepre
N° 421.397 - Jorge Milton Moreido em quatro de março de 1974, rafeTermos:
De Laboratório Lévrier Limitada.
ra Nanes.
rente ao termo número 110.091
N° 316.151 Marca: Total KomChavarriaN° 421.460 - Emma
Edgard Vieira Car•
Privilégio de invenção do requerente
N 9 407.703
plex Beta Thompson - De Laborató- ga
Arquivem-se os proces,
Ch
Demostenes Alves d aCunha, que por doso -- Cumpra a exigência.
505.
Trata-se. N• 415.503
Bano Pirâmide So- rio Do...ma do Brasil
um lapso saiu publicado
Marca: Kola 1gaN° 328.221
de um despacho mandando publicar as ciedade Anónima - Cumpra a exigimExpediente das Se024 Republicado
•
Pereira ti Araujo.
-•
-rabé Miti
reinvindicações.
Por terem saldo com Incorreções
N 9 361.878 - Marca: Forest De
a'
419.267
Sociedade
Brasileira!
N°
Forest
Sociedade
Anônima
Fábrica
de
Rio 6 de 'março' de 1964
EXPEDIENTE DO DIRETOR • DA de Representações Limitada -• Cumpra
Condutcres Elétricos.
DIVISÃO DE MARCAS
Notificação
a exigência.
Procersos
Arquiva merut,
Uma
vez
decorrido
o prazo de re.
Rio, 6 de março de 1964
N 9 422.755 - Fretag - Agencia-Ficam - os processos abaixo mencio- curso Previsto pelo artigo 14 da Lei
mento
de
Fretes
Exportação
e
ImporNotificação
Cumpra a exigência. ' • 1 nados- arquivados por ordem do Se- ndm.cro 4.048 de 29 de dezembro de
tação
1961 e mais dez dias - para even.
nhor Diretor, da Seção.
N° 442.861 -. Laboratórf oEuteraUma vez décorrido o prazo de retua's juntadas de recursos, e do mesTermos:
curso previsto pelo artigo 14 da Lei rico Nacional Sociedade Anônima
mo não. se tendo valido nenhum Intenúmero 4.048 de 29 de dezembro de Cumpra a exigência.
N° 249.901 - Conleêções Milano ressado. ficam notificados os requeren1961 e mais dez dias para evenLimitada.
tes abaixo inenCionados . a comparecer
Diversos
tuais Juntadas de recursos, e do mesN9 374.151 - José Mauricio Go- a. èste Depatamento a fim, de efetua.
e
CeAndré
Rebello
tendo
valido
nenhum
inteW420.464
mo não se
mas.
cem o pagamento da taxa final con.
ressado, ficam notificados os requeren- zar Cabo de Abreu a-- Arquive-se.
N° 387.343 ,- Sul Brasileira Socie- cednenfes a expedição' dos respectivos
tes abaixo mencionados a comparecer
Sucos Caxangá In- dade Anónima Créditos, e Financiamen- certificados dentro do prazo de sesN° 423..847
a este DePatarnento a' fim, de efetua- dústria e Comércio Limitada
Argui- tos.
senta dias - na forma do parágrafo
tem o „pagamento da taxa final coaN° 387.479 - Vo'it.ey Minghini.
único do artigo 134 do Código da
Ve-se.
\
cednentes a expedição dos respectivos
N• • 391.949 - Diamantino Rosa Bri- Propriedade Industrial. .
ses.
Termos:
certificados dentro do prazo de
gieiro e Antonio Joaquim Cabral.
Marcas Deferida:
senta dias •- na forma do parágrafo.
N° 427.258 - IVIaison Gize LimitaN 9 401.914 - Papelaria e Tipoúnico do artigo 134 dó. Código y da da --. Arquive-se.
.Tértnosi
grafia Linhar Limitada.
•
Propriedade Industrial.
N° 408.906 - Maatinho Martins
N° 441.660
Tor
Ciasse
N o 454.123 - Artes Gráficas Ga.
Marcas Deferidas
Garcia.
- De Aço Torsima Sociedade Anta.
de Souza Sociedade Anônima.
men
*
•
José dos Santos Fe. nima.
N° 414:905
Face as alegações de fedhas que me
Termos:
N' 441.661 - Tor -- Classe 14
sem efeito o des- nizola.
parecem
áusta.
torno
Lemaaanse
TT,C
N° 259.196
No 414.968 - Celso Gustavo Ric- - De Aço Torsbna Sociedade An&n&
pacho
de
arquivamento
p:ossaguindo-sralieres t.lecanicas
Classe, 6 ma,
celli Maneschi.
no andamento do registro.
rciso
Precision
Na orBJa Sociedade '

de
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DIÁRIOS OFiCiAt: (Seção ifl)
Março de 1934
- •
.
N° 442.763 - Ana Pól is - Classe Titulo de EsiaMecimento Deferidos
C.B.M. 'Cia.-.Braállelia ." lEmpresa Brialleira 'de -RelógioS
23 - De Tecides e onfecçõeS AnaN° 441.718Centro Comercial Máquinas e Mreterais - oposição Hora S. ,A., oposição ao' , têrmo
polis Sociedade Anônima.
' Paulista
De José Ju- ao têrmo: 610.153: nome comer- 136.058, modêlo industrial ' de Dl.
Classe 33
, N° 442.80§..
Ecsapel - lasse 38 lio de Azevedo e Sã - Artigos , 117 cial: C.B.M, Oficina - Mecânica mas de Melo Pimenta..
- De Estamparia Caravelas Socieda- número 1 do ôdigo:
Ltda.
Calçados -Terra S. A., oposição
de Anônima. , '
Drogafé - Classes
N9 441.802
C.B.M. - Cia. Brasileira de ao têrmo 138.827 modêlo de utiN' 443.131 "-- Etna. •-• Classe 44 1,. 3, 10 e 48 De Sabato & Lopes Maquinas e aMterals - oposição lidade de Classic • Indústria de
De Indústria Eletro Metalúrgk• a , de Limitada •-•:. Artigos 117 número 1 do ao termo: 610.147: marca: C.B.
Calçados . e Artefatos ; Couro
Metais- Raros Et 'Na Limitada.
Código.
M. - classe 6. e
Ltda.
- f
1\I°.' 443;221
Abrasipa - Classe
N.° 443.358 - Clinicas Cruz
A. Costa &--Cia. - oposição ao 'Retificações de Pontos Publica45 -De Abrasipa
Abrasivós Pau- Magna - cl. 33 de Sociedade de título: Universal Marcas e Pados 0J111 Incorreções; listas Sociedade' Anónima.
Clinicas Cruz Magna - artigos tentes - têrmo: 6108.158 - cl.
Tèrmo 106.749, privilégio de In.
• N° 443.263 --- ›ffinxbn
Classe 42 117 número 1 do Código.
-33.
venção, Uma Torneira com FeDe Epaminondas de' Oliveira BranAutomóvel Club do Bras li - chamento Automático, requerente
'Marcas Indeibridas
dão Gracindo.
opasição ao título: Automóvel Alberto Guedes da Silva, ponhas
N. 443.335 - Santa Isabel - ClasN.o 43.5592 --- The Brazilian Clube do Acre -•têrmo:
em Sete-Fevereiro de ' 1964. e Vin.
De 'Imobiliária Santa /sabei Blodstock Letter el. 32 - re- 611.153: cl. 33.
se 50
te o cinco Fevereiro do 1934. Com. exchisão de envelopes para querente - Associação Brasileira
;
AMP - Incorporated - oposiTêrreto 116.586, privilégio de Inpapeis para faturas.
- cartas
de Criadores' do Cavalo.
ção ao têrmo: 604.975"- cl. 11 venção, Recipiente requerente,
NP 439.227 - Raichmetal - marca denominada: Ampla.
N 9 443.352 - Dragão -' Claise 32
American Can Company,, pontos
De Livrai aDragão Editora Limi- classe 5 de Raichmetal ComérPromovendas Promoção de em - Sete de Fevereiro de 1964 e
cio
cie
Metais
Ltda.
•
tada".
Vendas Ltda. - oposição ao Ur- retificado em vinte e cinco dq
• • N" 443,412 •--1- Sobradinho Classe - N.o 440.981 - Vedaseal- - cl. mo: 607.334: marca: Provendas: Fevereio de 1964.
31 de Cornélio- Partiam Camps el. 50.
•36' - de Cieil da Silva Madeira.
.
Têrmo 118.693, privilégio de ind
443.536 - • Visillos - Classe S.A. Indústria e Comércio.
Agraszolar Agricultura e Pe- venção, Aperfeiçoamentos em
,
3-1 - De J.- II. Benecke - Com ex, cuária S.A. - oposição a marca Contrôle de Freqiiência AutomátiMataripe
elas
N.
o
441.264
.
.. Csão
m
de cobertores e' cobertas.,
Piatan S.A. groso ermo. 00. 34. classe - . co para Sistema de Comunicação
,et
de - Glfera
N° 443.722 .-- Foarpel - Classe I f se - 1441.309
Bompreço
- el. Casa Mala S.A. - oposição ao Manipulador cio Deslocamento de
N.0
-- De Foarpel -- Materiais para Colas ;.' 8 de - Lojas de Artigos Domés- nome comercial: Casa Mala S.A.
'Fase, requerente, Robertshaw,Ful- .
-.
truções Limitada.
-- têrnao: 606.581._
'ticos
Sompreço
-Ltda
.
asse
8
,
ton Controls Company, pontos
•
PCluxc
-,- . N° 443.852 •
i N. o 441.583 -' Modern-Art. - Cia. Brasileira de Valôres Bras- in sete de fevereiro de 1964, retie- - De 'Victor Rascop. , .
40 de - Indústria. de Móveis vai - oposicão ao têrmo 604.283: ficado' em três de março de 1964.
1‘19 443.9/9 --- Caviar .,-. Classe 23 el.
classe - 16.
'
..- De • COmpanhia Brasileira R ,a.1 a,., 1 Modern-Art. - Ltda. •
Térino 122.397, privilégio de In- -Diplomata • Agência de Turismo
•
Exigências
.
• ceta Fábrica de ReLon. :'•
• e passag.ens Ltda. - oposição ao i,enção para Nova Bomba Pulve„
.
:
•
•
I
.
Figura de Mulhei
.N' 434.659.
,
• rizadora para Agricultura e autos
Dannemann, Comércio e In- têrmo: 605.645: cl. 17.
De" Companhia
Mineira
Classe 41
ão ao Fins: requerentes, Luigi Segurinl
iç
%
Ltda.
opos
dústria
de
Fumos
Ltda.
DamCafé
100
de Conserva's• So edade Anônima.'' • comn
s - nacitran ferência do re- termo: 606.430 - marca Bôa e 'Faustina Molinari°, Pontos puN° 4.36.675'- Cid - Classe 50
blicados em Sete de feveeiro de
gistro 182,834 - Cumpra a exi- Sorte - ci. 50.
De Cid Carlos Leite:
Café Seleto Indústria e Comér- 1964, retificado em 25 de fevereigência.
Classe
N° 439.955 - Tres Azes
The Riax - Company - na do Ltda. - oposicão ao têrmo ro de 1964.
Irnião'í Podsthiin Limitada-.
6 -=
transferência
do têrmo 455:324 606.471: titio: Haiti --- nas Têrmo 126.102, privilégio do Injactilen - Classe 10
N'_ _• 441.999
venção Nova Gaiola para Criação
classes 33 e 50. ,De Labortório.Euterapic °Nacional - Cumpra a exigência.
Oco. G. Sandeman, - Sons & de Aves em 'Geral, requerente,
Cabreúva
Empreendimentos
Sociedade -Anónima.
Imobiliário Ltda. - na alteração Co. Limited - oposição ao têrmo Armações de Arame Araminco
Classe de nome do têrmo: 431.459 - marca: Capa Prêta: têrmo:
Indústria e Comércio Lida, Pon- 'N° 442.041 - Confort
Leon Rossen.
tos em Sete fevereiro de 1964, re- •
classe 42.
606.959
32 Curnora a exigência.
o
tificaõa em vinte fevereiro de
N 9 442.580- --. ,Macshay - Classe
N.° 441.822 -- rasa - ParticipaCia. Eletromecânica Celma - 1964.
45 - De Macshay Importadora Limi- ções e Administração S.A. oposição ao. têmo: 605.050 marUrino 154.945, pivilégio de intada: Cumpra a exigência.
•
ca: Acama - .classe 50.
Forsyth - Classe
Imobiliária Veneão Máquina Presadora Auto-,
N o 442.680 Sipal
Sociedade
Diversos
,
44 - De R. . i. ReYnolds Tobacco
Paulista S.A. - oposição ao niática de Encaixes, requerente, .
•
Company. - •
_ N.° 455,988 - Farmácia São têrmo: 601.686.- .marca: Spal
i Madereira, Germano Pisani S. A.
N° 443.128. - Moinho Fama
Indústria, Comércio e 'Exportação
Salvador Ltda.- Arquive-se.
cl.
41.
Classe 41 - De Nicolino Ventriglia.
Comércio de pontos publicados em ,três de
N.o 455.993 - Sociedade:ComerJet
Indústria
e
'
asse
N° '443.149 -- Vieeroy - Cl
opo- inarg5 de 1964.
dal, Industrial e Imobiliária. do Materiais Primas Ltda.
24 - De Lanificio Santa Inês 1.,;rni- Sul Ltda. - Arquive-se.
sição- ao têrmo: . 602.247: marca: 'Retificações dos -pontos publica.
• tada.
N.o 456.098 - Wpfclio Corrêa .Tet
classe 8.
dos em quatro de março de 1964 .
Arquive-se.
•
N° 443.280 - Reuter - Classe 48 de Mello
Jerge Dolabane - oposição ao ,Têrmo 110. 584, privilégio de
No
.456.317
Metalúrgica
Ejú
- De Lana= & Kemp . Varclay &
têrmo: 608.703: ' =rase: Serra '
invenção para Processo de ProduLtda. - Arquive-se. • •
.
Ci. Incorporated. .
zir
Corantes' Relativos,, requerenIndústria
e
Coclasse
41..
N° 443.807 - C.P.E. ' - Classe • NP 457.560
São" Geraldo Antônio Alves dos Santos •
.s 11. Geigy S. A., total,doze
8 •.-• De Companhia 'Paulista de E l e- mércio de Madeiras
- posicão _ao têrmo: 605.336 .mar- pteo,nJto.
.: triCidade' - Com exclusão de beniarnim Ltda. - Arq uive-se. •
ca:
Santa
Antônio
cl.
42.
N.o 457.718 - , Dirceu José caeN' 444.131 --. Shantabel •- Classe
Arroz Brejeiro S.A. Comércio Têrmo- 110.585, privilégio de inArquive-se.
23 --; De Fiação e Tecelagem Carepo tano
e Indústria - oposição ao têrmn: venção para, - Processo de ProduN.o 457.741 -Soares • de 604.352: marca: Mineiro - cl. zir Corantes Relativos, requeren‘
Belo Sociedade Anónima.
te, J. R. Geigy S. A., Fica reOliveira - Arquive-se. .
41.
Frase de Propaganda Deferido
tificado' o primein5 ponto.
N.o 458,182 - Alzira Bianca de
Charles Mackiniay & Co. Ltda. , Processo de Produzir, Azo, CO.
N° 444.151 •- Gelomatic sob medida Oliveira - Arquive-se.
NP 458.310 - Jayme Fiatana& - oposição ao têrmo 606.512 - rantes Reativos, caracterizado pe'para sua faniilia - Classe 8 - Remarca: Mckinley,- el. 42.
lo fato que Mono-oii Disazo Coquerente: Ibesa Indastri aBrasiletJa de Cia. Ltda. - Arquive-se.
- Embalagens- 'Sociedade Anónima Balsa. antes Sulfona dos, eventualmente
Produtos Alimentícios
S.A. - oposição ao têrmo:
cumprifero, contendo pelo 'menos
Artigos 121 Código.
509.756: marca: Rei: el. 41.
um 'grupo Amínico.Substituível
NOTICIÁRIO
Insignia Comercial Deferido
Probal Comércio e Indústria síto postos em reação com, '5,
S.A. - oposição ao têrmo
coil, 2, 4, 6, Tricloro, Pirimiclina
. N°' 430.349 ,- Cabana Modas ..--Oposilções
604.468
marca Proba) - cl Sob condições•tais que sejam forClasse 36 - Gabana Modas Limitada
.
Automóvel .Llub do. *Brasil - Ancora indústria e Comércio mados corantes contendo pelo
,-- Artigos 114 do Código.
Itda., oposição ao têrmo , 138,823 menos uni grupo, 5, Alcoil, 4, 6,
N" 443.681 - jupira -- Classe 33 oposição ao têrmo: 611.164
- De jupir'a Comércio e Transportes titulo - Automóvel Clube de modêlo industrial de Classic In- Dicloro, Pinnaidil (2) . Aminico, •
Limitada - Na classe 33 -- De acôr- Santa Catarina - cl. 33.
dústria de Calçados e Artefatos Total 14 pontos.
Automóvel - Club * do Brasil - ae Couro Lida
do com o artigo' 114 do Código..
Têrmo. 114.761, modêlo de nuoposição ao título: Aut móvd
o Eduado Miralta Seix, oposição lidade, Nôvo Tipo de Cantonera
Nome Comerci a / Deferido
clube de Au tomobilismo - • têr- ao têrrito 95.540, modêlo d
0 utIli para Salta. de Calçado. requeren' dada do Laboatório Levrier Ltda. te, Alfonso Florilb e Faustino
N9 441.801 --• Companhia Cristo mo: 611.168 - na classe 33.
C.B.M. - Cia. Brasileira de • Nautiplas Indústia e Comércio
Rei de Armazéns Gerais --- ReguerenFinai do pOnto fica retiCompanhia rist oRet de Armazéns Máquinas e Materais -- oposição Ltda. o posi ção ao têrmo 11.830, ficado, Movimento `de Andar, Rerais - Artigos 109 número 2 do a marca C.B.M.*- têrmo:
privilégio de invenção de Dyrao duz o Atrito do 'Plzare total três
610.148 - el. 21.
Código.
Industries, Inc.
,•
ponhas.
•

•

:ãd

•
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OIARIO OFICIAL (Seção

iblarço de 1964 829

el.
S.A. Cotonificio Gávea (oposição Rio Copacabana Hotel - classe: 31
Têrmo 118.720, privilégio de in- sIgnia - Coral Excelsior
,- 41
- classe 37)
venção, Gravador de Fita de Re- 38.
42 - 43 - 44) .
Companhia Hotels Polaca (oposiçãj
Indústrias • de Gaiolas Roller ao termd: 611.737 - marca: Maycron
tardamento Variável, requerente
ao termo: 507.760 - Titulo: Hotd
- classe 3i).
•
Raymond Allen Stolle e Eddie Ltda. - oposição ao têrmo Rio-Copa
- classe 33) .
S.
A
.
Cotonificio
Gávea
(oposição
Track-Roller
Sam Tubin, total d epontos oito 600.361 - marca:
.,
ao termo: 611.738 - marca: Daycron
Imobiliária Hanza Lida. (opos:çãq
ci. 11.
pon tias.
classe 23) .
ao termo: 610.616 - Nome com. izcial
S.E.R.,.V.A.L. S.A. - TransTaro 112.652, privilégio de InS.A. Cotonificio Gávea • (oposição - Imobiliária Cazan Ltda . )
- venção, Método para preparar o portes Comércio e Representaao termo: 611.739 - marca: Daycron
Restaur.../te Salada Paulista S. A.
17, Undesenoato, do Estradiol, re- ções - oposição ao 'termo (oposição ao termo: 612.932
nulo
requerente Syntex S. A. - Fica 605 103 - marca - SERVIL - - classe 36) . .
S.A. Cotonificio Gávea (opos'ção Salada Paulista - classe 41 - 42
ci. 50.
retificado o primeiro ponto.
Decar S.A, Importação e Co- ao termo: 611.740 - marca : Daycron - 43 - 44).
1 - O Método para preparar o
-• classe 22 ) .
Cia. QuimIca Duas Ancoras (otao.
17, Undecenoato, do, Estadiol, ca- mércio - oposição ao têrmo
Cotoni fido Gávea (oposição sição ao termo: 609.441 . marca: Ana
racterizado por consistir em pre- 805.593 - marca: DECARLA - aoS.A.
termo: 612..154 - marca. Vayc-on cora - classe 1).
parar um Diester . d0 Estracikal, cl. 21
classe 22).
Laboratóri .P.".: cinf m In mamam
Polenghl. S.A. Indústria Brasisendo pelo menos um dos grupos
S . A . Cotonificio Gávea (oposição tria Quirnica e Farmaceutica oposição
esterificadOs ou se j a o gr ül3o es- leira de Produtos Alimentícios - ao termo: 612.155
Lnborterapica-Bristol S. . A .
marca: Vaycron
terificado em 0-17, um grupo Un- oposição ao têrmo - 605.883 classe 36).
ao termo: 607:856 - marca: Neogtii•
marca
COMEBEPE
cl.
41.
decenoilo, o Hidnlisar est DiesS.A. Cotonificio
(opos'ção lin - classe 3) .
Lanifício Santa Branca S.A. --- ao termo: 612.156 -Gávea
ter Seletivamente em C-3, total
marca:
Vaycron • 'Asbrasil Aspersão no Brasil S. A.
oposição ao têrmo - 605.154 . - - classe 23).
três pontos.
( opos'ção Int, termo: 608.991 - Nome
Título - Bola Branca - ci. 23
S. A. Cotonificio Gávea (oposição comercial: Ahrasil Ltda. Paine:s de
Térino 113.747, privilégio de in- 35 - 36 - 37.
ao te'(): 612.157 - marca: Vaycron- propaganda)
venção para Processo para AquePrima Tletro Domésticos S.A. - classe 24 ).
Industrias Pante Rarn a nzoni S. A.
cimento do Metal em meio Liquido, requerente, Felicio Sadalla - - oposição ao t,êrmo - 605.153 - S.A. Cotoui ficio Gávea (oposição (oposiçao ao termo: 607.857 -- ma ca:
612.158 - marca: Vaycron Bon-Ton - classe 36).
Fica retificado todo o ponto pri- - Nome comercial - Comercial -ao termo;
classe
31)
..
Primos
Ltda.
Cia. Brasileira de Habilitacão Popumeiro.
S.A. Cotonificio Gávea (oposição lar (oposição ao termo: 605.204 Etablissemnt Marquint opo1 - Processo para aquecimen- sição
ao têrmo - 608.078,- mar- ao termo; 612.159 - marca: Vaycron marca: C.A.S.A.P.A. T
_ to de Metal em meio Líquido, ca- ca - Montesano
classe 16).
--, classe 34).
- cl. -- 43.
e
racterizado pelo fato de ser utiUltra
Print
Improssora
yda.
S.A.
entalindo
Sena Sociedade de Engenharia ArGávea (oposição
lizada cuba contendo eletrolito - oposição ao têrmo - 608
ao termo: A l2.160 - marca: Vaycron quitetura e Construções Lida. (opoque pela passagem da corrente marca - ULTRA - cl. 38 .
- classe 37).
sição ao termo: 609.014 nome coelétrica determina reações químercial Sena Sociedade de Engenharia
Imobil Imobiliária Ideal Ltda.
micas oorn desprendimento de
Industrial Panificadora S.A. (opo- e Arcai:Mura Lida). Hidrogenio, sendo que a cuba é - oposição ao têrmo - 604.965 sição no termo: 608.205 - marca:
Sena Sociedade de En3enharia Arligado o polo positivo e a peça a - marca - EMOBIL.
Enxovais Bahette Ltda . (oposição ao quitetura e Construções Ltda. (oposiser tèrmicamente tratada o nega- Les Laboratoires Roussel - termo: 610, 495 - marca: Bebette - ção
ao te mo: 609.015 - marca Sena
tivo, sendo tal peça mergulhada oposição ao têrmo - 602.594 - classe 48)
classe
16).
•
marca
-j
STELOTOL
cl.
1.
de forma conveniente ruo eletroSan-Co Produtos Alimenticios Ltda .
Sena
Sociedade
de Enge.nharla ArSociète Anonyme des Labora- (oposição no termo:, 607.737 - marlito, fechando circuito elétrico,
quitetura e Construçõas Ltda. (oposi.
podendo ,tal eletrolito . ser recur- toires Du Docteur Debat - opo- ca: • Trigonema - classe 4)).
ÇãO ao termo: 609.016 - marca Sena
sição ao têrmo - 603.901 - marculado pára resfriamento.
M.8. "Indústria e Comércio de Bi- - classe 25).
louteria Ltda. (oposição ao termo:
Os pontos acima mencionados ca - NORTON - cl. 3.
Sena Sociedade de Engenharia Ar.
Indústria
de
Produtos
Alimen608.460 - marca: "M .B" - classe quitetuar e Construções Ltda. (oposiforam publicados com ihcorre..ções em quatro do março de 1964. tícios Kibby Ltda. - oposição ao número 5) .
çã o ao termo: 609.017 - marca: Sena
M. B. Indústria e 'Come-cio da Bi- - classe 50) .
' Indústria Praiaspárt S.A. - tèrmo - 605.998 - marca - Kllouteira Ltda . (oposição ao termo:
oposição ao têrmo - 604.080 - bejoia - el. 41.
Elpidio Ramalho (oposição ao terSinal de propaganda Miss Pará Asten do Brasil Indústria e Co- 608.461 - marca: "M. •13" - classe mo: 604:716 - marca: Globo - clasmércio S.A. - oposição ao ter- 50) .
se 41).
- ci. 33.
Indústria 'Praisport S.A. - mo - 606.016 - marca - ASDelta Eletrico Mecânica Lida, A. A. Indústrias Reunidas Tinguá
TOR - cl. 38.
oposição ao • têrmo - 604.185
de Malharia ( oposição ao termo mi- (oposição ao termo: 608 402 marSinal de propaganda Miss Distri- Raffaele Antônio Tucci opo- mero 610.390 - marca: Nize - clas- ca: DrIta - classe 33).
sieão ao tèrmo - 608.074 - Tí- se 36).
_ Walter Seyissel orosição ao termo:
to Federal -.ci., 33.
Companhia Hotels Palace (oposção s6e084:288) 2. - ma-ca Pimentinha - clas.
D. Aragão & 'Cia. Ltda. I n- tulo - Confeitaria e Petiscaria
ao termo número 607•731 - Titulo:
dústria e Comércio - aposição Canri - el. 41.
Comercial Cortis Ltda. - opoao termo - 598.990 - marca;
sição ao termo - 608.487 - mar•
ci. 3.
Dalban
Certificados Expedidos
• Indústria' de Meias Maiorca ca - Look - cl. 36. .
Farbwerke Hoechst AktienrselLtc7a. - oposição ao têrmo PATENTES
CONCEDIDAS
EM 7 DE OUTUBRO DE 1963
602.154 - marca: Majolica - cl. lchaft Corm. Meister Lucius &
Bruning
oposição
ao
têrmo
-MODELO
INDUSTRIAL
18.
•
605.029 - ELOS -cl. 2. .
Auto Union G.M.B.H. - opoVolkswagen do Brasil Indústria
sição tio tênno - 604.319 - Do- e Comércio de Automóveis kavo Mecânica cic Automóveis oposição ao têrmo 598.811 -nonos
Patentes
Patentes"
Têrtnos
Nacionais Ltda. - Nome Comer- marca - VOLK'S
cial.
Casa Cruz Papeis e Vidros Ltda.
Flama. S A "Comércio e Imó- (oposição ao termo: 611.746 -- marca
..
veis - oposirão r trmo - ,
I tamarati - classe 38) .
135.350
4.535
4.534
118.730
601.C39 - Nome comercial FlaSherwiii Williams ao Basil S . A.
.115.458
67.161
67.184
76.887
l
i
ma S,. Fornecedora de Lâminas Tintas e Vernizes (oposição ao termo:
115.459
87.162
67.185
79.006
de Madeiras. - Aço Tors:ma S.A. 610.324 - marca: Soletrou - classe
83.320
67.163
67.186
, 88.918.
- opos.irão ao têrino - 602.120 - n 9 1) .
67.184
116.730
87.387
1
90.462
S.A.
Cotonificio
Gávea
(oposição
cl
16.
título.
VIVidrosima
117.257
67.165
67.188
90.830
ao termo: 611.731 - marca: Maycron
cl. 16.
. drosima
117.258
67.168
67.189
1
93.328
Inchn stria, Praisport S.A - - classe 24) .
67.167
• 117.461
87.190
94.619
S.A.
Cotonificio
Gávea
(oposição
oposição ao têrmo - 607.794 67.168
117.545
67.191
99.972
Sinal de pronaganda Miss Pôrto uo termo: 611 ,732 - marca: Maâcron
87.189
117 578
87.192
100.065
- clásse 36) .
Velho - cl. 33
•
87.170
. 117.582
87.191
100.994
S.A.
Cotonificio
Gávea
(oposição
Carvalho & Carelli Ltda
67.171
117.590
67.194
101.198
ao
termo:
611.733*
marca:
Maycron
oposicão ao tênue - 603.380 67.172
117.840
• 67.195
105.077
- classe 22) . .
Título - A Cegonha - cl. 36.
67.178
117.72)
87.196
106.944
S . A . Cotoni fido Gávea (oposição
87.174
117.748
67.197
107.277
Crown Cork & Seal Company ao termo: 611'734 - marca: 15,laycron
87.175
117.751'
67 198
107.432
Inc. - oposição ao têrmo - classe 34) .
87.176
•
12T.777
67.199
107.948
S.A. Cotoni fido Gávea (oposição
603.934 - marca - CEMEG 67.177
117.779
67.200
1
108.965
ao termo: 611.735 - marca: Maycrion
cl.
87.178
117.873
67.201
109%222
Coral S.A. Fábrica de Tintas - classe 23) .
67.179
117.993
87.202
110.527
S.A. Cotonificio Gávea (opos,ção
Esmaltes Lacas e Vernizes - opo67.180
117.996
67.203
110.538
ao
termo:
611.736
marca:
Mamou
Insição ao têrmo - 608.023 •
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Patentes

Têrniqs

Téruaos

Modêlo Industrial

Patentes
Ternios

40.600
110.995
- 110.998
111.119
111-.175
111.375
111.942
112.026
115.051
115.072
115.184
115.487
116.579
117.181
117.632
117.700
117.707
118.008
118.028
118.462
122.279
67.130
67.131
67.132
• 67.133
'67.134
67.135
67.136
67.137
'67.138
• 67.139
67.140
67.141
67.142
67.143
67.144
67.145
111.509
111.549
112.571
113:268
115.496
117.079
117.217
117.446
117.695
157.997
93.379
95.719
99.971
102.253
109.129
111.965
112.848
99.242
123.914
134.082
134.760
134.761
134.853 .
135.158 -

1
I.

114.813
115.074
115.204
115.571
115.572
117.365
117.530
117.537
117:580.
117.589
117.639
$17.644
117.790
117.821 •

98.137
105.889
109.041

I
I
1

67.181
117.997
67.204
67.182
118.326
67.20567.183
128.672
67.206
97.207.
Modêlo de Utilidade
67.208
67.209
5.260
94.412
67.210
5.261
104.435
67.211.
.5.262
113.210,
67.212
5.263
67.213
5.264
115.23937.214
67.215
Modêlo Industrial
67.216
67.217
4.518
134.301
67.218
1.519
138.201
67.219
4.520
139.887
67.220
4.521
115.255
67.221
4.522
118.094
67.222
' 4 523
136.651
67.223
4 r51
136.652
67.224
111.: 5
67.146
.108.915
111.4a3
67.147
- 109.210
111.530
67.148
/09.462
111.886
67.149 .
109.870
111.955
67.150
109.930
111.969
67.151
109.993
112.161
67./52
109.961
112.617
67.153
110.025
, 114.943
67,154
110.159
-114.999
67.155 •
110.403
115.067
67.156
110.498
115.167
67,157
110.520 .
115.189
67.1565
110.745'
115.196
67.159
110.767
115.271
67.160
' 111.295'
111.345
67.094
117.727 67.085
67.095
118.189'
67.086
67.096
118.190
' 67:087
67.097
118.239
. 67.089
67.098
118.274
67.089
67.099
119.022.
- 567.090
67.100
123.211
57.091
67.101
130.081
67.092
67.102
141.602
67.093 ,"
Ii
. 51odélo de Utilidade
5.252
114.261
• 5.244
5.253
115.295
5.245
' 5.254
115.403 •
5.246
5.255
115.517
5.247
5:256
116.518 .
5.248
5.257
116.798 .•
5.249
5.258
119.793
5 5.250
.1.505
99.242 5.251
Alodèlo Industri. 1
4.512
135.258
4.505.
4.513
-135.756
4.506
.152.757
4.514
4.507
4.515
- 135.758
4.508
4.516
135.759
4.509
4.517
135.805
4.5101
•
4.511'
67.040
117.859
67.041
117.872
67.042
117.932
67,026
67.043
117.994
675027
97.044
- 117.995
25.028
67.945
118.913
67.029
67.046
118.025
67.030
67.047
118.072
67.031 '
87.048
118.139
67.032
67.049
. 118.142
67.033
67.050
117.753
67.034
67.051125.196
67.052
128.671.
67.036
67.053
, 128.673
67.037 •
67.054
129.239
67:038
67.039
110délo tle Utalidade
5.238
110.260
5.241
5.239
115.406.
5.242
5.240
116.815
5.243

Patentes'

yeaciwtes .

Tértnos

4--••n••-0.
117.404
134.291
113.599,
114.508
114.556'
114..604
115,106_
115.155
115.203
115.284
116.184 116.795
117.456
117.548
87.164
85.886
90.758
93.430
•
96,472
'98.238
111.034
• i111.469
138.290
.• 99.676
114.862
106.753
134.300
117.819
131.863
• 131.990
133.102
204.555
238.520
263.977
314.450
375.073379.821
383.376
326.823
397.375
397.509
398.585
399.889
399.890
399.890
400.937
401.187
401.444
402.570
402.572 •
402.573
404.554
404.570
406.233
409.583'
410.872
• 411.616
411.803 '
414.894' 142.050
154.472
164.009211.436
246.526
350.148
370.292
373.034
375.828
879.701
388.061

399.205:
400.181401.380
• 401.524
403.555
407.591
408.549

134.529
4.502
4.503
• 117.573
66.911
117.739
66.912
117.759
66.913
117.760
66.914
117,765
66.915
•
119.948
66.916
120.362 .
66.917
120.776
66.918
•
123.838
66.919
124.079.66.920
•
124.991
66.921
131.585
66.922
Modélo de Utilidade.
• 112,299
5.214
115.177
5.215
115.362
5.216
115.469
5.217
117.250
5.218
117.688
5.219
118.087
5.220
5.221
110d5510 Industrial
4.478
135.345
4.479,
135.346
4.480
135.410
• 4:481
135.411
4.482'
135.689
_ 4:483
•
136.148
4.484
136.337
4.485
140.774
4.486
144.406
412.541
290.545
412.543
290.546
412.643
290 547
412.644
290.548
•
412.707
.290.549
•.512:879
290.5.3
413.020
290.551
513.052
290.552
413.099
290.553
413.416
290.554
413.670
290.555
413.674
290.556
413.944
290.557
-513.972
290.557
414.131
290,558
414.403
290.559
414.404
290.560
290.561
414.105
290.562
414.50
290.563
414.892
290.564
415.098
•
290.565
415.486
290.565
415.487
290.567
415.488
290.568.
415.489
200.569
415.491
290.570
415.978
290.544
• 408.550
290.507
410.103
290.508
411.079
290.509
411.663
290.510 .
411.664
290.511
411.699
290.512
411.984
290.513
412.047
290.514
412.353
290.515
412.904
412.911
200.516
290.517
412.969
290.518
413.130
290.519
413.132
290.520
413.252
290.521
413.627
• 413.656
290.522
290.523
413.166
290.524
414.842

4:504
66.923
56.924
66.925
66.926
)66.927
66:928
66.929
66.930
66-931
66.932
66.933
66.934.

1.

1

55.222
$.223
' 5 .224
- 5.225
5.226
! 5.227
5.228

4.487..
4.488
4.489
" 4.490
i.4.491
1 4.492.
4.493
4.494
4-.495
200.571
290.572
" 290.573.
• 290.574 5
2905575
290.516
290.577
290.578
' 290.579
. 290.58D'
. 29.0.581
' 290.582:
5290 583
290.584
5290.585
290,586
• 290.587
5
- 290 588
'290.589
..,290.520
5 290.591
290.592
•
290.593
290.594
290.595
290.596
290.597
290.525
290.526
290.527
290.528"
290.529
290.530 .
290.531'
290.532
290.533
290.534
290.535
290.536
290.537
290.538
" 290.539
290.540
290.-§41
290.542
290.543
-
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pee. te ursura &ta fitai) crieis sOremetõr véu c= ao
Katona at

*

dum 81 presm do gis ema pai. as. 4•(0~ le

ilinsdndmist Dad~rfal agnicbm ipso

Termos na. 616.893 a 616.899, de

Aelawasim pres oa doa otual a 00111.11M10

para homem, senhoras e crianças, a
saber: Agasalhos feitos de peles nata.
Macaca Fabril S. A
rala ou artificiais, anáguas, aventais,
São Paulo
batas, babadores, blusas, blusões, bot..
nas. boiei, boleros, cominações, casa.
cies, capotes, calças, calça .:saias, chinelos, cintos, datas, eamLsas, camisetas,
calções, cartolas, coletes, corpinhos, cor
mulas. cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus; dolmans: achara", estolas: farda.
Leitoa; gorros, galochas, gravas,
S A M A ' M B I Al
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lab.
Inalátria Braeile
1 gos, leques, lançaria, ligas, libram lia.
L gemias; mantas, meias; palas, paletó*,
pantufas, pijamas, peignoirs, punhos,
e
peito. • peitilhos para camisas, pelará,
nes. polainas, ponches, pulloverm qui
monos. guepia; regalo., robe de chambre, roupas de brim para o trabalho
roupas feitas para crianças, roupões de
Classe 21
i
Artefatos de algodão, ny/on, p/tistloas, banho; saias, sapatos. , sandálias, sois
canhamo,. earoá, juta, lã, linho, paco-; dêem Aorta, sungas, slackm meteres
paco, rasai. raiam, seda natural e outras jes, terno., toucas, tailleurs, turbantes;
; uniformes, uniformes para empregadas;
fibras: Alamares, atacadores, bicos,
Classe 22
sai de tecidos para senhoras, bordados, I
borlas, bandejas, cordões, cadarços, de- Pios de algodão, _cânhamo, celulose,
bmns, esfalfes, entremeio„ etiquetas, mi- juta, linho, lã, fios plásticos, fios de
tretelas, flâmulas, fitas, franjas, filtros sida natural ou raion para tecelagem,
de café, galões, taças de chapéus, mo- para bordar, paar costura, tricotagetn
fios e linhas de tõda
chilas, mantas, nesgas, ombreiras, paz- e para croché, espécie
samanarise, palmilhas, pavios, passamane;, pon-pons, pingentes, rendas, ré..
Termo n.° 616.903, de 13-11-63
dea redes, sacos, sacolas, sacas, saJoão Bruno Leonardo
cas, tiras, telas para bordar e sesgas
São Paulo
Classe 31
Anéis de vedação para junções', anéis
obturadores, arruelas, bujões. barbantes,
barracas de campanha, buchas, betume(
para vidraceiro, bolas para válvulas.'
* Pis
bocas do tanqu dee gazollna, diafragas'
para vedação, massas para calafetar
borracha para potes, cordoalha, cordas,
correias de transmissão, canaletas, coISCCO
berturas d donas, fitilhos. gaxetas. lonas, lonas para freios, mangueiras, man- Distribuidora a6
gotes, molas ara vedação, pestanas, rocosm6tico s a congene.
lhas tampas, tubos de jato para vedares.Ina.Brasileire
ção, tiras tampões, tubulações pare vadações; tendas, válvulas de veda No e
tubos do radiador Classe 23
Classe 31
fecidos em gerai. a saber: Brocados,
Titulo
casimiras, gaze de algodão em peças;
pano-couro; tecidos plásticos em peças,
Termo a. 9 616.904, de 13-11-63
tecidos de algodão, de lá, de limo, de Almeida Cardoso t5 Cia. Ltda.
cânhamo. de juta, seda natural ou rãion.
Guanabara
tecidos de elásticos, de vidro,
viscore e tule
•
Classe 34t'..:ortinados. cortinas, capachos. encerados, estrados, linóleos, 'oleados, passadeiras panos para assoalhas paredes-e
tapetes
Classe 37
anoto."'
Roupas brancas, 'para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores esfregões fronhas, guardanapos. jogos bordados, jogos de toalisse,
lençóis mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toaClasse 5
lhas rara jantar, toalhas para chá e
..thas para banquetas. auarni- MedicaMertto para combater coses recafé
caráter cavernoso, rouquiçõe., para Cana e mesa. toalhinhas beldss e
dão, 1Nro4^9"rs e cafirro ilrannnlro
Classe 36
voi . Mirado na tosse
Para distinguir Vestuários raup.ss feitas coca n..r -/a
seca e prurido na garganta
semi-confeccionadas ou sob medida,
13-11-63

.segpsorkba

Termo n.° 616.905, de 13-11-63
Almeida Cardoso & Cia. Ltda,
Guanabara
PRORROGAÇÃO

Termo a.9 616.908, dg 13-11-61
Almeida Ciçdoeo .15
Cia, Ltda.
me.* ara 5
PRORROGA4).
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Classe 3
Medicamento para combater o ácido
lírico acumulado no sangue e no oronimo, evitando que o mesmo se setenanas articulações, dando origem ao reu,
matismo gotoso e outras manifestações

Classe 3
Tanico reconstituinte, para combate? II
anemia em geral. Indicado na perda
de energia e na convalescença de lona
gas e graves doenças. Recoa.endadai
aos esgotados de qualquer idade

Termo n.s 616.906, de 13-11-63
Almeida Cardoso Cs Cia. Ltda.
Guanabara

Termo n.° 616.909, de 13-11-63
Almeida Cardoso 8 Cia. Ltda.(
Guanabara

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO
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Classe 3
Produto farmacêutico para renovar os
,cabelos e evitar a queda, ainda gua
a causa seja devida a utna doença grave, debilidade geraal ou local dm; bul.
.
,lasse3
Medica/,,,,, — Para comoam e CO- bos pilosos. Pode ser usado externaqueluche e os acessos de tosse que ordi- mente ou internamente, permanentes
sem inconveniente algum. Pcs.
nàriamente terminam stroduz'ssM vômi- mente,
dendo variar em cõres e dimensões
tos e ansiedade. Deve ser usado desde
o Inicio porque muitas vêzes aborta a
Termo n.o 616.910. de 13-11-63
coqueluche e evita complicações, g
Cia. Ltda,
Almeida Cardoso
recomendado nas outras tosses e facilita
Guanabara
a salda do catarro brônquico
221,0221,

n

•

Termo n." 616.907, de 1'1,11-63
Almeida Cardoso
Cia. Ltda.
Guanabara .
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Classe 3
Medicamento -- Para fluidificar e faca+
tar a circulação do sangue, disninuined
a tensão arterial. Combate a arterio.
esclerose • que se manifesta ordinária.
mente pelo endurecimento e rigidez dati
artérias coca frio nas extremidades vent
Classe 3
Tônico de coração para combater es tigens, falta de memória, dispnéia. asma
salpitscões cardíacas de proveniência noturna, má circulação. P alidez, dor da
nervosa on rnPnta l . Normaliza movi- cabeça palpitações do coração, urinas
nrstss do rn-asão e ame cern orcns-ito raras e alimminosas. Tônico do apa.
em saías as enferrn:rWes do- aparelho relho eirculatôrio com indicado ai
aortite e angina 2n mito
circulatório, •

ORCIAL (Seção 91)

al,32 utorita-feira 12

.
Março da 1l164

....

.—

•
Tema° • n.° 616.91.1, de . 13-11-63 - •
- Almeida Cardoso 6 Cia. Ltda.
.
Guanabara
•

para tintas, sais de arsênico usados' lhas. magnésio. metais- não, trabalhadoi
na indústria, sulfatos. tintas, tintas a ou parcilmente trablhados, •niquel, oura
páldio. papel . estanho, platina: poeira
• • - álcool, vernizes a ticool
Classe 2
de tinco. prata, solda. . tungstênio,
Substâncias e reparações quimicas *, zinco corrugado. zinco 'Liso e
PRORROGAÇÃO
em
• fOlha
usadas na agricultura, na horticultura
•na veterinária e para fins sanitários
Classe 6
,•
TaVe•P‘thma
.
a sabei: adubosí ácidos sanitários Para 'distinguir: Máquisas para ilidag.
IMRE-ANGINA
'
águas desinfetantes e para fins 5301. irias lexteis em geral, máquinas e ,suas
rammiíeama la angina
'""" fv,..—Yerècl.tun
tarios, apanha-moscas e insetos (de partes Integrantes pára fins industriais. •
fteok
sicsvacks
'MI USAI.
••• ime.
-goma 'e plapel ou papelão), álcalis. máquinas de pressão, nu-tures e suas
*no 1
Fki imitada; istiairtaçbse oca
boca s na manta.
bactericidas, baraticidas. carrapaticidas, partes, acessórios . para - automóvels: ala. •
s..
•
mb •
• MODO En usoi
cresol, creosotalina, creosoto, desodo. vancas, altera adores, alinit.ntadores pauqq, ~BOM.). de 3 er• 3 10101.
1 boro.
Crienem e 1 comprimido de O mo
tante, desinfetantes, defumadores, ex• ta carburadores, anMs.
bombas,.
1...3
homem. a.a. 1.. 0 O...
1.1.11.
•
r
•
1w. woe Noa
terminadorbs de: pragas e -berras dani• cilindros, 'cruzetas, • ,:arter e•nbreagens,
D, , to Nom
•
- Casse 3 abas, esterilizantes embrocações para máquinas afiadoras, niaquinaa pára ajus.
td • :casai-soa
' natoa...ca:
P•
n
manto
para combater• o eczema apimais. enxertos.-- farinhas de ossos. ta:. • cambios, máquinas para 'escavação • •
Medie'
'
••••
rerm
,
.! 0,1"
úmido e séco e a s erupções da rricsnia• tertilizanteá, toslatos. oormicidas, fuma de 'terras: forjas, prensaa, 'tomos
origem e forma escamosa. Também gantes, 'fungicidas glicose para uns volver e mecásicos, aiNgumai tiara fu:nos herpes, furun.culos e coceiras
veterinários, guar o. herbicidaa, insetici rar • e centrar, espubta, 'rolas, molas, en;
Classe 3
. ,
das. insetilugos. larvicidas. microbici- prenagens, velas; ritp.as turbinas, vio
Medicamento — Para combater a
Têrmo n.9 '616.916, de 13-11-63 •
das, medicamentos para animais, aves rabi equins, macaco:, izian.cs de roleba difeterica, ulcerações nas amígdalas,
Almeida Cardoso 6 Cia. Ltda.
e peixes óleos desinfetantes e vezeri- tesa motores diesea asia.s. plainas,
inflamações na. boca e na garganta
Guanabara-•
nárias. petróleos 'Sanitários e desinfe- pinos pedais de alavancas, 'multiplicatantes, papel fumegatório. pós insetici- dores; máquinas de rosque-ar, redutores,
Termo n. • 616.912, de 13-11-63
PRORROGAÇA0
das. paraticidas. fungicidas e desinte• sileisciosos, guinchos, ináquipaa isuflaAlmeida Cardoso ti Cia. Ltda.
Guanabara
tantas, preparações 'e produtos inseti. oras. lubrificadorei, aentri 4ugos, maçai'nas limadoras, filtros para óleos •
cidas, germicidas, desinfetantes e veteTaBLE-INFLLENZ(
• ••••.•
•
• Classe 7 ,
'ciciarias,
raticidas,
remédios
para
fins
Cr*
•••• le).
•••• One
PRORROGAÇÃO
veterinários, sabões veterinários e de. Maquinas' e utens.lios . para serem aiaa—vermelha
a.... • 1••n cear
• c 1'
sinfetantes, sais para fins agricoias dos exclusivamente na agricaltuni e
t MOVO DD..INANI•
D. a...,
U1
n11qP•Mqrq tery.
,11n Co hq •
borficulas. sanitários e veterinários. horacultura a .saber: arados_ abridora.
MO. lat Cho, Wel
,
Mt em, .•
sulfatos,
superlosfatos. vacinas - para de :sulcos. adubadetras. andados maca.
Taide-Dirarbdo
'*"
..!!!se ••• ••• i ' ":••n• e
nom...
aves e animais venenos contra insetos._ &coa e empilhadores coinbitiados
••••••
• 'r
— i".•••• •••
• M.
t
arrancadores mecâ icos para agriculta
n
animais è hervas dadinhas
*
.1405:0 USAI,
ra. batedeiras para cereais, , bomba!' •.,
111...11••••1~1,...
Classe 3
Como marca genérica para distinguir para adubar, ceitadeiras; ;aarpideiras,
2:9•11:1
Classe 3 •
c assinalar substâncias 'químicas. pro- ceifados para afim,. -Charruas para aorta
Medicamento preventivo da gripe e dutos e preparados para serem usados.' Munira, cultivadores. ,ciebulhaderes,
abórto da influenza. Combate as consna medicina ou .na larmácia
alestocadores, desentegradorea. esmaga . •
tipações com febre, .tosse, rouquidão, • .
'Classe 4
dores para a agricultura. escarrificado.
Classe 3
dores pelo corpo, catarro brônquico, e Substâncias e produtos de origem ani. rei, enehovadeiras. Men para maquia •
Medicamento para combater as enterimal estar geral
mal vegetal ou mineral em bruto ou nas agricolas furadeiras.. gadahhotil
tes com diarréa, cólicas e tenesmo Inparcialmente preparados: Abrasivos em garras para arado, grades de discostestinal indicado na flatulência e desenTermo n.° 616.917, de 13-11-63
bruto, argila refratária, asfáltico em ou dentes, máquinas batedeiras para
teria
• Almeida Cardoso & Cia; Ltda.
bruto, algodão em bruto, borracha em agricultura, máquinas insetitugai,', ai&
- Guanabara
Teimo n.° 616.913, de 13-11-63
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora, influa vaporizadoras. máquinas de
Almeida Cardoso ti Cia. Ltda.
caolirn, chifres, ceras de plantas, ceras mungir, 'máquinas niveladoras de cerrai
- PRORROGAÇÃO
Guanabara
vegetais de carnauba e ariéuri, crina maavanaar‘uradoras para a aviai/. )
•
• Preto
de cavalo, crina em geral, cortiça em tura.. máquinas de plantar. ' motochava
bruto, -cascas . vegetais, espato, ervas ruas, máquinas regadeiras, máquinas
.•am emb.., • lha.
medicinais, extratos .. oleosos, estopas roçar, de semear. para 'sulfatar, de
5 . 5 'atai:
a.
4453, MIM C ca. e . d.*,
enxofre. fõlhas. 4ibras vegetais, flores toaquir, de triturar, de esfarelar :erra,
pC/CMCCIO agiANCE4
N.O PC V..,
secas.' grafites: goma -em bruto. grau* para irrigação.. para matai formigas e
em bruto, kieseighar, liquidos de plan- outros insetos., para burrifar e pulou/.
tas. laica em brutot ou parcialmente tar desinfetantes. vara adubar, para
preparados, minérios Metálicos - madei agitar e espalhar' palha. para colher
ras 'em bruto ou parcialmente traba- alwodào, para colher cereais, máquinas
Medicamentos • paar combater a asma lhadas, em toras, serradas e aplazradas amassadoraS para fins agricolas de
crônica e recente, tosses timida e s'éca mica, mármores em bruto, óxido de cortar árvores, para espalhar, para cacom ansiedade, dificuldade de respirar e manganes, óleos de cascas vegetais pilar. máquinas combinadas para is.
•
expectorar.
óleos em bruto ou parcia- Imenee prepa., mear • e culturar, de desbanar, para *a• .Classe
rados, plumbagina em bruto.. • pó de silar. -máquinas e moinhos para forra.
__ 3
Termos ns. 616.918 a 616.967, de
moldagem para fundições, pedras Ni pena, ' máquinas toscadoras, ordeaadoNiedicainentoso, para - ccrnbater as dis13-1 1-63
tadas, piche em bruto, pedra calcária, res ineclaicos, raladores mecânico., ropepsias nervosas e. gástricas, caracteriSão Paulo
plantas medicinais, pedras em bruto. los compressores para a agricultura,
zadas pela dificuldade e lentidão 4,
q uebracho,• raizes vegetais, resinas. te sachadeiras, semeadriraa • segadeiras,
digestão, arrõtos, língua saburrosa e
sinas naturais. resíduos Mateis, siliclo, socadores de terra, tosadores de •resonolência, após as refeições
seivas, talco 'em bruto, xisto, xisto ssa, tratores agrícolas. Válvulas puis
Térmo n.° 616.914, de 13-11-63
, betuminoso e silicato
máquinas agrieolas
Almeida Cardoso ti Cia. Ltda.
Classe 5
_ Classe 8
. Guanabara _
Aço em bruto, aço preparado, - Paço doce., Aparelhos mecânicos, foto-técnicos e
•
Classe 1
aço para tipos, aço fundido.; aço paróticos, instalaçes e dispositivos, bem
Azul da prérsia. azul ultramaa. alumí- cialmente trabalhado, aço polido,
PRORROGAÇÃO
aço como acessórios para os aparelhos aci• aio em pó para pintura, ácido nítrico, refinado, bronze, bronze
em
bruto:
araalumen, água oxigenada, água raz, ál- mes' lisoa e farpados, bronze de man- ma, a saber; focalizadores, estandar"rabie • Ecietna
tes. caixas, objetivas, diafragmas, obcool para liais industriais, alvaiade, ganês, éronze em pó,
M l bMto
em barra, chumbo turadores, aparelhos para ampliação,.
me.*
• wee
anti-corrosivos, ácido arsénido. brilhan- em bruto ou p
e:sana
Mirem Me. ema.. Tm..
M.s.. e c...
.•
arcialmente preparado, aparelhos para reprodução. aparelhos
tas a óleo, bromorcto de acnônio, birro- cobalto em bruto
MODO DL MAM
ou p arcialmente tra para observação, aparelhos para regu•~ easopelo==
matos.
cloreta
de
sódio,
cloreto
de
r`-'-`111
balhado. 'cimento" metálico, cobre- em lar distâncias, aparelhos fotográficos,
••n ••••••
amônio,
cloreto
de
potássio,
carbonato
teMe.•ama
IS
N.C.. •
de sódio, corantes para uso na Indústria bruto ou parcialmente trabalhado, cou- aparelhos fotográficos estereoscópicosa
••••• Se 101
mineral. creosoto para indústria, carbo- raças, estanho em bruto ou parcialmente aparelhos para gravação e reprodução W4",
nato de magnésia, cloreto de zinco. trabalhado, ferro bruto ou- parcialmente Cl-dimensional, projetores, projetores
•
cloreto de cálcio, eamaltes, goma-laca trabalhado,- ferro em barra, 'em chapa, esterebscópicos. telescópios simples epreparada, glicerina para Lso na in- fundido, maleável, manganês.,. gusa. ve- duplos, lupas, aparelhos .óticos para medústria, hiposollito de sódio. lodureto lho.' gusa, temperado, maleável,
ansie 3
dição e prova, aparelhos medidores da
de amônio, idrosojfito, laca, massa à minas para fechaduras, funis, furadores, exposição a luz, aparelhos para proMedicamento pára combater a diabete base de óleo para correção de pinturas latão en2 vergalhões, altunInto, alpaca,
var objetivas, colimadores. aparelhos
em geral. Elimina O açúcar, to&fica
nitrato, óleos, potássio de sódio po- ligas metálicas, metais em massa, es- para medir a distância] focal, Chapas de
evita o dc pau p eramento organico,
tássio para uso na indústria, secantes tampados, para soldas, para ligas, lima- vidro fosco, aparelhos para 'reflexo.
-- • •
Térmo n.° 616.915, -de 13-11-63 •
Akneida Cardoso ti Cia. Ltda.
•
Guanabara

'PRORROGAÇO

•
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grampear. goma 'arábica, gozadores, peças, juta, jersey, linho, nylon, paca, e
Classe 14,
por espelhos. disparadores, tripés, estojos e bolsas para apetrechos. rapas Vidro comum, laminado, trabalhado escritórios. gis,, godets. instrumentos de paco, percalina, rara', rayon, seda naa 5
em Calas as formas e preparos, vidro escrever e de desenhos, lápis.' lapiseiras, tural, tecidos plásticos, tecidos impe&
para tripés
meáveis e tecidos de pano couro. -,
cristal para todos os fins, vidro indus- malhadores, mata-borrão, má quinas e
Classe 10veludos
trial com telas de metal, ou composi- apetrechos Para apontar lápis. mapa
rara distinguir: Amalgamas, agulhas ções especiais: ampolas, aquários, as- tecas. metros para escritórios e" para
Classe 24
para injeção, " assentos para enfermos, sadeiras, almofarizes, bandejas, cube- desephos. papel' carbono. ['aclaradores, Alamares, atacadores para eanartilliod
aparelhos de diatermia, abaixa-linguas, ias, cadinhos, cântaros. calina, centro. pastas para escritórios. COCO fechos de e calcados, ataduras de algodão para
aparelhos de Raia X. aparelros de • In- de mesa, cápsulas, copos, espelhos, es- metal, pastas para escritórios, com fe- diversos fins, exceto para fins medica.
fra-vermelho, aparelhos para surdez, carradeiras, frascos, tormas para doces, chos de metal.- porta-tiate'ros. porta' nata, bandeiras, bordados, braçadeiras,
bisturiz, cera para articulação e incrus- fôrma para Rimos. fios de vidro, gar lápis. porta-canetas, porta-carimbos, . borlas, cadeados, capas para móveis It
tação, cera colante, cadeiras para cli- ratas. garrafões, graus, globos, haste porta-cartas, porta-blocos, penas. pren- pianos, carapuças para cavalos,
cor.,
nicas Médicas, dentes artificiais, denta- jarros. jardineiras, licoreiros, amimada./ sas, pincéis, 'prendedores de papéis, per- dões, debruns, lã, fitas, forros, franja;
duras, espátulas. gesso, incrustações. ras. mantegueiras, pratos. 'pires, porta' cevejos, réguas. atenda: ,separadores festão, feltro para órgão, fõfos, galar.
Instrumentos cirurgieos, para operações, jóias paliteiros, potes, • pendentes. pe- para arquivos, sinetes, tintas para es- deles, lamparinas, mochilas, mosquete!!
amas para ossos, massas plásticas para cintais, saladeiras, serviços para re- crever. tiralinha. tintas para carimbos. ros, nesgas, • ombreiras e
enchimental
fins- oduntologicos: poste moveis e pon- trescos. saleiros.' tubos, tigelas, traves- tintas para duplicadores, tintas para im- para roupas de homens
e senhoras,
tes lixas:, para fins odontologicos, pon- sas, vasos, vasilhames, vidro para, vi• pressão, tintas para desenhos aparelhos panos para u fanes de fiáveis, não
te moveis e pontes fixas, padiolas,' pra. draças, vidro para relógios: . varetas, para tirar cópias. pastéis de tintas para fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
, escreverservatórios, pincéus para gargamas, vidros para conta-gotas, vidro para
passamares, pavios, rédeas, rendas, reClasse 18
as- ara fiçialsa sacos para gelo, sondas, . autearióveis e para para-briaas e
des, sacas, sinhaniahas para vestido;
seringas hipodemicas
Como marca genérica para distinguir e telas, tampos para almofadas, não ia.
aicaras
assinalar armas, munições de guerra' e zendo parte de móveis, artigos estes
•
Classe, 11 .
•
Classe 15
Ferragens. ferramentas de têmia espade, Para distinguir: artefatos de porcelana. caça. Explosivos.- Fo qos de artificio feitos de algodão, atulham°, linho, juta,
'
Classe
19
, seda, raion, lã, pêlo e fibras não
cutelaria em geral e outros artigos de barro e terra cola, louças vidradas para
metal, a saber: alicates, alavancas, ar. uso caseiro, adornos, fins artísticos e Como marca genérica para distinguir e
incluidos em outras classes
mações pára óculos, arruelas. argolas, instalações sanitárias: Artefatos de ce- assinalar animais Vivos inclusive aves,
Classe 25
aldravas, armações de metal, abridores rácnica para uso caseiro, -adornos e fins ovos em geral, inclusive do bicho da Arvores de natal. bibelts, bolas para as.
seda
de latas, asátne liso ou farpado, assa.; artísticos: Alguidares, almofarizes, asfeita de arvores de natal, cartas • ato.
- Classe 20
cidras. açucareiros; broca, bigornas, bai. sadeiras, bombonieres, bules, barris, bagrá ficas, cartões postais, cartazes, eis.
zelas, bandejas, 'bacias, baldes, bombo- nheiros, copos, caldeirões. cantaras, ca- Ancoras, anéis Para cordas de navios, cals,
pia'y desenhos artisticos, desenhos de.
alares, bulam . cadinhos, cadeados, cas- dinhos, cofres cubas, compoteiras, des- bóias, salva-vidas, bolas para enrolar
comania para tecidos estátuas, estacordas
náuticas
e
cadelas
de
navios,
tiçais. colheres para pedreiros, correia- cansa-talheres, escarraeras,
•
i
Ursas,for- cintos de natação, çintos, salva-vidas, Netas, estampas, gravuras, frutas de
'tesa cabides, chaves, cremones. chaves mas, graus, globos, jarras licoreiros, lavidro, figuras de ornatos. festões, foto.,
• de parafusos, conexões rara encana. vatórios mantegueiras, moringas, nicho, e bóias, cinturões, de natação e salva- granas, frutas de louças, figuras para
mento, colunas caixas de metal para pires, pratos, piles, pratos para orna- vidas,' croques para barcos, fateixas: enfeitar bolos de aniversrlos, batizados,
portões, canos de metal, chaves de fen- mentos pias, porta-jóias, sopeiras, sala- hidráulicas para uso a bordo, ganchos? casamentos e outras. quaisquer comeda, chave inglesa. cabeções. canecas. deiras. serviços para frios, chá e jantar, para botes e dispositivos para arria- morações,
gravuras imagens, lerei. copos, cachepots. centros 3e mesa, co.. travessas, talhas, tijelas, vasos, vasas -los, -jaquetas para natação, salva-vidas,
pinos para separar as penas das cordas tos manequins,' maquetas, obras artistls
queteleiras, caixas para .• acondicionasanitários e xícaras
dos pavios, postes de madeira para cal. obras de pintura, painéis e carta-. „ mento de &lamentos, caldeirões, caçara.
• Classe 16
zes para decorações e para exposiçao, —
las, chaleiras, cafeteiras. conchas. coa- Para distinguir: Materiais para construnavios e roupas salva-vidas para
projetos, mostruários de mercadorias
", dores, distintivos, dobradiças: enxadas, ções e decorações: Argamassas, argila,
, tisci na água , , •
diversas e para propagandas, 'suportes
enxadões, esferas, engates, esguiclsos em.. areia, azulejos, batentes, balaustres, bloClasse 21
feitas para arreios, estribos, esferas cos de cimento, blocos para pavimenta- Para distinguir: Amortecedores, antepa- artísticos para vitrines, estatuetas para
adornos e para fins artisticos, •
• para arreios. espuniadeitain Mamem& ção, calhas, cimento, cal. are, chapas ros, auto-caminhões, alavancas, alavantaboletas
foices, ferro para cortar capioa ferro- isolantes, caibros. caixilhos, colunas, cas de cambio, alavancas de Srelos, aros,
Classe 26 lhos, facas, tacões, fechaduras, ferro co- chapas para coberturas caixas d'água, automóveis, breques, barras de freio
muni a carváo, fruteiras, funis; Minais caixas para coberturas, caixas d'água, braçadeiras 'de mola, buchas, barcos, ba- Artefatos de madeira em geral: Argo- .
para doces, freios para. estradas de caixas de descarga pra lixos: edifica- laustres, barras de tração, barras de dl. Ias, algudares, armações para balcões
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas. gar- ções premoldadas, estuque, emulsão de reçãb, braçadeiras, e suportes do cano e para vitrines, artefatos de madeira
fos. ganchos para quadros, gonzos para base asfáltico, estacas, esquadrias. estria' de escapamento. cubos de veículos cha- para caixas.- tia:nane, bandejas, barris,
carruagens; insígnias, lianas, laminas, II- taras metálicas para construções, lame pas circulares, carroserias, chassis, car- baldeis batedores de carne, caixas, caicoreiros latas' dealixo. Jarnss. machadi- las de metal, ladrilhos, lambris, lusa' cassas, caixas para armaçes, cotovelos, xões, caixotes, cavaletes, cunhas. crunhas. molas para portas molas para de junção, lages, lageotas, material is carburadores, correntes de distribuição zetas, cubas, caçamba, colheres, cestos
• venezianas, martelos, marretas, nutri. tantas contra frio e calor, manilhas, mas- coroas, capotas. caixas d ecambio, ca- para pães, cepos para cosinha. cabos
tes, navalhas; puas pás, prigos, para- sas para revestimentos de paredes, mabos', caminhes, caminhonetes, carros, para ferramentas, cantoneiras, engrafusos, picões, porta-gelo, aasaeiras porta- deiras para construções, mosaicos, pro- conjunots de escapamento, direção. desr dados, estrados, esterinhas. estojos, ex..
pão. porta-jóias. paliteiras, .panelas: rol. dutos de base asfáltico, produtos para ligadeiras, dorsais. engates para veícu- premedeiras, embalagens 'de madeira,
• " densa, ralos para pias, 'Mies regado. tornar impermeabilizantes as argamasescada, formas, gaiolas, guarnições
reis, serviços de chá e café: serras, ser- sas de cimento e cal, hidráulica, pedra- los,- estribos eixos ,engrenagens, em- para porta-blocos, guarnições para corbreagem,
freios
paia
.
veículos,
fronteigulha
p
rodutos
betuminosos.
impermea' rotas, sachas. sacarrolhas, tesouras. tatinas, guarnições de madeiras para
lheres, talhadeiras. torquezes tenazes. bilizantes. liquidos ou sob outras formas ras para veículos, feixes de mola, guar- utensílios domésticos. crio& malas de
nições
para
maçanetas.
gonzos,
grades
Para
revestimentos
e
outros
usos
nas
travadeiras. telas de arame, torneiras,
madeira, palitos, Pratos pipas, pinem,
trincos, tubos para encanamentos trilhos construções, persianas, placas para pa- poriteiras, hélices,, hastes, indicadores puxadores, prendedores de, roupas, pepeças ornamentais de ^iman- de direção, juntas universais, lanchas,
pai aportai de correr, taças. tavernas, vimentação,
to ou gesso
tectos e paredes, papel molas, manivelas, motocicletas, motoci- &atai!" monogramas, palitos, pasinhaa
turibulos; vasos, vasilhames. vsrrurnas para forrarp ara
casas, massas anti-ruidos clos,. • mancais de veículos motonetas, garcinhos e colheres para sorvetes, paClasse 12
para uso nas construções. parqueies painds, parachoques. pistões.pedestais. litos para dentes, táboas de passar rouportões, pisos, soleiras para por- pedais, paralamas, partidas, portas late- pas. táboas de carne, tonéis, torneiras,
- Artigos ed metal comuna - não inclui-dos" portas,
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- rais, pinhões, porta rodas, para brisas. tambores, tampas. suportes de madeira,
em' outras classes: Alfinetes, agulhas, ros tubos de- ventilação,
Todinha, rolos, rosários e vasos
tanques de c-1- reles para basti:ias. reles para faróis, roargolas. botões, colchetes, dedais, tive- - mento, vigas. vi g
Classe 27
amentos,
vitais
.
das,
reténtores,.reboques,
soquetes
para
las s e fechos corrediços, garras, grifas
Classe _17 .
veículos, "serpentinas. tambores de fre- Como marca genérica' Para distinguir e
- de metal, para enfeites de vestidos, ilha •
assinalar artefatos de palha ou fibra,
• ses; lantejoulas, misangas e presilhas Para distinguir maquinas *e instalações ios, .tirantes, terminais para cabos de
não incluídos em outras classes
para
escritórios
e
desenhos
em
geral:
baterias,
tuchos,
varetas
de
veiculos.
Va•
_ Classe 13
Arquivos para correspondência, almo- rais de velculos, varetas de controle de
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
afogador e velocipedes e volantes
Tbotoaduras para punhos, águas ma fadas para carimbos e para tintas, abri.
Casar 22
pl asticos e de nylon, recipientes fabritinhas lapidadas, alfinetes para adornar dores de cartas, arquivos. apontasiorea
vestuários, de metal precioso,. semi- berços para mata-borrão. borrachas, Para distinguié; _— Pios de algodjto, cados de material plástico, revestimen.
precioso' ou suas imitações, anéis de brochas. canetas para desenhos, corta- fios de linho, cahnhame e juta, _fios de tos confeccionados de substâncias anidores de papel, colchetes. carimbadores,
adorno, balangandans, berloques: Leia- cestos para papéis e correspondencia. seda natural, rayon e fios de IA; para mais e vegetais, argolas, açucareiros,
coa, broches, colares, contas de metais classificadores. chim, coladores canetas, tecelagem, para bordar, para costura, armações ara oculos, bules, bandejas,
- ou pedras reciosas ou serni-reciosas e compassos, adires. canetas tinteiros, ca- tricota gemo e . para' crochet.' fios plásticos bases para telefones, baldas, bacias, cai.
ias, carteiras, chapas, cabos para fere fios de celulose
•
.suas imitações, usadas como adornos netas esferográficas desenhadores, dataramenta e utensilios, cruzetas, caixas
•
Classe 23
' ou na confecção de bijouterias, corren- dores com minas, descansos para lápis
tes de usoindividual ara adorno, dia e canetas, esquadros, espátulas, furada Para distinguir: Tecidos em geral, teci- para acondicionamento de alimentos,
mantes lapidados, esmeraldas lapidadas, res, fusins, fichários. fitas para mígul- dos para confecções em geral, para ta- caixas de material plástico para bate.
medalhas com -santo, pulseiras._ safiras nas de . escrever, fichas para arquivos. peçaria e para artigos de cama e mase, rias, coadores, copos,' canecas, colhaa •
'apiadas, topázios lapidad'n turmalinas maquinas para aacrever. calcular, e so- algodão, alpaca, canhamoa cetra, caroá. res, conchas, cestas ara d. o, cestinhz!
lapidadas .e turquesas lapidadas
mara> fitas gomadas, máquina, para casimiras, fazendas e teclias da /á em capas para albuns e para livros, ah,
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Classe 2
sies, cestos, castiçais para velas, aaixat robe de chambre.. roupão sobretudos =automóveis, guarnições para veiculos.1
para guarda de objetos, cartuahos, coa- suspensórios, saídas de banho, sandálias lasicheiras para escofares, lirninas de . Aguardente. aná, aperitivos, bagaceira,
dores para cha, descanso para pratos sweaters., shorts sungas. stolas, sou- borracha para degraus, listas de borra-1 batidas, brandy. bitter. cachaça, cervecopos e copinhsa de plástico para sor- tiens, slacks, tains toucas. turbantes de borracha manoplas. caa,anetas, pro.1 jas. cidra, conhaque, extrato de malte
tetores para para-lamas, assestares de fermentado, fernet. genebra, gengibirra
ternos, uniforrric.s e vestidos
vetes. 'ccrarrinhas, pasinhas, garfinhos
para:choques. pedal- do acelerador. pe- o,n, ginaer, kirsch, kummel, licores,
37
•
CLIS.L:
de plástico pára sorvetes, forminhas de
plásticos de mesa, estojos para oculos, Para distingias: Roupas . bransas, Para. dal de partida. pesas para busmas,' aiarasquinhosa nectar. pipa:mina ponpratinhos pneumáticos, pozaas de borembals.sams de material plástico, emba- cama e mesa, acolchoados para camas. racha para bengalas e macias. rodas,- ches. rum. suco de frutas com álcool,,
vinhos, vodka e whisky
lagens de material plástico para sorve- colchas, cobertores, esi;.egões, tainhas.. massiças, rOdizios, revastanratos deClasse 43
guardanapos,
logos
de
toalhas,
itsgma
tes, estojos para objetos.' espumas de
borracha, rodas de borracha para mó- Agua tanica e gasosa, água mineral
radar!, esteiras, en‘ietes para automó- bordados, lençóis, mantas para camas veis, Sanfonas de vácuo. suportem de' artificiara guaraná, refrescos e sucas
veis, massas antaruidos, escoadores de pano; para cosinlsa e panos de pratos mofos, sapatas do pedal ie orsaue. se-;
frutas naturais e artificiais •
pratos, funis, formas para doces, fitas toalhas da- rosto e banho ° toalhas eia sernbaio e Isolador. atacares semai
.
Classe
44
isolantes, filmes virgens, fios de cela mesa. toalhas pa-a intar. amibas para pneumáticos, suportes de .âmbio, san- Como marca genérica para .distinguir
lose, fechos ara bolsas, facas, guarni- chá e cala, tiaaaas para banquetes, fonas de partida, saltos. saias e solados assinalar tabaco manufatioado ou não.
ções ara chupetas e mamadeiras, guar- guarnições Para c,, tr:, e meSa toalinhas de borracha, surdinas de a-as-acha para Artigos para tuniantes. • exceto papel
cobre-paol
nições para porta-bbcos, guarnições
aplicação 209 fios, relegráf i 703 e tarefa(classe 38)
Classe 38
para liquídificadores e para .batedeiras
travadores • de meta. tigeisat
Classe 45
c)e frutas e legumes, guarnições de ma- Aros para g uardsnapos de papai • turma tampas de borracha para conta- Como marca genérica para distinguir e
aglutinados,
álbuns
(eia
branco),
álbuns
gotas. t.has de borracha tiara ebboração. assinalar sementes e mudas a agricula
terial plástica para utensílios e bojetos,
de substâncias quitra-as
guranições para bolsas, garfos. galerias para retratos a autaaaitos.,bC1C3CS (exfura, horticultura •e a floricultura, Paia
para cortinas, jarros, lancheiras e lami- ceto para brinquedosa blocos para
res naturais
Case 43
correspondência, blocos para calculca
Classe 40
nados plásticos
blocos para anotações, bobinas brochu- Para distinguir: Móveis em geral, de Alvejantes, amidos, anil, água de lavaClasse 29
Canso marca genérica para distinguir e ras não impressas. cacteenos •-de escre- metal 'vidra, de aço ou madeira, asso- deira. água sanitária, cera para soalho s.•
assinalar escdvas comuns (não incluí- ver, capas par adorurnentos, carteiras. fados ou não. Inclusive móveis para es detergentes, espOnja de aço, lóstoros,
das nas ciasses.6;17, 11 e 48), espana- caixas de papelão, Cadernetas, cader-' critórioa Armários. armaários para ba lixaria, lã de aço, pomadas para calnos, caixas de cartão, caixas 'para pa- ribeiros e para roupas usadas. almota-' çados. palha de aço, preparados oarr
dores e vassouras
Casse •30
pelaria, cartões ala visitas, ca: iões co- das..acolchoados para Móveis. bancos, polir e limpar madeiras vidros, metais
Corno marca genérica para distinguir e merciais, cartões rriáices couieti, car- balcões. banquetas. bandejas, domasiia. e objetos,- panos para polir e pára fina
assinalar guarda-chuvas, bengalas e suas tolina,. cadernos de papei melimetrada yes, berços biombos, cadeiras, carrinhas peza, panos de esmeril e material abra,
partes Integrantes
e em branco para desenho, cadernos para chá e cale conjuntos para dor sivo empregado na limpeza de metais 4
Classe 31
escolares, cartões em branco, cartuchos mithrios, conjuntos para sala
objetos, sabões em geral e saparsácemaComo marca genérica para distinguir e de cartolma, etapas planogáficas, ca- ta; e sais de visitas, ' conjuntos clara velas e velas a base de .estearias
assinalar tendas, lonas, correias de dernos de lembrança, carreteis de pa- terraços, jardim e praia, conjustos ds sabões em pó. ia flocos, esponjas do
transmissão e de tóda espécie, cordoalha pelão. envelopes, envMucros para cha- armários e gabinetes para copa e :nolimpeza
e barbante. Material de vedação e rutos de papel, encadernaçao de papel tórias. cadeiras abe balanço, caixa de
Classe 47
.
mangueira
os. papelão, etiquetas, fõlhas indicas, madeira. espreguiçacleirasi guarda -rou- Óleos. de qualquer espécie para UnaClasse- 32
ralhas de celulose, guardanapos, livros pas, estantes, mesas. ~milhas mesi- nação, aquecimento e lubrificação. Pe.
Almanaque& anuários. ãlbuns hapset não Impressos,' livros fiscais; livros de nhas para rádio e televisão. inesinaa asiles, refinado, 'semi-refinado ' e não.
nata e estrangeiros, publicações irapses- contabilidade; mata-borrão; ornamentos para máquinas de escrever, móveis pa refinado, com ou sem a mistura .de
las, revistas. Propaganda est rádio. de papel transparente; pratas, papeli- levisão, molduras para quadros Porta. óleos minerais,, animais ou vegetai.%
televisa° tornais, programas radissfóni nhos, papéis de estanho e de alurninio, retratos poltrcnas. asoltronass 'amas, para 'a iluminação aquecimento tirara.
toa, peças teatrais e cinematográficas papéis sem lir:11)725Sn, papéis em branco
prateleiras porta-chapéus, sofás,
licação ou combustão, t. graxas. Proe revistas impressas
- sofás-camas 'travesseiras e •
s
combustiveit prOvenidutos 'e óleo
para impressa°, papéis fantasia, menos
Cla.sse 33
,
entes de petróleo
par Narrar, paredes, papel a. lmasa rim
Reivindica a requerente a denominaçan ou sem pauta papel crepon,
Classe 48
•
'ATMA", elemento distintivo de seu seda, papel impermeável, papel em na
Para
distinguir
artigos de toucador e
A
ica
[mi
ras.
ai
s
t;
a
lho,
aspargos
some comercial, para assinalar 'uru edificais (prédio), sito na Capital do Estado bina para impressão, papel e.nserada. mticar. alimentos para animais, amido perfumarias em geral: Aluuscar, agua
palel higiénico, papel impenneáxel. amendios, ameixas amendoim, araruta de beleza. água racial, água de lavanda,
de São Paulo
para copiar, papel para . desenhos, pa- arroz. atuns. aveia, avelãs. azeite, azei agua de- colônia. amanhos' água de
Classe 34
Como marca genérica para distinguir e pel para embrulho impermeabilizado tonas, banha, bacalhau. b a' 'fatas. bahs guinas agua de rosas. água .'de eltazeusinaras tapetes, corthias e panos para, papel para encadernar, rapei para' es- biscoitos, bombons, bolachas baunilha mas scsania perfumada liquida em p6,
tssoalhos e paredes. Linólebs, oleados: crever, papel para imprimir, papel pa- 'café em pó e em grão, camarão caneta ema pedras. para banho.- o:abananas,
e encerados, inclusive para instalações' rafina para embrulhos, papel celofane, em pau e em pó, cacau, carnes, chã nandolinas. batons. cosméticos. para o
papel celulose, papel de linho, papel caramelos. chõeolates. confeitos, cravo cabelo, pestanas.. ctlioa t • bigodes.
hospitalares
absorvente, papel para embrulhar ta- cereais, cominho arem ede leite, cremes crayonsa cremes para a pele. carmins, .
• Classe 35
krtefatos de couro a saber: arreios, boi- baco, papelão, recipientes" de papel, ro- alimenticioss croquetes, compotas. can cheiro* £143 pastilhas, ein tabletes. em
ias, bainhas para facas e punhais. car. setas de papel, rótulos de papel, rolos Oca coalhadas castanha, cebola. condi lentilhas em trociscos e em pílulas.
eiras
capas e lombadas para livros. de papel transparente, sacos de. papel, mentos para alimentos. colorantes cremes para barbear. cremes dental.
:cidras, chicotes, capas, estojos, esto serpentinas: tubos postais, de cartão. chouriços. dendê, doces, doces de Eru- depilattirios. desodorantes ...assolventea
tubetes de pape/
as para armas de fogo, freios, guarnims. espinafre. essências alimentares em- msanrias. extratos..estoios .perfumei,
Classe 39
ões de couro para animais de tração,
padas, ervilhas, entravas, extrato de to creme para limpeza da peleae para base "
psarnições de couro para animais de Para distinguir: Artefatos ie borracha, mate tarinhas alimentícias, favas, fé de pó de arroz. asmaltes para unhas acataria: lacas e canro, malas, porta.. borracha, artetatos 'de borracha para cuias' flocos, tareio, termentos. feijão esciivas a para dentes cabelo roupas.
matas,. porta-documentos, pastas, porta. veiculos. artefatos de borracha não hs- figos, trios, trutas sécas. naturais • cria ciliose unhas. fixadores para o cabelo,
dqueis. pe/egos, rédeas, selas, selins cluidos em outras classes: Arruelas. .ar- ializadas: glicose, goma de Mascas gor- pestanas cílios e otgodes. fivelas para
sacos de couro, surrões e skons golas. amortecedores, assentos para ca. duras, grânulos, grão de bico, gelatina o cabelo, glicerina perfumada para uso
deiras. borrachas para aros.. batentes de goiabada geléias. herva doce. 'serva de toucador -grampos' para o cabalo
Classe 36
• `ara distinguir; Artigos de vestuarios cofre, buchas de estabilizados buchas., mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite. para maquilagem, lançamertunie& loroupas feitas eia geral: Agasalhos, buchas para jumelo, batente de porta. condensado, leite em pó. legumes em ções. liquido, dentitrictos. sia pásta ea
ventais, alpercatas, anáguas, blusas batente de chassis, bicos para dainadei- conserva, lentilhas. linguiça, louro mas. geléia de petróleo perhimada, lápis
otas. botinas. 'blusões: boina& baba- ras, braçadeiras, bocais. bases para te- sas alirnenticias mariscos manteiga, sabão em creme em elixir. • em pó
Iluuidor p ara ondulação "manente.
ouros, bonés, capacetes, cartolas, cara- lefones, borrachas para carrinhos indus- margarina, marmelada, macarrão mas. lixas para unhas. laqué. ;Óleos
para c
triais, borracha' para amortececro`res.
uças, casacão, coletes, capas. citares. bainhas
de borracha para rédeas, cochins sa "de tomate. mel e melado, mate. mas- cabelo' pasta e pós para lentesschecols. - calçados, chaéups. cintos de motor. câmaras de ar. chupetas, 'cor- sas para mingaus, molhos, moluscos. mes. petróleo para uso de sou cadot
combinações, corpinhos, calças dões massiços de borracha, rabos para mostarda. mortadela,. nós moscada. no- pastas m pó para as •nhas . oon-posar
Te senhoras e de criassças, calçlSea,
ferramentas, chuveiros, calços de bor- zes; óleos comestíveis, ostras, ovas; para p6 de atroz papéis perfamadoa
as. camisas, canaisolim, camisetas racha, Chapas e centros de mesa, 'cor- pa4es, paios praline& pimenta, Pós siara carminados, e com pé de nrrea pentes
uecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, das de borracha, cápsulas de borracha pudins, pickles. peixes, presuntos pa- pomadas perfumadas para • 3 srnbeleia
alas, casacos, chinelos, dosaia6s, achar- para centro de mesa. calços de borra tês petit-pois. pastilhas, pizzas, pudins mento da cutia, pon-pnns pó de
. ms, fantasias, fardas para militares, co- cha para máquinas.. copos de borracha queiloss rações balanceadas para aniarroz
eglais, fraldas, galochas, gravatas, gor- para freios, dedeiras, desemupideiras. mais,. requeilões, sal. saga sardinha
Classe 49 'en:
ros, jogos de litigaria, laquatata leques, discos de mesa. descanso ,ara pratos, sanduiches. salsichas salames sopas
jogos, brinquedos. artigos desportivos
uvas. ligas, lenços, manta,
encostos, êmbolos. esguichos estrados. taradas. sorvetes, sueca de tomates e de passatempos, a saber; álbuns para recintéis. mantas, mandrilo, = ata" Pa esponjas de borracha em sumbraiacto frutas.: torradas. , tapioca, tâmaras, talha. cortar e armar aviões, automóseis
-etós,pal hor,pulve .rina, para torneiras, fios de borracha iisos ' aro 'tremoços, tortas, tortas para ala- aros, argolas, bercinhoà, bonecas, bone.•
'peugas, pouches, polainas, pijamas, pw fôrmas de borracha. guarni,ões para
atenta de animais "e aves, torrões,
cos, baralhos de cartas bolas para
lios, perneiras. quimo*" regalam móveis, guarnições de borracha para
touclnh0 e vinagre
lodos os esportes. brinquedos em forma
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de animais, balões de brinquedo, bilha- e d'e visitas, envelopes, papéis de carta marca foiográfir,,cs, geladeiras, garrafas Termo n.• 616.969, de 13-11-63
res, brinquedos mecánicos, brinquedos fichas, apostilas. folhetos, memoran- térmicas, geralwas automáticos, geradoJoão Alberto Costa
em forma de instrumentos musicais,j duns, duplicatas, -chagues, promissórias, res estáticos e eletrônicos de alta freSão Paulo
faturas, ingressos e convites
quência, que funcionam com válvulas,
brinquedos em forma • de armar, brin-1
para aquecimento, por dielétrico e Induquedas' de borracha com ou sem assoClasse g
ção, fitas magnéticas, aparelhos para LIVRO D° ALFAIATE
via, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas, de Ioga:, chocalhos. caneleiras Para ciisfinguir: Artigos e aparelhos gás engarrafado e aparelhos de inverpara esporte. cartões para •lato, casi- elétricos e eletrônicos em geral; apare- são, heliógrafos. hidrdmetros, kolofotes
nhas de brinquedo, tasinhas de armar. lhos e artigos para instaiaçáo elétrica e para automóveis, interruptores, isoladocadeiras de brinquedo, carteiras e en- hidráulica; conjuntos de peças óticas res. impressores, aparelhos de intercovelopes com falhas para recortar •e formando diversos aparelhos de ótica; municação, indicadores de cliveis, imáns
armar, calçados para bonecas, cordas Instalações elétricas e artigos eletrôni- permanentes para rádios, aparelhos de
para pular, clavinas para tiro ao alvo. cos para 'automóveis:, aparelhos e aces gás engarrafado, gravadores de fitas,
CORTE 'ABSOLUTO,.
copos de, dados, caixinhas de música, sórios para rádios; aarelhos e instru- gravadores de 'Bisca/s. máquinas kupresdados, dardos, discos, ,dominós, espin- mentos didáticos; instrumentos de pre- soris cotogrãicas. isoladores de corClasse 32
gardas de brpincinedo„ espingardas de cisão; instrumen
- tos cienti'icos; acende- rente, -isoladores elétricos, -instrumentos
•
Livros
matemáticos
e
didáticos,
instrumentos
Vento. •estaquinhas para jogar, enigmas. dores, acendedores eletrnicos, acumulaengenhos de guerra de brinquedo, fer- dores, abt-jours, alto-talantes, antenas. fisicoi, instrumentos de calcular, instru- • Termo :as 616.973, de 13-11-63
rinhos de engomar, ferramentas para acumuladores, amplificadores, anemófila- mentos para medida e contrôle para meBar e Café Andradina Ltda.
crianças, figuras de aves e animais, aros, amperéanetros, assadeiras dera cânicos, intermediário para filmes, tamS•ão Paulo
figuras para lago de xadrez, fogões e cas, adaptadores de microscópio, agis padas, lunetas, liquidificadores, lupas.
fogãozinros de brinquedos, jogos de lhas para fonagrafos, aqurcedores de lampeões, lustres, lentes aparelhos lufutebol de mesa, joelheiras para esporte. ambiente, aparelhos de controle e media' minosos. aparelhos de luz fluoiescen
4ãaochos para pesca, guisos para crian- da, aparelhos de expurgo utilizados na tes, limpadores de para-brisas. lanterças, halteres, anzóis, iscas • artificiais limpeza e desinfecção de sentinas, mi- nas portáteis e lanternas *de rnao ,uzes
para pesca, jogos de damas, jogos de tOrios e outros locais, aparelhos de li- traze"-as para sreiculos, microscópios,
Industria Brasileira
dominó, jogos de raquete, linhas para' gaçáo pata banheiros, aparelhos de ar micranietros, manéanetroa, monóculos,
mostradores
de
rádios.
mipesca, luvas para boa, para esgrima, refrigerado, aparelhos de ar condiciona- mostradores,
Classe 41
para jogador de soco, máscaras cama-: do, apareiros de alta tensão, aparelhos a-ofones, medidores de rõscas, lentes de Pastéis, empadas, arroz doce, pudins,
valescas, mesas de bilhar, de campista, automátiaas para descarga de água. contacto medidores de intervalos, apa- croquetes, frias, sorvetes, pizzas; hamde roleta, de xadrez, mobilias de brin- aparelhos de alarme, aparelhos de aprci-, relhos para medição. miras de qualquer burguer, sançluiches, doces, frituras e
•quedo, miniaturas de utensílios domés- 'danação, aparelhos para arqueação de graduação. massaricos, uormag-alos, nisalgadinhos
`E.
ticos, patins, patinetes piões, petecas, volume, balanças, baterias, batedeiras, VeiS de ferro, natais d'água para calTermo n.° 616.974. de 13-11-63
-plarquetas para ginástica, peças de batedeiras para refresco, batedeiras pa deiras, óculos, instrumentos óticos de
Bar e Lanches Tenaz Lida,
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo- ra liquidas e massa, binóculos, bules observação e medida, aparelhos de onSão Paulo
tas, pianos e outros instrumentos musi- elétricos, businas baterias elétricas, ba, dulação permanentes, objetiva para mocais de brinquedo. pistolas de atirar rômetro, bussOla, bobinas, benjamins, fiadores, inisturadores ara banheiros,
flexas, papagaios de papel, panelinhas, balcões frigoríficos, aparelhos para boa painéis de carros, para-raios, plugs, paquebra-cabeças em forma de armar, dar, aparelhos para banhos de ar,,quen- • nelas elétricas, panelas de pressão pisraquetes, redes de pesca, redes para ta, chuveiros . elétricos, coqueteleiras, • tolas de pintura. pick-upk; pilhas secas
rumosp antógratos. parafine .
j
jogos, -rodas de roletas, revólver de campainhas elétricas, chaves automá elétricss,
tical,
chaves
para
antenas
e
fios
terra,
fremi,
pantemetrOs.
pirómetros, instru , brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta,
Indústria
preeisâo, eriscóplos. projetocontactos
elétricos,
candelabros,
bobimentos
de
bleiros para jogos, tacos . de bilhar,
m
ires cinematográficos,
nas
para
rádios
e
televisão,
chaves
de
potenchimetros,
•
Classe 42
tambores para crianças, tansburéus,
targboretes. ténis de mesa, trens e vias- alavancas, chaves de tomadas, comuta . pristraa fotográficos e puxadores de Para distinguir: Cervejas, vinhos,
férreas para brinquedos, varas para dores, cafeteiras elétricas, compassos, filmes, pince-nez. aparelhos de refrige- aguardentes, licores, aperitivos, krnet,
câmaras frigoríficas. caixas de descar- ração refrigeradores, réguas de aço, whisky, kumel vermouth, congnac, branpesca, vagonetes e zepelins
ga para vasos sanitários, aparelhos Pai rádios, refletores, reatores, relays, re- dy, flauta. bitter, vinho quinado pipera
Classe 50
•
Impressos em geras cartões comerciais ra bordar, pães, cafeteiras automáticas., captores. regadores automáticos, reló- mint, gin, punch, genebra, anis,. nectar
• e cie visitas, pla
c as, cari
letre
ir
mbos,
e suco de trufas com alcool
o.. armaras fotográficas e • cinematográficas gios, relógios de onto e de vigia, redra
displays, cartazes, tolhetos, folhinhas, chassis, condensadores, castiçais, coa- tores, resistências elétricas, registros - paTêm on.° 616.975, de 13-11-63
promissórias, carimbos e propaganda denisdores para vapor. ealimadorea 1 ra água, registros para canais e comMauricio Marcos Nhuch
em geral aparelhos cortadores de raios, cabos e portas, receptores de sons, reatores paGuanabara
condutores elétricos, contadores de rol ra luz fluorescente, reostatos, registros
Termo n.° 616.968. de 13-11-63
taÇá0, caixas para revelação de papéis para vapor registros para bidês, para
B. Andrade & Leal Ltda. .
nsoltográficos, câmaras ampliadoras, má- banheiros,', q uebra-luz es ,' ragistros para
São Paulo
quinas- cinematográficas, instrumentos aparelhos . bebedcsuros, para lavatórios e
de calcular, chicotes para automóveis, para asas, secadowes para cabelos. sor
cronômetros. carrilhões, 'aparelhos de veteiras, • sincronizadores. sextantes, secopiar fotografias, aparelhos calibrado- lecionadores, sifões, sereias de ' alarme.
Indústria Brasileira
a:•11
res, aparelhos cinematográficos, apare aparelhos para soldar. soquetes, sinalhos de contraia cinematográficos, apa- leiros, reguladores automáticos ou não,
Classe 49
aparelhos de coatrle cinematográficos, aparelhos de televisão telelupas, ter& Brinquedos, com excessão de velocipeaparelhos de controle ' de sons, apare- metros tomadas, talescópios, tomadas de des e bicicletas. Jogos e passatempos
lhos de comunicação interna, discos gra- correntes, teodolitos, tecnigra cos, term5Tercao 'n.° . 616.976, de 13-11-63
vacios, diais, duchas, diafragmas para metros, aparelhos de telégrafo sem fio,
Imobiliária Nova York S. A.
fotografias, despertadores, enceradeiras, transformadores, trenas, torradores de
Guanabara
expremedores elétricos, estufas este- cereais, torneiras de comressão, torneis•relizadores, esquadros de aço, esquadros ras de alta pressão, torneiras . com disde agrimensor, extintores de incêndios, positivos para aquecimento de água, teINDÚSTRIA BRASILEIRA •
PRORROGAÇÃO
aparelhos para expremer frutas e legu- Monas, telescópios, transmissores, tocamas,
aarelhos
estereoscOicos,
escalas
iadiscos
automáticos
ou
não,
tubos
con• Classe 49
dicadoras de maré, eletrômetros de caia- duits, terminais para baterias, voltimeBolas
drantes, espectorscópios, aparelhos de troA ventiladores, válvulas, vitivulas
.Tertno-s as. 616.970 a 616.972, de
contrele e medida, exaustores, estojos de redução, válvulas para rádios, vál13-11-63
para filtros com torneiras, aparelhos vulas de descarga • e pressão, válvulas
Classe 33
Telespring S. A: — Indústria Ele- eletrônicos em geral,' equipamentos ele- de comportas. véla ara filtro, aarelbos
Sinal de propaganda
trônica
de
trknsmissfo
e
..n~1.1•••
tranicos elétricos e rádio-técnicos, fo- transsitores, aarelhos
Rio Grande do Sul
Termo tas 616.977, de 13- 11 -63
gbes, fornos e fogareiros elétricos, 'orecepção de sons, tripés
.
,
Rádio Técnica Estrela D'Aiva Ltda.
róis, faroletes, fios ara eletricidade, fios
Paraná
classe 32
terra, aparelhos fotográficos, ferros elé• tricos de engomar e pasar felaos cca
aluna carvão, ferros elétricos para sol- Alrnanaasues anaários. , álbuns impres
t
dar, fervedores, fusiveis. filmes revela- soa, cartazes, catálogos, jornais tsacic
. .
azis
e
estrangeiros.
publicações
impres1 dos, formas elétricas; faros de óleos
Indústria
Brasileira
para motores, aparelhos de frequência sas. revistas. Propaganda em rádio,
.
.
Classe 50
modulada.. máquinas fotogra 4icas, tilm ., ..; telev',- -ão. to-nais. programas radio/0111•
Classes:
e 33
(3 timbre da sociedade, carimbos, real- ;agidos, fonógrafos, fitas métricas, :os
ina pesas -taail'aiis e cinematográficas
e . tY. vl ,zt 1 ,1 Impressàs
bos, letras de cambio, cartões comerciais trumentos fisicos, focalizadorea p ra rã

J-"i•. er~

•1MOBILINO

Arditrião

DIO TÉCNICA
ESTRELA' D'ALVA

cist!;
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Memak S. A. ndústria Brasileira de
Màquinas
Rio Grande do Sul

Março de 1964

Termo • n.° 616.988, de 13-11,63
Indústrias Alimentícias Flórida Ltda.
Guanabara
"

caro& casimiras, fazendas e tecidos de
lá em peças, juta, jersey, linho, nylos,
paco-paco, percaline, rasni. rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos ia.
King of Palms do Brasil permeabiliiantes e tecidos de pano couro
ARMAZENADQRA e veludos
Classe 24
Indústria Brasileira
Para distinguir: Artefatos de algodão,
Classe 41
nylon, plásticos. canhamo, caro& juta,
Palmitos
lã, linro, paco-paco, rami, rayon, seda,
Classe 33
Titulo
natural e outras fribras, alamares ataTermos os 616.989 'e 616.990, de
a
•
cadores, bicos, bolas de tecidos para
-13-11-63
Timm n.° 616.979, de 13-11-63
Indústrias Alimentícias Flórida Ltda. senhoras, bordados, borlas, bandeiras,
José dos Santos
Classe 21
Guanabara
cordões, cadarços, coadores de café,
Rio Grande do Sul
cobertas para rauqtes, coberturas para
Locomotivas a vapor
cavalos, debruns, enfeites, etiquetas, enPARAGUALAMA
Termo n.° 616.986, de 13-11-63
tremeio, entrelas, flamula, fitas, franjas,
Cobrade — Companhia Brasileira de
filtros de café, galões, laços' de chapem',
Indústria Brasileira
Desenvolvimento Econômico
mochilas, montas. nesgas, • ombreiras,
Guanabara
passamanaries, palmilhas, pavios, sacas,
Classe 36
Polainas de fada espécie, para homens e
passamanes, pon-pons, pingentes, renIndústria Brasileira,
crianças
das, redeas, redes, sacos, sacolas, tiras,
Classe 41
telas para bordar, xergas
Um
produto
dietético
corno
substituto
Termo n.° 616.980, de 13,11-63
da sacarose nos regimes alimentares
Madeireira Ocoy Ltda.
Tértno n.° 616.995, de 13-11-63
Classe 3
Paraná
• Reli-Representações Estaduais- Ltda.
Um produto dietético nos estados dia" Guanabara
béticos e como substitu da sacarose _nos
Madeireira Ocov
regim
. es alimentares
•
Classe 4
remos ns. 616.991 e 616.992,, de
Titulo
13-11-63
-4
John S. Brown And Sons, United
Tênno it.° 616.981, de 13-11-63
Tnglaterra
Norberto aPtriota
Indústria Brasileira'
Paraná
Classe 7
PRORROGACAO
Máquinas e utensílios para serem usa- Escritório Jurídico
—
dos exclusivamente na agricultura
SHAPAROCK.
horticultura a saber: Arados, abridorei
'Contábil7
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâCIISSC 24
I Alamares, atacadores para espartilhas nicos e empilhadores combinados
e calçados, ataduras de algodão para arrancadores mecânicos par agricultu"Norberto Patriota".
diversos fins, exceto para fins medici- ra, batedeiras para cereais, bomoas
Classe 33
Classes: 6. 8. 16. 21, 23, 25, 27; 28; nais, bandeiras, bordados, braçadeiras, para adubar, ceifadeiras, carpideiras',
Título
32; 33; 34; 35: 36: 37; 33, 39, 40. borlas, cadeados, capas para móveis e ceifados para afloz, charruas para agr149 e 50
Termo n.° 616.982, de 13-11-63.
pianos, carapuças para cavalos, cor- cultura, cultivadores, debulhadores,
Comercial Técnica de Antenas Ltda.
dões. debruns. lã, fitas, forros, franjas destocadores, desentegradores, puna gaTitulo
Paraná
festão, feltro para órgão, fôfos, galar- dores para a agricultura, escarrificndoTèrmo n.° '616.987, de 13-11-63
detes, lamparinas, mochilas, mosquetei- res, enchovadeiras, facas para máquiPredial Furnas Ltda.
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos nas agricolas, ferradeiras, gadanhas,
Comercial Técnica
Guanabara
para roupas de homens e senhoras, garras para arado, grades de discos
panos pua en ceites de móveis, não oudentes, máquinas; batedeiras para
fazendo parte dos mesmos, palmilhas, agricultura, máquinas insetifugas, máAntenas
passamares, pavios, rédeas, rendas, re- quinas vaporizadoras, máquinas de
Classes: 8 e 33
des. sacas, sinhaninhas para vestidos. mungir, máquinas niveladoras de 'erra,
Titulo
telas, tampos para almofadas, não fa- máquinas perfuradoras para a agriculINDÚSTRIA BRASILEIRA
zendo parte de móveis, artigos éstes tura, inquinas de plantar, motocharTêrmo n.° 616.983, de 13-11-63
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta, ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
0 Mundo em Noticias Jornais CinemaClasse 16 •
roçar,. de semear para sulfatar de
seda, raion, lá, pêlo e fibras não
tográficos S. A.
tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
incluidos em outras classes
São Paulo
Para 4.3tinguir: Materiais para construpara irrigação, para matar formigas e
Classe 23
ções e • decorações: Argamassas. argila,
Tecidos em geral, tecidos para confec- -outros insetos para burrifar e pulveriareia,
azulejos.
batentes,
balaustres,
blo, O MUNDO EM NOTICIAS
cos de cimento, blocos para pavimenta- ções em geral, para tapeçarias e para zar desinfetantes, para adubar, para
Inclua tria Brasileira
ção. calhas, cimento. cal, cre. chapas artigos de cama e mesa: Algodão, al- agitar e -espalhar palha, pára conher
isolantes, caibros, caixilhos, colunas, paca, cãnhamo, cetim, caroã, casimi- algodão, para colher cereais, máquina
chapas para coberturas caixas d'água. ras, faseadas e tecidos de ia em peças. amassadoras par fins a g ricoliss de
caixas:, para coberturas, caixas d'água, juta, jersey, aylon, paco-peco, perca- cortar árvores, para espalhar, para cajasse 32
caixas de descarga pra lixos. edifica- tina, rami, rabo, seda natural, tecidos pinar, máquinas combinadas pare seAlmanaques, anuários, ' álbuns. .impres- ções presnoldadas. estuque, emulsão de
mear e culturar, de desbanar, para enaoa, cartazes, catálogos, jornais nado base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- plássticos, tecidos impermealizáveis e silar máquinas e moinhos para forratecidos
de
pano
couro
e
veludos
ciais e estrangeiros. publicações impres- turas metálicas para construções. lamegens, máquinas toscadoras, ordenadotas, revistas. Propaganda em rádio, las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Termos na. 616.993 e 616.994, de
rei mecânicos, raladores mecânicos, rotelevisão, jornais, programas radiofóni- de função. !ages, lageotas, material iso13-11-63
los compressores para a agricultura,
cos, peças teatrais e cinematográficas lantes contra frio e calor, manilhas, masjohn $. Brown And Sons, Lingted
sachadeiras, semeaderas segaderas soe revistas impressas
sas para revestimentos de paredes. maInglaterra
cadores de terra, tosadores de grama,
deiras para construções, mosaicos. protratores agrícolas, válvulas para
Têrmo n.0 616.984, de 13-11-63
dutos de base asfáltico, produtos para
máqunas agricolas
Sociedade Algodoeira do Nordeste Bra- tornar tmpermeabilizantes as argamassileiro 5: A.
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreTarmo n.° 616.997, de 13-11-63
São Pauir
gulho, produtos betuminosos, imperraeaP. Louro Filho
bilizantes, liquidas ou sob outras formas
Rio de Janeiro
to ou gesso para tectos e paredes, papel
PRORROGACÃO
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimenpara forrar casas, massas anti-ruídos
INDUSTRIA_ BRASILEIRA •
.
para too nas construções. parqueies,
Classe 23
indústria Brasileira
portas, portões, pisos, soleiras para pcir- Para distinguir: Tecidos em getul. te...
Classe 36
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- eidos para confecções em geral, para
coa tubos de ventilação, tanques de ci- tapeçarias e para artigos de cama e Para • distinguir: Artigos de vemuarto
Classe 41
mento, vigas. vigamentos vitrós
mesa: Algodão. alpaca, alinham°, cetim; e roupas feitas em geral. Agasalhas,
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aventais, alpercatas, anaguas, blusas
'ramo n.° 616.999, de 13-11-63
óticas Califórnia Ltda.
botas, botinas, blusões. boinas, •babaGuanabara
doures, 'bonés, capacetes, cartolas cara.
paças, caiacão, coletes, capas, chatas
cachécols, calçados. chapeus. cintas, cita
tas, combinações, • corpinhos, caças de
senhoras e de crianças, calções, calças,
camisolas. camisetas, cuecas, ceroulas,
colarinhos. cueiros, casacos, chinelo:,
*
Classe
dominas, echarpes, fantasias, fardas, para militares e colegiais baldas, galo.
Frase de Propaganda
chas, gravatas, gorros, jogor 'ia Unge. • Têm° n.° 617.000, de. 13-11-63
rie, jaquetas. leques, luvas, ligas, len'as- Califórnia Ltda.
ços, mantas, meias, maiôs, mantas. man.
Guanabara
drião, mantilhas, palatos, palas, penha.
•
roupa°, sobretudos, salsa, suspenso-rios,
salda de banho, andalias, sweater, chor.
WIRSOAIROLAD SÃOÃOSSCS PREÇ4t
te:, sungas, atolas, soutiens, slacks,
talar, toucas, turbantes, terno; niformet
Classe
8
e vestidos
Frase de propaganda
Termo na 616.996, de 13-11-63
Terrn o n.° 617.001, de 13-11-63
Tipografia Regência rada4
Óticas Califórnia Ltda.
<ei"1
Guanabara
Guanabara

Março

lhos, detergentes, esponjas de aço, lóik
foros. Éxivoa, lixas, RI de aço, poma:
das paira calçados, palha de aço, pré:é
parados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais e objeto; panos para
polir e para limpeza., panos de esmeril
e material abrasivo empregado na lima
pesa de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó, em flocos, saponíta
caos, velas e velas a base de
estearina

Termo-nP 617.006, de 13-1143
Hoelzel S. A. Indústrias Reunidas
Mercur
Pio Grande do Sul

GARANTIA MÁXIMA PARÃ
1M PREÇO MÍNIMO)

• Termo n.° 617.011, de 13-11-63
Sabia°, Oliveira, Indústrias, S. A.
Pará

BRAS.

.ME PC U P -

fliten

Classe 17
Borrachas' de apagar
Termo n.° 617;007,. de 13-11-63
O. Barbieri E Cia. Li a' Guanabara

INVOSTIWC)ÉASIIX04
Classe 46 •
Alvejante; amidos, anil, água de lava.]
deira, água sanitária. cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, gafareis,
lixívia, lã da * aço, pomadas para cala
çados, palha de aço, preparados para
polir • e limpar madeiras, vidros. metali
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de asmeril e material abra.,
sivo empregado na limpeza de metais, e•
objetos, sabões. em geral e saponáceos,
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, m flocos, esponjai de
limpeza

PRORROGACÃO;

VICAS CAIÁRNIA SERVEM 00,
REUNO AO MILIONÁRIO;
Classe 8
Frase de propaganda

(indaatria BraWeire

Classe 38
Urino n.° 617,02, de 13-11-'1
Aros para guardanapos de papei
óticas Califórnia Ltda.
glutinados, álbuns (em branco), álbuns
Guanabara
)ara retratos e autógrafos, balões (ex- • :eto para brinquedos) blocos para
orrespondéncia, 'blocos Para cálculos,
,locos para anotações, bobinas brocha'as não impressas, cadernos de asara•
Classe 8
• ter, capas par adocumentos, carteiras,
frase de propaganda
aixas ae papelão, cadernetas, caderaas, caixas de cartão, caixas para paTêrmo n.° 617.003, de 13-11-63
ciaria, cartões de visitas, cartões coJosé Vieira de Ass;iercials, cartões indicas, confeti, carPernambuco
dina, cadernos de papel melimetrado
em branco para desenho, cadernos
tcolares, cartões em branco, cartuchos
Iz'Ã.Bit- IACA DE DOCES 141.111DIII,,e
e cartolina, crapas planográficas, cauílas de lembrança, carretéis de paClasse 41
:lao, envelopes, envólucros para chaFábrica de doces
atos de papel, encadernaçao de papel
u papelão, etiquetas, falhas índices,
Termo-% n.° 617.004, de 13-11-63
ilhas de celulose, guardanapos, livros
Bebidas Copa norte Ltda,
ao impressos, livros fiscais; livros de
Guanabara
•
ontabilidade; mata-borrão; ornamentos
: papel transparente; pratos, papela
hos, papéis de estanho e de alumiai°,
apéis sem impressão, papéis em branco
•ara impresso, papéis fantasia, menos
ar forrar, paredes papel almaço com
it; sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bo.:
uma para impressa°, papel encerado,
• aalel higiénico, papel trapermeáxel,
,EXTRAIDO 1111.!
aara copiar. papel para desenhos, pa,;1;1.R$4sitoç,.,1
pel para embrulho Impermeabilizado
oapel para encadernar, papel para et~rama
elevar, papel para imprimia papel paMnin ,
rafina para embrulhos; papel celofane,
rassuroeimuna,
• papel celulose, papel de linho, papel
4,114i0R.1513- TE L $0 . 4500 I
absorvente, papel para embrulhar taClasse
42
•
baco, papa°, recipientes de papel, roAguardente
setas de papel, rótulos de papel, rolos
Ae papel transparente, sacos de papel,
Termo n.° 617.005, de 13-11-63 serpentinas; tubos postais, de cartão, Sociedade Anônima Brasileira de Indas
tubetes de papal
•
aia Ótica;— Sabia
Pranambuco
63
Térmo n.° 616.998, de 13-11
•
Óticas Califórnia Ltda.
Guanabara

BONS COLOS O VEJAM--

e

Classe 35
Para distinguir: Solas e neles, arreios,
malas, canastras, valises, carteiras, chicotes e coleiras para cães Térmo na 617.008. de 13-11-63
• I. Carneiro & Cia. Ltda.
Minas Gerais

, SERTANEJO )
II
IDOSTRIA
BRASMEIRA
Classe 41
Arroz, feijão, soja. milho, rubá, fariaa,
lentilhas, Canjiquinha e farinha de trigo

•

Têrnio na 617.012, de 13-11-63
Capanema, Comércio e Indústria S, A.
Para

MANHA
Classe 41
Açúcar, arroz, alho, azeite, banhai café,
carne sêca, ervilhas, extrato de tomate;
feijao, farinha de mesa e de milho, manteiga, vinaare e charque
Ténno n.° 617.013, de 13-11-63
Capanerna, Comércio e Indústria S. A.
Pará

•

Termo n.° 617.009 de 13-11-63
Etnprêsa Editara do Correio Paulistano
S.A.
São Paulo

4(•

Termo raa 617.014, de - 13-11-63
Feira Industrial e Turística Móvel d.
Brasil Ltda.

Q'r?

FEIRA NOUSTRIAI
E TURÍSTICA MOO •
8R,ASIL,I.TON

V1011

SE O SEU PROBLEMA É A VISTA.;
NOSSOS ellIOS SÃO A PRAZO!
Classe 8
Frase de propaganda

1
Indústria Brasileira
Classe. 8
Aparelbc4, instrumentos e utensílios
óticos

Classe 32
Publicação impressa periódica. Suplemento de jornal
Termo n.0 617.010, de *3-11-63
Sabino, Oliveira, Indústrias, S. A.
Pará

EAPANEMA, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA S. A,
Nome comercial

ç,t7Ç.IE,'R04%

teram.

de 1964 ;37

Nome comercial •
Termo ra° 617.015, de 13-11-63
Automóveis Belo Horizonte Sabel
Minas Gerais

S. A.

BBASZERA
Classe 46
Amido, alvejantes. .anil, agua de lavadeira, água sanitásia, cesa para mora •

S. 4; Automóveis'
Belo Horizonti:Srã
Name comercial

DIARIO ORCIAL (Seção III)
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Tirmp n.° 617.016, da 13-11-63

roç as, carroceriaa. chassis,- cliaas circulares para veículos, cubos de veículos

Sabei
Minas Gerais

corrediços, para veiculas, direção, desll-

L A., Automóveis Belo Horizo'"-

carrinhos para máquinas de escrever,

Térma n.' 617.023, ck 13-11-63
(Prorrogação)
Enda Laboratories Inc.
Estados Unidos da América

Termo a.° 617.029, de 13-11-63
Galeria Grasselli, Móveis e Representa-a
ções Ltda.
Guanaban

gadeiras, estribos, escadas rolantea, ele.
vadores 'para passageiros e para carga
naates par ei —os, eixos de dire..;ão
'Teias. fronteiras para veiculas, guidão.
locomotivas lanchas, motociclos. melas,
motocicletas, inotocargas. mord furgões,
Classe 3
Ciasses: 6, 7, 8, 11, 14, 21, 31, 33; 39: manivelas, na vios..ônibus. para-choques.
Analgésico
47 e 50
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
Titulo
rodas para bicicletas raios para bicicle- 1
tas. rebdques, radiadores para veiculas. A Têrmo n'.9 617.024. de 13-11-63

rasséilii

CODAN

Indústria Brasileira
Classe 40

Tèrmo n.° 616.017 de- 13-11-63
A. Automóveis Belo Horiss-ste
Sabei
Minas Gerais

Cempan'y (OverMóveis
rodas para veiculos selins, tricicles ti- merican Cigarette
seas) Lirnited
rantes para veiculas. vagões, velocipeUnião Sul Africana
Termo n.o 617.030, de 13-11-63
des, varetas de contrate do afogador c
Fábrica de Calçados Calderas(' tLds.
'acelerador, tróleis, voleibus, varacs dei
Guanabara
carros. toletes para carros
•
i
Tèrmo a.° 617:020. de 13-11-63 I •
S A. Automóveis Beis) Horizonte — I ,
Sabei
acues: 6, 7, .8. 11, 14. 21, 31, 33; 39;
Classe 44
.
minas Gezais
47 e 50
'Tabaco manufaturado ou não. Artigos
Titulo
para fumantes, exceto papel (classe 38)
Classe 36
,,alçados em gera/
T;êrino No 617.018, de 13-11-63
' Termo ns° 617.025, de 13-11-63
L. A. Automóveis Belo Horizonte' —
Sena. Societá Per Lo Sviluppo Dei
Têrtno n.* 617.031, de 13-11-63
Sabei
Consumi Dei Fertilizzanti S. p. A. Indústria
e Comércio Mendes de Freitas
Minas Geral
Itália
•
S.A.
Guanabara
Brasileira

Andorauto

Ptnclorauto
Liadtrla-Brasileira
Classe 21

Para distinguir: Veículos e . suas partes

Integrantes: Aros para bicísletat, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara Vercu/os, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cami
obonetes, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, cartaças, carrocerlas, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veículos
Carrinhos para máquinas de escrever,
Corrediços, para veículos, direção, desii
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direçãcs
ftreicá, fronteiras para veículos., guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas„ moto furgões.
manivelas, navios, ónibus, para-choguss,
para-lamas, para-brisas, peais, trantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicie
tas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculas, selins, tricicles, tirantes para veiculas. vagões, velocipe.
dez, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, trolesbus, vsraes de
carros, toletes para carros
Têrmo n.• 617.019, de 13-11-63
S. A. Automóveis Belo Horizonte —
Sabei
Minas Gerais
à

ABEL TAS MAN

Indústria

SEIFAFERT

Classe 21
.
NA INSINUANTE NÃO HÁ PROBLEMAS!
Para 3istinguir: Veículos e suai parte.
integrantes: Aros para bicicletas, auto
VOCE E QUEM DIZ COMO QUER E COMO
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de câmbio, barcos
LHE CONVÉM PAGAR.
Clame 2
breques, braços ara veiculas, bicicle- Produtos químicos para uso na av-rmal- f
tas. carrinhos de mão e carretas. cami- tura, a. saber: Fertilizantes ou adubos •
Classe
Cakados, sandálias, cintos e bolsas de
nhonetes. carros ambulantes, camiiihões,
Vida sorte, inclusive de esporte e para
carros. tratores carros-berços, carros.
Têrrno n.° 617.026, de 13 - 11 - 63
crianças
Smith Kline French Laboratories
tanques. carros-irrigadores carros carEstados Unidos da América
roças. carrocerias„ chassis, chaas cirTêrmo
nSi
617.032.
de 13-11-63
culares para veículos, cubos de veículos
Indústria
e
Comércio
Mendes
de FM"'
carrinhos para máquinas de escrever.
S. A.
corrediços. para • veiculas, direção desli• Guanaban
gadefras. estribos. escadas rolantes. ele..
Vadores para passageiros e para carga
Classe 3
engates para carros, eixos treção.. Preparado contra resfriado e tosse
NA INSINUANTE NÃO HÁ PROBLEMAS!
4reios; fronteiras para veiculas 'guidão.
locomotivas lanchas. motociclos, molas.
Têtmo n.° 617.027. de 13-11-63
CONVERSA VAI, CONVERSA VEM E O
motocicletas, motocargas moto furgões, Americana Cigarette Company (Overmanivelas, navios, ónibu s. . Para-choques,
seas) Limited
SEU CRÉDITO ESTÁ APROVADO,
União Sul African •
para-lamas. para-brisas. pedais. pantões

ORNATOS

Classe 36
Calçados, sandálias, cintos e bolsas ai
tóda sorte, inclusive de esporte e pare
crianças

rodas para bicicletas raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos.
rodas para veiculo% selins. tricicies. tirpntes para veiculas, vagões, velocípedes, varetas de controle do atogador e
acelaradat,' tróleis, troleibus, varaes de
carros, tolete's para carros .

Termo n.° 617.033, de 13-11-63
,
; Walter Heraldo Scalamandré, Fabio
Andrade de Souza e Antonio Narina
dos Santos Figueira
Guanabara

Termo n.° 617.021, de 13 - 11 -63
Noêmia de Souza Borges
Minas -Gerais

CONTA DE PAR TICIPAÇ Xe.
PARA COMPRA

Caçé. Patrício

DO
AU TOMOVÉL PR OPRIO

Indústria Brasileira
Classe 44
Classe 41
Para distinguir: Café torrada, moído 'e Tabaco manufaturado ou não. Artigos

Rra ailefra
Z1
distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas automóveis, auto-carninhões aviões, amortecedores, alavancas de cambies. barcos
breques. braços ara veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, carni
nhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, car-

.
café solúvel
Termo n.° 617.022, de 13-11-63
(Prorrogação)
Endo Laboratories Inc.
Estados Unidos da América

para fumantes, exceto papel (classe 38)
Têm° n..9 617.028, de 13-11-63
Galeria Grasielli, Móveis e Representações •'Ltaà.a. '
Guanabara

Classe 31
Titulo
Termo n9. 617.034, de 14-11-1963 •
Plasticos Maran Limitada
São Paulo

Para

PERCODAN Galeria Gra-55db

NARA Dr
'Ind. Brasileira
Classe 28
distinguir: Artefatos de matssial
plástico e sylon: recipientes fabricados
de material plástico, revestimentos coaPara

Classe 3
Analgésico

Classe 33
Titulo de estabelecimento

'I

Quinta-feira 12
leccionados' de substancias animais, minerais ou vegetais; armações para óculos, bules, bandejas, argolas, açucareiros, bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas, e utensílios, cruzetas.
caixas e saquinhos para acondicionamento de alimentos, caixas de material
plástico para baterias, coadores, copos,
canecas, colheres conchas,- cestos para pão, cestinhas, capas para álbuns.
cálices, cestos, castiçais para velas, caixas plásticas para guardar objetos, descasso para pratos, copos e copinhos de
plástico, caixinhas de plástico para sorvetes, colherinhas, garfinhos. forminhas
de plástico, discos de mesa, estojos para óculos, embalagens de material plástico, estojos para objetos, eapumas de
naylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas ana-ruidos, escnadores de
Pratos, ',unis, formas pare doces; fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fêchos
para bolsas, facas, guarnições de mesa,
guarnições para liquidificadores e para
batedeiras, guarnições 'de material plástico para utensílios e nblet-is, galerias
para cortinas, laminados plásticos, lancbeiras, mantegueiras, malas, puxadores
para móveis, pedras pomes artificiais,
pulseiras para relógios, protetores paia
docurnestos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes, saleiros, tubos, tijelas, tubos para seringas, travessas, vailhames, vasos, idearas, colas a frio,
para borracha ou vidros, pasta adesiva
para correias, pasta e pedras; para afiar
tsmeril, rebolos, adesivos para tacos,
ladrilhos, e colas usadas nas indústrias

DIÁRIO OFICIAL ,(beçao ui)
Tênia-) n° 617.037, de 14-11-1963
Confecções Myretex Limitada
São Paulo
Classe 36
TE X Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas cai geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas. bOtiroM, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
pinas, casacão, coletes, capas, abales,
cachecol.% calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, Camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes,.fantaslas, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de !ingeria, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, manais, meias,
maiôs, mantas, mandrião mantilhas. Paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinm,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, 'roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
3v/catem shorts sungas, atolas, soutiens, alada, taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

Têrmo n° 617.042, de 14:11-1963
Lineu Schmida
São Paulo

' LINSCE .
InCdC4.5Braã?2irit
-—
Classe 4b

março de 1964 839
reêzeo a° 617.047, de 14-11-196/
Nmomar Indústria e Comércio
Peltros Lirs:tada
São Paulo
FBIGROMAB
eI
2±1l151..é

Classe 23
Para distinguir: Feltros em peça -;
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar. água
,ernio n° 617.018, de -14-11-I96a
de beleza, água fadai, água de lavanda,
avo Horizonte Representações
Água de colónia, arminhos, água de
Limitada
quina água de roias. água de alfazeSão Paulo
mas tmenua perfumada liquida, em pó
HoRIZMTD
em pedras, para banho, brilhantinas,
¡ind• brasileirsk.,
cabelo, pestanas, cílios e bigod
bandolinas, batons, cosméticos para
Classe 50
crayons, cremes para a peie, carmins,
Para distinguir: Impressos
•
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
Têrmo a° 617.049, de 14-11-1963
cremes para barbear, cremes dental, Panacadora Rainha do Pão Quente
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
• Limitada
creme para limpeza da pele, e para base
São Paulo
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para dentes, cabelo, roupas,
. MIA DO
Ég
cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
PAO QUENTE
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
Classe 50
de toucador, grasnpos para o cabelo,
Para distinguir: Impressos
para maquilagem, lança-perfumes.
geléia de petróleo perfumada, lápis,
trórmo n° 617.050, de 14-11-190
sabão em creme, em elixir e em pó,
Mirifica Eletricidade Limitada
líquidos para ondulação, permanente,
São Paulo
Termo n9 617.038, de 14-11-1963
lixas para unhas, laquê, óleos para
Orimegra
Part:cipações e Represen- cabelo, pasta e pós para dentes, perfismes, petróleo para uso de toucador,
tações Limitada
Ç
h_.1111V
sileir_
pastas e pó para is unhas, pon-po
São Paulo
Classe
so"
s."
para pó de arroz, papéis perfumados,
Para distinguir: Impressos
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pontadas perfumadas para o embeleza4211E-UA.
o nó 617.051, de 14-11-1963
mento da cutia, pon-pons, pó. de
ficadora Bucarest Ilinsfteak
C
arroz
Termo nó 617.035, de 14-11-1963 •
São Paulo
Classe 50
Creações Deby Limitada
Para distinguir:. Impessos
Termo n0. 617.043, de 14-11-1963
prgiSEEST
São Paulo
Casa de Ferragens Veronesi Limita
ralsq.leirta,
Termo n° 617.039, de 14-11-1963
São Paulo
Distribuidora de Bebidas Marraano
Classe 50
• .`
VERONE$I
Limitada
Para distinguir: Impressos
and.
.13rasileirg
São Paulo
ttng.EB1/3'ahleira
alem n° 617.052, de 14-11-190
Para d_stinguir: Impressos
Utilidades Domésticas "Cm*"
MARC
IANO
Classe 36
Têrmo n°, 617.044, de 14-11-1963
Limitada
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 42
B.Storant S. A. — Comercial. IndusSão Paulo
,•
\• roupas feitas em geral: Agasalhos, Para 'distinguir: Aguardente, biter, certrial, Agrícola e Pastoril.
ire,, CERT'
avesitais. alpercatas, anáguas, bluaaa veja, fernete, gin, licor, run e uisque
. São Paulo
nu * brasneiri
botas, botinas, blusões, boinas, babeTermo nó 617.041, de 14-11-1963 n
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara.
a
Classe 50
CONQUISTA
Fundição de Metais e Ligas Givli"
pinas, casacão, coletes, capas, chatas,
Ind.
Para distinguir: Impressos
Brasileira?
Limitada
aschecoLa, calçados, chaéups, cintos,
São Paulo
Termo na 617.053, de 14-11-196j--cintas, combinações corpinhos, calças
Clame 23
de senhoras e de crianças, calções, calEmpresa Brasileira de Boliche
Para distinguir: Tecidos em geral, It.
Limitada
ças, camisas, camisolas, camisetas.
GIVI
eidos para confecções em geral para
Ind.. Brasil eial
São Paulo
Cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
tapeçarias e para artigos de cama
saias, casacos, chinelos, dominó% echar.
mesa: Algodão, alpaca, cahorao, • se.
ffiRA SIILEIRA •
peca fantasias. fardas para - militares, code lá em peças, juta, farsa linho, aylon.
C.lasse 5.
chn. caroá, casimiras, fazendas e tecidos
Ind. B rasi/eirs, •
legiais, galdas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques, Aço em bruto, aço preparado, aço doce. paco-paco, percalina, rami rayon, seda
luvas, ligas, lenços, mantós, meias, aço para tipos, aço fundido, aço par- natural, tecioda plásticos, tecidos imperClasse 50
meáveis e tecidos de pano couro,
maiós, mantas. mandrião, mantilhas. pP- cialmente trabalhado, aço polido, aço
-Fera distinguir: Imprassos
filiado,
bronze,
bronze
em
bruto,
araVeludos
ietée, palas, penhoar. pua:aveia pelerinas,
"cagas, pouc.hes, polainas, pijamas. P mes lisos e 'farpados, bronze de man- Têrtno 13.0 617.045, de 14-11-1963 •
Taram n° 617.054, de 14-11-1983
ganês, bronze em pó, em barra. chumbo
aos, perneiras, quimanos, regai
Coada
Engenraria e Construçõea
PanifjcadOra Rodrigues Limitada '
robe de chambre, roupa°, sobretudos, em bruto ou • parcialmente preparado,
Limitada
•
•
'São
Paulo
cobalto
em
bruto
ou
parcialmente
trasuspensórios, saldas de banlaa, sandálias
São Paulo
sweaters, shorts sungas, atolas, sou- balhado, cimento metálico, cobre ea
CONEPA
tiens. slacks, tales, toucas, turbantes. bruto ou parcialmente trabalhado, cou-I
ar.ficl.
Brasileirt..
rl_R?
raças,
estanho
em
bruto
ou
parcialmente
ternos, uniformes e vestidos
trabalhado, ferro bruto ou parcialmean
. • • Classe 16
trabalhado. ferra em barra, em chapa
Urino n° 617.036, de 14-11-1963
•
Classe 50
Para distinguir: Materiais para constrok
Incopala
Indústria de Cosméticos e fundido, maleável. manganés, gusa, veções e decorações: Argamassas, argila,
Para distinger: Impressot.
lho, gusa, temperado, maleável, hWPerfumes LimStada
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo-n
minas para fechaduras, funis, furadores.
Tênno nó 617.046, de 14-11-1963'
São Paulo
cos de cimento. blocos para pavimenta.,
latáo em vergalhões. alumiai. alpaca,
Luiz de. Queiroz
ção, Galhas, cimento, cal, cre, chapai
tampado& para soldas, para ligas, lima
- São Paulo
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
ligas =ancas, metais em mama, as
1NCOPALA
chapas para coberturas caixas d'águitt
•
aliRirsa CA.
lhas, magnésioi metais não trabalhador
caixas para csbarturas, caixas d'água,
ou parcilmente trablhados, calquei. oura
SA0 BENEDICT6
caixas • de descarga pra lixos, edificai .
Classe 48
ções prenioldadas, estuque, emulsão dá
páldio, papel estanho, platinaio.
ase asfáltico, estacas, esquadrias, estrio§
•Para distinguir: Perfumaria, comi:tacos,
de zinco, prata. solda. tungstn
Classe 5
turas metélicps para construções, lanted
bioco corrugado. zinco lioo e
lentifricIosa sabonetes e Pr eparados paPara
distinguir:
Metais
ha de meéal, ladrilhos, lambris, hm(
. m fõlha
re o cabelo
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Terme. nó 617.062, de 14-11-1963
Termo n° 617.070, de 14-11-1963
Termo n° 617.077, de 14-11-1963
de função, lages, lageotas, material isoEustratia C,oustandinindis
•• Teritoy S. A. Imobiliária e
lantes contra frio e calor, manilhas, masB. Storani S. A. —• Comercial, Inclua.
Administradora
sas para revestimentos de paredes.'ma-,
São Paulo
trial, Agrícola e Pastoril
deiras para construções, mosaicos, proSão Paulo
São Paulo
INFESTOS
dutos de base asfáltico, produtos para
Classes: 15 — 16
Ind. Brasileira
tornar impernieabilizantes as argamasnerrul
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre.
Classe 6
Ind. Brasileira
.
. Titulo
gulho, produtos betuminosos, impermeaPara distinguir: Tórnos
nolo; se.nno qos no soppmji samezmq
Termo n° 617.079, de 14-11-1963
dasse 540
para revestimentos e outros usos nas , Termo n° 617.063, de 14-11-1963
Elma — Indústria e Comércio de
Para distingnr: 'Impressos
conitruções, persianas, placas para pa- Indústria de Tecidos Para Colchões
Produtos Químicos Limitada
vimentação, peças ornamentais de cimen"Tecicolchão" Limitada
São Paulo
Termo n° 617.071, de 14-11-1963
to ou gesso para tectos e paredes, papel
São Paulo
B.
Storani
S.
A.
—•
Comercial,
Induspara forrar casas. massas antl-ruidos
trial, Agrícola e Pastoril
TECICOLCHIO
EL1SA—INDUSTRIA
para uso nas construções. parquetes.
São Paulo
Ind. Brasileira
portas, portões, pisos, soleiras para porE COMERCIO DE •
tas. tijolos, tubos de concreto, telhas, taClasse 23
PRODUTOS
cos tubos de ventilação, tanques de ci- Para distinguir: Tecidos par acolchões
CAMPANUA
QUIlaCOS
Ind.
Brasileira
mento, vigas, vigamentos. vitrós
Termo no 617.064, de 14-11-1963
Termo ti o 617.055, de 14-11:1963
Classe 2
Apóio Administração de Seguros -Classe 23
Tropi — Cerva Indústria e Comércio
Lim Itada
Para
distinguir:
Algodão,
caro,
fazenPare
distinguir.:
Produtos químicos
Limitada São Paulo
das e tecidos de lã e peças, linho, rami,
São Paulo
• Termo n° 617.080. de 14-11-1963
rayon, seda natural, tecidos de camAPOIO
Oficina Mecânica Mara!): Lim:itade
braia, tecidos de casemira, tecidos de
CANINHA POTRINHO
Ind. Brasileira
São Paulo
flanela, tecidos de malha, tecidos de orInd. Brasileira.
•
Classe 50
gandi, batista, cretone, fulares, organdi
Classe 42
Para distinguir: Impressos
e setim
Parà distinguir: Aguardenee de canas
MARAM
617.065,
de
14-11-1963
Termo
no
Ind.
Brasileira
Termo nó 617.072, de 14-11-1963
Termo nó 617.056, de 14-11-1963
••••
Padulas
Cia.
B. Storani S. A. —• Comercial, Indus"New-Magnaí Corretagens •de Seguros
São Paulo
trial. Agrícola e Pastoril
em Geral L:mitada
• São Paulo
Classe 50
São Paulo
NAPOLED
Para
distinguir:
Impressos
Ind.
Brasileira
NEW—MAGNA

CORRETAGENS

B. STORANI S/AClasse" 11
EM GERAL
Para distinguir: Alicates cortantes, peças para aparelhos de direção, 'alavan•
,
Classe 33
E!'
e por- • AuRICOLA
PASTORIL
Para distinguir: Seguros, administração cas brocas, chaves d eparafusos
cas,
carretilhas,
engrenagens
para
eixos,
de bens, despachos e contabilidade
ferragens para capuz de automóveis, facas, facões 'ara- freios, , ferrolhos, forTermo n° 617.057, de 14-11-1963
Classe '24
"Coelnorte"
Condutores Elétrico.; mões, ganchos ara quadros, limas, lamelas ara ersianas, molas de vai e vem, Para distingu:r: Atacadores, bicos, borLimitada
ollas, pregos, parafusos, 'rebites,- rolda' São Paulo
,
dados, bandeiras, cordões, entremeios,
• - entretelas, Màmulas, laços: de chapeu,
nas, serras e serrotes
COELROICE
passamanarias, palmilhas, rendas, tiras.
Termo n° 617.066, de 14-11-1963
,Ind. Brasileira
telas para bordar e mantas
"Superlow"
Brasileira
de
Soldas
Classe 8
•
Lini
toda
Para dist nguir: Condutores elétricos Termo n° 617.073, de 14-11-1963
São Paulo
B. Storani S. A.
Comercial, ladusTermo no 617.058, de 14-11-1963
trial, Agrícola e Pastora
.
SUPERLOW
Eletro Mecânica "Universum" .
• • São Paulo
Limitada
Classe 23 .
Classe 5
São Paulo
•
Para distinguir:. Algodão, caroá,
17NI VER SITM
Para distinguir: Aço, alpacas, aluminio, das e tecidos de lã e peças, linho, rami,
•
rnd. Brasileirs
bronze, chumbo,' cobre, estanho, ferro,
rayon, sê'cla natural, tecidos de cam- gaza, latão, niquel e zinco
braia, tecidos de casemira, tecidos tle
Classe 50
flanela, tecidos de malha, tecidos de orPara distinguir: Impressos
Termo nó 617.067, de 14-11-1963
gandi, batista, cretone, fu/ares, organdi
"Juca" Automóveis Limitada
Termo no 617.060, de 14-11-1963
•e safira.'
São
Paulo
Decorações e Tecidos California
Termo no 617.074, de 14-11-1963
JUCA
'
Limitada
B. Storani S: A.- — Comercial, IndusSão Paulo
Ind. Brasileira
trial,. Agrícola e Pastoril
.
'CALIFORNIA
Classe 50
-,
São
Paulo
Ind. Brasileira
Para d stinguir: Imressos
Para distingttr: Louças porcelana, ma;
teriais para construção, tecidos, e arteClasse 23
- Termo n° 617.068s de 14-11.4963
fatos' de algodão
Para distinguir: Tecidos em geral, teJosé Maria da Silva
cidos -para confecções e para tapeçaSão Paulo'
Termo n° 617.07, de 14-11-1963
rias, algodão, caroá,. fazendas e tecidos
B. Storani S.- :A. •—• Comercial, IndusCASA DEMOVEI
• de lã em peças, juta, linho, nylon, patrial, Agrícola e Pastoril
SILVA IVANIR
co-paco, ramy, rayon, seda impermeá' São Paulo
- vais e tecidos de pano couro e Siló
Classe 40 ,.. Para distinguir: Móveis •
Termo ri° 617.061, de 14-11-1963 •
BRASIO,
ind.
Lineu Schrnidt.
qtrmo
no
617.069,
de
14-11-1963
São Paulo
Auto Mecanica Wal-Wox Limitada
Classe 24
São Paulo
Para distinguir: Atacadores, bidos, borWAL—WOX s
dados, bandeiras, cordões, entremeios,
Classe 46
Ind. Brasileira'
entretelas, flâmulas, laços de crapéus,
laapta'
Para distinguir: Amido, anil
Classe 5-0 - •
passamanarias, palmilhas, rendas, tiras
vadeira, cêra para assoalhos, datergenPara chstingu r: Impressos
telas para bordar e mantas
tas, palha de aço, Preparados para poconservar
madeiras,
vidros,
meItr e
tais e objetos panos pana po;ir e para
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00
limpesa, sabão comuta, velas e 16sloros
DEsSEOUROS

ffl5Wil

Ind.,Brasileira

Brasileira

Termo no 617.081, de.14-11-1963
B. Storani S. A.
Comercial, Induz.
trial, Agrícola e Pastoril
São Paulo
Classe 24'
Para distinguir: Atacadores, bicos, bordados, bandeiras, cordões, entremeios,
entretelas, Mâmulas, :laços de chapeu,
passamanarias, palmilhas, rendas, tiras
telas para bordar e mantas
"
Termo n° 617.082, de 14-11-1963
B. Storani S. A. —• Comercial, Industrial, Agrícola e Pastori
São Paula
Classe 23
Para distinguir: Algodão, caroá, fazen.
das e tecidos de lã e peças, linho, rarai,
rayon, seda natural, tecidos de cambraia, tecidos de casemira, tecidos de
flanela, tecidos de malha, tecidos de organdi, batiste, cretone, fulares, organdi
e setim
Termo_nó 617.083, de 14-11-1961
B. Storani S. A. --- Comercial. Industrial, Agrícola e Pastoril
São Paulo
Classe 24
Para distinguk: Atacadores, bicos, bordados, bandeiras, cordões, entremeios,
entretelas, Nâmulas, laços de chape%
passamanarias, palmilhas, rendas, tiras
telas para bordar e mantas
Têrmo nó 617.084, de 14-11-1963
_Lineu Schimidt.
São Paulo
Classe 1
Para distinguir: Agua raz, água oxigenada, antcorrosivos, químicos, dissolventes, glicerina para aplicação industrial, laca, magnésio, materiais corantes e descorantes, potassa, preparados
químicos, para tirar manchas, sais químicos usados na indústria, solução para
pratear, soluções químicas para pintura e fotografia, solventes, tintas, liquidas em pó, liquidas e solidas, e vernizes químicos

