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SECÃO,
. CAPITAL FEDERAL

ANO XXII . - N. 59

DEPARTAMENTO NACIONAL 1
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
Rio, 20 de março de 1964
Alberto Borges - recorrendo do
despacho que indeferiu o termo n.°
93.338 _ privilégio de invenção para: , Piso em prisos em macho e
fêmea de madeira sare "Granseps"
de junta invisível.
Tendo em vista o recurso inter»
posto, e considerando os novos laudos técnicos, resolvo, na forma da lei,
reconsiderar o despacho que indeferiu
o presente pedido para efeito de conceder a patente rqurida.
DESISTÊNCIA DE- PROCESSO
Harper Cotreles S. A. - declara
a desistência do pedido de desistencia do termo: 461.524 - marca:
Herper - Anote-se a desistência e
arquive-se o processo.
RECONSIDERAÇÃO DO DESPACHO
A. Moreninha Ltda - no pedido
de reconsideração do despacho de arquivamento no termo 402.836 marca - Farinha "33" - Reconsidero o despacho que arquivou o processo, nos termos do parecer da Divisão Jurídica - Prossiga-se.
Divisão de Privilégio . as
frivençAo

EZPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 20 de março de 1964..
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
dias - para eveptuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo'
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o paga.
mento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias
- na forma do p arágrafo único do
artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDO EM FACE DO
LAUDO TÉCNICO

MODELO INDUSTRIAL DEFERIDO E MFACE DO LAUDO
TÉCNICO

N P 108.846 - Nevo modelo da
N.° 138.408 - Nova disposição
fósforos de segurança - macio Dio- ornamental em assentos e tampas
dati.
para vasos sanitários - Cerâmica SaN.° 105.684 - Dispositivo aper- nitária Porcelite S. A.
feiçoado que permite fabricar por
N.° 138.409 - Nova configuração
sopragern objetos de material 'termo- introduzida em assentos e tampas paplástico -Tadeusz Piotrowski.
ra vasos sanitários - Cerâmica SaN.° 109.418 - Aparelho para nitária Porcelite 8 .A.
limpeza de máquinas e superfícies
N.° 140.724 - Nevo modelo clb
de recintos - Parks Cramer Com- vela de cera Bruno Balsirnelli
Neto.
Pane.
N.° 111.867 - Aparelho para es- RESTAURAÇÃO ,DE PRIVILÉGIO
tampar - Dyrno Industries Inc.
DE INVENÇÃO
N.° 125.501 - Aperfeiçoamentos
em quebra-luz - Forim S. A. InN.° 91.804 - Um aparelho auxidústria e Comércio.
N .° 112.528 - Máquina para fe- liar de segurança para freios de autocher sacaria de aniagem e similares móveis - Antonio Francelino Barbosa - Concedo o desarquivamento.
- Yohei Suzuki.
NP 103.691' - Nevo modelo de
113.070
Acessório
deaspiN.°
esteira •ou capacho flexível _ praw»
rador - Aktiebolaget' Electrolux,
N.° 116.066 - Cartuchos contai- ling Rubber Corporation.
tuidos por estojos de matéria plásRESTAURAÇÃO DE MODELO
tica contendo carga lacrimogênea paDE UTILIDADE
ta ser lançada por arma portátil de
qualquer calibre - Danilo Augusto
N.° 106.583 - Dispositivo artiFerreira " Montenegro e Waldernar
culado para servir alimentos a apreDantas Borges.
ender objetos vários Adão VerNP 116.093 - Cartuchos com nes.
projeteis contendo carga lacrimogêPRIVILÉGIO 'DE INVENÇÃO
nea para serem lançados por arma
INDEFERIDO EM FACE D4)
portátil Danilo Augusto Ferreira
LAUDO TÉCNICO
Montenegro e Waldemar Dentar
•Borges.
N.° 90.315 - Nevo móvel múltiN.° 116.778 - Aperfeiçoamentos plo - Citytei S. A, Indústria e
cru reservatórios de instrumentos pa- Comércio. •
ra escrever e outros instrumentos dis- n N.° - 92.914 - Aperfeiçoamentos
tribuidores de líquido funcionando sob em escOvas portáteis para dentes o mesmo princípio - I. R. C. Li- Nicolas Tannenbaum Friedmann.
,mited.
N.° 99.256 - Um nevo e orlgi•
N.° 141.017 - Aperfeiçoamento nal modelo de cadeira - Unilabor
em e referente a fecho magnético Indústria de Artefatos de Ferro, Mecom imã permanente oscilante pare tais e madeira Ltda.
refrigeradores - Refrigeração ..arai N.° 114.785 - Fechamento de
ná S. A.
vedação para ved aurma pilha galMODÉLO DE UTILIDADE DE- ! venica, pilha galvenice essis.. vejada e processo de evitar vazamento
FERIDO EM FACE DO
de electrolito de tal pilha - Union
LAUDO TÉCNICO
Carbide Corporation.
N.° 114.246 - Nevo tipo de arMODÊLO DE UTILIDADE INquivo classificador para desenhos DEFERIDO EM FACE DO
Joseph Monios.
LAUDO TÉCLICO.
N.° 138.788 - Urna embalagem
N.° 114.463 - Nevo modelo de
para cigarros e outros - Mikoloj
cadeira dobrável para praia • camKarpienko.

po - Oficina Artezaseal Sompra
Luz Ltda.
MODÊLO INDUSTRIAL INDEFERIDO EM FACE DO LAUDO
TÉCNICO
N°. 131.641 - Nevo modilo de
pés tubulares para móveis em geral
- V. Chiatto e6 Cia. Ltda.
EXIGÊNCIAS \
Sindicato da Indústria de Vidro
e Cristais Planos e Ôcos no- Estade
de São Paulo - Opoentes da pa
tente n.° 111.020 - Cumpre a exi.
gerida.
Fábrica de Tapetes São Carlos Limitada - Opoente junto a patente
117.800 - Cumpra a exigência.
Westingbraz S. A. Indústria de
Aparelhos Domésticos - Opoente
junto a patente riP 120.599 - Cumpra a exigência.
N.° 58,830 - Taxar() Development Corporation - Cumpra -a (ai.
gerida.
NP 89.666 - Alphonse Martin
- Cumpra a exigência.
N.° 112.524 - David Weston Cumpra a exigência.
N.° 123.961 - Societe Rhodiaceta - Cumpra a exigência.
N.° 124.536 - American , Cvanamid Company - Cumpra a exigência.
N.° 124.538 - Societe des Usines
Chirniques Rhone-Poulenc.
N.° 124.659 - American Cyana-'
rnid Company - Cumpra a exigência.
N.° 125.069 - Knoll A. G. Chemischee Fabriken - Cumpre a exigência.
N.° 125.080 - 'Cia. Industrial e
Comercial Couraçado - Cumpra
exigência,
N.° 125.247 - Francisco Amaro
ntos - Cumpra e exigência.
dos
N .° 125.957 - American Cyna.
mid Company - Cumpra a exigência.
N.° 131.682 - Marcos &liar Cumpra a . exigência. N.° 144.056 --- Garlock Inc. Cumpra a exigência:
N.° 148.652 - The Budd Company - Cumpra a exigência.
•N.° 149.023 - Dr. Herchel
Smith - Cumpra a exigência.
N.° 149.059 - Water-Litt Cor.,
poration - Cumpra a exigência.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado d. publicação, nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a .saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais" deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e. emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas; na

.EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFIE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇaIES

CHEFE DA 6E0.0 p.a REDA0.0

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

, DIÁRIO, OFICIAL

secgo.
Seção . da publicidade do expediente do Departarnanto
NaCional da Propriedade Industrial do Ministério
da Inderatria a CorMirclo

Impresso. nss oficinas do Departamento de Imprensa Namonat

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
600,00 Semestre
Semestre . . • Cr$
. .„ L',É$
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano .
Ano
;
Cr$
900.00
Exterior:.
Exterior:
Cr$ 1.300,001 Aii0
Ano
Cr$ 1.000,00
parte superier do enderêço vão
impressos o" número do talão
de registro, o mês' e o ano em
que findará.
A fim de evitar solufflo de

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

As Repartições Públicas
cingir-se-à.° às 'assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro -de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos - competentes.
- A fim de possibilitar a-remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os" interessados preferencialmente cheque ou vale
poslal,. emitidos - a favor do
Tesoureiro. do Departamento
de 117)w...usa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.'
-. - O funcionário público ftderal, para fazer. jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci.
dó de Cr$ 0,50. se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

N.° 105.667 - Tfie Kendall ComPRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Cunha Mènerd S.A. Tecnologia de • Minnesota Manufatureira e Mercanpany - Cumpra a exigência.
DEFERIDOS
Solos - na verbação de contrato da til Ltda. --- Pede ' para ser anotada
N .° 106.045 - Solvay lis Cie patente 67.544 - privilégio de inven- na patente' 814: modelà industrial o
Cumpra a exigência.
N.° 116.012 - Aperfeiçoamentos ção.
contrato de sua exploração - AverbeN.° 117.860 - Carteira Italiana em ou relativos a dispositivos de cirCumpra a exigência.
se o contrato de exploração.
S. P. A. - Cumpra a exigência. cuito para a siecronização de um
Mac Gregor õ Co. (Naval ArchiLaboratórios Parke Davis Ltda. oscilador senoidal local - requeren- iceis) Ltda. - na transferência da pa- Pede para ser anotada na patente núte - N. V. Philip'Sgloeilampen- tente 47.272: privilégio de invenção mero 36.689: privilégio de invenção o
DIVERSOS
torizados de amplificação - Regue- - Cumpra a exigência.
contrato de sua exploração - AverbeN.° 136.853
Vorwerk 81 Co. fabrieken.
se o contrato de exploração.'
•Tèrmo:
- Arquive-se o processo.
N .° 113.443 - Circuitos transisN .° 145.046 - Gabriel Kovacs - rente: Rádio Corporation , of AmeN. .123.392 - Cuido Cittadini - TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
Tome conhecimento do parece ,. téc- DE NOME DE TITULAR DE PROArquive-se o processo.
rica.
nico.
N .° 98.499 - Universal Oil Pro' CESSOS
RESTAURAÇÃO DE MODELO
ducts CompanY - Concedo o desarN. 113.896 - Cook Waite LaboTyres Limited - pede para
•quivamento.
INDUSTRIAL
ratories, Inc. - Tome conhecimento serInda
anotada na patente número: 2 202
do earecer técnico.
N.° 112.967 - Indústria de Pro.
mAelo industrial e alteração de
N.° 107.096 - Porta-marmitas
dutos Alimentícios Dilis Ltda. - térmico
nome da titular - Anote-se a ,•lterarequerente
Cyrus
José
DIVERSOS
Concedo o desarquivemento.
çar de nome.
de Marinis .- Concedo o deN.° 127.208 - Yosizo Kubota - Ferraz
Couros • Ofco Ltda. - transferèn
sarquivamento
.
Parfutus
Christian
Dior
S.A.R.L.
Concedo o desarquivamento.
da patente 4.346 - modelo indus- na prorrogação da patente 1.579: cia
N.° 138.903 - Rizzi Cia. LiALTERAÇÃO DE NOME DE
medol industrial - Prorrogue-se de trial - Anote-se a traasferência.
•
TITULAR DE PATENTE
mitada _ - Concedo o desarquivaacordo com o artigo 42 do Código.
Anderson, Clayton 6 Co. S. A.
mento
f'
N. 109.566 - Indelpa S . A . Indus- INDUSTRIA E COMÉRCIO - Pede
Rhone Poulenc S. A. - pede pa- trial Elétrica Paulista - Privilégio de para ser anotada na patente 49.194
REPUBLICADO POR TER SAIDO ra ser anotada a patente 64.384 - medo.
privilégio de invenção a a l teração do
privilégio de invenção, a alteração do
COM INCORREÇÕES
nome da titular. - Anote-se a alteração
nome da titular - Anote-se a alteEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE • d.e nome,
ração de nome.
•
Rio, 20 de março de 1964
TRANSFERÊNCIA E. LICENÇAS
Rhone - Poulenc. S.A. - pede
para ser anotada nas patentes núme*
Raul
de
Medeiros
Eatella
e
Dilson
Notificação:
65.913 - privilégio de invenção
Veiga de Carvalho - transferência EXPLORAÇÃO DE CONTRATO ros:
r 65.916 - privilégio de invenção.
. DE PATENTES
para
seu
nome
da
patente
3.946
Uma vez decorrido o prazo de re- modelo de utilidade - Anote-se a !
63.918 - privilégio de invenção
Rio, 20 de março de 1964
curso previsto pelo artigo '14 da Lei I transferência.
as alterações do nome da titular
a.° 4.048, de 29-12-61 e mais das
"
Massey Fergunson do Brasil S. A., Anotem-se as alterações de -torne.
dias - para eventuais juntadas de
Lambretta do Brasil S. A. Indinsrecursos, e do mesmo não Se tendo crias Mecânicas -- transferência para Ind. e Com. - Pede para ser ano- Schweizerische Aluminium A. G. (Aluminium - Suisse S.A.) - (Alluvalido nenhum interessado, ficam no- 1 seu nome da patente termo 135.835 tada nas patentes de números:
minio
Svizzere S.A.) (Swiss Mu- '
tificados os requerentes abaixo men- - Anote-ass a transferência do privi36.381 privilégio de invenção..
minium Ltd. ) -- Pede para ser anocionados a comparecer a este Depar- 1 léalo do invenção.
38.536
privilégi
ode
invenção.
1 41.263 - privilégio de invenção.
t
tada na patente de número: 66.574 -;
tamento a fim de efetuarem o pagaprivilégio de invenção a alteração do
mento da taxa final concernente
EXIGÊNCIAS
45.589
privilégio
de
invenção.
1 48.109 - privilégio de invenção.
nome da titular - Anote-se a alteraexpedição dos respectivos certificados I
dentro do prazo de sessenta dias - Industrie Mecânica Vertioga Ltda .
48.595 - privilégio de invenção. ção de nome.
aa forma do parágrafo único do ar- I -Na- transferência da patente 4.984:
50.027 - privilégio de invenção as Cima Comércio e Industria de Metigo 134 do Código de Propriedade modélo dt Utilidade - Cumpra a exi- explorações de .eus contr tos - Aver- tais e Abrasivos Ltda. transieréngência
Industriai.
bem-se os ' contratos de exploração. eia para seu nome do térmo: 121.080,

Segunda-feira 30
-

modelo de utilidade: Anote-se a

DI. PtIO OFICIAL

(Seção III)

Março da 1964 967

Dei Nero 6 Cia. Ltda. - Pede para i versal Mate Factory Perret BroN.o 434.038 - SupertOol
ser anotada nas marcas - Cucample thrs Ltd - na alteração da no- Brasileira de Ferramentas - Cuca, mo da marca - 208.83L'- Cum- pra a exigência.
Llgo D'Acunzo - transferência para número 202.559.
1.921 •-- número;, 260.917.
pra a exigência.
N.o 437.238 - Corri Productoa
seu nome da patente de número: 63.758
1.921 - numero: 272.234 - as ai- •
- privilégio de invenção - Anote-se terações
C-ompany
- Cumpra a exigência.
do nome' da titular - Anote- Indústria e Comércio de Café
N.o 437.248 - R.S. Hudson LIa transferência.
Trapuan
Ltda.
na
transterênIlgo D'Acunzo - transferência para se as alterações de nome.
S.A. Industria Gráfica eia da marca - 237.975 - Cum- mited - Cumpra a exigência.
seu nome da patente de número 63./58 - Multicolor
N.° 437.249 - R.S. Hudson Lipede
para
ser anotada na marca: pra a exigência.
- privilégio de invenção - Anote-se Multicolor número:
mited
- Cumpra a exigência.
Braswey
S.A.
Indústiia
e
Co
280.289 - a ala transferência.
N.o 437.274 - Transportadora
teração
do
nome
da
titular
Anotemercio
na
alteração
de
nome
Demetrio Viterite - transferência
da marca 267.001 - Cumpra a Nova Capital Ltda. - Cumpra a
para seu nome do termo 101.681 - se a alteração de nome.
exigência.
modelo de utilidade- - Anote-se a transMead - Endochimica In- exigência.
Bugia Sabroe Motores Diesel e
N.o 437.275 - Sociedade Argon
gerência.
dustriai • Farmacêutica S.A. - .Pede
Refrigeraçãa Ltda. - 119. trans- Lux Ltda. -- Cumpra a exigênCarlos Pereira Industriais Químicas para - ser anotada na marca: Confer ferência da marca - 272.629 - cia.
- número: 288.689 - a alteração do
S.A. - transferência para seu nome nome
N.o 437.279 José Cerqueira.
titular - Anote-se a altera- Cumpra a exigência.
da marac: Sameiro - número: 116.974 ção de da
nome.
Ormonoterapia do Brasil S.A. Garcia - Cumpra a exigência.
- Anote-se a transferência.
N.o 437.386 - Alfredo VillanoMetalurgica Oriente S.A. - Pede - na transferência para seu noCondomínio do Edifício Piraque -• para
ser
anotada
na
marca
Primor
têrva
S.A. - Indústria e Comércio
me
dos
têrmos
316.884
transferência para seu nome do titulo: mo: 349.968: a alteração do nome da
Edifício Piaque
númeo: 168.266nanar
• , - Anote-se a alteração de no- 316.886 - Cumpra a exigência. - mantenho a exigência.
N.o 437.481 - Britadora- Santa
- Anote-se a tansferência.
Brinasa - Brinquedos Nacio- Rita S.A. - Mantenho a exigênme.
Puras Corporation, Ltd. - transfenais S.A. - na transferência do cia.
Exigências
rência para seu nome da marca Figura
têrmo 271.601 - Cumpra a exi- N. o 437.484 - Racautchutadoia
Amalia Romeu Disessa - na trans- gência.
de Silhueta de Mulher - número:
Brasileira Ltda. - Cumpra a
, 170.105 - Anote-se a transferência. ferência da patente 4.435 modelo
Fibrasbestos S.A. Indústria e exieência.
utilidade - Cumpra a exigência. Comércio - na alteração do nome N. 437.6) .- Rádio Club de TaStatni fiudebni - Vydadatelstvi, deCentre
de Recherches de Pot-a-Mous- do têrrao
427.057 - C1emnra nabi - Radio Cultura de Vargem
Narodni - Podnik - transferência son
- na transferência da patente a exigência.
para seu nome da marca: Supraphon 37.020:
Grande do Sul - Rádio Transtnisprivilégio
de
invenção
sora de Serra Negra - Cumpra a
- Lion With Lyre número: 216.945 Cumpra a exigência.
DIVERSOS
exipencia
- Anote-se a transferência.
Indusrtias Reunidas Vidrobrás L da.
•
Columbia,
Steel Tank Company - Na exploração de contrato da paPermetal S.A. Metais Peffura- N. 438.791 - Imoortadora e Ex-.
- transferência para seu nome da mar- tente 52.384 - privilégio de invençÃo dos - na apostila da marca .... nadadora c.e Belaálas e Conservas
ca: Columbian - número 238.177 - - Cumpra a exigência.
276 ..778 - Anote-se, mediante B eco S.A. - C a mpra a exigência.
Cia. Brasileira de Material Ferro- apostila,
N. 439.351 - Instituto Ache S.A.
, Anote-se a transferência de aceirdo com
a alteração de nome,
Curinra a exigência.
organizada sob as leis do Estado de viário Cobrasma - na exploração de anotada as fls.
1
N. 440.002 . - Estarão Rodoviária
contrato da marca 52.758 - privilégio
Delaware.
Sotto Maior S.A. Tecidos e Ar- 'São Paulo Ltda . - Cumpra a cal.'
Alvaro Ribeiro do Amaral - trans, de' invenção - Cumpra a exigência.
marinho - na alteração de nome geada,
feiancia para seu nome do titulo Casa
Novo Terapeutisk Laboratorium S.A. da marca - 254 061 - Nada há I N. 440.577 - Metalúrgica Volta
Nilo - numero: 243.303 - Anote-se - na transferência da patente 54.974:
que deferir, quanto ao pedido, pois , Redonc4a Ltda. A-. Compra a exigèna transferência.
privilégio de invenção - Cumpra a já foi anotada a alteração de no- 'aia.
Burnett feiência para seu nome da exigência.
me solicitada.
N.
442.440 :'.- Vinícola Gramont
I
marca: Burnett's
número; 245.309 • Elevadores Otis S.AA. - Na ave'ILtrl a - Cara pra a exigência.
Abdon
Fernandes • Carvalro
bação
de
contrato
da
patente
de
núAnote-se
a
transferência.
N. 1 13.
Fi!o
42
.766i
na transferência do tèrmo
- Branco .Caeetano
Chesebrough Pond's Inc - transfe- mero: 62.483 - privilégio de inven- 447.420 - Nada há' que deferir
aciústria e Comércio. -exigência.
ção
Cumpra
a
rência para seu nome da marca: L'Onao pedido, em face do des- C: yr/lora e exigência . •
Pfizer Corporation - Na transfe- quanto
.• glex - número 246.550 Anote-se
I
pacho
de
arquivamento.
rência da patente 63.693 - Cuarpra
N: 444.463 - Fercoli Engenharia e
a transferência.
Escritório Comercial Goiano, Li- Com iêàrc. io Lt3a. - Cumpra a exi.
Link Belt Company - Transferên- a exigência.
Palmetal S.A. - Na averbação de
cia para seu nome da marca Link Belt contrato de n.9 - 3.843 - Privilégio mitada - Manoel Pedro Pereira -e
N. 444.494 - Pedro C.arrer.
Farias Ltda..- José MarSpeeder número 255.656 - Anote-se de Invenção. - Cumpra a exigência . Irmãos
Ctimpra a e ivéncia.
ouças
11
,nos
pedidos
de
tra.nsa transferência.
N. 445.783 - Vicentina Pereira de
• Leonida de Marchi - Na tvansferèn- ferência.s no 1 êrmo
447.056
- Na- Carvalho. - Cum p ra a exigência.
cia do tétano: 121.104 - •priv. de in- da há mio deferir
Ella Loeser Branner - T
quanto
aos 1 N. 463.251
F,MAPE eS.A.
eia para seu nome da marca: La Cum- venção - Cumpra a exigência.
pedidos em face do despacho de . Empreen mento Mercantil
Agro
parcita - número: 275.654 - Anote- Antenor de Vivo - na transfe- fls. arquivamento,
Pecuários. - Cumnra a exigência.
se a transferência.
rência do marca 129.764 - CumN. 451.634 - Sirene Propaganda
pra
a
exigência.
EXPEDIENTE
DA
SEÇAO
Chesebrough Pond's
transfeDE e Promoções Ltda.
Compra a ext.
Republic
S.A.
lúrgica
EXAME
FORMAL
tê;pa;u;;;
seu nome da marca Oda Eletro Meta
gência
Matic - número: 275.954 - Anote- - na averbação de contrato da
marca 183-423 - Apresente cilaEXIGÉNCIAe.
Prorrogação de Registro:
se a transferência.
Moto Reficadora Americana Ltda .
•
chê•
N.
520.056 - Vidrosa, classe 23
Republic S.A. Indústria e Co•Rio. 20 de março de 1964
sansferência para nome de marca de Fibravid S.A, Fibras de Vidros.
de
conmércio
na
averbação
. titulo - Moto Retficadora Americana.
Prorronts- ne o registro.
Têrrnos:
sárnero 276.410 - Anote-se a trans- trato da marca 183.423 CumN.
520.057 - Vidrosa, classe 22
pra a exigência, ap-esentando
;erência.
cie Vibravid S.A. Fibras de Vidro.'
N.o 422.268 - Gennarino Ra- - Prorrogue-se o registro.
Chesebrough Pond's, Inc. - zrans- clichê.
- Cumpra a exigência
:erência para seu nome da marca B'On.
Industrias Textis Barbero S.A. nieri
ilex número 278.686 - Anote-se a - na transferência da marca - • N.° 426.940 - Rodofiel d. A.
EXPEDIENTE DO 'SETOR
• nsferea-ia .
Transportes Comércio e Represen238.160 - Cumpra a eiigência.
DXIGÊNCIAS
Columbia Steel Tank Company Loureiro - Costa S.A. Comér- tações - Cumpra a exigência.
NP 427.699 - Irlemp S.A. In:ransferência para seu nome da marca cio e Indústria - na transferênDia 20 de março do 1963
Tanlcs for the World - número: cia da marca - 252.124.- Cum- dústria e nome.' elo - Cumpra a
exiaência.
283.983 - Anote-se a transferência. pra a exigência.
. Boehringer do Brasil S.A. Produto,•
Les Laboratoires Roussel - trans- Reemtsma - Cigarettenfabriken
N.o 433.217 -- 433 -.217 - Eletrocie F armacêuticos No peferência para seu nome da marca: Tre- G.M.B.H. - na transferência - rurgia SÃ. Paulo Ltda. - Cum- Químicos
dido de a v erbação de contrato da
cito! número: térmo 327.818 - Ano- 258.681 - Cumpro, a exigência. pra a exigência.
.
marca 178.8.i5. - Cumpra a exigênte-se a transferência.
Indústria de Tintas Louçalin
NP 433.320 - Procine Proau- cia.
Industrias Macedo Serra S.A. -- S.A. - na alteração do nome da tora Cinematográfica S.A. Indústrias - Farmacêuticas Fontoura
pede para ser anotada na marca Cha- marca - 164.936 - Cumpra a Cumpra a exigência.
•
Wyeth S.A: - Na averbação de con.
exigência.
leira - aro: 168.831 - a alter tN.o 433- .947 - DIsnae Distribui- trato da marca 235.753 - 214.769.
ção do nome da titular - Anote-se a
Gelaria
Moderna
Livraria
Ltda.
dora
Nacional de - Artigos para - Cumpra a exigência.
alm
é ação de nome.
- na alteração de nome da mar- Cabalereiros S.A. - Cumpra a
Termos:
Impulsora Mexíaana Automotri. z S.A. ca - 199.308 - Cumpra a exi- exigência.
N. 67.276 - Sandoz S.A. -N.o 434.037 - Najima do Brasil
- transferência para seu nome da gência.
marca - Isabella - númera: 190.932 Manufactura dos Montras Uni- Engenharia Civil e Arquitetura Cumpra a exigência.
N. 98.465 - Sanaa: S.A. ;81„;
• Anote-se a transferência.
versal Perret Freres S.A. - Uni- Ltda. - Cumpra a exigência'.
Cumpra a aldeada.
transferência.
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Monsanto Chemical
N. 105.107
Company. - Cumpra a exigência.
N. 108.113 .- Compagnie Française Des Matieres Colorantes.
Cumpra a exigência.
F. Hoffmann La Rocie Cie. Societe Anonyrne. - Cumpra a exigência.
N. 114.097 - J. R. Geigy S.A.
Cumpra a exigência.
N. V. Philips'GloeiN. 114.115
Cumpra a exilampenfabrieken.
gencia.
N. 118.243 - Ravenserg G. M.
Cumpra a exigência. B. H.
N. 118.832 Máquinas Tecnicopex
do Brasil Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 140.438 - Fábrica Young LiCumpra a exigência.
mitada.
N. 142.633 - S . A . Indstrias Reuni
.clas F. Matarazzo. Cumpra a exigência.
N. 144.615 - Antônio da Costa..
.--. Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE PESQUIZAS
Rio, 19 de março de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.9 4.048 de 29-12-61 e h tais
DEZ DIAS - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum interessado.
ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer
a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final
concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de SESSENTA DIAS - na forma do parágrafo único do artigo
134 do Código da Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
Térmos:
N. 352.196 - Dr. - P.,- Cl.
48 - do requerente - Laboratories
Du . Dr. N.G. Payot - Etablisement.
N. 414.268 - Pelutex - Cl. 49
de: Oswaldo Silveira. .
N. 414.686 - Gerin - Cl. 43 de: Empreza Gerin de Bebidas
tada.
N. 419.393 - Faria - Cl. 44 de: Carvalho 6 Cia.
N. 420.373 - Zacharias - Cl, 41
de: Industrie de Produtos Alimenticios
Zacharias Ltda.
N. 420.445 - Sorventiad - Cl. 6
"ftle : Willi Enrique Weidner.
N. 420.697 - Casa Cecilia - Cl.
de Rizzuto - Vilaça Cia.
N. 420.698 - Casa Cecilia - Cl.
Cia.
i41 de Rizzuto - Vilaça
N. 420.860 - Sermar - Cl.. 21 de:
!Conrols Automáticos Sermar Limitada
com exclusividade de alavancas de
¡câmbio..
N. 421/441 - Lojas Novitex Cl. 40 - de Importadora Mercantil
Cruz Alta Ltda.
N. 427.197 - Cal - Cl. 4 de:
I-Iomagus Sociedade Anônima Industrie
Brasileira de Tintas.
N. 425.938 - Dibra - Classe 42
'de: Dibra S.A. Industria e ComérN. 425.939 - Dibra - Cl. 7. 'de Dibra S.A. - Industria e Comér_
N. 426.236 - Alge - CI. 41 de:
Panificadora e Confeitaria Alge

tesit
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N. 426.239 -- Bina Cl, 40 -de Bina Moveis para Escritório Limitada.
N. 426.511 - Varot - Cl. 46 de:
Valter Roberto.
N. 426.554 - Figure de oBueci cl. 49 de: Brunswick Corporation.
N. 426.553 - Figura de Boneco cl. 49 de: Brunswick Corporation.
N. 427.255 Almirante ci., 36 de:
• Industria de Camisas Alminante Limitada.
N. 427.334 - Usitninas - C'a.sse:
31 de: Usinas Siderurgicas de Minas
Gerais S.A. Usiminas.
N. 427.335 - Usiminas - 11
de: Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. Usiminas - com exclusão
de alfanges, aparelhos para picar, cortar on reduzir comésticos e ferro com..m
a carvão.
N. -427.336 - Usiminas - Cl. 4
de: Usinas Siderurgicas -le Mina; Gerais S.A. Usimines.
N. 427.337 - Usiminas - cl. 5
de: Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Usiminas.
N. 427.338 - Usiminas - el. 8
de: Usinas Siderurgicas de Minas Gereis S.A. Usiminas,
N. 427.339- Usiminas - Cl. 7 de:
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais
S.A. Usiminas - com exclusão de
caldeiras a vapor para fins agric3las.
N. 427.340 - Usiminas - Cl. 47
de: Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. Usiminas - com exuasào
de oleos descarbonização e ole .3s para
fabricação de . gás.
. N. 427.341 . - Us:mt,i •
cas de Minas Gerais S. •
nas - com exclusão o.
gens.
•
N. 427.422 - Grafieietio - c,. 47
de: Grafite e Eletrodos Industrims Grafdetro S.A.
N. 434.442 - ,Syller - cl. 3 de:
Ernesto Piva.
N. 436.862 - Nylofane - cl. 38
de: Manufatura Nacional de Plásticos
S.A. na cl. 28.
N. 440.352 - Figura ,de Mola Cl. 11 de: Associated Spring Corpcration.
N. 444.483 - GBHM - Cl. 10 de:
GBHM - Industrias Elctronicas Reunidas Ltda.
N. 444.738 - Merakon - C!. 22
de: Montacatini Società Generale Per
L'Industria Mineraria e Chirai:a.
N. 444.917 - Matchless - Cl. 43
de: Frigorifico Armour do Brasil Sociedade Anônima.
Noridex - cl. 11
N. 444.936
de: Karl Klug. Stron
N. 444.995 Cl. 10 de:
Friedrich Josef Oberbichler.
N. 445.239 - Frou-Frou - Cl. 37
de Varietex S. A. Variedades Textis.
N. 445.236 - Frou-Frou: classe 40
de:. Varietex S.A. Variedades Textis
--. com exclusão de bandejas dom:ciliares. N. 445.231 - Frou-Frou - classe
34 dr" Varletex S.A. - Variedades
Textis.
N. 445.232 - Frou-Frou - Classe
24 de: Varietex S.A. - Variedades
Textis.
N. 45.233 - Fru-Fru - Cl. 34
- Vrietex S.A. - Variedades Textis.
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N. 445.236 - Fru-Fru - Cl. 37 ' N., 445.353 - Menecrem - Ciarde Varietex S.A. Variedades Textis. 41 - De Sopel Sociedade de ProduN. 445.241 - Artipe - O. 16 cie: tos Alimentícios . Ltda.
Artipe Materiais , de Construções LimiN. 445.354 - Itacrem -- Classe 41
tada.
- De Sopa! Sociedad, de Produtos
N. 445.260 - Safaris - Cl. 32 Alimentícios Ltda.
de: Safaris Sul Americanos S.A.
N.' 445.355 - Ovocrem - Classe
N. 445.262 - Montesanina - Cl. 41 - De ninai Sociedade de Produ41 de: Industrie e Comércio de Latici- tos Alimentícios Ltda.
nios Montesanina Ltda.
N. 445.356 - Perucrem - Classe
N. 445.312 - Ziv cl. 8 de: Cine- 41 De Sopal Sociedade d Produtos
matográfica Ziv do Brasil Limitada. Alimentícios Ltda.
N. 445.357 - Frangocrrn - Clas•
N. 445.315 - Orageston Cl. 3
de: Cia. Farmacêutica Organon • do se 41 - D eSopal Socidade de Produtos Alimnticios Ltda,
Brasil S.A.
N. 445.358 - Sopacrme - Class
N. 445.319 - Caucaia - Cl. 41 41 - D Sopal Sociedade dec. Produ- de: Jairo Pontes 8 Irmão Ltda. - tos Alimentícios Ltda.
Sem direito ao uso exclusivo da expresN. 445.359 - Pollocrem - Classe
são Café Caucaia.
N. 445.322 - Atlantis - Cl. 26 41_- De Sopal Sociedad ed Prodeutos
de Atlantis Artefatos de Madeira Li- Alimnticios Ltda.
N. 445.360 - Patrocrem - Classe
mitada.
41 - De Sopal Sociedade de ProduN. 445.323 - Codima - Cl. 47 tos Alimenticios Ltda.
de: Codima S.A. Comercio de Carvão
N. 445.361 - Instansop - Classe
Cogiie, Ferro Guza. Importação, Ex- 41 - De Sopa! Sociedade de Produportação e Representações.
tos Alimentícios Ltda.
N. 445.330 - Uvecrem - Cl. 41
N. 445.405 - O. K. -- Classe 17
de: Sopa! Sociedade de Produtos Ali- - De Secretos 81 Nissimoff Ltda.
mentícios Ltda.
N. 445.41 - BidK - Classe 46
N. 445.331 - Instancrem - Cl. 41 - De Rhein Chemie Sociedade de
de: Sopa! Sociedade de Prolutos Ali- Produtos Quimicot Alemães Ltda.
menticios Ltda.
N. 445.414 - Maria - Classe 4
N. 445.332 - 1vrecrem - Clas- -- De Max Wirth S. A. Comissaria
se 41 - De Sopa! Sociedade de Pro- e Mercantil.
dutos Alimentícios Ltda.
N. 445.42 - Correio Juvenil
Classe 32 - Le
Scantimburgo.
N. 445.333 Cubicrem - ClasN. 445.518 - Opsi Informa -se 41:- De Sopal Sociedade de ProCloese 32 - De Irene de Souza Pai.
dutos Alimentícios Ltda.
N. 445.334 - Uvucren - Clas- xoto.
se 41 de Sopa! Sociedrde de Produtos' N. 445.529 - Shochiiku - Classe
8. - De Shochiku Filme do Brasil
Alimentoicios Ltda.
Ltda.
N. 445.336 - Uvecrem - Classe
Na classe 8.
41 - De Sopal Sociedade de ProduN. 445.531 - Anais de Farmacht
tos Alimetícios Ltda.
e Quimica de Sío Paulo - Classe 32
. N. 445.337 - Oarnecrem - Clas- - De Sociedade de Farmacia e Qui- •
se 41 - De Sopa! Sociedade de Pro- mica de São Paulo.
dutos ARlimenticos Ltda.
N. 445.532 - Baite - Classe 8
N. 445.338 - Isrum..en - Classe - De Antonio jo.í; Correia Seixas.
N. 445.648 -- Kharmann Ghia do
41 - De Sopal Sociedade de Produtos
B-s.sil - Classe 21 - De Regueren.
Alimnticios Ltda.
N. 445.339 - Caldocrem - Clas- Bresil - Classe 21 - De Requerer'.
- Clesse 21 - De Requeren.
se 41 - De Sopa! Sociedade de Pro- Brasil
te: Karmann Ghia do Brasil Indústria
dutos Alimentícios Ltda.
e Comércio de Carroçarias Ltda.
N. 445.340 - Ivucren - Classe
N. 445.649 - Karnann Ghia do
41 - De Sopal Sociedade de ProduBrasil - Classe 1 - De Rarmann
tos Alimentícios Ltda.
N. 445.341 - Avesop - Classe 41 Ghia do Brasil Industrie 'e Cetatarclo
- De Sopa! Sociedade de Produtos de Carroçarias Ltda.
Alimentícios Ltda.
N. 445.650 - Karmann Ghia do
- Classe 8 - Le Mamam
N. 445.342 - Avucrem - Classe Brasil
41 - De Sopal Sociedade de Produ- Ghia do Brasil Indústria e Comércio
do Carroçaria Ltda.
tos Alimentícios Ltda.
N. 445.344 - Uvocrem - Classe
N. 445.651 - Karmann-Ghia do
41 - De Sapal sociedade de Produtos Brasil - Class 6 - De KarmannAlimenticios Ltda.
Ghia do Brasil Indústria e Comér:io
N. 445.345 - Ivocreres - Classe de ,Carroçarias Ltda.
N. 445.668 - Spartacus - Classe
41 - D Sopal Sociedade de Produtos
32 - De Universal Filmes S. A.
Alimenticios Ltda.
N. 445.784 - Pell - Classe 15 -N. 445.346 - Ovicrem - Classe
41 - De Sopal Sociedade de Pro- De Representações Pell Ltda.
dutos Alimenticios Ltda,
N. 445.798 - Novade - Class 6
N. 445.347 - Ivilcren, - Classe - Importadora Rovadl. Ltda - Com
41 - De Sopa! Sociedade d Produtoes esclusão de molas de válvulas.
N. 445.802 - Herédia - Classe
Alirrinticios Ltda.
N. 445.348 - Evicrem - Classe 48 - De Evangelista Masiero.
N .445.849 - Vibré.mycin - Clar
41 de - Copai Sociedade de Produtos
se 3 - De Chas. Pfizer 8a Co. Inc.
Alimentícios Ltda.
N. 445.853 - Ortoxate - Classe 3
W. 445.349 - - Uvacrem - Classe
41 - De Sopa! Sociedade de Produtos - De The Upjohn Company.
N. 445.867 - Maifi - Classe 3C;
Alimenticios Ltda.
N. 445.350 - Galicrem - Classe - De Berta Ana Schlesinger & Cia,
41 -- De Sopal Sociedade de Produtos Ltda.
Alimenticios Ltda.
Cksse
N. 445.871 - Bontex
N. 445.235 - ri-Fru - Cl- 13 N. 445.35 - Vacacrem - Classe - De Industrial Soap , United.
de Varietex S.Â.- Variedades Tex- 41 - De Mapa/ Sociedade de Produ- N. 445.875 --Bicado! --- Classe
tis - com exs.'„,',!, cl* 13.4de ;az
duto Alimtntiçi
-•rbie
146 - De Industrial Soaps Limited.
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Oposição mero 610.882 -- Marca: Alba
Eletro São Marco Ltda.
Conservatório Musical e Artístico Limitada,- Artigo 117 n. 1 do Código ao termo .615.191 - Nome Comercial Classe 41) .
Indústrias Gessy Lever •Sociedade
N. 444.99 - Instituto Cultura - :Zepresantações São Marcos Limi••
Americano Brasileha - Classe 33 -- tada.
• Anónima - (Oposição ao térmo nú.
Eletro São Marcos Limitada
mero 611.026 - Marca Limp - Clasde Leon Seva - Artigo 117 n. 1
I (Oposição ao tarmo número 615.192 se 46) .
do Código. •
N. 44.968 - Rapido Madureira -- Marca São Marcos - Classe 8) .
Indústrias Gessy Lever Socie, ade
- Class 33 - De DDE. A. Teixeira • Companhia Industrial de Conservas
N. 445.964 - Sarmet - Classe. 11 - Artigo 117 nmeri.. 1 doCód igo, na Aliment.cias aCicaa -a- (Oposição ao Anônima - (Oposição ao têm° tiúmero 611.027 - Marca Limpacano -- De Sarmt Sociedade de Artefatos class e33.
térmo número 614.984 --- Nome Co- Classe 46)
o Aparelhamentos Metál i cos Ltda.
N. 445.415 - Eiificio Samburá mercial Ceará Industrial de Alimentos
lndOsir
Gessy Lever Sociedade
N. 445.984 - Polb - Classe 8 --1 - Classe 33 de Henrique Hirschfeld Sociedade Anônima aCica).
Anônima
(Oposição ao tèrmo nú.
omerciel e Importadora Polb Ltda. ! - Artigo 117 n. 4 do Código.
I Empraza Mercurio de Marcas e Pa- •mero 611.025 - Frase de propagan- N. 445.985 - Ecsplanada - ClasN. 445.423 - i'dificio Vila Nova tentes Limitada - (Oposição ao tês- da: Limpe mais limpo limpando com
se . 16 - De Esplanada Sociedade de - Classe 33 - Do Jacub Bedrikov mo número 612.711
Titulo: Met- Lirnp - Classe 46) .
- Artigo 117 n. 4 do Código,
Investimentos Ltda.
, curio
Classe 33).
Carlos S. Coutinho . C, Companhia
N. 445.986 - Alvorada -- Classe • N. 445.746 - CondominioE dificio
Companhia Industnal de Conservas
16 - De J. Pereira Filhos ta Cia. Panorama - Classe 33 - Requeren- ' Alimentícias •tCica) - (Oposição ao - (Oposição ao térnio numero 611.075
- arca: Paladar) .
te:: Jerachmiel Frajzinger - Artigo
Expressão de Propaganda Deferida 117 n. 4 do Código.
têrmo número 614.986
arca: Cida
Companhia Inaustrial Ferro e Aço
Classe 41
Cifa» - (Uposiçáo ao rirmo numeN. 444.874 - Old Argyll - O EsN. 445.777 - Aplicadora Iemanja
Companhia Industrial de Conservas ro 610.951
arca • Cifel).
coces mais gostoso - 100% garantido - Classe 33 a,- DeD Angela Sab'ola
Alimentícias aCica, - (Oposição ao,
- Classe 42 - DeD Ballantyne Ste- D'AAlessio - Artigo 117 n.
Insatuto Lorenzini Sociedade Anôiii.
1
do
CO:•
têrmo
'número
614.204
Marca
Sipa
wart 8s Co, Ltda. Ma Produtos Terapêuticos . BiológiZos
°cardo com digo.
Classe 41).
o artigo 121 doC 'digo.
N. 445.800 - Dial - Classe 21 e :
- (Oposição ao termo número (e1S .569
33 de Reynaldo Dias de Almeida - •Companha Industrial' de Conservas - Marca: Gastrex -- Classe 3) •
Frase de Propaganda Deferidas
Artigo 117 n. 1 do Código.
Alimentícias aCicar. - (Oposição ao
General Electric Company -- (Opo..
N. 442.361 - abate - A Marca
N. 445.992 - Construtora Varela térmo núnaero 614.203 - itulo: Fri- sição ao trmo número 610.650 --.
garante o produto.
- Classe 16 e 33 - De Mario Dias gorifico Sipa - Classe 41) .
Classe 8 - De Ibessa Indústria Varela - . Artigo 117 n. 1 do Código. . Companhia Industrial de Conservas I Marca: ' Spark anufacture des Mo.-ares
Universal Perrer Frases Sociedade Alua.
Brasileira de Embalagens S.A. -- ArN. 446.088 - Estabelecimento Li- Alimentícias aCica» - (Oposição ao nona
(Universal Watch Factork Per.
tigo 121 do Código.
moeiro - Classe 41-42 a 43 - De termo número 614.205 - Marca Sipa ret Brothers
Limitada) - (Opos.ção
Pereira
Filhos
&.
Cia.
Artigo
Classe
41).
j.
N. 443.651 - Sempre Solto I ao termo número 610.707 -- Titulo:
117
n.
1
do
Código.
Companhia
Industrial
de
Conservas
Classe 41 - De Sal Caldo S. A. Ciasses 4 _ 8 - 13
Exigências.
Alimenticias aCicaa - (Oposição ao Univercom
Artigo 121 do Código.
17 .-' 25
N .390.919 - Transpesa Trans- térmo número 614.202 Nome comer- .- 14 - 15 - 16
40).
Nome Comercial Deferidos.
portes Pesados Ltda. - Preste escla- dal: Frigorifico Sipa Sociedade Anó- 28 -- 32 - 38
Sociedade Anônima Elpidio Lima Ronima). .
N. 4286.350 - Wellin Produtos de reevimentos.
N. 445:519 - Tecidos Rio Bran(Oposição ao tèrmo nú- sa -- (Oposição ao tèrrno ia' 614.859
J. Feres
Beleza tda.
Requerente: Wellin Produtos de Be- co S. A. - Presta esclarecimentos. mero 612.038 -a- Marca: Sertanczina - Marca: Elmo - Classe 38).
N. 446.014 -a Dirralabe Lardaline - Classe 42) .
I A. J. Renner Sociedade Anônima
leza Ltda. - Artigo 109 n. 3 do CóS. A. Industria e Comércio - PresVestuário - (Oposição ao timo
digo.
.
A: Fonseca Cs Companhia - OpO- do
te esclarecimentos.
número 614.626 - Marca: Brasil C0.
N. 445.432 - Fallumber Engenha , N. 446.467 - Indarco S. A. En- sição ao .termo número 602.795 36
ria Ltda. - Requerente; Falhaber genharia, Industria e Comércio - - Marca: Coral - Classe 41).
Ernesto Neugebauer Sociedade Anôa
(Oposição
ao
tér-:
José
Sanches
Engenharia Ltda. - Artigo 109 n. 3 Preste esclarecimentos ..
Titulo: Lour- nima Indústrias Reunidas (Oposição
mo número 611.251
•
do Código.
Diversos.
ao termo número 615.101 -- Marca:
N. 4.81 - Herga Industrias Qui- des - Classe 33) . •
Carioca - Classe 41).
Titulo de Fstabeledmenro Deferidos
p
oslFábricas Leila Limitada(3
micas S. A. - Aankarde-se.
Osterreichisóh' Institut Fur
çáo ao tarino número 613.377 - TiN. 418.737 - São Paulo Cia. Na^
Classes 12 - 22 derivate Gesellschaft M. B. H. cional de Seguros de da - Classe 33
' tulo: Casa Leda
(Oposição ao têrmo número 610.840
do São Paulo Cia. Nacional de Segua
24).
NOTICIãRIO
-• Nome comercial Haemo Derivados
roa de Vida - Artigo 117 ri. 1 do
Socid - Sociedade Importadora e
Código.
Distribuidora ,Limitada -- (Oposição Sociedade Anônima) .
OPOSIÇÃO
Companhia Teperrnan de Estofamen• N.° 418.971 - Metalúrgica Rabi 'ao têrmo número 615.176 -- Titulo:
(Oposição ao tèrmo número
tos
Interpac - Intercontinental de Pa- Refrigeração Socic - Classe 8).
Classe 12 - De Metalúrgica Rabi LiMarca: Automática Leão Junior & Companhia1.kciedade 613.081
mitada - Artigo 117 n. 1 do Código. pel e Celulose S.A. -. Oposição ao
Classe 40) .
N.°.421.782 - Feira das Balanças termo 592.370, marca Interpac.
Oposição
ao
tèrmo
núArión:ma
- Claases 8 e 40 - De Arnerico Ga- Interpac Intercontinental de Po-. ' mero 615.185 - Titulo: Padaria e • Girotlex Sociedade Anônima CadeiClasse ras e Poltronas - (Oposição ao têr.
fai - Artigo 117 ta° 1 do Código. pel e Celulose S.A. - Oposição ao Pastelaria Leão do Norte
uno número 613.081 Marca: Autotermo 592;369, marca Interpag.
41).
N.° 426.948 - Rodofiel - Classe
1. Rabello Cs Cia. Ltda. -- OpoCondoriil Tintas Sociedade Anônima mática -• Classe 40) •
33 - De RodofielS. A. Transportes sição ao tercno 614.608, marca 5.9
Estabelecimento Mec?nico Tupan So- (Oposição ao tarrno n 9 613.484
Comércio e Representações - Artigo Avenida, classe 36.(Oposiçãi ao
. 1) .
ciedade
Anônima
Marca:
Plastóil
Classe
117 n. 1 do Código.4,
Indústrias Quimicas Anhembi S.A.
Condoroil Tintas Sociedade Anônima mo número 611.558 - Nome comer.
N. 426.949 - Rodofiel - Classe - Oposição ao termo 613.723, marca
- (Opcooção ao têrmo número 613.485 ciai: Metalúrgica Tupan Limitada ) .
33 de Rofiel S. A. Transportes. Co- Phenoform, classe 2.
Estabelecimento Mcc?nico Tupan So.
- Marca: Plastcil - Classe 16) .
mércio e Representações - Artigos
Indústrias Químicas Anhembi S.A.
CondOroil Tintas Sociedade Anôni- ciedade Anônima - (Oposição ao
717 o.° 1 do Código.
- Oposição ao termo 613.722, marca ma' ---. (Oposição ao térmo número • térmo número 611.557 -• Titulo: MeN. 426.954 - Rcdofiel - Classe Phenofams. classe 46.
613.486 - Marca Lacacrilica - as talúrgica Tupan -• Classe 33) .
33 - De Rodofiel S. A. - Trans- G. P. Guimarães Es Cia. Ltda. --seI.
Süpal Sociedade de Produtos AH.
Oposição
ara
termo
610.633,
,marca
portes Comércio e Representações -' Condoroil Tintas_SoCiedac l e Anônima I mentic;os Limitada •-• ( Oposição ao
Itatiaia, -classe .50.
Artigo 117.n. 1 do Código,
-- /Oposição ao térmo número 613.487 térmo número 612.441 - Marca Show
N. 426.955 - Rodofiei - Classe G. F. Guicaarães & Cia. Ltda. - - Ma-ca Laracr il i ca - Classe 36) . Crem - Classe 41).
"
33 de Rodofiel S. A". Transportes Co- Oposição áo termo 610.632, - marca
lade Anônima
Confecões
Leda
Limitada
- (OpoCondoroil
Tintas
Socita
mércio e Representações - Artigo Itatiaia, clase 50.
- (Oposição FIO tértno ,n° 614.144 - sição ao tèrmo número 614.566 117 n .° 1 do Código.
Moinho Selmi-Dei S.A. Indústria e MarcaClasse 1):
Marca Coral - Classe 36).
Sonco'
(Oposição aoatarN, 426.959 - Rodofial - Classe 33 Comércio - s Oposição -áo termo nú- iria e Comérno
Confecções Leda Limitada - Oposta
de Rodofiel S. A, Repre.entacões, mero 611.443, . marca 3 Irmãos, clas- _
- arca: Metalfil
ro61.13.303
mo número13
C
ção
ao térmo número 614.568 Mar.
se
41.
Comércio e Representações - Artigo
aa
Coral
- Classe 36).
"SIAP"
-Sociedade
Industrializa117 n. 1 do Código. ,
Lojas Nobel Camisaria Sociedade
Companhia L i mitaDianda Lopez
N. 427.235 -- Clas- ção Agrícola , Pimenta 'Ltda. - Opo- Anónima - (Oposição ao. térmo nú- da --. (Oposição ao tèrmo número
se 33 - De Usira.3 Sidenirgaias de sição ao termo 613:134, marca Ola. mero 610.891 arca Nobel - ClasMarca Mirins - Classe
611.090
Mi nas GeraiS S. A. - Usiminas - classe 46.
se 36) .
41) .
Artigo 117 n. 1 do Código:
Ótica Santa Efigenia Ltda. - OpoLojas Nobel Camisaria Sociedade
The BOII Ami Company - (OposlN. 427.716 - Rodofiel
Classe sição aotermo 613.748, marca Santa
(C-vosição ao têrmo
r Anôn n ma
ao termo número 611.375 -Marts,)
33 de Rodofiel S. A. Transportes, Eficiênia, classe 8.
Classe 46)..
Comério e Represantaões
Artigo L Polidura Brasil- S. A. Indústria de mero 610.890 -- Marca: Nobei - ca Cher Anil
Classe
36)
.
The Bon Arni Company -- (Opo117 n. 1 do Código.
,
Tintas e Vernizes - Oposição ao
N. 444.12.6 - Conservatório Mu- termo 6 1 4.142, marca Primo!, elasSociedade.. Algodoeira do Nordeste, sição ao térmo número 611.376
sical e Artístico - Classe 33 - De sei.
1 Brasileiro - (Oposição ao tèrmo nú. Marca Cher Anil - Classe 48),'
Wyro - Classa 46
N. 445.874
Industrial Sonps Limited.
N. 445.878 - Dernon - Classe
46 - D eIndustrial Soaps Limited.
N. 445.945 - Boanova - Classe
50 - De Brinds Promocionnis. Rca.
nova Limitada.

-
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.
Çondoril Tintas Sociedade Anônima
Kaiser jeep Corporation - (Oposi- I mero 614.367 - Marca: já 1.000
Comercial e Importadora Ascot Li(Oposição ao termo número 614.336 ção ao termo número 611.680 - No- Classe 36).
mitada
Oposição" ao termo 124.320
Marta: Copal •-• Classe 16).
me comercial: jeepauto Limitada).
"Construtora Veramar
- Privilégio de invenção de: Auto
Condoril Tintas .Sociedade Anônima .
Topan" Corona Cortiças Sociedade (Oposição ao termos 616.234 - Mar- Me.cenica Jussara Ltda.
a- (Oposição ao tara° a° 614.665 - Anônima - (Oposição ao támo nú- ca Veramor - Classe 50).
Destilaria Medellín S.A. - OpoMarc?: jacupiranga - Classe 2) .
mero 613.917 - Marca: C.C.C. Mercearias Guarany Ltda. - (Opo- sição ao termo 142.886 - Modelo inenquoukr apepapos
(p0imo3
Classe 28).
sição ao termos 611.790 - Titulo: dustrial de: Santo Spitele.
(Oposição ao Oram n° 6)5.681 Clas.
- 11 eCa4seG
4). ue:-any
Tapon
Corolla
Cortiças
Sociez'ade
Indústrias de. Isqueiros Alpair LimiMarca: Mabel
Classe 1).
Anônima (Opbsição ao termo nú- 12 - 23.- 36 - 41 - 42 .- 43 tada - Oposição ao termo 142.920
Concloroil Tintas Sociedade Anónima mero 613.918 -- Marca C.C.C." - Modelo industrial de C. O. Fontes.
- Oposição ao támo ai° 615.682
Classe 31).
De Mulos Comércio e Indi,stria de
Willys Overland do Brasil, indústria
'Marca: Mabel
Classe 2).
Tapon Corona Cortiças Sotiedade Roup_s S.A. - (Oposição ao termo
e Comércio - Oposição ao termo
Condoi-oil Tintas SOciedade Anônima Anónima
(Oposição 'ao' termo nú- 611,613 - Marca Intimite
Classe 143.088 - Modelo industrial de Do• Oposição ao termo n° 6/5.683 - .1 mero 613.919
Marca: C.C.C.
36).
ais Jean Lacabanne.
Marca abel -- Classe 4): .
Classe 6) .
Eia Milius Comércio e Indústria
e de I
Condoroil Tinfás Sociedade Anônima
Convem ' C mpanhia Nac.onal d
o
RETIFICAÇÕES
• (Oposição ao têrmo n° 615.992 - Ve:culos Motorizados - (Oposição Roupas S A. - (Oposição ao termo ! ,
Marca . Parquetaco -, Classe 16)1
ao termo número 613.745 •.- Marca: 611 464 - Marca Riobras - ClasTermos:
se 36).
.
Condoroil Tintas Sociedade Anônima Condevel - Classe 50) .
Set:c
Sociedade
Anônima
Serviços
érciO e Indústria de
• 13 eMill US CoM
(Oposição ao termo n° 616.560 N.° 144.048 - modelo industrial
Técnicos 'Indústria Comércio e Admi- Roupas S.A. - (Oposição ao termo
Marca: Sicon - Classe • 16).
Alça Conjugável, Anatômica Inttituto Terapêutico Activas Limita- nistração (Oposição ao támo riu- 615.349 -- Marca Bermuda - Cias- requerente: Ruy Guedes de Mello:
mero
614.459
-Marca:
Seitec
(Oposição ao terno e 610.875
se 44).
da
pontos publicados em 18.3.1963 Classe 25).
• Marca: Globulina
Classe 3) .
! Vítor Guedes Indústria e Comércio Fica retificada a -parte final - Nas
. José Santos Sociedade Anônima
Setic Sociedade Anônima Servios S.A.R.L. - (Oposição ao termo pontas e ligada a alça, e o macho
(OposiçãO ao tétano nú- Técnicos Indústria Comércio e Ad mi- 1 612.269
Marca Borboleta - Clas- em forni aarredondada' de modo a
'(calçados)
mero 616.658 - Marca: ruriaia - nistração -- (Oposição ao termo nú- se 41).
encaixar na forma "U" da parte fêClasse 36).
mero 614.468 - Sinal: Seitec - C.asmea.
Cia.
Brasileira
de
Construções
e
.
•
Pau eroautos Alimentilios • Nacionais se 33) .
j„mo., Empreendimentos B.C.E. - (OposiN.° 157.041 - modelo de utilidaOsterreichisChes
•
Institut
Fur
Sociecade Anônima - (Oposição ao
t ção ao termo 613.964 - Nome co- de - NOvo Modelo de Alparca .termo número 011.090 - iviarca: Mi- derivate Gesellschaft M. B. H.
(Oposição ao termo número 610.873 mercial C.B.C. Cie. Brasileira de requerente: João Gonçalves do Nasrins - Classe 41).
Clas- Construções), .
cimento - do Estado da GuanabaMarca: Plasma Humano
Socieoade
atnôn..ma
Distr.buidoDia Cia. Brasileira de Construções e ra - depositada em 24 de fevereiro
se 3).
ra Importadora e Administradora
¡(Oposição ao termo nv 615.978 H \Osterreichisaes Institut Fur Jaemo•- •' Empreendimentos B.C.E. (Oposi- de 1964.
Marca: t.s apraiar - Classe 8) .derivate Gesellschaft M. B. .H. --15i0 ao termo 614.471 - Marca C.T.
1 - NOvo modelo de Alparca, ca
13. T. Babbit Inc. - (Oposição (Oposição ao têrmo _número ' 610.875'E„- Classe 16),
racterizado pelo fato de constituir-se
no termo numero 616.130 - Marca:1 -- Marca: Haemoderivados Gama GluFábrica de Calçados "1.001" Ltda. de um solado de couro ou outro ma- I bolina)
Urais - Classe 1).
•
terial e tendo na parte superior uma
(Oposição ao terino 614.367
Companhia LimiMarcos VolochC.1
OsterreichisChes Institut Fur Jaemo- Marca Já 1.000
alça que se fixa nas bordas da sola
Classe
36).
(Oposição ae, termo n9 612.205 . derivate Gesellschaft M. B. H.
tada
• duas alças Beatas na parte traseiMarca
Bela
Aurora
Classe
40)
.1
▪
(Oposição ao tértno 'número 610.874 ' Indústria Brasileira de Produtos ra - Total para três "pontos.
Marca: Rotulo Haemoderivados - Químicos S.A.' - (Oposição ao termo
Hildcbrando de Abreu Grossi, Milton
N.° 136.080 - de 30 da Janeiro
Cias608.193 - Marca Plexbell
Queiroz Hermeto e Lelis Gonçalves Classe 3) .
de 1962, - Privilegio de invenção
Pinto (Oposição ao. termo . número
rreicnisches
institui
Fur
Jaculose
3).
Oste
para - Original dispositivo de pre614.639 - Nome comercial Rodacar derivate
esellschaft M. B . H. - . Servitron Indústria e Comércio Li- venção contra acidentes rodo-ferroG
,Comercio e Representações Limitada)
.(Oposição ao termo número 610.876 mitada
(Oposição ao term6 número viários para veículos de qualquer naA. J. Renner- Sociedade Anônima - Marca: Haembderivados .- Classe 608.429 - Nome comercial: Servi- tureza. Requerente; - João dos
Indústria do -.Vestuário .,- . (Oposição 3) .
. Santos - do Estado da Guanabara
• - tron Serviços Eletrônicas Ltda.).
ao térreo .ntatnero 614.627 - Marca:
Fiação Brasileira de Rayon Fibra
Original dispositivo de pre. Sociedade Anônima -- (Oposição ao . Gráfica Modelo S.A. - (Oposição
Brasil Colonial - Classe 23) . •
ven
ção
contra
acidentes rodo-ferroviáEngarrafamento Pitu Limitada
termo numero 614.942 - Marca: Vi- ao "termo 611.910 - Marca Modelo
rios„
para
veículos
de qualquer na612.2351
- Classe-.
50).
(Oposição ao • téimo -número
Classe 36).
Classe 42). .1 bran
Servitron Indústria e. Comercio Li- tureza, caracterizados por duas hastes
- Marca: Camarão
-Nelio Gonçalves - (Oposição ao
de natureza rígida e extensível ou
De Milus • Comércio e Int l ustria de termo número 615.503
Marca: Dan asilada - (Oposição ao termo númeRoupas Sociedade Anônima (posi•-• 1 - Classe 46) .
-ro 612.323 - Titulo Rádio Servi-Soa telescópica, situadas . longitudinalmente no chassi do veículo, que se avanção ao termo número 661.107 - Mar•
Nelio Gonçalves - (Oposição ao Ltda. - Clas. 32 e 33) •
çeun horizontalmente a frente do veiZa: Venus •Revista Feminina têm() número 615.502 - Marca: Dan
Autoplástica Industrial Wilson Ltda. culo para denunciar o pedido exisse 32) .
•
- Classe 2).
- (Oposição ao termo 611.909 - tente, constante de depressões no tarOkrasa Automóveis Limitada
Fonografica Brasileira S. A. ro, pontas caídas ou destruídas, ou
(Oposição
ao
termo
número
615.148
Marca Auto-Plat - Clas. -21).
i(OposIção ao têrmo numero 616.420
Braspla S.A. Indústria e Comer-cio qualquer acidente. Essas hastes poClasse 6) .
- Marca: Rio Quatrocentão - Cias- -- Marca: Okrasa
Agripel Auto Agrícola e Produtos de Matéria Plástica - (Oposição ao derão ser confeccionadas em material
te 8).
de
Petróleo Limitada -.- (Oposição ao termo 614.993 - Marca Plasba - de qualquer natureza metálica ou -de
Institut National des Appeilations
e podem variar de tamanho
termo ninneri 615.468 - Marca: . Agri- Cias: 8).
' madeira
'
D'Origine das Vins et Eaux de Vie
- Total de pontos: dois pontos.
.
j Indústria e • Comércio : de Papel
'(Oposição . ao termo número 613.953 pec) .
Classe
ao
ter,
•
r
Lailoratoires
Farmacêuticos
Espaiil
"Efece"
Ltda.
-(Oposição
Marca:
Velho
Barreiro
•
RETIFICAÇÕES NOS TÉRMOS
Sociedade Anônima -- (Oposição ao mo 611.911 - Marca Efece
'42) . .
'ANTERIORES PUBLICADOS EM
DEZENOVE DE MARÇO DE 1964
Institui National des Appellations termo número 608.622 - Marca: Va- se 38).
General Eletric Company -- OpoD'Origine des Vias et Eaux de Vie tidermon) .
São Paulo Alpargatas Sociedade sição ao termo' 120.599 '- Privilégio
Termos:
(Oposição ao termo n 9 614 .5r3
Anônima -- Oposição ao termo numenvenção de Alvaro Coelho* da Silinvenção
• Marca: Cober - Classe 42) .
N.° 441,169 - • para registro de
Institut National des Appe/la tions ro .614.050 - Sinal: Pinta 07 .- Ve .
marca: figura de Estrela - requerenD'Origine des Vins et Eaux d'e Vie Classe 33).
Westingbraz S.A; Indústria de Apa- te - Mauricio Janovitch na clas- (Oposição . ao termo n° 614.937 Ideal Sociedade :Anônima Tintas e
Marta: Casa de Troya - Classe 42). Vernizes - (Oposição ao termo nú- relhos Domésticos - Oposição ao tei- se 36 - artigos na classe.
Marca: Ultrafin - mo 120.599 - De Alvaro Coelho de
N.° 448,257 - nome comercial
Precisa A. G. Rechenmàcainoaht- mero 613.702
Silva - Privilégio de invenção.
•
- Empresa Construtora Brasil S.A.
Classe
1)
.
(Oposição ao Nitri° nàmero
- brik
Fábrica de Tapetes São, Carlos Li- - Requerente - para - Empresa
Mirabel Produtos Alimentícios Sócia:Classe
615.382 - Marca: Precisa
- ao têrmo mitada - Oposição ao termo 117.800 Construtora Brasil S. A. - para:
dada Anônima - (Oposição
5).
• Syndicat • National de La - Perfumaria número 614.307 - Marca: Lua de _ Privité0 0 de inv encão de - In- S. Paulo, Estado de Minas GeraiS,Y
•
dástria Tapetes" Atlentida S.A.
- os locais estabelecidos.
Française (Oposição ao termo nú- Mel - Classe 41).
I.T.A.
mero 611.961 - Marca: Tufleus União Fabril Exportadora ( Soo pc oie sdi ça daoe
N.0 560:574 - 560.575 Classe 48.) .
Anônima (U. F. E.)
Sindicato da Indústria de Vidro e 560.576 ---- 560.57.7 -- 560.578 -The National Cash Registar Compa- ao térmo nmero 615.394 - arca: Es- Cristais, Planos e Ôcos no Estado de marca - Emblemática.. - Requeny (Oposição ao termo número trêla
Classe 46) .
São Paulo - Oposição na ter= rente para João Gomes Xavier
613.469 •-• Marca: Compotronic
São Paútilo Alpargatas Sociedade 111.020 - Privilégio de invenção de: es Cia. Ltda., estabelecido CM Sií0
Classe Si.
•
•
Anónima - (OpoSição ao termo mi- R'einold fisco,
.
Paulo.
•
•
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•
Termo n.° 618.598, de 26-11-63
Brada S. A. Crédito Financiamento e
• Investimentos
São Paulo
ft

•"

Termo n.° 618.552, de 26 - 11 -63
Indústria de Amarrilhos e Fitilhos
Teteia Ltda.
São Paulo

TETEIA
Ind. Brasileira.Classe 31
Para distinguir: Barbantes de tôdas
espécies, amarrilhos e ;itilhos

Classe 33
s Titulo
Termos na. 618.549 e 618.550, de
26-11-63
Breda S. A. Crédito Financiamento e
Investimentos
São Paulo
D A

,st

Indarasileira

as

Temlo n.9 618.553, de 26-11-63
Modas Elstnan Ltda.
São Paulo

ELS1TAN
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantos, meias.
maiôs, mantas, mandrião mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelednas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters. &horta sungas, stolas, soutiens slacks, talar, toucas, turbantes.
ternos, uniformes e vestidos

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos. jornais nado
nais e estrangeiros, publicações impressa& revistas. Propaganda em rádio
televisão. jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Classe 25
Arvores de aatal, bibelts, bolas para ea(cites de árvores de natal, cartas geográficas, cartões postais, cartazes, dite
plays, desenhos artistica*, desenhos decalcomanla para tecidos estátuas. esta.
Netas, estampas, gravuras, frutas de
'vidro. figuras de ornatos, festões, fotografias. frutas de louças, figuras para
enfeitar bolos de aniversrios. batizado'
casamentos e outras quaisquer come
gravuras imagens, letreimoravses,
ros manequim', maquetes, obras artistieu. obras de pintura, painéis e carta• Termo n.° 618.554, de 26-11-63
zes para decorações e para exporiçào.
Indústria e Comércio de
projetos, mostruário, de mercadorias Portubras
Ferramentas e Peças Para Automóveis
diversas e para propagandss, suportes
Ltda. i
•
artisticos para vitrines, estatuetas para
• São Paulo
adornos e para fins artísticos, e
• PORTLTBRAS taboletas
Termo ma 618.551, de 26-11-63
"ledo Michelas
São Paulo

MASTERSON.

Ind. _brasileira
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos para fins
útets, instrumentos científicos e aparelhos didáticos, aparelhos elétricos em
geral, acessórios de aparelhos elétricos,
emérometro, amplificadores, aparelhos
de alta tensão, anemómetros,. antenas,
alto falantes, acumuladores, aspiradores,
aquecedores, abatjours, bules elétricos,
bobinas, balcões frigoritcos, binóculos,
brômetros, bálanças, batedeiras para líquidos, e massas, cafeteiras, craves automáticas, chuveiros elétricos, compassos, câmaras frigorificas, câmaras cine
matográf cas, campainhas elétricas, chassis, chaves de antenas, chaves de alavancas, diais, enceradeiras, estilizadores,
esquadros de agrimensor, fios terras,
fios ara eletricidade e ferro elétricos
para engomar e passar e ferro elétrico
para solda

Ind. Brasileira

Termo n.0 618.555, de 26-11 -63
Artebras S. A. Indústria e Comércio
do Artesanato Brasileiro
São Paulo

Têamo a.° 618.560, de 26-11-62
Ps cicard Instrumentos Ltda.
São Paulo

PAcIWU

ARTEBRAS 3/112
INDUSTRIA E
COMOIO
ARTESANATO
••sRÁSILEIRO
Nome comercial
Termo n.° 618.556, de 26-11-63
Artebras S. A. Indústria e Comércio
do Artesanato Brasileiro
São Paulo

ARTEBRAS
‘Ind. brasileira
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerâmica,
porcelana, faiança, louça, louça vidrada e outros para uso casetro,• adõrno,
fins industriais e artistIcos, inclusive
instalações sanitárias, adobes, adornos,
aparêlhos de jantar, almoço, sobremesa,
chã e café, artigos de louça, bacias de
latrina, balaustres para jardins, bandeiras de porcelana para candleiros,
banheiras, bilhas para vinhos, botelhas,
botijas, bules, bidês, caçoilas para mólho, canos de barro para fogão, colunas para jardim, atearas. canecas, compoteiras. confeiteiras, cubos, descansos
para guarda-chuva, espremedores para
!trutas, funis, frigideiras de barro, globos, jarros, jardineiras para jardtm, lava dedos, mantegueiras, molheira, pe.
descais de lâmpadas pires, porta-facas,
potes, pratos, puxadores, receptáculos.
saladeiras, saleiros, serviços de chã e
café, taboletas, terrinas, tubos, uriaóts,
Vasilhas e vasos
Termo n.° 618.557, de 26-11-63
Shulton Cosméticos do Brasil Ltda.
São Paulo

SHULTON

contricos

BRASIL LTDA.

Classe 11
•
Alicates, arcas de pua, arcos de serra.
abridores de caixa, alavancas, arranNome comerciti
cadores de pregos, alargadores, aknotoliam arcos para lima, brocas, betuma.
Térmo n." 618.558, de 26-11-63
deitas, bitz, badames, chaves fixas,
Farmácia e Drogaria Sul Ltda,
chaves estrela chaves combinadas, chaSão Paulo
ves para velas, chaves para distribuidores, chaves soquetes, chaves ingle.
3 TJ L
sas, chaves crescentes, cercais para
Ind. Brasileira
soquetes cabos para soqueces chaves
de fenda, compassos, calibradores, chaClasse 3
ves "allen". chaves para tubos,. chaves combinadas caixas para ferramen- Substâncias, produtos e preparaç õe
sinetes, cutelos para açougueiros. es- quimicas paia serem usadas na medicina
tas, corta vergalhõez, corte riba, cosou na farmácia
quadros, escariadores. formões, goivas, ferros de pua, ferros para plainas
Têrnio n.° 618.559, de 26-11-63 •
frezas, furadeiras manuais. facas faShulton Cosméticos do Brasil Ltda.
São Paulo
cões, grozas, grampos para carpinteiro, limas, martelos, machos. manSRVLT O!
dris placas (ferramesta-para mecânica),
Ind. Brasi1eiri
plainas, raspadeiras, recartilhas serras.
serrotes, sutas. saca polias, trados, traçadores, tarrachas para tubos, tarrachas
Classe 48
para ferros, tesouras, torqués, vazaddCosmética,
res 'e verrumas

IN ST RU Iii£22 tn,
;VIU.
Nome comercial
Têrmo n.9 618.561, de 26- 1143
Packard Instrutnentos Ltda.
São Paulo

PACKÁRD
Ind. Brasileira
Classe 8
Instrumentos paar medição de radio.
atividade e cranatografia.,
Têrmo n.° 518.562, de 26-11-63
Eron Indústria e Comércio de Tecido*
3. A.
São Paulo

ERONBEb

Ind. Brasileira
Classe 36'
Para distinguir: Artigos de vestuariat
e roupas feitas em geral. Agasalhai,
aventais, alpercatas, anaguas, blusa*
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
doures, bonés, capacetes, cartolas. cara.
pinas. casacão, coletes, capas, chalea
cachecol& calçados, chapem& cintos, cin.
tas, combinações, corpinhos, calcas da
senhoras e de crianças, calções, calças,
camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas,
colarinho., cueiros, casacos, chinolo&
domino., echarpe& fantasias, fardas pa.
ra militares e colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de Unge.
ris, jaqueta'. leques, luvas. ligas. len.
mant6s. Me.as, maiôs, mantas. mano
Mão. mantilhas, palato,, palas, penho.
ar , peugas, pulover, pelerinas, ponches,
polaina' pijamas, punhos, perneiras,
quimonoe, regalos, robe de chambre,
roupão, sobretudos, salsa, suspensorm%
salda de banho. andana'. 'manter chor.
tes, sungas, atolas, soutien", slacks,
talar, toucas, turbantes, ternoa, niformes
e vestidos
nono n.o 618.564, de 26-11-63
Milhe $, A., Viagens, Turismo 1
Representações

São Paulo

•

Classe 33
?lide

.
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• Vamo ta° 618.576; de 26-11-63
618.570, de 26-11-63
Termo
Terra° n.° 618.565, - de 26-11-63
Minar S. A., Viagens, Turismo e Antonio Fernandes Pereira Marques e Fábrica de Molas e Armações de Aço
Piracicaba Ltda,
Gentil Marques
Representações
São Paulo
Portugal
São Paulo

striller

'PIRACICABANA
Ind. Brasileira

MEROIS DE PORTUGAL

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Para distinguir o timbre do requerente
a ser usado em papéis de carta e de
ofício, envelopes, cartões de visitas e
comerciais, memoranda, faturas, avisos,
contratos, cheques, notae promissórias,
letras de câmbio, duplicatas, debêntures.
ações. apólices, folhinhas passagens, bilhetes e tôda e qualquer documentos
usados ou a serem usados pelo requerente, inclusive contratos
Termo n. , 618.566, de 26-11-63
Minar S. A., Viagens, Turismo e
Representações
São Paula

Classe 11
Molas de ao, molas de arame e molas
de ferro

Casse 32
.Almanaques, anuários, álbuns inaptasa06, cartazes, catálogos, jornais nado
nais e estrangeiros. publicações impressas, revistas. Propaganda e' sadio
televisão, joraais, programas radiofónicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
•
Termo n.° 618.571, de 26-11.63
Antonio Fernandes Pereira Marques e
Gentil Marques
Portugal

Termo n.° 618.577, de 26-11-63
Kadijé Damielle Salibv
São Paula

ALMIRA
Ind. Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas. chales, sachecols,
calçados. chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças. calções, camisas, ca.
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
Termo n.° 618.584, de 26-11-63
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
Cia.
Comercial de Drogas e Medica,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
mentos Codrocne
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaSão Paulo
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantas, meias, tnaillots, mantas, man.
driáo, malhas, paletós. palas, penhoar.
CIA..COMERCIAL
peugas puloverei, ponches, ',clarissa&
DE DROGAS E
polainas, pijamas, punhos. - robe de
MEDICAMNTOZ
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens. tailleurs, toucas e vestidos
C ONDRONIE

LENDAS DO BRASIL
Classe 32
Para distinguir: Jornais, 'revistas e publicações em geral, albuns, programas
radiofónicos, peças teatrais e cinematográficas, a saber: albuns, Jornais, publicações em geral, programas radiofônicos, programas televisionandos, peças
teatrais e cinematográficas, revistas

Classe 33
Insígnia

- Termo n.° 618.578, de 26-11-63
Nilson Pedro iiretzer
Santa Catarina

Temas n.° 618.567, de 26-11-63
Terrno n.0 618.572, de 26-11-63
Malar S. A., Viagens, Turismo e Aderi! Indústria de Adesivos Ltda.
Representações
São Paulo
São Paulo

LUTO irrigo
KRETUR
Classe 33
Titulo

• ADERIL
IND, BRASILEIRO

Termo n.° 618.579, de 26-11-63
Osdafer Comercial Lida
São Paulo

INDliSTRIÀ .BRASILBTO4'
Classe 50
Para ditsinguir: O timbre da requerente usado em papeis de carta papeis de
c,ficio, cartões, comerziais e de visitas,
envelopes de qualquer tipo, faturas, dupricatas, letras de zambio, cheques, notas promissorias, delsentures, apolices,
ações, folinhas, passagens aereas, ler.
roviárias, rodoviárias. marítimas bem
como bilhetes de sorteio
Termo n.° 618.568, de 26-11-63
Indústria Mecânica "Ifestoa" Ltda.
São Paulo

OSDAFER
r.ncl. Brasileira

Classe 28
Chapas de matéria plástica para impressão, colheres de matéria plástica,
compostos impermeáveis vegetais para
tecidos, esponjas, gomas não incluídas
em outras classes, películas virgens de
celuloide, preparados a base de cera
para solas, resinas de asbestos ou pinho
preparada, solas, torneiras de plástico

Termo n.0 618.580, de 26-11-63
Empresa Massis Limitada
-São Paulo
idASSIS

Ind.

Têrmo n.° 618.573, de 26-11-63
Genésio Gaivão
São Paulo

Termo n.° 618.581, de 26-11-63
Empresa Ferro Velho Ltda.
Santa Catarina

5

•

Classe 50

e

ai

Oerte.1, cartas, envelopes, taliScr de
notas /aprestas

'tas

Classe 4
Sucata

Te.ma n.° 618.574, de 26-11-63
Inconel Indústria e Comércio de Parafusos, Galvanização e Instalações Elétricas Ltda.
São Paulo
•

4.-•

(P.k.u0S..
,Ind,Brasileira
.
.

FERRO VELHO
Ind. Brasileir4

Classe 41
Café

Termo n.° 618.569, de 26.11-6.a
Marcas Famosas S. A. Comércio
Importação
São Paulo

Brasi.Ielrav

Classe 16
Materiais para construções

No. BRASILEIRA

Cl asse II
Fabricação de Ir rramsntas para aplicaçSio em toaao copiativo

•

Classe 8
Aparelhos eletro-domésticos

'L6R DE ANGATUBA •

e3
Mi Int-a s

critório. Armários. armaários para baI nheiros e para roupas usadas, almofadas. acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços. biombos, cadeiras, carrinho'
para chá e café, conjuntos para dormitórios. conjuntos para sala de tentar e sala de visitas, conjuntos para
terraços. jardim e praia, conjustos - de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, •Sisa
pensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras! guarda-roupas, estantes; mesas,- mesinhas, mula
nhas para rádio e televisa°, mesinha
para máquinas de escrever, móveis
levisào, molduras para quadros aortaretratos, poltronas, poltronas-camas,
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e

Termo n. 618.582, de 26-11-63
Saul Shnaider
São Paulo

ATUALIDADES.,
REVISTAS E
JORNAIS_

•

NCOPEL
Ind. Brasileiro

Classe 32
Jornais e revistas impressos

Classe 11
_
Arrumas, parafusos, porcas e pregos

Termo n.* 618.583, de 26-11-63
Decorações Mçyrc Ltda.
.'São Patifo

Termo n.° 618.575, da 26-11-63
Kadijé Damielle Salibv
São Paulo

•

CONT'SCrar

MEYRE
End. Brasileira
Classe 40

•

1
•• • :KJ

'

• ""

a.: ar
IP
ds• aço ou mai...ta,
••
e :5:t1)5':12. par., ess I
n !'.^ „

Nome comercial
Termo n.0 618.585, 26-11-63
Edith Barros da Silva e José Teotonlci
Macedo
São Paulo

CAPICHABA
• Ind. Brasileira
Classe 8
Discos gravados
Termo n.° 618.586, de 26-11-63
Engemont -- Engenharia e Montagens
Industriais Ltda,
São Paulo
,ENGED1ONT

Classe 6
Para -distinguir genéricamente máquinas industriais e calderaria, inclusive
suas partes integrantes
,Te- rnso n.° 618.587, de 26-11-63
Domingos Palumbo
, São Paulo

MANUFAvTIMAS

DE ESTOJOS.
CARTOGARD

Classes: 11, 26 e 28
Título de estabelecimento
Termo n.° 618.588, de 26-11-63
Dra. Suei Tavares Nogueira
São Paulo
CRUZEIRO DO SUL
Classe 33
Titulo
Tenno n.0 618.590, de 26-11-63
Castorino Cordovil de Ataide
São Paulo

"VII P
Classe 33
Titulo
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Teimo n.° 618.589, de 26-11-63
Cartarino Cordovil de Ataíde
São Paulo
11

P
Ind. Brasileira
Classe 32 Para distinguir: Almanaques, boletins
álbuns, anuários, catálogos, folhetos.
Jornais, livros impressos, mKsicas impressas, peças teatrais, peças cinematográficas, prospectos, pan çletos, publica.
ções em geral, porgramas radiofônicos
e de televisão. revistas
Termos na. 618.591 a 618.593, de
• . 26-11-63
Casa Radio Luz Ltda.
São Paulo

RADIO- 1411
Indara.sileirp
Classe 8
Para distinguir: Abajours, actinometros,
amperometros, amortecedores de rádio e
frequência, anemômetros, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados acessórios de veiculas, aparelhos para anúndos mecânicos aparelhos aquecedores e
medidores, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos
registradores e medidores de distâncias.
aparelhos para purificar águas, apare.
lhos de sinais lampejantes, aparelhos re.
guiadores de gás, aparelhos de galvano
plastia. aparelhos didáticos, aparelhos
cinematográficos, aparelhos automáticos
para acender e regular gás, aparelhos
pira separar café aparelhos para aque.
cer edifícios, aparelhos para experimen.
tar drenas, aparelhos para destruir insetos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverisadores, aparelhos para aquecimento de água, aparelhos geradores detraiquimicos, aparelhos para recepção, re
produção de sons e sonidos, aparelhos
automáticos elétricos de passar, apare.
aparelhos de alta tensão aparelhos de
proteção contra acidentes de operários
aparelhos afiadores de ferramentas, apa.
relhos distribuidores de sabão e de de.
, sinfetantes para instalações sanitárias,
aparelhos esterilisadores, aparelhos gazeificadores, aparlehos para análises
aparelhos ozonizadores, aparelhos pazteurizadores. aparelhos reguladores e es.
tabilizadores da pressão e do fluxo de
gazes e liquidas, aparelhos para salva.
mento e para sinalização, aparelhos pa.
ra escafandristas, aparelhos para
par vidros aparelhos para combater formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introdução de
moédas. aparelhos espargidores, apare.
lhos e instrumentos de calculo, aparelhos para observações sisinicas, apare
lhos termostatos, aritonornetros, aspira.
dores de pó, aerômetros, acendedores
elétricos, alto-falantes, amplificadores
antenas, batedeiras, balança comum e
elétrica, barometros, baterias de acumuladores, binóculos, bitolas, bobinas ele.
tricas de Indução I e xcteo para Sins
curativos), botões de campainhas elé
tricas. bombas med , doras businas, bus
solas, baterias elétricas, bules elétricas
aaixas de descarga, câmaras frigorifi
cas e fotográficas, campainhas elétricas
chassis de rádios.' chaves elétricas, eine
matou rá fos. • cronometros. cronógrafos
combustores de gás. cidometros, cristais
de rádio, condensadores, =lutadores

cortadeiras para fotografias, chaves de globos de porcelana, jardineiras de cealavancas, chaves automáticas, capaci- râmica para jardins, lava dedo s me
tares de bloqueio. capacitorea eletroliti. aa, louça de barro, de cerâmica, taiancos calibradores, discos para telefones, ça. porcelana. comum, mantegueiras. mo.
discos gravados, diais, despertadores, en- lheiras. potes de barro, de cerâmica
ceradeiras, estufas, engenho de assar faiança e de porcelana. puxadores, resarna, enrolaaores 'de cabeai elétricos, ceptaculos, retratos em terra cota. salaespelhos elétricos. esticadores de luvas. deiras, saleiros, sanitários, sertans taboespelhos de plástico para eletricidade. leras, terrinas, tubos, urinõs de cama,
esterilizadoers, extintores de incêndio vidraça de louça, varrias, vasilhas e
ferros elétricos de passar e engomar.
• vasos
ferro de soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filme
Tenino a.° 618.595, de 26-11-63
revelados, faróis como acessórios de vei- Ferromat Importadora e Comercial
culas, para sinalização e para iluminaS. A.
ção em geral, formas elétricas. fervedoSão Paula
res. faigorificos, fotômetros, fios ela.:
coa, filtros 'de interferência, fonógrafos.
garrafas térmicas.. gazoinetros
Classe 9
Para clitiasauir: Instrumentos musicais
e suas partes integrantes: Acordeões,
Classe 16
arcos, baadolas, bandolins, bambo, Para distinguir: Materiais para construbonça5, banjos. baterias, contrabaixos, ções e decorações: Argamassas. argila,
cordas para instrumentos musicais, cui.. areia, azulejos. batentes, balaustres. blocas, caixa de rafo/clarinetes, cavaqui. cos de cimento, blocos para pavimentanhos, castanholas, cravelhas para instru- ção, calhas, cimento, cal, are, chapas
mentos, cardais, cornetas, clarins, esto- isolantes, caibras, caixilhos, colunas.
jos para instrumentos musicais, estaa- chapas para coberturas caixas d'água.
darte, fagotes, flautas, gaitas, guitarras. caixas para coberturas, caixas d'água,
gonzos, harpas, harmônicas, maceta, nsa- caixas de descarga pra lixos, edificaracas, ocarina órgãos, pifano. pandet. ções precaoldadas. estuque, emulsão de
ros, palheta, pianos, pianolas, pratos, base asfáltíco, estacas, esquadrias. estrupistão, rabecão, realejos, surdinas, gaza- turas metálicas para construções, lamefones. embarca tamborins, trombones, las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
tarrachas, tambores, trianguios, trombo- de junção, lages, lageotas, material Isones de varas, violas, violão, violino e lantes contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes, ma.
violoncelo
;cidras para construções, mosaicos, proClasse 40
Para distinguir: Móveis em_ geral, de dutos de base asfáltico, produtos para
metal, vidro, de aço ou madeira, esto- tornar impermeabilizantes as argamasfados ou não, inclusive móveis para es- sas de cimento e cal, hidráulica, pedrecritório. Armarias, armaários para ba- gulho, produtos betuminosos, impermeanheiros e para roupas usadas, almofa- bilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
das, acolchoados para móveis, bancos, construções,
persianas, placas para pabalcões, banquetas, bandejas, domicilia- vimentação, peças ornamentais de cimenres, berços, biombos, cadeiras, carrinhas ta ou gesso para tecias e paredes, papel
para chá e café, conjuntos para dor- para forrar casas, massas anti-ruidos
mitórios, conjuntos para sala de jan- para uso nas construções, parquetes,
tar e sala de visitas, conjuntos para portas, portões, pisos, soleiras para porterraços, jardim e praia, conjustos de tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taarmários e gabinetes para copa ,e co- cos tubos de ventilação, tanques de 1zinha, camas, cabides, cadeiras gira- 1
cnento, vigas, vigamentos. vitrôs
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
Termo n.o 618.596, de 26-11-63
rádio, colchões, colchões de mola, disMetalúrgica Tonello" Ltda.
pensas, divisões, divans, discotecas de
São Paul
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, meziTONELLO
nhas para rádio e televisão, mesinha
, End. Brasileirt
para máquinas de escrever, móveis paClasse 5
levisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas camas, Aço, alpacas, alumínio, bronze, chumbo,
cobre, estanho, níquel, gusa e zinco
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
Termo n.° 618 ,597, • de.26-11-63
vitrines
Afonso Roberto Neto
São .Pau
Termo n.° 618.594, de 26-11-63
Indústria e Comércio Amazonas Ltda.
AFRONE
São Paulo
Ind. Brasileira

"FERROMAr

Ind.Brasileir"

«AMAZONAS»
Ind.Brasileira

Classe 15
Para distinguir: Abaixa luzes de lampião, abajures de porcelana, adobes,
adornos, apanha moscas de vidro, aparelhos de oluça para sobremesa artgios
de louça para uso caseiro, bacias de
latrina, balaustres de cerâmica, botijas,'
bules, caçoilas para molho, candieiros
de louça, compoteiras de faina. confeiteiras. cubas de porcelana, faiança para
uso caseiro, frigideiras de louça e de
barro, funis de barro, faiança e louça
garrafas de faiança, louça e porcelana,

Classe 50
Impressos
Teimo n.° 618.598, de 26-11-63
Ancas Tintas Gráficas Ltda.
São Pa
ANC

nd. Dratn.lein.
Classe 1
Tintas
Termo n." 618 . 599, de 26-11-63
E. L. Carvalho
São Paulo

RECAR.0OLMRCIAL
DE PRODUTOS
QUIMICOS
Classe 1
Prolana quita i coa

Março de 1964 993
Termo n.° 618.600, de 26-11-63
Depósito de Perro Velho "Santa Crus'
Limitada
São Paulo
SANTA CRUZ •

Ind. Brasileira ,
Classe 5
Perros
Termo n.° 618.601, de 26-11-63
Anto Onibus "Soimin" Ltda.
São Paulo
•
SOAMIN

.nd. Brasileira.
Classe 33
Titulo
Termo n. 618 . 602, de 26-11-63
ratinho Creaçôes Infantis Ltda.

•

Classe 36
Confecções
Tèrmo n. 618 . 603, de 26-11-63
Bar e Lanches "Casper Libero" Ltda.
São Paulo

CASPER LrBERO
BrasileirA
Classe 50
Impressos
Termo n.° 618 . 604, de 26-11,63
Jatinho Creações Infantis Ltda.
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas. anáguas, blusas,
botas, botinas blusões, boinas, baba'
doures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacas) coletes, capas, chalea
cachecols. calcados. chapéus, cinta%
ças, camisas, camisolas, camisetas, cue.
de senhoras e de crianças, calções. ca5

cintas, oembinações, corpinhos. calçai
tas, ceroulas. colarinhos, cueiros; saias,

casacos, chinelos, dominós, echarpes;
fantasias, fardas para militarese
aip is, fraldas, galochas, gravatas, goza
tos, fogos de lingerle. 1aquatas: leques;
luvas, ligas, lenços, mantOs, meia&
•talõs, mantas, mandrião, mantilhas: pan
lett" palas, peahoar, pulover. pelerinas,
peugas, pouches. polainas, pijamas: pua
:lhos, perneiras, quinamos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters, shorts, zangas. atolas. sou",
tlens. siado, taier, toucas, turbantes
ternos, uniformes e vestidos

Termo n.° 618.605, de 26-11-63
Zelia Maria Ribeiro da Cunha
Brasília
Classes: 13, 33, 35, 3C •
Titulo de estabelecimento
Tènno n.° 618.606, .de 26-11-63
Antonio Moreno
Brasilir
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—Tertno rt.' 61,07, de 26-11-63
João 0:pio de Souza
Brasdra

Termo n.° 618.618, de 26-11-63
A. A. • Ferreira 6 Cia.
Brasília
Classes: 2. 3. 4 e 48
ritulo de estabelecimento
Timm n.° 618.619. de 26-11-63
osé Ernesto Oliveira
Brasília
Classe 43
Substâncias alinsmicias e seus
preparados

r

:-DISCOS
•"

Termo n.° 618.620, de 26-11-63
Rogério Brito Rabelo
Brasília
Classe 33
Frase de propaganda

BRASIL)A

INDO S T PIA • C COMERCIO
INDÚSTRIA BRASILEnts•

Classe 8 , •
laafistria e comércio de discos,
-0
fabricação e comércio

com

etTêrtnes n. f' 618.608, de 26-11-63
1-1
•
Pavao Srdic
Brasília
Classe 33
)""! Titulo de estabelecimento
ãTerino n.° 618 . 609, de 26-11-63
Junqueira El Cia. Ltda.
Brasília
Classes: 13. 36 e 48
o Título de estabelecimento

' Termo o.' 618.621, de 26-11-63
Rodrigues da Silva (1 Cia. Ltda.
Brasília
Classes:- 41, 42 e '43
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 618.622. de 26-11-63
Pedro de Castro -Brasília
Classes: 33 e 50
Título de estabelecimento
Termo n.° 618.623, de 26-11-63
Ver — Editóra Ltda .
Brasília

...7'errno n„," 618.610, de 26-11-63
13
Wilson de Souza Ribeiro
Brasília
Classes: 33 e 36
Titulo de estabelecMento
Termo n.° 618.611, -Os 26-11-63
Lucido Goncalves de Olivelia
Brasília
Classes: 33 e 36
Titulo de- estabelecimento
Têrtno n.o 618.612, de 26-11-63
Le'rancisco 'Rodricares de Faria
Brasília
Classes: 16, 33 e 50
Titulo de estabelecimento
Termo n." 618 613, de 26-11-63
Bastos t's Filhas Ltda.
Brasília
Classes: 13. 36 e'48
Joalheria e artigos de metais preciosos.
a'rtigos de vestuários. perfumaria

" Marro de ):54

releva4. ¡sanais. programas ramotaai•
coa, peças teatrais e cinematográfszas
C revistas impressas
. Classe 41
_Para distinguir: Lanches. ' refeições
prontas - frituras e salgados: Bolinhos,
croquetes. churrascos, cuscus, cochinhas, çarnes, empadas, esfiha.s. kibes,
omeletes. pastéis. pizzas. salsichas. san• duichss, salames, tostais e doses
Classe. 42
Aguardente. an z aperitivos, bagaceira, batidas, brandi, bitter, cachaça. zer.
vejas, cidra, conhaque, extrato de malte permentado, fernet: ' genebra, gengi
birra, gin. ginger, kirsch. kummel
rnarasquinhce, nectar. p permeie
ponches; ,rum, sucos de frutas com
, álcool, vinhos, vodka e whisky
Termo n." 618.629, de 26-11-63
Luciano Mott
São Paulo

COLISBUli
-Classe 8
Para distinguir: Filmes revelados
Teimo n.° 618.630. de 26-11-63
Keroplast — Indústria de Calçados
Plásticos Ltda. _
São Paulo

EROBOM-CALÇAIO
FRITO PARA

raio

Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral

coiNuita

Termo n.° 618.631, de 26-11-63
Manoel Grada
São Paulo
P ACAEMBO ROTEL
Sao Pau/o...Capitel
Classes: 33 e 41
Titulo

' lasse 31
C
Titulo

Tema n.° 618.624, de 26-11-63
João Brito Jorge
Termo n.' 618.614, de 26-11-63
Brasília
Disbrane — Distribuidora Brasileira de
Petró/eo Ltda.
Brasília
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, a quecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãorefinado. som su sem a mistura
Classe 32
óleos minerais, animais ou vegetais,
Titulo
para' a iluminação aquecimento. lubriTermo
n.°
618
. 625. de 26-11-63
ficação ou combustão, e graxas_ Produtos e óleos combustíveis proveni• Casa de Saúde e Clínica Santa Lúcia
entes de petróleo
Brasília
Termo n.° 618.615, de 26-11.63 •
Abel Teixeira de Morais
Casa de Saúde e Cínica
Brasília
Classes: 11 e 16
- SANTA LUCIA
S. A.
Titulo de estabelecimento
Nome
comercial
Termo n.o 618.616, de 26-11-63
—
Ivan Santos Silva
'Vermos as. 618.626 a 618.628, de
Brasília
.26-11-63
Classes:- 33 e 36
Wilson Rodrigues de Moraes
Titulo de estabelecimentot
Sào Paulo

Termo n.° 618.632. de 26-11-63
Tristie — Produtos Alimentícios Ltda.

T R I XI Z
Indústria Brasileira

.
,
'tomate, melado, milho, aos ai, s.ada
óleos comestíveis, ostras, pass.. peise
!atadas, sorvetes, sucos de . tomates e di
trutas. torradas, capim:a. raina-as, talha,
rim. tremoços, tortas, tortas para ali- ..
mento de . animais e aves. torrões,
toucinho e vinagre
.
Termos na, 618.633 a 618.643. de
,.
26-11-63
' Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
i
São Paulo
X IBON
Indústria Braai leira

Gtasse
Instrumentos mátrurnas aparelhos e petrechos para medicina a arte dentã2,
a cirurgia e a .nigicne. aarelhos e ffila
talações hospitalares Amalagamas, algodão Isidro cilo, agulhas para injeções.
assentos para enfermos, aparelhos de
pressão arterial, sgarelhos de diatermia,
aparelhos para maslagens. aparelhos de
raios ultra i v' icrieta nasales, anuscómos.
atastadores abre-bocas abaixa-linguas,
aparelhos de raios X.- aparelhos para
surdez; aparelhos adenotonos. alicates.
ataduras, adesivos curativos aparelho@
para 'abaixar lingua afastar lábios e
g engivas, agulhas para seringas, atoni.adores, &amadores de canais. alavhn.
cas para • extração de dentes, amalgamas para obturasões, amianto em fibno
e em obras ângulos para brocas, para
fins dentários, ameis e aparelhos para
fundição e encrustação, aparelhos eletro-dentários. cirúrgicos e eltero-diagnóstico.. aparelhos pára gabinete de clinica e prótese dentária, arcos para serras -- de ouro, articuiadores, bolsas para
água quente, bisturis, baraços artificiais
de borracha. bugias bombas de borracha
paia fins "cirúrgicos e preteticos. bacia
para cupsideiras bicos para seringas de
ar e água 'quente, e fria. boticões, mraços para canetas de borcas, brocas para clinica e de prtese. broqueiroa, batidas de borracha, braços para mesas nuvtliares, bandeias hospitalares cautérios.
baiançsa para clinica infantil,- caneta,
para brocas para fins dentários, copos
para cuspideiras, cubetas cadeiras para
dentista, ceras rearndas e composições
de cera para uso de clinica e prótese.
›mento em geral para obturações, compressores de ar, cones. .contraplacas, ca.
netas para brocas para fins dentários.
:proas estampadas ou não de qualquer
material. cuspideiras de fontes, copos
elétricos.- céra laminada. cèra . para incrustação e articulação, cera colante
catgut. cadeiras ',',ara clinica médica, coroas. cânulas, conta-gotas, costótomos.calcadores. aparelhos de correçào para
os dete, cambraia hidrófila, chumaço.
higi.Z.licos. cintas abdominais compressas, armários -para tins hospitalares, camas carrinhos para transportes de enfermas,- drenos. lentes artificiais, dentaduras, duchas vaginais, dilatadores, depressores, dedais dP borracha discos para tios ciriircicos • e protéticos. discos de •
feltro 'para polir- dentes, descansos para
seringas. clínicos escavadores, estojos
de bolso ara, instrumento scIrtircicos.i
discos ara searas e , desgastar' dentes.'
dentaduras_ estu'as espãtulas, escalpe-,.
los escopros. elevadores, extratores, ex.'
filetes. espéculos. extirpanervos. equa '
nervos, e- equarrssoires. espelhos pariexames de boca. Fispigões simples e duplos para tins dentários, extratores- de
espigões, estampas para prótese estufas, '
para fins cirúrgicos e odontológicos. espéculos de vidros, estojos para instrumentos cirúrgico, escrotais elásticas. en-

Classe 41
Para distingctr. Alimentação' 'para aves
e -animais, amendoas. araruta, alpiste
vai, avelã. amido, ameixas. zeites açu.
car azeitonas atum, amend iirs. alhos.
balas, bombons. biscoitos bolicSss. F;atatas. bananada. bolos. baca:hau. banha, canela, chouriço, chocolstes ca.•
meneios. . coalhadas, cattarã,s carnes
carne de baleia. confeitos -acau cereais. cebolas, creme de leite, creme de
milho. condimentos. crustá-eos chá
travo, café. cangica ciscas castanhas.
cominho. cangiquinha, conservas alimentícias doces. drops fiqaaa. Frutas,
frutas secas. em caldas. cristalizadas e
compotas, féculas, figos,' fermento, farinha, fava. farelo, 'ubá. gomas de mascar, geléias, goiabada. gorduras grão
de bico. glacés glicose. . baunilha extrato para doces, de carne e de toma
te .ervilhas. enxova, flocos, essencias
para balas, doces e alimentos, gelatinas
Tanto ti.° 618.617, de 26-11-63
MAI/UNO()
granulos, herva'-doce. línguas, driguiReside 5 Laundos Ltda.
ças, leite, lombo, leite condensado lei-Brasília
Classe 32
te em pó, legumes, lentilhas lagosta
aos, cartazes, catálogos. jornais nado mel, marmelada: mortadelas, manteiga.
Claç.qp 41
-Substâncias alimentícias e seus prepa- nals e estrangeiros, publicações inumes Mostarda. mariscos, moluscos, molhos,
aos, revistas. Proonanda em rádio margarina, massas alimenticias e de costose para enfermos, escedvas MO.
rados
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nicaa, esponjas para cirurgia. esparaClasse 38
vels, sanfonas de vácuo," suportes de tetras, brocas, bigornas, baixelas, bana
drapos, equipou fraldas hia4anteas.
Aros para guardanapos de papei motor, sapatas do pedal de breque, se- dej" bacias, baldes, bomboraeres. budas, feltros, para cataplasma, tios de aglutinados. álbuns (em branco), álbuns son3baio e isoladores, suportes, semiles, Solhares para pedreiros. cadeados,
linha para feridas, fios dental. filma e para retratos e autógrafos, balões (ex- pneumáticos. suportes de câmbio, sancorrentes, cabides, craves, cremones,
bacias para cuspideiras fieiras para mo. ceto para brinquedos), blocos para fonas de partida, saltos, solas e solados
chaves de ara.Nisos, conexões para entoses dentários. godrva. gesso, guta-per- correspondência, blocos para cálculos, de borracha. surdinas de borracha para
canamentos, caixas de metal, para porcha, gazes. grampos para suturas, gan- blocos para anotações, bobinas, brochu- aplicaçâo aos fios telegrá.ficos e telefótões. colunas, canos de metal, chaves
ras
não
impressas,
cadernos
de
escrenicos.
travadores
de
porta,
tijelas,
chos para müsculOs goivas, gessos para
de fenda. chave Inglása, cabeções, estriver,
capas
para
documentos
carteiras,
tubos, tampas de borracha °ara contaprótese, guta-percha para obturações
bos, canecas e copos, cachepots, cengeradores oara orotese,. gaze antissépti- papel ou papelão. capsulai' de papel. gotas. tinas de borracha lava elaboração tro
de mesa, coqueteiras, caixas de
caixas
de
papelão,
cadernetas,
caderde
substâncias
eraimicas
ca ideal base. ii ustações, instrumentos
acondicionamento de alimentas, caldeinos.
caixas
de
cartão,
caixas
para
paClasse
15
cirrirgicos para arierações. instrumentos
pelaria. cartões de visitas, cartões co- Para distinguir: artefatos de porcelana, rões, caçarolas, chaleiraa. conchas, cuspara abaixrd' língua. afastai lábios e
mercilas, cartões indicas. contad. car- barro e terra cota, louças vidradas para cuzeiros, coadores, distintivos, dobragengivas, juntas corrediças para cauetro
tolina. cadernos de papei melimetrado uso caseiro, adornos, fins artísticos e diças, enxadas, esferas, engates, esguide brocas. trrigadures, liquido para lime em branco para desenho cadernos instalações sanitárias: Artefatos de ce- chos, enfeites de metal para automóveis,
peza e polimento dos dentes. lixas, umas escolares, cart(Sas em branco. cartuchos râmica para uso caseiro, adornos e fins
espumadeiras forru8es, foices, ferro papara ossos, lancetas, luvas de borraclm de cartolina, chapas planograticas. ca- artísticos: Alguidares, almofarizes, asra, cortar capim, ferrolhos, facas, fapara cirurgia, lamparinas. laminadores dernos de lembranças, carretéis de pa- sadeiras, bombonieres, bules, barris, bacões, fechaduras, ferro comum a carpara prótese ligas para prótese, lixa pelào, envelopes envólucros para cha- nheiros, copos, caldeirões, cântaros, cavão, fruteiras, funis. fôrmas para doem tólha e em disco.. ligaduras de câ- rutos de papel. encadernaçáo de papel dinhos, cofres cubas. ccanpoteiras. desces, frigideiras, ganchos e guarnições
nhamo. massas plásticas para fins odon- ou papelào. etiquetas. :Cilhas indicas. cansa-talheres, escarradeiras, filtros, forde metal, grelhas, garfos, ganchos ( patológicos, mascaras para anestesia, me- Rilhas de celulose. guardanapos, livros mas, graus, globos, jarras Ucoreiros, lara emendas de .correlas, limas, lâminas.
sas para operações. meias elásticas. me- nâo Impressos, livros fiscais livros "de vatórios mantegueiras, moringas, nicho,
Mi:renas para barbear, licoreiros, latas
sas para curativos, martelos, mercúrio contabilidade; mata-borrão: ornamentos pires, pratos, piles, pratos para orna- de lixo, jarras, machadinhas, molas para
para obturações, mandril para canetas, de papel transparente: pratos. papeli- mentos pias, porta-jóias, sopeiras, sala.portas, martelos marretas, matrizes,
de brocas.. materiais para polimento nhos, papéis de estanho e de alumínio. deli-as, serviços para frios, chá e Jantar,
marmitas, navalhas, navalhas para bartravessas,
talhas,
tildas,
vasos,
vasos
papéis
sem
impressão.
papéis
em
branco
moideiras, macas. mesas para clinica mé-.
bear, púas, picões pregos, picaretas,
sanitários c xícaras
dica e hospitalar e cirúrgica. móveis para impressao. papéis fantasia, menos
porcas, parafusos, pratos, porta gelo,
Classe 4
para fins cirúrgicos e odontolóaices, mu- para forrar paredes, aipel almaço com
poseiras. porta aso, aorta jóias, porta
itos para dentaduras, olhos artificiais, ou sem pauta. papel crepom papel de Substâncias e produtos de origem ane frios, paliteiros. panelas, rastelos, rolmal,
vegeta/
ou
mineral,
em
bruto
ou
seda,
papel
impermeável.
papel
em
boe
protetores para stiok pontes móveis
parcialmente p reparados: Abrasivos em danas, ralos para pias, !bitu. e regapontes fixas, pautam ak guta-percha, bina para inspressào._ papel encerado.
bruto, argila refratária, asfáltico era dores, raladores, serras, serrotes, sacarpara obturações de canais. pós para um- papel higiênico. papel impermeável _bruto, algodão
em bruto, borracha em rôlhas; tesouras. talhadeIraz, torquesas.
papel
para
desenhou.
pacopiar.
para
era e polimento dos dentes, porcelana
pel para embrulho impermeabilizado bruto, bauxita, benjoim, breu. cânfora. tenazes, travadeiras, telas de arame, torpara os dentes, padiolas. preservativos,
papel para encadernar, papel para es- caolha, chifres, ceras de plantas, ceras neiras, trincos, tubos para encanamenpinças anatõmicas, pincel: para gargancrever, papel para imprimir, papel pa- vegetais de camauba e aricuri, crina tos, trilhos para portas da correr, tapivots.
protetores,
placas
para
ossos,
ta.
rafina. para embrulhos, papel celofane,
cavalo, crina em geral, cortiça em ças, travessas, vasos vasilhames e
pós artificiais, panos higiénicos, placas papel celulose, papel de linho, papel de
verrnmas
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
para manipular craes. pós adesivos para absorvente. papel para embrulhar tamedicinais, extratos oleosos, estopas,
Termo n.' 618.643, de 26-11-63
dentaduras, porta ressiduos par agabi- baco. papelão. recipientes de papel, ro- enxofre,. &ilhas, Sibrasvegetais, flores ditam S. A. (Indústrias Alimentícias)
netas dentários, pontas de grecs., ra- setas de papel, rótulos de papel, rolos
secas, grafites, goma em bruto, granitc
São Paulo
ginas, perfuradoras— prensas para nu- de papel transparente, saciai de papel.
em bruto, kieselghur, líquidos de planClasse 29
fios e para coroas. porta .amalgamas. serpentinas; tubos postais de carta°. tas, lates em bruto ou parcialmente
Para distinguir: Espanadores, escovas
çuadros elétricos, ruge para dentei. rep reparados, minérios metálicos madeicomuns, latnbazes, rodos, vassouaas,
tubetcs de papei
toscOpios, rodas para danaste, rolos ciClasse
34
ras
em bruto ou parciahriente trabavasculhos
rúrgicos de lã de pau aparelhos de ria- Para distinguir: Os seguintes artigos: lhadas, em toras, serradas e aplainadas,
Termo n.° 618.644, de 26-11-63
rios X. rídos ultra *violeta e diatermia
Cortinados, cortinas, capachos, ence- mica, mármores em bruto, óxido de
Filmes e Discos Magiscen S. A.
revestimentos para prótese. seda para
rados, estrados, linóleos, oleados. pas- manganes, óleos de cascas vegetais,
São Paulo
suturas, solda para prótese, serra e sersadeiras, 'panos para assoalhos; paredes óleos em bruto ou p arcialmente preparas ara raquiotomia. suportes atléticos,
rados,
p
e tapetes
lumbagina em bruto, pó de
sacos para gelo, sondas, seringas para
FATOS E FILME
moldagem para fundições, pedras briClasse 39 lavagens, aparelhos de infra vermelho.
tadas,
piche
em
bruto, pedra calcária,
Classe 32
seringas hipodérmicas sandraca, sus. Para distinguir: Artefatos de borracha, p
lantas medicinais, pedras em bruto.
Para distinguir;-lornais cin,ema,torios atléticas, tira-leite. tubos de borracha, artefatos de borracha para q
in- uebracho, raizes vegetais, resinas, regráficos
CCM! para irrigadores, termômetros, veículos, artefatos de borracha não
sinas naturais, resíduos texteis, silicio
tampões higiênicos tiras - de lixa e ce- cluídos em outas classes: Arruelas, arTermo n.° 618.645, de 26-11-63
seivas, talco em bruto, alisto, :isto
lulose, turbinas para ar. tigelas e tiras golas, amortecedores, assentos para caFilmes e Discos Magisom S. À.
betuminoso e silicato
deiras, borrachas para aros, batentes de
de borracha para fins protéticos, vulcaSão Paulo
Classe 37
cofre, buchas de estabilizados, buchas,
nizadores. vernit isolante, ventosas
buchas para jumelo, batente de porta, Roupas brancas, para cama e mesa.
MAGIFILMES
batente de chassis, bicos para mamadei- A colchoados para camas, colchas, coClasse 16
ras,
braçadeiras,
bocais,
bases
para
tebertores, esfregões, fronhas, guardanaPara distinguir: Materiais para construClasse 32 •
ções e decorações: Argamassas, argila, lefones, borrachas para carrinhos indus- pos, Jogos bordados, jogos de toalhas,
areia, azulelos, batentes. balaustres. blo- triais, borracha para amortecedores, lençóis, mantas para camas, panos para Para distinguir: Filmes cinematográficos
revelados e fitas magnéticas
cos de cimento, blocos para pavimenta- bainhas de borracha para rédeas. cochim cosinha e panos de gatos, toalhas
de
ção, calhas, cimento. cai, cre, chapas de motor, câmaras de ar, chupetas cor- rosto e banho, toalhas de mesa, loa- Termo 11. 0 618.646, de 26-11-63
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas, dões massIços de borracha, cabos para lhas para _jantar, toalhas
Filmes e Discos Magisom S. A.
p ara chã e
chapas para coberturas caixas d'água, ferramentas, chuveiros, calços de bor- café, toalhas para banqueta:, guarniSão Paulo
d'água.
centros
de
mesa,
corcaixas
racha, chapas e
caixas para coberturas,
ções para cama e mesa, toalhinhas
caixas de descarga pra lixos, edifica- das de borracha. cápsulas de borracha
(cobre pão)
FILMES IttsCOS
ções aresnoldadas. estuque, emulsão de cha para máquinas, copos de borracha
Classe 35
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- para centro de mesa, calços de borra- Artefatos de couros
MAGISOM S.A.
e
pelei, a aa'aer:
turas metálicas para construções. lame- para freios, dedeiras, desentupidelras, arreios,
atacadores,
bainhas
para
facas
discos
de
mesa,
descanso
para
pratos.
de
metal,
ladrilhos.
lambris,
luvas
las
e espadas, bolsas e peles, caixas carde junção. Lages, lageotas, material Iso- encostos, êmbolos, esguichoa, estrados.
Nome comercial
teiras, c alcanheiras, capas para álbuns
calor,
manilhas,
masesponjas de borracha em quebrajacto e
lantes contra frio e
para
-livros,
carneiras,
coleiras,
corTermo n.9 618 . 647, de 26-11-63
sas para revestimentos de paredes. ma- para torneiras, fios de borracha lisos,
Tecelagem Eridânia S. A.
deiras para construções. mosaicos, pro- formas de borracha, guarnições para reis, chictes, copos, debruns, estojos,
entretelas,
malas.
São Paulo
dutos de base asfáltico, produtos para móveis, guarnições de --borracha para
male tas, Palmilhas,
pastas
de
couro,
porta-níquels, portatornar impermcabilizantes as argamas- automóveis. guarnições para veículos,
sas de cimento e cal. hidráulica, pedre- lancheiras para escolares, laminas de chaves, rédeas, sacos, selas, solados.
gulho. produtos betuminosos. impermea- borracha para degraus, listas de borratirantes para arreios,, e valizes
ERIDIN/A _
bilizantes, liquidos ou sob outras formas cha para janelas e para portas, lençóis
Classe 11
f
para revestimentos e outros usos nas de borracha. manoplas, maçanetas. proPara distinguir: Ferragens e ferraram Ina4etria Bradjeire
construções. persianas. placas para pa- tetores para para-lamas, protetores de
.14
vimentação, peças ornamentais de cimen- para-choques, pedal de acelerador, pe- tas de bacia a espécie, cutelaria em ge
to ou gesso para tectos e paredes, papel dal de partida, peras para busInas, vai e outros artigos de metal não incidi
Classe 24
para forrar casas, massas anti-ruldos pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- dos em outrai classes: alicates, slfan
para uso nas construções, parquete*. racha para bengalas e muletas, rodas ges, alavancas, arruelas. argolas, "ai- Alamares, atacadores para espartilhos"
portas, portões. pisos. Goleiras para por- mau:Iças, roazios, revestimentos de de lata, arames lisos ou farpados, apa- e calçados, ataduras de algodão para
'eis, vitrôs
borracha, rodas de borracha para mó- rêlhos de chá e café. assadeiras açuca- diverges fins. exceto para fina medica-

E

1
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pais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos carapuças para cavaleis, cordões, debruns, lã, fitas, forros, franjas.
festão, feltro para órgão, fõfos, galardates, lamparinas, mochilas, mosquetei
aos, nesgas, ombreiras e • enchimentos
para roupas de homens e senhora._
panos para en.ceites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamares, pavios, rédeas, rendas, re.
des, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de
• móveis, artigos est as
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
seda, raion, lã, pêlo e fibras não
incluídos em outras classes
• Termo n.° 618.648, de 26-11-63
Tecelagem Eridânia S. A.
São Paulo

5,0
,59

D1,-,R10 OFICIAL (Seção III)

Março . de 19õ4

ver, 'capas para docutneatos carteiras
l ias, cidra, conhaque. extraic de mane
Termo n° 618.655, de 26-11 j 1963
papel ou papelão. capsulas de papei Construtora e Administradora Cernigo: terinentado, terna. genebra geugloirra
gin, gingar, kitsch, kunune, licores.
caixas de papelão. cadernetas. caderLimitada
marasquinhos, uestar. piperrnmi, ponnos. caixas de cartão, caixas para paEstado da Guawbara
pelaria. cartõct de visitas. -anões coI ches, rum, suco de trutas asna alsool,
vinhos, vodka e whisky
tnerciias, cartões indicas, tonteei. cartolina, cadernos de papei rnehtnetrado
PRORROGAÇÃO
Termo n° 618.660, de 26-11-1963
e em branco para desenho cadernos
Casa Caetano Varricchio Limitada
escolares, cartões em branco cartuchos
Estado do Rio de Janeiro
,
de cartolina, chapas planJai atacas. co
demos de lembl'anças, carre . c.: de pa
pélão. envelopes envólucros para cha
rutos de papel. encadernacae de papel
ou papelão. etiquetas. taaas indicas
Rilhas de celulose. guardaaapds, iivros
INDUSTRIA BRASILEIRA
não impressos. livros fiscais. livros de
contabilidade: mata-borrão: ornamentos
de papel transparente; or.-..trss. papeliClasse 12
„
nhos, papéis de e ganho e Je aluiu mio
/aguardente. ainz, aperitivo, bagaceira.
papéis sem impressão. papéis ein branco
Classes: 16 — 33
5andas. brandy, meter, cactiaaa cervepara Impressão. papéis tantasia menos
Titulo
jas. cidra, conhaque. ' extrato de malte
para forrar paredes. apei ,imaso com
termentado. ternet. genebra gengibirra
Termo n o 618.656, de 26-11-1963
ou sem pauta. papel crepou papel de
gni. gingar. kirsch, kumtnei licores.
Zavaglia,. Zavaglia & Ca.
seda. papel impemieavei. ,saps- em ao marasquinhus. nectar. pipeta-nat. ponSão Paulo
bina para impressão. paps- encerado,
ches, rum. suco de trutas cum álcool.
Prorrogação
papel higiênico. papel impermeável
vinhos. vodka e whisky
para copiar. papel para desenhos. paTermo n o 618.661, de 26-11-1963
pel para embrulho impermeabilizado
PRORROGAÇAO,
Estabelecimentos A Modelar S. A.
papel. para encadernar, papei para esComércio
crever, papel para imprimir papel parafina para embrulhos. papei celofane.
Santa Catarina
pape' celulose, papel de linho, papel
'
absorvente, papel para esubrulhar ta111~1 Mralk
o
baco, papelão, recipientes de papel. rosetas de papel. rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel,
INDUSTRIA BRASILEIR A
serpentinas; tubos postais de cartão'
tubetes de papel
paarsi
'44ath"Aers:crai
.
Classe 23
Termo no 618.651, de 26-11-1963
Classe 41
Para dist'nguir: Tecidos de algodão, de
Szaja Lejb Zeiger e Dasad Zeiger.
Para distinguir: Café torrado, moído e alpaca, brocardos, cretone, cambaia, de
São Paulo
cânhamo, casernira, crepe de seda, estoem grão
PRORROGAÇÃO
fos, fazendas, flanelas, franjas, gazes,
Termo n9 618.657, de 26-11-1963
gorgorão, jedsey, de juta, de lã, de li"Euo" Editora Universidade do Povo nho, opala, organdi, percales, raion, sarLimitada
ja setim e seda
Estado da Guanabara
•
Termo n9 618.662, de 26-11-1963
Classe 33
Estabelecimentos A Modelar S. A.
Titulo
Comércio.
Termo n9 618.652, de 26-11-1963 •
Santa Catarina'
Fernando de Souza Teixeira
Classe 34
Estado da Guanabara •
Para dist_nguir: Capachos, congóleos,
cortinas, encerados, linóleos, oleados,
PRORROGAÇÃO
pelos para assoalhos e tapete
Class 32
Para dsit nguir: Jornais, livros e revistas
Termo n° 61.8.663, de 26-11-1963

THIAPROSA

,OURO

A MODELAR

3.6Gur

Nome comercial
Termo n.° 618.649, de 26-11-63
Loja 145 de Confecções Ltda.
São Paulo

145
Indústria Brasileira
Classe
rara custinguir: Aventais, musas. blusões boinas, botas, babadouros, casacos. -coletes, capas. chales. cachecol%
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças: calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
vis de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros casacão, dominós, echarpea
fraldas, galochas, gravatas, gorros. jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantós. meias, Maillots, mantas. man.
drião, malhas. paletós, palas, penkaar.
peugas, puloveres, ponçhes, Palatinas,
polainas, pijamas. punhos. robe de
chambre. sobretudos, suspensórios, sou...
Vens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n.° 618.650, de 26-11-63
Cartonagem Vergeuiro
.
São Paulo

e

EDIfiCIO WASHINGION

EQP,g „,,gsos
,u

Termo no 618.653, de-26-11-1963
Maurício Zakria
MinaioGerais

INDÚSTRIAS MAURÍCIO
Classe 41
Artigos da classe

4&°
Termo nó 618.654, de 26-11-1963
Souza Limitada
R o Grande do Sul
Prorrogação

•
Classe 38

PRORROGAÇÃO

Aros

para • guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco) áltrans

para retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos), blocos para
orraoe spondência, blocos para cáictnos,
C
para anotaç8es, bobinas, brochu- 1
/ai Mo impressas, cadernos de escre-

Irmãiss Bernardon Limitada
Rio Grande do Sul

Claus 41
Artigos da classe

PRORROGAÇÃO
oà'4al

Termo n° 618.658, de 26-11-1963
- Casa Caetano Varricchio Limitada
Estado cio Rio de janeiro

VARNICCAli

IND.73RAsizete4,

/Ni, 23 RS S.
Classe 42

,

Classe 12

Para distinguir: Aguardente de cana
composta ou não
Aguardente, anis,' aperitivos, bagaccira,
batidas, brandy, bitter, cachaça. cerveTèrmo nõ 618.664, de 26-11-1963
jas, cidra, conhaque; extrato de malte
Irmãos Bernardon Limitada
fermentado; Same: genebra gengibirra;
Rio Grande do Sul
gin.• gingar; kirsch, kummel, licores;
maarsquinhos; patear: pipermitn ponches; rum; suco de trutas com álcool;
vinhos, vocika e Wh/Are n
Termo ne•'618.659, de 26-11-1963
Casa Caetano Varricchio Limitada
Estado do Rio de " janeiro

CAÇADOR
INDUSTRIA BRASILMRA
Classe 42

Classe 41 •
•
Para distinguir: Balas e caramelos

Classe 42

Apuar-ente. anis. 'aperitivos Kagaceira Para distinguir: Agualdente de cana,
batidas. brandy, bitter. cachaça, cervacomposta ou não - •

Segunda-feira 30

Termo n° 618.665, de 26-11-1963
xamãos Bernardon Limitada
Rio Grande do Sul

SUCO SUCO •
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I
Termo n9 618.677, de 26-11-1963
Termo n° 618.671, de 26-11-1963
Sociedade Indústria e Comércio 'Cim,aferro — Material de Construção
Socil
Limitada
Limitada
R o Grande do Norte
• Rio Grande do Norte

SOCIL

Cimaferro - Material de CoustrugoiLk

INDOSTRIA BRASILEIRA

;seletlade Ineestria e Cernirei, Ltda.

Classe 43
Para distiogu:r: Refrigerante de laranja

Nome Comercial

Nome Comercial

Termo n9 618.672, de 26-11-1963
Sociedade Indústria e Comércio
Socil
Limitada
Rio Grande do Norte

Terna° n° 618.678, de 26-11-1963
Disba — Distribuidora de Baterias
Limitada
R o Grande do Norte

Termo n° 618.666, de 26-11-1963 Padaria Lavras Limitada
Minas Gerais

S CIL
Classes: 6 — 8 — 11 — 16 — 18
Insígnia Comercial

Classe 41
Para distinguir: Pães, róseas, biscoaos,
bolachas, confeitos, doces, bolos000, e
panhocas
Termo 219 618.667, de 26-11-1963
Padaia e Confeitaria Etna Limitada
Minas Gerais

Termo n° 618.673, de 26-11-1963
Fábaca de Brinquedos Natal S. A.
Brinasa
Rio Grande do Norte

OISBA - Distribuidora4

Março de 1964 997
'ramo n° 618.683, de 26-11-1963
Nagib Salha
Rio Grande do orta

g
Indústria Brasileira
Classe 6
Artigos da classe
Termo nó 618.684, de 26-11-1963
Comércio e Representações Nordesta
Limitada
Rio Grande do arte

• de Baterias Ltda.
Nome Comercial
Termo nó 618.679, de 26-11-1963
Muza S. A. — Comércio e Indústria
R:o Grande do Norte

MUZA S/A-Cácio e MU

Fábrica de Brinquedos —
Nome Comercial
Nau S. A.- BRINASA

Classe b
Artigos da classe
Termo n° 618.685, de 26-11-1963
Bezerra Cavalcantl 6 Cia. Limitada
Rio Grande do orte

Termo n° 618.680, de 26-11-1963
Elias Renovato
Elhos
R o Grande do Norte

Nome Comercial
Termo nó 618.674, de 26-11-1963
Fábrica de Brinquedos Natal S. A.
Brinasa
Rio Grande do Norte

indústria Brasileira
Classe 42
Artigos da classe
Termo no 618.686, de 26-11-1963
R. Gurgel
Rio Grande do orte

Classe 41
Nara distinguir: Pães, roscas, biscoitos,
bolachas, confeitos, dâces, bOlos e panchos

_v•

Classe 36
Artigos da classe

Termo n° 618.668, de 26-11-1963
Fadama e Con reitaria Etna Limaada
Minas Gerais
PADARIA E CONFEITARIA
ETNA

LTDA.

Nome Comercial
Termo nó 618.669, de 26-11-1963
Corenata --- Comércio Representações
Natal Limitada
Rio Grande do Norie

Corenata comércio

Termo no 618.681, de 26-11-1963
Fábrica Rocha de Guaraná Bebidas e
Doces Limitada
R:o Grande do Norte

r_INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 49
Artigos da classe
Termo n° 618.675, de 26-11-1963
Cimac — Companhia Industrial de
Materiais de Construção Limitada
Rio Grande do Norte

MAC Corn-panhia
We Materiais de Construção

Indústria Brasileira
Classe 43
Artigos da classe

Ltda.

Representações Natal Ltda.
Nome Comere.al

Name Comercial

Têrmo n° 618.670, de 26-11-1963
Corenata
Comércio Representações
Natal Limitada
Rio Grande do Norte

Termo no 618.676, de 26-11-1963
Cimac — Companhia Industrial de
Materiais de Construção Limitada
Rio Grande do Norte

Termo n9 618.682, de 26-11-1963
Fábrica Rocha de Guaraná Bebidas e
Dóces Limitada
R:o Grande do Norte

Classe 16
InsIgniaCo metia

Termo n9 618.687, de 26-114963
Salina Xaréu Comércio e Ii2cliária
Limitada
Rio Gaande do via

)Çar eu
Irxdústria Brasileirk
•• — Classe 41
Artigos da classe
Termo nó 618.689, de 26-11-1963
Andrade Silva &
Artigos da classe
Rio Grande do nrte

Indústria BraaiIen
Classe 26
Insígnia Comerciá

IN DUSTRIA BRASILEIRO
Classe 10
Artigos da classe

Classe 13
Artigos da CluS5

dt.gàota
Classes: 15
36
Titulo

aa

998
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Termo n° 618.688. de 2641-1963
Baliza Xaréti Comércio e Indústria
Limitada Rio Grande do orte

MARIO OFICIAL (Seção
Titulo ao 618.696, de 26-11-1963 1
Saiba 6 ArauJo Comércio e Repreeea-/
taçóes Limitada
Rio Grande do Norte

}Ditado do Rio de Janeira

Termo a° 618.709, de 2641-1963
Ferreira 6Irmãos Limitada
Alagoas

tirmãos Larvallio ltdi>

Ca fé Santa" Ma4

SOCIMEC

Termo n° 618.690, de 26-11-1963
J. C. de Araújo
Rio Grande do orte

Indústria Brasileira

•••nn

Classe 40
Artigos da classe

.11.1.11

'11

falácia da Criançlt

Classes: 6 — 7
Insígnia Comercial

Fornecedora de Materiais
cie Construção Ltda.
Classt: 40
Insígnia Comercial

Térmo n9 618.692, de 26-11-1963
Marcilio Martins de Castro
Rio Grande do orte

Termo nó 618.699, de 26-11-1963
Forztcedora de Materiais de Construção
L:mitada
1 ••
Etado da Guanabara

Termo n9 618.706, de 26-11-1963
Lavanderia Guanabara Limitada
Estado do Rio de Janeiro

Classe 23
'Título

n,
Class 16
Artigos da classe
• Termo n° 618.700, de 26-11-1963
Foraunrclora de Materiais de Construção
L:mitada
Etado da Guanaban
Classe 50
Artigos da classe
Termo II° 618.701, de 26-11-1963
Toylandia Louças Limitada
Etado da Guanabara

O NOVO ATRAENTE
Classes: 12 -- 22
Título
Termo n° 618.695, de 26-11-1963
José Medeiros
Rio Grande do Norte

•

Classe 25
'Artigos da classe

Indústria Brasileira

Termo n° 618.693, de 26-11-1963
Ivanildo Alves Mess:as
Rio Grande do Norte

Têrmo nó 618.694, de 28-11-1963
Almeida Soua Ei Cia. Limitada
Rio Grande do Norte

Indústria Bras-i!erra'

Termo n° 618.712, de 26-11-1963
Almeida 6 Zanow Importação e
Exportação Limitada
Etado da Guanabara

.2„
•W\
^
.

?Xauim

12
22 — 35
Titulo

Classe 36
Artigos dá classe
Têrmo n° 618.711, de 26-11-1963
Administradora de Condomínio, em
Incorporação Limitad.
Etado da Guanab

Termo n° 618.698, de 26-11-1963
Fornecedora de Materiais de Construção
Limitada
Estado da Guanabara

Nome Comercial

Classes:

Indústria Brasileira

Termo II° 618.705, de 26-11-1963
Irmãos Carvalho Limitada

Classes: 28 — 39
Titulo

ema ~tad

Termo n9 618.710, de 26-11-1963
Magazine Guarujá Limitada
Estado do Rio de Janeiro

Durma Melhor

Class 41
Artigos da classe

-

Classe 41
Artigos da classe

iltra° n° 618.704, de 26-11-1963
Irni Sos Carvalho Limitada
Estado do Rio de Janeiro

1 "- f

Indústria Brasileira

Loja da Borracha

-

t't INDUSTRIA BRASILEIRA/

Nome Comercial

Termo II9 618.697, de 26-11-1963
Sooimec — Sociedade Materiais e
Equipamentos Limitada
Rio Grande do Nora

Termo a° 618.691, de 26-11-1963
Cavalcanti, Chaves Limitada
Rio Grande do orte

Março de 'ici64

Taraio a° 618.703, de 26-11-1968
Irmãos Carvalho Limitada

Classes: 6
8
Insígnia Comercial

1., Classes: 36
40 — 49
Titulo

III)

loylindia Louças Ltda.
iNd410

Nome Comercial
Termo n9 618.702, d 26-11-1963
Toylandia Louças Limitada
Etado da Guanabara

Nome Comercial
Termo n° 618.707, de 26-11-1963
Lavander:a Guanabara Limitada
Etado da Guanabara

Classe 1
,rtigos da classe
Termo 11° 618.713, de 26-11-1963
Gadol Lim.tada
Estado do Rio de Janeiro

LAVANDERIA
***,--,,GUANABARA

g

er ~...w ¥a.

Classe 33
Titulo
Termo n° 618.708, de 26-11-1963
Administradora de Condomínio em
Incorporação Limitada
Etado da Guanabara
t n4‘‘

d°
IINDUSTRU

BRASILEIRA

Classe 15
Artigos da classe

'Indústria Brasileira

r

çfr

Indústria Bras
Classe 41
Artigos da classe
Termo n° 618.714, de 26-11-1963
Mercant Ferragens Limitada
Etado da Guanabara

0§.b. 2,CPY
„ 00.Z00°

Indústria Brasileira
Nome Comercial

Classe 28
Artigos da clame

DIARIO OFICIAL (Seção III)

esegunda-feira 30
Firmo a° 618.715, de 26-114963
Editora • Gaivota Limitada
Estado do Rio de Janeiro

Timo is9 618.722, de 26-11-1963
Roberto Ramos dos Santos
Estado da Guanabara

uanabara
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Artigos da classe
Termo n° 618.716, de 26-11-1963
Editora a Gaivota Lanuda
Estado do Rio de Janeiro

Classe 33 ,
In.signia Comercial

Termo n9 618.718, de 28-11-1963
Alex de Oliveira
•
Etado da Guanabara

f.quipe Promotora
de Vendas

Classe 33
Titulo

-

Termo n° 618.724; de 26-11-1963
Companhia Industrial Farmacêutica
Estado da Guanabara

Termo ao 618.721, de 26-11-1963
Alienas Engenharia Limitado
Estado da Guanabara

a IP@R94

41

1/4;lasse 33
Insignia Cotnereial

Industria Brasileira
Classe 46
Para distinguir: Sabão comum

Classe 41
Para distinguir: Substancias alimentícias
e seus preparados, ingrettentes de alimentos, *agências alia:Inicias ‘‘

'Firmo n° 618.728, de 26-11-1963
Termo no 618.733, de 26-11-1963
Tanoe:ro — Indústria e Comércio de
Luza Comercial Importadora Limitada
Vasilhames Limitada
Paraná.
Estado da Guanabara

RI VIERA
(ndüstria Brasileira,

Classe
Para distnguir: Uns preparado fuma.
cêutico indicado no tratamento das peaturbações gastro-intestinais

Termo n° 618.734. de 26-11-1963
Luza Comercial Importadora Limitada
São Paub

'Fermo no 618.725, de 26-11-1963
Honda Giken Kogyo Kabushild Kaisha
(Honda Motor Co. Ltd.)
Japão

Lusa Comerciak
Classe 42
Para distinguir: Vinhos, gazeificados
não
'Firmo no 618.729, de.264 1-1963
Tanoeiro — Indústria e Comércio de
Vasilhames Limitada
PRORROGAÇÃO

Termo n° 618.726, de 26-11-1963
W. M. Sanders 6 Co. )Wednesbury)
Ltd.
Inglatvaa

Classes: ii — 42 — 43 —
Titulo
14rmo is° 618.735, de 26-11-1963
Luza Comercial Importadora Limitada
.
Parana

Nome Comercial
Classe 42
Para distinguir: Vinhos, gaseificados ou
alio, da fabricação e comércio da requerente

Ciasse 8
Para distinguir: Interruptores elétritos,
comutadores elétricos, fusiveis elétricos
para chaves diversas de cirds:tos, comutadores de fusíveis elétricos, quadros
de fuslveis elétricos, quadros de diatribuiçao elétrica, unidades de contraia
para covathadores elétricos, unidades
para fusíveis elétritos (cabo), tomadas
de suporte elétricas, tomadas de suporte ara interruptores elétricos, (exceto
aquelas para uso em lâmpadas para
máquinas de costura, para aspiradores
de pó e para ferros elétricos). Internastoras para alavancas elétrica', salada
4* lâmpadas elétricas, afanaras pata

Importadora Ltda.

Lusa Comercial
importadora

Classe 21
Para d.stinguir: Veículos terrestres motorizado se suas partes integrantes

Alienas Engennaria
Class 33
Titulo

indústzia Brasileira

Classe 41
Para distinguir: Sal

Termo n° 618.719,.de 26-11-1963
Luigi Francavilla
Estado do Rio de janeiro

Tênno n° 618.720. de 26-11-1963
Alfenas Engenraria L.mitada
Estado da Guanabara

comageaanammaseamazal

PRORROGAÇÃO

Titulo

Clase 33
Titulo

LUSA

"METANGEL"

Classe 33

S. P.A. serviço
Proteção Aluguel

Publicidade Ltda.

Termo n° 618.723, de 26-11-1963
Cristovão de Moura
Estado da Guanabara

de Seguros

'Firmo no 618.717. de 2641-1963
Editora a Gaivota Limaada
Estado do Rio de Janeiro
Classes: 32 — 50
Titulo

barras coletoras elétr.cas, câmaras para I Termo n° 618.731, de 26414910 .
Wall Publicidade Limitada
cabo de chumbar elétricas, buchas para I
Santa Catam,
cabos _elétricos, adaptadores para toma- I .
das de &nucas elétricas a refrigerador liji
elétricos
Wall
Termo n° 618.727, de 26;11.1963 t
Limitada
Costa Nardzo
Nome Comerciai
Estado da Guanabara
Termo n° 618.732, de 26-11-1963
Lusa Comercial Importadora Limitada
Paraná
PRORROGAÇÃO

IIMIN.1n••••n

Rio Corretores

Classes: 32 — 50
Insignia Comercial

Março 'de 1964 999.

Tèrmo no 618.730, de 26-11-1963
Wall Publicidade Limitada
Santa Catarina

Termo n° 618.736, de 26-11-1963
Ladr:lharte Limitada'
Mina Gerais

tadrilharte Ltchi.
Nome Comercial
Termo no 618.737, de 28-114963
Ladrilhada Limitada
Minas Gerais

~na
andüstria Brasileira
Classe 33
Titulo

Classe 16
Para distinguir: Material para construção e adõrno de predica: tijolos refratários ou não, telh,p, azulejo., palas

JI ,RIO OFICIAL (Seção III)

luirJ begunda-feira 30

Têntno n.0 618.743, de 26-11-63
retratárias para construções, mosaicos,
Arteplás Ltdai
ladrilhos edificações premoidadas, tuSanta Catarina
bos de concreto, tubos de ver tilação,
chapas para coberturas, lages, estuque,
chapas isolantes, peças ornamentais de
cimento ou gesso. para tetos e paredes.
placas para pavimentação, balaustres
para jardim, banquetas para laudas, coNome comercial
lunas para predios, curvas e 54 5es de —
Termo
n."
618.744, de 26-11-63
cimento para construções, -scadas de
Companhia Cervejaria Caracu
cimento corrimão, vasas s bancos de
Guanabaar
cimento e cerâmica para necorações,
telas cerâmicas, portas, portões, janelas, cotrwelus, obras de cerâmica para
decorações, pisos, manilhas, itt-as de
Junção, material isolante conera frio e
calor, tacos, areia, pedregulho. gesso,
cal, cimento, produtos de base asfaltico
Classe 42
para pavimentação
Cervejas
Terrno n.° 618.738, de 26-11-63
Termo n.° 618.745, de 26-11-63
Elmo Calçados Ltda.
Cia LMirada
Teixeira Starling
Minas Gerais
Minas Gerais

iégeaárl cetda.

terraços, jardim 'e praia, conjustos
armários e gabinetes para copa e Cozinha, camas cabides, cadeiras giratórias. cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões. coichõ:s de moia. dis
pensas. divisões disans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras: guarda- cou•
pas, estantes, mesas. mesinhas mesinhas para ad:u e televisão, mesinha
para maquinas -de escrever, aoeiveis palevisão, molduras para guadrot portare tra tos poltronas, poltronas -camas,
prateleiras porta . chapéus. sotas,
sofás-camas, travesseiro:, e
vitrines

Grdice

Globo Ltehi

Nome comercial
Termo n.° 618.754. de 26-11-63
João Nicolau Vieira
:vlinas Gerais

PRORROGAÇÃO
Classe 36
Calçados
Termo a.° 618.755, de 26-11-63
Imbacin
Prcenocional de Venda
•
Ltda.
Guanabara

• Classe 36
Titulo

Ch.sse 12
Termo n." 618.749. de 26-11-61
João Nicolau Vieira
Minas Gerais

• Termo n.° 618.739, de 26-11-63
Elmo Calçados Ltda.
Minas Gerais

Classe 41
Farinha de mandioca

Paias:hum

Têrmo n. 618.746, de 26-11-63 .
'içougue Bom Jesus do Monte Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira

Bom Jesus do Monte

Classe 36
Calçados

Classe 41
Carne fresca, carne seca

Termo n.° 618.740, de ::6-1!-63
Laboratório Gross S. A.
Quannhara

Termo n.° 618.747, de 26-11-63
Massas Alimentícias Aymoré Ltda.
Rio de Janeiro

NINHO
Termo n.° 618.471, de 26-11-63
Distribuidora Progresso 144,
Diprol
Santa Catarina

• mo

Classe 36
Calçados
Termo a.° 618.751, de 26-11-63
Grandes Marcas Internacionais S. A.'
— Indústria e Comércio de Bebidas
São Paulo

CYNAR Campeão

Classe 33
Titulo

dos Aperitivos

Termo n," 618.758, de 26-11-63
Helbra S. A. - Indústria Farrnaceutio
São Paulo

Classe 42
Aperitivos

•

Termo n.° 618.750, de 26-11-63
Amadeo Paravich e Alefandro Copaitich
São Paulo

le Vendas Ltda

Termo n.° 618.757, de 26-11-63
Anna Maria de Queirós Mattoso
e Joaquim de Queirós Mattosn
Guanabara

Classe 41
Massas alimentícias, misturas para
bolos, pizzas e pastéis

icinal,
-0-- n pica

IMPACTO - Promocional

Nome' comercial

INDUSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto 'farmaceuti,
Indicado como medicação

Trmo a.° 618.752, de 26-11-63
Gá tica Globo Lida
Minas Gerais

'Teimo n.° 618.748, de 26-11-63
Companhia Industrial de Ferro S. A.
M Mas Gsrais

FARINHA DE MANDIOC2

Paladium Calçados

IVIaçço de 1964

---_-_-_-__

A

PRORROGAÇÃO

Têrmo n.• 618.753, de 26-11-63
Nacional Companhia Brasileira de
Seguros Gerais
-Guanabara

éRORROGAÇÃO

Indústria nrasileira

Distribuidora

HAUTOMATPEX".

Progresso Ltda.- DiPROL
Nome comercial
Termo n.• 618.742, de 26-11-63
Ita Reis
Santa Catarina

tarmacsa
N. S. Aparecida
Classes: 3, 10, 33 e 48
Titulo de estabelecimento

Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado
como antiácido, adsorvente nas gastri.
tes e suas manifestações

_

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal. vidro, de aço ou maCeira, estofados ou não,, inclusive móveis para escritório. Armários. armaários pra banheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos.
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios. conjuntos para sala de tani tas e sala de visitas, conjuntos pira

Têrmo n.° 618.759, de 26-1143
Instituto Sbro-Hortnoterápico Nacional
S. A. — "ISON"

São Paulo

• PRORROGAÇÃO
Classe 33
Título

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 5,00

TERAPIA ILUSTRADA
Classe 32
Para distinguir e assinalar uma revist
editada pela requerente

é

