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CAPITAL FEDERAL

DEPARTAMENTO NACIONAL
QA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisões do Sr. Secretário
Rio, 9 de março de 1964

•

SEXTA-FEIRA, 1.3 DE MARÇO DE 1964

REVISTA . DA PROPRIEDADE

I NDUSTRIAL

A DIVISÃO
DEEP(RPRI,210S ig E INVENVa
RIO, 9 DE MARÇO, DE 1964

. ,•

tudo da não prorrogação das impediCia. Industrial -Farmacêutica —
Uvas de -fls.
recorrendo do despacho que deferiu
Alberto M. Mansur — recorrendo
Rio, 2 de • março de 1964. — Ass. o termo 321.418 marca Étirazul
lo despacho que indeferiu o termo José I. C. Verciani — Secretário' do Laboratório Ostani S. 'A.
156.477 — marca Gania Gilda.
da Indústria.
O Sr. Secretário exarou o seguin•
Conheço do recurso interposto, de
S. A. — Composições Internatiã- te despacho:
, ' •
,
acôrdo com o artigo 50, parágrafo nal -(do Brasil) — recorrendo . do , Conheço do recurso interposto, do
único da Lei 4.048, do 29.12.61, e despacho que deferiu o termo 205.544 acôrdo com o artigó ' 50, parágrafo
da Portaria 216, de 27.10.1963. • lhe — marca — Warpoline -- do saque- único da Lei 4.048, de 29.12.1961,
nego" provimento para manter o des- rente — Aliança Comercial de Anili- e da Portaria 216, de '27.10.1963, e
pacho de fls. 14 que aplicou ao Pe- nas S. A.lhe 'nego- provimento pare manter o
dido de fls. o artigo 95 n.° 17 do
O Sr. Secretário da Indústria eia- despacho recorrido ,de fls, pelo fato
Código da Propriedade Industrial.,
Mu o sçguinte despacho;
. de ser possível , a coexistência das
Vladas Makalauskaa — recorrendo
Conheço do recurso interposto, de marcas registradas com a registrando.
, do despacho que indeferiu o termo acôrdo com o artigo 50, parágrafo I Rio, 3 de março_ de 1964.
Asa.
159.521; Marca: Luminar,
único • da Lei 4.048. de 29.12.1961, José 1. C. Verciani
Secretário•
da Portaria 216, 'de 77.10.1963, e
Ô Dr. Secretário exarou o seguin- elhe dou provimento para reformar o da Indústria.
te despacho:
despacho recorrido de fie , e denegar , EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
GERAL .
•
Conheço do recurso interposto, de o registro com aplicação do artigo 95 I
goPropried
a a d e Iacôrdo tom o artigo 50, parágrafo número 17 do Código
Rio, 9 de março de 1964
•
(mie() da Lei 4.048. de 29.12.1961, , Industrial.
Rio, 3 de -março de 1964. — As,. Modelo de utilidade indeferido, repu.
• da Portaria 216. do 27.10.1963
— lhe nego provimento para manter José I. C. Verciani
Secretário da . blicado" por ter saldo com incorreções
o despacho recorrido de fla, que bem Indústria. Termos:
'
aplicou o artigo 95 .n.° 17 do Código
Autornobile Manufacturing Associaohn.lerá N.° 117.323 — Novo tipo de plugdo
despacho
face o registro impeditivo número
tio, Inc. — recorrendo 105.754.
que Auto
deferiu
o termo 247.422
marde Segurança
para Marferro
ca:
Americano
— de —
Auto
doautomaciso
passar roupa
-- requerente:
Rio, 3 de março de 1964. — Asa.
duqueu Silva .e Antonio Cantadori —
José I. C. Verciani Secretário Americano Importadora S. A.
Indeferido. Republicado por ter saida Indústria.
O. Sr. Secretário exarou • seguin- do com o despacho de deferimento
te
d:spacho.
Laboratórios Moura Brasil ,Orlando
Conheço do recurso interposto, de no Boletim
do dia 16 de janeiro de
Rangel S. A. — recorrendo do des•
ecôrdo
com
o
artigo
50,
parágrafo
1964.
pacho que indeferiu o termo 164.249
Rio. 9 de março de 1964
único. da Lei 4.048, de ' 29.12.'1951,'i
— marca: •• Açu-Oftal.
e da Portaria 216, de 27.10.63, • I
Notificação
O Sr. Secretário exarou o seguin, lhe dou provimento para reformar o •
Uma vez decorrido o prazo de rete despacho: — Conheço do recurso despacho recorrido de fls. e denegar I
interposto, de acôrdo com o artigo o registro concedido , co minflação do curso previsto pelo artigo 14 da Lei
50 parágrafo único da Lei 4.048, de artigo 95, is, 5. 0 do' Código da Pro- ri.? 4.048, de 29.12.61' e mais dez
dias para eventuais juntadas de
29.12.1961, e da Portaria 216, de priedide Industrial.
27.10.1963, e Use • dou provimento
Rio, 4 de março de 1964. — Ass. recursos, e do mesmo não se tendo
para conceder o registro de marca Jose- I., C, Verciani — Secretário valido nenhum interessado, ficam notificados os reguerentes abaixo menrequerida, face a não prorrogação da da Indústria.
marca impeditiva.
Golgate Palmolive Company — cionados a . comparenr a este DeparRio, 2 de março de 1964. — Asa. recorrendo do despacho que indefe- tamento as fim de efetuarem o paga— marca: Gar- mento de' taxa final concernente à
• José I. C. Verciani — Secretário riu o termo 249.724
_
expedição dos respectivos- certificados
dol.
• da Indústria.
O Sr. Secretário exarou o seguin- dentro do prazo de sessenta dias. —
• SOciedade Che Vale do Ribeiro te despacho:
na forma do parágrafo único do ar.
Ltda. recorrendo do despacho
Conheço do recurso interposto, de tigo 134 do Código da Propriedade
que: indeferiu o termo 164.311 — acôrdo com • o artigo 50, parágrafo Industrial.
marca: Burla.
único da Lei n.° 4.048, de 29.12.
Modelo de utilidade deferido
O Sr. Secretário exarou o seguin- 61, e da Portaria 216, de 27.10.63,
te despaclib:
lhe
dou
provimento
para
conceder
Termo;
e
Conheço do recurso interposto de o registro pleiteado em virtude da
N.° 153.156 — Válvulas para obacôido com o artigo 50, parágrafo não prorrogação do registro 130.711, jetos 'plásticos de inflar — requereu:.
único da Lei 4.048, de 29.12.1961, considerado impeditivo;
te: Newton Mosaner de Almeida, em
Rio, 3 de março de 1964. — Asa. face do laudo técnico, uma vez que
e da Portaria 216, de 27.10.1963, e
lhe dou provimento para conçeder o - José I. C. Verciani — Secretário são iinprocedentesas oposições.
registro da marca - requerida, em vir- da Indústria.

Notificação

Uma Vez decorrido o prazo de re.
ctirso previsto pelo artigo 14 da Lel
número 1.048, de 29 de"dezembro
•1961 e mais dez dias — para even.
tuais jartadas de recursos, e do mesma
não se tendo. valido nenhum interessado
ficam notificados os reqUerentes abaixo
mencionados a Comparecer, a éste pe.
p a r tamento a fim de efetuarem o ,paga'
mento da taxa final concernente à ex.
'pedição dos respectivos certificados da
tro do praz( de sessenta dias — na foi
ma do parágrafo único do artigo
do Código da Propriedade Industrial.
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO

DEFERIDOS
Termos.

N. 107.289 — Aperfeiçoamentos cia
persianas — requerente: Virgílio Dai>,
te Tocchetto.
N. 120.519 — Aperfeiçoamentos em
Chinelar — requerente: Tamotsu Fe.
kd.
N. 92.349 .— Aperfeiçoamentos em
ou relativos a máquinas para recauchutar peneus — requerente: Irmãos
B6rnia.
MODAL() DE UTILIDADE
DEFERIDO
N. 107.858 — Nova tampa para
frascos. Requerente:, Artefatos de alw
mínio e Embalagens Ardea Sociedadt

Anónima.

EXIGÊNCIAS
N. 82.652 — Udo
Altenburg
Cumpra a exigência.
•
N. 119.545 — José Alt. — Cumpra
a exigteda.
N. 120.046 Metallschlaucli Fe.
brik Pforzheim Vortn Hch. Witzen.
mann GMBH. — Cumpra a exigência.
N. 121.140 — Farbenfabrieken
Bayer Aktiengsellschafi. — Cumpra a

N. 121.451 — Tadao — Yoshida.
— Cumpra a exigência.
N. 123.299 — Etneri Sociedade Ana
nima Engenharia, Indústria e Comées
cio. — Cumpra a exigência.
N. 12.043 — Societe Rhodiacetae
— Cusepts 3 exigência.
N. 123.130 — Daiwa Souk' Kai
bushild Kaisha. — Cumpra a exigétro
cia..
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Públicas(
rdeverão
- As Repartições
remeter o expediente
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- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas • até 29 de,
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e di
jornais, diariamente, até às
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
a5 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
guando deverão fazê-lo até às
••
- A fim de possibilitar a reCHEFE DA asoão OS REDAÇÃO
CHEFE DO SERVIÇO OS PLABLICAÇaILII
11,30 horas.
messa
de valores acompanhaFLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos' quanto
tes à matéria retribuída, nos
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL._
Casos de erros ou omissões,.4e-,
usem' os interessados prefeverão ser formuladas por es-.
rencialmente cheque ou vale
Stastlitd pitabIlcIdada• do axpaidianta do Dapartdmnti
evito, á Seção de Redação, das
postal, emitidos a favor do
MiaaMnist da Mr.:Dai-Iodada Industrial do Ministério
9 às 17,30 horas, - no máximo
Tesoureiro . do Departamento
• da Indústria • Comércio
até 72 horas• após a saída dos.
de
linprensa Nacional.
Impresso nas oficinas do Departamento de imprensa Nacional
'órgãos oficiais.
- Os suplementos às
- Os originais - devera() ser
ções dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS"
dactilografados e autenticados,
fornecerão ads assinantes que
FUNCIONÁRIÓS
'ressalvadas, por quem de CU- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
os solicitarem no ata da assi•
natura:
'peito, rasuras e emendas.'"
Capital
e
Interior:
Capital e Interior:
O funcionário público fe- Excetuadas as para o
450,00 deral, para fazer jus ao des600,00 Semestre . . . Cr$
Cr$
exterior, que serão sempre Semestre • `.
900.00 conto indicado, deverá provar,
.
. . Cr$
Cr$ 1.200,00 Ano
anuais, as assinaturas poder- Ano
Exterior:
Exlerior:
esta condição no alo da assi-''
se-ão tomar, em qualquer épo, ra, por seis meses ou uni ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano . . . . . . ,Cr$ 1.000,00
• - O custo de cada exemplar
-/
- - As assinaturas vencidas
cOntinuidade
.no
recebimento
parte
superiet
do
enderêço
vão
atrasado
dos órgãos oficiais
poderão ser suspensos sem
dos
jornais,
devem
os
assinanserá,
na
venda
avulsa, acresciimpressos
o.
núnierá
do
talão
•
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro. o inês e o imo em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo •
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
a,verificação do prazo de vali- que findará.
mínima,
de trinta (30) dias.
decorrido.
fim
dé
evitar
solução
de
•
A
dade de finas assinaturas, na

EXPEDIENTE
•

•

EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCAS
lschaft Mit Beschrankter, Haftung. - pram as exigências.
N. 121.188 .- The National Cash
Cumpra a eicigência.
RIO, 9- DE MARÇO DE 1964
N. 123.302 - Auré.lio Lantelme. - Register Company. .,- Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
Notificação
N. 123.380 - Luiz Estives Ortega.
N. 121.536.---; Danfos Ved Iné, M.
I.- Cumpra a exigência.
Um avez decorrido o prazo de reClausen. - Cumpra a exigência. .
N. 121.673 - The E,lectric Storage curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.' 123.679 - Solps Serviços
4.048, de 29 de dezembro de
01 Norte Sociedade Anónima. - Cum- Battery Co - Cumpra a exigência. • número
N. 121.795 ....Radio Corporation 1961 e mais dez dias -, para even•
pra a exigência.
tuais juntadas de recursos, e do mesmo
N. 134.019 - Francisco Baptista 'of America. - Cumpra a exigência.
N. 121.991 - Pittsburgh Pinte Glas 'não se tendo valido nenhum interessaFerreira. - Cumpra a exigência. do, ficam_ notificados os requerentes
N. 136.1.41 - International Mac Company. - Cumpra a exigência.
' abaixo mencionados a, comparecer a és.
çregor .0rganization - (I.M.G.C.). N. 121.992 --Amp incorpOrated. te Departamento a fim de efetuarem
Cumpra a exigência.
r o pagamento da taxa final concernente
- 'Cumpra a exigência.
152.886
Ricardo
Coe
Júnior.
N.
Joaquim Reis de Sou- • à expedição dos respectivos certifica-,
N..123.260
.
.-- Cumpra a exigência.
za. -:- Cuumpra a exigência.
dos -dentd5 do prazo de sessenta 4:lias
N .75.839 - Standard Electrica,S.
N. •• 123.943 - Reynolds Metais - na forma do parágrafo único do arA. == Cumpra a exigência.
Company. - Cumpra a exigência.
In.
N. 85.512 - Philips Petroleurn Co. • • • Na. 124.041 - 124.042 - Nicolino tigo 134 do Código 'da Propriedade
dustria).
- Cumpra a exigência.
Guimarães Moreira. - Cumpra a exi. N. 105.167 - Rohm , Hass Com- gência.
• FRASE DE PROPAGANDA
pany. - Cumpra a exigência.
- N. 124.626 - Sebety Grassiani. DEFERIDA
N. ' 89.216 - Guimarães 6 Guima- Cumpra a exigência. •
rães Limitada. - Cumpra a exigên- • N. 125.034 - - Hitoshl Sato...-'
Termos:
cia.
N. 124.115 - Ch. Gervais Sacie• N. 108.535 - Nioolino Guinares
N. 376.147 - Eucatex Isola Cumpra a exigência.
Moreira. - Cumpra a exigência.
Classe: 16 - de: Eucatex Sociedade
N.--108.584 - Nicolino Guimarães 6cie Anónima. -- Cumpra a exigên- Anónima Indústria e Comércio - arcia:
Cumpra a exigência.
Moreira.
tigo 121 do Código, apresentando o
l‘li 110.370 - Siernens ô Halske • N. 125.918 - Indústria de Mágui.. interessado novos exemplares idênticos
nas
Agrícolas
Fuchs
Sociedade
AnóniAktiengesellschaft. - Cumpra a exiaos de fis..:5-10 nos quais houve um
ma. - Cumpra a exigência..
gênca. ,
engano da repartição opondo indevi..
Champion
Fibra,
S.
N. 125.928
damente um carimba.
N..110.962 - Wladirnir Sukatschew A.
Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
DIVERSOI
N. 116.556 - Philco Corporation. I N. 126..019 - Eaton 1VIaaufacturing
1 Company. • - Cumpra a exigência.
.
.- Cumpra a exigência.
Renato Alves de Li- - Tèrmo: 365.864 -- Sciotta 6 Cia.
N. 126.061
• N. 118.140 - Philco Corporation.
- Reconstitua.-se o processo.
ma: - Cumpra a exigência.
...- Cumpra a exigência.
N. 126.111 - The Charples CorpoNa. 118.456 - 118.495 - Philco
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
Corporation. - Cumpra a exigência. ration: - Cumpra a exigência.
JURIDICA
N; 118.745 - Shelsley (ProprietaRIO, 9 DE MARÇo DE 1964
DIVERSOS
ry) Limited. - Cumpra a exigência.
N. 119.258 - Philco Corporation.
Exigências
N. 110.735 - Watliff Company LÁ- •
-- Cumpra a exigência.
TreSol
Eletromeyalurgica
Ioda rnited. - privilégio de invenção. N. 120.394 - Compagnie Generale
• nino pedido de transferência da patente
Arquive-se.
'de Telegraphie Sana Fila e Regia Na-

• N. 123.151 - Luttechnische Gesel- tionale des Usines Renault: - Cum-

•

63.631 - privilégio de invenção. • Cumpra a exigência.
Ravensberg GMBH - Chemische
Fabrik - no pedido de transferência da
marca: 260.923 - Cumpra a exigên.da.
Notificação

(

convidado: Instituto Eológiéo Argentino Sociedad Anonirna Industrial Y
•Comercial - 'a comparecer a éste De! partamento, a fim 'de ter conhecimento
do pedido de caducidade requerida pe.
' Ia firma - Bial Farmacêutica Limitada,.
•na marca Biol - número: 223.328 dentre do prazo de sessenta . dias.
DIVERSOS
São PauloAlpargatas Sociedade And
nima - no pedido de prorogação dag
patentes de números: .1.619 - modéla
industrial; 1.677 - modê1O industrial;
1679 - modelo industrial. - Prorrogue-se, de acórdo com o artigo 42 de
Código.
Carlos Gomes - no pedido de restauração da patente de número 1.775
- modélo industrial. - No tendo
sido pedida a prorrogação no prazo legal. nada há que deferir, estando a pa..
tente extinta de acôrdo com o número
3d0 artigo do Código. 1"
Manufatura de Gravatas e Lençol
Duplex Sociedade Anônima - na pror.`
rogação da patente 2.880 - modèlo
Industrial. - Trorrogue-se o artigo 42
•
do Código.
•
na prorrogaJohanm,Glockshuber
ção,da patente número: 2.884 dêlo industrial. - Prorrogue-se -- ar.
.
tigo 42 do Código.
Laboratex Indústria e Comércio de
Arteaftos de Borracha e Lates Impor.
ração e Exportação - na prorrogaçãa
da patente de número: 2.980 - moa.

Sexta-feira 1
industrial. - Prorrogue-se - artigo
12 do Código.
Gabalim aBldini - na prorrogação
de patente 2.952 - modelo industrial
- Prorrogue-se -- artigo 42 do Código.
Abilio Fernandes e António Alsina
-- no pedido de prorrogação das pat tentes de número 2.955 - modelo iadustrlal: ‘ 2.956 - modelo industrial:
2 976 - modelo 'industrial. Prorrogue-se, de acôrdo com o artigo 42
do Código.
Dunlop • Rubber Company Limited na prorogação das patentes'de número:
2.975 -- desenho industrial; 3.027 desenho industrial. - Prorroguem-se
de acôrdo com o artigo 42 do Código.
Paulo C. _Oliveira Companhia
na prorrogação da patente 2.984 - moio industriaL - Prorrogue-se - artigo
Guilherme Gattermann Filho - na
restauração da patente 3.00 - modelo
de utilidade. - Concedo a restauração
- artigo 206 do Código.
Luiz Giovinazzo - na prorrogação
da patente 3.022
modelo industrial.
Prorrogue-se -- artigo 42 do Código.
Jorge Meira Vaz • - na prorrogação
da patente 3.036 - modelo industrial.
- Prorrogue-se - artigo 42 do Códi.
20.
Geraldo Ferreira Granja - na pror.
rogação -da patente de número: 3.038
- modelo industrial. - Prorrogue-se
-- artigo 42 do Código.
Indústrias de Tênis e Artefatos de
Bottavha Iris Limitada - na prorroga.
çào .da patente 3.039 - modelo industrial. - Prorrogue-se o artigo 42
do Código.
Mitsunosuke Suzuki - na prorroga.
ção da patente de número 3.044 - modelo industrial. - Prorrogue-se artigo
42 do Código.
Robert Moves - na promação da
patente 3.428 - modelo de utilidade.
- Prorrogue-se - artigo 41 do Código.
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• N9 422.015 - Metalúrgica Congo
N9 453.157 - Tolo Pinto da Silva
No 418.805 - Magnefite S.A.
José Sabo 6 Cia, Limitada.
Pereira.
APresca¥ cliola..
N e 422.016 - "Metalúrgica Congo
N 9 453.261 - °relia Flamengo Li418.510 - Birger
Pildaram' 8
Jose Sabo 8 Cia. Limitada.
mitada.
Cita. - Apresente clichê.
N9 422.088 - Sandra Auto Peças
N 9 453.284 - Alencar da Fonseca
N° 420.715 - Apoio Publicidade
Lirnitad
.a
Almeida.
Limitada - Apresente clichê.
No 422.114 - GetanoSuzzi.
N° 453.295 - Indústrias Quíniicaa
N9. 421.595 - Empresa de Bebidas
N9 422.174 - Auricclilo
-Dantas Milan Limitada.
Az de Ouro Limitada - Apresente
Limitada.
N9 453.311 - Robertsaa Schmitt clith
N9 422.365 - Geraldo José Coelho. Representações e Comércio Limitada.
N9è422.394
- José Gazales - Apue
'
N9 422.378 - Luiz Sergio TaranN9 453.315 - Editerre o Dia de sente clichê.
to.
Brasilia Limitada.
N9 426.647 - Distribuidora Vilmar
, No422.444.-. Fernandes Rios f Cia.
N9 453.316 - Casa Sete de Fazen- Vila Mariana de Materiais de Constr.
No 422.566 - Distribuidora Indús- das e Armarinho Limitada.
vação Limitada - Apresente clichê.
tria e Comércio de Artefatos de MeN9 453.317 - Casa Sete de Fazen.
N° 429.724 - São Paulo 7§4a9ar•
tais 7 Visões Limitada.
das e Armarinho Limitada.
tas S.A. - Apresente clichê.
N9 422.592 - Clineu HaYama.
N 9 456.448 - Mototniva D LimitaN° 433.964 - Instrumentos Musicais
• No 422.829 - Laboratórios Beltrand da.
Saema Limitada - Apresente clichê.
Limitada.
N o 456.449 - Cine Marechal LimiN9 436.214 - Alpha Administra,
N9 422.932 - Fábrica de Doces tada.
ção 'cie Bens Limitada - Apresente
Cinfirma Limitada.
N° 456.458 - Sucre Comércio e Re- clichê.
N9 423.384 - Piloto Transportes presentações Limitada.
N° 436.654 Produtos- Químicos
Limitada.
N 9 456.494 - Agnaldo Fernandes Vitaquimica Limitada - Apresente clithe.
Nu 423.405 -.Dr. Remo LovisoIo. Barbosa.
N9 456.495 - Otavio Soares Vargas
N9 437.787 - Produções Video
N9 423.444 - Clureg Artigos Do- Arquive-sem-se os processos.
• mitada - Apresente cliché.
mésticos S.A.
N9 439.174 - Pereira 8 Galeazzi
N9 423.475 - Madeiras Bissau Co- Expediente do Setor de Publicidade
- Apresente clichê.
mércio e Indústria Limitada. Rio, 9 de março de 1964
N9 441.122 - Ecopl• Emprêsa Coro,
N° 423.526 - Four-B Indústria e
iessionária de Produtos S.A. - Arme.
Comércio Limitada.
Exigências
sente clichê.
N9 423.530 - Dentaco Produtos
Termos:
N9 443.949 - Escritório Técnico
Dentários • e. Cirúrgicos- Limitada.
N 9 423.563 - Eugenio Fregolan.
N 9 108.633 Chapéus- Vicente Franco Setti Maragliano Limitada No 423.779 - Indústrias Metalúrgi- Cury S.A. - modelo industrial - Apresente clichê.
N 9 452.480 - Conectron Industrial
cas Rodo Limitada.'
Apresente clichê.
No 147.959 - Domutru Ghica - Eletrônica Limitada - Apresente cliN9 423.780 - Indústrias Metalúrgicas Rocco Limitada.
modelo industrial - Apresente cliché. chê.
N 9 446.196 - Mercado Taiaçupeba
N9 423.837 - jasp Indústria 'e Co1\19 147.592 - António Carlos Guimércio Limitada.
dugli - .modelo industrial - Apre- Limitada - Apresente clichê.
N° 447.852 - Leiteria Lanches SoN9 423.904 - AUto Peças Santa sente cliché.
Edv.iiges Limitada.
Nu 147.924
Aquilino Cansino lar das Andorinhas Limitada - ApreN9 423.919 - Madeireira 'Aliada Hoyos
modelo industria l - Apra- sente cliché.
Nu 447.854 - Leiteria Lanches So.
Limitada.
sente procuração.
N9 423.974 - Bartolome Bou VillaN 9 148.235 - Henry Jafet - mode- lar das Andorinhas Limitada - Apresente clichê.
longa
lo industrial - Apresente cliihê.
N9 447.855 - Leiteria-Lanihes Scs.
No 148.475 - Ba tidou S.A .R.L.
N9 412.229 - Transportadora B. B.
Limitada.
- modelo -industrial - Apresente cli- lar das Andorinhas Limitada - Apre.
sente cliché.
N° 432.234 -- Ortil Organização chê.
•
No 447.856 - ToSo Baldes Filho -•
Técnica de Imóveis Limitada.
Retificação de exigências publicadas Apresente clichê.
.
N 9 432.411 - Representações Ecor- - em 4
de' março de 1964. que por
registros
sex Limitada.
de
'
áo
PrOtrogn
utn lapso. sairant publicadas,
N9 432.443 -- Walfrido Rincon.
Termos:
Exigências de clichés
Kemmer.
Lumina Indústria de Lao:padas, LimiN.°
570.019 - Emblemática
No 432.456 - Manoel Ibitinga FiTêrtnos:
tada - na prorrogação da patente de lho.
Classe 1 - De Polak's Fruta! Wer.
número 3.459 - modelo de utilidade. • N° 435.301 - Diamantino. Pinto
No 113.849 - H. G. Ekirerprises.
sea 'ÇPotak's Frutal Works) N .V.
- Prorrogue-se - artigo 41 do Códi- Dias.
N9... 110.056 .- Demostenes Alves da Prorrogue-se o registro.
•
go.
N9 435.340 - Ivena Representaeões Cunha.
N.° 624.295- - Hostapal - Cias.
No 122.822 - Wolfhang 'A. SengWilly aBndeira Mayer - na prorro- Limitada.
se
1 - De Farbwerke Hoechst
berg
ficam
sem
efeito
as
exigências
Drogaria
do
Farto
gação da patente 3.486 - modelo de
N 9 436.982
tiengessischaft Vorm Meister Lucius
.
publicadas
em
4
de
março
de
1964.
utilidade. - Prorrogue-se- artigo 41 Sociedade Anônima.
Bruniria - Prorrogue-se o registro.
do Código.
N9 441:779 - Otavianq Almeida Trata-se. 'de despachos mandando puQ26.699 - Yatrolila
blicar as reivindicações dos referido.
Oliveira.
Expediente do Serviço de Recepição
Classe 3 - De Laboratório YatrJpen
No 441.963 -- Casa Colombo Arte- processos.
de Informação e Expediçáo
Prorrogue-se o registro.
S.A
fatos e Máquinas S.A.
EYPediente do' Setor de Publicidade
N.°
520.058
- Fil-Tea
•
Rio, 9 de março de 1964
N9 441.955 - Casa Colombo ArteRio, 9 de março de 1964
fatos e Máquinas S.A.
22 - De Ftbmvid S. A . Fibras d/
Exigências
• Exigências •
Vidra. - Prorrogue-se o registro.
N° 446.691 - Vanguarda Técnica
Coata Portela Indústria e Comércio
Jacoby Bender Inc. - • Titular da e Imobiliária Limitada.
Ciai
.°' 570.572 - Platinosel
marca n• 277.849 - Cumpra a exi- -No 451.655 - Ind. de Artigos Plás- Sociedade Anônima. - Na averbação Se 48 - De L. Oreal - Prorrogue
de
contrato
da
marca
191.953
Apregência.
ticos Turul Limitada.
se- o registro
Arquivamento de Processo de Marcas
N9 451.656 -- Distribuidora de Au- sente cliihê no Setor de Publicidade.
N.° 526.850 - Crossed Key*
Laboratório
Labolessel
S.A:
Na
N° 421.570 - Manuel Ribeiro.
tomóveis Icaral Limitada.
Brand
- Classe 1 - De Laporte
N9 421.576 - Laszlo Panczel.
No 451.657 - Condimex S.A. Com- averbação de contratos das marcas nú- Chemicals
Limited - Prorrogue-se
No 421.577 - Laszlo Panczel. •
meros -213.382 - 216.679 - 247.444
panhia Nacional de Importação.
iegistro.
N9 421.667 - DeIbrema Indústria
N° 451.659 - Casa de Calçados - Apresente clichê.
S.A. Philips do Brasil - Na averMecânica em Geral Limitada.
Poliana Limitada.
•
.° 531.470 - Braz - Classe 41
N9 421.670 - Centro Musica/ Co.
N9 452.362 - Komander Promoção bação de contrato da marca 250.898 - De Frigorifico Wilson do Brasil
Apresente
clichê.
mérito e Importação de Aparelhos Elé- de Vendas e Propaganda Limitada.
E. R. Squibb Sons S.A. Produ- S.A. - Prorrogue-se o registro.
tricos Limitada.
N9 452.492 - Crimat - AqueciN.° 533.593 - Atlas - Classe 39
tos
Químicos, Farmacêuticos e Biolómento Central Limitada.
N 9 421.740 - H. Liberbaum.
Umble Oil Refining campa.
De
N 9 452.250 -'António Martins Fa- gicos - Na averbação de contrato da
N9 421.785 - Misael D1 Tullio.
ity - Prorrogue-se a registro cora
marca 281.010 - Apresente clichê.
diga
Filho.
NO 421.883 - Distribuidora Maro.
aveztaçÃo' de contrato de exploração
•
N9 452.643 --- Mercearia Progresso • Termo:
nense de Bebidas Limitada.
a favor de Sociedade Técnica e Inclue'
Limitada.
N9 421.886 - Neptuno RepresentaN9 406.134
Metalúrgica Mega! tria1 de Lubrificante. Solutec
N9 452.986 - Ebrasma Emp. Brasições Comércio e Importação Limitada. leira
de Materiais Comércio e Repre- Limitada - Apresente clichê. •
N.° 533.576 - Sidapar - Classe
N9 421.887 - Comércio -de Móveis
N9 406.967 - Isaac Kauffmaa -.- De Sidapar S.A. Comércio de
sentações.
e Decorações Acadia Limitada.
.
N 9 453.161 - Taime Alves de Bri- Apresente clichê.
Ferroe - Prorrogue-se o , registro.
N9 406.966
baac KaUffmann No 421.891 - Bar e Lanches Vio- to.
Pt • 843.263 Fibroplast - Clasleta Lifmtacia
N9 453.196 - Indústiias Quimicas Apresente cliché. .
N 9 421.908 - Sinesio Moretti.
• N9 414.685 - Inter-Americana de se 16 - De Eucatex S.A. Indústria
Lisandro Limitada.
N2 422.005 - Casas Piranl S.A.
Nu 453.220 - Advice Propaganda Publiddade S.A. Apresente cli- e -Comércio - Prorrogue-se o regia.
ché.
tro.
Comércio e Importação.
Limitada.
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X.° 558.093 - Vage - Classe 10 Limitada - retificado do dia 12 de
sa- De V. Giglito Sociedade Anônima fevereiro de 1964.
Indústrias e Comércio de Vidro Neutransferência e Alteração de Nome
tro - Prorrogue-se o registro - retide Titular de Processos
ficando-se a data para 30 de abril de
PrOvincia
Imobiliária Comerc ai Li1953.

,

Uma vez' decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
a.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
• mala dez dias - para eventuais
juntadas de recursos), e do mesmo não
se tendo valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes abaiao mencionados a comparecer a este
Departamento a fim, de efetuarem o
Pagamento da taxa final concermastes
a expedição dos respectivos certificados dentas do prazo de suaviza dias
- na forma do parágrafo único do
/artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.

mitada - pede para ser anotada na
marca: Província - número: 288.162
- a alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
Hirofumi - IKeraki - transferéncia
para seu nome da marca: Ikes - tèrAnote-se a
mo número: 458.259.
transferência.- •
.Farbwerke Hoechst Aktiengsellschaft
Vor_nars-Meitter Lucius 6 Bruning transferência para seu nome-do têrmo:
Anote426.719 - marca: Alcasit.
se a transferência.
Kibon - - Sociedade Anônima (Indústrias Alimentícias) - pede par; ser
anotada nas marcas:
- número: 258.914; Ki-Xurupito - - número: 261.701; Kixurupito
-- número: 264.279; Grande Ginkana - número: 268.47.4; Kibrotó - número: 268.680; Kibroto- número: 268681
Bala Nanica Kibon - número: 278.124;
Sorves Kibon - número: 282.316;
Sorves Kibon - número: 282.317; Eski-Bon - número: 282.321; Kalu Kibon - número: 282.891 - as alterações do nome da titular. - Anotem-se
as alterações de nome.
Band li Company - transferência
para seu nome do têrmo: 464.773 marca: Band-It - Anote-se a transferência organizada sob as leis do Esta,
do de Delaware.

Marcas deferidas

EXIGÊNCIAS

Nome comercial deferido

Termos:
N. 0 551.544 - Viação Anhangueri. Ltda. - Requerente Viação
Anhanguera Ltd° - Prorrogue- se o
registro.
N.° 541.477 - Carlos Levi Altataedter - Apresente procuração.
Exigencia

Expediente das Seções, republfcado
por terem saído com incorreções

Rio, 9 de março de 1964
Notificação

Termos: .
Stic. Sociedade Técnica de Indústria
N.° 393.276 - Jabaquara - Clas- e Comércio, Sociedade Anónima - na
se 50 - De Indústria e Comércio Ja- alteração de nome da marca: 171.850.
baquara Ltda.
- Mantenho a exigénda.
N.° 424.100 e- La Parisiense Diversos
Classe 22 - De Fiação de Lã CataRetificado
do
dia
19
reira Ltda. Union Carbide do rasil Sociedade.
de fevereiro (581964.
Anônima (B) - Union Carbide InterN.° 436.431 - Reynolds
America, Inc - no pedidode apostila
Classe 5 - De Reynolds na marca: 241 -.438. - Anote-se, me.
Metais Company.
diante apostila os contratos de exploN.° 438.751 - ()avim - Classe ração, jeoverbados no registro ante8 De Eletrônica Osvirg Ltda. - rior número 117.231.
Com exclusão de dínamos.
Têrmos:
N. 450.925 - J. Cardoso da Silva
N.° 439.249 - Borton - Classe
47 - De Indústria Automobilística - Torno sem efeito o despacho que
Boston S.A. - Retificação do dia arquivou o processo, em seguida, encaminhe-se à seção T. L. - face o pe31 de janeiro de 1964.
N.° 440.333 - Resul - Classe 15 dido de fls.
N. 443.078 - Semp, Rádio e Tele-e De Resul Representações Sul Bra- visão Sociedade Anônima. - Aguardesileira Ltda.
N.° 440.433 - Kieber Colombes se.
N. 435..545 - Acrofarina Laborató--- Classe 39 - De Pneumatiques
Caoutchoug Manufactu ré Kieber Co- rio Cientifico de Especialidades 'Parlambes - Co mexclusão de capachos maa auticas Soc. Ltda. - Arquive-se,
de borracha para automóveis.
N. 440.538 - Karbeline - classe:
NOTICIÁRIO

•

-

36 - de: Karibé Sociedade Anónima
Indústria e Comércio.
OPOSIÇÃO
N. 442.260 - Matic classe: 44
- der lbesa Indústria Brasileira de
Pante S.A. Emprêsa, Comercial e
Embalagens Sociedade Anónima - com Industrial de Matérias primas (opo-

exclusão de congóleo.
sição ao termo n.9 604.161 - marca
N. 442.270 - - Matic - date; 44 Fontes - el. 41)•
Fonte S.A. Empresa Comercial e
- de: lbesa Indústria Brasileira de
Embalagens Sociedade Anônima. - Industrial de Matérias Primas (oposição ao termo n•9 604.160 - Nome
COM exclusão de papel.
comercial E. F. Fontes a.Á, Expor
republicadas
portadora e Importadora).
Marcas indeferidas
Joseph Kantor (oposição ao têrterem saído com incorreções em 31 de
mo n.9 807.823 - marca Provei de janeiro de 1964
el. 8).
•
Térmos:
Metro Metalúrgica Joinar Ltda.
el. (oposição 'ao térmo n.9 60(3.712 N. 431.573 - Vedajuntas
- de Júlio Sarraf. - retificado do marca, Jomar - cl. 8).
Indústria Mecânica Jomar S.A.
dia 31 de Janeiro de 1964.
(oposição ao têrrno n.9 606.712 N. 346.57 9- Isolasil - classe: 8 marca:
Jomar - cl. 8)•
de: Fabrica de Materiais Isolantes

Março de

.

União Fabril Exportadora S.A.
Bonifiglioli Comercial e COn.strua
(ti - toposiçao ao termo -vil- tora S.A. (oposição ao tèrmo
mero 610.016 --a 's.'marca: Cera Real mero 610.551,- Marca: C.B.C. Cl. 16).
- cl. 46).
Pariuma Lucieu (Société Ariony- • Alcântara Machiado Comércio o
rno) - Oposiçuo ao Ornes número e Empreendimentos Ltda. topas-mão
ao têrmo n.9 610-029 - Titulo; Fei606.857 - Elle - el. 46).
Inalstrias Macedo Serar Ltda. - ra de Automóveis - CI. 21) "
Cebec S.A. Engenhaaia e Indúsoexasiçao ao • termo n.9 6,15.797 tão (oposição ao termo nal 610.677
marca Boa Vista' - cl. 46).
Ricardo Katz Castro, Egon Katz - marca C.E.B. • -7 cl. 32).
de castro e Karl Gabara de Castro . Comercial Pereira Barreto Ltda.
t000serao ao termo n.9 607.711 - (oposição ao termo . n•9 610.600 marca: Reaosif - Com fig. de pea marca "PB" - cl. 16).
Comercial Pereira Barreto Ltda.
Cl. 16).
cirearo
Indústria Paulista de Equipamen- (oos
pição ao termo n•9 610.601 tos e Meqinas Ipem S .A. (oposição marca: "'PB" - cl. 11).
Arthur Lundgren Tecidos S.A. a..
ao tênue n.9 60'7.959 Marca: Im(oposição ao têrmo n.9 610 . 635 pei - Cl. 6).
Jorge M. Lauand & Cia. Ltda.- Nome comercial Ind. de EapecOali(oposição ao tkiario n. 9 309.237 - dades Têxtis Nova - Olinda Ltda.).
Aramifício Vida-1S.A. (oposição
marca -Colorado - el. 37).
ao
termo n.9 611.473 -. Marca. Pia.
J. Ferreira da Silva & Cia. (opo- tez - Cl. 11).
sição ao termo n.9 607.841 - MarRefinadora de Óleos Brasil S.A.
cl. 36).
ca: Jofer
(oposição ao termo a.9 810.894
Bozzano S.A; Comercial Industrial marca:
Óleo Trisoja - cl. 48).
e Importadora (oposição ao tèrnio
Ross-Gemmer Gear do Brasil Con.9 608.994 -- marca: Sea Blue =- mércio 'e Indústria Ltda.
(Opoeigio
cl. 48).
ao térmo n.9 609.281 - mares: GeBecker do Hreasil Indústria' Ele- ner - cl. 21)..
trônica Ltda. (oposição . ao termo
Padaria Westphalla Ltda. (opon•9 606 814 - Título:, Metalúrgica sição ao têrmo n.9 610.159
Becker - els. 5 - 11 - 33).
ca: Pompon - el. 41)•
Aço Tarsiana S.A. (oposição ao
Cibraço S.A. Comercial e Impor.
termo n.9 607.865 - marca: Sima- tadora Brasileira de .Ferro e Aço
la - Cl. 7).
(oposição ao têrmo 11•9 611.231
Indústria de Produtos, Alimentícios
Abraço - el. 5).
Piraquê - (oposição ao tarmo nú- marca:
abraço S.A. Comercial 'e Impormero 607.600 - marca: Café . Jóia tadora Brasileira de Ferro e Aço - el. 41).
ao termo na' 611.232 Confeeções Medran Ltda. (oposi- (oposição
comercial: Abraço Acessórios
ção ao -termo na 810.247 - marca Nome
Brasileiros de Aço para Ind. Ltda.).
Metran - cl, 36).
Roberto Godime Corte-Real • (op0Controles Automáticos Sermar Li- sição
ao térmo n.9 611:835 - Tímitada (oposição ao termo Ronda tulo: OB.A."
- cl. 33).
,- cl. 8).
Decorações Prodás S.A. - (opa
Confeccões Camelo S.A9 (opto:i- siçáo
ao te.^rmo n.9 610. 111 - marça° ao termo n•9 608.857 - marca: ca: Prodir
- cl. 50).
Camelo - cl. 36).
Usina Metalúrgica Joinviile S.A.
Esfinge S.A. Comércio e Impor- (oposição
ao têm-ano -n. 9 611.411 tação (oposição ao termo n.9 608:243 marca: Vile
- el. 11).
- marca Esfinge - cl. 11).
Inio Lino . P. Ercole S.A. Comer.
Uniferro Importações Exportações mo e Importação (oposição ao ter.
e Representações (oposição ao rkr- mo n.9 813.378 - marca: A Mu.
mO"n.9 607.958 - -Marca. Uniferro sical de Ramos). •
- cl. 16).
Nestlé S.A. (oposição ao termo
• Samuel Gomes da- Cruz S.A. Ma- n.9 608.549 - ' marca: Do Minho lharia Rondon (oposição ao termo el. 41).
n.9 608.176 - marca Rondon -- clas- • Automóvel Club do Brasil (Oposia
se ,36).
ção ao ter
' mo n.9 611.751 - Mareata
sC,oty (Société . Anonyme) (oposi- Automóvel club - c. 44)
ção ao termo n•9 605.631 marca
Pioneer Hi-Bred Corny Company
Loman - cl. 48).
- (oposição ao têrmo n.9 609.751
Isofil S.A. Fios Cabos e Materiais - Nome comercial: Hy-Line Agro
Isolantes (oposição ao termo núme- Comércio Ltda.).
ro 609.116 - marca: Icomel clasPioneer Hl-Bred Cora Company -•
se 8).
(oposição ao têrmo n.9 609.750
Banco Novo Mundo S.A. (oposi••• marca: Hy-Line
cl. 19).
ção ao tOrmo n.9 605.850 - Titulo: • Humble' 011 & Rei/ling Comlaane
Eletrônica Novo Mundo - Cl. 8). - (oposição ao termo n.9 610.376
Laboratório Tenax Ltda. (oposi- - marca: Progresso - ai, 2).
ção ao térm0 11.9 599.119 - Marca:
Lander & CY Inc. (oposição ao
Senaac).
termo n.9
- companhia de Calçados "DNB" Ci. 48). 612.001 - Neolander (oposição ao tkrmo n. 9 605.152 - Naoe Império Publicidade Ltda..
Titulo: Calçados Linha de Ouro). (oposição
ao térmo n.9
António Barbosa (oposição ao ter- Marca: Impéio Propaganda606.126
Ltda.
mo n.9 61/.246 - Nome comercial: • 32).
Brasilmé . Indústria e Pesca S.A.).
Parfums Christian DIOr (oposição
Drurrs S.A. Distribuidora . de ao termo n.9 610-744 - Título: InsProdutos 'Internacional (oposição ao tituto de Beleza Dior).
ttanno n.9, 608.687 - Marca: Rei Hcmcla - Galcen Kogeo Kabushikiel. 41).*Kaisha (oposição ao termo número
S.A. Brasileira de Tabacos
'
In- marca: Onda - el. 21).
duatrializados Sabrati (oposição ao 608.714
Pharmaceutical Manufactures Astêrmo n.9 610.588 - Marca: Bláck sociation
- (oposição ao- tèrmo
- ci. 44).
mero 609.586 - marca: Immuno).
Restaurante Aknanara Itda. (opoelrandes Moinhos do Brasil- S.A.
sição ao termo n. 9 810-056 - Titulo: (oposição ao termo n.9 '303.584 Restaurante Allnanara - el. 41 - marca: Levita - cl. -41)
42 - 43).
-José Carlos Machado (opueção ao
Novarte Indústria de Artigos de têrmo n.9 612.846 - Nome cemerPresente S.A. (oposição ao termo ciai: Chica da Silva Comércio e Ren.0 620.086 - marca: Novarte - presentações Ltda.).
Panauto S.A. Indústria e ComérVaz Teixeira & Cia. (oposição ao cio (oposição ao térmo n 9 612.122
te.smo n.9 610.060 - Título' -Santa - - merca: Lido - cl . , 8)
.
Terezinha Panificadora e ConfeitaCanguru Transportes em Geral e
ria - Cl. 41 - 42- 13).
Turismo Ltda. - (oposição ao ter-
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mo na .612.232 - Expressão: Figure, de Canguru - ai. 33).
Indústrias Macedo- Serra Ltda. (oposição ao taxmo n.9 ' 61).939 .-•a
marca Soltura - cl.. 46).
Casas Mala • S.A. (Oposição ao
farm° n.9 696.581 - Nome comercial: Casa Mala S.A.).
Rolhas' Metálicas (Crown Cork)
(3,A. - (oposição ao tênue númecl.
ro 610.739 - marca: Creram
•
17).
Rolhas ' Metálicas (Crown Cork)
S.A. - (oposição ao têrmo número 610.738 - marca: Crown 28).
•• Companhia Industrial de Papel Pirahy - (oposição ao termo mimar° 611.645 - ,marca: Alvorada al. 38).
A. T. E. Telefones Automático
do Brasil S.A. (oposição ao têm°
na 608.677, - marca: Atei - cl.
•

O)

•

Dekauto Auto Serviço Comercial
• Ltda. , - (oposição aq térmo nume• aro , 609.746 - marca: Pemauto
ai. 21).
Delsauto Auto Serviço Comercial
:Ltda. - (oposição ao (armo número 609 .943 - marca: Sobaruto
21).
• pl.Dekauto
Auto Serviço Comercial
Ltda. - (oposição ao térmo número 612.222 - Titulo: Dekauto Paraná - eis. 11 - 21 - 33).
•, Usina Santa Eugenia S. A . (oposição ao termo na 613.288 - marca:
Osasco - cl. 5).
.
•
Staff Propaganda Ltda. (oposição
ao tarmo n.9 610.879
Staff
' Paess - cl. 33) •
Staff Prope,danga Ltda. - (oposição ao têrmo n.9 610.878 - mar. oa: Staff Press - cl. • 25).
• Staff Props.dangi Ltda. - (opoalça° ao têm° n.9 610.877 mareai atai! Press - cl. 32). , •
Papelaria Reoord S.A. Comércio
- 'S.A. Comércio e Indústria - loposiÇãO ao Urino n.9 608.459 - marca
Recordcl. 50).
S.A. .In(laStrias Reunidas R. Matarazzo - (oposição ao :armo número 609.056 - Titulo: Bem Bom
- eis. 41 - 43).
Volkswagen do Brasil 'Indústria é
Comércio de Automóveis S A ' (oposição ao' têrino n.9 613.496 - Titulo
.Vol-Car-Bras - Peças e Acesórios
em Geral --- Cls. 8 - O- 11 -• 111 - 31).
Cisne Têxtil •S.A. Indústria e
Comercio - (oposição ao Olmo números .610 . 596 - marca: Ctsné Negro - el. 36).
Tubex Móveis. Tubulares S.A. (oposição ao têrmo n Q 610.699 marca Turbex - cl. 21) .
Zanflex Industrial S.A. - 'oposição ao tênue n.9 611.015 - Marca: ZEN - l. 21).
Citan Construtora Imobiltária • Territorial Anchieta Ltda. - (oposição
ao térmo n.9 611.084 - Insignia:
•Cita Com panhia Imobiliária de Terrenos e Administração - 0, 33).
• 01. 33) .
• Sito fer S. A . Comércio a
trio. .de Ferro - (oposição ao térmo na 611.418 - marca. Safar 01

11).

'Serraria -Tamoyo Ltda. - (oposição ao têrrno n.9 611.580, - Mar' ea: Toando -J. 4)
Eucatex S.A. Indústria e Cornar0143 - (oposição ao têrmo número
. 811.903 - marca: Ferrotex
- Cias.
Ire 16).
(Santa Lúcia Cristais Ltda. topoafalo ao térmo na 608.517 - MarCa: Brindex).
Santa Lúcia Cristais Ltda. (opoDição ao têm° n.9 608.515 - Maroa: Brandex).
Santa Lúcia Cristais Ltda.. (opoalago ao Mamo .n.9 808.516 - Marca: Brindex - 01. 1).
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Santa Lúcia Cristais Ltda. (opoAutomóvel . Club do i3rasil (opoInauatrial Panificadora S.A. a.
aição ao térmo n.9 608.513 -- Mar- sição ao Urano na 611,139 - Titu- (oposição ao tértno "a3U9.905 -ca: Brindex - el. 48).
lo:
Automóvel
.
Clube.
marca:
Lanche Milk). ,
de Barretes • .
Santa Lúcia Cristais 'Ltda.:. :opo- el. 33).
J. Moreira Cia. Comerciai de -Tesição ao aarmo na 608.514 - MarAutomóvel Club do Beaall (opo- cicios (oposição ao Urino n.9 607.961
Brindex - el. 49). sição ao_ tèrmo n.9 611;131 - Titumarca: Jotex - cl. 36). Santa Lúcia Cristais Ltda. (opo- lo: Automóvel Clube de Santos - - - S.A. Cotonificio Gávea - (oposição ao tèrmo na 608.512 - Mar- el.' 33).
sição ao têrmo n 611,741 - marco.: Brindex - el. 46) •
•
Automóvel Club do Brasil tapo:- ca: Daycron - el. 33).
Santa Lúcia Cristais Ltda: (Copo, sição
S.A. Cotonaticio Gaaea •a•• (opo•
ao tênue n.9 611.132 sição ao ,tèrrno n.9 603.510 -- Maralça°
ao
tèrmo
n.9
611.7U - marAutomóvel élube de Jaú - Clascl. aja ,
ca: 13rindex -- Cl. 41) .
ca: Daycron
' •
33).
Santa Lúcia Cristais Ltda. (opo-' seAutomóvel
S.A. Cotomficio Gávea - topoClub do Brasil (oposição ao aarmo n.9 608.511 - Mar- sição ao térmo
ao têrmo n.9 611.743 na 611.133 - Titu- sição
ca: Brindex - Cl. 42) .
lo: Automóvel Clube de Assis -- ca: Daycron - cl. 371.
Santa Lúcia Cristais Ltda. (opo- cl.
S.A. Cotonificio Gávea - topo.
- •
30.
sição ao tarmo na 608509 - Mar- Automóvel
ao tarro° na 611.744 ,- marClub do BraSil (opo- sição
ca: Brindex - cl. 38).
Daycron
el. 24) .
ao termo n.9 611.134 - Titu- ca:
Ormonoterapia R.chter do Brasil sição
A Etnprêsa Gráfica "0 Cruzeama
lo: Automóvel Club de Lins - el. .S.A.
S.A. - (oposição ao tênia:. número 33).
- (oposição ao %raio numere
608.577 --, Marca: Viracton
Cias- • Automóvel' Club do Brasil topo- 608.161 - marca: Fotoforocas)
se 3).
A Emprèsa Gráfica "O Cruzeiro'
Café do Ponto Indústria e Com.-: Automóvel Ciub do Brasa topo- S.A. - (oposição ao tênia) numere
cio Ltda.
(oposição ao térmo nú- i crao tarmo n.9 311.133 - Titu- 6 18.162 - marca; Fotopotoaas) .
•
lo: Automóvel Clube de Franca mero 604.370 - Marca: Paulicéla
Máquinas Tecnocopex do Brasil
.
.
ci. 50).
Automóvel Club do Braail' (opo- Ltda. - (oposição ao termo numeCafé do Ponto Indústria e Comér- slaço ao têrmo n.9 611.136 - Titu- ro 610.316 - marca: Techntscope cio Ltda. - (oposição ao térmo nu- lo: Automóvel Chiba de Itapetinin- el. 8).
mero 604.289 - Marca: Do Ponto ga
• 'oro Rolamentos S.A. - (oposa
el. 3a).
- cl. 50).
.
Autcznovel Club do Brasil (opta ção ao -têm° n.9 612.140- marca:
Santa lalçia Cristais Ltda. • (opo- siaço ao • tèrmo n.9 611.137 loa - el. 6).
sição ao tarrno na 608..498 --Mar- lb: Automóvel Slube de Manilha Icro Roamentos S.A. - toptialca: Brindex - Cl. 15). •
ção ao thrmo na 612.147 - marca:
el. 33)..•
Santa Lúcia Cristais Ltda. (opoAu.omvei Cl b do B
(opo - leo - cl 21)
sição ao têrmo n.9 608.499 -•Me.r
Lanifício Ieslie S,A, (opoação
. tarmo na 611.138
caoa: Brindex.sição
- Aautomóvel
Cl. 21).
Clube de São Carlos tarmo n.9 604.700 - marca: "X-20"
Santa Lúcia Cristais Ltda. (opoa.
- cl. 23).
alça° ao tèrmo n.9 608.500 - Mar- do Pinhal)
Lanifício Leslie S.A. (opunçaa ao
1 Automóvel Club do Brasil (opaca Brindex --Cl. 11).
n•9 608.172 - marca' SumSanta Lúcia Cristais Ltda. (opo- sição ao térmo na 611.139 - Titia têrrno
•
Kid - cl. 23).
sição ao farm° n.9 608.501 - Mar-110: Automóvel Clube ,de Caminhos mer
Samba Indústria e Comércio S.A.
•
cai Brindex
Cl. 12) .
- • ai. 33 ) • Automóvel Club do Brasil (opta (oposição ao tarmo 11. 9 608 598 Santa Lúcia Cristais 1.519,
gção ao têrmo n.9 608.502 - Mar-! sição ao termo n. 9 611.140 a- Titu- marca: Samis - cl. 5).
ca: Brindex - Cl. 8).
I lo: Automóvel Clube da Borda do Malharia San Remo Ltda (oposição ao têrmo n.9 608.418 - TituSanta - liada Cristais Ltda. (opo- , Campo - el. 33):
sição ao têrrno n.9 608.503 - Mar- TAutomóvel Club do Brasil topo.. lo: Tecelagem San Remo - Cias.
ca: Brindex - Cl. 14). ' •
alça° ao tarmo na 611.141 -- Titu- 23-- 38).
Santa Lúcia Cristais LUa. (opo- lo Automóvel Clube de Araçatuba , Indústria de Moldes metaintea
Estamparia Cometa Ltda. (oposição
alça() ao têrmo n.9 608.504 - Mar- '
c/. 33). • Automóvel Club do Brasil (opta- ao térmo n.9 610.721 - 'Multa Co.Brindex - Cl. 24).
•
1 santa Lúcia cristais Ltda. (Opoa sição ao têi:mo n.9- 611.142 -r•-Titu- meta - Ca 33).
Duracour S.A. Indústria e Cosição ao farm° n.9 608.505 - Mar-. I°: ,Automóvel Clube de Bo:ocata: mareio
- (oposição ao têrnto na'ol • 33) •
ca: Brindex - Cl. 26).
609.731 - marca: Sakurabaa
Santa Lúcia cristais Ltda. (opo- - Automóvel Club do Brasil (opo - -mero
el.. 30).
_Titusição ao têrmo n.9 608.506 - Mar- siaâo ao térino 1.1.1? 611.144
Ouro Serviços Financen•cs S :A.
lo: Automóvel Clube de Ribeirão
c: Brindar( - Cl. 281...
(oposição ao termo ria 603.240
Walter Seysel - oposição ao tar- Automóvel Club do Brasil (0;1.0- Titulo:
Programações de ouro •n
cl. 33).
mo n.9 608.883 - Marca Famenti- Preto
1 321.
siãço ao tairno na 611 .145 aba .- Cl.
Ouro Serviços Financeiros S A.
Caia Garcia S.A. - (oposiaa.. ao lo: Automóvel Cluae de Campinaa (oposição
ao tairrno n.9 608 242 têrmo na 608.177 - Insígnia: Casa - el. 33) . •
Automóvel Club do Brasil topo- marca: Gravação de Ouro - cl.
Garcia).
•
J. A. Cardoso S.A. Indústria e ssção ao tarmo na 011 .146 - 'Mu- 8). '
Distribuidora Farmaoêutica Brazão
Comercio - (oposição ao Urino nó- lo: Automdael Clube de Bragança
mero 610.884 - Marca: Confiança). Paulista -- ci. 33).
Ltda. (oposição ao termo numero
'
960.94" - marca: Brasão).
• Cardoso S.A. Endú..
Automóvel
Club
do
Brasil
(opo•
Comércio a- (oposição ao térmo nú- alça() ao térmo n.9 611.147 -- Titu- Taxis Amarelinhos S. A. - (opoao tarmo: 609.251 - Título:
mero 611.398 - Marca: Caricia Con-a lo: Automóvel
Clube de Rio Claro sição
fiança).
Taxi Amarelo - cl. 33).
cl.
33).
•A Companhia Produtos Confiança Automóvel Club do
- Taxis Amarelinhos S. A. - Brasil
S.A. (oposição ao tarmo n.9 613.033 sição ao - térmo n.
sição ao têrmo: 609.250 - marca: •
9
611.148
Titu•
- De Anaconda Industrial e Agri- lo: Automóvel Clube...do Amapá - Taxi Amarelo - el. 21) . -cola de Cereais S.A.).
Aasociação de Ajuda Mútua dos Moa
A Associação Serviçal, de Trans- el. '33) •
toristas S. A. - (oposição ao ',:ara
Automóvel
Club
do
Brasil
(opoportes Rodoviários Americana
Ltda.
609.257 - Titulo: Taxi • Ama resição ao tarino na 611.149 - Titu- mo:
"Astral" - (oposição at têm°
lo - cl. 33).
mero 606•.354 •-- Insígnia: Austral". lo: Automóvel -Clube da Pará - Taxis Amarelinhos S. A. --- (OPO"
Norte Flotéls S.A. - (oposição ao ci• 33) •
têrmo: 609.250 - marca: •
tétano na 611.333 - 'Titulo; são Automóvel Club do Brasil Copo- sição
Taxi Amarelo,- cl. 211.
.
sição ao farino na 611.150TituDomingos - cl. 42).
Automóveis Club do Brasil (opo- lo: Automóvel Clube do Maranhão Laboratório Clirnax S. A. -- (opoa •
sição ao têrrao: 608.724 - Marca: ,
cl. 133) •
sição ao Urino na 611.125 - Titulo: Automóvel Clube de Magoas - Automóvel Club do Brasil 'topo- Baralgina cl. 3) .
União Fabril Exportadora S. A.
sição ao tênia) n.9 811.151 cl. 33).
. .
Automóveis Olá do Brun- (ol3o- lo: *6 - Clube ado Amazonas (1J.F.E.) - (oposição ao termo:, .
Zaz-Traz •• el. 46).
el. 33). --612.063 -sição ao Urano n.9 611.126 - Tito_
/o: Automóveis Club do Rio • Grande Automóvel Club do Brasil (opo- Máquinas e Moto-Peças Wallig S.
- (oposição ao tétano: 610.920 siçáo ao farino na 611.152 - Titu-• do Norte - cl. 33),
Automóveis Qlub do Braril (opo- lo: Automóvel Clube do Plauf - marca: Beta --- el. 8).
alça° ao Urino na 611.127 -- TU- Importadora de Ferragens Mau& Carlos Pereira Indústrias Químicas
lo: Automóvel Clube de Sergipe - Ltda. --- (oposição ao térmo mime- S. A. - (oposição ao tênue; 4311.644
Cl. 33). ro 611.849 -- marca: Mauã -- elas- - marca: Jóia - cl. 38).
A Companhia Antarctica Paulista `aAutomóvel •Club do Brasil amo- se 11).
sição ao têm() n.9 611.128 - Tutu Importadora de Ferragens Mauá Indústria Brasileira - (oposiçao ao •;----a
10: Automóvel Clube do Recife - Ltda. - (Oposição ao tênue- núme- J iérmo: 609.1348 - marca: Cajuina..
ro 611.865 - Nome comercial* Mer- São Geraldo - CL 43).
cl. 33).
.
A' Companhia Antaratiea Paulista
Automóvel Club do Brasil (opo- cantil Mauá S.A.) .
Industrial laanifloadora S.A.
.
- Indústria Brasileira da Bebidas e Co.
sição ao térmo n.9 611 129 -- Título: Automóvel Clube da naraiba - (oposição ao termo n. 9 608.584 - nexos - (oposiçoã ao térmo: 609.733
•a- marca: Tip-Top - el. 40.
marca: Levita - C1 .41).
01. 33).
•

•
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(oposiBlecoltos Portugal S. A.
Pedro Bertelli - (oposição ao Vir- . The Sydney Ross Co. (oposição ao; _ São Paulo Alpargata S.A.
Oo ao térino: 610.971 - marca: 80* mo: 608.703 - maxest : Serra ci. termo: 543.733 - 'marca: Doberol - • ção ao termo: 611,595 - inarca:(oposiLliraçl. 41).
triso
classe 3).
41).
s--,
puni' - class'e 32).
Mesbla S. , A. - (oposição ao terCity Paulista de MelhoramenEntregadora Guarujá Ltda. (.opsi- i Cerâmica São Caetano S.A. (0130no: 809.863 - nome comercial - tosCie
--- (oposição ao termo: 611.084 ção ao termo: 611.605 - marca- - 1 sição ao termo: 612.192 - marca- -.
Asercules Imóveis S. A.).
Guaraná .---- classe 21). •
Insignia
Cita -- cl. 33),
Cristal).
ablesbla S. A. - (oposição ao têr•
Casas Santa Terninha . Ltda: (opoCia. Brasil Editora (oposição ao
Imo: 609.864 - Titulo: Hercules ImoLAJ
Empreiteiros . ' de Mão de Obra
i
'
0.T
•
termo:
610.677
marca:
C.
E.
B.
itulo
*eis - ci. 16).
feitoria - classes 41 - 42 - 43) ; Ltda. (oposição ao termo: 609.896 32).
• Mesbla 8. A. - (oposição ao W. Santa Terezinha :Panificadora e Coa- . marca: Laje - classe 16).
6110: 810.404- marca: Mec - cL 46).
Marconi Ltda. - (oposição
Brunsviga Maschinenwerk 'A.a. Mesbla S. A. - „(oposição ao ter- aoModas
F. Conte .S.A. Indústria e Coméri (oposição ao termo: 608.899 --- 1 suartermo: 609.821 -- marca: Marra-o: 611.054 -- Titulo: Oficina Hercio (oposição ao termo: .610.618 - ca: Remoques - classe 17)•
ca: Marconi cl. 32).
cl. 33).
r:111es
Sidol Werke Siegel 6 Co. (oposiIndústria Sul Americana de Me- marca - Erpam).. • .
Eversharp Inc. - (oposição ao tér- tais S. A. - (oposição ao termo:
Firmeniãh ET. Cia. (oposição ao ção • ao termo; 608.852 - Nome Cogoo: 609.760 - Schick
cl. 11).
mercial).
marca: ICAM
' cl. 5). 'termo: 618368 - marca: Protex).
Eversharp Inc. -- (oposição ao ter- 610.493
Sigal Sociedade Industrial de ' GaIndústria Sul Americana -de MeA Companhia Antarctica Paulista
kno: 609.759 - marca: Chio - el. 11).
Bobinas
e
Coxas
e Adubos Ltda.) .
A.
-(oposição
ao
termo:tais
S.
,
Indústria Brasileira de
Onoda Gement Company Ltd. Sidol . Werke Siegel 6 Co. (oposicl. 11).
nexos (oposição ao te-mo: 610.077 Oposição ao termo: 608.710- mar- 610.494 marca: ICAM
ao termo: -608.851 - Insignia : Onda - cl. 16).
Rola S. A. Indústrias Químicas - marca: Faixa Azul de- Pinheiros - ção
Sigal - classe 2 , - 41 ,- -46 -, 50)
Parbwerke Hoechst AktiengeselLs- (Oposição ao termo: 609.993 Frase: classe 41).
ehaft ,Vorm Meister Luclus & BruSidol Werke Siegel & Co. .:(oposiProgresso Nacional
A Companhia
tning - (oposição ao térmo: 608.599 Elos 'uma Ind. Bras, a 'serviço de be- -Indústria
Brasileira de Produtos Ali- ção ao termo: 608.854 - marca; Sileza fminina
cl. 1 - 2 - 3
- marca: Guardiancl. 2).
.
mentidos e Conexas (oposição ao ter- gal - classe 46).
José Carlos Machado (oposição 28 - 41 - 46- 48).
.
G.M Prol! A.G. (oposição ao terKing Indústria e s Comercio S. A. mo: 609.354 --- marca: Progresso
go termo: 613.403 - marca: As In• , elasaio 625.719- marca: Praff -- (oposição ao termo: 610.412 - classe 50).
tocáveis - cl. 32).
se 6).
marca:
Eifel
cl.
8.i.
Ciadesa Comércio Industrio ArtiIndústrias Testeis Barbeio S.A. Omega Louis Brandt 5 Frades S.A.
gos Domésticos e Eletreaucos 1,. A.,„ Cooperativa ¡e Laticínio de Pa- (opoSição ao termo: 610.625 - marca (oposição ao termo: 608.946 mar- (oposição ao têrmo: 608.017 - Ti- trcini do Sapusfi Ltda - (oposição - Miss 'failortex - classe 37). car °alega - classe -40) .
tilo: A Televisão Sociedade Comer- ao termo: 610.402 - marca: 'LiIndústrias Testeis Barbem S.A.
Schwarz '5 Cia. (oposição • ao ter-,
bra -- cl. 41).
cial Ltda. - eis. 10-17-32-33-50).
Miss Tailortex - classe 34). mo: 606.357 - marca: Margot 'Ciadesa Comércio Indústria Artigos
Armações de Aço:Prcbel.S: A. - (oposição ao termo: 610.624 - marca Margot - classe 50).
Domésticos, e Eletrônicos S. A. - marca:
Levar Brothers Por Sunlight Limited
Dobraflez - cl. 40).
Friporifico Cruzeiro S.A.) (oposi(oposição ao têm(); 688.016 - InsigIndústria Paulista dp Lustres Ltda. (oposição ao termo: 609.902 - marca ção ao termo: 547.656 -- marca: Caaia. - A Televisão - eis, 8-104:1-11- ,
•,,
- (oposição ao termo: '610.212 mar- - Fan - classe 2).
cique - classe 41).
32-33-50).
cl. 8).
Ernesto Neugebauer S.A. Indústria'
J. Moreira Cia. Comercial de Te.
Frigorífico Cruzeiro S. A. - (opo- ca: Lampada de Aladirn
Indústria Paulista de Lustres Ltda. Reunidas (oposição ao termo: 610.459 eidos (oposição ao termo: 611.240 afção ao 'têrmo: 609.588 , - marca:
- (oposição ao Varino: 610.192 - - marca - Pornpon -- classe 41) . marca: "J" - classe 36). '
Alvorada - cl, 41).
Scidima Comércio e Indústria Ltda. ,rnerca: emblemática - classe: 8).
Importadora _"ICO" Comercial S.A. , Servia Engenhadia S.A. XOposiçãO
Dr. Mario ' Graciotti - (oposição (oposição ao termo: 613.366- tipalo ao .tkr1110 n.9 611.417 -; Marca. Sir- (oposição ao têrmo: 608.172 turca: S.O.D.I.M.A.' - cl.
- ao termo: 608.566 Título: Club -= ICCO - classe 10 - 33) .
vex - el. 8).
Sodima :Comércio e Indústria Ltda. dos Amigos do Livro --- el. 32.33).
Sodima Sociedade Distribuidor-á de
Industria Metalúrgica N.S. Apare- Máquinas Agrícolas
(oposição ao termo: 608.773 - -Levar 13rothers Port Sunlight Li(opceição
so_ ,
...... marca
ao
t4nuo o., ,,,9. ,,o, Ltda.,
(oposição
ao
termo
número
cl. 11).
Marca: S.O.D.I.M.A.
cicia S.A.
Sodima Comércio e Indústria Ltda. mited - (oposição ao termo: .613.316 611.914 - marca: Onça - classe 11) , dim az ..._ cl. -"ã) "74
• '•
• - (oposição ao te'rmo: 608.771 - - marca: Indusol - cl, 46).
613.366.oc N. V. Philips • Gloeilam- • Directa Publicidade Ltda. - (opo(oposição
ao
termo
núsição
ao
térmo
n.9
,607.213
,- Sinal
marca: S.O.D.I.M.A. - cl. 6).
• Levar Brothers-Port Sunlight Li- penfabrieken
Sodima Comércio e Indústria Ltda. mired - (oposição ao_termo: 613.317 mero 603.697 - _ marca:- Agena - de propaganda - aias. 32 - 33). Sodesil S.A. Indústria de Adesi•-• (oposição ao têrrno: 608.774 .
m.arc: Indosul - cl. 48).
classe 8).
Marca: S.O.D.I.M.A. - el. 21),
M- (oposição ao termo n.9610.867
àaboraterapia B -istol S.A. Indústria
Frigorifico
Patrão
Ltda.
(opoAlmeida & Filho Ltda. - (oposição sição_ eo termo: 603.278 -- marca: Química e' Farmaceutica (oposição ao .,,,1 rs marca: Cola.sso - cl. 28). •
aO térmo: 607.850 - marca: Orly Volkswagen do Brasil Indústria e
temo; 608-627 - marca: Enterocor- Comércio
Patrão - el. 41);
de Automóveis S.A. (opo61. 36).
The Reader' S Digest Association tin - classe. 3) .
Almeida & Filho .Ltda. - (oposição
''sição ao termo n.9 609.758 - mar- .
ao termo: 607.849 - Nome comercial Inc. - (oposição ao termo: 611.612 - Laborateraica Bristol S . A . • Indústria ca: Franz Wagen - el. 6) .
Química e Farmaceutita (oosição ao
Título: Reader' S - cl. 32).
eia. Orly Industrial).
Volkswagen do Brasil Indústria R
- Comércio de Automóveis S.A. (opoIndústria e Representações de Aces- - Aço-Rag Ltda. - (oposição ao cl
ssoe: 36)0. 8.628 - marca:
tearm
_ , Clortoxin
,
-sição ao termo n.9, 612.217 - Tisórios Testeis O.K. Ltda. - (oposi- termo: Açonac
cl. 5).
ção ao termo: 608.884 - Titulo: InLaborteráica Bristol S.A. Indústria tulo: Wolskawe - el. 33).
Flamex Indústria e Comércio' S. A.
ústria Eletro Metalúrgica "OK" - - (oposição ao termo: 610.320
Waltraud Margareth Maria Taualt
Química e Fa-maceutica (oosição ao
d. 8). termo: 608.629 - marca: Cortorrin - - (oposição ao térrno n,to 609,466 _
marca
Flamex
1.
8).
Título: Yoga Feminina Mahatma
1
Indústria e Representações de Aces3).
- cl. 3).
Companhia Mogiana de Oleos Ve- "classe
Sórios Testeis O.K. Ltda. koPOSICarlos Alberto Cidra (oosioo ao Gandhi
'
Philips Morria Incorporated
.(opoção ao termo: 608.885 - Titulo: Pro- getais - (posição ao termo: 610.895 termo: 611.208 -- Ináignia: Dica
-sição ao térmo n.9 609,000 - mardutos Elétricos Mon-ma Indústria e marca: Oleo 'Sabor el. 48).
1 classe 33).
Comércio S. A. - (oposição ao ter•Oswaldo Antonio Micheloni, Aldo' Elam Indústria de Meias Ltda - ca: Gani - ed. 11). '
Spo: 608.090 - marca: Mo:Max ;- Caliendo
Moinhos Brasileiros S.A. Mobra.sae Leo Gionco - (oposição (oosição ao termo: 455.134 - marca:
CL 1 ) .
- (oposição ao termo n.9 610.885
eo termo: -610.968 merca: Tal- Flan
classe 36).
- marca: Motasa --cl. 41).
Daniel Ventin & Cia. ,Lt¡". - bo cl. 11).
Faina Ferragens S.A. (oosição ao
Brasileiros S.A. Mobrasa
(oposição ao têrzno: .604.391 - marSociedade' Técnica de Materiais- So-; termo: 60.242 - marca: 1/amarnax -' Moinhos
(oposição ao tèrMO n.9 612,612
ta: Brasil -- ci. 41).
tema S. A. - (oposição ao termo:' - classe 6).
marca;
•
morbrasa - el. 41).
..,
,Daniel Ventin & Cia. Ltda. - 610.768 -- marca: Sarna - d. 21).
Moinhos Brasileiros S.A.. lvlobrasa
Cooperativa Viniculo Santo Antonio
(oposição ao têrmo: 605.390= marAntonio Barbosa - (oposição ao Ltda. (oosição ao termo: 611.056 - (oposição ao têrmo n.9 612.606 -sia: Café Brasil - cl. 41)
Morbasa --ol. 41). - •
termo: 611.257 - marca: Brasi. marca: Santo Antonio
classe 42) . Insígnia:
Rodeiro & Garcia - (oposição ao , limar
Cie,. Mecânica Itaúna S.A. (opocl.
41):
genro 609.295 - marca: Rio Bran"Glifsa" Indústria e Comércio Ltda. sição ao termo n.9 611.301 - Nome •
cl. 41).
Antono Barbosa - (oposição ao (oosição ao termo: 611.352 -- marca: \comercial: Siderúrgica rtaunenge
. Mecânica do Nordeste S. A. - termo: 611.248 - marca: Brasilimer Glitza
S.A.).
classe 1).
'reposição ao tèrmo: 608.82'7 - mor- cl. 50).
Enfia Miguel Ilumaruf (oposição ao
IBESA
Industrio
Brasileira
de
Emda: Nordeste - ci. 7). Antonio Barbosa - (posição ao balagens S.A. (oosiçáo ao termo - têrmo n.9 611.242 - Titulo: Lord
• Agência Francésa e Brasileira de termo:
Cleaners -, el. 33). .
.. mo Ltda. Franstur
(oposi- mar cl.611.249 - Título: 'Brasil!- 611.859 - marca: Aquamatic - clas- _
33
41).
' Anderson Clayton it C.9 S.A. Inse
6).
ao têrmo; 609.345 - Título:
Irmãos Gasparini Ltda. - (posidústria e Comércio - (oposição ao
tur Expresso - el. 33) .
SEMP Rádio e Televisão' S.A.. -- Virmo n.9 610.1319 - Nome
comerA.P.V. do Brasil S. A. Indústria ção ao termo,: 610.694 - marca: (oposição
-ao
termo :611.099 - "marca cial: -Delaco Comércio
e Indústria
•
(oposição ao tOrmo: Univercom - cl. 32).
...
g Comércio
- Consemp - classe
..
32)..
S.A.).
'608.757 - marca: A P
Irmãos Gasparini Ltde. - (opoel. 50).
Fama Ferragens S,A.. (oposição 'ao Comercial - Auto Motores Rumo
Sociedade 'piranga de ~harta sição ao termo: 610.693 - marca: termo 612.333 - marca: Fama --'clas.. Ltda. --(oposição ao têrmo amimeCOmérc10 S. A. - (oposição RO Univercom - el. 38).
ro 611.299 - Marca: Rumo certo . se 50).
• 61?.340 - marca: 'piranga Santa Lúcia Cristais Ltda. . (0P0-s1S.A. de Vinhos e Bebidai:Caldas .- ci. 21).
.
.
Comercial Auto . Motores Rumo
Comercial
ção ao termo: 608.507 - marca: Brin- (oposição ao termo: 611.753 . -o- marca:
P.,nipresa - do Transportes e Guarda dex - classe 36). .
- (oposição 'aia tèrtuo uúmeLiderclasse
1)
,
..."
'. . ro 611.295 - Maica:
Rumo
-veie Ltda. - (oposição
Santa Lucia Cristais Ltda.. (oposi. , - Certo
.
Giuseppe
Vanossi
(oposição
ao.tcr_
•; '6).
termo: 612.2-32 - Titulo: Figura ção ao termo: 6.08.508 - marca - nio: 610.155 marca:
Cinnamon
Comercial Auto- Motores Rumo
Canguru -a. 'el. 33)'.
Brindes - classe 37).
classe 42).
,, Ltda. - (oposição ao termo amime- .
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^

ro 611.296 - Marca: Rumo certo
Fabilca União Indústria e Conier- '
T133,10 N9 156.808
~MO N9 ' 118.326
-- ai. 8).
•
cio S.A. (oposição ao farino 605.860
Comercial Auto Motores Rumo - Titulo: Padaria e Confeitaria
De 3 de fevereiro de 1964
Privilégio de invenção: Aperfeafflla
Ltda. - (oposição ao thrmo núme- União - cl. 41-42-43).
mento' em dispositivos de ancoras
ro 611.297 - Marca: Rumo certo
Sinco Atiministraçaor de Bens S.A.
Requerente: Antônio Abrallão Faa gem de armaduras pré-solicitadas.
- el. 11).
(oposição ao têrmo 611.339 - marca: thalla - do Estado de São Paulo.
Requerente: Socitete Technique
Cainercial Auto Motores Rumo Serinco
cl. 50).
Pontos - Novo modèlo de lençol Pour L'Utilisation de La PreconLtda. - (oposição ao térrao núme- • Sinco Adm i niatraçãO de Bens,S.A.
modêlo de utilidade.
taainte (S.T.U.P.) - Wrocèdee
ro 611.296 - Marca: Rumo terto (oposição ao termo 612.008 - marca:
1. NOVO modelo de lençol, carac- Freyssinet) Final do ponto ticil
- el. 31).
terizado
por
assumir
a
forma
do
colretificado:
Referida extremidade am4
Sincon - cl. 1). •
•
Cia. Fabricadora' de Papel topu- Gomes Spigal & Cia. Ltda.
(óposi- chão cobrindo inteiramente na par- pilada - Total seis pontos.
siçã,o ao têrnio n.9 610.180 - mar- çáo ao tênno 613.851 - Nome Comer- te superior e envolvendo nas quaca: Xuga - cl. 37).
cial: Fábrica de Produtos Alimentí- tro laterais e em uma reduzida , área
Lanificio Mastim* S.A. - (oposi- cios Aliança S.A.).
periférica da parte inferior - total
TÊM° No 118.857
Via ao tartno u.9 610.a87*- marca:
quatro pontos.
Gonias
Spigal
&
Cia,
Ltda.
(oposi- el. 23).
Privilégio de invenção: pêcho de
ao têm° 613.841 - marca: netificaçdc,s dos pontos publicados
A Associação Serviçal de Trans- ção
segurança.
Aliança
cl.
41)%
em.
três
de
março
de
1984
com
portes Rodoviários
Americana Ltda.
Gomes
Spigai&
Cia. Ltda. (oposta
incorreções
Requerente: Bruno Massone.
ao têrmo nu- Aztral - (oposição
ao termo: 613.848 - Titulo H
TÈRMO N 9 119.943
mero 611.476 -- Insígnia: Astral. çáo
Aliança - cl. 41). ,
Privilégio de invenção: Apertei).
•
r*
• aeaesto Neugebauer S.. inda. Fábrica
União Fabril Exportadora • S,A.
- TÉRMO N9 109.928
çoamentos em, ou redferentes
Rea rild as - (oposição ao termo nú- (u.F.E.) (oposição ao têrmo 611.984
eeag,
chapas de impre ca% elareagrm
me ro. 611.730 - marca: NOogazão - - anarea: Royal
I Privilégio de invenção - Provesel. .41).
Requerente: Gestetner Limite&
cl. 41).
so
de
fabricação
de
p olietirao.
Rodoviária trela do Norte Ltda. a
, (oposi- (oposição
Condoroll Tintas S . A.
Requerente - Chetnische Werke
ao têrmo: '451.647 -ção au têrmo u.9 609.383 - marca.
•
Hills
Aktiengsellschaft,
• nia Rodoviária Estrela de ouro TaRMO N 0 119.971
Ipiranga).
. • _ - . Data para 23 de abril de 1959.
Zavaglia Zavaglia 81 Cia. (oposi- d. 33).
" Privilégio de invenção: Papel ex.
ção ao térmo u.9 612.519 - marca:
Rettficações
tensível e processo para produzi-10.
São Carlos - el. 41).
TERMO
N
9
101.765
Requerente: Crown Zellerbarh
Companhia de Cigarros Souza Cruz Urino 118.844: privilégio de invetCorporation - Foram reaandicadoe
- (oposição a() tarmo. n. 9 608.763 ção para - Aperfeiçoamentos em desPrivilégio
de
invenção
Proceslizadores - requerente: Indústria Es- i
quinze pontos.
- Sinal de propaganda "M").
so de produzir esteres tiono-fo.sfdriFicam retificados nos tèrmos abai.
Companhia de Cigarros Souza Cruz quadrias e Parques Inespar Ltda.
cos.
ao mencionadõs, o local estabelecida
- topasiaáo ao têrrao n.9 608.762 pontos publicados em 25 de fevereiro
Requerente:
Farbenfabriken
Bayer
-Estado da São Paulo de 1964. Retificado em cinco (5) de I. Aktiengereaschaft - Inicio do pon- para
- Insígnia: eltI"),
filial no Estado da Guanabara.
Banco Nevo Mundo S.A. (opo- março de 1964.
• i. to fica retificado.
Têrrnos: 142,942 - 142.949 --a
Termo: 118.845: privilégio de insição ao térmo na 610.064 - Ti1.
de produzir esteres 142,95s ---142.951 o-412.952
venção para: alavo balanço para par- tiono,Processo
• tulo: Na y ° Mundo - ci. 41).
fosfóricos
em
modificação
do
142.953 --142.954 , --142.055
Anma. Toddy Venezolana - ques infantis - requerente: Indiis- p edido de patente correspon d ente
-a 142.957 --1942.958
(oposição ao termo na 613.513 - tria de Esquadrias e Paaques Inespar têrrao 93.175 de 22 de março de 142.956
142.959 -- 142.969
, 152961
Ltda. - pontos publicados em 25 der 1957, caracterizado - etc. etc.
cl. 21)-.
Marca: Puiu
,
desenhas industriais para - Novo e
Cia. Annia. Toddy Venezolana - fevereiro de 1964 - Retificado em 3
ori
ginal
desenho ornamental para
•
(oposição ao tarmo na 613 . 512 - de março da 1964 para a data depoter!r+ e; todos do requerente.
sitadá em vinte e seis (26) de abril
Título: Piaci).
TaRMO.N9 111.452
•
Sociedade
Anônima Indústrias Rau.
Levar. Brothers Port Sunlight Li- de 1960. •
nicas F. Matarrzeo.
raiteci - (oposição ao taram mime- Teimo: 118.874: privilégio de luPara privilégio de invenção Os pontos acima Inèncionados
ro 609.862 - Marca: Readera Lux .vençáo para Raspador - requerente:1 Processo de preparar um comp'exo
Copperweld ateei Company - 'Fica de hiciroxIdo - Fabrico injetável rant pub!icados com - inco.-reçaes
- ci. 8). •
no 13nlet'm do Dia - Trs de março
Levar Brothers Port. Saalight retificado a . parte final Linha dal aperfeiçoado.
1nited - (oposição ao têrmo mane- passagem - a Ponto publicado em 25, Reuerent
e: Amer1aba
can Cynuci de 1964
ro -610.179 - marca: Pisolux - de fevereiro de 1964. - . Retificado em Company.
Retificações de Pontos Públicos .com •
5 de março de 1964.
•
el. 1).
IncorreçÍies no Boletim do . dia seis
São Paulo Alpargatas S.A. (opo- Tarrno: 126.8á5: privilégio de Ma
de março de 1964,
tição ao térino n. 9 611.250 - marca: venção - MV° Ventilador de Pe•
TÉRMO Nt 116.930
sete Belo - Cl. 38) .
remo:
116:278 - privilégio de inm
ou para mesa com teto reguvemag S.AN Veículos e Máquinas destalque
Privaegio de. imenção: Novo . pro . venção: Depósito Noturno para bancos
venta num círculo de 3609 cesso
Agrícolas - (oposição ao têrmo nú- lava/
par
pintura.
mero 613.078 - marca: Lubrimac - requerente: Rubens Baião. Fica Requerente: Marieta do Brasil In- c outros estabelecimentos.
retificado o primeiro ponto' ;-• 1 - düstria e Comércio Ltda. - Fica re_ Requerente: Padrão Indústria Meta4
- el. 41).
S.A. Fábrica de Produtos Malan- altivo Ventilador de Pedestal ou para tifimido o primeiro ponto.
Comércio
.e
Co
S. • A.
ticios Vigor - (oposição •to têrmo mesa, emitindo ar quente ou frio.
1. Novo prccesso para pintura ca - f.ica
lúrg
609.714
marca:
Vigor
elascalacterizado
por
uma
cúpula
ragu•
POr utilizar dentro num !. Fica retilicado tO
do o primeiro ponto.
- lavei, que venta num circulo de 361)9 racterizado
s(' 2).
mesmo recipiente a -tinta a ser em - ! 1 - Deposito Noturno 'para bancos
(oposição,
total:
seis
pontos.
aprega cia e um gás sob pressão - to- se Por Lonstltuir-se de duas caçamoas
- Aços Villares S.A.
ao Urra° n.9 610.932 - marca: AV Termo /19.019: privilegio de inven- tal três pontos.
(12-13) - Solidarias entre si e do.
- cl . 6.
)
Indústrias de Chocolates Lacta. çáo:
Disco Despolpador
de
Cafe Be• tadas de 1)3ov:incuto ascensional • e de
requerentes:
Guilherme
Theeto,
descida, comanuados por uma a.avanca
S.A. - (oposição ao têrmo número nedito Soares de Oliveira e José .Ben- TERMO No 116487
•
611.447 -- marca: Aadorinha - cl to Soares de Oliveira.. Pontos publiti) cujo punho (7') se locaiaa do
41).
Privilégio de invenção: - Nova pe- lado externo duma abertura (15) da
de
1964.
King Indústria e Coméacio S.A. cados em
25 de fevereiro
' (6), situada atrás da porta ex. •
119.297:
privilégio de inven. tetra aplicável a moinhos de 'mar- parede (p)\
- (oposição ao têrmo na 611.572 - TêTrna:
e aparelhos congeneres e pun- terna
convencional: A parte su•
de Campos- teIo
ção
para
Tratamento
- cl. 12).
marca:
Dora
ção
para
realzá-la.
peno^ de 'cada caçamba e lechaca corta
Cia. Impartadore, de Produtos tos - fosfo-ditioatos - Requerente:
Requerente
para
.aaisé
Bento
ao American cyanamld • Cornaanaj
paredes reforçadas , (12• 13• ): ambas
Americanos e Cipra" - (oposiçáo
•
•
marca; Cifra pontos publicados em 25 de fevereiro da Glória.
as caçambas s1ko separadas entre si,
thrino ma 612.134
de 1964 - e retificado ém 6 de março
através duma parede vertical blindada
(4) com uma abertura (4-B) colacia.
Melatex S.A . Indústria e Comér- de 1964. 'IMMO N o 116.873
611.476
cio - (oposição ao tarmo n.9
dentes com duas aberturas verticais
•Têrmo: 132.362: para privilégio de
el. 36),
- marca: /astral
Para: Aperfeiçoamentos introduza- (23-24) das duas caçambas: em -cada
Invenção: Dispositivos do tipo dos que
, Curtume Rio Negro Ltda. "- (opo- compreendem unia armação ou chas- dos nos equipamentos destinados
rama (7-B) desta alavanca ha uni
siçao ao termo lpt.9 607.908 - marca: sis com uma pluralidade de membros provocar a descarga, automática ou rasgo longitudinal (7-C) e em cada
•
Rio Preto - cl. 35).
para lavrar o solo - requerente: C. manuaanente, do liquido contido-em qual se aloja um pino (8) solidário
Utilitar Indústria, e Comércio S.A. Van Der Lely N.V. - pontos publi- um depósito .
a uriaa barra horizontal (1) cujos ex(oposição
ao
têrmo
na
607.928
-Requerente: José Riera Toyos.
•
cados em 25 de fevereiro de 1964.
tremos' destas são recurvos (1*) e são
els. 8 - 40).
Título: Utilar
Térmo:
154.314:
modêlo
de
utilidapassantes em duas guias verticais pa.
Curtume Rio Negro Ltda. (oposição * de para: Cama-sofá conversível ao têrmo 607.391 - marca: Curtume requerente: Pedro Guerra - estaberaleias (9) adjacentes a cada parede
W..R5/(0 Nq 118.237
Rio Prêto - cl. 33).
do Depósito, e nas duas partes laterais
em S. Paulo e depositado em
Curtume Rio Negro Ltda. (oposição lecido
Privilégio de invenção: Apeafeiçoa- externas superiores de ambas as cade novembro de 1963. - 1 - Unia
ao termo 607.893 - Titulo: Cortume 4
estofada conversível caracterizada por mantos em extintores de incêndio. çambas, são solidários os dois ramos
el. 35).
Rio Prêto
três partes ligadas entre si por dobra- Requerente: Representações Pryor extremos (2') da barra movediça. As
Gentil
Barbosa
&
Cla.
Ltda.
• J.
diças, uma das partes latérais reba- Sociedade Anônima.
quatro aberturas (14 - 23 - 24
(oposição ao térmo 608,611 - Marca: tendo-se
inteiramente sôbre a parte
25) • existentes nas paredes verticala
Tip Top - el. 1)
central, na formação da cadeira, endas duas caçambas, são coincidente&
TERMO N a /18.261
Casa São Paulo Materiais de Cons-,auanto que a outra parte lateral re- •
entre st: e quando as caçambas estão
fixandotérmo
n
suma
uma
posiço
o
ao
trueões Ltda. (oposição
descidas, aquelas e as respectivas abata
Modelo
de
utilidade:
Daspositivo
na
pri•
Titulo
Organização
Carvase
em
um
quadro
existente
604.484 -a
turas extremas (14-15) - justapõem.
lho Serraria e Carpintaria São Paulo meira parte later.- total: quatro para arrancar tocos do so1 o.
se 'as duas paredes blindadas (6-E-25)
I,
Requerente:
Francisco
Sen
er.
,
g
pontos.
- el. 4-16-26-1)).
•
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do corpo do depósito — Total cinco

pontos.
Térmo: 103.194 — Privilégio de invenção — Dispositivo para extrudir
tubos de material termoplástico.
Requerente: para S.A.S. — Lavorazione Materie Plastiche (L.M.P.)
M . I . : Colombo 6 Co.
e•-• Di
Termo: 111.085 — para: privilégio
de invenção: Aperfeiçoamentos em Protetor de Fechaduras.
Randolfo Barbosa de
Requerente
Castro.
•Térmo: 111.313 — Nivilégio de invenção — Método para a preparação
de un. sarde Carbmoxamina,
. Requerente — David Arthur Schlchting.
Fica retificado, no interior de pontos
Publicado o seguinte Plistireno — Está
lgado especialmente em quantidades
naroximada de 5 — A aproximadamente
• 15% por pèso de Divinil Benzeno —
*c., etc.
privilégio de inTèrmo: 112.190
tenção: Nôvo Aipo de portador Aéreo.
Requerente: Leonel Celestino de
•
Gouvcia — total 4 pontos.
Termo: 113.033 — privilégio de intenção — Processo de Preparar Novos
Polieteres Carboxi-Metilicos;
Requerente:- Sandoz S. A. — total
de Pontos para duas reivindicações.

Termo: 116.263 — privilégio de In- ) Final dos pontos fica retificado
venção: Mecanismo para Graduar á A revela ( em três dimensões por todo
o laminado — total desesseis pontos.
Altura do Selim de Bicicleta.
Requerente — David •Hector.
Têrmo:_ 119.064 — Privilégio de
Térm.o: 118.155 — privilégio de in- invenção — Novo motor de exvenção — Processo de Recuperação plosão- a um só tempo e de tambor
rotativo — Requerente: Ubirajara
Química. I
-Myr
.
Requerente The Babcook 6 Wilcox Dolcie Mendes.
Company — SO-2 — total. 4 pontos,
Têrmo: 118.804 — Privilégio de
'Têtmo: 116.983 — privilégio de in- invenção: Válvula de regulagem
venção: Ancoragem de Cabos de Aço de passagem cl'd fluidos — Requepara Concreto Protendido.
rente para: :José Roberto Costa
Eduardo Ricardo de Lacerda.
Requerente para
Piore.
Termo: 118.159 — privilégio ae inTêrmo: 118.149 —'Privilégio de
venção — Um processo e um aparelho invençãb: Processo de Fabricação
para Produção de Laminados Plásticos de corantes e "seu emprêgo — Re.
com inserções de refõrço de contorno •querente: Parbenfabriken Bayer
Aktiengsellsch n.ft.'
• Total de
transversal.
Requerente para — _Filou . Plastics pontos para 12
reivindicações.
„
.
Corporation.
Têrmo: 64..819 Privilé0o de
Termo: 118.160 — privilégio de 'ia-. invQnção:
de brangueavenção — Um processo e um Aparelho' mentõ. óticoAgente
pulverulamento
a
para Produção de Laminados Plásticos base --- 4 — Metil -- 7 — Dietilacom Inserções de refdrço de contorno mino — Cumarina. Requerente:
transversal.
S. A.
Requerente para —• Filon oPlastics Sandoz
Final do ponto fica retificado:
Corporation.
— 4 — Metil 7 — Dietil
Térzno: 118.161 — privilégio de in- ' Peso DACumarina.
Data depositada
venção: Um processo e Aparèlho para .Amino
produzir laminados 'plásticos com inser- para 20 de novembro de 1952.
• Têrmo: 55.425. — Privilégio de
ções de refôrço decorativos.
Requerente — Filon Plastics Corpo- Invenção para: Novo processo e
respectivo aparelho para capsula;
ration.
4,12

garrafas. Requerente: Cornéli0
Pertica Camps S. A.
Total de pontos para duas reivindicações.
Têrmo: 76 . 668
'ilégio de
prepainvenção: Processo p ,)
R.eque.,
ração de Tetracicliuo
Inc.
rente: Bristol Labor,.
rermo: 114.875 — 1\1,: s de
utilidade: Novo tipo de "at..atjaza." com refletor para eguipos
de dentista. — Requerente: Júpiter Dental. Indústria e Comércio
Soc. Anônima. •
Têrmo: 79.960 — Privilégio de
Invenção: Nova Brilhantina, —
Requerente: Moichi Ohi — para
a data depositada em seis de ju...
nho de 1955.
Têrmo: 113.944 — Privilégio de
.invenção: Processo e -Aparelho
pqra construir estradas — para v
nome do requerente: Impresa PI&
zarotti & C. S. R. 1.
Os pontos acima mencionados
foram publicados com incorreções
do Boletim do dia seis de março
de 1964.
Rio, 9 de março de 1964. — As.
sinei e encerrei laudas do expe
diente dêste Departamento.Nilton Alvim Xavier, Diretor de
B. Documentação.

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

Tomo

Assunto

Preço

100.00
Diversos Trabalhos
40,00
Reforma do Ensino Primário
400.00
Trabalhos Diversos
120.00
Questão Militar
XIV
50,00
XVIII
Relatório do M. da Fazenda
XVIII
65,00
Relatório do M. da Fazenda
XVIII
Relatório do M. da Fazenda
80,00
120,00
Trab. juridicos — Est. de Sitio
XIX
120,00
XIX
Trab. J uridicos — Est. de Sitio
250,00
XX
Trabalhos Jurídicos
200,00
Impostos Interestaduais
XXIII
120,00
Trabalhos /Micos
XXIV
120,00
XXV
Discursos arlamentares
, VIII

X
XIII

Discursos Parlamentarei
100.00
170.00
Ttóalhoa jurldicos
120,00
- XXVI
A Imprensa
90,00
Discursos Parlamentares
XXVII
XXVI
XXVI

- Volume

XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI

XXXII .

XXXIII
XXXIV

xxxv

XXXIX
XL

XLVI
XLVI

Assunte

Tomo

1

II
III

v
1
1

III
IV

•

v

1
1

Discursos Parlamentares

Réplica

Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos juridicos
Limites Ceará — Rio G. do Norte

Limites Ceará — Rio G. do Norte
Decursos Parlamentares
Discursos Parlamentares

1

PiRciir,on Parlamentares

II

Trabalhos juridicos
Trabalhos Jurídicos
Campanha Presidencial
Campanha Presidencial

a
II

I
II

Trabalhos juridicos

1...•••n••••••n••n••••n•••n9...

A VENDA:
Na Guanabara

•

oeção de Vendas: Av.. Rodrigues Alves„ •
Agência L Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reenabôlso Pc7..

•

Em BraSilia
Na Sede do D .1. N.
Towing Club do Brasil: 3 9 Pavimento da Estaçto Rodoviária

Preço

120.00
120,00
120,00
130,00
120,00
100,00
120,00
120,00
120,00
120.00
150.00
250,00
700,00
400,00
'400,00
120,00
120,00
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubikabaiii abata de acedo coisa o art. 130 do Ofsdago da Preprialade ladattriel. Da duta a pubaleaago ~nata a
urna • prato de 00 dias para o defcrimaato do podido. tia-nate Geei prazo potacraa apresantar eamaoposiaam ao Depserbamee....

_

sassoaanal sLa yartaarledade laclustrial asoteles gas te ta/parem prejudicados com a ecasmastio da asatlistaa ~de -

nano n° .617.085;de 14-11-1963
B. Sto;ani S. A. — Comercial, Industrial, Agricola e Pastonf
São Paulo

SÃO BENEDICTO
Ind. Brasileirt
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de porcelana.
, faiança, barro e terracota louças vidra..
das para uso caseiro, adornos, fina artisticos e instalações sanitárias; artefatos
de ceramica para uso caseiro, adornos e
fins artisticosa alguidares, almofarizes
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias
bebedouros, biscoiteiras, bombonierea
aadejas, anheiras, copos, consolos. caldeirões, cântaros. cadinhos, cofres,
cubas, tompoteiras comedores para aves.
caçarolas, canecas, centro de mesa, des.
cansa-talheres. escarradeiras. fôrmas, filtros. graus, globos„ jarras. jardineiras,
licereiros, leiteiras. lavatórios, "ante.
guelras, moringa, molharas, nichos, pi.
tes. pratos. pilões, pratos para ornatos,
pias. pinos. porta-joias, potes, portatoalhas, porta-papéis higiênicos tapeima, saladeiras. saleiros, serviços para
refrescos, serviços para frios, dá e
Jantar, travessas, talhas, taças, toldas,
vasilhames, vasos sanitários. xícaras

Tèrmo n° 617.089, de 14-11-1963
Bar e Lanches Colosso Limitada
São Paulo

COLosso
ind. Brasil eira
Classe 50
Para distingu.s: Impressos
Termo nó 617.090, de 14-11-1963
Casino' — Indústria e Comércio de
Casas Moldadas Limitada
São Paulo

NI OH S V 3
Classe 16
Para distinguir materiais para construções: argila, areia, azulejos argamassas, batentes, balaustres, calhas, cimento, cl, cré, caixas de descarga, chapas
siolantes, caibros, caixilhos, colunas,
I chapas para coberturas, caixas d'águs,
edificações premoldadas. estuque, esta
. cai, esquarrias. forros, fritos, gesso
' grades, janelas, lâminas de metal, ladrilhos, lambris, lavas de junção, lap ges, lageotal, material isolante contra
frio a calor, manilhas, madeiras para
construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para tornar linpermeabilizantes as argamassas de ciTermo617.086, de 14-11-1963
"Delta" Engenharia Elétrica Limitada mento e gesso para tetos e parares, parquete!, portas. portões, persianas piSão Paulo
sos, papel para forrar casas, soldadelras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventila'emantai:ias .ontatup ap tanbue; .0o
venezianas e vitrós

DELTA

Ind.Brasileira
Classe 2,
Para distinguir: Aparelhos de ar congens, irradiadores de frio ou calór, resistências elétricas. relays, reguladores
de voltagem, transformadores de voltagens. termostatos, barometros, baterias
de acomuladores, bombas 'medidoras.
bomba enjetoras de est:latos sanitários e
ar comprimido, transformadores, valvalas de descargas, válvulas elétricas válvulas de .vacuo, nmperimetros, condensadores, chaves elétricas, capacitores dv
bloqueio e cpacitores eletrolitreos, Iam
padas e fios
Virmo n° 617.088, de 14-11-1963
"Solimel" Sociedade L meirense de
Melhoramentos Limitada
Saci Paala

Ind. .ora.silein
Classe 50
Para distinga r: Impressos

Termo no 617.093, de 14-114963
Publicidade Elétrica S. A.. Rad odifusão, imprensa, Comércio e indústrias
São Paulo
Classe 50
Para distinguir: O timbre a ser usado
em pape ;s de carta, papeis de oficias,
memorandos, envelopes, cartões comerciais e de visitas, faturas, recibos, avisos, contratos, duplicatas, cheques, vales, notas promissórias, letras de câmbio,
ações, apolices, passagens, b lhetes, folinhas, bilhetes de sorteio, passagens e
demais documentos

caixas de descarga pra nxos, cordeia
ções pronoldadas, estuque, emulsão d,
base e.sfáltko, estacas, esquadrias, estria
Luras metálicas para construções, lama
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luva
de junção, lages, lageotas, material isa
tantas contra frio e calor, manilhas, mas
tas para revestimentos de paredes, mi
deiras para construções, mosaicos, pra
dutos de base asfáltico, produtos par{
tornar impermeabilizantes as argamat
ma de cimento e cal, hidráulica, pedra
gulho, produtos beturninosos. Impes:nen
bilizantes, líquidos ou sob outras forma
para revestimentos e outros usos aá(
construções, persianas. placas para pa
Têrmo n° 617.094, de 14-11-1963
Plablicidade Elétrica S. A., Rad.odifu- vitnentaçáo, peças ornamentais de cima
são, imprensa& Comércio e indústrias to ou gesso para tectos e paredes, pap
' para forrar casas, massas anu-ruid
São Paulo
para uso nas construções, parquete,
Classe 33
portas, portões,, pisos, soleiras para pata
Sinal de Propaganda
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta'
co. tubos de ventilação. tanques de et
Térmo n.9 617.095, de 14-11-63
mento, vigas, vigamentos vitrós
"Uyba" Industrial — Instrumentos de
Medição Ltda,
Tétano n.° 617.098, de 14-11-63
São Pavao
Walter Flávius Arruda
São Paulo

(

onve;, n ?5'..' -

WastMaisOux,5eço";
aa a a a.'s

çi

SHOW DE ICITIZa
- Ind.
Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, boletas
álbuns, anuários, catálogos, folheto&
Jornais, livros impressos, inKsicas IM
p ressas, peças teatrais, peças cinemato
gáf cas, prospectos, paa g etos, publica
ções em geral, p orgramas radiofónico&
e de televisão. revistas
n.9 617.099, de 14-11-63
Assessoria Brasileira de Turismo Ltda.
Sáo Paulo

Brasileita.

CALMAR

I nd.. Brasil siri

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
Classe' 33
areia. azulejos. batentes. balaustres. MoPará distingira. : Recreação de crianças am de cimento, blocos para pavimentae cuidados infantis, hospedagem, trato, dica calhas, cimento, cal, saia chapas
alimentação e assistência às criançat Isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
durante o período de trabalho das
caixas para coberturas, caixas d'água,
mãos

:=À

.40

Têft12 p

Termo n° 617.091, de 14-11-1963
Organização Comerc'al "O Caduceul Classe 8
Limitada
Para distinguir: Aparelhos destinados
a medição de água, óleo e. gasolina,
rEsTivAL
, São Paula
DA BARU
aplicáveis a veículos, manômetros, plróInd. Brasileira
metros, vacuõmetros e termómetros I
•
O C A DUC El
Teimo n.° 617.096, de 14-11-63
Assessoria Brasileira de Turismo Ltda,
Classe 31
São Paulo
tos, cartazes, catálogos, jornais essa
Classe 50
FESTA, DO FRIO
nais e estrangeiros, publicações Mar"
Para distinguir: O timbre da requerenB,rasileira
Nas. revistas. Propaganda em Mis
te em papeis de carta, papeis de &ie.°,
Classe
32
televisão,
jornais, programas radiofóni
envelocartões comercial e de visitas,
nes de qualquer tipo. faturas, duplca- Almanaques anuários, álbuns impres- cos, peçaseteatrais e cinematográfica
revistas Impressas
tas, letras de cambio, cheques. notas sos, cartazes, catálopos, jornais nado
promissorias debentures, apóliaes, ações, nata e estrangeiros, publicações impres-1
Wall° n.° 617.100, de 14-11-63
follanhas, passagens cercas, ferroviá- ma, revistas. Propaganda em rádio, Assessoria Brasileira de Turismo LM
rias, rodoviária, maritima, bem canto televisão, jornais, programas radiais:mi-1
São Paulo
bilhetes de sorteio impressos em geral cos, peças teatrais e clnematograllcai
e revistas impressas
•Termo no 617.092, de 14-11-1963
"A Mickeylândia" a- Organização de Termo n.° 617.097, de 14-11-63
Camargo 6 Silveira
Cuidados Infantis Limitada
DE SANTOS
São Paulo
São Paulo
EC L É T IC

"- 1

Classe 32
Almaria., anuários, álbuns imprete
sota matares, catálogos, jornais nado!
nais e estrangeiros. publicações finarei
ias, revistas. Propaganda em radial
televisão, jornais. programas radlofdd
cos, peças teatrais e cinamatograficai
e revistas impressa
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hilizantes, liquido, ou sob outras formas I bom: es medidora, hwena.:. 1 .assolars, r$4
Termo n.° 677. T0'1, de tf-11-81
educo Indústria e Cornardes de Perro paah OW*5~1 e outro, LISOS naa I arrias e4rriea.) tX44.M, .;,C0* caixas dr
Wialtruções, persianas. placas para pa- I desci r'. a câmaras i ca: e ha./
e Aço Ltda.
vienentaçá,e, meças ornamentas de cimen- gráficas. cafparabas eletri:as. chames de
São Paula
tu ou gesso para tectos e paredes, papei: rádios., chaves elétricas. cinematógrafo&

Março de 196%
Termo n•° 617.108, de 14 11-63
fitar e Lanches -Nobel Ltda.
São Paulo

para torrar casas, massas anti-ruidos cronog ra tos c ro nume troa. c. bu stores
para uso nas construções.. pdrquetes. I de 'Os odómetro& cismá de &leo
'portas. portões. pisos. soleiras ,ara por- condensadores, cortadeiras para Mann,.
tas, tijoars. tubos de concreto. telhas. ta- tias, chaves de alavancas chaves aCtto.,
Clame 5
rabos • de veritilaaão. taaclues de ci. aaaticas. capacitores de ni:N..eio, caco,
I
atento, vigas, vigaMZiii0S- vitais
Aço er.a Sruto, aço preparado. aça,
atores eletruliticos, celibraderts Mau j
aoce, aço para tipos, aço fundido, aço
para teletanes. discos gravadas, diais.
Termo n.° 617.105, (1.? 14-11-63
parcialmente trabalhado, aço palio, aço
despestadares, enzeraddraa anatas co
"Rara"
Representações
Elet,óaicas
Miando brome. bronze em bruto eis
ganho de assai 'carne, capa hos óticos
La.`a.
haeate trabalhadtd, bronza de
esticadores de luvas. espelhas de pÁs.
São Parlo
nes, brame ele pá. brame ene
I ticos para eletricidade ..!sterilizadores,
barra. ensfiis chumbe em bento era
Mimares de incenda) teimai eletncos de
Classe 41
parcialmente preparado, eirnento mosoldar. tiltros e aparelhai latrantas. tiltros para oleia filares falaaos, fogões. Para distingam Baba.. bombons, bons.
taco, cobalto, bruto ou parcialmente
Imgareiros. tusiveis tarõis .(4re ,acessó. bocados, biscoitos,. bolachas, bolos, botrabellratr, couraças. estanho brido ou
rios de veic.uios para 4ffideZil,a0 e para lbs gelados, balas de mascar. caramep ~atente trabalhada. ferra em bruta
tiuminaçao em gera.. filmas revelados los crocolates, cacám. confeitos. crobeato ou ~alente trabalhada, hum
iõrtiraa aietr.Le.a. fervedores értaia.ifices. cantes. doam,. doces de leite simples e
eus barra. ferro manganês. ferre uelba
htórnatros t ,cm elétricos ,x.taoa de ta. compostos. doces de Exulas em conserema era bruta ou parcialmente baba.
tette:a-nela 1aografes. gata-r ias incaicas,. vas amparadas em massas.. em calds,
*MN. gusa temperado. gusa =lebre].
MCI. BRASILEIRA
geladeiras globos para. Mu/nadas. globos em compotas e em geleias, doces gelalansinaa de metals lata da Rilho. latga
pira lanternas, globos miaestres para dos. doces de amenduas, de amendoim
em tOlha, latria em ~ao latão em
ensino gravadores, holotor-s incubado- • de nozes., de castanha e de frutas severgslhões. liga =talara lburalleaa
:rei indicadores de vácuo instrumentos cas cobertos com dtecolines, frutas semagpásáts, manganês,, metais a ge tombode alarme interniptqres 'Atripadas ta- tas, passada, e cristalizadas geleias.
libados parcialisente trabalhado. me•
candescentes lataraclaa enniara.., !tate& '1 goma da. ~suar, praline& pastilhas pita
tais Ria tiagaal, metal, esto/pados.
Classe 8
hicadoi es atacara:cai acra semana, anapasia, pirulitos. pudins. panetones.
=Min para adelo níquel ouro zinca Abaixa luzes d elampião, alialoars. • liquidi
caldear e cortar maciumat de tante • ptpestas. 30trtiCteS, torrões, torradas
o
e
ai
ma
11s.
ear
Mama
acumuladores.
actiruametroa.
ainaeroma
~nad
café cnost.radores pura rádn. 4watt:hm
tros amortecedoras 'de rairl c e freciaMs de cala. transtornsaiores, a nstateiras
Tersa n.* b47.1094 de 1411-63
Termo n.° 617.102. de 144143
;da; anamóritetros. ao:ire/hos ao tateai- pai para fotagrafias• válvulas para. irá..
Niquelação Tapas Ltda.
Ma Pão Gostoso brio
aaarallios para dum tição laerlk dica válvulas de descarga c álvulas de
São, Paulo
São Paulo
sive os considerados acamai os de vei
vil vuias de vácuo e vem., adores •
Lados aparêlroa para anilado% tnecáni.
rcos. aparêlhos aquecedores e medidores.
Termos as. 6,1'7.106 e 617. f.07. de
Ao g o GosTobtl
aparelhos éromográ ticos. a parelhos de
Ind. brasileira \ barbear elatricos. aparélhos registrado- "Er;tair- - — Cair • a e Rrpresentacões Ltda.
res e medidores de distâncias. apare
lhos para 'purificar água. aparelhos de
Classe 41
.sinais lampeiantas aparêlhos anuladoPara distinguir: Substancias alimentí- rea de gás aparelhos de galzaintplastia.
cias panificadas, notadamente pães, bis- tográficos. aparelhos automáticos para
IND. BF4.SILE1R!‘
cague, bolachas, bolos, remas, dbced acender e regular gás aparelhas para
confeitei
separar cale apaaalhoa para aquecei
editicios. apar.e:has para experimentai
Termo a.° 617. 1.Q3, de 1411-63
Indústria e Comercia de Armações dinaraos. aparelhos para destoá/ une.
Classe 50
tos. aparélhos náuticos cientifimata apaTabula:et, Art-Eid Ltda.
Para distinguir impressos em geral
relhos de ética. aparelhos puhatrizado,
São. Paula
re i , aparalros para acaecilinento
T.eento n.° 617.110i. de 1441-63
ABT-NET,T1
•
água. aparelhos geradores eintroquimiChemisier-Munir's
Confecções Ltda.
ind.. arar:Lia-eira
cos. aparelhos para recepção. reproduSão Paula
Classe
ção de som e sõix.cc,a aparelhos auto.
Clame ttPara
distinguir
explosivos.
espoletas,
esfléttricoa de Pa3sar- aWariffine
Para distinguir: Ferragens e ferramen- Inábew
topins e cordeia &tonantes
geral, artigos e aparelhos do. Pa ra espremer trutas e legumes, apai4 -insem
de
alta
tendia.
aparélhoe
da
protubo..
mo
Classe. 16
o2 sticos, notadoniente:
MR
teção- contra acidente de assedados. Para distinguir:. Materiais para tons
lares para mesa.. e cadeiras
IND. BRASII.E i RA
aparilhos atiadores d eferramentas. truçbes e decorações: argamassa, argib
Tn3

BAFERCO
Z'raalleita

?Ct.

REPRE

TU PAN

nn•

aparelhos distribuidores de; sabão • de areia, azulejos. batentes. balaustres. bla
Term on.° 617.104, de 14-11-63
Lima Materiais de C.anstruções tLda. desincrustantes para instalações anita- cos de cimento, blocos para pavimenta ._ •
São Pn eu rias, aparêlhos esterilizadores. aparêlhos ção. calhas. cimento. cal cre. chapai
e instrumentos usados na engenharia. isolantes, caibras. carrilhas. colunas.
LirA _
agrimensura geridézia„ aparelhos gasei- 'cha pas para coberturas cirzas d'água
L. Braaaleira
licadores, aparelhos de analises, aparê- caixas para coberturas. caixas d'água
lhos ozonizadores, aparelhos pastemi- caixas * descarga pra altos *altéia,adores. aparelho. reguladores e estabi- ções pranoldadas. estu quei essulnao,
Casse Ifr
lioaciarea dar pressão e do %ao de ga- base asfáltito, estacas, esquadriam, estear
Pare distinguir. hdaterials para ~seu- ma • liquido* aparelham paga Siihnb- turas:metálicas paro construi-Ma. lameOtes e deuneos8ee : &game," orsgla• atielk) . para sinalização espargem las de matar.. ladrilhos lambda. hreas
areia, muletas. batentes. balaustres. JIM- pare escafandristas, aparelhas para Pae de hançana Ines .latgeotas. anemarial
cos de cimento, hrocos para pavimenta- 'par vidtoa aparelhos para amsbareer Untes contra fria e calor maaiih anes
ção, calhas, cimento, cal, cre, chapas formigas e outras pragas aparelhos au- .9Ets para revestimentos de 0901Pd" 1119,
Isolantes, caibras, caixilhos, colunas, tornatitoa acionados pele introdução de deiras para 'construções;. semalaers, pps•
chapas para coberturas caixas d'água. moras aparelhos para picar., cortar ou datas de base asfaltada. modiaffla pane
Cabras para coberturas. I rai= d'água. reduzir comestiveis. aparelhos espargi- tornar impeemeabilimeres 'ate ;afanocaixas de descarga pm, hz n edifica-. dorea aparalhos e instrumentos de cal, sai de cimenta e cal hidráulica pedra
ções pratnoWas. eaturgax. endelsgt.
produtos betuminosos, impermeaaparelhos pare oleeranrações datai- galho.
base astáltico, estacas, esquadrias, estru- cuia,
bliizantes.
liquidas ou sob outras Formas
turas metálicas para construções, lama- eu, apacélhoi tesmoaratua aparelhos para revestimento& e MUCO usos nas
" las de metal, ladrilhos, lambris, luvas P ara natação, &Manómetro*, aspirado- construções. persianas. placar para pa.
de junção, !ages; lageoters, materializo- res de pé, aerômetro,, acendedores elé. vimentaçlio - peças ornamentais de cimena/to-falantes, antlifitai.lores ebb to ou gesso para tacteai e paredes. papel'
/antes contra frio a caia, manilha& maa
aaa para levestánentaa de paredes, ma- tricas, 'mamadeiras. antenas, batedier Para forrar casas.. massas anti-ruidos
deira& para CarttetuÇães, Mosaicos. iro- 'zioplifl y adores elêtrioss, wasseaddral para usa nas construções. trazquetea
duma de base asffliee, prodatna 'para elétrica trarõmeter . a-aterre.- de acama aortas portões Pisos soleina-asstra cor•
,“ bioas
em, tifolos tubos de concreto. retPlas ta
Manar impermeabaizantes as agarras- raiei, a. Im6culos
WS de cimento e cal. fddrãulica pedra. Atas i' 'adução ai -a- ova, fim. da» 'os rabos de ventilação rat/Co . e5 de cimento. vigas, vigamentos. viras
pulha. prodtztos betuminosos. impem*. • troca retaes de cern, • rine eit•eacas

I

CHEMISIER-MU S
.

Casse 36

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitaa em geral: Agasalhos,
aventais alpercatas anáguas. blusaa,
botas. batinas blusões, boinas baba-

douros. bonés capacetes. carteias. mear
puma casacão. coletes, capaa chatas

cachecol& calcadas aharops. chatos
:irosa contbftlaçeles emeplabook coitas
* senhores e cie crianças raloSea

•
camisas camisolas, cambarem,
cuecas ceroulas, colarinhos, cuetrox
saias. casacos. chinelids dianin6s.. achar.
aas fantasiam fardas para militare* co
amiais fraldas; galochas. orre'rao
eaa jogos ebe anate inamema IMsena
luvas, ligas. braços arant6s meias,
aratõs. mamas mandrião mantilhas pe.
let6a palies perrboar. pubove-t palermas,
penar. janeiras: polainas pitareas. punhos perneiras. quiinonor. regaloe
robe de chambre. roupão sobretudos.
suspensórios. saidad de banho. sandálias

nweaters :horst sungas stolas soutiens eladts ?ater- toucas turbantes.
ternos, uniformes' e vestidos

DIÁRIO OFICIAL (Seçao III)

Sexta-feira 13 114-11-63
Térmo n.o 61-7.111,
losé Gouvfa Gesualdi
São Paulo

Tirmo as 617.134. de 14-11-63
zxnpbrey Taiylor er Co. Limitei%
Inglaterra

•

Teimo si:° 617.139, de 14-11-63
Companhia
Brasileira Cie Chocolates,
•
• São Paulo

-Março 'de 11164 1351
Termo 10' 617:442, de 114-11-63
Cia. de Gerfunica Industrial de Osasco
São Paulo

•

EXPREEMO VOLANT11

PRORROGAÇÃO

'-PRO'FIROGAÇÃO1.1
\w'12%,,5/.

Classe 33
Titulo
reano n.° $07.112, de 14-11-63
Binder iLda.
São Paulo
•

•
3 1 iD 3
Ind. Brasil eira
Classe 36
Artigos da classe

oco

to
fru,

ei

•

-

.

ZNDCJ'STPJIA "Lung. etua
• Classe ,15

Para distinguir: Materiais para construções e decorações( Argamassas, argila,
Classe 42 •
•
Terno n.'• 617.113, de 14-11-63
areia, azulejos. batentes. balaustres, bloLicores alcoólicos
Empório das Tintas S. A. Comércio
cos de cimento. blocos para pavimentae Importação
* eão, calhas, cimento. cal, cre, t(hapas
Termo n.° 617.136, de 14-11-63
São Paulo
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Classe 41 •
Dona Associadoí Propaganda Ltda.
Para distinguir: Mermhons e torrões chapas para -coberturas caixas .d'água,
São Paulo
caixas para coberturas, tablas d'água,
'Termos na. 61.7.140 e 617.141, de
caixas de descarga pra lixos, • edificaPRORROGAÇÃO
14-11-63.
ções premoldadas, estuque. emulsão de
C...G.
S. Empreendimentos, Ackninis- base asfáltico. estacas, esquadrias, estru__
Brastietra
tração S. A.
PU3111)0.11
In4ustrt0
turas metálicas para construções. lame'São Paulo
las de metal, ladrilhos, lambris,- luvas
de junção, lagos. lagostas. material iso!Classe 33
"f
lantes contra trio e calce, manilhas, masExpressão de propaganda
Classe 1
sas para revestimentos de paredes, maArtigos da classe
reemos as. 617.1137 e- 617,, 158, de
deiras para construções, mosaicos, proP RO R ROUÇÂO
14-11.63
dutos de base aunáltico, precintos para
Termo n.'• 617.114, de 14-11-63
Elma
ndústria e Comércio ide Protornar hnpermeabílizantes as argamasIrmãos Bealengiri Ltda.
(lutos Químicos Ltda.
sas de cimento e cal, thiciráullca, pedreSão Paulo
•
São Paulo
gulho. produtos 'betuminosos, impermeabORLEITGHI
bilizantes,' liquidas eu sol, outras formas
Ind. Brasileira
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas,. placas para pali 1 E I •T o
Classe '50
vimentação, peças amamentais de cimenTransportes e cargas e mercadorias em •1 Inzbie tria 23z•aal1aira
to ou gesso para tectos e paredes, papel
geral
para forrar casas, ennuas antl-ruidos
•
•
. .
para uso nas construções. parquete&
46
Classe
Termo n:0 .617.115, de 14-11-63
'aortas, portões. pisos, soleiras para porAlvejantes: amidos, anil, água de lava-'
Indústria de Tecidos Paul Ltda.
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta'deira, agua .sanitária, cera para soalhos,
. São Paulo
cos tubos de ventilação, tanques de cidetergentes. esponja de aco. fósforos,
mento, vigas. vigamentos, vitrós
INDÚSTRIA ÊRASILEIRA•
lixívia,: lb ide aço. pomadas para cal• GAgl,
çados, palha de aço, preparados para
Tísmo
617.143, de 14-11.63
and. ffirazgeira
polir e lim,par -madeiras. vidros, metais
,Minuano S. A. Veículos e Máquinas
jatos,
panos
para
polir
e
para
lin,
cla
,e
.Agnizolas
_
...i., peza, panos de esmeril e material b-aPara distinguir: Artygos de vestuarlos,
Rio Grande tio Sul
satties em pá, sn flocos, esponjas de e roupas leitas em geral. Agasalhos.
Classe 23 .
alvo empregado na limpeza de metais ei aventais. ialparcatas. anaguas, blusas
Para distinguir: Tecidos em •geral
r.'N'tEORROCknidi
I cálidos, ,sabões em geral e sapouaceos, Lotas, botinas. blusões. boinas, baba-,
.Tertnos as. 617.11 de 617.114 de rerittes. alecaromites. descorares disso!. doures. banes, capacetes. cartolas, cara-.
14-11-63
,Hrupeza
:ilidiu; talai 3rasi.2.8121
1•
ouça& casacão. coletes, capas, chales
Expresso Florianópolis tLde.
I
cintos,
chapras.
cmcachareis,
'calçados.
2
'Classe
Guanabara
.
Classe 8
Substancias e preparações quinicas usa- tas, combinações, corpinhos, calas dei
Artigos 'da classe
das na agricultura. na horticultura loa! senhoras 'e de crianças. calções, calças.'
veterinktia e para gins lianitinios, a camisolas, camisetas 'cuecas. ceroulas I
Térrno n.° '617.144, de 14-11.53
saber: . arlubos, azados saaitixri.33 á g uas / colarinhos, cueiros, casacos, chinelos.' Indústrias de Chocolate Lacta 5. A.
dedinfetantea e para fins sanitários. 'Isflominos, cacheasse& farttusias. bardas • pa- $
São Paulo
apardaa-mosta' e Snsetos ;tida goma e ea alfaiares e colegiais, fraldas. gato-,
papel ou papelão,. álcalis. titacnerieldas.; elhas. gravatas, gorros, tjogos de 'tingerbaraticidas, cautapatidclas. istaat. meses! sie. Saqueias. :leques. Umas: ligas, lenPRORROGAÇ"ÃO
ta/Ma, creosoto, desodorantes. desinfe- par, imanteis, melas, sinales, mantas. ama. •
cantes, defucandere& extmeninaciores de driso, mantilhas, palatos, palas. peahoi w-V11.,2 ER
penas, pulover, pelariam& ponslres. ' Iradastrila Brat:aleira
pragas e 'berves dardo/um • eatardesa.
Clame
tes, embrecaçiões para amimais. taxar- polaina & pijamas, 'punhos, 'perneiras,
Titulo de estabelecimento
toa farinhas ele anos,' fertilizantes. tos- ,quiinonos, regalos, robe de - dialein,
Classe 33
,
C3zenre
lutes. &orlai:idas, dutolgantes, lungici- rronplio, sobretudos, udsa, serspepsortos,1
"Titulo de estabelecimento
chis. Oleosa para fins vetesiederies. ¡ma- salda de banho. andaliers. sweater. dor.' Para distinguir: 'Balas; bombons, 'bommo, ,herbleidas. rtnseticidas. aturetilagoa, ces,• sungas. itolas,, soutiens, slar.ks.
Téreno si.* 617.135, ele 14-11463
•tiarviridas. 'microbicidas, mera:lamentos tater toucas; turbantes, 'ternos. nifornies bocados, biscoitos, 'boladhas, bolos, bolos gelados, 'balas de' mascar, carameatorrogaçã31)
para animais, aves -e peixes. óleos de»
.e vestidos -,
Aldiebolaget Ilerfors
los, crocolates, cacãu, confeitos, crosinkturites
veterinários,
-Petróleos
ia-1
.
, C/asse 23
Suécia
cantes, drops, doces de leite. sim,ples e
- leiautes. papel Immega•
altánlos e defini
t6r1o. pós• inseticidas, partatificIdas, lua- 1 Para distinguir.: Tecidos em geral, 'te-, compostos, doses de frutas em coner• gicidas e desèrdetarnies. preparações et ciclos para confecções , em gerai, para1 vas, preparadas ,em massas, em ealda,
I produtos inseticidas, fermicidas, gesin-t tapeça rias e Para 'artigo "de cama e em compotas e em geleias, doces gela!
alpaca., canbamo, te- dos, doces de amendoas, de amendoim,
fetantes e veterinários, raticidas, remé- mesa: algodão,
NOBECUTANE
silos para fim ,i,,eterbi á rjos. sobáee Cm, -carará,: calmirns, fazendas -e u- de nozes, "de castanha e de frutas serinários e desinfetantes, sais para fins calos de dg tin peças, :juta, ljentey, li- ca! Obettos tom 'chocolates, frutas seClasse 48
agrícolas, torticulas, sanitários e vete- 'nho nydon,- paC015BPO. percalina, rami, tas, passadas e cristalizadas. geleias,
Cremes faciais, adstringentes, pó para 1 rinários. sulfatos.' superfoslatos vacinas ,tuyon, 'seda. Watural, !tecidos plásticos, goma de mascar, praline& pu gnas, puo rosto. cosméticos, água de .eoldela para aves e animais, veneno, contov' becicisis impermeáveis e tecidos de pa- lra,pulta, pudins, pranetones,
DO mouro, veks;los
insetos, animais e irerva daninhas 1
pipocas, sorvetes, 'turrões, torradas
e perf um e*

iiiirtrAwo

xptessoo Ap(),iiS
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Iviarço de 1:)64

Termo n.°' 617.155, de 14-11-63
Termo' n.° 617.151, de 14-11-63
Termo a.° 617:148,-de 14 - 11 - 63
Integral Triconal S. A.
Indústria e Comércio Companhia •Fiação e Tecidos Guaratio.,
Incorporaxiora-Imobiliária
guetá .
São Paulo
— • Ltda.
São Paulo
• São Paulo
fRORROGAÇÃ§

Têm° n.° 617.145, de 14-11-63
Calvino Zanella
São Paulo

•1 ,n

•

xr A 7.

I .1171; UHM ,

PRORROGACÁO

DOURADO VERMELHO

It`IDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36'
Para distinguir: Aventais, blusas: blu.
sbes. boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
("LINK& erczaiosGuaratingueld
MA • GUTA AT mOusTA
calçados, chapéus, cintas, combinações.
moLont km.
aSSASARRA EST 01 S PAULO
•
corpinhos, calças. calções, camisas; camisetas, cacnisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
Classe 37
;
INDÚSTRIA- BRASILEIRA:
cueiros, casacão, dominós, écharpes,
Para distinguir: Cobertores
SANTOS'
fraldas, galochas, gravatas. gorros, ia' .
1,EST. DE SÃO PAULO
Tèrnxi• n.° 617.156; de.14-11-63
gaiatas, Juvas, ligas, lenços, leques,
. Classe 16
mantéis. meias, maillots; mantas. man, Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
São Paulo Para distinguir: Cal hidratada
•
drião. malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas,
puloveres,
ponches,
pelerinas,
Titulo
Térmos ns. 617.146 e 617.147, de
mmossoo
polainas, pijamas; punhos, robe de
14-11-63
VERDE BRANCO 1
Termo ,n.0 617.149, de 14-11-63
chambre, sobretudos, suspensórios, sou,.
'Integral "Inoasa"
-Incorporadora-Imobiliária
S A. Indústria Nacional de
tiens,
tailleurs,
toucas
e
vestidos.
•
Ltda.
Autopeças
—•
LIN/E
' CCI4r3')
São Paulo
Têrmo n.° 617.152, de 14-11-63
São Paulo
• Fábrica de Cigarros Caruso S. A.
São Paulo
PEORROOAÇA0
•

NECCO

IN!' ASA

Inchlstrla Braeilein

PRORROGAÇA0

STAMB

Classe 41
Classe 6
Para distinguir: Balas, caramelos, coa
Mesa'
cou511.£110
Para . distinguir: Motores em geral:
feitos, pastilhas,' chocolates e bombom
Elétricos, de combustão, de automóveis.
Termos ns.. 617.157 a 617.163, de
Dinamos, alternadores, geradores para
Classe.4I •
•
14-11-63..
corrente continua e alternada, bombas Para distinguir: Cigarros, cigarrilhos,
Lanifício Santa Josefini S. A. .
centrifugas, rotativas de deslocamento charutos, fumos em corda e em folha
São Paulo ,•-.
e a pistão, pistões, mancais, câmbios,
•,
pinhões, eixos cabeçotes e turbinas -• , Tê-rmo n.0 617.153, de 14-11-63
Indústrias de . Chocolate Lacta S. A.
PRORROGAÇIO
Têrmo n.9 . 617.150, de 14-11-63
São Paulo
SANTA
JOSEFINA
TriconakS. A. — Indústria e Comércio
São Paulo Indústria
BraBileirs
PRORROGACAO
- V Rm

—
Classe 16
PRORROGAÇÃO
Para distinguir: Materiais para canatrações e decorações: Argamassas. argila, areia. azulelos, batentes. bala.utres
• blocos de cimento.. blocos tara pavimentação. calhas,' cimento. cal, cré.
chapas isolantes, caibro& zaixilhos, colunas, chapas Para 'coberturas, caixas
d'água. caixas de descarga para , lixo.
eslificações premoldadas „estuque. e-sul.
MirgisIRIAJW.SWEIM
• são - de base asfálticó, estazas esqua'Arfas. • forros, frisos, gesso, aradas, tanelas..estruturas metálicas para constru..
çõee lamelas de metal. ladri/hoS. Iam..
Classe 36
brig. luvas de funçao. lages lageotas.
Para
distinguir:
i
e
cal.or,
Artigos de' vestuários
material Isolante. contra Inc
manilhas, massas para revei smelia• de e roupas-fritas em geral: Agasalhos,
paredes, madeiras para construções, mo- aventais, alpercatas, anáguas, blusas
saico' produtos de base asillaro, pro- botas. botinas, blusões. boinas, babadutos para totrnar impermeabilizántes douros, bonés, capacetes, cartolas, cara• a sargamassas de cimenv: e cal hiclráu- puças, casacão. coletes, - capas, chatas,
Oca. pedregulho, produtos betuminosos cachecol& calçados, chaeups. cintos,
arpermeabilizontes liou*.des ou sol, ou- cintas. combinações corpinhos calças
frua formas para revestimantus e outros de senhoras e 'de crianças. calções, calusos nas construções, pernianas, placas ças, camisas, camisolas, ;camisetas.
para pavimentação: peças 'oraamentais cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
de cimento ou gesso para tetos e pare- saias, casacos, chinelos, dominós, achar• des. papel para forrar usas, massas pet, fantasias fardas para militares, coanti-ruidos para uso nas construçõea. legiais, fraldas. aalochas, gravatas,' gorparquete& portas. portaea. piada, *o- ros, logos de !ingeria jaquetas. legues,
leiras para portas. tijolos, tubos de coa- luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
, creta, telhas, tacos, tubos de ventilação, maiôs, mantas, mandrião mantilhas, palangues de cimento, vigas, viga:acato& letós. palas, penhoar. pulover, pelertnas,
Vitra." venezlanar
•
peugas, pouches, polainas, pijamas, pu• •Qasse 50 nhos, perneiras. guimonos, regalos
impresacs& em geral, bilhetes, cartões de' robe de chambre, roupão„sobretnclos
sartbes comerciais, folhinhas, suspensórios, saidas de banho. fandilias
peonagem, papéis de. correspondáncia, sweaters. shorta sunga& stolas, souenvelopes, dulicatas, faturas. recibo. e tiens, slacks, tater, toucas, turbantes,
.
notas fiscais
•
ternos, uniformes e vestidos

BRANCO AMA

1
C:lasse 1
,
!Para distinguir: Produtos quimicos para
beneficiamento, acabamento, merceriza• ção e impermeabilização de fios e
tecidos
•
Classe 22'
Para distinguir: Pios de algodão, ctiO
-J
nhamo, luta, lã, nylon, fios plásticos,
asa=
fios de seda natural e rayon, para temai
L
ina 441• 4 1
\ celagem, para costura, tricotagem e pea
ra croché, nos e linhas de toda eapecie, fios e linhas para pesca. linhadas
de aço para pesca
Classe 41 • -•
•
- Classe 23
Balas, bombons, bombocados. • biscoitos; bolachas, bolos, bolos gelados. Tecido" em geral, tecidos para confee:
baias de mascar, caramelos, chocola- ções: em geral para tapeçariaa, para artes, cacau, confeitos. crocantes, drops, tigos de cama e mesa: Algodão, alpaca.
d6ces de leite simples e compostos, canbanai, cetim, cerol, casimiras, fia.
doces de frutas' em conservas pre- zendas e tecidos de lá eia peças. juta,
paradas em massa, em calda, em con- iersey, linho, nylon, paco-paco, perua.
servas, em compotas, eesageléias, fina, remi, raiou, seda natural, tecidos,
doces, doces gelados, doces' de amên- plástico', tecidos impermeáveis e, tecidos
de pano pouro' e veludos
doas, de amendoim, de nozes, de castanha, e de frutas secas 1 coertos coca
Cleaie'36
chocolates, frutas secas, passadas e Para distinguir: Artigos de vazar:Liai
cristalizadas, geléias, goma de mascar, e roupas faltá em geral: Agasalhos,
pralinés, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos, aventais, alpercatas,- anáguas, blusa"
• pudins, panetonas. sorvetes. torrões . botas, botinas, blusões, - boinas, babatorradas
douro& bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chadas,
Têrmo n.9 617.154, de 14-11-63
Basi Empreendimentos Imobil0 •4•Ns e cachecols, calçados,; chalupa, cintos,
cintas. Combinações, corpinhos, calçai
Administrativos Ltda.
de senhoras e de crianças, calções, calSão Paulo
ça& camisas, camisolas. camisetas,
caceais ceroulas, colarinhos, cueiros,
wA g t empreendimento
saias, casacos. chinelos dominó& acharámobiliarioe e administra
pez, fantasias, fardas para militares., cotivos Ltda,,
. .."
legada. fraldas, galochas, gravatas, gorros,, jogos de 'ingeria, jaquetas, leques,
luvas, ligas, 'lenços.
• mantõs, meias,
Wonae comercial
,
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matais. mantas. mandrio, mantilhas, pas
lanai, palas. penboar. pulover, ;salariais,
peugas, pouches, polainas, pijamas, puahos, perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão sobretudos
auspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters. shorts sungas. atolas, sou
nen& slacks, taier. toucas, turbantes.
ternos. uniformes e vestidos
Classe 4
Para distinguir: Falsas em bruto; ISnho, juta. algodão, cânhamo, caroá,
paco-paco, rami seda e lã
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregbes, fronhas. guardanapos, jogos bordados, jogos • de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhaa
(cobre páo).
Classe 24
Alamares, atacadores para asparei:hos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, /á, fitas, forros, franjas,
festão, feltro para órgão,' 'Nos. galardates, lamparinas, mochilas, mosquete!.
roa, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras.
panos para en'eltes de móveis, Mo
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos.
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos éstes
feitos de algodão, cánhamo, linho, juta,
seda, raion, Já. pêlo e fibras não
incluídos em outras classes .
Termo n.0 617.161 de 14-11-63
Basi Empreendimentos Imobiliários •
Administrativos Ltda.
São Paulo

33 A 8 I
ao Paulo- Capital
Classe 33
Titulo
Termos ,ns. 617.165 e 617.166, de
14-11-63
Anderson, Clayton
Co., S. À. Indústria e Comércio
São Paulo

r-PRORROCA40
,"CAPACCO
2:1chlatria
Bracileira
•
Classe 46
Alvejantes. amidos, anil. água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
.11x1via, lã de aço. pomadas para cal.
çados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras .vidros. metais
e objetos. pinos para -polir e para Hm. pesa , panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
• objetos. sabões em geral e saponáceos,
velas e velas, a base de ' estearina
sabões „em pó, m flocos, esponjas cie
limpeza
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
açúcar, a l imentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, tette, azei-
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tonas, banha, bacalhau, batas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite. cremes
alimenticios, croquetes, computas, cangica. coalhadas, castanha, ceda. condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê. dracea, dót:es de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, encovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas fecuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, trutas setas.• naturais e cria
talizadas, glicose, goma de mascar.. gor
duras, grânulos, , grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva Soca, ferva
mata. hortaliças, lagostas dramas. iene
condensado. leite em pó, egumes te
conserva, lentilhas, linguiça, :ouro: mas
tas alimentícias. mariscos. mantem'
margarina. marmelada, macarrão. mas-,
la de tomate, mel e Ralado. mate, massas para mingaus. molhos. moluscos
mostarda, mortadela;' nós innssada, trotes; óleos comestivels, assam. ovo;
pães, patos, pralinéS. pimenta. pós para
pudins, piclsles. peixes, presuntos, pa•
tês, petit-pois, pastilhas, pizzas. puirns;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu. 'sardinhas
sanduiches, salsichas, mimes. sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca.- Gamaras, talha.
`rim, tremoços, tortas, torta, para alimento de animais e aves, torrões, toucicinho: vinagre ,
Termo n.9 617.167, de 14-11-63
Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
São Paulo

-PRORROGAÇÃO
tANSARINOS
'Iridiantria Brasileira):

Março de 1964 853

ahmenticios, croquetes, compotas, can•••
Termo n. 617.173, de 14-11-63
gica, coalhadas castanha, cebola, condi- Materquimica S. A. Produtos Quicnicai
mentos pari alimentos, colorantes,
Farmaseuticos
chouriços, dendê, doces, doces de fruSão Paulo
tas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato' de tomate, Saranhas alimenticias, favas, féculas.' flocos, farelo; fermentos, feijão,
PRORROGAÇÃO
figos, frios, frutas secas, naturais e cris• LEUCOTRiCIN -12
talizadas; glicose, goma de mascar. gorduras, grânulos, grão de biccs gelatina,
MATERQUIMICA
PRODUTOS QUIMICOS URMORUTICOM,
goiabada, geléias, herva doce, herva
SÃO PAULO
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite',
condensado, leite em pó, legumes em
•,,NOU8T4'14 BA-AS/JEIRA
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas , alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingarm, molhos, mituscos,
Classe 3
mostarda, mortadela, nós moscada, no- Para distinguir: Urna preparação fandad
zes; óleos comestiveis, ostras, ovas;
ceutica indicada no tratamento doa ,
pães, paios. pralinés. pimenta, pós para
vulvo-vaginItea
pudins. pickles. peixes. presuntos, -paTermo n. 617.174. de 14-11-63
tês 'petit-pois, " pastilhas, pizzas, pudins;
sueijoa, rações balanceadas para ani- Alknentos Selecionssios "Amaral" S. X.
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
São Paulo
sanduiches, salsichas, Balames, sopas enlatadas, sorvetes..sueos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, aortas para alimento de animais, e aves, torrões,
. ''PRORROGAÇÃO
toucinho e vinagre
Termo ti.' 617.170, de 14-11-63
Colll S. A. Fiação, Fitilhos e
Barbantes
São Paulo
PRORROGAÇÃO

'10ann o ~Um

II;DU.STRI .4 MAS! LFIL

Classe 41
Ciaste 41
Para distinguir: Baals, caramelos, conClasse 31
feitos, pastilhas, bombons, chocolates, Para distinguir: Os seguintes artigos: Alcachofras, aletria, alh o, aspargos,
pralinés torrões e doces
Anéis de vedação para /unções. anéis açúcar, alimentos para aramais, amido,
obturadores, arruelas, bujes. barbantes, amendoim. ameixas, amêndoas, araruta,
Termos ris. 617.168 e 617.169, de
barracas de campanha, buchas. betume arroz, atum, aveia, avelãs, seita. azei14-11-63
para vidraceiro, bolas para válvulas, tonas: banha, bacalhau, batas, balas,
Anderson, Clayton 6 Co., S. A, In- ocal
do tanque de gasolina, diafragma biscoitos, bombons, bolachas, baunilbal
dústria e Comércio
para vedação, massas para- calafetar, café em pó e era grão. camarata, canela
São Paulo .
círculos de borracha para potes, cordoa- em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
lhas, cordas, correias de transmissão, caramelos chocolates, confeitos, cravas
canaletas, coberturas de lonas, fitilhos, cereais. cominho. creme de leite, cremeu
PRORROGAÇIO
gaxetas, lonas para freios, mangueiras, alimenticios croquates. compotas. tanenangotes, molas para vedação. pesta- gia', coalhadas. castanha. :rola, condiCREMA.CCO
nas, rolhas, tampas, tubos de jacto para mentoa para alimentos. colorantes,
.1ndástr1a Brasile12,,
vedação, tiras, tampões. tubalações para chouriços, dendê. dõces. dõces de fruvadações, tendas, válvulas de vedação, tas, espinafre, essências alimentares. empadas. ervilhas, enscovas. extrato de to
tubos do radiador
Classe 46
mate, farinhas alimenticias. favas, fot
Alvejantes, amidos, anil, água de lavaTermo n.° 617.171, de 14-11-63
calas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
deira. água sanitária, cera para soalhos.
Próssãopaulo Comércio e Representa- figos, frios, frutas secas. naturais e crisdetergentes, esponja do aço, fósforos,
ções tLcla.
talizadas, glicose, goma de mascar, gorlixívia, lã de aço, pomadas para calSão Paulo
duras, grânulos, grão de bica gelatina.
çados, palha de aço, preparados para
goiabada, geléias, herva doce, honra
polir e limpar madeiras vidros, metais
mate. hortaliças, lagostas lInguaa leite.
e oblatas, panos para polir e para lim~adensado, leite em pó, legumes em
PRO8À0PAULO.
peza, panos de esmeril e material a lara¡ tunserva. lentilhas, linguiça, louro; mastiZo Pauld-Cavital
sivo empregado na limpeza de metais e
sas alimenticias, mariscos. manteiga,
objetos, sabões 'em geral e saponáceos,
margarina, marmelada, macarrão masvelas e veias a base de estearias.
sa de tomate, mel e melado, mate, masClasse 21
sabões em pó, m flocos, esponjas de Para distinguir: Veículos e suas peças sas para mingaus, molhos, moluscos,
limpeza
mostarda. mortadela; nós moscada no•
Termo n.° 617.172, de 14-11-63
ser: óleos comestíveis,' ostras ovai:
Classe 41
pães. patos, pralinés, pimenta, pós para
Camisaria Paris Limitada
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
São Paulo
pudins, pickles, peixes, presuntos, saaçúcar, alimentos para aninsais, amido,
tãs, petit-pois, pastilhas. pizzas, ladino;
amendios, ameixas, amendoim, araruta,
queijos. rações balanceadas para aniarroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeimais, requeijões, sal, saga. sardinhas,
PRORROGAÇIO
tonas. banha, bacalhau, batatas, balas,
aanduiches, salsichas.' salmes sopas en'CAMISARIA PÁS
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
laradas, sorvetes, sucos de tomate e de
café em pó e em grão, camarão, canela
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talhaem pau e em pó. cacau, carnes, chã,
rim, tremoços, tortas, tortas para aliClasse 36
mento de animais e aves, torrões. touca.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho creia ede leite, cremes Para distinguir: Camisas em gerá
anho; vinagre
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Virmo a.' 617.175, de I4-11-63

Mano de

de mascar, pralines, pastilhas, puxa- tássio para uso na indústria, secantes
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos, tintas. tintai a
vetes, torrões, torradas
álcool. vernizes .a .álcool
Termo n.° 617.179, de 14-11-63
Termos as. 617.183 e 617 .184, de
Luiz da Broi
14-11-63
São Paulo
Ferodo Limited
Inglaterra

P,Acsentos .Seleçionados "Amaral" S. A.1 puxa, pirulitos, pudins, panetones, sor-

São Paulo

'ROR ROGAÇÃO

tML-AMARAL
COM.
- CÁLCIO
'
BRASILEIRA
(5INDÚSTRIA

PRORROGAÇÃO

Bina SODA MILANO
LUIZ DA BROI
Indiletria•Brasileira

• Classe 41
Para 'distinguir: Sal
t.

Termo n.° 617.176, de 14-11-63
Hans Schtuidt
São Paulo

r PRORROGAÇÃh

Classe 42
Para distinguir: Bitter

PRORROGAÇW

FE O

•
Classe 31
Ttrmo n.° 617.1SO, de 14-11-63
Para distinguir: Tapetes, cortinas e paCoelho, Paris! S. A. — Comercial nos para assoalhos e paredes. LinóImportadora de Auto Peças
leos, oleados e encerados, inclusive para
São Paulo
instalações hospitalares
çlasse 6
•
PRORROGAÇÃO —
Para distinguir: Blocos de freio
o ilisoa 4,,
Térrao n.9 617.185, de' 14-11-63
J. Figliolia
ICO EL-1-4 C3, PARIS' S.A.
c°'ERC'AL

PRORROGAÇÃO

•

FIESOL
XAROPS

Classes: 21 e'39
distinguir: Com negócio de peças
e acessórios pàra veículos

Classe 6
Para distinguir: Bombas de água a
pistão

Termo n.° 617.181, de 14-11-63
Frani Corporation
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

Termo m.°-617.177, de 14-11-63
Indústrias Gasparian S. A.
São Paulo

airaia tMSSi

ILA ~I Yd
ORK
toa 1eeset.1,01.
eldt‘lAflarnmOA
queluebe.
amenCaffitimat%
•
~Ur mmd.d ma.
dal MO...
I M.M....
d
Mo.

V111101.1A
Lia

Pa•á

Classe 3
Para distinguir: Um xarope contra tosses, bronquites, influenza, coqueluche,
rouquidão e as constipações

PRORRO6AÇÃO

*G064

mostarda, mortadela, nós moscada. nozes óleos comestiveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins, pjckles, peixes, presuntos, patês petit-pois, -pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas,. sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharins, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
•
•
Termo ri.° 617.187, de 14-11-63
Roupas s‘13 S. A.Indústria
"Roupas Profissionais"
São Paulo

•_

PRORROGAÇÃO

2X4.5

(indústria

Branileiral,

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, b/u.,
ides. boinas, botas, babadouros casa
coa, coletes, capas, chales, cachecol*
calçados, chapéus, cintas, combinações
corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de crianças, colarinhos
cueiros, casacão, dominós, echarpet
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jia
quetaa, luvas, ligas, lenços, leques
mantéis, meias, tnaillots, mantas, man.
driao, malhas, paletós, palas, penhoar
peugas, puloveres, ponches, pelerinas
polainas, pijamas, punhos, • robe d
chambre, sobretudos, suspensórios, sou,
tiens. tailleurs, toucas e vestidos
T4.-^to n.° 617.188, de 14-11-63
J. Figliolia
São Paulo
.11011110G1k011

OILS MOTOR CLEANER
FRAO CORPORATIOA-PROT

INDúsfRiA

BusILEIRA

Classe 37
Para distinguir: Toalhas, guardanapos.,
lençóis, fronhas e colchas
Termo n.9 617.178, de 14-11-63
, Indústrias de Chocolate Lacta S. X.
São Paulo •

r

NRORROGAÇÁO

bAllç
gnatiatrie Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, bombocados, biscoitos, bolachas. bac*, belos gelados, balas de mascar, caramelos,
chocolates, cacau, confeitos. crocantes,
drops, doces de leite simples e compostos, doces de frutas em conservas, preparadas em massas, em calda, em compotas e em geleias. doces, (laces de
amenoirn, de amendoas, de nozes, de
castanha e de frutas, secas cobertos com
chocolates, doces gelados, frutas secas
passadas e cristalizadas, -geleias, °guta

Termo n." 617.186, de 14-11-63
Co. S. A. InAnderson, Clayton
dústria e Comércio •
• São Paulo

I PNC E R

Classe 6
Para distinguir: Filtros de óleo para motoses de automóvel
-

PRORROGAÇÃO
ACCOBR-IL
Indaas,tria Brasileira

Classe 41,
Alcachofras, aletria, alho. asPargas,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendios. ameixas amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs azeite azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
PRORROGAÇÃO
biscoitos, bombons, bolachas baunilha:
café em pó e em grão, camarão canela
em pau e em pó, cacau, carnes chã.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho crera ede leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas. cangica coalhadas castanha. cebola.. "condiClasse 1
mentos para alimentos. colorantea,
Azul da prérsia,s azul ultramar. alumi- chouriços, dendê, doces, doces de frunio em pó para pintura, ácido nítrico, tas. espinafre, essências alimentares, emaiumen, água oxigenada. água raz. á!- padas, ervilhas.
enzovas, extrato de tocoo! para fins industriais, alvaiade. mate farinhas alimenticias.
favas. féanti-corrosivos, ácido arsênico brilhanculas flocos, farelo, fermentas, feijão.
Isis a óleo, bromoreto de amônia bicro- figos, frios, frutas secas.
naturais e crismatos, cloreto de sódio. cloreto de
amónia cloreto de potássio carbonato talizadas; glicose, goma de mascar. gorde sódio, corantes para uso na indústria duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
mineral, creosoto para indústria, carbo- goiabada - geléias, herva doce, herva
nato de magnésia, cloreto ide zinco. mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite.
pó, legumes em
cloreto de cálcio, esmaltes goma-laca condensado, leite preparada. glicerina para uso na in- conserva, lentilhas. linguiça, louro, masdústria, hiposolfito de sódio lodureto sas alimenticias mariscos manteiga.
margarina, marmelada maca s rao. masde amônia iclsosolfito, 'a :a masç,-.
ati,..,s sa de tomate. mel e mpiado masa mas
base de 61so essa rreà, i
nitrato,- óleos, potássio ;ft sódio. Tr..) sas para mingaus, molhos, moluscos,
Termo n.o 617 .182, de 14-11-63
Cia. Química Industrial "CIL"
São Paulo

NITRO El

.

INZIerpsszisin USW.
Classe 48 *
Para distinguir: Uns preparado desti
nado ao embelezamento da pele
Termo n.9 617.189, de 14-11-63
Editorial Mangione S. A.
.São Paulo

PRORROGAÇÃO
natiTORIAT. /st 14(1TrIn
S/A.

Nome comerciai
Termo n.• 617.190, de 14-11-63
• Francisco Munhoz Pilho
São Paulo

PRORRO0A00
GRANJA Yrt
Classes: 19, 43 e 45
Para distinguir: Granja, animais vivos
inclusive aves e ovos em geral:, te
frescos e bebidas sem álcool em geral
R-r, -,,t04 e ~ias para a nricultur
e horticultura e a floricultura _ •

•

•
Sexta-feira
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'Termo n.° 617.198, de 14-11-63
Organização Técnico-Contábo
"Dinabel" Ltda.
Lio do laneis°

'!l'ermos ns. 617.191 e 617.192, de
14-11-63
Francisco Munhoz Filia( •
São Paulo

•

/PRORROGAÇÃO-.

T P 2.
,Indaetria Brasileira
Classe 43
Refrescos, refrigerantes, águas naturais
e minerais, água gasosas, artificiais, sodas, suco de frutas e xaropes, águas
minerais artificiais, água tônica, guaraná e grenadine
Classe 19
Para distinguir: Aves, ovos e animais
- vivos, galináceos, caprinos, sumos e
bovinos
•

ORGANINÃO,
TÉCNIcO-CONTall
"EMIL" LIDA,'
Nome comercial
Termo ri.° 617.200, de 14-11-63.
Pústo Estrela do Céu Ltda.
Rio de janeiro

1,tiSTO ESTRÉIA'
- DO CÉU LTDA,

Têrmos ns. '617.1f53 e 617.194, de
14-11-63
ãrury's S. A. Distribuidora de Pra'
dutos Internacional,
- .
•
São Paulo

jindástria Brasileira
Classe 41 'ara distinguir: Vinagre
Classe 43
Agua mineral ,água mineral artitcial.
água tônica, guaraná, gasosa, laranja,.
la. refrescos em geral e soda limonada
vinagre
,

Termo n.° 617 . 195, de 14-11-63
Indústrias Andrade-Latorre S. A.
•
Sã.° Paulo
•
•

PRORROGAÇIO
TINIOSTRIAS ANIRAX,PrÃ.

kliATOBRE s/A.

Nome comercial
Termo n.° 617.196, de 14-11-63
Manoel Duarte
São Paulo

• PRORROGAÇÃO'

IIADIITE s.

Int:latria Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Válvulas de descarga

,

Termo n. 617.197. de 14-11-63
Papirus Papéis e Papelão S. A.
São Paulo
•

norRocAçlci

PAP1RUS PAPÉIS /51
PAPELÃO S/A.
Nome comercial
Tertno. n.• 617.199, de 14-11-63
Organização Técnico-Contábil
"Dinabel" Ltda.
Rio de janeiro

'BINAM
tilXISTRIA BRASILEIRA
• Classe 50
Artigos da classe

ELETRÔNICA.
NITERÓI LTD' , •
'

Classes: 1, 8. 11 e 16
Titulo de estabelecimento

BRASEIRO

piiST0
sTRÊLA Do cà

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento

Termo n.° 617.202, de 14-11Rio Tejo Imóveis Lida,
Guanabara

Termo n•0•617.209, de 14-11-63
- Ante Serviços ' São Marcos Lutai
Guanabara' .
•'

413 OMR / k.1/717.174

617.214, de 14.11-6l
da Costa Moura
Rici de janeiro

-4

ÉDO QUINTIR
• Classe .41
Titulo de estabelecimenía Termo n.° 617.215, de 14-11-63
Graf '8 Pimentel
Guanabara

(Gil A E\

•

111-n16p:0.1

r--

• Classe 33
Titulo de estabelecimento -Termos as. 617.216 e 617.217, 01.
14-11-63
Senor Moda Masculina tLdaN

Classe 33
Titulo de ' estabelecimento

E TEJO.

Guanabara

Termo n.° 617.210, de 14-11-63.
Penúltimo Whiski Bar Lt.0°-Guanabara

itTMISTRIA. BRASELIWV„
Classe 25.
Artigos da classe

. 1111WCii •

.

Têrcao n.° 617.203, de 14-11-63
• Rio Telo Imóveis Ltda.
Guanabara
•

ç.i.WHISKY BAFC;,

fito ruo
1+461/Eis

Classes: 41, 42 e 43 Titulo de estabelecimento
Termo n.° 617.211, de —14-11-63
Padaria Aliança Ltda.
Rio de janeiro -

Classe 33
Titulo de estabelecimento •

fPADARIÀ
'ALIANÇA

Termo n.° 617 .204, de 14-11-63
Daniel J. Gomes
Guanabara

FORTE Do mÉlEiti

' Classe 41
Titulo de estabelecimento

Classes: 1, 11, -14, e 16
Titulo de estabelecimento

Termo n.° 617.212, de 14-11-63
Bazar Rose Mary Ltda.
Rio de janeiro

Termo n.o 617:205, de 14-11-63'
David José da Silva
Guanabara

./BAZAR:
'ROSE mART:,

CAFÉ E BAR
lUso BRASILEIRO
Clases: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento

êrmo n.•

•MOO COMÉRCIO]
E REPRESENTAÇõE%

Temi on.° 617.201, de 14-11-63
Pósto Estrela do Céu Ltda.
Rio de janeiro

Classes: 33 e 47
fitulo de estabelecimento

Classe 41
Titulo de estabelecimento -

• Termo n.° 617 . 207, de 14-11-63 Asna
Comércio e Representações
Ltda.
Guanabara

Nome comercial

r

ÏERCEARIÁr
IÃO JUDAS VIDEO

Nome comercial

Tórnio n.° 617.208, de 14 - 11 -61
Braseiro e Drinks Aió Ltda
'Rio de janeiro

. C ONBERVABORI-

ermo n.o 617.213, ds 14.11441
ercearias São judas Tadeu Ltda.
• Rio de janeiro

Termo a.' 617.206, de 14-11-63
Eletrônica Niterói Ltda. .
Rio de janeiro

36 e 49
titulo de estabelecimento

Classes: 12 22.

'

8XiS171.1-n.

'Classe 35 --""414X
Artigos da classe
36
Artigos da classe
Termos as. 617.218 e 617.219, .41
•
• 14-11-63
Gravaçeres Elétricas Discais° Ltd&
Guanabara

GRANDE
fáCSTRIA 13RASIWIRA1
Classe 8
:Artigos da classe
. Classe 50
Artigos da classe
Termos na. :4517.220 a- 617. 222, d4
14-11-63
Ciam:
Construtora Irmãos Albuqueeli
que S. A.
Guanabara

'CIASA

rifosTRIA• BRAsuax
Classe 16
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Classe 50
"NLI da classe
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Têrmo a.° 617.223, de 14-11-63
kugusto Manoel Bandeira
Guanabara

Termo n.°617.230, de 14-11-63
Imperial Vitrecõr Lida
Guanabara

• ',OVO- VAIAS

- INDÚSTRIA BRASILDLRA
golsssl
ÁrtiCa

50,1,4u

Têrcno n.° 617.224, de 14-11-63
Augusto Manoel 'Bandeira .
Guanabara

QUO VADIS
Classe 35
Titulo de estabelecimento
Têrtno n. 9 617.225, de .14-11-63
Waldemiro de Santana
Rio de Janeiro .

TfM P
-

11-:,-17A
—

Classe 14
Vidro em geral

Termos na.' 617.231 e 617.232, de
' 14-11-63
.
nannanhia Cervejaria r-ar2,au
- São ,Paulo

C.R.VG•

_
_Classe 42
Para distinguir: Aguardente de cana.
composta ou não, bagaceira, batidas,
"bater", cerveja, conhaque, geng.birra
gin, lic6res (de anis, de cacau, da menta, de frutas ou essências naturais ou
artificiais), rum, vermute, vinhos" vodka" e "wh sky"
Classe 43
Aguas artificiais, minerais e naturais.
bebidas espumantes sem álcool, gasosas.
gingerale, guaraná, refrescos,' sodalimonada, sifões e xaropes

LEVY-

BRASILÉIRA.

Classe <40
Artigos da classe

Termos -na. 617.23 9e 617.240. de
• 14-11-63 •Companhia Cervejaria Caracu
São Paulo

Termo n.° 61'.228. de 14-11-63
Casa lova% de Calçados Luta.
Guanabara

JOVALLE
,WIXtSTItIA BRASIL
casse 36 Artigos da classe
Tarmo n.° 617.229, de 14-11-63
Lojas Bompreço Ltda.
Rio de Janeiro

LOJAS BOMPREÇO
Classes: • 6 e 8 .
Titulo de estalieleels

•

CARACU

_ Classe 42
Aguwdente, aguardente composta, aniz
aperit.vo, bagaceiras, biter, brandi,
cerveja, conhaque, essências para bebi-_
das alcoólicas, luneta. gin, genebra,
kirsch, kumel, licores, pipermint, punche, rum, vinhos, vermouth, vodva e
tasque
Classe 43
Classe . 11
Aguas art.ficiais, naturans e Minerais,
.Artigos da classe
UM PRODUTO DA CIA. CERVEJARIA
bebidas espumantes sem álcool, essénTermo n.°617.226 de 14-11-63
cias para refrigerantes, água tônica,
-.-CARACL)
Levy' 6 'Filhos soda limonada,- guaraná laranjadas, lin
Rio de janeiro
monadas, sucos de trutas gazeificadas,
Classe 42'
limoradas, ' sucos de Sinas gazeifl-- Aguardente. aniz, aperitivos, bagaceira.
cadas e xaropes
batidas, brandy, bater, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
Termos ris. 617.233 e 617.234, de
gia. gingen kirsch, kummeh licores;
!NDÚSTEIA
A BRASILEIM
14-11-63
maarsquinhos; nectan pipennitn. ott•
Comnanhja Cervej.4ria Caracu
chez; rum; suco de frutas com álcool.
Classe .49 :.• •
São Paulo
fermentado; gernet:' genebra gengibirra.
Artigos da classe
vinhos, vodka e whisky
Termo n.° 617.227. de 14-11-63 Classe 43 •
Alumitex Móveis e Decorações Ltda.
Para distinguir: águas artesianas, águas
Guanabara
artificiais, minerais e naturais, bebidas
espumantes' sem álcool gasosas, gingarale, guaraná,- refrescos, sifões, soda li•
monada . •

ALUMITEX

• Têrmos na. 617.241 e 617.242, de
•
14-11-63
- Companhia Cervejaria Caracu
São Paulo

UM PRODUTO DA CIA. CERVEJARIA

Têrmos as. 617.237 e 617.238, de
• 14-1163
Companhia- Cervejaria Caracu
São Paulo

• INDÚSTRIA

Março de 1964

_
•
Têrmos na, 617:235 e 617.236, de
Classe 43
•
14-11-63
Aguas gasosas, naturais ou artificiai
Companhia Cervejaria Caracu
. caldo. de Cana, callos de 'frutas; gua.
• São Paulo
cana. • refrescos, refrigerantes; soda,
xaropes para refrescos
•

A.F."(;.
Classe TI
Aguardente, anis, aperitivos, bagaceiras .
M PRODUTO DA CIA. CERVEJARIA
batidas, brandy, bitter. cachaça. cervejas, cidra, conhaque, 'extrato de malte
CARACO
fermentado,- farnel genebra, gengibirra
g in, glxtger, kirsch, kummel licores.
•
Classe 42,
marequinhos, - nectar, pipermint. pon- Aguardente, anis, aperitivos, bagaceira,
ches, rum, suco de frutas ror álcool batidas, brandy, bitter, cachaça, cervevinhos, vodka e whisky
jas, cidra, conhaque; extrato de malte
Classe 43
fe- -atado: .4ernet; genebra gengibirra;
Aguas gasosas, naturais ou artificiais: gira, gingar; ldrsch, kummel;
caldo -de cana, calos de frutas; guamiarsquinhos; nectar; pipermitn, por"raná, refrescos, • refrigerantes; _ soda, ches; rum; suco de frutas com álcool:
xaropes para refrescos
'vinhos, vodka e whislcv

PREÇO Do NÚMERO DE HOJE:- CR$ 500 ---

. UM PRODUTO DA CIA. CERVEJARIA

CA RAC Ú
•
-

• Classe 42
Aguardente. aniz. aperitivos.- bagaceiro,
batidas, brandy, bitter. cachaça, cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra. gengibirra
gin.- ginger, kirsch,
kummel, licores,
•
marasquinhos, nectar, pipermint. posaches, rum, suco de frutas ,com álcool.
Classe 43
Aguas gazeificadas, guaranás, refrescos.
refrigerantes, sodas e suco de uvas
Tèrmo n.° 617.243, de 14-11-63
Kelson's Indústria e Cotnércio S. A.
f3uanabara

Indústria .Brasiterra,
• Classe 28
Chapas de matéria plástica, laminados
de matéria dlástica, chapas onduladas
de matéria plástica, telas plásticas, lâminas de- matéria plástica, :ffilhas de
substâncias sintéticas para isolamento,
recipientes de matéria ¡plástica e fôlha
de_ matéria plástica
•
• Termo n.o 617.244, de 14-11-63
Kelson's Indústria e Comércio S., A.
•
Guanabara

• Indústria Brasileira.
. • Classe 28
Chapas de matéria plástica, 1...minados
de matéria plástica, , chapas onduladas
de matéria plástica, telas plásticas, lá- minas de matéria plástica, fé.lhas de
substâncias sintéticas para Isolamento,
recipientes de matéria plástica e fõlha
de -matéria plástica
Temo n.° 617.245, de 14-11-63
Kelson's Indústria e Comércio S. A
Guanabara
-„

OLCF4'

Indiistrio:13rasileira:, .
Classe 28 „
Chapas de matéria plástica, laminados
de matéria plástica, chapas onduladas,
de matéria plástica. telas plásticas. 111minas de matéria - plástica. falhas de
substâncias sintéticas para Isolamento,.
recipientes de matéria' , plástica e fõlha
•
de matéria ;plástica
•

