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SEÇÃO III
ANO XXII - N.' 69

DEPARTAMENTO NACIONAL
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 8 de abril de 1964
Notificação

CAPITAL ELDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
dias - na forma do parágrafo Uni- co do artigo 134 do código da Proco do artigo 134 do Código da Pro- priedade Industrial.
priedade Industrial.
Privilégio de Invenção Deferido
Restauração de Marca
Termo 111.287 - Unidade perTermo 398.614 - Café Dado - furadora de carga modelada e ?Pa d. 41 - de: Distribuidora de Ca- relho perfurador de poço empreganfés Finos Ltda.• - Concedo e res- do a mesma - requerente: jet Reteuração
search Center, Inc.

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n . 0 4.048 de 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais jumadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados oa requerentes abaixo
mencionadas a comparecer a este .Departamento • a fim de efetuarem o
pagamento da taxa' final concernente
• Exigência
Exigâncias
à expedição dos reszectivos certifiTermo 221.088 - Seara S. A.
cados dentro do prazo de sessenta
Termos:
dias - na forma do parágrafo Uni- Indústria e Comercio - Preste esN.° 111.465 - Luciano Selmi
co do artigo 134 do Código da Pro- clarecimentos quanto à propriedade
das marcas.
Dei - Cumpra a exigência
priedade Industrial.
Restauração de Modjlo Industrial
N. 0 112.134 - Lojas Kirsch DeReconsideração de Despacho
corações Ltda . - Cumpra e eX$ •
Termo 137.542 - Nõ vo modelo
de porta-lápis - requerente: Pig- • Farbenfabriken Bayer Aktiengsells- gencia
natari Administração, Indústria o chaft -. no pedido de reconsideraN.° 113.550 - Esquadrias MeComércio S A - Concedo a res- ção do despacho de indeferimento
tálicas Ferraretto Limitada - Cumpra
tauração.
no termo 379.948 - marca: Cruz- a exigência.
dias - de: Produtos Farmacêuticos
xigéincias
N.° 119.661 - Joaquim Gomas
Cruzdias Ltda . - Deixo de conhecer o pedido de reconsideração, por Ferreira - Cumpra a exigência.
Termos:
ser resultante de um eduivoco.
N.° 120.021 - Persianas ColômZucker- Quanto ao pedido-. de reconsideração bia S. A. - Cumpra e exigência.
N.° 144.026 - Carlos
de fls. 20 - pedido feito pefa firmann - Mantenho e exigência.
N.° 120.134 - Antonio Rosado
ma - Produtos Farmacêuticos CruzN.° 144.096 - Peres & Cia. Li- dias Ltda. ab despacho de inde- Nunes e _Astor Read de Sé Roris
mitada - Mantenho a exigência. ferimento do mesmo processo - na- - Cumpra a exigência.
N.° 144.462 - Xasemiro AmN.° 120.582 - Josef Riepl, Fritz
há que deferir, uma vez que conbrozewicz Filho - Mantenho a exi- de
Svherer e Erich O. Riedel - Cumsidero
procedente
e
certo
o
despacho
gência.
denegatório da marca, em face dos pram a exigência.
N.°- 144.522 - Satoshy Tadano registros de terceiro apontados. ManN.° 120.824 - Metalúrgica Al- Mantenho a exigência
tenho, destarte. o despacho.
bion S. A. - Cumpre a exigência.
N.° 144.684 - Sebastião de SouN.° 121.158 - Aktiebolaget Leo
za Meia - Mantenho a exigência.
- Ciimpra a exigência.
N.° 144.694 - Gerino GuimaDivisão de Privilégios
N.° 121.393 - Institut Français
rães - Mantenho e exigência
Invençãr
du Petrole das Carburants et Lubrificante - Cumpra a exigência
EXPEDIENTE DO DIRETOR
tache
N.° 121.313 - Fichetel
E v.pedientc do Diretor Geral A. G. - Cumpra a exigência.
Rio. 8 de abril de 1964
Rio, 8 de abril de 1964
N." 121.465 - Trivellato S . A.
Notificação
Engenharia, Indústria e Comércio Notificação
Cumpra a exigência.
Uma, vez decorrido o prazo de reN. o 121.484 - Continental MoUrna vez decorrido...o prazo de re- curso previsto pelo artigo 14 da Lei
•
curso previsto pelo artigo 14 da Lei n. 0 4.048 de 29-12-61 e mais dez tes. Corporation - Cumpra a exiri . 0 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias - para eventuais juntidas de gência.
dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo
N.° 121.514 - William Raymond
recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam O'Day - Cumpra a exigência.
'valido nenhum ' interessado, ficam notificados os requerentes abaixo
N.° 121.583 - Mario Evaristo
notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este De- Stanglierlini - Cumpra a exigência,
partamento
a
fim
de
efetuarem
o
mencionados a comparecer a este DeKlai a
N.° 122.422 - Hedwig
partamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente
pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos certifi- Horn - Cumpra a exigência.
N.° 122.966 - Ticvensa 5. A.
à expedição dos respectivos certifi- cados dentro do prazo de sessenta
- Cumpra a exigência
cados dentro do prazo de sessenta dia. - na forma do naráarafo

N.° 123.283 - Adalberto Mar.
tina de Almeida - Cumpra a exigência
N.° 123.303 - Ruben de Mello
- Cumpra a exigência.
N.° 123.344 - Amadeu Rebecca
- Cumpra a exigência.
N.° 123.360 - Antonio Gustavo
Sartorelli - Cumpra a exigência.
N.° 123.391 - José Augusto dos
Santos Filho - Cumpra a exigência.
N.° 123.533 - "Julia Neves Aobani° - Cumpra e exigência.
N.° 123.576 - Pablc August Cumpra a exigência.
N.° 123.587 - Co-nr agnie
Pont-A-Mousson - _Cu-apra a exigência.
N.° 123.593 - Ferro Corporation
- Cumpra a exigência.
N.° 123.631 - F. L. Smidth
as Co. A. S. - Cumpra e exigência
N.° 123,623 - Nils Magnus Ranow - e - Sven Anders Enberg
-- Cumprem a exigência.
N.° 123.697 - Albert George
Bodine, Jr. - Cumpra a exigência.
N.° 123.757 - Société Anonyme Dite Elrio - Cumpra a exigem.
cia .
N.° 124.488 - Newton Bandez
Veiga - Cumpra a exigência.
N.° 147.715 - Angelo I3arrill Cumpra e exigência
Privilégio de Invenção Deferidos
Termos:
N .° 113.985 - Aperfeiçoamentos nrn ou relativos aos meios para
proteção contra radiação ultravioleta
- requerente: Ciba Société Anony.
me.
N.° 114.032 - Lençol Litográfico - W. R Grace tk, Cia.
Exigâncias
Termos:
N.° 114.384
Merck & Co. Inc
Cumpra a exigência.
N
114.841 - Monsanto
mieal Company - Cumpra a exigiu.
cio .
N. 0 116.472 - The Chemstrand
Corporation - Cumpra a exigência
N.° 123.875 - Pittsburgh
• Glass Company - Cumpra a exigência.
N.° 123.960 - Société des Usines Chimiques Rhone Poulenc
Cump re a exigência
-
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expec/Centitdestinado à publicação nos jornais. diariamente, até ás 1 5 horas.

EXPEDIENTE
DEPARTAMEETO DE IMPRENSA NACIONAL
EdRETOR • GERAL

As reclamações pertinenALBERTO DE BRITO FEREIRA
tes à matéria retribuida, nos casos de erro. ou omissões, deverão. CHEFE Do SERVIÇO De i.ueitcAções
CHEFE CA SEÇÃO na REDAÇÃO
ser formuladas por escrito, à MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
Seção de . Redação, das 9 às 17,30
horas, no máximo até 72 horas
DIÁRIO OFICIÀL
após a saída dos órgãos . oficiais.
SEÇÃO
S•olio da pubEeleada do axpadhonti
Oapart•rt~to
- Os originais deverão ser
Nacional da Proprladada Industrie( do Mirdatár:o
dactilografados e autenticados,
da ind.:mi:ria Gomarem.
ressalvadas, por quem de direito,
lrrpt osso rica ol lclnas do Departamento de Imprensa Nacional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
assinaturas poder-se-ão tomar.
Capital
e
Interior:
Capital
'e Interior:
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
Semestre
Cr$ 600.00 Semestre
Cr$
Cr$ 450,00
- As assinaturas ' vencidas Ano •
Cr$ 1.200,00 Ano .
Cr$ 900,00
poderão ser suspensas SelPi aviso
Exterior:'
Exterior:
_
prévio.
Ano .
Cr$ I .300,00 Ano .
Cr$ 1.000,00
Para facilitar aos assinantes
a 'verificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano ern que jorna
'em os assinantes prodade de suas assinaturas, na findará.
videm. , respectiva renovação
parte superior do enderêço vão
A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
impresços o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) . dias.

N.° 124.025 - The National
Cash Registar Company - Cumpra a exigência.
N.° 124.393 - Etablissements
Fa.-chet ta Cie. - Cumpra a exigência.
N.° 124.433 - Ciba Societé
nyme - Cumpra a exigência.
N.° 124.447 - General Electric
Company - Cumpra a exigência.
N.° 124.457 - George Goodrnan
Lira:tad - Cumpra a exigência
N.° 124.458 - George Goodmon
Linaed - Cumpra a exigência'.
N.° 124.467 - The Hoover Company - Cumpra a exigência
N. 0 149.240 - no S, A. Indústria e Comércio - Cumpra a exigência .
EXPEDIENTE DA. SEÇÃCn DE
EXAME FORMAL DE MARCAS
Rio, 8 de abri de 1964
Exigências

Termos:

- N. 0 408.063 - Alfredo Consolo i
Cumpra a exigência.
Ns . 414.060 - 414.002 - Forraina Plásticos S. A. - Cumpra e exigência.
Ns. 416.1 !I - 416.148 416.152 - 416.153 - Metalúrgica
Moema Ltda . - Cumpra a exigência.
N.° 431.287
Joãé Paulo de
Andrade - Cumpra a exigência.
Lima
N.° 434.775 - Nivaldo
S,Iva - Cumpra a esigência.
N.° 435.549 - Ma rcello Mas-ara 134 Cia. Cumpra exigênj
cia.
Ns. 436.110 --436.112 -- Marietta do Brasil " Indústria e Comércio Ltda . - Cumpra a exigência.
N.° 437.032 - Platius Propaganda S. C. - 'Cumpra a eiigên-

-

N.° 441.629 - Oficina Mecânica
de Precisão Sparta Ltda . - Cumpra a exigência
N.° 443.854 - Geraldo Campos
de Almeida - Cumpra a exigência.
N.° 441.986 - Abrasivos Norton
Meyer S. A. Indústria e Comércio
-

N I ° 393.958 - Arlindo Ramalho
"de Almeida - Cumpra a exigência.
N.° 396.066 - Mustophá Amad
Filho 26 Irmãos - Cumpra a exigancia .
Ns. 396.729 - 396.731 - Cia.
Açucareira de Goiana - Cumpra a
exigenc'a
N,° 431.306 - Barworth Steel
Works do Brasil Metalúrgica S. A.
- Cumpra a exigência.
Ns. 406.624 - 406.622 -- Orqueatra Casino de Seeilla Lida .• Cumpra e exigência
N.° 407.383 - Arthur Roberto
Bem fica - Cumpra e exigência.
N.° 407.814 - Redubrás AdminisCumpra a exigêntradora S. A.
•
cia.

Cumpra e exigência.
N. o

444.239 - Indústria e Comércio de Fogos Cacique' S. A. Cumpra a exigência.
24. 461.232 - Francisco Ximenos de Aragão - Cumpra e exigência.
N.° 461.233 - Roberto Ximenes
do Aragâo Filho - Cumpra a exigen cia
Lojas Arfan LiN." 461.329
mitada - Cumpra a oxigenem .
N.° 461 722 - Herminio Marques de Castro - Cumpra e exigencie.
N.° 461. 733 - Januario Alves
F-e.tosa --- Cumpra a exigência.
N.° 461.734 - Hiracio Medeiros
dos Santos - Cumpra a exigência.
N.° 461.896 - Pinho, Melo 8s
Cia. - Cumpra a exigência

As Repartições Públicas
cingir-se-jio- ãs assinatura:s anuais:
renovadas até 29 de fevereiro de'
cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.
-- A fim de possibilitar .a
nzessa de valõres acompanhadds
de esclarecimentos quanto à 'sua
aplicação, solicitamos usem os
teressadós preferencialmente-cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Papadamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornece,'
vão aos assinantes' que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público (e(Arai, para fazer jus ao desconto indicado, -deverá provar
esta condição no . ato da assi:atura.
- O -custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, 'na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0.50, se do mesmo
ano, e de Cr$ -1.00, por ano
decorrido

•
exploração a favor de Esso Standard
do Brasil Inc. - desp. de 22-7-60.
N.° 426.402 - Essa - classe 4
- Esso Standard Ou Compara; 2Prorrogue-se o registro com* a ação de contrato de exploração a faa
vor de Esso Brasileira de Petrólga
S. A. - desp. 27-9-61.
N.° 426.405 - Essef - classe
Diversos
21 . - Essa Standard Oil Company
- Prorrogue-se o contrato de exploN.° 427.708 - Rubens piaa
ração a favor de Esso Brasileira de
Prossiga-se excluindo a classe 25 fi- Petróleo S. A. - desp. 27-9-61.
cando sOmente a classe 33 - no siN.° 426.436 - Esso - classe 41
nal de propaganda,
- Essa Standard Oil Company N.° 428.483 - Copias do Brasil Prorrogue-se o registro com a•erbaCia ; Nacional Jia Fundição de Plás- ção de contrato de exploração e faticos , : Prossiga-se substituindo a vor de Essa Brasileiro de Petróleo
classe 23 pela classe número 4 na S. A. - desp. 27-9-61.
marca: Copias.
N.° 426.407 - Esso - classe 46
N.° 429.593 - Cocam Organiza- - Esso Standard Oil Company ção Contábil e Comercial Americana Prorrogue-se o registro com contrato
Ltda . Prossiga-se também nas de' exploração e favor de Esso Brasiclasses 16 e 25 na' insígnia
leira de Petróleo S. A. - despacho
N.° 439.017 - Helvecio Espio- de 27-9-41.
428.408 - Esso - classe 42
dois do Amara'', - Prossiga-se com, N.°
- Essa Standard CM Company os exemplares de fia.
Prorrogue-se o registro com averba•
1
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE ção de contrato de exploração a favor
de Esso Brasileira de Petróleo S. A.
PRORROGAÇÃO
- desp. 27-9-61.
Rio, 8 de Março de 1964
N. 426..09 - Esso - classe: 47
N.° 461.900 - Jaime Mendonça
Marques - Cumpra e exigência.
Terezinha Costa
N.° 461:902
Lima - Cumpra a exigência
N.° 461.966 - Alcinea
de Oliveira - Cumpra a exigência
N.° 462:125 - Jose
Medeiros
Campos - Cumpra a ex'gência

Essa Siandard. Oil Company. Prorrogue-se t segistro ,:oin contrato
de exp/oração ,a favor de Esso Brasi140 215.451 - Contraste, - cl. leira de Petróleo Sociedade Anónima
48 - Les Indnstries de Luxe - -e clesp. 27-9-61.
Prorrogação de Processos

Prorrogue-se o registro por dois pe . I
Classe: 16
N. 426.4100Esso
rodos pagas as reapectivas taxas.
--7 liumble Ou l 6- Refining Company.
N.° 405.0ã9 - Black Head Rum - Prorrogue-se o registro. Com can- classe 42 - Les Successeurs de trato de exploração a favor 3e Es.so
F. Cazanove - Prorrogue-se o - re- Brasile:ra de Petróleo Sociedade .Anó.
gistro •
I wma - desp. 12 51c 'outubro de 1951..
N. 440.865 - Septcid - classe: 3

N.° 426.401. - Essa
- classe 2' - Laboratório C.Iin'co Silva .Arajo
.
sso • tan ar Oil
Company
Sociedade Anõnitná. P-orrogne-sr
Prorrogue se o registro contrato de
exploração a favor de Esso Brasilei- I o registro.
na de Petraeo S. A. - despacho
N. 464.960 - - Principe - classe:
de 27-9-61 - outro - Contrato de 46 - Com p anhia Industrial Paraná

Segunda.-feira 13
Prot.Santa ' Catarina de F6s 4oros.
rogue-se o registro.
N. 479.150 - Aranha - clalse: 31
- Indústrias Martins Jorge Sociedade
Anônima. - Prorrogue-se o registro
somente para distinguir cordas e barbantes. .
N. 483.616 - Nitro - classe": 1
- Companhia Nitro Química Brasilel-,
Prorrogue-se o registro.
ra.
N. 573.310 - Prata - classe: 43
- O Condomínio das Aguas da Pra-:
ta. - Prorrogue-se o registro.
N. 590.594 - Vesibil - classe: 3
- Laboratório Dueto Sociedade Anônima Indústria Farmacêutica. - Prorrogue-se o registro.
N. 590.596 - Lor - classe: 3 Laboratório Dueto Sociedade Anéminaa
Indústria Farmacêutica. - Prorroguese o registro.
N. 590.597 - E.stimusig - classes
3 - Laboratório Dueto Sociedade Asa&
nima Indústria Farmacêutica. - Prorrogue-Se o registro.
' N. 592:267 - Falena - classe.
43 - Homero Fialho de Carvalho.' -Prorrogue-se o registro.
N. 595.201 - Caratinga - classe:
32 - Organização Jornalistica Caratinga Limitada. - Prorrogue-se o registro.

N. 595.694 - Maranhão - classe:
46 - Martins Irmão Cs Companhia.
Prorrogue-se o registro.
N. 610.552 - Eletromar - classe:
• 6 - Eletrornar Indústria Elétrica Brasileira Sociedade Anõnlma. Prorro..
guie-Se o registro.
N. 612.788 - Instituto Biochimico
- classe: 2.- Instituto Biochim co
Sociedade Anónima Paulo Proença.
Prorrogue-se o registro.
N. 620.830 ,- Clorobrazin riasse: 3 - Indústria Brasileira de Produtos Químicos Sociedade Anônima.
- Prorrogue-se o registro.
N. 620.931 - Aerodrazin - classe: 3 - Indústria Brasileira de Produtos Químicos Sociedade 'Anônima. Prorrogue-se o registro.
N. 620.832 - Pulmodrazin - elasse: 3 - Indústria Brasileira de Produtos Químicos Sociedade Anônima
Prorrogue-se o registro..
- N. 630.017 - Cilladonis - classe.
3 - Heitor Sampaio Fernandes. Prorrogisea-e o registro.
N. 630.242 - Cidutil - classe: 16
- Cerâmica São Caetano Sociedade
Anónima. - Prorrogue-se o registro.

DIARIO OFICIAL (Seção III)
EXIGENCIAS
Confeitaria Santa
• N. 323.501
Cruz Limitada. - Cumpra a ex i gênN. 584.638 - The Magnavox Com.
pany. - Cumpra a exigência.
N. 599.332 - Fábrica de Móveis
Saturno Limitada. - Cumpra a exigência.
N. 624.228 Rodofiel Sociedade
Anônima Transportes, Comércio e Representações.-- Cumpra a exigência.
N. 629.899 - Comércio "de reeidos R. Monteiro Sociedade Anônima.
- Cumpra- a exigência.
N. 629.901 - Comércio de Tecidos
R. Monteiro Sociedade Anónima.
-- Cumpra a exigência.
DIVERSOS
O. Ribeiro & Companhia Limitada
- -No pedido de transferência da marca número 428.045. - Torno sem
efeito o despacho que arquivou o processo, tendo em vista a data do pedido de anotação de transferencia de
registro anterior em segnda a S
T.L. para a devida anotação.
Horrockses (Sales) Limited. - No
pedido de apostila da marca número
289.801. - Faça-se a apostila retificando-se o prazo de vigência . para
10-12-1971.
N. 438.630 - Org. jornalistica Caratinga Limitada. - Arquive-se o processo.
N. 604.145 - Helbra Sociedade
Anônima Indústria Farmacêutica. Arquive-se o processo.
G. B. Kent 3 Sons Limited - no
pedido de apostila na marca 287.235.
- Faça-se apostila; conforme requerido.

N. 583.666 - Armações de Aço
Probel Sociedade Anônima A P:oneira
da Industrialização do Coa/Corto • no
Brasil - classes: 4 - 11 - 40 Armações de Aço Probel Sociedade
Anônima. - Prorrogue-se o registro.

71

N.° 445.380 - Orgatron
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
classe
DAS SEÇÕES
9 - Orgatron Eletronica Ltda.
N.° 445.386 - Fundagace SiluRepublicado por ter saído
mal - classe 5 - Fundição de Mecom incorreções
tais Funcragace Silumal Ltda.
N.° 445.338 - Multirolo TartaRio, 8 de abril de 1964
ruga - efasse 6 - Francis Andr•
Montilland - Valente Melissopoulos
• Notificação:
Ltda.
N.° 445.494 - Andi Pirdi dasUma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo ,14 da Lei. se 21 - Rubens Dias da Silve n.° 4.048, de 29.12.61 e mais dez Com exclusão de silenciosos.
N.° 446.026 - Saramago - dasdias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo se 46 --.Saramago Chrusta Importavalido nenhum interessado, ficam no- dota Ltda.
tificados os requerentes abaixo menN.° 446.079 - Você é quem mancionados a comparecer a este Depor-, da - classe 32 - . Organização Victamento a fim de efetuarem o P aga tor Costa Rádio e Televisão Ltda.
N.° 446.115 - 1-lavas --- classe:
-mentodaxfinalcoerntà
expedição dos respecticos certificados 25 - Scala - Editóra e Propagandentro do prazo de sessenta dias - da Ltda.
na forma do parágrafo único do arN.° 446.119 - Valmarchi - clastigo 134 do Código da Propriedade se 23 - Empreendimentos comerIndustrial.
ciais Valmarchi Ltda.
N.° 446.280 - Tecnoactil - clasMARCAS DEFEkt IDAS
se 17 - Tecnogeral S. A. Comercio e Indústria - Com exclusão de
N.° 259.196 - TLC (Le-tdbronze) mesas, escrivaninhas, frisos para bor- classe 6 - Talleres Mecanicos das de fichários.
de Precision Narciso Borja S. A, --NP 446.282 Tecnostirene Sem direito ao uso exclusivo da paclasse 28 - Tecnogeral S. A. Colavra "Leadbronze".
mércio e Indústria - Com exclusão
NP 406.875 - Homelift - clas- de material plástico para uso indusse 21 - The Shepard Elevator Com- trial e no preparo de móveis.
pany - na classe 21.
N.° 446.283 - Tecnostirene N.° 426.931 - Orgateco - clas- classe 40 - Tecnogeral S. A. Cose 8 - Orgateco S. A. Comércio e mércio e Indústria - Com exclusão
de frizos para uso em bordas de moIndústria.
biliários.
N.° 427.262 - Bicem - classe:
N.° 446.328 - "A F A" - classe
5 - "Bicam" Brasil Indústria e Co40 - ".AFA" Decorações e Instalamércio Eletro Metalúrgica Ltda.
ções Comerciais Ltda.
N.° 427.529 - Giner - classe:
N.° 446.436 - Ransohoff - clas42 - João N. Frazão :k. Cia.
se 6 - Ransohoff Company.
N.° 446.471 - Goldflex - classe

IMPÔSTC DE CONSUMO
Lei e 1.153 - de 28-11-62

DIVULGAÇÃO N o 809
(Suplemento - 29 Edição).

PRORROGAÇÃO DE SINAL
DE PROPAGANDA
N. 629.467 -- Luxnitro
classe:
1 - Companhia Nitro Química Brasileira. - Prorrogue -se o registro retificando-se a data para 12 de luiho de
1961.
N. 618.964 - Manah Alimento da
Planta -- classe: 2 - Manah
dade Anônima, IComércio e Indústria
de Adubos e Rações. - Prorrogue-se
o registro retificando-se a data para
5-9-61.
•
PRORROGAÇÃO DE FRASE
DE PROPAGANDA
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PRECO: CR$ 40,00

A

VENDAr

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agenda I: Ministério da Fazenda
Atende-se', ajedicios pelo Serviço de Reembelso Postal

13 - Importadora Goldzweig Ltda.
N.° 446.476 2- Cobiçado - dasse 42 - Raimundo Ferreira de Souza es Irmão.
N.° 446.481 - Roisbleu - classe 48 - Perfumes Cinelandia Ltda.
N.° 446.557 - Duplas - classe
Anderson Clayton 8c Cia. Li41
mitada.
N.° 446.582 - Master - classe
50 Papelaria Mester Ltda. Considerando-se .apenas impressos os
trabalhos reivindicados.
N.° 446.591 - Itarnarack - classe 36 - Itamaracá Textil Ltda..
NP 446.592 - Itasnaracá - das.
so 24 - Itamaracá Textil Ltda. Com exclusão de forros, fustão, lambazes. pelúcia. esfregão e totathas pf
altar.
N.° 446.684 --- -Metalseal - classe 31 - Metalúrgica Heleny Ltda.
Indústria e, Comércio - na classe
31).
N.° 446.841 - Bririba - classe
28 - Roberto Medeiroi - Com exclusão de bolas de ping-pong.
N.0 446.836 - Importadora
"Reli". Ltda. - classe 8 - marcas
Reli - Com exclusão de máquinas
de. cortar e moer legumes e carne.
N.° 447.026 Vantajosa - elmo
se 36 - vantajosa Ind. e Com. de
Roupas Ltda.
N.° 447.070 - Zauli - classe
Zauli E. A. Indústrias ~orne.
únicas - Substituindo=se a expressão benjamim por tomadm 4. coei
reate taáltiple.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

148 Segunda-fdra 1$

NP 441.709 - Importadora e EzDucosi - classe 6 - Importadora • Exportadora Ducosi Limitada - art. 117 n.° 1.
clusão de metal patente da rodas
N.° 447.800 - Armstrong - clasestampos de aço.
N.° 447.147 - Brasiliense - se 33 - Francis Henry Edwin Armsclasse • 47 - Importadora Brasiliense trong - Art. 177 n.° 1.
NP 4 47.979 - Gioia Organização.
S. A. Comércio e Indústria.
Neopac - classe de Empregos - claese 33 - YolanN.° 447.178
38 - Ceralit S. A. Indústria e Co- da Floria . Di Gioia - Art. 117 n.° 1.
Com exclusão de matamercio
CADUCIDADE DE MARCAS
borrão.
N.° 447.139 - Brasiliana* - cas-

se 11 - Importadora Êleasiliense S.
A. Comércio e Indústria - Com ex-

N.° 447.276 - Cipolar - classe
16 - 'Alfredo Cipollari - Com exclusão de tampas para sentinas.
N .° 447.486 - Corneta - classe
5 - Indústria e Comércio Corneta
'S. A.
N.° 447.507 - Mapacobral classe 21 - Manufatureira de Pano
Couro Brasil Ltda.
N.° 447.524 - Ondura - classe
28 - Indústrias .Químicas Eletro
Cloro S. , A.
N.° 447.529 - Vilonda - classe
16 - Indústrias Químicas Eletro
Cloro S. A.
' N.° 447.573 - Diplomata - elas** 40 - Igino Toá.
N.° 447.590 - Molda - classe 6
- Inip. e Comercial de Maquinas
Mokla Ltda.
N.° 447.776 - Erni:dalmática classe 36 - Confecções Torre S.A.
N.° 448.015 - Usitecnica - classe 5 - Angelo Zeppelin.
N.° 448.034 - Lumexa - classe
8 - Casar Azar.
N.° 448.136 - Marisol - disse
36 - Luciano Garcia Moreno.
• N.° 464.892 - Misquey - classe
36 - Antonio N. Misquey ea Cia.-Ltda.

j.,Yrtado3.,ã

The Foregger Company Inc. /-io pedido de caducidade da marca:
Foregger - n.° 172.877 - de Foregger Importadora e Exportadora S.
A. - Fica retificado o nome da mar1
ca "Foregger".
TRANSFERÊNCIA E ALiERACÃO DE NOME DE TITULAR
DE PROCESSOS
Maravilha Indústria e Comércio de
Cafés Finos Ltda. - Transferência
para seu nome das marcas Café Cruz
de Malta-- n.° 207.383 - Maravilha n .°.268.957 - Anote-se as transferências.
Indústria e Comércio de Bobinas
Lumor Ltda. - No pedido de transferência para seu nome da marca:
Liarem - n.° 280.241 - Anote-se
a transferência.
Companhia Antártica Paulista. Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos - No pedido de transferência para seu nome da marca Malzbier Basta - n.° 277.486 - Anotese a transferência.

Artefaios de Cimento Eterno.Ltda.
- No pedido de transferência do registro nP 160.298 - Cumpra a exigência,
N.° 448:484 - Ordap- Organização de Dados Técnicos e Pesquisas
de Mercado Ltda. - Cumpra a -exigemia e prossiga-se com a.,indicação
feita pela Seção.
:
N.° 448.474 - Orpag Organização
Paulista de Assistência a Industrial e
ao Comércio - Cumpra a exigência - Prossiga-se com a indicação
feita pela Seção.
DIVERSOS
N.° 439.970 - Soc. - Merind do
Brasil Ind. 1is Mercantil Ltda. Arquive-se o processo de acOrdo com
o art. 192.
N., 445.540 - Leviton Manufacturing -Co. Inc. - Prossiga-se com a
indicação feita pela Seção.
N. 448.759 - Raul Máximo Guaraciaba. - Prossiga-se com a indicação feita pela Seção.'
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- 34- 35 - 36 37 ---38 -39
- 40-41-42--.-13 - 44 - 45
- 47 - 48 - 49 - Companhia
Brasileira de Material Ferroviário Cobrasma. - Prorogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE NOME
•
COMERCIAL
_
N. 608.320 .-- Companhia cie . Tecidas Paulista - Companhia de netdos Paulista. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 9 de
agósto de 1953.
r
PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO
N. 591,416 - Lojas Brasileiras de
Preço Limitada - ciasses: 11 - 12 14- 15 -- 17 - 22 - 211(- - 3638 - 38 - 43 - 46 -,48' ----' 49 Lojas Brasileiras 'de Preço Limitado
Sociedade Anónima. -- Prorrog-ie•se o
registro.

TRANSFERÊNCIA DE NOME
DE * TITULAR DE MARCA 'Ornar Furtado £1 Irmão - transfePRORROGAÇÃO DE REGISTRO rência para seu nome da marca Café
• Zenilya - têrmo: 453.674. - Anoteclasses: se a transferência.
N. 486.868 - Toriba
6 - 4 - 16 - 19 - 33 - 41 - 43
..- 45 - Sociedade Hotel Toriba
MARCAS INDEFERIDAS REMtada. - Prorrogue-se o registro por
- "" BLICADAS
dois períodos.
Térrnos:
N. 618.750 - Automatex - classe
40 - Amadeo Paravich e Alejandro
N. 442.754 , - Ingleza Beer Extra
Prorrogue-se o regisCopaitich.
--- classe 42 - de: Cervejaria Magiatro.
na,Ltda.
Victoria - classe:
N. 621.792
N. 445.770 - Ribeirão Preto - cl.
Sophie Delega Dzialiewicz - 41 - Comércio e Indústria H. Jordan
Transferência para seu nome da mar- Sociedade Anônima. - Prorrogue-se 21 de: Distribuidora de Auto Peças
co Extrai Cleansing - n.° 423.505 o registro retificando-se a data para Ribeirão Preto Ltda.
- Anote-se a transferência.
INSÍGNIA .COMERCIAL
N. 445.772 - Ribeirão Preto 15-2-54..
Sophie Dolega Dzialiewicz •
classe 47 - de: Distribuidora de Auto
DEFERIDA
N.
622.272
Blue
Nua
Label
-Transferência para seu nome da marPeças Ribeirão Preto Ltda. •
N.° 347.993 - Otto Unindo o ca: Cinerama - n.° 424.957 - A-no- 1-1. Sichel Sohne - classe: 42 - H.
Sichel Sons Limited. - Prorrogue.
Prorrogação de Titulo:
Brasil - classes: 50 --- 33 - 39 - te-se a transferência.
Sophie Do '! e ga Dzialiewicz - se o registro.
8 - 11- - 21 - Otto Augusto de
Transferência para seu nome da marN.° 564.022 - Emblemática
Lima es Cia. Ltda. - Art. 114.
IrN. 624.121 - Triona classe: 2
:ta: Neblina - n.° 493.746 - Anote-' Shell Brasil Sociedade Anônima (Pe- mãos Saad Ltda. - Prorrogue-se o
se a transferência.
registro. •
TITULO DE ESTABELECItróleo). - Prorrogue-se o registro'.
•
MENTO DEFERIDO
N.° 585.343
Casa Genta - Casa
N. 628.421 - Helomar - classeEXIGÊNCIAS
Genta S.A. Ind. e Comércio de Vi41'
Oscar
Luiz
Osório
Hheingantz.
N.° 420.710 - Traz - classe 33
dros
Cls. 14 e 16 - Prorrogue-se
Piratininga Auto Pèças Ltda. - - Prorrogueu-se o registro.
- Art.
- Transportes Trag
o registro.
No
pedido
de
transferência
do
regis•
117 n.° 1. .
'N. 632.268 - - Sys" - classe. 41
N.° 592.023 - Escola São SebasN.° 424.624 ---r' Terno-Lar - clas- tro n.° * 174.103 - Cumpra a exi- - Companhia Anónima Toddy Venegência.
tião para Motoristas - Sebastião Alonses 8 - 33 - Casas Terno Lar Ltda.
zolana. - Prorrogue-se o registro.
se e Nelson Meirelles - Cl. 33 Construtora de Distilarias Dedini
Art. 117. n .° 1 - nas clasess 8
Prorrogue-se o registro.
S. A. - No pedido de contrato de
PRORROGAÇÃO DE SINAL
N.° 440.001 - Garagem Rodovia- exPloração do registro n .° 244.985 =DE PROPAGANDA
N.° 593.770 - Cornafe Lindolfo
ria de São Paulo - classe 33 - Cumpra a exigência.
Martins Ferreira - Os. 16 e 33 Maria de Nazaré Oliveira de CarN. 628.940 - Emblematica - Com Prorrogue-se o registro.
Estação Rodoviária São Paulo Ltda.
valho - No pedido de transferência fig. de Boneco Pintado - classe: 1
- Art. 117 n.°
N.° 602.811 - Paraizo das Sedas
da marca 457.603 - Cumpra a exi- - Combpanhia Nitro Química BrasiN.° 446.122";-- Edificio - classe gência.
- Irmãos Farah Nassif Ltda. - Cl.
leira. - Prorrogue-se o registro;
n.°
23
33 - Imobiliária Pão de Açúcar LiProrrogue-se o registro.
Betubras S. A. • Pavimentações e
mitada,
Revestimentos - No pedido de PRORROGAÇÃO DE EXPRESSÃO
N.° 606.998 - Granja Magarça N.° 445.500 - Fabranço „Indústria : ransferência . da marca n.° 458.338
DE PROPAGANDA
José de Souza Neves - Cls, 19 e 45
e Comercio - classe 11 Fabrana- .-' Cumpra a exigência.
- Prorrogue-se o registro.
ço Indústiia e Cornarei° Ltda. N. 632.279
Pegue Quatro PaQueriri
S.
A.
Indústria
e
ComérN.° 633.529 - Casa Dias
Art. 117 n P 1.
gue Três - classes: 2 - 19 - 26 cisco Dias - Cls. 41 e 42 ,- FranN.° 446.889 - Livraria e Papela- cio - No pedido de transferência
Pror27
29
32
37
38
39 rogue-se o registro.
ria Borors - c/asses 8 - 17 -- 32 da marca n.° 465.905 - Cumpra a
41
43
44
45
46
47
- 38 - 49 -'Roberto Antinogene exiganda.
Maquinas e Moto Peças Wallig S.' -- 48 . - Supermercado Peg-Pag Socie- Art. 117 n.° 1 - nas classes 8.
A.
- No pedido de transferência da dade Anônima. - Prorrogue-se o ie17 - 32 -' 38 - 49. •
gistro.
NOTICIARIO
Ayrton Represen-." marca n .° 465.990 Cumpra a exiN.° 449.097
gência.
'Fações - classe 38 - Ayrton Rango.
PRORROGAÇÃO DE INSÍGNIA
OPOSIÇÕES
Máquinas e Moto Peças Wallig S.
Calçado - Art. 117 n P 1.
i
COMERCIAL
N.° 446.790 - Fábrica das Ren- A. - No pedido de transferência da
Armações de Aço P'robel S.A.
das Farinha - classe 24 - Farinha • marca n.° 465.991 - Cumpra a exiN. 623.152 - Cobrasma - clas- Onosição ao termo n° 80.018 - MoLopes ee Cia. Ltda. -e- Art. 117 gência.
ses: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
'áo de utilidade , de Johannes Maria
Máquinas e Moto Peças Wallig S. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 *.° 1.
•
N.° 447.036 -,DecoroOes Mario- A. - No pedido de transferência 13 -- 14 - 15 - - 16 - 17 - 18
Sindicato da Indústria de Vidros 'e
- 40 -, da marca 465.989 - Cumpra a esi. - 20-21-22-23 - 24 - 25 'r;sta ; s, Planos e- Ocos no Estado de
elly - oloases: 3,8 géne:e. Oposição ao termo nu•
$.snot 70*er - aet. 11q It .° 1.
Paulo
26
27
'28
29
30
31

Segunda-feira 13
mero 105.887 - Privilégio -de invenção - De Union Chimique Belge Sodedada Anônima.
Hercules S.A. Fábrica de Talheres
.-- Oposição ao tèrmo a.° 136.878 Modê'o industrial -- De Meridional
Sociedade Anônima Com"ércio e Indústria.
Indústrias de nnis de Artefatos de
Borracha Iris Ltda. - Oposição ao
termo n.° 139.756 -- Modelo industrial - De M. S. M. -- Artefatos
de Borram S.A.
• Eterna do Brasil Cimento Amianto
Sociedade Anônima - Oposição , ao
termo n.° 142.530 -- Privilégio de invenção - De Bolt Beranok and Newman Inc.'

DI: RIO OFIU1AL (oeçao
Agência 'Noticiosa Sul . Americana
S.A. (oposição ao termo n. 9 603.791
- expressão Associação • dos Artistas
do Pente ASA?),
Vemag S.A. Veículos e Máquinas
Agrícolas (oposição ao termo número 612.603 - marca Vemauto).
Scal Rio Indústria e Coméreio`cle
Artigos Rurais S.A. (oposição - ao
tèrrno n.9 612.598 - nome comercial).
Scal Rio Indústria e Comercie de
Artigos Rurais S.A. (oposição ao
termo n.9 612.599 - marca'Escol).
Construtora Canadá S.A. (oposição ao termo n.9 612.838 - título).
Laborterápica Bristol S A. Indústria Química e Farmacêutica (oposição ao termo n.9 611.692 - marca
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Naufal S.A. Importação e
Cotek Construtora de Obras e Ter.
cio - (oposição ao termo n.2 612. 995 raplenagem Kawamura Ltda. (opoI
- marca Brasitex).
•
sição ao termo n.9 615.171 - marNaufal S.A. Importação e Corara ca: Cotec).
cio - (oposição ao termo n.9 612.996
Livio Lima Tecidos S.A. - I opo
- marca Brasitex).
sição ao termo n•9 612.205 - marca,
Naufal S.A. importação e Comer- Bela Aurora).
cio - (oposição ao termo n.9 612.997
a Comercial e Importadora de Per.
- marca Brasitex).
Naufal S.A. Importação e Comér- ! ragens Ltda. -- (oposição io Uniu
cio (oposição ao termo n•9 612.998 0.9 609.80fi - mares Coligar).
Siderúrgica Açonorte S.A. - oac•
- maroa •Brasitex).
sicáo ao termo n.9 610.904 - ‘aorra.
Kruse & Cia. Ltda. (oposição ao' Acrilnorte).
termo n.9 612.850 - marca CalçarnIdústria de Café Maina T.acio. dos Relux).
Ernesto 'Neugebauer S.A. Inclua- (oposição ao termo n.9 6C9.296
Cias Reunidas - (oposição ao ter- marca: Maina).
F. C. Albuouerque Comea-io- 51 A
mo n.9 613.399 - expressão de pro(nas'e ao ao termo n.9 810.977 paganda),
- Parfums Cheramy • (oposição ao marca Faiscar).
termo n.9 611.957 - marca Roger
Alamos Construtora e Administra.
Cheramy).
cloro Ltda. - (oposição no termo
Supermercados Peg Pag' S.A. - n.9 622.894 - marca Mamo).
Magna Ton Rádios t tri R (oposição ao têrmon .9 611.553 sição ao têrmo n.9 613.242 - marmarca Peg mais pag menos).
Supermercados Peg Pag S.A.- ca: Magnaohm).
(oposição ao termo n.9 611.554 ;rosé T.oho Comercio S.A. -- 'opomarca Peg mais pag menos,.
sição ao termo 11. 9 611.915 - marca
Supermercados Peg Pag S.A. - Loobl
(oposição ao termo fi.9 611.555 ABO Rã
' dio e Televisão S.A. marca Peg mais pag meus).
(oposição ao termo- n.9 614.133 marca
ABC).
Soc. Algodoeira do Nordeste Brasileiro S.A. - (Oposição ao tema
ABC Rádio e Televisão .A
S
nar 591.074 - Título: Indústria de (oposicão ao termo n 9 615.273 • Marca: joguei Clube ABC>.
Balas Delicia). .

Eletro Indústria Walita S.A. Cia. de Cigarros Souza Cruz (opoOposição ao termo n° 142.767 - Mo- sição ao termo n9. 612.479 - marca
Mo industrial - De Henrique Gus- Bar Ritio11).
ABC Rádio e Televisão S.A. tavo Gargi.
(oposição ao termo /1. 9 613.835 Retificação de pontos publicados marco Carnet de Ouro)
em 4 de fevereiro de 1963:
Indústria Sabril Palha de Aco Ltda.
Termo n.° 11.267 Privilégio de (oposição ao termo - n.9 615.912 Invenção para: Aperfeiçoamentos em' marca Americana).
válvulas de coai:atile termostático Glampletro Figueiras & Cia. Ltda.
Requerente: Robertswah Fulton Con- (onotição ao terino n.9 618.098).
Gomes Sragai & Cia. Lida, (opotrols Company---. Fica retificado o
Inicio do ponto para -- 1 - Uma vál- sição ao termo n.9 617.211 - Titulo
vula-de controle ternostático caracteri- Padaria Aliança).
Auto Peças Leste Ltda. (oposição
zado por copreender urn invólucro geao termo n.9 613.925 - marca LesSoc. Algodoeira do Noral2ste Bra- • ABC Rádio e Televis ffi o S.A. ralmente cilindrIco, etc, etc. etc.
te').
sileiro S.A. (oposição ao termo nú- (oposição ao tGnarm .9 615.276 Helene Curtis Industries Inc (oposiD'Olne Cla. de Tecidos Aurora - mero 588.923 - marca: Mortadela Marca: Horas do TBC).
ção ao têrmo 614.642 - marca' Mias
(oposição ao tento n. 9 612.749 - Delícia).
ABC Rádio e Televisão S A, Eienn).
marca Solange).
Soe.. Algodoeira do Nordeste Bra- „ (oposteão RO termo n.9 614.8.55 São Paulo Alpargata-s Sociedade
D'Olne Cia. de Tecidos Aurora - :Aleiro S.A. (oposição cie; termo nú- Marca: Divisa Ouro). •
Anônima (oposição ao termo 615.509 (oposição ao termo n.9 616.152 - mero 588992 - marca: Delicia). I
Sherwio Williams do Brasil S.A.
marca Siltex).
Voga Publicidade Ltda. - (opo- titulo Expresso Coringa).
Tintas e Vernizes - (oposição ao
Islã Indústria e Comércio Ltda. (opoMetalao S.A. Indústria e Comér- sição ao termo n.9 617.449 - marca leni° n.9 613.487 - marca Laca•
aição ao termo 615.818, nome comer- cio (opasieão ao termo u•9 613.929 Volga).
crilica) .
- marca Metalasi).
dal)
De Millus Comércio e IndúStria de
°estrelai) Its Cia. Tada. - (opoMinerva Boskovice Naridni Podnik Roupas S.A. - (oposição ao termo
ABC Rádio e Televisão Sociedade - (oposição ao termo n•9 513.077 - n.9 613.790 - marca: Soniar)
sição ao ternion .9 617.402 - marca: R)Inhal
Anônima (oposição ao termo: 616.717 nome , comercial).
De Millus Comércio e Indústria de
Oestreidi & Cia. L i da. - ' , arm- marca: Palma ,de Ouro),
Aktlebolage Bahco - (oposição ao
as
S.A,
(oposição
ao
tkrrno
am
* no ttIrrno n.9 617.402 - alarRoup
ABC Rádio e Televisão. Sociedade têrmo n.9 612.732 - nome comer- n.9 614.858 - marca Souvenior).
es:
Painha).
ciai)
.f
Anônima (oposição ao termo: 615.509
De Millus Comércio e Indústria de
Oestreich
& Cia. - 'opa.
-marca: ABC).
Banco Nacional Interamericano Roupas S.A. - (oposição ao termo
sição ao termo n.9 617.402 - ruir.
S.A. - (oposição ao têm() número n.9 615.253 - marca: Souvenir).
ABC Rádio e Televisão Sociedade 612.954 - nome , comercial). ca: Rainha).
Cia. Antarctica Paulista indústria
Anônima (oposição ao termo 615.658
Comercial e Agrícola Iporanga
Shell Rrasil S.A. Petróleo ,op)- marca: Canarinho).
•
S.A. - (oposição ao termo núme- Brasileira de Beblds. e Coaexas
s ição ao termo n.9 615.794 - marca
612.036
9_
(oposição
ao
termo
(1.
Kilo!! A G (oposição • ao termo: ro 612.692 - marca Iporanga).
Veicas}IP) .
S.A, Inca Indústria Nacional de marca Tiroleza).
612.764 --- marca Glimalton).
Cooperativa Central Agríaola SulièrCouros
e
Afins
(oposição
ao
Cia. - Antarctica. Paulista Indústria
Auto Union GMBH (oposição ao
mo n.9 616.656 - marca Inca).
Brasileira de Bebidas e Conexos - brasil - (oposição ao temo ()infletermo 613.78 - marca: Lubrunac).
Eletro Técn1ca Paulista Ltda. - (oposição ao termo n.9 612.248 - ro 617.743).
Myrta Sociedade Anônima, Indústria (onosicão ao termo n.9 8E6.669 -- marca' Ponche- Real). --Coral S.A. Fábrica de Tinta . EsDr. Werner Lehmann - (oposi- maltes Lacas e Vernizes (oposiaão no
e Comércio (oposição ao termo 6131)62 .marca T. & 13. Engineered).
- marca:
Laborterápica Bristol S.A. rndús- ção ao • termo n.9 613.699 - marca: termo n.9 612.415 - marca Coral)
Microlite S.A. Indústria e com•rMyrta Sociedade Anônima hichistria• iria Química e Farmacêutica (opo- Kit .,Color).
Soc. Técnica e Industrial de Lu- cio - (oposição ao termo n.9 612.995
• Comércio n opos'ção ao termo 613061 ãe oisao termo n.9 012.400).
Laborterápica Bristol S.A. Indús- brificantes Solutec S.A. - (oposi- - marca: Mirim)
- marca: Juiu).
Dentaria Brasileira S.A. Indústria Química e, Farmacêutica :opo- ção ao termo n.9 615.717 - marca:
tria e Comércio - (oposição ao têQuakcr .S'tate Oil Faifinirfq .Corp sido ao termo n.9 812.426 - marca Silotec)
Sociedade Técnica e Industrial de mo n.9 62.768 - marca Fiuoran).
'(opoaição no iérrno (>12.679 - mar- Art Labor).
Lubrificantes Solutec S.A. - (opaTransportadora Canarinhos do Broa
ca Quake ': State).
Laborterápico. Bristol S.A. Indús- sição ao termo n.9 615.716 - marca
eil Ltda. - (oposição ao termo núFarbenfabriken [l ver Aktincesells- tria Química e Farmacêutica (opo- Silotec):
•
mero 615.658 - marca: Canarinho).
chi o: (oporicão ao termo 612.926 - sição ao termo n.0 812.427 - marca
Café Brasil Comércio e Indústria Indústrias York S.A. Produtos el.
Art Labor) .
marca: Dynamin).
Laborterápica Bristol S.A. Indús- Ltda. (oposição ao têrmo n.9 615.760 rúrgicos - (oposição ao têmno mimero 614.709 - marca Iorque).
Sinale() esktieresellsehaft (oposição tria Quhnica e Farmacêutica (opo- - marca Brasil).
1VIartini. & Rossi S.P.A. (Oposição
sição ao termo n•9 612.677 - marao termo 6(2.706 - tituio: Sinco).
" trlas York S.A. Produtos Cl.,'
indus
ao termo n.9 611.815 - nome co- • rúrgicès
Sinalco Aktiengesellschaft (oposição ca Rejuvex).
- (oposição ao termo
marcial).
Laborterápiea
BrIstol
S.A.
Indúsmero 614.415 - Título: York Hoao termo 612.710 Sinco).
e Farmacêutica (opotria
Química
Victormo Fernandes da Silva - tel).
Tho nas Othon Leonarcios (oposição sição ao termo n.9 616.712 - marca
(oposição Co termo n.9 614.850).
ao termo 617.914 - marca: Dona Be- Endonasin).
Vemag S.A. Veículos e Máquin is
Pan Produtos Alimentícios
ja).
ulmo Agrícolas - (oposição ao termo nú(oposiç ão aoNacioEtepha "A. G. (oposição ao termo riais S.A. ••••••
•
mero 814.256 - marca Deltauto).
'.
Tilemos Othon Leonardos ,(oposição n.9 613.088 - Marca Sultuss)m).
n.9 611.446 - marca Wenn)
Parrfecta Incorporadora EmpreenExpresso de Prata S.A. (oposição
ao termo 617.913 - marca Bona Bee
Adatex
S.A.
Industrial
dadora e Administradora Ltdo,
ao termo n.9 614.221 - marca Es- cial -- (oposição RO termo ra9 Comerja).
614.359 (oposição ao termo ri. 9616.591 tréia de Prata).
marca ADDA).
marca: Bela Center).
Thomas .Othon Leonardos (oposição
Tony Têxtil Comércio e Indústria - Real
S.A. Transportes Aéreos ao termo 617.902 - marca Araxa). S.A. (oposição ao têrmo 11.9 614.808
611.091 - Salir S.A. Indústria e Comércio
(oposição
ao
termo
n.9
Thomas Othon Leonardos (oposição - marca Tony's).
(oposição , ao termo n.9 614.390 'ao tenro 617.902 - marca Araxá). ae.:0 dçh.(56 aSnI. Z0.388 THAFX. marca Mal).
marca: Seefil).
Real S.A. Transportes Aeroos Naufal S.A. Importação e ComérTnomas Othon Leonardos (opos:ção
Indústrias York S.A. Produtos Cicio - (oposição ao termo n.9 612.994. (oposição ao têrmo n.9 610.892 ao termo 617.900 ..- marca Araxá).
rúrgicos - (oposição ao termo
Título Real).
marca Brasitex).
Las Moura Brasil Orlando Rangel
Real. S.A. Transportes Aéreos - mero 614.642 - marca: Mi33 Elenn )
Farbenfabriken Bayer Aktiengeselsa
Libertad S.A. - (oposição co terSociedade Anônima (oposição ao ter- chaft (oposição ao termo ri.9 613.363 .(oposição ao termo n.9 609.108 mo n.9 812.686 - merca: Liberty).
marca: Realidade 'Rural).
mo 613.046 - marca: FOroel).
- sinal de pronaganda ICCO).
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- Durkoppwerke Aktiengesellschaft -I

1Viesbla S.‘A. (oposição ao Térrno
Asplan S. A. Assessoria em Pla(oposição ao têrmo n•9 '12.420 -1
615.241 marca MEG).
nejamento (oposição ao Térmo 613218)
Insígnia comercial).
Mesbla S. A. (oposição ao Termo
Capa S. A. Industrial de Produtos
615.368 marca Annilifoto).
Alimentares . (oposição ao Termo
Produtos lloche Químicos e .Parmacéuneos S.A. - (oposição ao têrMeshla S. A. (oposição ao TérMo 614.202 nome comercial).
mo n.9 612.467 - marca Envacar).
615.369 marca Amplifolo).
Henrique Bergel S. A. Ind. de BaNestlé S.A. - (oposição ao térmo
• Artur Eberhardt S. A. IndüsWas las Soberana (oposição ao Térmo
n.9 612.519 - marca São Carlos).
Reunidas (oposição ao Térmo 614.311 612.786 marca Melado Soberano).
Dianda Lopez & Cia. Ltda. marca Art Pen).,
(oposição ao termo n".9 612.442 &roca do Brasil S. A. Industrial
marca: Sinhá).
J. 13. 'Dias Es Cia. Ltda. (oposição de Motores Caminhões e Automóveis
ao Termo 614.839 titulo Lojas Barki (oposição ao Térino 613.984 titulo
Diantia Lopez 81 Cia. Ltda.
•
Baby). .
SINCO) •
(oposição ao térmo n•9 612.295 Marca: Krik Kno),
Simca do Brasil S. A. Industrial de
Indústria de Bebidas Atua'z'onia
ErneV o •Rothschild S.A. Indústria
(oposição ao Termo 617.235 niaraa Motores Caminhões e Automóves
(oposição ao Térmo 613.982 marca
e Comercio - (oposição ao termo
C R V G).
.
n9 613.547 - marca Pombinhos).
Sinco).
Gumex S. A. Ind. de PerfunnuirS i
Banco Brasul de Sã.o Paulo S.A
SillICiI do Brasil S. A. Industria i de
(oposição ao Térmo 612.689 frase de
- (oposição ao ténno n.9 613.713 Motores Caminhões e AutOtnoveis
propaganda
Duratex
Sed
Lex).
mana Brosul).
1 (oposição ao Termo 613.983 marca
. Cia. Altântica Comércio e Indústria , Sinco).
Cipó. S.A. Industrial de Produtos
.
Caci (oposição ao Térmo 613.881
APmentímos - (oposição ao 'ermo i
ri.9 614.204 - marca SIPA).
Dianda Lopez & Cia. Ltda. (oposi- marca Belverdere) .
Casas Plrani S. A. Comércio e Im1
Cicia S.A. Industrial de Produtos ção ao 'Termo 612.139 marca OlímpiInd. de Bebidas Amazônia S. A. portação (oposição ao Termo 614.116
--Alimentícios - (000sieão ao ;Armo ca)
(opos'ção ao Termo 617.233 marca marca Cornet para sua Casa Própria).
n•9 614.205 - marca SIPA).
Auto Importadora 88 Ltda. (aposi- C R F).
i Simca do Brasil S. A. Industrial de
Indústrias York S.A. Produto:, C1-1 ção ao Tétano 614.302 titulo Aaencia
Ind; de Bebidas Amazônia S. A. Motores CaMhões e Automóve's
rúrg; cos - (oposieão ao trano nú-•
(oposição ao Termo 617.236 marca . (oposição ao Tèrrno 613.985 nome comero 614.433 - marca: Mis.s Carn-1 83 'de Automóveis).
C R V G).
mercial).
peonato).
Indústria de Matérias" Plásticas BrasInd. de Babidas Amazônia S. A.
Casas
Pirani S. A: Comércio e ItnCatão Monte? Junior - (orn-•rifiôo pia Ltda. (opos:ção zo Termo 014.993 (oposição ao Termo 617.237 marca.
ao f 5nno n.9 615.946 - Merca: Dro- alam Plasba).
1 portaç'áo (oposição ao 'Péla:no 614.118).
C R F.)
galake).
Casas Pirani S. A. Comércio e IntIndústria de Matérias Plasticas BrasElias _Gomes Macei (opos'ção
-portaçO (oposição ao Tértno 614117
sombras , Industrial e Comercial
marca Carnet para sua Casa Própria).
(oposição ao têrmo náme- pia Ltda. (oposição ao Termo 614.994' Termo 616.697 marca Montreal).
nome comercial).
ro 616.284 - marca: Isolim).
Produtos Rocha Químicos e FarmaCia. Actuntiladores Prest o Lie
Indústrias de Chocolate Lacta -S.A.
Laboratório Procampo Ltda. (oposi- cêuticos S. A. (oposição ao Termo (oposição ao Térmo 616.814 marca
- ,opos!ção ao térmo n.9 614.970 ção ao Termo 612.336 marca Probo). 614.843).
E'etrical).
•
- marca: Neolacta).
Societe
Anonyme
Pour
Tons
AppaSuper Cia. Industrial de Tintas Ver.
José Pela Maria Blanco - (opo-:I Importadora leo Comercial S. A.
.sieo ao térrno n.9 615.992 - marca: (opos i ção ao Tétano 612.267 tini.° reillages Mecaniques SATAM (oPosx- n'zes e Res: nas (6-posição ao 'Ferino
ção ao Térmo 614.802 marca SATÃ). 613.701).
ICO) .
Parolicióco).
Ind. de Moldes Mecânica e EstamMóveis de Aço Fiel S.A. - (000Importadora ICo CMucrcial
A. paria Cometa Ltda. (oposição ao rei.- f Engarrafamento Pitu Ltda. (oposição
si r ão ao térmo n.9 6/5.856 - marca (oposção ao Termo 617.7(ili marca
mo 613.210 nome comercial Recati- ao 'Urino 614.523 marca Tapiti) .
Lao).
IKA,.
SherwIn Williams do Brasil S. A.
chutadora Cometa Lida • ) •
Móveis de Aço Fiel S.A. - (opaTintas e Vernizes (oposição ao Termo
sie!'o ao termo n.9 615.857 marca
613.486 marca Lacacrlica)
•
Lóbo)
Laboratória Bruneau S.A.
Sherwin Wil l iams do Brasil S. A.
(opa:irão ao têm.° n.9 616.159
(oposição ao -Termo 613975 ma,ca
mar-a: S M1 .
Duracola)..
Mercearias Nacionais S. A.
ABC Rádio te Televisão S.A. (opo(or:o.s.icão ao termo n9 618.393
sição ao Terme, 616.716 Marca Leão de
Ouro).
Miaerva do Bras:I Inclastea ele óleos
Sherwin Williams do Brasil S. A.
,rif:cantes
e
Produtos
Quirmeos
LiLu.
Tintas e Vern'zes (oposição no Termo
111.'a (oposição ao_ Térmo 612..282
613.702 marca . Ultrafin).
.
•
no-e comercial).
Sherwin . Williams do Brasil S. A.
ma.va do Brasil Indústria de Óleos
(oposição no Termo- 613.968 marca
_
,
cos
.
.e
Produtos
gun
Li..10.-'ficantes .
Ouracola).
mirada (oposição ao. Termo 612.283
The Universal Milk Co (opoaiaão
DIVULGAÇÃO N." 762
masca Minerva);
Térmo 612.269 marca Borboleta).
3F Ferros Ferragens e Ferramentas
Dr: Werner Lehmann (opos ção
Sociedade Anónima tonosiçâo ao Tér▪ érmo 612.700 marca Retoal.
mo 616.823 nutre rir Fl.
Ed tora 'piranga S. A. (oposição
no a-érino 613.712. marca Selcçhes

•

Editora Ipiranga S. A. (opos : ção ao
Termo 603.277 marca Seleções Maçônicas).
Jonathas Carlos de Carvalha Filho
(oposição ao Termo 611.781).
Elma Ind. e Cota. de Produtos Quimicos Ltda. (oposição ao Termo
612.783 marca Elmo),.
S1R Comércio 'e •Representaaties de
Rourai .da Bahia Ltda. (oposição ao
Térmo 608.185 titulo SIR).
Jonel Jóias Ltda. (oposição ao Té...
mo 613.243 marca jonnel).
3? Ferros Ferragens e Ferramentas
Sociedade Anônima (oposição ao . Téri
um 616.820 marca F F).
Corri ProduCts Co. (oposição ao Harmo . 612.315 ttuto Mercearia Dora
Bosco).-

-

CÓDIGO BRASILEIRO DO AR
LEGISLACÃO POSI MOR

Privilé-io

E.:::tora 'piranga S. A.. (oposição
no térmo 611.612 titulo Reader's).
Aureliano Machado Lima (oposição .
• 'i'jrmo 612.618 marca Gato Préto),
Atire:iano Machado Lima (oposiçãa
ao Térmo 612.232 marca Emblemática).

•

lnquisa Indústria Química Santo Antôn.° S. A. (oposição ao Tétano
612:592 niarca Ferqu'sa)..
Inquisa Ind. ktfimica Santo Antônio S. A. (oposição ao Têrmo 612.593
nome comercial).
.Dr. Werner Lehmann (oposição ao
Termo 613.702 marca Ultrafin).
Uniào dos Escoteiros do Brasil (opaaição ao Termo 611.583).

•

Paço Cd 120,00

de

Invenção

Tfi.RIVIO N. 133.552

19 de outubro de 1961

VENDA
Sedo de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agência 1: Ministério da Fazenda,
Atendte a pedidos "pele Serviço Ge Reembõlsb Postal

Requerente: Fora/nato Soares Amorna - Estado_ da Guanabara.
Titulo Processo. Aparelho e Elementos Resultantes, Aplicáveis tis Construções Pré-Fabricadas em Geral.
I1') Aperfeiçoamentos ein Fôrmas.
Destinadas a Confeccionar Pams para
; Construção
e Respectivos ProdutoF..
caracter:zado pelo fato da fôrma pos_
suir ires tipos de espaçadores
dos a prever nos painéis os encaixes
das vèrgas.-e a confecc"onar os paimi-s
!que fazem a. união de duas par(-des, de
três paredes e de quatro p-Irecks.
Total de 5 pontos
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MARCAS DEPOSITADAS.

1

Publicação feita da acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ôsse prazõ podarão apresentar 151133 oposições ao Depatatausento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do leglstro requerido

I °et, polainas, ponchas, pullovers;
Tf:1010 a n 620.329, de 6-12-63
Tainotex — Indústria e C,smiércio de monos, quepic regalos, robe de chamArtefatos Testeis Ltda.
bre, roupas de brim para o trabalho,
roupas feitas para crianças, roupões de
São Paulo

TAM.01'EX
Industrie. Bras ile
Ciaste 36
Para distinguir: Artigos de vestuários

roupas feitas em geral: Agasalhas.
aventais. alpercatas. anáguas. blusas,
botas. botinam blusões. boina& babadouros. bonés. capacetes. cartolas, carapuças. casaca°, coletes, capas, chalea.
cachecol', calçados, caaéups, chama
cintas. combinações, corpinhos, calças
de senhoras -e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas. camisetas.
cuecas, ceroulas, -olarinhoi, cueirot,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpez. fantasias fardas para militarem colegiais, fraldas. galochas. gravatas, gorros, jogos de !ingeria, jaquetas, leques.
luvas. ligam lenços, mantós, melam
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, pra
letós. palas, penboar. pulover, pelariam.
peugas; pouches, polainas. pijamas, punho., perneiras, quimonom regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters. aborta sungas, atolas, soutien& &laca& talar. tducas, tuxbante&
ternos, uniformes e vestidos

banho: saias, sapatos, sandálias, sola
déos, aborta, sungas, slackr, sueterea
suspensórios, soutiens. sobretudos, trm
jem ternos, toucas, tatileurs, turbantes,
uniformes, uniformes para empregadas;
vestidos; saem

peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas • velas • a base de estearias,
sabões em pó, ta flocos, esponjas de
• limpeza
Clai,se 48
iTerinu lb" 620.332. de 6-12-63
Cia. Guanabarina de Para distinguir artigos de toucador e
Guanobras
perfumarias em geral: Almiscar, água
Obras
de beleza, água fadai. água de lavanda.
Guanabara
água de colônia, amanho& água de
quina, água de rosas, água fle alfazemas. amórua perfumada lialtedsa, em pó.
em pedras, para banho, arilhantinali
bandolinas, batons. cosméticos para o
cabelo, pestanas. cílios e bigodes,
Indústria Brasileira
crayons. cremes para a pele, carmins.
cheiros em pastilhas. era tabletes, 'era
Classe 16
lentilhas, cru trocfscos e em pílulas,

uargobras

Para distinguir: Materiais para construções e decorações: argamassa, argila,
areia, azulejos, batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal. are, chapas
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,

cruas para oarheat, cremes dentai,
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
essências, extratos. estojos de perfumes.

chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas. caixas d'água.
caixas de descarga pra iam, edeficações pretnoldadas, estuque, emulsào de

ciam e unhas. fixadores para o cabelo,
pestanas,' cilios e bigodes, fivelas para
e cabelo. gliceriaa perfumada para uso
de • toucador. grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumem kiçbes. liquido, dentifricioa..em pasta, em
geléiade petróleo periumada. lápis.
sabão em creme, em elixir e eas pó.
liquidas para oadulaçao, permanente,
lixas para unhas. laquê, óleoa para o
cabelo, pasta e pós para dentes.perfumes. petróleo para uso de estucados.
pastas e pó 'para as unhas, pon-pons
para pó de arma, papéis' peraimaeloa.
carminados, e com pó de arroz. penes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da ceia. pos-txma, pó de
arroz

base asfáltico,'estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lame-

las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de Nação. lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, marulhas. masTermo raa 620.330, de 6-12-63 - sas Pa ra revestimentos de paredes, maOrara — Oficina de Reformas de Oni- deiras para construçnes, mosaicos, probus Monoblocos Ltda.
dutos de base asláltico, produtos para
São Paulo
tornar impermeabilizante_s as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos. imperraeaOROM
bilizantea, liquidas ou sob outras formas

Classe 33
para revestanranos e outros usos nas
Serviçosade consertos. reformas e ma- construções, persianas, placas para pavimentaçao. peças ornamentais de cimennutenção de ónibus em geral
to ou gesso para tratos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti - rtedos
Terna° ni 620.331, de 6-12-63
Tecidos e Artefatos Fischer S. A. para uso nas construções, parquetes,
portas, portões. pisas, soleiras para porSão Paulo
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de ci-

mento. vigas, vigamentos. vitrós
Termo n.° 620.333, de 6-12-63

Guanobras

Ciasse 36
Artigos de vestuários, roupas feita*
atam-confeccionadas ou sob medida
para homens. senhoras e crianças, a
saber: Agasalhos feitos. de peles nana
reis ou artificiais, anáguas, aventais,
batas. babadores. blusas. blusões. boi-

bonés. bolaras, cominaçõea. casacões. capotes calças, calça-salas. chinelos cintos, cintas, camisas. camisetas,
calções. cartolas, coletes, corpinhos, cenas.

roulaa cuecas. colarinhos. Cueiros, dia'
paus: dolmans; echarpes, ,estolas: farda.

lixívia, lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para lim-

Cia. Guanabarina
Obras
Guanabara

de

GUANOBRAS-,
Cia. buanabarina de Obrey3
Nome comercial
Termos na. 620.334 e 620.335, de
6-12-63
Eugênio Goulart Machado
Guanabara

UMONT

creme cara limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhai
esceivas para dentes. cabeio. roupas

Tèrrno ri.° 620.336, de C-12-63
Philip Marris locorporafe4

Estadas Unidos da América

**
MULTIF1LTER2

de toucador, pentes, esponjas para toucador, perfumes, cosméticos, águas de
colônia e da toucador, cremes de toucador, loções, ca rni In rouge), bastões

para os lábios (batons), pó para o rostalco (tala sachet), pó de
talco, pó para banho, pó para empoar,
bases para maquilage e bases para pó,
preparados para limpeza de pele em
córma liquida, de creme e de pó, tais
corno creme ara limpeza, cremes lubrificantes, cremes amaciadores de tecido,
cremes para bases de tnaquilage, creme
para a pele. creme para as mãos, creme para os olhos, máscaras de creme
to, sachet de

rosa, adstringentes, refrescador para a
pele, loçâo para a base de maquiiage,
loção para dar firmeza a pele, prepara-

dos especiais para cabeças de negro;
máscaras e preparados para tingir a
pele, tais como anuía (rouge) em tór-

ma de creme, maquilage (makeup), base. loção para bronzear, carmin (rouge) "parfet", maquilage (makeup) para
a perna; preparados para maoutiage
makeup) dos olhos, tais como lápis
para os olhas, embelezadores para os
cílios, sombreador para o olhos; loção
embelezadora; desodorantes em Riram
liquida e de creme; sais inhalantes sais
basho, sabão para banho, brilhantinas;
preparados ara tratamento das unhas,
• envólucros contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários para tratamento especificas da plee e reespiantes de carmin (rouge), pó
de arroz

Tênno n.° 620.338. de 6-12-63
Seven Produtos Cosméticos Ltda.
Minas Gerais

Gallant
I

ndústria Brasileira

Classe 48
-„
Para distinguir: Sabonetes 'sólidos,
quidos, pó creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba — cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,

Classe 44
Filtros para cigarros; tabaco em bruto pomadas fixadoras para bigode, cogiteou manufaturado; charutos, cigarros e ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
. filtros para os mesmos
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz,
comprimidos e em tabletes, tin620.337,
de
6-12-63
9
Termo n.
turas para cabelo, dentifrIcio em pó,
Seven Produtos Cosméticos Ltda.
liquido, concretos e em pasta, sabões
Minas Gerais

C.reep
Indústria Brasileira.

mentos: gnrros, galochas. gravatas,
Indústria Brasileira
guarda-pó; impermeáveis: jaquetas:
Classe 46
ços. leques. lançaria. ligas, libres. liaClasse 48
gerias: mantas, meias: patas. paletóa Alvejantes, 'amidos, anil, á g ua de lava.
rareada , ',Jamas peignotra, punhos deira, água sanitária, cera para soalhos. / Para distinguiu Creme para barbear.
p,anse e psitilhos para camisas, peleti- detergentes. earonja de aço, fósforos. sabão para ba •bear, dentifrícios, sabões

cientifriclos, emendas, talco perfumado,
aguas para embelesamento da pele,

sha:m.00 liquida, pó ou concreto, tátilcot e vigores par, cabelo e pele depifatbr-Ass em itquido, pó ou coucretaa#
pomadas, vernizes, tabletes, tapiti. pastas, liquidas e esmaltes para limpesa

das duhas, águas de quina. &achata para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e em pó, prearados liquida, em pó e
Porr adas para evitar o suor. varlans
perfumada. sais ara banho

OF:CIAL
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'',.e..rno n.0 620.339, de 6-12-63
Sc'. en Produtos Cosméticos Ltda.
. Minas Gerais

ahce
mdústria Brasileira
'Classe 48
Para distingui: Creme para barbear,
sabão para barbear, dentifrícios, sabões
de toucador, pentes, esponjas para toucador. perfumes. cosméticos. águas de
colônia e de toucador, cremes de toucador, loções, carmin (rouge), bastões
para os lábios (batons), pó para o rosto, sachet de talco (tale sachet), pó de
talco pó para banho, pó 'para empoar.
bases para maguilage e bases para pó.
preparados para limpeza de pele em
Soma liquida, de creme e de pó. tais
como creme ara limPEia, cremes lubrificantes, cremes amaciadores de tecido,
cremes para bases de maquilage, cremc
para a pele, creme para as mãos, cre.
me para os olhos, máscaras de creme
rosa, adstringentes. refrescador para a
pele, loção para a base de' maqudage,
loção para dar firmeza a pele preparados especiais para cabeças -de negro;
máscaras e preparados para tingir a
pele, tais como carmin (rouge) em fórma de creme. maquilage (makeup). base. loção pàra brdnzear, carinin (rouge) "parfet" maquilage (makeup) para
a perna: preparados para maquilage
' (makeup) dos olhos, , , tais como lápis
para os olhos, embelezadores para os
cílios: sombreador para o olhos; loção
embelezadora; desodorantes em forma
líquida e de creme; sais inhalantes, sais
basho. , sabão para banho, brilhantinas,
preparados ara tratamento das unhas,
e envOlucros contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários para .tratamento específicos da plee e recipientes de carmin (rouge),
de arroz

Termos as. 620.343 e 620.344, de
6-12-63r
Telespring S. A. --- Indústria
Eletrônica
Rio Grande do Sul

Executivo
i naústria Brasileira
". Classe 8
Abaixa luzes d elampião. Bulam,
acumuladores actinômetros, amperômetros, amortecedores de rádio e frequen
cia, anemômetros, aparelhos de televisão, aparelhos para" ilumalaçáo. inclusive os considerados acessór.os de vei,
culos. aparelros para anilados niecani
cos. aparelhos aquecedores e medidores,
aparelhos cromográficos, aparelhos de
barbear elétricos,. aparelhos registradores e . medidores de distâncias, aparelhos para, purificar água. aparelhos de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás aparelhos de galvanoplastia,

xtintores de incêndio, ferros elétricos de,
soldar. filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes 'falados. fogões,
fogareiros. tusiveis. faróis como acessórios de veículos para sinalizw.ão e para
iluminação em geral. filmes revelados.
fôrmas eiétraas. fervedores. frigorifico&
fotómetros fios elétricos. faros de interlerència. fouôgrafos. garrafas técnicas,
geladeiras, globos para lâmo,,das. globos
para lanternas, globos terrestres para
ensino. gravadores, holofotes incubadores, indicadores de vácuo tastrumentos
de alarme. interruptores lâmpadas tacandescentes lâmpadas corra.m, ledes,
liquidificadores, maçaricos ora soldar,
caldear e cortar, máquinas de lazer
café, mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores, tostaleiras, tripés para fotografias, válvulas para "rádios, válvulas de descarga. 1.411/idas de
válvulas de vácuo e venti'adores
Classe 50
Para distinguir o timbre da requerente
a ser usado em papéis de carta e de
oficio, envelopes, cartões de visitas e
comerciais, inccnoranda, faturas. duplica.
tas. 'notas promissórias. letras de câmbio apólices, ações, debentufís.- avisos. cheques, bilhetes. passagens folhinhas e demais artigos ds classe

tográficos, aparelhos automáticos para
acender .e regular gás. aparelhos para
Termo n.o 620.345, 'de 6-12-63
separar café, aparelhos para aquecer
C,onsiglan — Consignatária de lã,
edifícios,. aparelhos para experimentar.
Couros Ltda.
dínamos. aparelhos para destruir inseRio Grande do Sul
tos. aparelhos náuticos .cien'tíficos. aparelhos de ótica, aparelhos . pulverizadores, aparélros para. aquecimento de
água, aparelhos geradores eletroquímicos, aparelhos para recepção, reprodu.
ção de som e sônicos. aparelhos automáticos • eléétricos de passar, aparelhos
para espremer trutas e legumes. aparelhos de alta tensão. aparelhos de proteção contra' acidente de operários,
• Classe 22
aparelhos - a fiadores d eferrameirtas,
Fios de algodão, cnhamo, eaariose,
aparelhos distribuidores de sabão e 'cle
juta, linho; lã, fios plásticos, fios de
desincrustantes para instalações sanitáseda natural ou raion para tecelagem,
rias," aparelhos esterilizadores. aparelhos
para bordar, para costura, tcriotagem
e instrumentos usados na engenharia, e para crochê, fios e linhas de tôda
agrimensura geodézia, aparelhos gaseiespécie
ficadores; aparelhos de análises, aparelhos ozonizadores, aparelhos pasteuriTermo n.° 620.346, de 6-12-63
zadores. apnrêlhos reguladores e estabiRichard Erich Cebhardt
Termo n." 620.340, de 6-12--"
Rio Grande do Sul
lizadores da pressão e do fluxo de gases e líquidos, aparelhos para salvaElmo Calçados Ltda.
mento e para sinalização, aparelros
- Minas Gerais
para escafandristas, aparelhos 'para limpar • vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introduçáo de
molas, aparelhos para picar, cortar ou
7.
Classe 36
reduzir comestíveis. aparelhos espargit-rase de propaganda
Classes: 11, 32 e 50
instrumentos
de
cále
dores, aparelhos
Frase de propaganda
culo, aparelhos pa:a observações aismiTèrno n.° 620.341, de 6-12-63
cas, aparelhos tesmostatos, aparelhos
Nicecio Manhães
Têrmos na. 620.347 a 620.349. de
para natação, aritonômetros, aspiradoGuanabara
6-12-63
res de pé aerómetros, acendedores dá,
Telespring S. A. — Indústria
tricos, alto-falantes, amlificadores eleEletrônica
tecós, amassadeiras, antenas, batede.
•
Rio Grande do Sul
amplificadores • elétricos, =assadeira*
barômetros. baterias ele acuamNossa SenhOra do Amparo elétrica,
d .
ladoa-s, binóculos, bicias bobinas. bo.
nai de 'adução, sueta para fins cura:
tive& tntbes de camrt • nhas elétricas
Classe 33
bombas medidoras bugiam. Nisaolas, baTitulo
terias elétricas, bulas iir-2 ¡CGS: caixas dc
desors a distilaras aiçairlreas e foto.
• Temo n.° 20:342, de 6-12-63
gráficas, cofpainhaa elétricas, chassis de
Classe 50
. g oulands Pahriker Ltd
rádjos, chaves elétricas, cinesaatégrefos,
•
Dinamarca.
Para distinguir: Inipressos para uso
cron6grafos, cronômetros, combustores
•
fet.
de gás, cideiraetros, cristais de rádio, em: cheques, duplicatas, envelópes,
condensadores, cortadeiras para fotogra- turas, nótas promissórias, apel de corfias, chaves de alavancas, chaves auto. respondência e recibos, impressos em
ciáticas, capacitores tle bloqueio, capa- cartazes, placas, tabuletas e veículos,
citores elotroliticc*. calibradores, disms Para distinguir: Impressos para uso
para telefones, discos gravados. diais, em: cheques, duplicatas, envelópes, fa.
'despertadores. enceradeirae el-stricas en. torna. nótas promissórias, apel de cor.
• Classe '31
genho de , assar CD , SP P.Sur. 1,ns Mit"( '5 respondência e recibos, impressos em
cartazes, placas tabuletas e veículos.
Lonas para freio e outros materiais de esticadores de luvas
o'=!,
bilhetes impresso,
frieção para o mesmo fim
ticos . para
-'•

Co sggían
Indústria Brasileira
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Classe 8
Abaixa luzes d elarnpião, aoajours,
acumuladores. actinômetros, amperõmetros. amortecedores de radio e tre.lulacia, anemômetros, aparelhos de televisão, aparelhos para iluminação. inclusive os considerados acessórios de veicula, aparelros para "anún,:ios naecanicos. aparelhos aquecedores e medidores.
aparelhos cromográficos, aparelhos de
barbear elétricos, aparelhos registrado,res e medidorss de distâncias, aparelhos para purificar Agua, aparelhos de
sinais Lampejantes, aparelhos reguladores de ,gás aparelhos de galvanoplastia,
aparelhos didáticos, aparêlhos cinemar
tográficoá, aparelhos . automáticos para
acender e regular gás, aparelhos para
separar café, aparelhos para aquecer
editicios. aparelhos para experimentar
ainamos. aparelhos para destruir insetos, aparelhos náuticos científicos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizado-.
res, aparèlros para aquecimento de
água. aparelhos geradores eletroquimicos, aparelhos para recepção, reprodução de som e tónicos. aparelhos automáticos eléétricos de passar.- aparelhos
para espremer trutas e legumes, aparelhos de alta tensão, aparelhos de proteção contra acidente de operários,
aparelhos • afiaclores d eferramentas,
aparelhos diStribuZlores de sabão e de
desincrustantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadores. aparelhos
e instrumentos usados na engenharia.
agrimensura geodézia. aparelhos gazeficadores, aparelhos de análises, aparelhos ozonizadores, apa'rèlhos pasteurtzadores; aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão 'e do fluxo de gases e líquidos, aparelhos para salvamento e para sinalização, aparelros
para-escafandristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos autorcáticos acionados pela introdução 'de
molas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir conatstiveis. aparelhos espargidores. aparelhos e instrumentos de cálculo, aparelhos- para observações sisas"cas, aparelhos tesmostatos, aparelhas
para natação, aritonômetros, aspiradores de pó aerómetros, acendedores elétricos, alto-falantes. amlificadores elétricos, amassadeiras. " antenas. ba tedeiamplificadores elétricos, anas5tdeiras,
aotenas °acederas. balança comum e
elétrica, birómetros baterias de acurnu.
!adires. binóculos, ban ias b. binas. :0..
binas de indução, exata pira fins cura..
tivos, botões de ea-apainhas elétricas
Suaras medidoras, buinas, 1-Assolas, be
talas ,lericas, bulas e é ..r:t oh, caixas de
desia opa. can:lacas frigorificas e fotográficas, cafpainhas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas, cinenatógrafos,
cronógrafos, cronômetros, combustores
de gás. cidômetros, cristais de rádio,
condensadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves auto.
máticas, capacitores de bloqueio, canacitores eletroliticos, calibradores. discos
para telefone& discos gravados. diais,
despertadores, enceradeiras elétricas. engenho de alisar carne, espelhos óticos,
esticadores de luvas, espelhos de plásticos para eletricidade, esterilizadores,
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos fVtrantes, filtros para óleo, filmes falados, fogões.
fogareiros, fusíveis, faróis cano &cessá,.,
rios de veiculas . para sinalização e para
Iluminação em geral, filmes revelados,
fôrmas elétricas: fervedores frigoríficos,
fotómetros, fios elétricos, tiltros de in.
terferencia fonógrafos, garrafas técnicas,
geladeiras, globos para lâmpadas. globos
para lanternas, globos terrestres para
ensino, gravadores, holofot.., nctibadores, indicadores de ¡acuo ti.strumentos

•
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de alarme. Interruptores. -lárnaadas ins
candescentes, lampadao conduta, lentes,
liquidificadores, maçaricos para soldar,
caldear e cortar, máquinas de fazer
café, mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores, tostadelias, tripés para fotografias, válvulas para ri.
dios, válvulas de descarga, %álvulas de
redução, vacuõmetros. velas elétricas,
válvulas de vácuo e vetalladores
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impresaos, cartazes, catálogos, jornais nado
nais e estrangeiros; publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio;
televisho, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Termo n.° 620.350, de 6-12-63
Bolkow-Entwicklugen , Koturnanditgesellschaft
Alemanha Federal

"Co
s

*0 )1.‘v

Classe 21
Aeronaves de tóda espécie, sobretudo
aviões a motor, aviões a vela, aviões de
usas rígidas, helicpteros, mísseis, a saber: veículos aéreos nas) tripulados, sobretudo veículos aéreos guiados a distáncia 'com acionamento por repercussão,
e suas partes integrantes

Gjde,0
Mélr

Termo n.o 620.352, de 6-12-63
Too Alberto Leite Freire
Bahia

Classe 91
Café torrado e moído
Tértno n.' 620.353, de 6-12-63
Cooperativa Central dos Produtores
Rurais de Minas Gerais Ltda.
Minas Gerais

Ésn o
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Classes: 13, 23, 24, 30, 32, 33, 35,
36, 37, 44 e 50
Expressão de propaganda

.

5. CM libem,

IM 11A1141 013M10 bem

Tirmo n.° 620.367, de 6-12-63
Classe 50
impressos em geral, bilhetes, cartões de M. Dias Branco S. A. --- Comércio e
Indústria
visita, cartões comerciais, folhinhas,
Ceará
passagens, papéis de correspondência,
envelopes, dulicatas, fatal-as, recibos e
notas fiscais

Classe 42
Aguardente
Termo n.° 620.356, de 6-12-63
Antonio Berthola
São Paulo

FRIE1RASAN
IND. BRASILEIRA

Classe 2
Remédio de • uso externo Para frieira
Termo n.° 620.357, de 6-12-63
Guedes Ct Cia.
Minas Gerais

Guedes 6, Cia.
ku..•5 ..

0-11A 0.11,10 IMMAS

• Classe 42

Aguardente
Termo n.° 620.358. de 6-12-63
Camisaria Saens Pena Ltda.
Guanabara

ca?

Classe 36
Artigos de vestuário para homens,
nhoras e crianças
Termo n.° 620.359, de 6-12-63
José Bezerra da Silva
'
Pernambuco

Classe 41
Queijo, manteiga, cretne de leite, 'doce
de leite, leite puro engarrafado, sequeipio, e derivados de leit

Tèrmo n.° 620.361, de 6-12-63
Sino Publicidade Ltda.
São Paulo

g
indústria Brasileira

Classe . 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para aunais,
amido
k
amendios, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão. cansarão canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho crem ede leite, cremes
alimentícios, croquetes, compotas, cangica, coalhadas castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, enxovas, extrato de tomate" çarinhas alimentícias, favas, féculas flocos, farelo, fermentos. feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascai. gor• duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce, berva
mat'a, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
sondensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrao. massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos ' comestíveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes, presuntos, patês petit-pois, pastilhas, 'pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas pisa animais, requeijões, tal, sagu, sardinhas,
se- sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas. tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.° 620.362, de 6-12-63
Guedes y Casella Ltda.
Guanabara
Classe 33
Titulo de estabelecimento

Tèrtno rs° 620.354. d 6-12-63
Eduardo Thomé
São Paulo

Teimo n.° 620.365, de 6-12-63
Indústria Brasileira de Pinturas S. A.
Guanabara

REDE NACIONAL
DE IMPRENSA
Cass- •32
asisl'easões srn nasal.
1 0 . a.ss
e-eassras rialofônlcos e de televisão

Termo n.° 620.366, de 6-12-63 '1
Elle Et Lul Modas e Confecções Ltda
Guanabara

t'4

Vi•
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Classes: 31, 41-, 42 e 43
Titulo

Termo n.0 620.360, de 6-12-63
Boliche São Paulo Diversões Ltda.
• São Paulo

Termo n.° 620.355, de 6-12-63
• Guedes ti Cia.
Minas Gerais

rerino n.° 620.351. de 6-12-63
Dantas DAvila
'luanabara

&de
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Brasileira:

Classe 50
Para distinguir: O 'timbre da requerente em papeis de carta, papeis de ofteass
'cartões comercial e de visitas, envelopes de qualquer tipo, faturas, dupLcatas, letras de cambio, cheques. notas
promissorias debentures, apólices, ações,
folh:nhas, passagens aereas, ferroviárias, rodoviária, marítima, bem cimo
bilhetes de sorteio impressos em geral
Termo n.° 620.369, de 6-12-63
M. Dias Branco S. A. — Comércio e
Indústria .
Ceará

Classe 50
Para dist nguir o tanfre da requerente
a ser usado em papéis de carta, papéis de oficio, envelopes, cartões de
visita e comerciais, memorando, faturas, avisos, ocntratos, cheques, notas
promissórias. dupl.catas, açõe. apólices, debêntures, letras de câmbio, passagens , bilhetes, folhinhas e demais
documentos usados pelo requerenet
Termo n.° 620.368, de 6-12-63
Irmos Gonçalves, Indústria, Com. e
Representações Ltda.
Ceará

Indústria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de veatuirloo
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas. anáguas, blusas,
botas, botinas blusões. boinas, tub&.
doures, bonda, capacetes cartolas, caras
Classe 16
Rah:", cs s e massas de revestimento de puças, casacão _coletes. capas, ohalets
cachecol., enleados, chapéus, dato%
pa-s 'es; kW:ilhas e azulejos

GR ANICOR'

Clase 42
Aguarc1ante "Ye Une,

Indústria

11

13

çaa,-camisas camisolas camisetas. tt4C.
*de senhoras e de afianças. calções.
t:mias, combinações, corpinhos, calça"
tas ceroulas, colarinhos, cueiros; sa'as
tasacos. chinelos, dominós. ecbarpes:
tautasias. fardas para militarese cole.
traldas galochas,. gravatas, gOr•
.Sos. !logos de lingerie, taquaras: leques:
(luvas ligas. lenços, mantaia. meias
„seatõs mantas, mandriá°, mantilhas; pa.
Jetial paias, panhoar. pulavas, palermas
_peugas. pouches. polainas.. pijamas; puphos perneiras, qumonos, regalos.
9 robe' , de chambre roupa°. sobretados
„anispensórios. saidas de banho, sandálias,
aborta sungas, stolas, sou* swe;eters.
e
dans- slacks, taier, toucas, turbantes;
ternos. uniformes e vestidos
Termo n.° 620. 371. de 6-12-63
Cia ya/lacedo Rollo — Grandes Hotéis
Lida.
'O
São Paulo
e af

MACED0.11011.0
'111DÜSTRIA. BRASILEIRA

it
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Classe 50
Palig distinguir: O timbre da requerente
cai -papéis de carta, papéis de
oficio, cartões comerciais e de visitas,
envelopes de qualquer tipo, faturas. duplicatas, letras de cmbio, cheques, notas
promissórias. debêntures, apólices,
ações folhinhas, passagená aéreas, ferroviárias, rodoviárias, marítimas, bem
como bilhetes de sorteio
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para alquelar, pratear e cromar. produtoa para diluir tintai, prussito; reativos,
removedores, reveladores; sabão neutro
sais, salicilatos, secantes, sensibilizastes,
silicatos, soda caustica, soluções quinta
cas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó. liquidas, solidas ou
pastosa para madeira, ferro. *aradas,
acabe:110es, decorações, couros, tecidos
fibras, celulose, barcos e veiculos, tat
co industrial, danar; vernizes; zarcào

Têitno' n.° 620.38-1. de 9-12-63
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo. Agricentro ' — Sociedade de Máquinas
Agrícolas do Brasil Central Ltda.
para maquilagem, lança-perfumes. loSão Paulo
ções. liquidas dentifrícios, cri pasta, em
geléia de petróleo perfumaria, lápis,
sabão em creme, em afixa e em pó
liquidas para ondulação. permanente.- AUEI CENTilts-SOCIEM TE
lixas para unhas. laquê, óleo, para o LE ILIQUINAS AGRICOLÁS
cabelo, pasta
pós para damas. perfuDD BRASIL OUTRAL
mes. petré'?o para uso cie toucador.
pastas e pó para is4 unhas: pon-pons
para ,pó de arroz, papé,s perfumados, a
Nome comerciai
carminados, e com pó de arroz. pentes.
Termo n." 620.374, de 6-12-63
pomadas
,pertumadas
para
a
embeleza.
Cia. Macedo Rollo — Grandas Hotéis
.Tarnius na. 620.385se 620.391. de
alento da cutis. pon puna pó de
Ltda.
9-12-63
arroz
São Paulo
Agricontro .-- Sociedade -de' Maquinar
Agrícolas co Brasil ,Central Ltda.
Termo ta" 620.378, de 6-12.63
São Paulo
G. B. Auto Serviae Lula. •
Guanabara

GRANDE HOTEL
MINISTER

Classe 33
Titulo de estabelecanento

GB
AUTO SERVICE

AORICSNTRO
InclUtria ,Brasileira

Classe 47
Óleos de qualquer espécie para ilumiClasse 33
nação, aquecimento e lubrificação Pe.
• Termo pa' 620,37í.. de 6-12-63
rte_est_abelec_imento
trólea rrfinado, semi-refinado e nãoMunck do Brasil S. , A. Equipamentos
refinado, com ou sem, a mistura tis
Industriais
Termo na 620.379. de 6-12-63
u *tauxio
farsa — Indústria de Tintas e Adesivos óleos minerais,, animais ou vegetais
para a iluminação aquecimento 'abra
S.A.
ficação ou combustão, e graxas. Pro.
Guanabara
dutos e óleos combustíveis proveni.
entes de petróleo

Classe 8
Para distinguir: Abaixa lusas de Iam
pião, abajours, ac'uniuladoies &abane,
tros, amperômetros, amortecedores de
Indústria Brasileija
rádio e frequência anemómetros, na.
Termos as. 620.372 e 620.373. de
Para distinguir um impermeabilizante rêlhos de televisão. aparelhos para ilu6-12-63
minação, inclusive os considerados acesClasses: 6. 7, S e 21
Bolivar — Comércio e Indústria de
Termo n.° 620.380, de 6-12-63
sórios de veículos, aparahos para Finan- PrOdutos Quimicos Ltda.
Sinal de propaganda
A. Villela Café S. A.
cias mecânicos, aparelhos aquecedores
São Paulo
Guanabara
e medidores, aparê laos crotnográficos,
Têm° n.° 620.376. de 6-12-63
aparelhos de barbear elétricos, apareLuiz de Souza Freitas
Rio de Janeiro
A. • lhos registradores e medidorea de disA. Villela Café
tâncias, aparelhos para ptiricar água,
'INDCiSTRIlsk BRASILEIRA
aparelhos de inalizlção lampejantes,
Nome
comercial
PRORROGACÂO
aparelhos reguladoras de gás, aparêlhos
Termo n.° 620.381. de 6-12-63
de galvanoplastia, aparelhos didáticos,
Classe 46
Itasa — Indústria de Tintas e ' Adesivos aparelhos cinematográficos, aparelhos
• . Artigos da classe .
S. A.
automáticos para aaender e regular gás,
Classe 1
Guanabara
acendedores elétricos, alto-falantes, amp ara , • distinguir Absorventes a ateara
3NOUSTRIA BRASILKINA
os, aparelhos ' para natação,' aritonbácidos acatamento e coloraçao de ff
letras aspiradores de pó, aerômetros
braa, tecidos. c auros e • celulose; água
Classe 3
ra sinais, aparelhos para escafandristas,
raaa alcaol. albumina. analisas. .aluaren
aparelhos para limpar vidros, aparêlhos
alvaiade. alvejantes industriaix, aluas' Um produto farmacêutico inchcaao nos
Usos ozonizadores, aparelhos pastaurinici a taa pé. tiaioniaco antaincrastantes casos de anemias e suas manifestações
Indústria Brasileira:
gases e líquidos, aparelhos para salva.
asita-oxidailtes. anti-corroeivos, ardi- de•
Taram na 620.377. de 6-12-63
lâminas para barbear, licoreirps, latas
tergentes. azotatos, agua acidularia 'para
Labortecne Ltda.
bilizadorts de ressão e de fluxo de
Classe 1
acumuladora", água oxigenada ara fins
Pernambuco
Para distinguir colas para couros
espumadeiras formões, kacerl, ferro painthistriais, munia; banhos ara galvaaa
nhas elétricas, bombas medidoras, buziutak°. benzina. banzai. betumai. bicarTermo n." 620.382. de 6-12-63
nas, bússolas, baterias elatiicas, bules
boaato de sódio de otássio: cal viram
A.
Gaulia
Cr
Cia.
'Ltda.
trodução de modas, aparelhos para picaiavões. carbonatos catalizadores, celuGuanabara
-rd somaarde 'og5ezuruis exed a /miam
lose chapas fotográficas. composicaes
cadores, nparellios de análises, apareestimaras de incêndios, cloro. corrositro-quimicos, aparelhos paia racepção
indústria Brasileira
vos. croma tos. corantes, arrasaras; dei
ladores, binóculos, bitolas, bobinas, aocorantes: desincrustantes dissolventes:
Classe 48
•
elétrica. barómetros, baterias Ge acurnuemulsões fotográficas. eaxofre. éter, esC
relhos distribuidores de 'sabão e de demaltes. estearatos: Fana -filmes sensibi- Para distinguir artigos de toucador
aparelhos para separar café, aparelhos
lizados para fotografias. fixadores, flua ¡R:fumarias em geral. Almiscar. água
4ins curativos), botões de campai.
das para freios. formol. fos'atos iradas. de beleza, água fadai, água de lavanda.
água
de
colónia.
arminhas.
água
de
Classes: 17 e 38
para aquecer edificais. aparelhos para
triais. flaoretos, fundentes oara solda. quina, água de rosas, água de alfazeTitulo
car, cortar ou reduzir comestíveis, apagalvanizadores gelatina para fotografias mas. amónia perfumada liquida. em pó.
entificos, aparelhos de ótica, aparahos
e pintura. giz. gliceriaa; hidratas. hidra em pedras, para banho, brilhantinas.
Termo ra° 620.383, de 6-12-63
para combater formigas e' outras pragas
Lr.trorr,.. ovem ewor rara o
sulfite': impertneabilizaatei, ioduretos: ba
Carlos Alberto' Souto Natio
aparelhos automáticos acionados ela ia.laias: sta5Sa3 para pintura, magnésio' cheiros aos pastilhas, em tabletes, em
Guanabara
tenas, batedeiras, balanças 'comuns e
caRrcürio: nitratos, neutralizadores, ai- crayorsa, cremes para a pele, cariadas,
plificadores elétricos, amassadeiras, ao- '
tracelulose; óxidos„oxidantes. óleo' pa cabelo, pestanas. cílios e bigodes.
mentos de cálculo, aparelhos para °bra pintura. óleo de liahaça; produtos lentilhas, em trociscos e eu pílulas,
rabos espargidores, .aparelhos e instrutitilariam' para impressa. °Masa indus- cremes para barbear, cremes dental.
binas, elétricas de indução, (exceto patrial. papeis emulsionáveis. para a foto depilatório*, desodorantes. disscilventes,
cas, frigideiras, ganchos e guarnições
grafia, papais de tumesci, papei. Italica essências, extratos. estojos de perfumes
destruir insétos. aparelhos náuticos tatraficos e reliocopista, películas segai- creme para limpeza da pele, e para base
lhos para expremer frutas e legumes,
vala. papeie para fotografias e atuns'," de pó de arroz, esmaltes pare unhas
Industria* Eira:Wein'
automáticos elétricos de passar apare-.
ele laboratório', pigmeatos, potassa, pai escOvas para dentes, cabelo, fOUOISS
reprodução de som e sôniclos, aparelhos
asetalicoa para a composição de Natas. cilia e unhas, fixadores Para o cabelo.
, Classe 50.
experimentar (trenos, aparelhos para
preparaçéas para fot4raftei, produtos(pestanas, cílios e bigoaes. fivelas para
impressos em geral
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mensura e geodésia. aparelhos gazeito dores, resistências elétricas, relay, sor- cereais e café, bielas, máquinas de [a- radores„ cavaletes para escavação. do
aparelhos esterilizadores. aparélhos e ' veteiras elétricas ' caseiras, soquetes, si- brico de bilros, bombas, teares, teares solo, máquinas para escavação, máquisinfetantes para instalações sanitárias naleiros, sereias de alarme, soldadores para boneteria, máquinas para bordar nas e motores de explosão, máquinas espulverizadores. aparelhos para agt.eci- elétricos, toca-discos, tomadas e inter- máquinas para pregar botões, máquinas premedoras, facas mecanicas, facas cirra emendas de coaeeia.s, lanai; laminas, ruptores elétricos, tubos acústicos, tor- para tranquear roupas e tecidos, pren- culares, máquinas para fabrico de faride metal, grelhas. garfos, ganchos pa- neiras. termômetros para observação sas para brinquedos, britadores. brocas nhas, prensas para feno e aparelhos pamento de água, apardhos geradoles ele. meteorológica. telescópios, tacômetros,- elétricas, brocas de minas, máquinas pa- ra enfardar feno, máquinas "de . Fiação,
ra cortar capim, ferrõlhos, facas, fa- taximetros, torradores_de cereais, tre- ra brochar livros, brunidores de zafe e guinas para extinção de incêndio, caleinstrumentos usados na engenharia, agri- nas, transformadores, telefones, tosta- cerrais, máquinas para burilar, burá- tmailnas,. magtahas de impressão,/ matro de mesa coqueteirás. -caixas de (feiras. telégrafos, tripés para fotogra- nhos. cabréas, cabrestantes, cadeia cor- iores para instruções de caldeirai- inscões, fechaduras, ferro comum a dar- fia válvulas para rádios. vákulas de tante para entalhar, cadeia de transaas- talações de transportes e para fabri.:ar
aparélhos afiadores de ferramentas. apa descarga. válvulas de redução, Vacuó. são cadeias de ca' regadores, máqulna.s combustiveis, insufladores, máquinas de
aadores, aparelhos reguladores e esta. metros, velas elétricas, válvula, elétri- para beneficiar ca ce, caixilhos de má- jato de areia e aparelhos para 'atos,
vão, fruteiras, funis. fôrmas para dó .cas de vácuo e ventiladores
quinas de tricô. calandras (máquinas), joeiras mecânicas. máquinas coloétoras
máquinas pa pa calçados, caldeiras a va- máquinas de misturar, máquinas para
proteção contra acidente de operários.
Classe 6 . •
dicas, enxadas. esferas. engates. esqui- Para distinguir: -- -Abanadores de ce- pôr para máquinas, máquinas para fa- moagem, para cortar modelos, moedores,
cuzeiros. coadores, distintivos, dobra- reais, máquinas para acabanianto e pa. bricar e, preparar canhões, máquinas máquinas de aquecimento de pratos, máchos. enfeites de metal para automóveis, ra tecer, acendedores para tra squinas de para perfurar canos de fusis. máquinas quinas de moldagem, máquinas de moikaes. colunas, canos de Metal. chaves explosão,' bombas (máquinas) de acio- para cápsulas, máquinas para capsular nhos, monta cargas, morteiros misturadobos, canecas e copos. cachaça:fs, can.' namento. aciplamento axia l I acopla. garrafas, carrinhos para inquinas ae res. moedores e trituradores de ossos,
de fenda. Chave inglesa, cabeaões, estri mento de rodas livres: máquinas para malharia, máquinas de cavilhar calça- máquinas para cortar padrões, máquinas
rões. caçarolas, chaleleas, conchas, cus- adegas, máquinas para adelgaçai adr. dos, máquinas de cantar centrifugas. , para fabricar papou, de papelão. prenacondicionamento de alimentos, caldei- ruelas. aerocondensadores mamonas de centradores de tontos. brunidores, má- sas de para cuso de presa., máquinas de
eletricOs. caixas de descarga cãmaras ajustar, alargadores, rolos r e mpresso- quinas de cervejaria mquinas para Ea- perfurar, -perturatrizes, . máquinas para
frigorificas e fotográficas, campainhas res. Máquinas 'de dsscasaar , tare !ores brico de chocolate. maquiai-as para ChUrn. impressão fotográfica, pistões, guindaselétricas. chassis de rádios. chaves elé- de algodão. bombas hidraulicas (para bar, prensa para fabrico de cidra, má. tes, placas de guarda para máquinas.
tricas. cinematógrafos, cronógrafos. cro, algodão): carneiros hidraulicos • rara guinas para fabricar cigarros, cinta ode- máquinas de purificar o ar, marrana:
nógrafos, cronómetros, combustores de algodao. formadores de "Pos de algodão-, siva para polias, coletores para dia- para fabricar qmAjos e laticínios, rebar.
• prensas para algodão, purificadores de mos, coletores para motores, autores radorrs, máquinas de rotular, mácltliu"
gás cidõmetros. Cristais de rádio, con- caroços de algodão; serras para . descar- de combustão, motores, máquinas para para a indústria de sal, máquinas
para
densadores, cortairas para fotografias. tar algodãO, trituradores e transporta. composições tiográficas, máquinas com- fabricar salsichas máquinas para . limchaves de ai:Vás:as. chaves automáti- dores de algodão, tubos encatxatadotcs prossoras. máquinas pa . a distribthção par sementes, máquinas para extrair
, ai capacitores de bloqueio. capacitores para tirara o algodão doa . vagões. ali de concreto e para misturar . coneteto.
óleos, separadores. serras sem fim, máe .etroliticos. calibradores, discos para mentadores Para carburadores carbura- máquinas condensadoras, condutores da quidas soprantes, máquinas de asteniatelefaaaa.- discos gravados. diiils, das- dores clarificadores, máquinas' para- ali- água, máquinas para conservar aura- tipar. máquinas de tamizar, tamisas,' tep rolai-ares. ancaradeirOs elétricas,
elé- sar o como. Máquinas e . prensas para das e para construir estradas cortado- clas - ãe113 . fini
transportadoras, tearea,
tricos engenho de assar carne: espellioa alisar cereais, grãos, frutas aanicutado- res mecânicos, máquinas para traçar
máquinas para acabamento de tecidos,
óticos, esticadores de luvas, espelhos de res. velas de alumagem para máquinas 'cordão, e fabricar correias de tranator. tesouras de máquinas para talhar, máplásticos para eletricidade, esterilizado e motóres. dispositivos de allmen ela- 'Madures de transpo. te, inquinas para ta- quinas de timbrar, tornos, máquinas torres. extintores de incêndio. ferros elétri- trica, magnetos de
para moto- bricar correias. máquinas para correm radoras. travadoren mecânicos para sercos de passar e engomar, ferro de soldar
amassadeiras de massas e conere- cortadeiras (máquinas). • máquinas de rar inquinas para fabricação de trilhos,
elétrico, filtros e aparelhos filtrantes fil. tos. amassadeiras de barro descascado- cortar cortiça, máqUinas cosedeiras, co turbinas hidráulicas e vapôr, máquinas
tros °para óleo, filmes 'alados. Fogões res de grãos e cereata amoladores, má- sedores de arame para encadernadores para usinar. bombas de . vacuo, vassoufrgareiros elétricos. tuaiveia. faróis co, quinas de amolar, amortecedores de li- máquinas rara coser ou brochar livros. ras mecânicas para runs, ventoinhas,
mo acessórios de veículos para sinali- ¡quietos. anéis de para ináqui- de costura. ri alcalinas de esticau e add máquinas de cortar vidros, maquinas vozação e ara iluminação em geral, filme., nas de fabricar açaaar anel de broa, gaçar couros, máomna 3. para classifIca lantes com exceção daemáquinas e suas
revelados, fôrmas elétricas, fervedores, máquinas rara aparar couro aparelhos ção de tipos, :o iça): es de lama e para partes integ-antes incluidas nas classes;
frigoríficos, fotómetros fios elétricos. fil- condutores de caroços d., algodão apa- dinamos e motores [autores de com'aus
7— 10 e.17
tros de interferência. fonógrafos, gar- relhos elétriéos cle ac.epa ear minérios, apa tão, máquinas de tipografia, compressoClasse 31
rafas térmicas gazóinetro.s, geladeiras. relhos redgio.ea de zonsurno de ciainbusa res • (máquinas). -compositores' mecano Lonas de 'rei°, gacheta, ' anéis de veglobos para lâmpadas. globos para lan- tivel, aparelhos de axtraçao .le minas; Cos, máquinas para distribuição, para da nAo. bujões. carburador, bujões de
ternas. globos terrestres; para ensino aperelhos aparelhos para amassar concreto, Máquinas condensado- cabeçote. bujões de cá: ter, bujões
gravadores. holo cótes. hidrômetros, in- enfardar feno. aparai"-os para em-rolar, ras. máquinas de trançar, máquinas de direrancial. canaletas. correias de transcubadoras. indicadores de vácuo, Instru- para facilitar o arranque dos motores, cravar,. maquinas de corta, encerar, gra- missão mangueiras, tampões, tubulamentos de alarme. interruptores. isola. pala fabrico de agua.
gasosas, para var é laminar COU:05. engrenagens de :Les para wedaaao, vedadores, arruelas,
dores.- lâmpadas de cristal, lâmpadas in- manusear cargas., paro . rachar e traba- cremalheira. separadores de creme ars- buchas, canaletas. correias • de filtro*
candescenms, lâmpadas comuns. lampa• lhar metais. maquila is para Loti!'o. para vias anecánicos, euboa de placa 'de ern• cordões de porta-mala e das partes doa
das flash. lamparinas.' lactam/atros len. limas para madeiras e :Jara toneis, breagem culatra de Motor, cilindro má- automóveis. correias de ventilador, tal•tes liquidificadores. lanternas 'mágicas aquecedores de água . de alimentaçãa quinas de debruar, debulhadoras. lesa- co dos vidros das portas, das rodasi.e
limpadores de parabrisas, luzes trazei condensadores de bombas de ai' Com- copiadores, desagregadores, desbagado- dos cubos, feltro dos' vivos das portai,
ras para veiculos. lunetas maçaricos prirnido,- motores le ar quente máqui- res. máquinas para descascar grãos de feltro para retentores, lonas dso patins
para soldar. caldear e cortar tnáquinas nas p ara torcer arame. cnisturaclorcs de seuigraçadorcs. desfibradores. desgaise. dos freios
mangueiras, mangueiras
para Cazer café. marcadores de passa areias, batedeiras ae argamassa. serra Scadores, desintegradores. desnatadai- dos freios, do eixo trazeiro, do cárter,
gens, medidores, microscópios, mistura areias. batedeiras e argam raaa, serra raia, desposlpadores. máquinas de con•do radiador e do filtro de ar
aleiras, máquinas talantes, mostradora: de armação.- sustenradores de máquinas, tenção para máquinas de meias, chabre.
Classe' 39
para rádios,. máquinas para passar • rou- aros de ferro. arco; allesixo para po- tes diferencial disposiivos para a ig Para distinguir: Artefatos de borracha.
pas. máquinas para picar carne, micro- lias. dispositivos de arranque. maqui- nição elétrica para moores para t;ar borracha, artefatos de Doi racha para
fones. máscaras conta gases, moinho, nas para arrolrat g a roi 1:1S, lana ¡dores serrar, para descarcçar alvdão e oara veieulos, artefatos de borracha não inde café, sal. pimenta e outros temperos de arrota moinhos le arroz. acensores levantamento de cajões, divisão ç re- doidos can lautas. classes: Arruelas. armicrómetros, n1veis. óculos, objetivas hidráulicos,- tolas :ia aspiraçao.
aspira- paradores (máquinas), d ibradeiras me' golas, amortecedores, assentos para cafotográficas, pilhas elétricas. pedõine- dores mão
t não aparelhos) ma...minas pára cânicas. máquinas para 'atirar, gra ., as: deiras. borrachas para aros, batentes (4e
tros, pluviômetros. birômetrus biroine- assetinár, máquinas para fabricar açú- dínamos, máquinas de danar, eixos de cotre.buchas de istnilizador buchas. troa, pistolas de lutar., lugs. inos de to car. máquinas para a rarrsichar, máquinas transmissão, elevatoret de tripó?, gera- buchas para fumei°, batente de porta,
aladas; anelas de ressão, ick-ups 'para- de soldar. automáticos, pingadores. má. dores de eletricdade. caldairas, elatra batente de chassis, bicos para mamadeiraios, propulaorea, painéis de carros guinas de cortar aveia, bancarlas.tor• motores, distribuidores de papel de em- ras. braçadeiras. bocais. • bases para teali:adros ...diatribuidores de eletricidade. nos de bancadas, bancos para serrar, brulhar máquinas de mebutir, engenhos lefones, borrachas para carrinhos indusqtraimadoaaa de óleo.- quadrantes e aex• bandagem de rodas adesivas de polias ampacotadores. máquinas para encader- triais, borracha para amortecedorâ
bainhas de borracha para rédeas. cochila
Maltes para observaçao astrológicas, re- motores de barcbs, barras de agulhas nação e cosedores de arame para enca- de motor, cântaras de ar, enupetas cote
dernação.
máquinas
para
encher
e
para
frigeradores. rádios, fletores, raostatoa para maquinas de costura e barra de
dões massicos de borracha, cabos para
relógios de palato, de pulso. de bolro calçador para máquinas de costura. ha-- engarrafamento, engrenagens. máquinas ferramentas. chuveiros, calços de bog •
entalradeiras,
equipador,
escadas
-rolane de parede, desertadorcs contado res e ramento de tornos batedeiras de arga,
racha, chapas e centros de mesa. cof:
medidores de quantidade e volume, ra- massas, máquinas batedeiras de ovos. tes. escoradores d- e grãos, esmagadores das de borracha, cápsulas de borracha'
(fiadores, retentores de graxa e óleo re- batedores de algodão. moinhos com ba- de frutas, máquinas de esculpir, máqui para centro de er ,•,sa, calços de borra.de borracha,
cetores,, regadores automáticos. ralado- tedores centrifugos, • bate-estacas, ma- nas para raiar canos de espingardas, cha para mas...binas.
res, de comestiveis, registros para Va quinas para bater • couros. .batedeiras elevad6rés de s:sendas para . motores, para freios, dedeiras. deseutupideirasa
pôr, gás, agua e outros líquidos 'quando mecânicas para extração de ouro, má- máquinas para estaleiros máquinas de discos de mesa descanso ?ara pratosá
raão considerados partes de máquinas,' quinas para o fabrico de bebidas ,gas estampar, máquinas de esticar, máquinas encostos, êmbolos. esguichos. estrados.
reatores para luz fhioreacente. recVstra- .sosas, macia:nas para benifciar algodão para preparar o material para estradas esponjas de borracha em quebrajacto
de Ferro mnuinas de eti q uetas, avario tiara torneiras, fios de bortacha lisos,
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famas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis. guarnições para veículos,
lancheiras para escolares, laminas de
borracha para degraus. listas de borracha para 'anelas e para portas, lençóis
de borracha. manoplas. maçanetas, protatores para para-lamas, protetores da
para-choques. pedal de acelerador. pedal de partida, pesas para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para mó.eis. sanfonas de vácuo. suportes de
motor, sapatas do pedal .de breque, sesembaio e isoladores, suportes, semipneumáticos. suportes de câmbio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas da borracha para
aplicação aos fios telegráfiaos e telefônicos, travadores de porta. Vielas,
tubos, tampas de borracha aara contalatas, tinas de borracha para elaboraçâo
de substâncias químicas Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas artes
auegrantes, a saber; Aeronaves, acrasia-toa aeroplanos. alavâncas de. freios
smortecedores, ambulâncias, andor 1s h a s, assentos de vetculos, aviões, automóveis; balões, barcos, bicicletas,
barras de freios, barras de tração, brasadciras de caixas, braçada;ras de eixo,
braçadeiras de molas, brasas de veículos: charretes, carros da bagagens,
carretas, carretas de ariana ia, carrinhos de mão, carrinhos para pedreiros,
carros para carga, carros para estrada
de ferro carros, caminhões, carrocerias,
carroças, carruagens carros tanques, camionetas, chassis, carburadores, chapas
de cabeçalho de veiculas, chapas circonexões de tope de veículos, cubos para propulsores, cubos; desligadores; eixos de hélices, eixos de locomotivas, eixos de veiculas,: embarcações, elevadores engates de borracha, engates de ferro. estribos para carruagens, estribos de
veiculas; freios-automáticas, freios pneu.
tnáticos, freios para estrada de ferro,
ferro de paralatna; galeras; hastes de
veículos, hélices; iates, injetores de locomotivas: Jogos de engrenagens. logos de rodas, jogos de rodas para iramporte de toras; lanchas, tanchões, litelras, locomotivas; niolas de borracha para carros, molas de veiculas, motocicletas, motociclos, monociclos; navios;
ónibus; painéis de armação de veículos,
para-choques, para-lamas, pontões reboque: reboque para transporte. rabocadores, rodas para veiculas; saveiros.
tambores de freios tendera, tilbures, tirantes de carros, tratores troles trenós,
triciclos, trucks de locomotivas; vagões,
vapores, velocipedes
Classe I I

Ferragens e ferramentas de tôda espé.
de. cutelaria em geral e outros artigos
de metal não incluídos em outras cias
blies, argolas, armações de metal, abridores de latas. arrames lisos ou farpases: Alicates, aldravas, arruelas, arredas., aparelhos de chá e café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, bal.
zelas, bandejas, bacias, baldes, bomboaieres, bules, colheres para pedreiros.
à:alisas para cilindros e trilhos, cadeados. correntes, cabides; caixas de metal
pára ortões, colunas, chaves, cremones,
chaves de araausos, conexões para encanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, cabeções, Cati2••
cas, copos, cachepots, centro de mesa,
coqueteleiras, caixas para acondiciona.
mento de alimentos, caldeirões, caçarolas, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
eaxadas, esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis. es.

tribos, formões, espumadeiras, foice&
ferros para cortar capim, ferrolhos, facas, facões, frigideiras, cilindros para
laminaçâo, ganchos, guarnições de metal, garfos, ganchos para quadros,
gramas para emendas de correias, limas,
laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
machadinhas. molas para portas de correr, martelos, marretas, matrizes, mar.
mitas, navalhas, puas, pás, picaretas.
pregos, picões, ponteiras, parafusos,
porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão,
porta-jóias. paliteiros, panelas, rasteias
roldanas, ralos para pias, regadores.
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, tesouras, aalhadeiras, torquezas, trilhos
trilhos para elevadores, tenazes, travadores, telas de arame, tubos para enca.
namentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças, molas para portas,
vasos, vasilhames e verrumas
Tèrrno n.° 620.393, de 9-12-63
As Indústria e Comércio
São Paula

Diviiièl S

-

DIVINAL S1Á•
INIOSTRIA E COMÉRCIO
Nome comercial
Termo n.o 620.394, de 9-12-63

Confecções Zé Béto Ltda.
São Paulo

Z2 BETO LEE
Indústria Brasileira

-

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuá. tos
e roupas feitas em geral: Agasala
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
botas., botinas, blusões, bofnas, babadouros. banas. capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaaups, cintos,
cintas, combinações, corpinho*, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominas, acharpe s, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas. gorros. jogos de lingerie, jaquetas, leques.
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôs, mantas. mandrião mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulavas, pelerinas,
peugas, p?suches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimanos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweatiers. shorts sungas, atolas. saistiens, slacks, taier, toucas, turbantes.
terisos, uniformes e vestidot
Termos ns. 620.395 a 620.397, de
9-12-63
Indústrias Garparian S. A.
São Paulo
ANGLOTIL VERÃO t.

In dústria Brasileira
Classe 36
Para oiscinguir: Artigos de vestuarios
e roupas feitas em geral. Agasalhos.
aventais. alpercatas, anaguas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas, babadoures. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes: capas, chales
cachecols, calçados, chapeus. cintos, chi:
tas,combinações, corpinhos. calsas
ras e de crianeas, calções. calaas
senho
camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas

colarinhos, cueiros, casacos, chinelo.,
dominas, echarpes, fantasias, fardas, para militares e colegiais, fraldas, galochas, gravatai, gorros, jogos de linerie, jaquetas, leques, luvas, ligas, lenços, mantõs, meias, malas, mantas, mandrilo, mantilhas, palatos. palas. peahoar, peugas, pulover, pelerinaa, ponasea,
polainas. pijamas, punhos, perneiras,
quimonos, regalos, robe de chambre,
roupão, sobretudos, salsa. suspensorios,
saida de banho, andalias, sweater, chortas, sungas, atolas, soutiens, slacks.
talar, toucas, turbantes, ternos, uiformes
e vestidos
Classe 24
Alatinares. atacadores para espartilhas
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cor-d5es, debruns, lã, fitas, forros, franjas,
festão, feltro para órgão, fõfos, galardates, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, shahaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos éstes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
, seda, raiara lã. pelo e fibras não
incluídos em outras classes
1 Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigo 'de cama e
mesa: algodão, alpaca, canharno, cetim, caroá. casinaras, fazendas e tecidos de lã em peças, juta, jersey, linho nylon, paco-paco, percalina. rama
rayon, seda natural, tecidos plásticos,
tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro, veludos
nanas os, 620.398 a 620.400, de
9-12-63
Indasarias Garparian S. A.'
São Paulo

VERÃO
Indástria Brasileira.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadoutos, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas. chatas.
cachecols, calçados, chaEups. cintos,
cintas, combinações, .corpinhos, 'calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, --camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. cclarinhos, -cueiros.
salas, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de 'ingeria, jaquetas, leques.
luvas, ligas, lenços. mantas meias.
maiôs, mantas. mandrião mantilhas, paletóss-palas. penhoar. pulavas, pelerinas.
.peugas, ponches. polainas, pijamas, puniam, perneiras, quitnonos. regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, saarts sungas. atolas. sou.
Hans, atacas, talar, toucas, turbantes
ternos, uniformes e vestidos
Classe 23
Tecidos eia geral, tecidos para con‘tcções em geral, 'para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão. alpaca, anhapa cetim, caroá. casimiras

fazendas e tecidos de lã em peças. luta.
(traça linho nylon, paco-paco, percalaia, rama, ralo-o. seda natural, tecidos
plasticos, tecidos impermeáveis e tecidos
de pano couro e tecidos
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilhas
e calçadas, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis •
pianos, carapuças para cavalos. cordões, debruns, lã, fitas, forros, franjas,
festão, feltro para órgão, fados, galar.
dates, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enaeites de móveis, tilo
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos atou
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, raion, lá, pelo e fibras não
incluídos em outras classes
Tarrno n.° 620.402, de 9-12-63
Arena
Arquitetura, Engenharia
Administração Ltda.
São , Zatalo

Classes:
'.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
35, 36, 37, 38, .39, 40, 41, 42, 43, 44,'
45, 46, 47, 48, 49 e 50Sinal de propaganda
Tèrmo n.° 620.401, de 9-12-63
.Agrana
Equiamentos e Máquinas
Agrícolas S. A.
São Paulo

'POLARIS
Indústria Brasileira

Perratens,

Classe 11
ferramentas de sada espécie,

cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, armações para óculos, arruelas, argolas.
de latas. arame Uso ou farpado, assa.
deiras, açucareiros: brocs, baganas, bal.
zelas, bandejas, bacias, baldes, bomboaldravas, armações de metal, abridores
deres. bules: cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes. cabides, chaves, cremones, chaves
de parafusos, conexões para encala,
meato, colunas, caixas de- metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda. chave inglesa.- cabeções. canecas.
capas, cachepots, centres de mesa, e.a.
queteleiras. caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçara.
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores distintivos, dobradiças, enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos eisleites para arreios, estribos. esferas
para arreios. espumadeiras; formões,
foices. ferro para cortar capiau ferrolhos facas, facões, fechaduras, ferro co.:
alua a carvão, 'fruteiras, funis. farinas
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Termo- n.o 620.408, de 9-12-63
lura doces, freios para estradas de abas para rádio e televido, mesinha
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, Isr.! para máquinas de escrever, móveis pa- Com panhia Construtora - e Imobiliária

foi, ganchos para quadros, gonzos para levisão, molduras para quadros portacarruagens; inslgnias, ilaias. laminas, lia' retratos, poltronas, poltronaa-camas,
prateleiras, porta-chapéus, atas,
coreiros, latas de lixo, jarras, machadisofás-camas, travesseiros e
abas, atolas para portas, molas para
venezianas, martelos, marretas, °latria
vitrines
aes, navalhas; puas, pás, pregos. paraTermo n.° 620.405, de 9-12-63
fusos, picões, porta-gelo, poseiraa portapaia, porta-jóias. paliteiros, panelas; rol- Agrima -- Equipamentos e Máquinas
Agrícolas S. A.
danas, ralos para pias, rebites:regadoSão Paulo
res. serviços de chá e cata: serras, serrotes. suchas, sacarrolhas, reiouras, talheres, talhada:1ms, torquezes tenazes,
Cavadeiras. telas cie arame, torneiras,
REGULUS
trincos, tubos para encanamentos trilhos
par aportas de correr, mos. minam,
Indústria Brasileira
turibultar vasos, vasilhames. verrumas
Termo n.o 620 . 403, de _9-12-63

Classe 11
Ferragens e ferramentas rie aada espé.
cie, cutelaria em geral e outros artigos
de metal não incluídos em - outras elasbites, 'argolas, armações de metal, abribites, argolas, armações de metal, abridores de latas, arrames lisos ou farpados, aparelhos de chá e café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bombonitres, bules, colheres pata pedreiros,
INDÚSTRIA
GRASILEIRA
camisas para cilindros e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para ortões. colunas, chaves, cremones,
Classe 1
Para d stinguir: Tintas a óleo, brilhan- chaves de ara 4usos, conexões para entes a óleo, piladas a óleo, a álcool, em canamentos, canos de metal, chaves de
nó, de zinco, de anzarina, de amianto, fenda, chaves inglezas, cabeções, cana.
de alcatrão, minerais, vegetais, com ba- cas, copos, cachepots, centro de mesa,
se de borracha, eterizadas, esmaltes, la- coqueteleiras, caixas para acondiciona.
cas. opacas, transparentes, vitrif Icávels,' mento de alimentos, caldeirões, caçarasecas, atoxicas. inorgânicas, luminosas, las, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
para capotas de atitomóveis, para pa- enxadas, esferas, engates, enfeites para
redes, para cimento, para madeira, para arreios, de metal para automóveis, asferro, para calçados, para fazendas, pa- tribos, formões. espumadeiras, foices.
ra limares, ara preservar da ferrugem, ferros para cortar capim, ferrolhos, fIaprearados pára dilua . tintas, esmaltes cas, facões, frigideiras, cilindros para
para pinturas, para revestir metais, ca.- laminação, ganchos, guarnições de me
tal, garfos, ganchos para quadros,
res esmaltes, lacas esmaltes, ouro brigramas para emendas de•correias, limas,
lhante para pintura soabre esmaltes, materiais para tornar opacos os esmaltes, ' lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
produtos de esmaltagem, caras a álco- machadinhas,
paramatrizes,
portas demarcor.
I rer, martelos,molas
marretas,
ol. de alizarina, com amianto, com banavalha
s: puas. pás, picaretas,
!altas'
se de borracha, de ceras, de alcatrão, pregos,
picões, ponteiras, parafusos,
de zinco, brilhantes a "álcool, piladas a porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão,
óleo, minerais, vegetais, luminosas, vi- porta-jóias, paliteiros, panelas,. rastelos
trificavels, transparentes, opacas, secas, roldanas, ralos para pias, regadores.
para a cerveja, para 1.cares, para fa- serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, tezenda ara o ferro, para Cimento, para souras, talhadeiras, torquezas. trilhos
madeira, para construção e inorgánicas,
vernizes, mordentes, secantes, dissolven-dores,
trilhostelas
parade
elevadores,
tenazes,
arame, tubos
para trava.
ancates quimicos para vernizes
' namentos, trincos, trilhos para portas
r
de correr, taças, molas para
portas
Termo mu 620.404, de 9 - 12 - 63
vasos, vasilhames e verrumaà
Móveis Juncolar Ltda,
São Paulo
Termo n.° 620.406, de 9-12-63
Indústria e
Mecanoplast S. A.
JUNCOA.TE
Comércio
São •Paulo
Indústria Brasiletrs
Quirnica Industrial Paulis-ta S. A.
Sr
a Paulo

Lusim
São Paulo

.LUSI
Brasileira

Indúutria

Classe 50
Para distinguir: O timbre da reguerente usado em papéis de carta, papéis
de oficio, cartões comerciais e de visitas. envelopes de qualquer tipo, faturas, duplicatas, letras de câmbio, cheques, a notas promissórias. debêntures,
apólices, ações, folhinhas, passagens
aéreas. ferroviárias, rodoviárms. atara
Umas. bem como bilhetes de sorteios
Termo n.° 620.409, de 9-12-63
Companhia Construtora e Imobiliária
Lusim
•
São Paulo

Abril de
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Termo n.9 620.411, de 9 - 12 - 63
(Prorrogação)
Winthrop Products Inc.
Estados Unidos da América

ARALET
Classe a
Um produto farrnaeêutico
Termo n.° 620 . 412, de 9-12-63 •
(Prorrogação)
The Sydney Ruas Co.
Estados Unidos da América

"OBRIGA do, DOUTOR"
Classe 32
Programas variados radiofônicos
Termo n.° 620.413, de 9-12-63

(Prorrogação)
Winthrop Products Inc.
Estados Unidos da América

'L U S I M'
S7to Paulo—Capltal

Classe 33
Insígnia

"CURABLEN"

1

nono n.° 620 . 410, de 9-12-63
Alumínio Irca Ltda.
São Paulo
4~Mseaaalaaaatelia~salseatanall~

ALUIRCÀ
.Inchistria Brasileira
Classe 11
Ferragens fe:rainentas de róda espécie.
cutelaria em geral e outras artigos de

• Classe 3
Utn preparado farmacêutico
Termo ria' 620.414. de 9-12-63
Pequena Indústria de Calçadas Santa
Rita de Cássia Ltda.
Guanabara

S'anta Xita de &deita:

metal, a saber: alicates. alavancas, armações para óculos, arruelas. argolas.
aldravas, armações de metal, abridores
Classe 36
de latas. arame liso ou tarpado. assa- Sapatos para homens e senhoras e
deiras. açucareiros: broca. bigornas. a •
crianças, sandálias e chinelos
zelas, bandejas. bacias, beicies. bomboTeimo
n.° 620.415, de 9-12-63
aferes, bules; cadinhos zadeados, casSchmidt. Sthaefer ei Cia. Ltda.
tiçais, colheres para- pedreiros correnRio Grande do Sul
tes, cabides, chaves. cremones chaves
de parafusos. conexões para encanamento. colunas, caixas . de metal para
portões. canos de metal, chaves de fenda, chave inglesa, cabeções canecas,
copos. cachepots. centros de mesa ao.
quetelelras. caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçaroIndústria Brasilein..
las, chaleiras, cafeteiras, conchas. coadores, distintivos, dobradiças; enxadas.
Clas.se 36
enxadões, esferas, engates, csgrAzhos euleites para arreios. estribos, esferas
Para
distinguir:
Artigos de vestuarios
para arreios. esputnadeiros: formões,
foices. ferro para cortar- capia, ferro- je roupas feitas em geral. Agasalhos,
lhos, facas, facões,- fechaduras, ferro co- aventais, alpercatas, anaguas, blusas.
Classe 40
mum a carvão, fruteiras, funis. fôrmas botas, botina. blusões, boinas, babaPara distinguir: Móveis em geral, de
.VINC Or/Lm
para doces, freios para est-edas de doures. bonés. capacetes. cartolas carametal vidro, de aço ou madeira, esto,
Indústria
ferro,
frigideiras; ganchos. grelhas, gar- puças, casacão, coletes, capas, cheias,
Brasileira'
fados ou não, Inclusive móveis para esfos, ganchos para quadra s, gonzos para cachecols, calçados, chapeus, cintos, cincritório. Armários. arin..árlos para bararruagens; Insígnias, limas, lâminas. /1... tas. combinações, corpinhos, cal., is de
nheiros e para roupas usadas, almofaa;
careiros,
latas de lixo. luras. :luchada senhoras e de crianças calções, calças,
Classe
23
das, acolchoados para móveis, bancos,!
alias,
molas
para portas. molas para camisolas, camlaetas cuecas, ceroulas,
balcões. banquetas, bandejas, domiciliaPara distinguir: Tecidos plásticos
venezianas, martelos, marretas, :subi. colarinhoá, cueiros, casacos, chinelos,
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
zes, navalhas; puas pás, pregos. para- domines, ee.harpes. fantasias, fardas, papara chá e café, conjuntos para dorTèrma a.' 620.407, de
ob11ária
fusos,
picões, porta-gelo, poseiras porta- ra militares e colegiais. fraldas gaiolol
213
9
mitdrios, conjuntos para sala de jan- Companhia Construtora e
pão,
porta-Jóias.
paliteiros. aanelas; rol- chas, gravatas, gorros, jogos de haatLusien
tar e sala de visitas, conjuntos para
danas. ralos para pias, rebites regado. rie, jaquetas, legues, luvas, ligas, lenSão Paulo
terraços, Jardim e praia, conjustos de
res, serviços de chá e café; serras, ser- ços, mantas, meias, maiôs, mantas. man• armários e gabinetes para copa r coI
rores,
suciam, sacarrolhas. te souras, ta- drião, mantilhas. , palatos, palas, penha.
zinha, camas cabides, cadeiras giraCOMPANHIA
lheres talhadeiras, torquezes, tenazes, ar , peugas, pulover, pelealaas, ponches,
CONSTRUTORA
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
travadeiras, telas de arame. torneiras, polainas, pijamas, punam pertseiras,
E IMOBILIÁRIA LUSIM li¡trincos.
rádio, colchões, colchões de mola, distubos para encanamentos. trilhos quimonos, regalos, robe de chambre,
pensas. divisões divans. discotecas de
oar
aportas
de correr, taças, tavessas, roupa°, sobretudos, anisa, suspealorim
1
madeira, espregulçadeirasi guarda-rouj
turibulos;
vasos,
vasilhames, verrumas salda de banho, andana,. ~ater, cbon.
Nome comercial
pas, estantes, mesas, mesinhas. m esi-

,.
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tes, sungas, stolas, soutiens, slacks, de material plástico para utentilloa e venezianas, martelos marretas, asatri.
tales, toucas, turbantes, ternos, adorares objetos, guarnições, para bolsas garfos. sies, aavalSas Puas. Pás. Pregos. Paragalerias para cortinas, 'arrua. laminados fume. picões porta-gSlo. porreiras portae vestidos
plásticos. lancheiras. mantegueiras, ma- turibnios; vasos. vasilhames verrumas
Termo rs,° 620.416, de 9-12-63
las, orinóis, prendedores de roupas. pra
Tèrmo n.° 620.421. de 9-12-63
:adores para móveis, pires. vasos. paliPerlex — Produtos Plásticos Ltda.
Elétricos Palley Ltda.
São Paulo
teiros pás de casinha. pedras pomes arSão Pauto
ficiais. porta-pão. pulseiras para rei&
a
gios, protetcsses para documentos. pu.
xadores de água para uso dcméstico
porta-copos. porta-n.queis purta-notas.
porta-documentos, placas, rebites, rodiis
I nhas, recipientes. suportes. suportes para
' ladrilhos e adesivos para azulejos.
IND. BRASILEIRA
peças. carretéis para recelaaere e guiar.
Nane comerciai'
nições de material plástico para indústria texti/. colas usadas ?ias indústrias.
:Termo n.° 620.417, de 9-12-63
Classe II •
guardanapos. saleiros., tubos. rigelas
1;erlex — Produtos Pesticos Ltda.
Para distinguir churrasqueiras doméstubos
para
ampoms
tubos
pura
sem-,
São Paulo
a
elas, travessas. tipos de material piás I ticas, panelas, bules, fôrmas e leiteiras
tico. sacolas. sacos. saquinhos. vasdha.
Tèreno n.o 620 .422, de 9-12-63
rnes para acondicionamento. vasos. aiProdutos
Elétricos Palley ,Ltda.
caras, colas á trio e colas não incluidaa
São Paulo
t
em outras classes, para borracha, para'
curtumes, para marcinerros, para carpas.; •
• ;
teiros, para vidros, pasta adesiva para
)
' 11 IND. BRASILEIRA
correia, pasta e pedras para afiar.'
esmeril em pedra. em pó. em discol
s
em pasta para afiar, moer e desgastar
Classe 8
ir ai
rebolos, adesivos para tacos. 'adesivos
,aParra distinguir artigos elétricos: Tos
de calçados
smaslas, soquetes, plugs, espelhos de
Classe 8,
,>plásticos para eletricidade, fios elétri- Para diatinguir artigos elétricos: To,scos,achaves elétricas. interr y ptores, cha- madas, somastes, plugs, espefiros, de
sves 1 de tomadas, fusível, pinos para plásticos pa-aa eletricidade, lios eléi
Classe21
as•
tomadas e campainhas elétricas
tricos. chaves elétricas. interruptores, Para distinguir: carrinhos transportadochaves
de
tomadas,
fusivel,
pinos
para
T'Srmos os. -620.41 8e 620.419, de
res, vagonetas, carrinhos de mão, tritomadas e campainhas elétricas
9-12-63
ciclos. carrocerias e reboques
Perlex — Produtos Plásticos Ltda.
Termo n." 620.420, de 9-12-63
Termos os. 620.423 e 620,424, de
Saio Paulo ...a
Instron S. A.
Indústria e Comércio
9-12-63
São Paulo
Stani S. S. Artefatos de Metal
•
Guanabara

PERLEX PRODUTOS
PLASTICOS LTDA.

[GRILL PLATE

PERLEX

,

INSTRON

IRGAREN
Classe 1
Matérias corantes

Termo a.° 620.427, de 9-12-63
Usina Salgado S. A.
Pernambuco

Usina Salgado 5. L
PRORROGAÇÃO
Nome comercial
Termo n.° 620.428, de 9-12-63
Valdor Massaú
Rio Grande do Sul

jelel

'. ,e

111 111111111
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Classe 42 Aguardente, ame, aperitivos. bagaceira,
batidas, brandy. bitter, cacbaça. cervejas. cidra, conhaque; extrato de malta
fermentado; Sernet; genebra gengibirra:
pia. gingar; kirscia kummel. licores
maarsquinhos; nectar: pipermita poaches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos. vodka e whisky

IIND. BRASILEIRA
a
ea

Classe 11
Ferragens terraineatas e réSa espécie.
'
cutelaria em geral e outros artigos de
IND. BRASILEIRA
20
metal; a saber: alicates. alavancas, ar.
mações páras óculos. arruelas, argolas.1
.
Classe 28
aldravas: armações de metal abridores
3k Paria distinguir: Artrata. de gritada selas bandejas. bacias 'saldes bombo.
asplááticas e de nylon: Reclp,enres tabri. tiçaia, colheres para pedreiros correis;
cadàs de material alástico. reves‘insen. tes. cabides. chaves. cremonet. chaves
toa confra -kmados de substancias ani. de parafusos. conexões pare encana.
amais, e vegetais: Argolas açucareiros 'seu sopeapea 'sorauspea :samq nasagi
c arteasões para óculos. bules. bandejas. detrai, açucareiros: brocs, bigornas, halbasgs para telefones. baldes. bacias. de latas. arame liso ou /arpado assanoiaas,
, caixas. carteiras. cnaaas. cabos mento. colunas caixas de metal para
para ferramentas e utensiaos cruzatas portões. canos 'de metal, chaves de fencaixas Para acondicionamease de ali- da chave inglesa. cabeções. canecas.
mentos. ca x as de material 151i:t1co copos. eachepots. centros de mesa co..
para baterias coadores copas canecas, cauteleiras, caixas para acondicionacolheres. conchas. cestas para aão. ces- mento de alimentos. caldeirões caçarotinhas. capas para álbuns • para livros.' las. chaleiras, cafeteiras, conchas, coacálices, cestos. castiçais Para velas dores distintivos. dobradiças, casadas.
s caixas para guarda de ,31,1etz" cartuchos anxadõet, esferaSsengates. eggs4chaw ens.
acoadores para chá descanso para pra- leites- para arreios. estribo., esferas
tos. copos e copinhos de' pláctico para foices.- ferro para cortar capim, ferrosorvetes. caixinhas de plástico para sor- lhos facas. facões. fechaduras ferro co.
vetei. colherinhas. pasinhas carEinhoa mura a carvão. fruteiras fuzis, fôrmas
de plásticos para sorvetes (arminhas para doces, freios para estradas de
de plástico para sorvetes discos de danas, ralos para pias, rebites. regado.,
mesa. estojos. estojos para óculos. em- res. serviços de chá e café; serras, serbalageas de material plástico para sor- Iberas, talhadeirai torquezea tenazes.
vetes. estojos para objetos, espumas de robes, sachas. sacarrorhas, tesouras, taportaalótas. paliteiros manetas; rol.
nyion. esteiras. enfeites trara automóveis. escoadores de pratos. massas anti- ferro, frigideiras: ganchos. aselhas. garruidos. formas para doces. fitas Isolan- fos, ganchos para quadros. gonzos Para
tes. filmes virgens. fitas de cdalose. carruagens; trisignias limas. Istratass 11.
fechos para bolras. facas, guarnições careiros, latas de lixos farras mechas/1guarnições para chupetas e mamadeiras abas, molas para portas. molas Pare
guarnições para porta-blocos. guarnf- travadeiras, telas de arame torneiras
• ções rara liquidificadores e para bate- trincos tubos para encanamertos trilhos
deiras la Flanam • traumas. anarnicões aar *Portas de correr. raças Uivasses.

•Tii rtao n.° 620.425, de 9-12-63
I R. Geigy S. A.
Suiça
•

iS

15

Termo o.* 620.429, de 9-12-63
Alvaro Francisco de Araujo
Rio de janeiro

Meu Club
em Socieaade,
Classe 32
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
Termos
ns.
6s.).430
a 620.436, de
incluirias nas classes 7, 10 e 17, incluPrograma radiofónico e de televisão
siva máquinas para fabricar e encher
9-12-63
bisnasgas e máquinas para trabalhar
Cia. Agricola de Minas Gerais' S. A.
artefatos de metal
“Camig”
Classe 28
Minas Gerais
Artefatos de produtos acabados de origem , animal, vegetal ou mineral, não
incluis/os em outras classes; artefatos
de substâncias químicas neta incluídos
em outras classes: inclusive artefatos de
Matéria plástica não Incluídos em outras
classes
Terno n.° 620.426. de 0-12-63
Research Engineering C, Manufacturing
Inc.
Estados Unidos da América

JANTE'
Classe II
Ferramentas de sócia espécie, (exceto
guando Partes de mácruitas), ferragens
e cutelaria em geral. Pequenos artigos
de qualquer metal atum& não de outras
classes
•

Classe 28 ,
Para distinguir: Artefatoa * de matutai
nylon: recipientes fabricados de mate.
rial plástico, revestimentos aonfeccionaa
dos de substãncias animais e vegetais;
argolas, açucaretros, armações para &acuias. bules, bandejas, bases para tele.
-focos baldes, bacias bolsas, caixas,
carteiras, chapas, cabos para terramens
tas e utensilios, cruzetas miras para
acondicionamento de alimentos calltal
de material plásticos para baterias, coara
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dores, copos. canecas, colheres, conchas, breques, braços para veículos, bicicle- sandaraca. sada • crina para soturas.• para escafandristas, aparelhos para 11:
cestas para pão. cestinhas, capas para tas, carrinhos de mão e carretas, cami- sacos pára gélo e bOlsas para água par vidros, aparêlhos para comba:
álbuns e para livros, cálices, cestas, cas- nhonetes, carros ambulantes, caminhões, quente, sondas, seringas para lavagens formigas e outras pragas, aparalhos
tiçais para velas, caixas para guarda carros. tratores, carros- berços, carros. e injeções, serras, serras para raquito- tomáticos acionados pela introdução
de objetos. cartuchos. coadores para chá, tanques, carros-irrigadores, carros, car- mia, tampões higiênicos, preservativos, molas, aparelhos_ para picar, cortar
descanso para pratos. copos e copinhos roças, carrocerias, caassis, .chapas ala. termômetros, tira-leite, tesouras, trépa- reduzir comestíveis, aram-alhos espar.
de plásticos para sorvetes, caixinhas de atilares para velculos, cubos de veiculas, nos, toalhas higiênicas, ventosas e ver- dores, aparélhos e instrumentos de c.
calo, aparêlhos para observações sia
niz isolante
:plástco para sorvetes, colhernhas,
carrinhos para máquinas de escrever,
cas, aparelhos besmostatos, ajuda
garfnhos de plásticos, para sor- gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleClasse 31
vetes, forminhas de plástico para sor.. vadores para passageiros e para carga. Anéis de vedação para junções, arrue- Para natação, aritonômetros, aspirai.
vetes. discos de mesa, estojos para ócu- engates para carros, eixos de direção, las, bujões, barbantes. barracas de cam- res de. pó, aerômetros, acendedores e
los .embalagens de material plastico, em- freios, fronteiras para veículos, guidão, panha, buchas, betume paar vidraceiros. tricos, alto-falantes, amlificadores e. .
balagens de material plástico para sor. locomotivas, -lanchas, motociclos, molas, bolas para válvulas, coberturas de lo- tricos, amassadeiras, antenas. bated
vetes, estojos para objetos. espumas, ny. motocicletas, motocargas. moto furgões nas, correias, motrizes e massas para amplificadores elétricos, amaxsadela
loa. esteiras, enfeites para automóveis.
calafetar, círculos de borracha para aramar, batedatras, balança secam=
massas anti-ruidos, escoadores de pra- manivelas, navios, ônibus, para-choques. potes, cordoalha, cordas, correias de elétrica, tarõmetros baterias de , acusa
tos. funis. formas para doces, fitas 130- para-lamas. para-brisas, pedais, pant5es. transmissão, canaletas, fitilhos, gachetas. 'elo e*, oinótaika bea as. batinas, h.
jantes. filmes virgens, fios de celulose, rodas para bicicletas, raios para bicicle- guarnições, lonas, lonas para freios, 3inns or induçass az ate para fins tur.
fechos para bolsas, facas, guarnições tas, reboques, radiadores para veículo* mangueiras e inangotes, molas para tivos, tottin 4e cattupabwas étrlc.
para chupetas e mamadeiras, guarnições rodas para velcui.os, selins, tricicles, ti- vedação, membranas de borracha ou 'ambas medidoras, busaaas as, h
para porta-blocos, guarnições para li. santas para veículos, vagões, velocípe- material sintético com ou sem teceidos terias e'f tricasabuacs elétricos, c :as
guidificadorse e para batedeiras de fru- des, varetas de controle do afogador e para bombas de combustível, freios a ar deseart4, câmaras ErNor.Itcas foi
tas e legumes, guarnições cie material acelerador. troleis, t roleibus, varaes de ou a vácuo para bombas injetoras de gráficas. eafpainhas elétricas, ch ssis
carros, toletes para remos
plástico para utensílios e abjetos. guarcarburador, tiras, tampões e tubulações rádios, chaves elétricas, calmai grah
24
nições para bolsas. garfos, galerias para
para vedação, teendas e válvulas de cronógrafoit. cronômetros, oni,.1stor
cortinas, jarros. laminados plásticos, Artefatos de , algodão, nylon. plásticos.
vedação
de gás, cidómetros, cristais de rild
prendedores de roupas. puxadores para unhamo, caroá. juta, lã, linho, pacocondensadores, coraideiras para fotogr.
ramos
os.
620.437
a
620.439,
de
móveis, pires, pratos, paliteiros. pás de paco raiai, rabo, seda natural e outras
fias, chaves de alavancas, "havei auti
9-12-1963
cosinha, pedras pomes artificiais, porta. fibras: Alamares, atacadores, bicos, bolciáticas, capacitares de blagario, cai
Telespring S . A . — Indústr a
pão, pulseiras para relógios, protetores sas de tecidos para senhoras, 'borciackm.
citares eletroliticris, calibradciresa disa
_Eletrônica
para documentos, puxadores de água borlas, bandeias, cordões. cadarços. 3epara telefones, discos gravados, dia,
Rio
Grande
do
Sal
para uso Joiméstico, porta-copos, porta- bruns, esfeites. entremeio,, etiquetas, endespertadores, e.aaeradeiras ratam, e;
niqueis. portaanotas, porta-documentos tretelas, flâmulas fitas, franjas, filtros
ganho de assar carne. espelaos ótico:
placas, rebites. rodinhas, recipientes, su- de café, galões, laços de chapéus, moesticadores de luvas, espelhos de piai
portes. suportes pára guardanapos, sa- chilas, mantas, nesgas, ombreiras, easticos para eletricidade. esterilizadore
leiros, tubos, tigejas. tubos para ampo- samanarise, palmilhas, pavios, .passa:ancores de incêndio, ferros elétricos è
las, tubos pare seringas. travessas, tipos manes, pon-pons, pingentes, rendas, résoldar. filtros e aparelhos Imantes. fi;
de material plástico. sacolas, sacos, Ia- dás redes, sacos, sacolas, sacas, satroa para óleo, filmes talado& fogbe
quinhoa vasilhames, vasilhames para
fogareiros, fus1veis, faróis corno acessó
sapa 'f leJR2IX 'SOMA anuartionoptpuoae cas, tiras, telas para bordar e xergas
n
rios de veiculos para sinalização e par.
Indústria
Brasileira
a frio e colas não incluídos em outras
Classe 10
iiuminaçao em gemal. filmes revelados
classes, para borracha, para costumes,
fôrmas elétricas, fervedores, srigorificca
Para
distinguir:
Abaixa linguas. abre
para marcineiro, para sapateiros, para
tacamacas, ta* elétricos, filtros de in
bôcas,
adenótomos,
agastadores,
agravidros, pasta adesiva para correias,
terferencia, fonógrafos, garrafas técnica:
fo&
agrafos
para
ossos,
agulhas
para
pasta e pedras para afiar, esmeril em
yeladeiras, globos para lâmpadas. globo
pedra, em pó. em disco, eia pasta, para injeção. algodão hidrófilo. alicates, Bilhetes d e lot eri a; cabo g ramas carta- para lanternas, globos terrestres par.
moer e desgartar, rebolos. adesivos para amaigamas, aparadores, aparadores pa- zes impressos.teClr;
ilit'elsrsaeis50doeQ propaganda, ensino, gravadores, holofotes incubado
tacos, adesivos para ladrilhos e ade. ra eins médicos e cirurgicos, aparelho cheques, etiquetas, escapulares. folhi- res, indicadores de vácuo. instiumeatoi
alvos para azulejos, anéis. carretéis para para massagens aparelhos de pressão
nhas npressas e notas romissórias
de alarme. interruptores. !amoadas in
*aias para uso caseiro, adornos fins arterial. aparelhos de diatermia, apareClasse 8
candescentes, lâmpadas comuns, lentes
artitiscos e Instalações 5:saltarias; arte- lhos de raios ultra-violeta, aparelhos de
liquidificadores, maçaricos pata soldar
Abaixa
lutes
d
elamafifo..
shaloara
raios
X,
aparelhos
de
infravermelho,
fatos de ceramica para uso caseiro,
caldear
e cortar, máquinas de faze,
acumuladores
actinômetros.
amperôme.
adornos para fins artísticos: alguidares, aparelhos de surdos, assentos para encafé, mostradores para ralo. moinhos
almofarizes, assadeiras, barris, bules, bi- tênia:is, ataduras, balanças para clini- troa, amortecedores de rádio e frequen de . café, transformadores, tostadeiras. trides, bacias, bebedouros, biscoiteiras, ca infantil, bisturis, cadeiras para cli- ciar, anemômetros. aparélhas dé. televl pés para fotografias. válvulas para d.
bombonieres. bandejas, banheiras, copos, nica médica. calçadores, cambraia hi- são. aparèlhos para ilumitiaçâo. incha calos, válvulas de descarga a alscujas de
consolos, caldeirões, cantaros, cadinhos drófila, canulas, catout, cera laminada. sive os considerados acessórios de vei- redução, vacuõmetros, velas elétricas.
cofres, cubas, compoteiras. comedores céra para incrustação e articulação, cin. culas. aparares para anúncios mecanli
válvulas de vácuo e ventaadoses
para aves, caçarolas, canecas, centro de tas para fins clínicos, cera colante, cio- cos, aparêlhos aquecedores e medidores,
Classe 32
aparélhos
croniográficos,
aparêlhos
de
iras
umbelicais,
colheres
cortantes,
commesa, descansa-talheres, escarradeiras
forms, filtros, graus globos, jarras, jar- pressas de tecidos, cantagotas, costóto- barbear elétricos, aparelhos registrado- Para d.stingulr; Almanaques. agendas
dineiras, licoreiras, leiteiras, lavatosios, mos.- curativos cirúrgicos, curetas, den- res e medidores de distancias, apara. anuários, a/buns impressos, boletink, ca
inantegueiras, moringas, mtuolheiras, ni- tes artificiais, dentaduras, depressores, Lisos para purificar água, aparélhos de tálogos, edições impressas, folheteia! , jorchos, pires, pratos, pilões, pratos para dilatadores, dinelmetros, drenos, duchas sinais lampejantes, aparêlhos regulado- nais, livros, ublicações, revistas, chãos
ornatos. pias. pinos, porta-joias, potes. vaginais, elevadores, estojos higiênicos res de gás aparelho; de galvanoplastia de publicidade em geral, programa% ra.
porta-toalhas, porta-papeis higiênicos. e espartilhos, especulas vaginais, espon- aparelhos didáticos, aparêlhos cinemas d.ofonicos e rádio-televisionados, aças
sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços jas clinicas, estojos de bolso, para ins- tográdicos, aparêlhos automáticos para teatrais e cassematograficas, prog ramas
circenses
para refrescos, serviços para frios, cha trumentos cirúrgicos, estufas, espátulas, acender e regular gás. eparelhos par;
e jantar, travessas, talhas, taças, tige- escalpelos, escalpelos cirúrgicos, escal- separar café. aparelhos 'para aquecer
Térnso n.i 620.440, de 9.12-1963
las. vasilhames, vasos sanitarios, xi. pelos. escopros. esteroscópios, extrato- edificlos, aparelhos para experimentar
(Prorrogação)
caras
res. escavadores, feltros para cataplas- dínamos. aparêlhos para destruir inse- Manufactura des Montras Universal
relhos
de
ótica,
aparelhos
pulverizado.
para
feridas,
facas,
ma, fios de linho,
Peares Préres S.A. (Universal Watab
Classe 50 a
músculos, celafetmetros, água, aparelhos geradores eletroquhrdPactory Perret Brothers Ltd.1
Impressos para uso em: alegues. du- ganchos para
coa, aparelhos para recepção, reprodus'
Suíça
plicatas ,envelapes. faturas. notas pro- gases, godovias, goivas gesso, grata- çao de som e sônicos. aparéllsos autopos
para
suturas.
guta-parcha,
histeró.
missórias. papel de correspondência e
máticos eléétricos de passar, aparêlhoi
metro,
Ideal
base.
irrigadores,
Instrurecibos. impressos em cartazes. placas,
e legumes. apara
tabuletas e veiculos, bilhetes impressos mentos cirurgicos para operações., liga- para espremer frutas
ia,
aparélhos
de proe
pós
para
tang
de
alta
duras
de
atulhara°,
Itiquidos
lhos
Classe 32
,.PRORROGAÇÁ-01\limpeza e polimento, lixa, luvas e de- teção contra acidente de operária s.
Almanaques amiarios, álbuns impres. deiras de borracha para hospitais, limes aparallsos &fiadores d eferramentass
cartazes, 'catálogos. 'tomais anis para osso, lancetas, massas plásticas aparélhos distribuidores de sabia e de
-baia e estraiialeaeds. publicações impa:a- para fins odontológicos. máscaras para desincrustantes para instalações sanitama revistada a: Peopaganda emrádio. anestesia, mesas de operações, melas rias, aparêlhos eaterilizadores. aparelho§
tele visão. jornais, programas rads:saia'
contra varizes, mesas para curativos, e instrumentos asados na engenharia.
co., peças teatrais e cinematográficas ossos. ponta de guta-percha para obtu- agrimensura geodézia. aparalhoa gama
e revistas impressas
rações de canais, porcelana, protetores ficadores. aparelhos de análises, apareClasse 21
para seios. pincéis para garganta, pinças lhos otonizadores, apartlhos pasteuriClasse 8
Sua distinguir: Veiculas e suas partes anatômicas silmão de aça. protetores, :adores, aparelhos reguladores e estabifluxo
de
gaRelógios
e
suas
artes, contadoresi N1N
e
do
stegrantes: Aros para bicicletas, auto porta amalgamas, rolos cirúrgicos de lizadores da pressão
sort, despertadores, pêndulos e seus
líquidos
aparálhos
para
salvases
e
ia
de
pau,
ruge
-para
a,
esgaste
dentário
móveis. auto-caminhões aviões, amorassessórioa
rceefores alavancas de cambio, barcos, e rodas, serosa()p io, gu 'a sanaderas. mento e para sinalizaca.o. anarelroa
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• Têrmo n.0 620.-445, de 9-12-1963
• Termo n.q 620.441, de 942-1963
Qasas Senador Modas Ltda.
Telespring S.A. — Indústria Eletrônica
Guanabara
Rio Grande do Sul

Abril de 1954
,

Termo n.° 620.449, de 9-12-1963
Neolir
Imóveis, Administracão e
Comércio Ltda.
Guanabara

Termo n.° 620.453, de 9-12-1963
Cerâmica São Caetano S.A.
São Paulo

Aquarela
Classe 50
Impressos e cartazes em geral. Calhett4s
de lotària, cabogramas, cartazes impressos literais de propaganda. cheques, etiquetas impressas, escapulares, folhinhas Classes: 13, 24, 27 28, 30, 35, 36 e 48
Sinal de Propaganda
.
'
. impressas, notas prom'ssOrlas

çf

rCP.
.?
• 42)(.1

„stb
-.;c2
s</

Nome Comercial
-Te. mo n.9 620 .451, de 9-12-1963
r'-”nercial Nimahil LtdSão Paulo

Industria Brasileira.

Termos ns. 620.443 e 620.444, de
9-12-1963
Casas Senador Modas Lt‘l
-Guan.br

Termo n.9 620.450. de 9-12-1963
Neo/ar — Imóveis Administrorao e
Comércio Ltda
Guanabara

Vã-no n.° 620.446, de 9-12-1963
Casas Senador Modas Ltda
Guanalsara

Super-Platino
Classe 46
Sabão

Nome Comercial
reinos ns. 620.447 e 620.448. de
9-12-1963
Neolar — Imóveis, Adinin stração e
Comércio, Ltda.
Guanabara

a
aBrasileir
8
Indústria
Classe

Indústria Brasnelri

induszt;a. Brasiieirr:

Classe 13
Abotoaduras para punhos, águas marinhas lapidadas, alfinetes para adornar
vestuários, de metal precioso, semiadorno. balangandans, berloques, betucos, broches, colares, contas de metais
ou pedras reciosas ou semi-reciosas .
suas imitações usadas como adornos
ou na confecção de bijouterias, correntes de uso individual ara adorno, dia:- mantes lapidados esmeraldas lap'dadas,
medalhas com sar.to, pulseiras, safiras
!apiadas, topázios lapidados, turmalinam
lapidades e turquezas lapidadas
Classe 35
Para distinguir: Couros e peles preparadas ou não e seus artefatos: camurças
vaquetas, cromos, pelicas e seus arteratos: almofadas de couro, revestimentos de couro e peles, arreios, bolsas.
tarteiras, caixas, chicotes de couro, carneiras, capas, estojos, malas, maletas,
guarnições de couro para veículos, capas para livros e álbuns, porta-nota.
porta-chaves, porta-niqueis, rédeas, pastas, selins, sacos para viagens, sacolas,
solas e solados de couro, tirantes de
arreios e valises

pRORROUÇÃO

Classes: 16, 33 e 5C
•
Titulo

Indústria Brasileira

Termo n.? 620 .442, de 9-12-1963
Carlos Pereira Indústrias Químicas
Sociedade Anônini,
Guanabara

para uso nas construções, parquete:
portas, portões, pisos, soleiras para por
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas ta
cos tubos de ventilação, tanques de d
mento, vigas, vigamentos, vitrôs

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação. calhas. cimento. cal -,re. 'chapas
isolantes. caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas caixas d'água.
Caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos. radicações premoldadas. estuque, esmisão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas -metálicas p ara construções, lamelas de afetai, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lanes. lageotas. material isolantes contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos produtos de base asfáltico, Produtos para
tornar imperrneabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedragulho; produtos betuminosos. , impermeabillzantes. liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação..peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos. varas
Classe 50
Comissões e consignações. corretores.
investimentos, administração de bens,
titulas, apólices, impressos comerc.ais,
castas e papéis de correspondencia e
contabilidade, .rolhetos e folhetins informativos • sóbre assuntos imobil'arlos

PREÇO DO

SUPER AAA
INDUSTRIA BRA SI LXI RA
Classe 15
Para distinguir Artefatos de cerilmica,
orcelana. Faiança. louça -vidrada ara use
caseiro, aparelhos de clut, de café; da
jantar. serviços de refrescos e de bebidas ,a saber: abajures de lampião, açu,
careiros, apanha-moscas; bacias de latrina, bandejas, banheiras, biscoiteiras,
bidés. bilhas, botelas, botijas, bules; ca
feteiras, canecas, castiçais, chavenas
centros de mesa, compoteiras, cubos;
descansos de porcelana; escarradeirat,
espremedores; filtros. funis, garrafas,
globos. jardineiras jarros, jarrões; lavadedos, lavatórios: leiteiras; maçaneess
de porcelana, mantegueiras, molheiras
Mo? ingaz; paliteiros, pedestais, pias, pi
res. polvilhadores, porta-facas, potes,
puxadores; receptáculos; saleiros, serviços de chá; taças ara café, travessas,
terrinas; urinóis, vasilhas, vasos, vazios
sanitários; xicaras
Termos ns. 620.454 e 620.455: (1*.
9-12-1963
Vidro-Som Publicidade Ltda.
São. Paulo

Rad os, máquinas falantes, aparelhos televisores, toca discos, enceradeiras. venVIDEO-SOM
tiladores geladeiras, aspiradores de pó,
licuidificadores, batedeiras,
antenas,
válvulas, E os. tomadas., interruptores e
Classe
Programas radiofônicos e de televisão
lâmpadas
Publicidade em geral, doublagena,
gingles e spots
Termo n. o 620.452, de 9-12-1963
Cerâmica São Caetano S.5
Têm°
rh°
620.456, de 9-12-1963
São Paulo
V.deo-Soin Publicidade Ltda,
São Paulo
PRORROGAÇãO

CRISTALIL
BLIszkE

VIDEO—S0111
PUBLICIDADE LTDA.
Titulo

Termos ns. 620.457 e 620.458, de
9-12-1963
Classe 16
Pâl-xicas Protd'xa
Para distinguir: Materiais para constru-.
1VIéxIco
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balanstres blocos de cimento, blocos para pavimentaçao, calhas, cimento, cal. cre, chapas
isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edifica- i
ções premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lameClasse 1
lantes contra frio e calor, manilhas, mas,
sas para revestimentos de paredes, ma- Composições betuminosas (derivados do
deiras para construções, mosaicos, pro- alcatrão de hulha ou de petróleo) com
dutos de base asfáltico, produtos para ou sem inclusão de outros minerais, usatornar impermeabilizantes as argamas- dos como proteção anti-corrosiva de es.
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- truturas. de aço, concreto, madeira e
gulho. produtos betuminosos. Impar:mapara impermeabilização
bilizantes, liquidos ou sob outras formas
Classe 8
para revestimentos e Outros usos nas Produtos de fibra de vidro aglutinado:'
construções, persianas. placas para pa-- com resinas sintéticas; produtos betuml.
vimentação. pe ;as ornamentais de chnen- nosos contendo ou não partes de mie.:
to ou gesso para tectos e paredes, papel ou outros minerais para finalidades nv
para forrar .casas, massas anti-ruidos previstas em outras classes. Estes pro.
dutos se apresentam em forma de pas.
NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00
1 tas, acolchoados, feltros ou colchonetel

