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DEPARTAMENTO NACIONAL
!
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÕES DO SR. MINISTRO
Rio, 11 de março de 1964
Volard da Cunha Borba -- no P e

-dioesarquvmntdo
60.131
modelo de utilidade para
— Nave modelo de Lanterna elétrica portátil.
O Sr. Ministro exarou o.
despacho:
Não é, lamenteveLmente, possível
deferir, à vista da .Lei e nos termos
dos pareceres da Consultoria Jurídica. — Ass. Egydio Michaelsen —
Ministro da Indústria e Comércio.
N, V. Chemische Industries Paul
Schoemaker — recorrendo do despacho que indeferiu o termo 85.734
— privilégio de invenção para aperzeiçoemento vo a processo e um
preparado destinado a preservar a
"cerr da carne e dos produtos elaborados com esta,
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Nos termos dos pareceres contrários ou atendimento de solicitação,
indefiro o pedido.
Em 6 de março de 1964. — Asa
• Egydio Michaelsen — Ministro de
Indústria e COmércio
Esto Standard do Brasil, Inc . —
recorrendo do despacho que deferiu
o termo 89.912 — privilégio de invenção para: Uma carrolaria combinada para o transporte concomitante
de cargas sólidas e líquidas — do requerente: Pedro Gallo Sentem",
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Com amparo na decisão do extinto Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, nos pareceres do D.
N. P. I., e do Secretário da Indústria (fia, 78, resolução n.° 593, fls.
9, página 99 do processo) — denego
igualmente o recurso e mantenho o
registro.
Em 6 de março de 1964. — Au.
Egydio Michaelsen — Ministro da
Indústria e Comércio.
Poly Resin Products Limited —
no pedido de • desarquivamento, por
equidade do termo 90.162 — privilégio de 'invenção para — Aperfeiçoamentos relacionados com a fabricação de resinas líquidas sintéticas
para o endurecimento de partes de
couro de calçado e um processo para o endurecimento de taie parte*.

•

TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho:
• •
A lei não permite o atendimento,
como bem evidenciou os pareceres,
deixo, por isso, de acolher o pedido.
Em 6 -cle março de 1954. — ALI .
Egydio Michaelsen — Ministro da
Indústria e Comercio.

Wallace Joseph Gardner e Bolt,
Beranek es Newman, Inc. — no pedido de prorrogação de prazo por
equidade, no termo 114.579 — privilegio de invenção para .7- Processo
e aparelho para alivio da dor e do
desconforto.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho: .
A lei não permite atendimentos nos
Vermos do parecer,
Erre 6 de março de 1964.
Sindicato do Comercio Atacadista
de Jóias e Relógios — no recurso
int erposto ao deferimento do têrmo
15 2.151 — marca — Desperta —
de David C. da Silva.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Nos termos doe pareceres, deixo
de acolher o recurso e mantenho o
registro.
••
Em 6 de março• de 1964. — Asa.
Egydio Michaelsen — Ministro da
Indústria e Comércio.
Produtos Químicos Kauri Ltda . —
recorrendo do despacho que deferiu
o termo 303.528 — marca: Kaurit
— de Badische Anilin & Soda Fabrik Aktiengsellschaft
•
• O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Deixo de acolher o recurso interposto nos termos dos pareceras da
Consultoria Jurídica.
Em 6 de março de 1964. — Ass.
Egydio Michaelsen — Ministro da
Indústria e Comércio.
Vemag S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas — recorrendo do despacho que deferiu o termo 341.928
— marca: Gennuine — de Indústrias
de Peças pafa Tratores e Automóveis Ipetal Ltda
, O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:

Lei 119 4 048, de 29-12-61 e mais Dez
Dis — para eventuais juntadas de
, recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaLao
mencionados a comparecer a êste
De acei do com a informação do Departamento a fim, de efetuarem
D. N. P. I., nego provimento ao O pagamento da taxa final concerà expediçao dos respectivos
recurso, e mantenho o registro ante- nente
certificados dentro do prazo de Ses•
riormente autorizado.
senta Dias — na forma do parágra•
Em 6 de março de 1954. — Asa. fo único do artigo 134 do Código
Egydio Michaelsen — Ministro da da Propriedade Industrial.
Privilégio de Invenedo deferido
Indústria e Comércio.
N. 106.669 — Aparelho e processo
Vemag 5. A. Veículos e Máquinas
Agrícolas e Volkswagen do Brasil, In- para fiação çie filamentos sintéticos.
— Alonsanto Chernical
d (1.,tria e Comércio de Automóveis Requerente:
Company.
S. A. — recorrendo do despacho
N. 122.002 — Produção de farinha
que deferiu o termo n.° 462.997 _
de semente de algodão de qualidade
marca: Gennuine — do requerente aperfeiçoada.
Requerente: — Ander— Indústria de Peças para Tratores son, Clayton & Co.
e Automóveis IPECAL Ltda.
Privilégio de Invenção indeferido
O Sr. Ministro exarou o seguinte
N. 117.202 — contra testa para
fechaduras em geral. Requerente:
despacho:
Indeferido.
De acôrdo com o parecer do D. Max Lowenstein S.A.
N. P. I., denego os recursos e manExigências
tenho o registro. •.
Sindicato • da Indústria deVidroe
Em 6 de março de 19 64.
e Cristais, Planos: e Ocos — no Es.
Egydio II4ichaelsen — Ministro da tado de São Paulo — opoente ao
Indústria e Comércio.
termo 139.266 — nandèlo Industrial.
Dormeuil Fréres S . A . — no re- — Cumpra a exigência.
curso contra a reconsideração do
N. 97.128 — frmiaos Mattedi.
despacho que deferiu o registro do Cumpro a exigência,
N. 110.362 — M ontecatini Soc.
nome comercial — Dormel Sociedade
Industrial e Comercial de Roupas Per L'Industria Mineraria e .Chimica.
S.A. — térmo 555.241. — o Sr. — Cumpram a , exigência,
Ministro exarou o seguinte despacho.
N. 121.372 — Shell Internationela
— Indeferido, de acordo com os pa- Research Maatachappij N. V. --a
receres. Em 6 de março de 1954. — Cumpra a exigência.
Egidio Michaelsen, Ministro da InN. 69.754 — Luis Serrentino Guara
dascione.
dústria e Comércio.
Cumpra a exigência.
N. 116.096 — Paulo Rotter.
DECISÕES DO SR. SECRETARIO Cumpra a -exigência.
DA INDUSTRIA
N. 113.203 — Trico F'olberth Ltd.
— Cumpra a exigência.
N. 117.857 — Italo B r ancolinl. —
(Republicado por ter saído com incorreções em nove de moro de.1964) Cumpra a exigência.
N. 118.887 — ReinhoId Appelt, —
Cia. Brasileirfl„ • de' Produtos- em
Cimento Arma dó- CaSe. Sano •SI.A. — Cumpra a exigênciatta: •
N. .119.546 T-t40. Alt.l'aa, Cumpra
recorrendo do despacho que deferiu
o têm() n r _332428 --marca Sano- a exigénéfa'.-a,,
N. 120.643,, ---rndepehdent Lock
Ped — der Calçados Bouqllet S. A .
• — Cumpra a exigência.
— O Sr. Secretário exarou o seguin- Company
N. 121.233
Sociedade j Comercial
te: — Conheço do recurso interposto
de acordo com o artigo 50 parágrafo e Industrial L. Herzog Ltda. -ae
único dalei 4.048, de -29.42-61, e da Cumpra a exigência.
Portario . 218, de 27-10-1964a e lhe • N. 123.443 — Estruturas Metálicas
nego provimento para manter o des- ?ndústria e Comércio S.A, Estrutala
a extgênc.ia,
pacho recorrido de fls. Maxime, em N.Cumpra
123.450
ornapres A. G.
razão do julgamento' do termo W Cumpra
a exigência.
332.627 de 1956, decidido em 20 de
fevereiro de 1964. Em 27 de Março N. 123.515 — Joims Manveole
de 1964. — José 1. C. Verciani, Se- Corporation. Cumpra a exigência.
N. 123.656 — Pilkington Brothers
cretário da Indústria.
• Limite& — Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
N.' 124.560 — Janne Eritz.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Cumpra a exigência.
N. 125.884 — Ayrton Magalhães
Filo, 11 d emarço de 1964
Santos. — Cumpra a exigência.
N. 129.658 — Theodorico de Sousa
Notificacdo
Pires, João Rodrigues de Oliveira 4
Uma vez decorrido o prozo de Jaey Herthel, — Oumpram o. exirecurso previsto pelo artigo 14 da_ géncia.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Têrça-feira 17

As. Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
'destinado • à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMRRENSA NACIONAL
• jornais, diariamente, até às
OtRETOR • GERAL
j5. horas,' exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
CètEre 00 tarRViçO C PUBLICACISES
11,30 horas.
12 ^ se.o.o az imo..0.0
FLORIANO GUIMARÃES
• - As. reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes à- matéria retribuida, nos
DIÁRIO OFICIAL
.rasos de erros ou omissões, deSEÇÃO IR
Perão ser formuladas por espubitaLdade Co esplendente 'de Oepartarnente
as7 ao
crito, à Seção de Redação, das
Marion•' de Propriedade industrial do Ministério .
9 às 17,30 horas, .no máximo
da indOetrta. • Comércio
até 72 horas após a saída dos
Irrpreeso nes oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem
diREPARTIÇÕES
Ede
PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:.
Capital e -Interior: .: •
- Excetuadas as para o
6000o Semestre . . • Cr$
450,00
exterior, que Serão sempre Semestre . . . Cr$
Cr$
1.200,00'
Ano
Ano
Cr$
900.00
..anuais, as-assinaturas poderExterior:•se-do tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,00 ¡Ano
Cr$ 1.000,00
-H As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem parle superiec do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.*
Para facilitar aos assinantes de registro, o més e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
e verificação do prazo de .vali- que findará.
dade de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de mirinia, de trinta (30) dias.
f -

• EXPEDIENTE

•-

Março de 1964
As' Repartições. Pública
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até.. 29 de
fevereiro de cada. ano e eiS
iniciadas, 'em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
• - A fim' de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados • prefexencialmente cheque ,ou vale
postal, emitidos a favor d,o
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa. Nacional.
- Os suplementos às 'edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatúra.' '
-. •
O funcionário público federal, para fazer jus' ao desconto indicado, deverd provar
esta condição no ato da' assi- •
natura. O custo de cada 'exemplar
atrasado dos órgãos oficiais,
será,- ãa venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50; se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido. ' .
. „,..
'

EXPEDIENTE DA SEÇAO
N9 132.093 - Joaquim Barros de
NP 428.911 - Brause & CO,
N9 131.839 - Francisco de Nicola
Menezes e Antonio Nunes de Bar- Cumpra, a exigência.
' DE PESQUISAS
casse 17 - Brause & Co.
ros - Cumpra a e,xigencia.
1 N.o 435.589 - Oncinha - classe
N9 119.054 - Fernando Augusto
150.956 -_ Jorge Hissa - CumMARCAS. DEFERIDAS - Comércio e Indústria de Beda Silva Machado - Cumpra a exi- praN9a exigencia.
••
gência.
I bidas Ivorain
Rio 11, de março de 1964.
N9 118.898 e- Lisle William , Men•
N9 122.323 - ValUer •Malas para zimer
-1 N.o 435.884 - Tapafuro - cias.
Cumpra
a
exigencia.
Avião Ltda. - Cumpra a exigência. " N9 123.489- Klockner Humbodt
se
11
Indústria
de'
Pneumáticos
N.o 410.9G3 - Fusa -- classe 11
N9 122.856 - Antonio Corrêa Neta
AG. .= Cumpra a exigencia. Fil Fornecedora Industrial Firestone S.A.
'to e Francisloo..410 f aula Corrêa - ,: Deutz
125.049
Manfredo
Kurt
SchN9-•
Limitada.
Cumpra . a
N.o 436.671 - Cid
classe 4
exigencia.
o
nidt
Cumpra
a
.
NP
416.305
- Octin - classe 15 - Cid Carlos ' Leite.
N9 123.563 - Passos & 'Passos - N9 . 125.185 - Ailtojos Ferreira - Comercio e Indústria Odin LiCumpra a exigência.
N.° 436.672 - Cid - classe 28
Cumpra a exigencia.
mitada.
- Cid Carlos Leite.
125.900.
Farbenfabrikeb
Bayer
•
N
9
N9 124.701 - Setaphim Ribeiro da
Aktiengsellschaft - Cumpra ,a exi- 'N.° 417.172 - Santapaula Silva - Cumpra 'a exigência.
N.o 439.578 - Figura de AvesN9 124.847 - -Mario Moraes Ta- ganem.
classe 3 - Farmácia, e pregaria truz - casse 6 - Irmãos Strahus
vares - Cumpra • a exigência.
N9 125.952 - Avco - Corporation Distribuidora do . Medicamentos Limitada.
N9 124.848 - Mario Morais Tava- - Cumpra a_exigencia.
Santapaula Limitada.
• N.o 440.008 - Confertil elas.
res - Cumpra a exigência.
N9 .133.275 - Artefatos de Aço S. A.
NP 421.989 - Frigia - classe se 32 - Confertil Comissária Na.
N9 143.714 - Malas Weber S. A Induttria e Comércio - Cumpra a
3 - O Laboratório de Produtos ciona de Fertilizantes Limitada.
Ir-dristria e Comércio - Cumpra a exigencia.
exigência.
Ciehtifices Novo .Técnico S.A.
N.o 441.126 - Auto Chie - clasJoão Maggion
N'
N.o 426-777 - Nativa - classe se 32 - José Eduardo Piza MarN9 98.369 - Apax S. A. Indústria cumpra a exigencia.
e Comércio - cumpra a exigência. -N 9 146.088 --, Yamamura & Gon- 13 - American Glass do Brasil In- condes.
N9 118.826 - Nicacio de Castro çalves Ltda. - Cumpra a exigencia. dústria e Comércio Limitada.
N.o. 441.205 - Nova Linha Mirando.
Cumpra a exigência.
&Haas ComN9-148.598
N.° -426.784 *- Sooflor - classe çlasse - Editõra de Revistas
N' 119.45k - 11.1igue1 Lsz4r
pany - Cumpra,- açeougencia.
2 "Solorrice" S.A. Indústria -e Sociais Ersol Limitada.
Cumpra
Okigeneia.
-t N91148.905 -_ Glambat~ Serra - Comércio.
N9 121.7
t7 21 -JEtel S. A, teutilbrarilwiexi gencia.ntaç
j•
NP 441.252 - Ti-Toro IndusN.o 427.735 - serravas - elasIndústria e
lo Aparelhos
dê
148.972 - Lorena°. )13osearol...'
trial
- classe 32 - José Eduardo
se
5
Serras
Vasone
S.A.
Eletricos - ;Cumpra 'a exigência. Aurspra, a exigência.
‘i s
Piza Marcondes.
NP
427.738
Walsar
classe
N9 12k855 41/4 Pedro Corrêa Pôrtô N9 149.005 - Claudio Motta e Silva
NP 441.302 - São Paulo Passo
2 - Walker Gonçaves Sarmanho,
e Daniettlerreira Pestana -- CumCunpr_a,aL exigenclia.
_
pra a gdgência.
N.0 427.741 - Vasone - classe 5 a Passo classe 32 - São Paulo •
N?" ;49:00B
Torcuato. Sanches
'`a 'à exigência:
- Serras Vasone S.A.
'a .Palmo Limitada.
N9 121 864 - Lapis- jghan Faixe tojas•--4) Curilpt.
•
.Palmo
.
.
N9 149.011 --Fernand Dotrimont 1 N ° 427.862 -- 1 tamarac • . , 1,--/.L. 443.317 -- lho -- "s" 8-Lida.: - ., cumpra a exigência.
a N9 1.22.697 -. Alberto coa Reis
..• •tada. ,
.Léo
Limitada.
Cumpra a exigencia•
i"
classe 16 - Itamaracá
Engenharia.
S. 'Adn .' O• . Imp. •
Cumpra aexigêr.cia . „
-. - N? .149.012' ---` %Voltei ,,Iflinger -1 e Construções Limitada .
, ! NP 443.543 - Vyon.ese - ciasCumpra a exigên
- cia.
"'
N9 122.737 - Nilo Martins
NP 428.003
C'apri classe 21
48,-;"Valery Perfumes do BraNO
149.014
Norton
Sebastião
Cumpra a exigência.
- .Panau
t
o S.A. Iidústria
e
Crispim
Co'
Sociedade Anônima.
l
ti
de
Oliveira
.Cumpra
a
.
NO 123.306 - Rodi & Wlenenberger
,Inercio .
Aktiengesll.schaft - Cumpra a exi- exigência.
:, NP:443.823 --L Q I - claàse 44
gência.
N9 149.076 - Weroto Aparelhos Ii• 6N.° 428.004 --- Caprj .Lipoquimica Limitada.
Panauto S.A. •.Indústria e
para Maquiws
Comtabeis
Ltda
749 123.604 - Ilermann, Frank • cumpra
a exigência.
.
C
omércio.
NP
443.869 - Telatest Original
Cumpra a exigência. .
,,.
• 149 127.934 - Ancora Cia. de In- N9 148.959 - Carrosserias Vieira- ".° 428.909 - Sonhe - classe 11 - classe 11 - Telastrm Limitada
giústria e Comércio - Cumpra a rd. comércio e Indústrias. A. __ C um_ - Sociedade Nacional de Instala- -* Considerando-se a forma do
" Pra a exigência.
tenda.
ções Canalizações Sonhe Limitada, _clichê.
.
.
,
..
•
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do requerente - Tanoeiro Indústria a
N.° 444.915
MatchieSs
Bulldog - classe
N.° 444.272
jeep - registrada sob n" 155.900.
41 - Produtos Aromáticos Buli- calsse 41 - Frigorifico Armour do eloraároto de Vasiiibmúes Ltda. - Tenjeep - registrada sob n° 153.905 -..
do em vista o parecer da Seção Legal, constante do cliché abaixo, de propries
Brasil S.A. dog Limitada.
que se apoia na doeunientação apre- dada de: Willys Motrs Inc, estabeleci..
N.° 444.918 - Matchless - sentada
N.o 444.273 - Bulldog - classe
pelo titular dos registros, doclasse
46
Frigorifico
Armour
do
43 - Produtos Bulidn Limitada.
cumentação esta que comprova ex- do nos Estados Unidos da América do
clusivainente o uso das marcas, títu- Norte em favor de: Willys Overland
N.o 444.288 - Kalinho- - clas- Brasil S.A.
los de estabelecimento e rotulos, tor- do Brasil Sociedade Anônima, Indússe 23 - Jamil K. Lukb,.
N.° 444.928 -. Loamy - classe nando
inócuo o único documento apre- tria e Comércio - estabelecido em S.,
444.325
Hi-Hard
cas36
Loamy
Calçados
Limitada.
N.o
sentado pela Impetrante de declara- Paulo - Brasil. - Averbem-se os
se 6 - United States Steel CorNs 444.934 - Kosmetic - classe 10 ção de caducidade (fls. 12). ESta Di- contratos de exploração.
- Fábrica de Gazes Medicinais Cre- visão Jurídica denega o pedido de caporation.
ducidade dos registros nss. 129.549 N.o 444.473 - Prominas - clas- ner S. A.
JEEP,
- 169.241 - 203.027 - 209.251
se 11 - Prominas Brasil S.A. AsN3 414.937 - Kelubol - classe 1 - 159.550
250.506 - 209.253 - 209.256
aistencia Sondagem Indústria e De Ambrosi - Lameka Sociedad Anô- 245.944
e 233.565.
Proprietária
Comércio - Com exclusão de mol- nima Comercial Industrial Y FrmanExigência
•
dera.
des o torres de ferro.
No 444.949 - Amprol c1ass e2 WILLYS MOTORS, INC.)
Indústria e Comércio •de Bebidas
N» 444.476 F. H. - classe Merck & Co. Inc.
Santa Lucia Ltda. - no pedido de ca444.956
Sereno
clame
41
N9
Licenciada
42 - Fabrica de Bebidas .Hanaducidad da marca - 150.244 - Cum- Armando A. Rebelo..
quim. Limitada.
pra a exigência. Willys - O veria nd
N° 444.959 - Sempreviva - classe •
N.o 444.502 - Moabinha. Notificações
, Atinando A. Rebato.
classe 42 - Jeronimo de Oliveira 42-do Brasil S. A,
No 445.023 - Recobras - classe 50
E' convidado: Cia. Quimica IndusAmorim.
- Alberto órtelta Coelho - Com triai CIL - a comparecer a &te Declasse
N.° 444.579 - Sincera
'Indústria e Comérci;
exclusão de cartas, envelopes, cartões partamento, a fim de tomar conheci36 - Joao Humaire.
comerciais e .de visita.
mento db pedido de caducidade da
N.o 444.589 - Isogaze - clasPor despacho do Sr. Oleie da SeN9 453.604 - Matracai - classe 3 marca Duralil - número 279.625 requerido por Cia. Eletrequimica de ção. foram mandados averbar os conse 10 - Societe de Recherches - Mead Johnson 8: Company.
Scientifiques et D'Exploitation de INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA Osasco - dentro 'do prazo de sessn- tratos das mercas: Três M - registra.
1‘19 445.079 - D P L - classes 32, 33 ta dias.
da sob número: 243.038 - Três 9 Marques "Resex" S.A.
- Distribuidora de Publicações Ltda.
E' convidado: Sociedade de Sinte- registrada sob numero: 243.419
Ltda.
rizacão de Metais Sinta? Metal
N.o 444.626 - Deravel - clas- DPL - Art. 114.
- a comparecer a êste Departamento. constante do clichê abaixo, de propriese 3 - J. R. Geigy S.A.
a fim de tomar conheeimento do pe- dade de: Minnesota Mining and Ma.
TITULO
DE
ESTABELECIMENTO
classe
N.o 444.627 .,dido caducidade da marca sinter-Me- nufacturing Company - estabelecido
Dtrea-tIlX)
46 - J. R. Geigy S.A.
tal - número 181.698 - requerido noa Estados Unidos da América do
N.o 444.628 - Asefrol - classe
No 372.947 - B. I. C: - Banco de pelo The Singer ,Manufacturing Com- Norte e em favor de: MInnesota Ma.
•
Informações e Cobranças - classe 33 Pan Y. dentro do prazo de sesse nta dias. nufactusing e Mercantil Limitada 1 - Joseph Stummel.
estabelecido no Brasil. - Averbem-se
N.o 444.649 - Jamaica - casse - EFIL - S. A. Serviço Nacional
DIVERSOS
os contratos de exploração.
1 - Representações Comércio In- de Oontrôle de Crédito - Art. 117
dustria Importação Limitada In.. h° 1. 439.718 - Edifício Lagoa de
No
•Indústrias York Sociedade Anônima
ducena.
Baependi - classe 33 - Aço Enge- Produtos Cirúrgicos - no pedido de
prorogaçáo da patente 2.280 modelo
N. 414.651 - ,Bonasil - classe nharia Ltda. - Art. 117 n° 1.
444.120 - Lavanderia Lavefacil industrial. - Prorrogue-se - artigo
5 - Comércio de Ferros e Metais - INT9classe
33 - Lavanderia Lavefaeil 42 do Código.
Bonasil Limitada.
Ltda. - Art. 117 n o 1.
Manufatura de Gravatas e Lenços
N.° 444.652 - Passo Doble -N° 445.014 - Fábrica de Sinos Cres- Duplex Sociedade Anónima - no pe- classe 39 - Sáo Paulo Aparga- po! - elass le - Gluseppina - Grespi dido de prorrogação da patente númePROPRIETÁRIA
tas S.A. - Com excusão de ata- Marence - Art. 17 n9 1.
ro 2.881 - modelo industrial. Minneseta Minn
445.310
Centro
Cultural
e
TuN9
duras, bulbos para extrair leite,
Prorrogue-se, de acõrdo com o artigo
and Manufacturing Compara
rístico
Madeirense
classe
33
Mapanos e tampos para cama o mesa. nuel de Mendonça - Art. 117 rio 1:
42 do Código.
LICENCIA0A
N.° 444.700 - Ranchero - clasIndústria de Artefatos Metalúrgicos
classe
prontomed
N°
540.764
se 21 - Ford Motor Company,
. Mi:imanta Marrufatureirs
Gaseie Limitada - na prorrogação da
33
Dr.
Jorge
Parira
Fragoso
e
N.o 444.843 - Tamoyo - classe Dr. Manoelino Garota dos Santas - patente de número: 2.547 - modelo
e Mereanwi
• 25 - Refinadora Paulista S.A. - Art. 117 no 1.
industrial. - Prorrogue-se - artigo
Com exclusass de botas para enfei42 do Código.
Por despawo do S.. Chefe da Se.
EXIGÊNCIAS
tes de arvore de nata, festões e
Anton Pfaff - na restauração da
suportes artísticas para vitrines.
patente número: 3.634 - modelo de ção foi mandado averbar o contrato
No 444.666 -- Construtora presiden- utilidade. - Concedo a restauração do exploração da marca Três M.
N.o 444.855 - Tamoyo - classe te S. A. - Cumpra a exigência.
registrada sob n. 0 258.042 constante
- artigo 206 do Código.
20 - Reinadora Paulista S.A.
No 444.913 _ Frigorifico Armoudo
do clichê abaixo, de propriedade de
Carlos
Hild
no
pedido
de
restauN.o 444.856 - Tamoyo - classe Brasil S. A. - Cumpra a exigência. ração da patente de número: 48.283 Minnesota Mining And Manufacturing
N° 444.919 - Frigorifico Armour do
.27 - Reinadora Paulista S.A.
5. A. - Cumpra a exigência. - privilégio de invenção. - Concedo Company - estabelecido nus Estados
N. o 444.857 - Tansoyo - classe Brasil
No 444.920 - rrigorifico Armou do a' restauração -- artigo 206 do Códi- Unidos da América rio Norte e era
3 5- Refinadora Paulista S.A. - Brasil S. A. - Cumpra a exigência. go.
favor de Minn-esota Manufatureira •
Com exclusao de almofadas.
No 444.921 - Frigorifico Armour do
Mercantil Ltcia. - estabelecido no
Sociedade
Anónima
Indústrias
Me•
nrasil
S.
A.
Cumnra
a
exigência.
N.o 444.858 - Tamoyo - casse
Bras: - 'Averbe-se o contrato de extalúrgicas
Cre
no
pedido
de
restau34 - Refinaciara Paulista S.A.
N° 444.922 - Frigorifico Armour do ração da patente: 52.044 - privilégio ploração.
N.o 444.883 - Wanda - classe Brasil S. A. - Cumpra a exigência. de invenção. - Concedo a restauração
No 444.925 - Frigorifico Arrnour do
FUNDO BRANCO
19 - Frigorifico Wanda Limitada.
VERMELHO
Brasil S. A. - Cumpra a exigência. - artigo 206 do Código.
na restauN.o 444.888 - Mag-Mod - clasVoith Getriebe K. G.
N° 444.926 lerteoMics Annour do
se 63 - Mag-MOd Magazines Mo- Brasil 5. A. - Cumpra a exigência. ração da patente de número: 56.431
criLè.
- privilégio de invenção: -='Cons:edo
demos S.A. - Com exclusão de
a
restauração
artigo
206
dó
CódiDIVERSOS
macacão.
go.
N.° 444.909 - Matchless - ciasN° 427.521 - Plastibras Sociedade
Bruno Vecchi -- na retauraçÁo da
se 4 - Frigorifico Armour do Bra- de Estudos para o Desenvolvimento
da Tstnef ria de Plastificantes Ltda patente: 57.804 privitégio de invensil Sociedade Anônima.
ção. - Concedo a restauração - artiN.o 444.910 - Matchless - clas- - Aguarde-se.
VERVE CLARO
43R.R83
Manufatura
Nacional
N°
go 206 do Código.
RE.I0
se 17 - Frigorifico Armour do de Plásticon
PROPRitTÁRIA
S. A. - Aguarde-se.
Brasil S.A.
• Momo* Atm,
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INAI ~iam, Ompr
No 444.474 - Prorninas Brasil S. A.
N.o 444.911 - Matchiess
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Assistência Sonda gem Indúst ria e CoLICENCIADA
DAnneeda IMAAaNnws
classe 19 - Frigorifico Armour do mércio. - Aguarde-se.
114111~1 Ltd,
Uso Autorizado de Marcas
Brasil S.A.
"SXPEDIENTE DA DIVISÃO XURI
DICA
Artigo 147 Parágrafos Primeiro e
. N. o 444.912 - Matchless
Segundo do Código da Propriedade InPor despacho do Sr. Chefe da Se
Rio 11 de março C 1984
classe 24 - Frigorifico Armour do
dustrial.
ção foi ~Medo averbar o contrate
Brasil S.A.
de
Marcas.
Creclu&dode
Por despacho do ar. Chefe da Se- de exploracrío da mares Saler .N. o 444.914 - Matchless
g.
o^ rtZr fti:tviraf;:berrrieds„ciTda,ndoesidro
r
cão
foram mandadas averbar os coe- g!nt r ,da sob n.° 253.350 constante le
clase 35 - Frigorifico Armour do
clichê abaixo, de prooriedado de Soa
marca Tanoeiro - número 159.550 - tratos das marcar ,
Brasil S.A.

NffliZvilült~
37
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r.:arço de :964

•
tex — S.A.R.L. — estabelecido na mitada — estabelecido em .São Paulo S.A. — estabelecido em S, Paulo —' do Brasil S.A. Industrio Quim:co For
maceutica — estabelecido . em S. Prolc
França — em favor de Indústria g — Brasil. Averbe-se e contrato de AVerbé-se o contrato de exploração.
•
— Brasil — Averbe-se o contrato de
Comércio de Peças para Automóveis exploração.
exploração.
Brosol Ltda. — estabelecido em São
ProprJ.etári o
Paulo Brasil — Averbe-se o con..PErzret Erditteci CAGNO
Proprietárias LUITPOLD-V,ERIS
trato de exploração.
PEARUZEUZISCIIE FABRIL •
A
ietnii
itttorgiade
ttunteue - ftep.ree.
LICOECiEdE: LUITPOLNPRODDTOS PARNLAC.C.
IPLBR/Cit nr AI/VIL A.)
EUVA ST L
TICOS LIMITADA
ATLAS É/A.
São Paulo - Silo Paulo
eersgeA-ri.c.—
/ASMA CE ADESIVOS ATLA t.
Proprietaria
' Cano Erba S. p. A.
Por despacho do Sr. Chefe da SeFor despacho do Sr. Chefe da SeProprietária
ção foi mandado averbar o contrato ção foi mandado averbar o contrato de
Milão.
de exploração da marca: Anorexyl — exploração da marca Ambistrin — reW1LLYS MOTORS,
•
Licenciada,
registrada sob n.° 143.974 — cons- gistrada sob número 278.711 — constante do clicf abaixo, de proprieda- tante do clichê abaixo, de propriedade
Carlci Erba do Brasil $/4;
'Licenciada
de de Chas. Pfizer l Co. Inc. esta- de -Olin Mathieson Chernical CorpoI
ndústria
Quimico_Farmaut::::.
Overland
belecido nos Estados Unidos da Amé- ration
estabelecido nos Estados Unirica do Norte e em favor de Pfizer dos da America do Norte e , em favor
do Brasil S. A.
Corporation do Brasil — estabelecido! de — E. R. Squibb Cl Sons S.A.
no Brasil. Averbe-se o contrato de ex- Produtos Químicos r_rmacêteicos e BioIndústria e ComércioPor despacho do Sr. Chefe da Sge
plor..x.'. lógicos — estabelecido no Brasil —
ção
foi mandado averbar o contrato de
AVerbe-se o contrato de exploração.
exploração da marca Lisona regiatrade sob número 250.559 — constante
do clichê abaixo, de propriedade dez
Por despach6 do Sr. Chefe da SeJ. a P. Coats, Lioalted — estabelecido
ção foi mandado averbar o contrato de'
Proprietária
CHAS. PPIZER & CO. INC.
na Escoria — e em favor de — Linhas
exploração da marca Aeroeagle reLicenciada
Corrente S.A. — estabelecido em Sio
gistrada sob n.° 192.018 — constanPM/Fleti:1E
PPIZER CORPORATION DO BRASIL
Paulo — Brasil — Averbe-se o fg.ttato
EfUN VÁTKInCti
te do clichê abaixo, e propriedade de
Cavar-a coanmrast
de exploração.
Willys Mot ora Inc. — estabelecido
meencetaca
Z. X. SOM..A sou. 3 . A.• ~TM
nos Estados Unidos da América do
Por despacho do Sr. Chefe da Sewar.m. wwwwuNM
Norte e EM favor de Willys Overland ção foi mandado averbar o contrato
Z isLOLCCIÇOS
do Brasil S.A. — Indústria e Comér- de exploração da marca Ampliterra
cio — estabelecido em São Paulo — — regista ada sob n.° 290.678
Brasil. Averbe-se o contrato de ex- constante do clichê abaixo, de propriePor despacho do Sr. Chefe da Senloração.
dade de Chsis. Pfizer eo. Inc. — ção foi mandado averbar o contrato de
J. & P. COAIS,LTO
estabelecido nos Estados Unidos da exploração da Marca: Talcin — registrada
so
bnúmero:
267.332
—
consAmérica do Norte e em favor de
Autorizada:
tante do clichê abaixo, de propriedane
Pfizer Cerporation do Brasil— estabe- de Olin Mathieson Chernkal Corp. —
lecido no Eraqii. Averbe-se o contra- estabelecido nos Estados Unidos da
LINHAS CORRENTE S/A
to de exp.sção.
América do Norte e e infavor de E. R.
Squibb Sons S.A. Produtos Quimicos e Farmacêuticos e iBológicos — esSODEX
tabelecido no Brasil — Avrebe-se o con'AMPLA TERRA
trato de exploração.
Autorizada_
IMICSTUI A E COMÉRCI O tar
're petenariaPAÇAs PARA ASTOMMYS
qs015. Pritee a Co.. erct.
LIeenoltda
"MOSOL" S/A.
?ruo
CORP2ftaTION 00 CRAM
4
Por despacho do Sr. Chefe da Seçr.t,) foi mandado averbar o coritrato dg,
exploração da more — Silvateen
Treprtetiria
Por despacho do Sr. Chefe da Seregistrada sob número: 232.882 — cons•
Ce.nt MATIfIESCri
Por despacho do Sr. Chefe da Se- çáo foi mandado averbar o contrato
tante do clichê abaixo, de propriedade
ainar,44. CORPORATE."
ção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Atlas — rede 1. P. C,oats, Limited
estabeleWorm:tad,
de expio lição do titulo ótica Masson gistrada sob n.° 245.647 --- constanL X. Seine a sais, S.A., mor=
cido na Escocia — e em favor de Li— registrada sob n. o 258.888 cons- te do clic i.te abaLro, de propriedade de
• Quinais, FARMAcELT:E03
nhas Corrente S.A. — estabelecido em
tante do clichã abaixo, de proprieda- Felippe Ferram Cagno — estabeleciX azraccicos
S. Paulo — Brasil — Averbe-se o conde de Lsopoldo Geyer S.A. — Co- do em Sã ePaulo e em favOr de Fátrato de exploração. •
mercio, Administração e Participações brica de Adesivos Atlas- Sociedade
Por
despacho
do
Sr.
Chefe
eia
Seestabele-ado no Estado do Rio Anônima — estabelecido em São PauGrand edo Su l e em favor de Leopol- lo — Brasil. Averbe-se o contrato de ção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Sulfacilin
do Geyer S.A. Jóias e RelOgios — exploração.
Proprietária
registrada sob número: 284.638 . consestabelecido pc, Estado do Rio Grantante do clichê abaixo, de propriedade
J & P. COATS,LTD.
de do Sul e filiai no Rio de Janeiro.
de — Bristol Myers Company — estaAverbe-se o contrato de exploração.
Autorizada
belecido nos Estados Unidos da AméprorrietArio
LINHAS nogRENTE SIA.
rica do Norte e em favor de: Laborterápica BrIstol S.A. industrio Química
TERRIIC/ CAGNO
.
1=4n
e Farmacêutica — estabelecido no Bra.."t7
~Cs
7
a444,-rt
Autorizq da
sil — Averbe-se o contrato de exploração.
FÁBPICÁ 112 ADZSIVtre
Teituute LEOPOLDO ara 5/A.TOKFICIOt
#G1INISTR4A0 E PARTIZIPAOES
ATLAS S/A.
'Vorto Alegre - R. Gr. do Sul

• tAirrpoija

ANOREXYL

ANIBISTRIN

Frbprletária

SOLEX

"LISONA"

TALCIN

Isacenelailas "LEOPOU0 GEYER VA nIAS

E RELOGIOC
- -do Sul
Porto Alegro - R.Gr.

ATLAS
•ABOLIS n Roa ERAtetedi•

SULFACILIN
Preertetarie
bittsTot-terees COXPMV
LioEnolada
LLSCICERAPIcA-13RIEr2OL 8.A.

3X=RIA

Por despecho do Sr. Chefe da Seção fo) mar.dado averbar o contrato
• de eXploração da marca Luitpold
• a.° 271.239 — constante do clichã
abaixo, de propriedade de Lreeold
..... Werke Chemische — Pharrnazeu!bebe Fabrik — estabelecido na Alepunha Ocidental • em favor dp
laitoold Produtos Parmacãutleos Li-

razov.curnXib

•

Por despacho do Sr. •Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploração do titulo: Fábrica de Adesivos Atlas — registrada sol, .úmero
236.018 — constante do clichê z.baixo,
de propriedade de Velippe Ferrucci Cagno — estabelecido em S. Paulo e -m
favor de Fábrica de Adesivos Atlas

Por despacho do Sr: Chefe da Seção
foi man dado averbar o contrato de exploração da marca Envasil — registrada
sob número: 289.657 — constante do
clichê abaixo, de propriedade de Cano
Erba S.P.A. — estabelecido em Milão -- Italia e ern favor de Cano Erba

Po, despacho do Sr. Chefe da Serão foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Corrente
Encarnada — registrada sob número:
260.719 — constante de clichê abaixo
de n ,opriedade de 1. n P. Coms. Li_ e
mued _ estabelecido na
em favor de Linhas Corrente S.A, —
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estabelecido em S. Paulo — Brasil — — Averbe-se o contrato de exploração.
Averbe-se o contrato de explorao.

Março de 1964 877

Paulo — Brasil — Averbe-se o contrato de exploração. .

sil — Aberbe-se o contrato de •
ploração.

Proprietária
troprie tãri a

J. & P. COATS,LTD.
Autorizado..

J. & P. COATS,.

Autorizada
LINHAS CORRENTE MA,

LINRAS CORRENTE S/A.
—

Proprietaria
STANDARD OIL COMPANf (117.
CAL IFORN IA

1-34,
om4,46

.

CH
Proprxetária

STANDARD UIL COMPANY OF)
CALIFORNIA

LicenciTia ASFALTOS CALIFÓRNIA S/A

•

bieencivla
ASFALTOS CALIFÓRNIA S/A:
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
explorado da marca: Corrente — registrada sob número: 265.588 — constante do clichê abaixo. de propriedade
de J. ei P. Coats, Limitcc/ — _stabelecido na Escocia e em favor de —
Linhas Corrente S.A. — estabelecido
em S. Paulo — Brasil — Averbe-se
o contrato de exploração,

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, foi mandado, averbar o contrato de exploração da marca Coração — registrada sob número 372.241
constante do clichê abaixo, de
propriedade de J . 86 P. Coats, Limited — estabelecido na Escócia —
e em favor de Linha Corrente S. A.
— estabelecido em São Paulo —
Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

• Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
dp exploração da marca — Chevrun
— registrada sob número 223.884 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Standard Oil Company
Of California — estabelecido nos Estados Unidos da América e e mfavor
de — Asfaltos Califórnia Sociedade
Anônima
estab2I:cida em São Paulo
Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: RPM
registrada sob número: 239.930
constante do clichê abaixo, de propriedade de Standard Oil Company
Of California — estabelecido nos Es.
tados Unidos da América e em favor
de Asfaltos Califórnia SociedAd Anônima — estabelecido em São Paulo
— Brasil — Averbe-se .0 contrato de
exploração.

422WW222.
J. & P. COATs, LTD.

paprietária,
J. & P. COATS, LTD.
Autorizada
LINHAS CORRENTE S/A.

AUTORIZADA
tT NRA3 coRREN22

Proprietaris
STANDARD OIL comPANY

CORRENTE

CALIFORNIA

01

LicenciodA
iARFALTOS CALIFoRNIA

_ftoprieteiria

STANDAtto vil. COMPÈ.NY °ri,
CALIFORNIA

ticencia

ASFALTOS CALIFÓRNIA S/.14,14

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato

de exploração da marca: Corrente

Laranja — registrada sob número
260.718 — constante do clichê abaixo, de propriedade de J. as P. Coats
Limited — estabelecido na Escócia
• em favor de -- Linhas Corrente S.
A. — estabelecido em São Paulo —
Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

fropsio Viria

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Pá — registrada sob número 274.483 — constante do clichê abaixo, de proprieda..
de de J. Cs P. Coats, Limited —
estabelecido na Escócia — e. em favor de — Linha Corrente S. •A. —
Estabelecido em São Paulo — Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Zerolene
— registrada sob número 231.288 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de Standard 011 Company
Of California — estabelecido nos
Estados Unidos da América e em favor
de — Asfaltos Califórnia Sociedade
Anônima — Estabelecido e .n São
Paulo -- Brasil Averbe-se o contrato de exploração.

Por despacho' do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — R P M
registrada sob número 268.385
constante do clichê abaixo, de propriedade de — Standard Oil Conr
pany Of California — estabelecido •
nos Estados Vndos da América
e em favor de — Asfaltos california S. A. — estabelecido em
São Pauto — Brasil — Averbe-se o
contrato de exploração.
•

J. li P. COATS,LTD.
Autor izada ir
LINILAS

LTD.

RRENT3 8/A

. . . . , , . 1:_±,--,,.
. . .t,....g
,.
•.
,
;,
,
;":
1 .•'.'tk-1,,..,t,: •:...,' x. n.:T-1.:
I.:
CO ,...,

.i'

MI

Autorizada
LINHAS CORRENTC

1-4'.'.

proprietoria'
STANDAxu
COITANY.011_,
CALIFORNIA
LiCenc44a.-r*:ASFALTOS CALIFÓRNIA S/A.

~os. - ~une

Por, despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado avtrbar o contrato de exploração da marca: Coats
— registrada sob número 256.443 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de J. as P. Coats, Limited
— estabelecido na Escócia — e em
favor da Linhas Correntes S. A. -.estabelecido em S. Paulo — Brasil

,ZEROLENE

For despacho do Sr, Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da -marca: Chevron —
regi, trade sob número 230.983 —
constante do clichê abaixo. de propriedade de: Standard Oil Company
Of Califórnia estabelecido nos
Estados Unidos da América e em
favor de: Asfaltos Cr.lifórnia Sociedade Anônima — estabelecido em São

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Figura
de _dois Ângulos Prestos — registrada sob número 235.096 — constante do clichê abaixo, de propriedade
de — Standard 011 Company Of
lifornia — estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e em
favor de Asfaltos California S. A.
— estabelecido eni S. Paula — Bra1

?roprietria
STANDARD bit COPTANY OP
^ •CAL/FOWIA
_

.':ASTALTOS CALIFÓRNIA S/A71
Por despacho do Sr. Chefe da Sé-.
çgio foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Belamyl
registrada sob número 282.532.
constante do clichê abaixo, de propriedade de Olin Mathieson Chem'.
cal Corporation — estabelecido nos
Estados Unidos da América e em revoe
de — B. R. Squibb as Sons Sociedada
Anônima Produtos Químicos, Fama
cg utico• e Biológicos — estabelecido"
em São Paulo — Brasil — Averbe-tf
o contrato de exploração j1 auotadd
no Registro •.° 135.690 — Quanta
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ao pedido de apostila, anote-.. eudiante apostila, cancelamento de averbação do contrato de offloração a que
ae refere a apostila de 13 de maio
de 1963.

4961 e mala dez dias - para evea.
Urais juntadaê de recursos, e do ~amo não se tendo valido nenhuns iatetessado, 'ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste .Departamento a fim, de
efetuarem o pagamento 'da - taxa final
concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro dis prazo de
sessenta dias -- na forma do pargrafo
único do artigo 134 do, Código da
Propriedade Industrial.

Março de 1964

•

/%1* 440.430
Casas do Sabão - ' N* 417.053 - Fotofilm Week-End
Classe 16 -- -Lito Figueiredo
00M. Limitada.
panhia Limitada - Artigo' 117 númeN° 417.790
Mera Engenharia e
ro 1.
.
"Comércio de Materiais Elétricos LimiN° 441.303 - Organização Uban
tada.
Classe 33
klbirajara Casartelli e
N° 418.030
Ferdinando Pendes
Antonio Bianchini Neto - Artigo 117 Youkoute.
número 1. •
N9 418.204 --- Walonf Boeckel..
BELAMYL
N° 442.137 - Edifício - Vinte e
N° 418.660 - Rubens Salgado. •
Proprietxtrle
NATHISSON MIMLICAL CORPORAT/C4
Quatro de Maio -• Classe 33 -• José
N° 419.476 - Distribuidora de ProLicenciada
Joaquim de Almeida - Artigo 117 nú- dutos Farmacêuticos aLudairs. LimitaLR. SQUIBB à SONS, 13.A. PIRODUTOS
L
Qurincos PARMACEUTICOS
mero 4.
da.
lioLonicoa
N° 442.433 - Edifício Curitiba -N° 419.850 . -- Manoel Canhos Ro•
MARCAS DEFERIDAS
Classe 33 - Condomínio do Edifício mera.,
Por
despacho
do
Sr.
Chefe
da
SeCuritiba
Artigo
117
número
4.
!
N° 419.852
Indústrá e ComréN° 442.200
Prominofil
Classe
ção foi mandado averbar o contrato
cio
de
Móveis
Lauria
Limitada,
3
Laboratórios
Farmacêuticos
ExicTRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
de exploração da marca - Novo! N9 419.863 - Antonio Labanca.
DE NOME DE TITULAR DE
registrada sob número 242.306 - tas Sociedade Anônima.
N9 442.292 - Spenser - Classe
• N° 420.020 - Clinica e Pronto SoPROCESSOS:
constante do clichê abaixo; de proèorro Nossa Senhora de Lourdes Lipriedade de -- Novocol Chemical 17 - Fábrica de Canetas Deita LiDynornit Nobel Aktiengeselischaft mitada.
Manufacturing Company, Inc. - es- mitada - Com exèlusão de móveis
N9 420.040 - Weiser do Brasil LiPede para ser anotada na marca:
tabelecido nos Estados Unidos da de aço.
N° 443.018 - Antron - Classe 23 Zundung registro internacional número mitada.
America e em favor de - S. S.
N° 420.073 - Analqu,m
•
Sociedade
E.- I.. Du Pont de. Neinours And '67.298 a alteração de nome e transfe!Mit?. Dental Manufacturing Company
•
Anônima Indústrias • Qu.micas,
Company
Para
tecidos
em
geral.
rênCia
Anote-se
a
alterarão
de
noOf. Brrzil --- estabelecido no Rio aia
N 9 420.139
Companhia Pm Ame-*
• N9 442.962
Guafanazes
me
e
a
transferência.
Class'
janeiro -- Brasa - Averbe-se o conricana de Terras e Desenvolvimento no
se 38 - Indústria de' Papel Guaianatrato do exploração,Brasil.
,
zes Limitada - Com exclusão de mataEXIGÊNCIAS
borrão.
N 9 420.141 - Companhia Pan Ame..
N 9 443.262
- Matarnato-QuanbraSchering Corporation -- No pedia° ricana de Terras e Desenvolvimento
si! -- Classe 2 Quirubrasil Quimica de caducidade da marca Desenfio! -- no Brasil.
Industrial Brasileira Sociedade . Anôni- Número 258.010 - Cumpra a exigênN° 420.142 - Companhia Pan Amema - Sem direito ao uso exclusivo cia. •
Proprz.etárla
ricana de 'Terras e Desenvolvanento
aiovoCOL C911:MICAL MANUFACTURING da expressão.
-. •
no Brasil.
Importadora Ornar Zinunermann
Nu 443.144 - In-Tegral - Classe
COMPANY INC.
N°' 420.189 - Academia Mineira
No
pedido
de
transferência
da
marca:
Tewfik Ibrahim Ades.
Licemiada
Casa Bayard - Numero 386.494 - de Lstras.
N°
443.133
Eles-: Rail Spike
1
- N9 420.201 - Carlos Carodos.
CO,O?
Cumpra á exigência.
5 . WHITE DENTAL MIP G.
Classe 11 - Elestic Rail Spike IndúsBRAZIL
N9 465.875 - Galeria Paulista de Limitada.
tria e Comércio de Grampos Elásticos Modas Sociedade Anônima - Cumpra
Barão Publicidade
N° 420.230
N 9 420.405 -• Impressos Comerciais
Por despacho do Sr. Chefe da Se- . para Trilhos Limitada - Com exclu- a exigência.
. são, foi mandado averbar o contrato são de grampos elásticos para trilhos.
Ns, • 460.804 - 460.807 - Impor- Impresso Limitada.
N° 443.130 - Ter-Plan -.• Classe tadora Ornar Zimmemamm CompaNe 420.411 -- Luatur . Passagens Lide exploração da marca - Versene
.
s- registrada sob número 143.830 16 - Ter-Plan Sociedade Anônima nhia Limitada - Cumpra as exigên- mitada.
Pavimentação Terraplanagem -Comér- cias.
N° 420.448 - General Telefônica
constante do clichê abaixo, de co e ndú
I stri a.
do Brasil Limitatia. propriedade de - The Dow Chemi1\1° . 443.122 .-- Xervitt - Classe 21
DIVERSOS
cal Compariy --a estabelecido nos EsOficina Nlecanica
N° 402.578 .
,-- Indústria Mec?nica Xervitt Limitatados Unidos da America e em favor da -. Com exclusão de alavancas de
Aquiles Limitada.
N° 457.509 - Francisco da -Rocha
Produtos QuiiniCos
de - Dow Química do Brasil Socieda- câmbio e silenciosos.
N9 '420.651 •
1 Penna - Arquive-se o processo.
de Anônima 7-, ,estabslacida ems.São
Classe , • N 9 465.919 - ..-' Alceu Rodrigues ...."-. Citem- Limitada.
4
3.183
.-Luvorem
--s
N''4'
Prado -- Brasil --- Axerhe~ o
N" 420.705 - Joferib Mecánica
2 - Olin Mathieson Chemièal Corpo- I pela Seção.
t
trato de exploração.
s.
leografica Limitada.
réton. •
l Prossiga-se rsam as indicações feitas.
N 9 420.760 .- Comércio e Indústria
. N9 442.519 - Emblematca - Clas- i
,
Eletrônica Naèional Limitada.
se 42 -- Indústra de Bebidas Porto
NOTIFICAÇÃO
.
,
Principe Limitada.
N° 420.935 '-- Serralheria Modelar 1
. N° 442.556 .- Guia Geral da Ci- .n conv.dado o requerente abaixo Limitada.
Niteroi
- Classe 32 .- 13er- mencionado a comparecer a êste DeGu:marães
siade
de
N° 421.252 .- Neves
PrOlá`fetrii
liardino finca Florido . •
partamento afim de efetuar o paga- Limitada.
OMPANY
D OW CHEMICAL C
N° 440.660 -• Dythal --- Classe
'Empresa Chedi Fera,
mento da taxa final do processo:
N° 421.940
Licenciada
• - Metalmina Sociedad Anonima Co
roviários de Artigos Domésticos LimiN°
188.546
Mareai
Piccaddly
-(.D OW QUÍMICA DO BRASIL S/A. mercial Industrial. Agropecuária Mine Bar Pigalle Night Club Limitada.
tada.
y Financiera.
ra
N 9 422.012 - Sociedade Imobiliária'
EJPEDIENTE DO SERVIÇO DE Menguã
TRANSFERÊNCIA DE NOME
Limitada.
INSIGNIA COMERCIAL
RECEPIÇÃO DE INFORMAÇÃO
N° 422.078 - Bar e Restaurante
DE TITULAR DE MARCA
DEFERIDA
E EXPEDIÇÃO .
aLa Vie co Rose» Limitada.
The Dow Chemical Company N' 440.326 - Fundação para o
N 9 422.135 7. Ademar Manarini.
Rio,
11
de
março
de
1964
N° 422.173 - Placido Paschoal. ,
transferência para seu nome da mar- Progresso da Cirurgia
Classe 33
Empresa Fluminense
gas Versene - número 143.830
N 9 422.186
Sanatório .São laicas Limitada
ARQUIVAMENTO rig PROCESlie- Anotasse ds,; transferênci.
Artigo 11,4. as
SOS DE MARCAS REPUBLICA- de Engenharia Limitada.
N° 4363637e.-- Organização Imobiliá- - DO 'POR TEREM SAIDO COM
N° 422.221 -• H. JreliIng 8 Irmão
• .:(1•15
0rE •41;
.sss 4,ssIG ÊN 4IA
sClasse 33 - DanteSar:
Limitada.•
rid
INCORREÇÕES. N° 422.253 .- General Electric Com.
t, r•OS
sas
T.ivJ .88.
fat h - Artigo 114.
1
• Seagerssi doesBrasil
A. :i•Eatelca
N9 37L894' -i- Transformadora pany
Bebidas -' no pedido de- n-ekedo- FRASE :COMERCI A DEFER1i5A Sionx Limitada.
• N° .422.254-- General Electric Comraço de slontrato • da marca 2518.(347
•
L.
N9 428 M8 - Tome Xarope aQueiN° 401.162 - IndupIastica Artefat- pany.
Diga so5bre o clichê. O aprájn- foz» e Ttina 8 i•t for Capaz -- Classe tos Plásticos Limitada.
_
422.264 `- Sociedade Melhor-iW
gado não está de acOrdo com o peidi- 3 -- Paidsitdr: Químicos stElekeiroass
N 9 401.811 - João Abramides Ne- mentos de ,Sapto Amaro Sociedade
Ilo de averbação de contrato.
sk:,
Sociedaderiônima ..- Artigo 121.
to.
Anônima.
,
• ras SP
sete
Empresa de RevesN9 402.256
N° 422.302, - Murakami Agro Co...
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES, - E NOME COMERCIAL DEFERIDO timentos
e Materiais de Construção marcial Limitada. DAs SEÇÕES REPUBLICADOS
Falte
Rodrigues
Limitada cErmaca.
'422.303'
' •
POR TEREM SAIDO COM
N 9 440.518 - • Associação Umua„
N°
412.393
-Adalberto
Zanl
Limitada.
. INCORREÇÕES
- rama de Campos do Jordão Associa- niz, Aloysio Correa Natio Junior• e - N° 422.401 '-- ConfecçõeS Sefetix
ção Umuarama de Campos de Jordão
Victor Claudio Lavoie e, Galdino. -Si- Limitada.
Rio,' 11 de março de 1964
Artigo 109 número 1.
queira Neto,
N° 422.429 - Cerealista Arneixeiro
TITULO DE ESTABELECIMENTO
.
Notilioação
N° 414.944 - Materiais.. para s dona- Limiteda
ias!
•
DEFERIDO
Comerciai se Impbrtruções Macori Limitada.
N° 422.443
Uma vez decorrido o prgo de reN° 439.809 - Predial Brasilia N° 416.456 . - Salão Cabelereiro -tadora Auro Lirti;tada.
rso previsto pelo artjgo 14 da Lel Classe 33
Pred:al Brasilia Lim tada sCsiesel 'a Limitada. Balmeida Imobiliária
W 422.463
•
• J '•
mero 4 .(54"á de 29 de dezembro de
Artigo 117 rulin,ero 1.
N' 416.518
Dorivaldo Xerfan. e Comercial Limitada.
'•
•
.
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Nó 422.485
Papmat Impressos e
No 459.067 - Higinlo Vara.
No 459.989 - Indústria e Comércio
Materiais de Escritório Limitada.
N9 422.505 - Pavia i Companhia Sonora. Canana Vianna Ltda.
No 459.112 - Esau Homero.
Limitada.
N° 459.244 - Imobiliária e Incor,N O . 422.507 - Companhia industrial
poradora Thau Ltda.
Pastoril.
N° 459.260 - Mineração Retiro do
• Nv 422.516 - Companhia Industrial Sapecado Ltda.
e Comercial de Minérios Cicomine.
NO 459.261 - Mineração Austral LiN° 422.555 - MeCânica
Produtos mitada.
N° 422.867 -- oMega
No 459.262 - Mineração Boreal LiAlimentícios Limitada.
Indústria de Sofá mitada.
422.960
No 459.289 - Iorque
e InCama Cardeal Limitada.
dústria de Bebidas Ltda.
N , 423.001 - Carlos José ArchenN° 459.295 - Oswaldo Nery de Sá.
berger.
' No 459.296 - Incineradores Cirus
N'' .455.716 - Ivi Incorporação e Ltda.
Venda de Imóveis Ltda.
No 459.300 - Ind. Alimentícia SanNo 455.181 - Calçados Grilo Ltda. to Antônio S. A.
456.:.:49 - Sara Leichter GoldsNO 459.309 - Auréb Marçal Parira.
N° 459.341 - Fá.brica de Móveis
tein.
N3 456.251 - Casa Gebara Ledas Bananal Ltda,
8. 'A,
N° 459.355 - Organização Monteiro
No 456.257 - M. Souza Marinho & Imóveis
Ltda.
Cia. Ltda.
N9 459.360 - Pedro Correa Porto
No 456.496 - Manoel Paria Campos. e Daniel
Ferrira Pestana.
No 456.497 - Enio Fonseca - FeNo 459.393 - ServotUnica Eletronolipe Augusto H.anriot Drturunond Guy Momo de Almeida Gonçalves? c Industrial Ltda. , •
José Fialho Pacheco - Joaquim José
No 459.395 - Auto Capas Estádio
Bastos e Milton Colen.
Ltda.
N" 456.498 - Enio Fonseca - FeNo 459.396 - Cons-trutora Vieira
lipe Augusto Hanriot Drummond - do Minho Ltda.
Guy Afonso de Almeida Gonçalves NO 459.398 - Centro Espirita CaJosé, Fialho Pacheco - Joaquim José minheiros da Verdade.
Acis
e
Milton
Colai.
Ba s
N9 359.447 - Etel El'aprêsa Técná_a
No 456.499 - Fabiano Otoni Vieira.
No 456.500 - Dr Mudo Athapde. de Engenharia Ltda.
No 459.460 - Malharia "Uniflatex
NO 456.501 - Muclo Athayde.
N° 456.502-- Dr. Macio Athayde. Ltda.
N° 449.475 - Malharia Umflatex
•N° 456.503 - José Godoy Castro. Ltda.
• NQ 456.505 -,Wilson Dias Parira.
N° 459.561 - Maximus Produções
N° 458.689 -7 Fanor Façanha vou- Ltda.
Unho.
NO 459.560 - João Cortes de Barros.
N3 45 8.691 - José Meloal.
No 459.511 - A Mercantil Ltda.
icar
S.
A.
Co•t•
N°
458.692
Mo
•
No 459.512 - A Mercantil Ltda.
:Ureia de Automóveis.
No 459.563 - Andre Aquilino. .
No 450.707 - Farmácia Belacap L1No 459.569 - Companhia Auxiliar
tnitada.
Construções e Reparos Navais °CaNo 458.756 - Com. de Calçados de
cren".
!Taoca] Ltda.
No
- Tabacaria La HebaNo 453.'757 - sulmar Distribuidora nera 581.647
Ltda.
le Bebidas Ltda.
N° 438.769 - Emprtasa Construtora
No 601.476 - Ind Semeraro S. A.
18..arala Ltda.
Metalúrgica em Geral - Arquivemse os processos.
No 458.791 - Bmed1to da Silva.
N" 453.801 - Blochernie GesellsInft M. B. H.
NOTICIÁRIO
No 458 802 - Bioehenue Gesellsrhaft M. B. H.
Confecções
de
Maios
N° 458.827
Oposiuem
Jane n Ltda.
Hora
do
Bras.1
Se;
52.845
Casario
Henrique
dos
Anoaima
No -1
tériao número 112.36:ii i'rivilégio glo
tantos.
"-"nr da Fonseca invenção de Markus Sec alada Anôni""" ema .
klme:da,
Indústria e Comércio Renus Limita458.874
Corticeira
Sul
AmeriNo
da Oposição ao rermo número
ama Ltda.
No 458.875 - Corticeira Sul Ame- 112.583 - Privilégio de invenção de
Hans Octlker.
ricana. Ltda.
No 48.891 - Parana gricola Ltda.
Mecânica Industrial Estampotee LiNo 453.892 - Paranacastro
N9 458.396 - Nair de Mello 4 Cia. mitada - Oposição ao têrmo número
132.358 -- Nlodêlo industrial de ClauNo 458.898 - Nair de Mello.& Cia. diu Brito.
aff.a. •
Ancora Indústria e Comércio
No 458.990 - N.a1r de Mello & Cia.
- Oposição ao têrmo número
Ltda.
138.829 - Modêlo iml ustrial de DuN° 453.908 - Santo-,. Sil-. & Silva. racour Suziedade Anônima Indústna e
No 458.909 - Santos Silva & Silva. Comércio.
N9 458.931 -- Radiolar Ltda.
Sociedade Anônima Indústrias ReuniN: 45 8.947 - Pla.-ata , A. Comérdas F. Matarazzo - Oposição ao tércio e Indústria.
S. A. Comér- mo número 139.085 - Modêlo indusNo 4 5 °. Q48 cio e Indústria.
trial de Artefatos de Bambu Take LiN° 458.591 - Dolmen Construtora mitada.
.
Ltda,
S. Occh ralini 6 Filho Oposição
No 458.952 - Casa Tosi de Laticiao térmo número 139.185 - Modelo
'‘ l os fs" rrios Ltda.
N9 458.957 - Ind. de Tecidos Poli- industrial de Bentivoglio Marin!,
tex Lida
Ancora Indústria e Comércio UnnN9 459.006 - Plexividro Ltda.
tada .- Oposição ao têrmo número
459.011
Sociedade
Comércio
No
e Indú stria de Ratreração Valifor- 140.152 IVIodélo industrial de Duracour iociedade Anônima Indústria e
nia Ltda.
Jorge da S11- 'Comércio.
N0 459.018Arnaldo
.. _
Ancora Inuústrla e Comércio Limi1111.

Março de 1964
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Oposição a. o térmo miamo •Indústria de Tun,., e Artefatos de
140.240 - Modêlo industrial e Du- Borracha lias Limitada
Oposição ao
racour Soc;cdade Anônima Indústria e térnio número 110.S9 - Modê:o
Comércio.
dustrial de Duracour Sociciiadc ,Nném
.Ancora Indústria -e-Comércio Limi- niraa Indústria ,e ex mércio •
tada - Oposição ao Oral° número
Companhia Antartca Paulista
140.242 Modélo inustrial de Duracour Sociedade Anôrirna Ind .istria e tria Brasileira cie Bebidas e Conexos
- Opasição ao têi trio número -113.134 ••.
Comércio.
Ancora Indústria e Comércio Limi- - Privilégia de invenção de Ab Sto.
tada - Oposição ao tèrmo número ckholnis Bryggeries.
140.279 - Modelo industrial - Daadro 'indústria Walita - Sociedade
raour Socicdade Anônima Indústria e Anônima -- Oposição ao têm° mimem
Comércio.
ro 113.533 - Privi legio de invenção
Indústria de Tenis e Artefatos 0e de General E'cctric Company.
Borracha íris L:n.itada ,-- Oposição ao
tênia) número 140.388 .- Modelo ln-I R i o, 11 de março de 1964. .-- As,
dustrial d, Durècour jociedade Anô-' guem um total de 49 laudas. .--. Na.
t toa Alt.tut Zavicr.
aluna Indústria e Comércio.
toda L.

Certificados Expedidos
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 1963

rÉ1RMOS

MARCAS

MARCAS

TÊRMOS
III

402.184
4C9.930
409.931
452 039
483.111
584.779
487.617
488 493
489.218
489.584
439.585
524.933
534.052
554.224
568.318
577.181
581.947
584.176
584.534
594.670
594.901

288.620
288.621
288.622
288.623
288.624,
.288.625
288;625
288.627 '
283.628
288.629
288.630
288.631
288.632

288.633
288.634
288.635
288.636
288.637
288.638
288.639
288.640

288.641
288.642
288.643
288.644
288.645
288.646
288.647
288.648
288.649
288.650
288.651
288.652
288.653
288.654
288.656
288.656
288.657
288.658
288.659
288.660

596.722
593.211
599.393
593.641
599.989
599.994
599.998
600.145
601.291
601.732
601.734

601.808

602.009
602.010
602.876
602.926
603 022
603.053
603.056
603.062

-CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 27 DE SETEMBRO DE 1963 1
I
TERMOS

194.958
262.060
262.062
f'326.460
362.049
.362.059
377.978
374.417*
380.236
381.198
382.160
382.376
383.586
386.847
388.109
388.225
391.835
391.917
392.285
397.839
399.902
401.144

MARCAS

288.576
288.577
:1
288.578(\
288.579;1,aq.:
288.580
288.581
288.582 ie,'
-no•- 283.583' a
,-, 288.584-2S6585
288.5103
r 188:587
288.588
288.589
'
288.590
, 288.591
288.592
288.593
288.594
288.595
288.598
288.597

TERMOS

,
MARCAS

401.679
• 288.598
491.868
288.599
•
402.568
288.600
I 403 150
AI 'y2-'2881601
1
288.602
' 404 798
tr 4052200
288.603
s
, 4Q9.432
288.604••/
288.605
408.629
,406.630
288.606
408.181
288.607
288.608
408.459
109.421
288.609
409.470
288.610
•
288.611
409.724
• 409.930 '
288.612
288.613
409.9)1
288.614
409.903
288.615
410.000 "288.616
410.016
288.617
410.017
288.618
410.or7
288.619
294.426
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Certificados expedidos em 12-9-1963

•

Março de 1964

Certificados expedidos era 18 de-setembro •de 1963.

•
Mr.reas

Termos

287.899
267.980
-28i.901
287.902
287.9)3
287.904
257.905 •
287.9jj
287.907
287.988
287.909
287.910 287.911
287.912 •
287.913
287.914
287.915
287.916
287.917,
287.918
287.919
287.920
287.921
287.922
287.923'
287.924,-.
287.925
287.926
287.927
287.928

• 7/ .459
134.861
196 307
204 829
229 156
229;276
230.383
-231.898
232.123
236.243
242.767
265.266.
305.377
278.154
267.669
382.854
.883.039
291.338
.392.31C
393.376
393.925
397.089
:58.114
3!8.435
• 398 436
399.008
399.025
399.600
259.603
399.604

.Marcas

Termos

399.605
:A c . 757
39! 888
359 894
800.790
‘Od.892
408.793
400.794
4(0.795
400.839
403.924
401.925
401.926
401.927
403.704
A04.058
404.845
404.846
•8 404.862'
407.485
407.497
807.624
.407.625
408.240
4'8.259
408.343
408.844
408.345
, •

288.929
287.930
287.933
287.932
287,933
287.934
287.935
287.936
- 287.937
287.938
287.939
287.940
287.941
\I
I ' 287.942
287.943
287.944
.287.945
287.946
_
287.947
287.948
•
287.949
287.950
287.951
287.952
287.953
287.954
287.955
287.956
287.957

Certificados expedidos era 13-9-1963

Marcos

, Termos

_

287.958
287.959
287.960
287.961 287.962
287.963
287.964
287..965
287.966
287.967
287.968
287.969
287.970
287.071
287.972
287.973
287.974
287.975
287.978.
287.977
287.91b,..
,:.-287.979;r
287.980287.981,
287.982
287.983

271.592
235.333
305.747
-336.136
336.383
342.548
349712
363 006 .
I
364.436
I
370 184
370.394
372.262
372.563
375.035
377.194
373.786
380.745
381.830
•
381.879,8
á82 851888'8 88.^_
386062 . .;
389.553
389.560
389 805
390.394
392.463'
394.282
394.283
396.851
396.894

397.162
397.801
398.069
398.569

287.994

287.985
287.986'
287.987
287.988
287:989 .
287.990
287.991
237.992

Termos

Marca

393 610-'
_398.732
398.734
399 050
399.229
399 316
399.366
' 399.95'9
409.818
409.8 80
40f.t91
401.269
40t 330
401.569
401.929
401.999
402-150 --402.411.
462.4Ã •
.40i.-8Sá8
402 834
402 835
401475".
• 40-3.1fr78
/40á.2814
403.284
403:285
403 291
403.431

287.993
287.994
287.995
287:996
287.997
,287.998
287.999
288.000
288.001
288.002
288.003'
288.004
288.005
238.006

288.007
288.003j
- 288.009
•41=288.010
•
_288.011
288.012
-Z8288.0/3
288.014
- 288.015
-1' '288.016
-.288.017
.288.018
288.019
288.0202q8.021
403.446
288.022
406.468
288.023
407 078
288.024
408.455'
288.025
409 456
288.026
-

•

•

Termos

Marcas.

Termos

191.481
193.233
272.496
272.498
299.767

288.193
288.194
288.195
288.196
288.197

398.791
399.155
399.331
399.714
400.930

288.232
288:233,288.234,
288.235
288.236

313.746
336.609
338.746
353.678
356.701
358.225
364.759
369.502

288.198
288.199
288.200
288.201
288.202
283.203
288.204
288.205

400.932
401.081
401.558
401.840
401.907
4028348
402.728
402.788

288.237
288.238
288.239
288.240
288.241
288.242
288.243
288.244

371.162 •
372.504,
372.788
375.519
376.896
377.892
380.006
381.014
383.248

288.206
288.207
288.208
288.209
288.210
288.211
288.212
288.213
288.214

403.248
403.260
- 403.483
403.862
404.985
405.125
405.467
405.468
405.500

288.245
288.246
' - 288.247
288.248
288.249
288.250
288.251
288.252
288.253

385.370
385.508
387.188
387.353
387.845
388.898
389.200
389.241
392.378
395.475
396.476

288.215
288.216
288.217
288.218
288.219
288.220
288.221
288.222
288.223
288.224
288.225

405.577406.518
406.524
406.732
407.137

288.254
288.255
288.258
. 288.257
'8.288.258
288.259
288.260
.• '288.261
288.262
288.263
288.264

397.210
397.360
397.913
397.914
398.534
398.551

288.226
288.227
288.228
288.229
288.230
.288.231

409.532
409.533
409.568
409.569
436.293

•

Certificados expedidos era

. Termos

140.526
330.009
373.772
374.158
385.477
389.688
389.694
389.783
393.739
396.708
397.087
398.085
398.484
398.743
398.760
398.784
399.181
399.236
399.237
399.238
399.239

19 de

407.755

407.944
408.987
409.339
409.355
409.365

_MPrcas

288.265
288.266
288.267
288.268
288.269
'

setembro de 1963.

Marcas

Termos •

.. Marcas

288.270
288.271
288.272
288.273
288.274
288.275
288.276
288.277
288.278'
288.279
288.280
288.281
288.282
288.283
288.284
288.285
288.286
288.287
288.288
288.289
288.290

399.247
399.533
399.644
400:583
400.791
400.952
400.953
402.049
402.130
402.386
403.033
403.034
403.255
403.718
406.175
406.417
406.543
408.800
408.902
409.116

288.291
288.292
288.293
288.294
288.295
288.296
288.297
288.298
288.299
288.300
288.301
288.302
288.303
288.304
288.305
288.306
288.307
288.308
288.309
288.310
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MARCAS DEPOSITADAS

1

rubi:cação feita de *cardo com o art. 130 do CtIdiso da Propriedade Izlebastris.l. Da data da putálaaçáo ~mak a
cerre; • prazo de ta dias para o defwimento do pedida. Dualhate asse pra ga poderio apresentar álea opatiffme ao Dep~ots
~ai da Propriedade Industrial aqueles que se Imitarem prejudicado, coro a Gomou& do Minta: requer/d•
lixivia, lã de aço, Pomadas para calTermo n.9 617.419, de 18-11-63
Produto
n imicos Fluid Plastic Ltda. çados, palha de aço, preparados para
São Paulo
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limFLUID PLUTIÇ
peza, panos de esmeril e material abraInd. Brasileira
sivo empregado na limpeza de metais e
Classe 1
objetos, sabões em geral e saponáceos,
Substâncias químicas (vinil) utilizados velas e velas a base de estearias,
na fabricação de bonecos de material sabões em p6, os flocos, esponjas de
plástico
limpeza
Termo n.° 617.420, de 18-11-63
Terno n. 617.427, de 18-11-63
Tipografia Nipo-Brasileira Ltda.
Luiz Alfredo- Pillon Junior
' Paraná
São Paulo

NIPO—BRASILEIRA
Ind.. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.o 617.421, de 18-11-63
Instituto de Traumatologia e Ortopedia
Ltda.
São Paulo
TRAMTOLOGLE

E ORTOPEDIA
Ind. Brasileira
Classe 10
Aparelhos, instrumentos e petrechos
para a medicina

Classe 46
•Detergentes, sabões, etc.

Termo n.° 617.422, de 18-11-63
Nicolau Antonio Daia
São Paulo

Termo n. 617.428, de 18-11-63
Tecidos Juliana S. A..
São Paulo

ALFAIATARIA
DAIA

Classe 33 Titulo
Termo n. 617.423. de 18-11-63
Celnak — Comércio e Importação Ltda
São Patilr

CELNAK
Ino.. Brasileira
Classe 11
Ferramentas
Termo n. 617.424, de 18-11-63
Pôsto Shell Brasil Ltda,
São Paulo

SIELL BRASIL
Ind.. Brasileira

Classe 47
Graxas e ó leoa lubrificantes
Termo n. 617.425, de 18-11-63
San — Sociedade Exportadora Ltda.
São Paulo
SELI
Ind. Brasileira

Classe 36
Sandálias
Termo n. 617.426, de 18-11-63
LusvInil — Indústria e Comércio de
Ceras e Produtos Congêneres Ltda.
São Paulo
Classe 46

LUSVI LTIL
Alvejantes. amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos.
detergentes, esponja de aço, fósforos,

TECI DOS
JULIANA S/A
Classe 23
Nome comercial
Termo n. 617.429, de 18-11-63
Gersinpa — Comércio de Utilidades
Domésticas Ltda,
São Paulo
GERSIR4
trid. brasileira

Termo n. 617.430, de 18-11-63
Termo n. 617.432, de 18-11-63
"Argeribras" Comercial, Importadora e ' Panificadora "Luar do Tatuapé" Ltda.
• Exportadora Ltda.
São Paulo
São Pálio •

• LANGOGEP
Ind. Brasileira
Classe
Alcachofras, aletria, alho.. aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz: atum,. aveia. avelãs, :cite. azeitonas,' banha. bacalhau, natas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão. camarão, canela
em pau .e em pó, cacau. carnes, chá,
caramelos chocolates, conteitoa, cravo,
cereais–cominho. creme de leite, cremes
alimentícios, croquetes.. compotas. cangica. coalhadas, castanha. ceola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços. dendê, dõces, dõces • de frutas. espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas. ftcuias. flocos, farelo, fermentos feno.
figos. Mos, frutas secas. naturais e cris
tatizadas. glicose, goma de mascar, gorduras.- grânulos, grão de bico, gelatiaa,
goiabada. geléias, herva doce, hese
tnale, hortaliças, lagostas línguas. leite.
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias. mariscos, . manteiga,
margarina, marmelada. macarrão. massa de tomate, mel e melado. mate, massas para mingaus, molhos. moluscos,
mostarda. mortadeia: nós moscada, no
seit' óleos comestíveis. ostras. •3:115'
paca. patos. pralines. pimenta. pás para
pudins. pickles, peixes, presuntos patês. petit-pois. pastilhas. pizzas, puma'.
queijos. rações balanceadas- para vilmais. requeijões. sal. sagu. sardinhas,
sanduiches, salsichas. mimes': sopas en.
latadas, sorvetes. sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca. tal:leras, talharim, tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves, torsões, toucicinho; vinagre

Termo n. 617.431, de 18-11-63
Bar e Restaurante Iguaçu Ltda.
Classe 8
São Paulo
Para distinguir: Artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral: aparelhos
e artigos para . instalações elétricas e
artigos elétricos e eletrônicos ara au
tomóveis, aarelhos e acessórios de rádios e eletronicos ara automóveis, aare
lhos e acessórios de rádios, aparelhos
e instrumentos didaticos: instrumentos
de precisão; instrumentos científicos:
IND. BRASILEIRA
acendedores, acendedores elétricos, apitos, acumuladores elétrcos, aspradores de
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falantes, antenas, acumuladores, amplficadores. anemómetros, arnperômetros, assa.
Classe 41
deiras elétricas, adaptadores de microscoplos, agulhas para fonografos, aque- Para distinguir: Pães, bolos, biscoitos,
roscas, sandches, ejnpadas pastéis;
cedores de ambiente, aparelhos de contortas e café
trole e medida, aparelhos "de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
Têrmo n. 617.433 de. 18-11-63
sentinas, mictorio e outros locias, apaMármores e Granitos •Sadal Ltda.
relhos de ligações para banheiros, apa
São Paulo
relhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta tennd.All"asileira
são, aparelhos automáticos para descarga de agua, aparelhos de alarme, apaClasse 4
relhos de aquecimento central
Mármores e granitos em bruto

IGUAÇU

1

LUAR DO
TATUAPÉ
IND. BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir os seguintes artigos:
Pães, biscoitos, bolachas, pães-doces,
queijos, doces, panetones sorvete e café
Termo ri. 617.434. de 18-11-63
Abracatet ArHaton de Metais Ltda,
São Paulo

ABRAÇAISG

Ind. Beasileira
Classe 21
Prelo (parte integrante do veiculo),
mecanismo para acoplamento de vet.
cuia! ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amortacedores de choques, paracroques, carro.
ônibus. automóvel, anteparos auto-ca..
minhões. alavancas, alavancas de caia.
bio. alavancas de freios, breques, barra: de freio, braçadeiras de mola, buchas. barcos, barros de tração. barras
de direção, cabos de veiculo', carroce.
rias, chassis, carcassas. coroas. capota&
engates para velculos, engrenagens, caibreagem, feixes de molas, hélices, molas, motociclos, mancais de veiculo",
pedais, paralarnas. porta laterais. pinhões. porta-rodas, parabrisas, para.
choques, pistões, rodas, reboques, tambores • de freios, varetas de veiculo'.
bicicletas. motocicletas, retentores, micos
para bicicletas, braços pare veículos,
trapos circulares para veiculo., cubos
de veiculos, desligadeiras, fronteira.
para veiculo:, manivelas,
para-lamas, varetas de controle do
afogador e acelerador
Termo n. 617.435, de 18-11-63
Indom
Conservadora Predial Ltda.
São Paulo

INDOM

Ind. Brasileira

Classe 16
i Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimenta.
ção, calhas, cimento, cal, cre, chapas
isolantes. caibros, caixilhos, coluna.,
dapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris. fuvas
de função, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de 'paredes, asa.
deiras para construções, mosaicos, proI dutos de base asfáltico. produtos para
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atitenas, amplificadores, anemometroa,
Termo a. 617.442, de 18-11-63
tornar ' tmpermeabilizantes as argamasOuro Serviços Financeiros, S. A.
amperóinetros, assadeiras elétricas. adapsas de cimento e cal, hidráulica pedreSão Paulo
aquecedores, abat-jours, alto-falantes,
gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, liquides ou sob outras formas
fonografos, aquecedores de ambiente.
CARTEIRA DE
to ou gesso para tectos e paredes, papel
aparelhos de controle e medida, apareI NVESTIMEITT OS para revestimentos e outros usos nas
lhos de expurgo utilizádia na limpeza e
OURO
construções, persianas, placas para padesineecçâo de sestinas, mictorios e
Ind.
Brasileira
vimentação, peças ornamentais de cimenoutros locais, aparelhos de .ligações paClasses:
33
e
50
para forrai casas, massas 'anil-ruidoa
ra banheiros, aparelhos de ar refrigeTitulo
paia uso nas, construções. parquetes,
rado aparelhos de ar condicionado,
portas, portões, pisos, soleiras para porTermo n. 617.443, de 18-11-63
aparelhos de alta tensão, aparelhos autas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- Indústria de Bijouterias R C Ltda. tomáticos para descarga de água, apacos tubos de ventilação, tanques de ci- i
São Paulo
relhos de ar refrigerado
alento. vigas. vigamentos, vitrós
Lm. Termo n. 617.448, de 18-11-63 ind., Brasileira
Terralo n. 617.436, de 1811-63
Ema — Indústria e Comércio de ProVieira -- Graf tLda.
dutos . Quimicos Ltda.
•saase 11
' São Paulo
São Paulo
Abotoaduras para punhos, aguas ma-(
VIEIRA—GRAF• l•
rinhas Japidaaas. dàillléteS para adeasar
Ind.. Brasileira
vestuários, de metal precioso, sarni- eInd.Sgasileira
adorno na/angandans, ' berloques. briipi
Classe 50
cos, broches. col -a ress • tontas de metais
Impressos
ou Pedras reciosas ou semi-reetosas e
Classe 46 Termo ti. 617.437, de 18-11-63
suas imitações usadas como adornos Alvejantes, amidos, anil, água de lavaArtenio T'assinari, Ocecio Tassinari, ou na confecção de bijouterias, corren- deira, água sanitária, cera para soalhos,
Walter Lazarini e Waldetnar Carreiro tes de uso incl!..idual ara adorno dia- detergentes, esponja de aço, fósforos.
Pacheco
is-i as tes lapidados esmeraldas lapatadasa lixivia, lã -de aço. pomadas para cal:
São Paulo
medalhas 'com saia°. pulseiras 'safiras çados. palha de aço, preparados pare
!aliadas. topázios, .apidados. tuaaalinas polir e limpar madeiras vidros, metais
lapidades e runmezas lapiciaaaa
e objetos. panos para polir e para limPROCURINTER
peza, panos de esmeril e material atra
PROCURADORIA,
Termo n. 617.444. de 18-11-63
alvo empregado na limpeza de ,netas r
GERAL DOS •
Agenda Santa Clara Ltda.
objetos. sabões em geral , e saponaceos
• São Paulo
velas e • velas a base -de estearias.
CAPITAL "Ç' •
sabes em pó. In flocos, esponjas de
.PLATat

Termo n.o 617.452, de 18-11-63
Indústria de Artefatos de Plásticos.
Laguna Ltda.,

São Paul',
LAQUN,A, orasileitzt

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material'
plástico e sylon; recipientes fabricados
de material plástico, revestimentos con-'
leccionados de substâncias animais, minerais ou vegetais; armações para óculos bules, bandejas. argolas, açucareiros, bases para telefones, isaldes, bacias, bolsas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas, e utensilios. cruzetas,
caixas e saquinhos para acondicionamento de alimentos, caixas de material
plástico para baterias, coadores, copos,
canecas, colheres conchas, cestos para pão cestinhas, capas para álbuns,
cálices, cestos, castiçais para velas, caixas plásticas para guardar objetos. descasso para pratos, copos e capinhos de
plástico, caixinhas de plático para sorvetes, colherinhas, garfinhos forminhas
de plástico.. discos de mesa,. a-aojos pa-

ra óculos embalagens de material plástico, estojos para objetos, eapurnas de
naylon, esteiras enfeite:. .para automovais. massas anti-ruidos. escaadores
pratos, 'unis, formas paro doces fitai

noocios

Ina. orasifelra.

INTERIOR

Classes: 17, 32, 33, 38 e 50
Titulo
Têm»
Bar e

n. 617.438, de 18-11-63
Café 3 Avenidas Ltda.
São Paulo

AYENIDAS
(Ina. Jorasileira
Classe '50
Impressos

CARTEIRA DE f
INVESTIIIENNS
OURO
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

limpeza

batedeiras. guarnições de material piás,
tico para utensílios e reaseds. galeria
para
cortinas, laminados piasticos tais
Ltda.
mantegueiras, malas. ploradora
cheiras,
São Patito
•
para móveis, pedras pomes artificiais
POLCA
Pulseiras para relógios, proteto es pari
Incl.. Brasil etre,
ducumestos, placas, rebites. raiinhas, secipientes, suportes, saleiros aPaos, dia
Classe 5.1r
las. tubos para seringas, trav-ssas, va.
pressas
ilhames, vasos, xiçaras, colas a frio
Termo n. 617,450, d 13-11-63
para borracha ou vidros, pasta adesiva
pedras para afiar
Craaércio e Indústria de Roupas Brancas
"Ductil" Ltda.
rebolos,
adesivos para tacos
esmeril,
para cl'rreiu'
pastae
e ladrilhos e colas . iiàdas nas Imitis.

Classe 50
Impressos

Termo n. 617.449, de 18-11-63
Volga — Auto Peças e Acessórios

Teimo n. 617.445. de 18-11-63.
Santos ti Simão
São Paulo
Ia/RR E
COMERCIO DE
ARTEFATOS DE

FERRO E FORMICA
Classes: 11 e 4

Termo n.'617.439, de 18-11-63
Ouro Serviços Financeiros S. A.
São Paulo

•

Termo n. 617.440, de 18-11-63
Artenio Tassinari, Odeclo Tassinari,
Walter Lagarini e WaIdemar Carreiro
Pacheco
São Paulo

PROCURINTPR
Ina.
15rasileira)

Titulo
Termo n. 617.446 de 18-11-63
Lima — Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
São PRiilo

Ifld.

IYAJ1

j1ejra

.sr.lantes. filmes, fios de ceiulose, iècho
para bolsas, facas, guarnições de mesa
guarnições para llquiddicaciores e pari

DUCTIL.

,Ind. brasil Ai /-$4.

Tênno n.° 617.453, de 18-11-63
Socierlar:-. Comercial Palheiros Ltda

-Glasse

PM/ t)

Para distraiu!! Artigos de vestuarlos

- e roupas feitas em geral .

Classe 16
Amido. alvejantes, anil, água de lavadeira água sanitásia. cesa para asadalhos, detergentes, esponjas de aço. fósforos. lixivoa, lixas. lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço. preparados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais" e objetos panos para
polir e para limpeza, panos de esmeril '
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó, em flocos, saponála
caos, velas e velas a base de
•
estearina

Agasalhos
-aventais alpercatas anáguas. blusas_
botas. botinas blusões boinas baba
dour a s. bonés . capacetes. cartolas cara
puças. casacão, coleies. capas. chales
cachecols, calçados chaeups. cintos
cintas, combinações corpinhos calcas,
de senhoras e de crianças. calçaes. cal,,

rflaN
nejrp
s
"rasi
• BEI
51)

Impressos
Tèrmo n. 617.454, de 18 - 11 - 6?

E!rga.nte Hotel Ltda
' Nato

ças. camisas. camisolas. caniisetas
cuecas. ceroulas, ,eolarinhos cueiros

Iara NT E
I r21. g rasil

salas, casacos, chinelos dom nos. echarpes. fantasias fardas para militares colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros. logos de !ingeria, jaquetas. leques.

Luvas. ligas, lenços, mantéis meias.
Classe 32
mania, mantas, mandrião mantilhas. paAlmanaques, anuários. álbuns Impresletós palas, penhoar..oulover. pelerinas,
sos, cartazes, catálogos, ¡ornam nado
Termo n. 617.447, de 18-11-63
peugas. pouches. polainas: pijamas. punal' e estrangeiros, publicações impresTosé Checa
nhos perneiras, guimonos, regalos.
tas, revistas. Propaganda em rádi
São Paulo
, robe de chambre. roupão sobretudos
televisão, jornais, programas radiofôniClasse 8 : 4 .suspensórios, saidas de banho, sandálias
tos, peça' teatrais e cinematográficas
Para aistinguir: Artigos e aparelhos sweaters. - shorts sungas, atolas.' sou• revistas impressas
elétricos„.e eletrônicos eia geral. , apare- tens. slacki. , tater. toucas, turbantes
4./741,n=6,.
AP,
ternos. 'uniformes e vestidos
lhos e artigos :, para instalações elétricas'
Termo n. 617.441, de 18-11-63
Indona -•%. Conservadora Predial Ltda. e hidráulicas, conjuntos de)peças óticas,
Termo n: 617.451, de 18-11-63
formando diversos aparelhos de' ótka. Depósito :de , Medeiras Lençóis Ltda.
São Paulo
isstalaçôes elétricas e-artigos elétricofe
'Sã': Paulo
eletrônicos para, - automóvels;.. - aparelhos
.e acessorios de radias, aparelhos e insãai
LENOIS
arumentos didáticos, instrumento S de pie.
• PREDIAL
Ind. Brasileira
'cisão, Instrumentos cientificos, acendedores, acendedores elétricos, acumur-cloClasse 4
rea elétricos apitos. aspiradores de pó,
Classe 33
Titulo
I tadorea de microscópios, agulhas Para
s Madeira em bruto

eira

Z.:asse 50
Impressos

.

Termo ia." 617:455, de 18-11-63
Restaurante "Anaken" Ltda.

São Paulo

A 114KEN
ind.. .drasil eira
Classe 50

Impressos
Termo u.0 617.456, de 18-11-63
Kavea Engenharia c Comércio Ltda.
Sio Paulo
KATEA

Irtd. ras1lejra

Classe le
Para distinguir: Materiais oara construções e decorações: Argamassas: argila.
areia azulejos, batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, ,cimento, cal, cre, chapas
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Isolantes, caibros, caixilhos, - colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra 'lixos. edificações prensoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estila
turas metálicas para construções, lame
ias de metal, ladrilhos, 'lambris. luso
de !inçam Ines. lageotas. material is
lautas contra frio e calor. manilhas. massas para revestimentos de paredes; madeiras para construções. mosaicos, pra
duais de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construçaes, persianas. placas para pavirnentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas " construções. parqueies,'
portas, portões. pisos. soleiras para portas. tijolos. tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação. tanques de cimento. vigas. vigamentos. sitás

Tangia sa° 617.464, de 18-11-63
Auto Capas Rãguzinha Ltda.
São Paulo.
•

NAGNI NHA
rnd. brasileira
Classe '21
Anisais c/a classe
Termo n.° 617.465, de 18-11-63
Materiais Para Construção Braasil Ltda.
Sao. Paulo
.

FRAMIL
Ind.. Brasileira

-Classe 16
Para :distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, artala, areia, 'azulejos, batentes.. balat a s.
blocos de cimento, blocos para pavi~Mação, calhas; cimenta. cal, cré.
chapas isolantes, , caibras, caixilhos, colunas. chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de " descarga para lixo,
edificações presnoldadas estuaue. aut.
são de base asfáltico, estacas, esquaTararia n:° 617.457.. de 18-11-63
drias, forros, frisos, gesso, grades. jaRepresentações Krisch Lida.
nelas. estruturas metálicas paru construSão Paulo
Oen, lamelas de metal. lachalhos.. Masbris. luvas de junção. Iagea. lageotas.
• KRISCH
material Isolante contra trio e calo:
Ind. brasileira
manilhas, massas para revestimentos de
C:asse 50
paredes, n2adeiras para sonstruçaes, ato
Impressos
talcos, produtos de base asfáltico, pro..
dutos para rotrnar rempermeabilizantes
Termo n.' 617.458, de 18-11-63
pedregullas, aro latos betuminosos
Indústria e Ccrnércio Marchirita Ltda. auca,
&argamassas de cimenta e cal hiciráuSão Pardo
tmpermeabilizantes liquidas- nu sob . nuMARCIURITA
mas formas para revestimentos s adufo
Ind. Brasileírá
usos nas construções, persianas. alam
para pavimentação. peças ornamentais
•
Classe 11.
de clraento ou gesso para tatos e pare"Ferragens, ferramentas cutelarias
papel para forrar casas, GOMEIS
parquetes portas, portões pisos. aoTermo n.° 617.459, de 18-11-63
t .-enércio de Roupas Feitas labia Ltda. 'anta:ruídos para uso nas construções
letras para portas. tijolos • tbus de coa.
São Paulo
creio telhas, tacos, tubos ie ventilaçao.
tanques tia cimento. vigas vigamentos'
Ind..
varras. venezianas
Classe 36
Teimo n. 617.466, de 18-14-63 ,
Artigos de vestuários de tóda sorte
'caro Turismo e Representações tLda.
São Paulo
Termo ria s 617.460, de 18-11-63
Auto Viação Espanha Ltda.
C A R.D
'Sie) Paulo

,drasiieirt.

r no..

ESPANHA
eira
Ind. nrasil
Classe 50
Impressos

.

Termo n.° 617.461, de 18-11-63 Confecções Riram° Lida
São Paulo

Brasiteirp

Classe 50
Para distinguir: Passagens aéreas, mui;
sanas e terrestres
Tênia, n. 617.467, de 18-11-63
Simestões Literárias S. A
São Paulo

CONFECOES

EFRAMO 112Di
SUGESTÕES LITERÁRIAS

Nome comercial
Termo ri.' 617.462, - de 18-11-63
Co-if-cções Efrarno . Ltda
Si
a Paulo

EPZA
tnd.
Drasileita
Classe 36
Artigos da alasst
Termo ri.? 617.463, de 18-11-63 Roda Arsenal Norte Ltda.
SSo Paulo
aa

iitUNAL N¢IRT2,
Brasiieirk.
--Classe 21
Artigos da classe

Termo n. 617.469, - de 18-11-63
Sugestões Literárias S. A.
São Paulo .

yndástri.

Classe .32
Almanaques anuários. • álbuns impressoa cartazes. catalogos. jornais namo
ciais e estrangeiros, publicações impreill;°
sas. revistas. Propaganda — em 1-âdica,
televisão, jornais. prográin'as-'-rddlofôgt
cos, peças teatrais e "¡Iiielnatog r adia
e revistas impreasas
•
'T
Termo n. 617.468, des5.841-62
• Sugestões Literárias
São Paulo av a
' SUGESTÕES

LITERÁRIAS

Cla s se 33
Tirai°

IndUstria Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Albuns de rev:stas Impressas, anuários, almanaques, catálogos, boletins, folhetos, figurinos, jornais, listas saldam cas, livretes e publicações impressas em geral, livros, periódicos, peças teatrais, cinematográficas e revistas programas •rad ofônicos
• ,e, de televisão
Termo a. 617.470, de 18-11-63
Sugestões Literárias S. A.
- São Paulo

Classe 33
Insígnia
Termos ris. 617.471 a 617.475, de
18-11-63
Gas taria° Cordovil de Atai&
São Paulo

Ind. Brasileira
" Classe' 36
Para distinguir: Vestuários, roupas feitas
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gica, coalhadas. casunba. cebola condi..
alentos para alimeraaa colo:antes.
chouriços, dendè, doces, doess de frutas, espinafre, essèricias alimentares, emi.
padas, ervilhas, enxo.vas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas. féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
figos, frios; frutas secas, naturais e cria.
talizadas; glicose, goma de .mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, berva doce, heras
mate, hortaliças, lagostas. linguais. leite,
condensado; leite em pá, _legumes em
conserva, lentilhas, linguiça l ouro; mas.. _
nas alimentícias. mariscos. -manteiga,
marganna, marme l ada. macarrão. massa de tomate, mar a melado, mate, massas ppoto entu g alls. molhos, moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras. . ovas:
pnes, paios, pralines, pimenta, pós 'para
pudinrn, pickles, peixes, presuntos. patês, e petit-ols pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal. saga. sardinhas,
sancluiches. salsichas. salinas, sopas emlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras. talharim, tremoços., tortas, tortas para aliatento de animais e aves, tatialres, toucicinho; vinagre
Classe 12
Aguardente, aaiz. aperitivos, bagaceira,
batidas, brandy, bitter. cachaça. cervejas, cidra. conhaque. 'extrato de ',malte
fermentado. /ornes genebra gengibirra
gin. gingar, kirsch. kumeneL licores.
marasquinhos, flertar. pipermint ponches, rum, suco de frutas com álcool.
vinhos. vadka e whisky
Classe 43
Para distinguir: águas gazozas artificiais, bebidas espumantes sem álcool,
gazoza, refrescos, soda, suco du frutas,
xaropes
Classe 44
•
Para distinguir': Artigos para fumantes,
cigarros, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, carteiras para fumos, charutos, cigarras, cigarrilhas filtros para piteiras
e para cigarros fumos em Rilha ou era
corda, isqueiros, piteiras, tubos de cachimbos, rapé, tabaco, etc.
.

semi-confeccionadas ou sob Medida
Termo n. 617.476 de 18a11-63
para homens, senhoras e crianças. a
Distribuidora
de Bebidas Petrópolis
Saber: Agasalhos feitos--de peles natuLtda.
rais ou artificiais anáguas. aventais,
São Paulo
batas. babadores, blusas, blusões. boinas, bonés, boleros, cominaçõess casa;
cães, capotes calças. calça-saias. chinetACEADINHO
los, cintos. cintas. camisas. camisetas,
calções. cartolas. coletes, corpinhos ceIndtietria Brhoileire
roulas.. cuecas. colarinhos. cueiros. cha
péus: -dolmaas: echaroes. -estolas: tardamentos: gorroa galochas gravatas,
guarda-pó: impermeáveis: %açama jenClasse 42
ços, legues. lançaria. "ligas. librés, anPara
•
distinguir:
Aguardentes,' vinhos,
garies: mantas, meias; palas. paletó*,
conhaques e bagaceiras
pantufas p:jamas peignoirs. punhos,
peitos e peitilhos para camisas. pelara
Termo n.° 617.477, de 18-11-63
nes. polainas, !sondaria, pullovers: qui Seaco
Seguros, Administração e Coas
monos. quepis: regalos, robe de chamsultana S/C
bre, roupas de brim para o trabalho,
São Paulo
roupas feitas para crianças, roupões de
banho: saias, sapatos' sandálias. soul
déosanslacrats. 'sungas. s slaclao meteres
BACO
Ma.atarposa, toacasa tailleura.9'tutabantesi
unij, prens., unifprniesi . para". einisieg-adas;

x1Ciassr:, 14 1

F alet ri a . r a Ih.1);av.'16srfa.1:gos,

açucaa . alimentoaspara araniaira tinido,
amenda im., amelxas.aameridosia arátita.
atro, atum,.íáveia. avala g _azeite. azeitonas:, banhasabacalhau batatas. balas,
biscoitos bombons. bolachas. .bautal/ha;
café em pá e em _grão. cursarão, canela
em pau è em . Itei caca carnes.chá.
carainelos. ehoc-Olates. confeitos, G.21170
/sais comina-o erenaS de 'sita. cremes
al aseisTicrari eroetal gi com p otas, cai -

Classe 50
Para distinguir: O timbre da requerente usado em papéis de carta. papéis
de oficio. cartões comerciais e de visitas. seve/opas de qualquer tipo, fitaras. duplicatas, letras de câmbio. chequis, gotas promissórias, debénturea
ap81ices. ações, • folhinhas passagens
akeat, ferroviárias, rodoviárias. mira
Umas, bem acuo bilhetes de sorteios
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Termo n. 0 617.478, de 18-11-63 .
Seaco — Seguros, Administração e
Consultoria S/C
São Paulo

de beleza, água fadai, água de /avanda
água de colônia, arminhos água de
quina água de rosas, água de elfazemas :salônes perfumada em pó,
em pedras, para , banho, brilhantinas,
cabelo, pestanas, dlios e bigodes,
SEACO-SECUROS9
bandolinas. batons. cosméticos para o
AllaNnITRAÇÃO. E
cravou, cremes para a peie, carmins,
' CONSULTORIA SP
cheiros etn pastilhas, em tabletes. em
lentilhas, em trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental.
Nome comerciai
depilatórios, desodorantes. dissolventes,
Termo n. 9 617.479, de-18-1l-63
creme para limpeza da pele, e para bast
Èeaco ••••• Seguros, Administração e de pó de arroz. esmaltes Para unhas.
'
Consultoria S/C
escôvas para dentes, cabelo, roupas.
São Paulo
cilios e unhas. fixadores para o cabelo,
pestanas. aios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
Sao Paulo- Capital
de toucador. grampos Para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, lo.
geléia • de petróleo perfumada. lápis,
Liasse
sabão em creme. em elixir e em pó.
• Titulo
líquidos , para ondulação. permanente.
lixas para unhas, !nue'. óleos para o
Termo tu° 617.480, de 18-11-63
nelústria e Comércio Sarco Sulameri. cabelo, pasta e pós para dentes. pertu.
mes. petróleo para uso de toucador.
cana Ltda.
pastas e pó para as unhas. pon-pons
São Paulo
para pó de arroz, papéis perfumados
cartninados. e com pó de arroz, pentes.
AIRODYN
pomadas perfumadas para o embeleza.
indústria Brasileira
mento da cutls. pon-oons, pó de

Março de 1964

Termos na, 617.487 a 617.490,4e
18-11-63
Anaconda
Industrial e Agrícola de
Cereais S. A
S90 Pavio

PRORROGAÇÃo

CO

arroz

Classe 8 Classe 2
Para distinguir: Válvulas paar apare- Substâncias e- reparações químicas
lhos de ar comprimido e válvulas em usadas na agricultura, na horticultura
geral
na veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários.
Termo n.° 617.481. de 18-11-63
águas desinfetantes e para fins saniBar e Restaurante "Assírio" Ltda,
tários, apanha-moscas' e insetos -(cle
São Paulo
goma e pfapel ou papelão), álcalis.
bactericidas. baraticidas. carrapaticidas,
A S. 1 R I O
cresol, creosotalina, creosoto. desodorante, desinfetantes. defumadores, exClasse 41
Para distinguir: Lanches, refeições pron- terminadores de pragas e hervas danitas, frituras e salgados: bolinhos, cro- nhas, esterilizantes. embrocações para
quetes, churrascos, cuscus, cochinhas, animais, enxertos, farinhas de ossos.
carnes; coladas esfihas, txneletes pastéis, fertilizantes. fosfatos, ‘ormicidas,
pizzas, salsichas, sanduíches, saladas, putas, fungicidas, glicose. para HM
tortas' e doces
veterinários, guaro. herbicidas, inseticidas. insetifugos, larvicidas. microbiciTermo n. 0 617.482 de 18-11-63
das, medicamentos para animais, aves
Morungaba Industrial S. A
e peixes óleos desinfetantes e veteri„ • São Paulo
nários, petróleos sanitários e desinfe.
tante., papel fumegatório, pós inseticiD-ECORYL
das, paraticidas, fungicidas e desinfete.lástria Brasileira
tantes, preparações e produtos inseticidas, , germicidas, desinfetantes e veteClasse 37
rinários, raticidas, remédios para fina
roupas brancas, para cama e mesa: veterinários, sabões veterinários e deAcolchoados para camas, colchas, co- sinfetantes, - sais para fins agricolas.
bertores, esfregões. fronhas, guardana- hortículas, sanitários e veterinários,
pos, logos bordados, jogos de toalhas, sulfatos, superfosfatos, vacinas para
fençois, mantas para camas, panos para aves e animais, venenos contra insetos,
cosinha e panos de pratos, toalhas de
animais e hervas dadinhas
rosto, e banho, toalhas de mesa, toaTertno n.9 617.486, de 18-11-63
lhas para jantar, toalhas para chã e
Silveira f Martins Ltda •
café, toalhas para banquetaa, guarniParaná
ções para cama e mesa •toalhin.has
Termos na. 617.483 a 617.485, de
18-11-63
Una — Indústria e Comércio de PioAtos Quimicos Ltda.
São Paulo

IBIPORÃ
Brasileira

trullistria

Classe 4/
Para distinguir: Café
nano n.° 617.-491 de '18-11-63
Buchanan, Mine 6 Cia. Sodedad Anonna Comerçial, e Industrial
Argentina

ANACONDA

Classe 23'
Termo n.° 617.492, de 18-11-63
Tecidos em geral. tecidos para con tee- Sindicato Nadional de Frutos Y Proções 'em geral, palia tapeçarias e para
dutos_Hosticol p artigos de cama e mesa: Algodão, al1—',a
paca. cânhamo cetim. caroá casimiras,
fazendas e tecidos de lã em peças, luta.
lersey, linho nylon. paco-paco, percafina. raml. raion, seda natural, tecidos
plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos
de pano couro e tecidos
Classe 18
Para distinguir: Armas e munições de
guerra e caça: Carabinas, espingardas,
pistolas, revolver, chumbo para caça,
cartuchos, baias espoletas; pólvora, explosivos, canhões. Fogos de artifícios
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de porcelana,
faiança, barro e terracota 'ouças vidra..
das para uso caseiro, adornos, fins arClass( 11
tisticos e instalações sanitárias: artefatos Para distinguir: Frutas secas, frescas.
de ceramica para uso caseiro adornos e
passadas e cristalizadas
fins artísticos, alguidares, almofarizes.
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
Termo n. 9 617.494, de 18.11-63
bebedouros biscoiteiras, bombonieres. Fábrica de Casimiras Adamastor S. A.
andelas. anheiras. copos, consolos, cal.
São Paulo
deirões, cântaros. cadinhos cofres,
cubas, compoteiras comedores para aves,
PRORROGAÇÃO
caçarolas, canecas, centro de mesa, deicansa-talhes. escarradeiras .

40

nraS,

troa, graus. Olhos, farras, 'i..rdineiras,
licoreiros. leitei-as, lavatórios manta.
guelras, moringas, cnoiheras, ntcius, pl.
res, pratos, pilões, pratos aara,ornatoa,
pias, pinos, porta.ioias, potes, portatoalhas, porta-papéis higiênicos sopeiras, saladeiras. saleiros, serviços para
refrescos, serviços para frios, chá e
tentar, travessas, talhas, taças, toldas,
vasilhames. vasos sanitários. :lurai
Classe 46
Amido, alvejantes, anil, água de lavadeira, água sanitásia, ceia para assoalho., detergentes, esponjas de aço, fósforos, lixivoa, lixas, lã de aço. Pomadas para calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras,
objetos, panos para
vidros, metais
polir e para limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó, em flocos, saponácaos, velas e velas a base de
Térazo . n.0 617.493, de-18-11-63
Osarka Auto Peças Ltda.
•
São Paulo

°

:PRORROGAÇA0

nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaaa circulares para veiculos, cubos de veictilos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculos, direção, desllgadeiras, estribos; escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de dii-eção,
,4reios, fronteiras para. miculos. guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios. ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas ' para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para _veículos,
rodas para velculos, selins. tricicles. tirantes para veículos, vagões, velocipedes, varetas de controle •do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes- para carros

S
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NDUSTRIA BRASILEIRA'

Classe 23
Algodão em peça, brecardos em peça,
balbutina em peça, cambraia de lbrho,
casimira., crepe, cretone em peça, descanso de algodão em peça, flanelas, 11'
tia, franjas, fustão. gangas, gazes, gor.
godo, jersey, là em peça, linho era
peça, mouseline, opala, organdi,
paroal. raion, sarja, sedas em çeça,
cetim, tecidos, (Tumor)
Térmos na. 617.495 a 617.497, de
18-11-63
Jelin Móveis e Instalações S. A.
São Paulo

JELIN
Classe 21
Indis
trja Breei /eira
Para distinguir: Velculos e suas partes
BUCHANAN
integrantes: - Aros para bicicletas, auto.
'Classe 46
Classe s
móveis, auto-caminhões, aviões, amorPara distinguir: Sabão comum e em P6
tecedores, alavancas de câmbio, barcos Para distinguir: Madeiras em bruto ou
Classe 48
. Classe 2
Para distinguir artigos de toucador e Para distinguir: Antissárnicos e carra- breques, braços ara veiculos, bicicle- parcialmente trabalhadas, em toras, sertas, carrinhos a mão e carretas, camiperfumarias em geral: Almlacar, lema
paticidas em geral
radas e aplainadas
wnúsrme EseAsitttRA
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Termo n. 617.513, de 18-11-63
tas, carrinhos de mão e carretas, cavai
Têrmo n.• 617.501, de 18-11-63
Classe 40
Distribuidora de Bebidas Petrópolis
nhões, caminhonetes, carros-ambulantes,
Chocolate "A Sultana" S. A.
Para distinguir: Móveis em geral, de
Ltda.
carros-tratores, carros-berços, carros
São Paulo
metal vidro, de aço ou madeira, estoSão Paulo
tanques. carros-irrigadores, carros-car.
fados ou não, inclusive móveis para esroças, carrocerlas, chassis, chapas, cir.
critório. Armários, armaarios para bamiares para veículos, cubos de vei.
DOLCE VITA
das. acolchoados para móveis, bancos.
cubos, carrinhos para máquinas de esbalcões, banquetas, bandejas, domicilia•
[Indústria Braei1eira1 crever. corrediços para veículos, cubos
res, berços. biombos, cadeiras, carrinho
de . rodas, colmeias para radiadores de
para chá e café, conjuntos para dos
veículos, desliga deiras, estribos escaClasse 41
mitórios, conjuntos para sala de lantar e sala de visitas, conjuntos para Para distinguir: Chocolates, bombons, das . rolantes, elevadores para passagei'terraços, jardim e• praia, conjustos de balas, confeitos, pastilhas e caramelos ros e para carga, engates para carros.
eixos de direção, freios, fronteiras para
armários e gabinetes para copa e soTermo n.° 617.502. de 18-11-63
veículos, guidão. . Isomotivas, lanchas,
zinha, camas cabides, cadeiras giraLojas Rivo S. A.
motocicletas, molas, motociclos, moto'
tórias. cadeiras de balanço, caixa de
São Paulo
cargas, moto fogões, manivelas, navios,
rádio, colchões, colchões de mola, disônibus, para-choques, para-lamas, para
pensas. divisões, divans, discotecas de
brisas.. pedais, pantões, rodas para bimadeira, espreguiçadeirasi guarda-rcucicletas. raios para veículos, raios para
Classe 33
pas. estantes, mesas, mezinhas, mezi• Classe 42
bicicletas,
reboques. radiadores para veíTítulo
nhas para rádio e televisão, mesinha
•
- culos, rodas para veículos, selins, tri- Ps'ra distinguir: Aguardentes, vInlio4
issra máquinas de escrever, móveis paconhaques e bagaceiras
Termo n,° 617.503, de 18-11-63
cicies, torantes para veículos, vagões,
levisSo, molduras para quadros portaLojas Rivo S. A.
velocipedes.
varetas
de
controle
de
afoTermo n. 617.514, de 18-11-53
retratos, poltronas, poltronas-camas,
São Paulo
gador e acelerador, troleis, troleibus, vaDr. Halley Lopes "Bello
•
prateleiras porta-chapéus, sofás,
rara de carros, toletes pára remos
Minas Gerais
.
sotás-camas. trairesselros e
'StL0 AMARELO
•
vitrines
'nono n. 617.509, de 18-11-63
PRORROGAÇU
Classe 26
Lojas Rivo S. A.
Classe 33
•
Artefatos de madeira em geral: Argo
GAZETA DE CAMBUI
São Paulo
Titulo
las. algudares, armações para balcões
T'esmo n.° 617.504, de 18-11-63—
e para vitrines, artefatos de madeira
Classe 32
SELO CINZA
Lojas Rivo S. A.
para caixas, tppume; bandejas, barris.
Para distinguir: Um jornal
São Paulo
baldes, batedores de, carne, caixas, caiClasse 33
Tesmo n. 617.515, de 18-11-63
iões, caixotes, cavaletes, cunhas, cruTitulo
SELO AzU.L.
Chocolate "A Sultana" S. A.
setas. cubas. caçamba. colheres, cestos
São Paulo
para pães, cepos para cosinha, cabos
-Tenno n. 617.511, de 18-11-63
Classe 33
•
para ferramentas. cantoneiras. engraSonata
Indústria
de
Aparelhos
EletrôTitulo
•
dados, estrados. esterinhas. estojos. exnicos Ltda.
TOUJOUR
premedeiras, embalagens de madeira,
São Paulo
Termo n. 617.505, de 18-11-63
iTn g etrie Braeileira
escada, formas, gaiolas. guarnições
Lojas Rivo S. A.
para porta-blocos, guarnições para corSão Paulo
tinas, guarnições de madeiras para
SONATA
Classe 41
utensilios domésticos, grfos, malas de
olilanaaA orlas
Para nistinguir: Chocolaes, bombons,
madeira. , palitos. pratos pipas, pinos.
Indústria Brasileira balas, ' confeitos, pastilhas e caramelos
Classe 33
puxadores. prendedores de roupas, pe..
Titulo
Termo n. 617.516, de 18-11-63
destais monogramas, palitos, pasinhas.
Chocolate "A Sultana" S. A.
gars4nhos e colheres para sorvetes. paTermo n. 617.506, de 18-11-63
Classe-40
litos para dentes. táboas de passar sou
São Paulo
Lojas Rivo S. A.
Móveis em geral de metal, vidro, de
pai. taboas de carne, tonéis torneiras,
São Paulo
aço, madeira, estofados ou não, indo
tambores, tampas, suportes de madeirasive móveis para escritórios: Armários
SEXO PRETO
ELITE.
rodinha. rolos, rosários e vasos
armários para banheiro e para roupas
Indiletrie
Brasileira
Termo n.° 617.498, de 18-11-63
usadas, almofadas, acolchoados para
Classe 33
Jelin Móveis e Instalações S. A.
móveis,
bancos,
balcões,
banquetas,
Titulo
São Paulo
bandejas, domiciliares, berços biombos
Classe 41
Termo n. 617.507, de 18-11-63
cadeiras, carrinhos para chá e café Para oistinguir: Chocolaes, bombons,
Lojas Rivo S. A.
conjuntos para dormitórios, conjuntos balas, confeitos, pastilhas e caramelos
JELIN MÓVEIS s
São Paulo
para sala de jantar e sala d evisitas
INS TALAÇÕES S/A.
Termo s. 617.517, de 18-11-63
conjuntos para terraços jardim e praia
ro sfecções Camelo S. A.
SELO
BRANCO
•
conjuntos de armários e gabinetes para
São Paulo
.
copa e cosisha, camas, cabides, cadeiras
Classe 33
Nome comercial
giratórias,
cadeiras
de
balanço,
caixa
Titulo
ErgoRROGA4.1.0
de rádios colchões, col-hões de molas
Termo n.° 617.499, de 18-11-63
Termo n. 617.508, de 18-11-63
P. Assua-noção
dispensas, divisões, ivins, discotecas
Cia, Ltda.
Lojas Rivo 5. A.
de madeira. espreguiçaeiras, escrivans
São Paulo
São Paulo
alias, estantes, guarda-roupas, mesas
e2os.7 LEI
intrs fkl A
rriesinhas, mezinhas para radio e televi •
são , mesinhas para televisão, molduras
PRORRoGAÇÃO
SELO ROSA
•
Class'e 36
para quadros, porta-retratos poltronas
Classe 33
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- Para distinguir: Artigos de vestuário
Título
péus; sofás, sofás-camas, travesseiros e e roupas feitas em geral: Agasalhos
UNIVERSAL
aventris, alpercatas. anáguas, blusa.
vitrines
Termo n. 617.510, de 18-11-63
INovsra ri 8a4s rcs mit
botas, botinas, blusões. boinas baba
"Mitec"
Indústrias Brasileira MecaTermo n. 617.512, de 18-11-63
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
nicas e Ferro Maleável S. A.
"Mitec", Indústrias Brasileiras Mecâni- puças, casacão, coletes, capas, chales
São Paujo
cas e Ferro Maleável S. A.
cachecols, calçados, chaeups, cintos,
Qasse 2
Antas, combinações. corpinhos, calças
São Paulo
Para distinguir: Formicida, inseticida,
PRORKOGACAC
'de senhoras e de crianças, calções, calbactericidas e desinfetantes
ças. camisas, camisolas, camisetas,
Termo n. o 617 . 500, de 18-11-63
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
Chocolate "A. Sultana" S. A.
salas, casacos, chinelos, dominós, echar.
' PRORROGAÇÃO
São Paulo
pra, fantasias, fardas para militares, coINDUSTRIA BRASILEIRA
MITEC INIUSTRIAS
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorBRASILEIRAS MECÂNICAS ros, jog os de lingerie, jaquetas, leques,
ROSEDAL,
Classe 21
ligas,, lencos, naantôs, meias.
MALEAVEL
-E-FERRO
Indaatrin Brasileira
Para distinguir: Veículos e suas partes
maiôs, mantas, mandrião mantilhas, pa.
istegrantes, aros para bicicletas, auto'
!dós. palas, penhoar. pulover, pelerinas,
Classe 41
moveis, auto-caminhões, aviões, amor•
peugas, pouches, polainas, pijamas. puPara distinguir: Chocolates, bombons, tecedores, alavancas de cambio, barcos,
nhos, perneiras, qutmonos, regalos.
balas, confeitos, pastilhas e caramelos breques, braços para veículos, bicicleNome comercial
robe de chambre, rou pão. sobretudos.
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Suspensórios, saldas de banho, sandálias
vveaters, shorta sungas, stolaa, sou
itens, slaeks, talar, touisas, turbantes
ternos, uniformes e vestidos

tosquir, de triturar. de esfarelar terra
Termo n. 617.527, de 28-11-63
para irrigação, para matar formigas
Real 3. A. Transportes Aéreos, So,zedade Brasileira, Comercial
outros Insetos para burritar e pulveriSão Paulo
zar desinfetantes, para aduba s .para
agitar e espalhar palha. para cunhar
- Termo n. 617.518, de 18-11-63
algodão para colher 'cereais. Maquina!
Inte- amasaacoras - par fins agncolas d.
Ineoraoradora — Imobiliária
gral Ltda.
cortar arvores, para espalhar para ca
São Pilo
a
pinar, maquinas combinadas para se
mear e cultuar. de dssoanar. para eu
Classe 21
silar máquinas e moinhos para torra
Aviões
maquinas toseadoras. ordenado
res IneeãllICOS, raladores tnecaincos. roTermo n. 617.528, de 18-11-63
los compressores para a agricultura Real S. A. Transportes Aéreos, Sosachadeiras, setneaderas segacieras sociedade Brasileira, Comercial
cadores de terra rasadores de grama
São Paulo
tratores agricolas válvulas para
.
magwaas agricolas
_—
Termo n. 617.522, de 18.11-63
.Metrico — Construções Metálicas S. A
São Paulo

o

Classes: 16, 33 e 50
Titulo
Tentio n. 617.519, de 18-11-63
Transportes e Serviços Técnicos
"Transgás" Ltda.
São Paulo

TRAWSO1S

Ao Paulo—Casita)
!

Classe 33
Titulo
Testno is. 617.520, de 18-11-63
Transportes e Serviços Tcnicos
"Tramsgás" Ltda.
São Paulo

TRANSPORTES t SERVIÇOS
TÉCNICOS "TRANSOÁS"
LTDA.'
Nome comercial
Termo a. 617.521, de 18-11-63
Importadora e Exportadora jordana
Ltda.
São Paulo

JORDANA,
Indústria Brasileira

PRORRWAÇÃO
METALCO
Indástria Brasileira

panos para en'eites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passa mares, pavios, rédeas. rendas, redes, aacas, sinhamuhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não fazendo , parte de móveis, artigos estes.
feitos de algodão, rarammo. linho, alta,
seda. raion. lã. pêlo e fibras nata
incluidos em outras classes
Têrtno n. 617.532, de 18-11-63
Rufino Geraldo Araujo
Gaanabara

Classe 21
Aviões
Termo n. 617.529, de 1841-63
Real S. A. Transportes Aéreos SoClasse 50
ciigade Brasileira, Comercial
Paradistinguir
. envelopes papeis para
São Paulo
correspondência
1

Classe 16
•
Para distinguir: Materiais para coastruçõa.s: Portas, portões, janelas, bi- I .7~4,
trau.s esquadrias, vigamentos, portas de
correr grades balaustres escadas corriClasse 21
mão. chapas isolantes, placa para paviAviões
mentação, lamelas de metal, caixilhos,
Termo ti. 617.530, de 18-11-63
estruturas metálicas
Real S. A. Transportes Aéreos. SoTermo n. 617.523, de 18-11.63
'ciedade Brasileira, Comercial
Breai! Editóra Técnico-Gráfica IndusSão Paul
trial Ltda.
São Paulo

de 04.t

Termo n. 617.533, de 18-11-63
W., A. Simões, Dias Cia. Ltda.
Guanabara,

Classe 2

Um prearado veterinário

21gT[Wn
RLIETRÔNICA'

Temo a. 617.534, de 1311-63
Farmácia Aguia Ltda.
Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Uma revista
Termo n. 617.524 de 18-11-63
The American Ou Company
Estadas I 1-amos da América

INDOPOI
Classe 1
Polímeros de butileno para uso como
componentes de tinta, de resina, de adesivos e de composições de borracha;
materiais químicos em bruto

Termos as. 617.525 e 617.526, de
Classe 7
18-11-63
Máquinas e utensílios para serem usa(Prorrogação)
dos exchis- ivamente na agricultura e Tanqueray Gordon & Co., Lienited
Inglaterra
•
• horticultura a saber: Arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos maca
adros e empilhadores combinados
arrancadores meeánicos pa a alaria/da:ira, batedeiras para cereais laminas
para adubar, ceifadeiras. carpideiras.
ceifados para afloz. charruas para agricultura, cultivadores, debuThadoras.
destocadores. desentegradores, esmaga.
dores para a agricultura. escarrificada
res. enchovadeiras, facas para manui
nas agricolas, ferradeiras gadanhas
garras para arado, grades de dterns
oudentes. maquinas. batedeiras ora
agricultura, máquinas insetifugas. máquinas vaporizadoras. máquinas 3e
mungir, maquinas niveladoras de -erra
máquinas perfuradoras para a agricui
tura, mquinas de plantar, motochar
Cla s se 42
ruas. macminas regadeiras, máquinas de
gin seco
roçara de semear para autfoter 4,IA4

aaasse 32
Jornais, revistas, programas de rádio «e
televisão
Termo n. 617.531, de 18-11-63
Indústrias Bariloche S.. A.
Rio de Janeiro

Classes: 1. 23 e 48
Titul ode estabelecimento
Termo n. 617.535, de 18-11-63
W. A. Simões, Dias & Cia. Ltda.
Guanabara

Pukitanis
Classe 2
Um prepara do veterinário
Termo n. 617.536, de 18-11-63
Domingos Pereira do Couto
Guanabara
IirtrOMIA Musiulak

Classe 21
Mamares atacadores para aspartilhos
e calçados ataduras de algodão para
cliversoslit. exceto para fins medicinais. bandeiras, 'bordados, braçadeiras
borla& epdeados. capas para m6veis e
pianos. )' carapuças para cavalos. cordões. debruns, lã. fitas, forros. frantas
Festao, feltro para órgão, %fo ga Qatarderes, lamparinas, mochilas, mosqueteiros. nesgas. ombreiras . e enchimentos

PRORROGAÇAO

VIRUCiDs
Classe 2
Substancias e preparações ammicas usadas na agricultura, na horticultura, tbe
veterinária e para fins lanitiriora a
saber: adubos, ácidos sardèltrios águas
desinfetantes e para fins sanitários
apanha-mosca e insetos Ide cioma e

papel ou papelão. lcalis. bactericidas,
para roupas de homens • senhoras, baraticidas, carrapaticidas. cre qu', moo-
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PRORROGAÇAO

AGENCIAINVICTA
Classes: 50 e 33
Têrmo n. 617..538, de 18-11-63
Cia. Cerâmica Jundiaiense
São Pavio

9.enta -(12adit

Ownvacin

nuperrotti
Cla•ase

15

•

Para distinguir: Artefatos de cerâmica,
porcelana, faiança, louça, louça vidrada e outros para uso case e:ro, adôrno,
fins industriais e artísticos, inclusive
instalações sanitária, adobes, adornos.
aparêlhos de jantar. almoço, sobremesa,
chá e café. artigos de louça, bareas de
latrina, balaustres para jardins, bandeiras de porcelana para candieiros,
banheiras, bilhas para vinhos, botelhas.
botijas, bules, bidês, caçadas para mólho, canos de barro para fogão, colunas para Jardim, xícaras canecas, comgoteiras, confeiteiras, cubos, descansos
para guarda-chuva, espremedores para
frutas, funis, frigideiras, de barro, globos, jarros, jardineiras para jardim, lava dedos, mantegueiras, molheira, pedestais de lâmpadas, pires, porta-facas.
potes, pratos. puxadores, receptáculos.
saladeiras, saleiros, serviços de chá e
café; taboletas, terrinas, tubos, urinbs,
vasilhas e vasos
Têrmo n. 617.539, de 18-11-63
Comercial Taboré Ltda.
'
Parailá

Comercial
•

Taboré'Ltda.
Name comercial

h 1964 667

ates lisos e farpados, bronze de sua.
gania, bronze em pó, em barra, chumbe
em brido ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente tom
balhado, cimento metálico, cobre eu
bruto ou parcialmente traballiado, eisua
raças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável. manganes, gusa, vea
lho, gusa, temperado, maleável. Mia
minas para fechaduras, funis, furadoras,
latão em vergalhões, alumínio alpaca,
tampados, para soldas, para ligas, lima.
Ligas metálicas, metais em massa, eaa
lhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, niquel, ouro
páldlo, papel estanho, platina, poeira
de zinco, prata, solda, tungstênio,
zinco corrugado, zinco liso e
era fedha
Classe 4
Substâncias e produtos de origem animal, vegetal ou`mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora:
caolim, chifzes, ceras de plantas, ceras
_INDÚSTRIA BRASILEIRA
vegetais de carnauba e aliciei, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
Hien° Derivados S.
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas,
,Produtos Farmacêuticos
enxofre, folhas, fibras vegetais, floreai
secas, grafites, goma em bruto, granitra
Rio de Janeiro
em bruto, Ideselghur, líquidos de plantas, latex em bruto ou parcialmente
Classe 3
preparados, minérios metálicos madeiVacina imunizante
ras em bruto ou 13arcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas,
Classe
38
Termo n. 617,542, de 18-11-63
mica,
mármores em bruto, óxido de
Humo Derivados S. A. — Produtos Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns manganes, óleos de cascas vegetais,
• Farmacêuticos
para retratos e autógrafos, balões (ex- óleos em bruto ou parcialmente prepa•
Guanabara
pó de
ceto para brinquedos) blocos para rados, plumbagina em bruto,
correspondência, blocos para • cálculos, moldagem para fundições, pedrat brl+
blocos para anotações, bobinas brochu- tades, piche em bruto, pedra calaria,
ras não impressas, cadernos de escre- plantas medicinais, pedras em bruto,
ver, capas par adoeumentos, carteiras, quebracho, raizes vegetais, resinas, esINDÚSTRIA 'BRASILEIRA
caixas de papelão, cadernetas, cader- amas naturais, residuos, texteis, lendo,
nos, cabias de cartão, caixas para pa- seivas, talco em bruto, - :isto, xisto
betuminoso e silicato
pelaria, cartões de .visitas, cartões coHaeno Derivados S.
Classe 32
merciais, cartões índices, confeti, carFarmacêuticos
tolina, cadernos de papel •elimetrado Almanaques, anuários, álbuns Inspretta
.
. Produtos
e em branco para desenho, cadernos sok cartazes, catálogos, jornais sacio
escolares, cartões em branco, cartuchos nata e estrangeiros, publicações intprea.
Rio de Janeiro
de cartolina, crapas planograficas, ca- as. revistas. Propaganda em rádio,
dernos de lembrança, carreteis de pa- televisão, jornais, programas radlofenda
Classe 3
pelão, "envelopes, envOlucros para cha- coa, peças teatrais e cinematográficas
Vacina imunizante
e revistas impressas
rutos de papel,, encadernação de papel
04 papelão, etiquetas, fõlhas índices,
• Termo n. 617.543, de 18-11-63
Classe 6
Química Farmacêutica Mauricio Villela folhas de celulose, guardanapos, livros' Aquecedores de água de alianentaçao
S. A.
não impressos; livros fiscais; livros de
máquinas de c•rtar-frios, bomGuanabara
contabilidade; mata-borrão; ornamentos as de ar para pneumáticos, boinbatt
de papel transparente; pratos, papeli- para gasolina, de incêndio • elétricas,
nhos, papéis de estanho e de aluminio, betoneiras, brocas elétricas burrhtboa e
papéis sem impressão, papéis em branco mui:adores de ar. etu ha s quando parpara impressão, papéis fantasia, menos te de, máquinas, caldeiras a vapor, atra
par forrar, paredes, papel almaço com buradores, carimbo de tõrno, carneiros
ou sem pauta papel crepon, papel de hidráulicos, cavadeiras
corta
Uma especialidade farmacêutica indica- seda, papel' impermeável, papel em boda no tratamento das dermatites e das bina para impressão, papel encerado, traidores de Cirno p.i.m. chwr,aceiras
ou mancais de anti-fricção, co:ctordi
dermatoses
palel higiénico, papel impermeaxel, de dínamos e
motores, compressores,
para copiar, papel para desenhos, paTermos ris. 617:541 a 617.555, de
pel par • colhi-alho impermeabilizado condensadores, eixos quando parte de
máquinas. êmbolos quando parte de
Máquinas Tecnicopex do Brasil Lidai papel p*'4ncdJrnr,. pijiiél/ para es- máquinas, engenho de serra, engenho
crever. "fe1 vate
iirape1 paSão Paulo
de cana, engrenagens quando parte de
rafina
lhOs, pa
celofane; máquinas, freios
quando parte de mit•
W.^
1/1
1 papel
Joslejal
o, pape quinas, guincha
de fricção, guincha
absorve ee: itSapel
''elikulhar tabaco, parielão,areciplentes dé ..papel, ro- para caçamba de arresto, guinchos de
setas de patakr
. 6tul 4e popel, rolos transada aéreo, geradores a gazollna,
de papel transparente',;, sacos de Papel. guindastes, limadores de cano .1.za.,
serpentinãs;:eitabote •. pastalea de cartão, máquinas cia irarimipr, lubrificadora
quando arte de máquinas a vapor'
tubetes de papel
máquinas de lavar roupa, máquinas de
Classe 11
Classe 5
costura, maquinas de furar radial 4
Ferragens, ferramentas de toda espécie, Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
horizontal, máquinas para o fabrico e
cutelaria em geral e outros artigos de aço para tipos, aço fundido, aço par- acabamento de latas
e outros recipiena
metal, a saber: alicates, alavancas. ar. cialmente trabalhado aço polido, na
metálica, máquinas borracheiras
ataçõea para óculos, arruelas, argolas, refinado, bronze, bronze em bruto, ara. tes
me nninas têxteis, máquinas de arab

Tèrmo n. 617.540, , de 18-11-63
.talina,' creosoto, desodorantes, desinfeComercial Tabore Ltda.
tantes, defumadores, extenninadOres de
Paraná.
pragas e hervas daninhas. esterilizantes,. embrocações para animais, eaxertos. farinhas de ossos. fertilizantes foz.
fatos. formicidas, futnigantes. fungice
das, glicose para fins veterinários, guano. herbicidas. inseticidas. • lasetifugos,
wn,=nr";""
larvicidas, nuzrobicidas, medicamentoa
/ 14.
para animais, aves e peixes. óleos de•!
;*;
sinfetantes e veterinários. aetróleos sanitários e desinfetantes, papel fumega;
tório. pós inseticidas. parasiacidas, fungicidas e desinfetantes. preparações e
produtos inseticidas. fermicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes. sais Para fina
Classe 6
agricolas._ horticulas. sanitários e vete. rinárim sulfatos, superfoslatoa. vacinas Máquinas e suas partes integrantes não
IncluIdas nas classes 7, 10 e 17
para aves- e animais, venenos contra
insetos, animais e herva daninhas
Termo n. 617,511, de 18-11-63
lhano Derivados S. A. — PaeAutos
Termo n. 617.537, de 18-11-63
Farmacêuticos
Domingos Pereira do Couto
Guanabara
Guanabara
.

Ma toà

DERMOSPRAY
Indústria Brasileira

CNIC

aldrava. armações de metal, abridores
de latas, arame liso ou Lupado, assadeiras, açucareiros; broca, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bomboalares, bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres , para pedreiros. correntes, cabides, chaves, cremones, chaves
de parafusos, conestões pare encanas
meato, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fane
da, chave inglesa, cabeções, canecas,
copos, cachepots, centros de mesa, co.
queteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, 'caçaralas. chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos en.
feitas para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadeiras; formões,
foices, ferro para cortar capim, ferrolhos, ' facas, facões, fechaduras, ferro co..
atum a carvão. fruteiras, funis, formas
para doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; insígnias, limas, lâminas, IL.
coceira, latas de lixo, jarras, machadinhas, molas para portas, molas • para
venezianas, martelos, marretas, matri.
zes. navalhas; puas. pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo, paaseiras portapão, portaajóias paliteiros, panelas; roldanas, ralos para pias, rabeca regado,.
res, serviços de' cLá e café: serras, serroces. sachas. sacarrolhaa. tesouras, talheres, talhadeiras, torquezea. tenazes,
travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encananieraos, trilhos
par aportas de correr, taças tavessas,
turibulos: vasos, vasilhames, verrumas
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cortiça. máquinas de limpar e afiar la- cados de material plástico. revestisnen- niçõea ,de material plástico para indúscas, molas para máquinas, máquinas I tos confeesSonados de substâncias ani- tria textil, colas usadas nas Indústrias,
frigorificas, máquinas 'de rotular, mar- mais e vegetais: Argolas. açucareiros. guardanapos. saleiros, tubos, tigelas,
telos a vapor, moinhos e mós não armações para óculos, bules,' bandsjas, tubos pára ampo!as, tubos para managrícolas, motores de combustão inter- bases para telefones, baldes, bacias, gas, travessas, tipos de material piás
na. elétricos e a ças, motores para bi. bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos tico, sacolas, sacos. saquinhos. vasilhacicletas e motocicletas; pentes quando para ferramentas e utensílios, cruzetas, mes para acondicionamento; vasos, saparte de máquinas, penteadores de tea. caixas para acondicionamen.c de ali- caras. colas a frio e colas não incluidas
rcs, rolos para estradas, serras meara'. mentos, caixas ,cle material plástico em outras classes, para borracha, para
cas, serras- hidráulicas, serras de fita» para baterias, coadores, copos canecas, curtumes, para marcineiros. para carpintõrnos mecânicos tôrnos . de revólver. colheses, conchas, cestas para Pão. ces- teiros, para vidros, pasta adesiva para
tõrnos automáticos, Cimos verdeais. tinhas, capas para álbuns • para livros, correia, pasta e pedras para afiar.
turbinas, tubulações para 'caldeiras, cálices, cestos, castiçais para velas. esmeril em pedra, em pó. em disco,
velas de ignição para- motores,- válvu- caixas para guarda de objetos cartuchos em pasta para afiar, moer e desgastar
coadores para chá, descanso para pra- rebolos, adesivos para tacos, adesivos
las e ventiladores quando parte de
tos, copos e copinhos de plástico para
de calçados
máquinas sorvetes. caixinhas de plástico para sorClasse 7
Classe 40
! vetes, colherinhas, pasinhas cadinhos Máquinas e utensillos para serem usa.
Para distinguir: Móveis em geral, de de plásticos para sorvetes. forminhas dos exclusivamente na agricultura e
metal vidro, de aço ou madeira, esto- •de plástico para sorvetes, discos de horticultura a saber: Arados, abridores
fados ou não, inclusive móveis para es- mesa. estojos. estojos para óculos, em- de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâcritório. Armários. arinafirlos para ba- , balagens de material plástico para sor- nicos e empjlhadores combinados
nheiros e para roupas usadas, almota- - vetes,- estojos para objetos, espumas de
arrancadores mecânicos par :agricultudas, acolchoados para móveis, bancos, ) nylon, esteiras, enfeites para automóra, batedeiras para cereais, bombas
balcões, banquetas, •bandejas, domisilia• veis. escoa dores de pratos, massas a nti- para adubar, ceifadeiras, carpldeiras,
res. berços, biombos, cadeiras, carrinhos ! ruidos, formas para doces. fitas Isolanceifados para afloz, charruas para agripara chã e café, conjuntos para . dor- tes, filmes .. virgens, fios de celulose,
mitórios, conjuntos para sala de jan- fechos para bolsas. facas, guarnições. cultura, cultivadores, debulhadores.
tar e sala de visitas, conjuntos para guarnições para chupetas e mamadeiras destocadores, desentegradores, esmaga.
terraços, jardim e praia, conjustos de guarnições para porta-blocos guarni- dores para a agricultura, escarrificadoarmários e gabinetes para copa e ;o- ções para liquidificadores e para bate- res. enchovadeiras, facas Para máquitórias, cadeiras de balanço, caixa de deiras de frutas e legumes. guarnições nas agrícolas, furadeiras, gadanhos.
madeira. espreguiçadeiras' guarda-rou- Ide material plástico para utensílios e garras para arado, grades de discos
pas, estantes, mesas. mesinha& mesi- ; objetos, guarnições para bolsas. garfos. oudentes, máquinas, batedeiras para
nhas para rádio e televisão, mesinha galerias para cortinas. jarros, laminados agricultura, máquinas insetifugas, mápara máquinas de escrever, móveis pa- plásticos, lancheiras, mantegueiras. ma- quinas vaporizadoras, máquinas de
levIsão, molduras para quadros porta- las,•orinóis, prendedores de roupas. 'pu- mungir, máquinas niveladoras de terra,
retratos, poltronas. poltronass:amas, xadores para moveis, pires. psatos, pali- máquinas perfuradoras para a agriculteiros, pás de cosinha. pedras pomes ar- tura, mquinasde plantar, motochar.
prateleiras porta-chapéus, dás,
ficiais, porta-pão. pulseiras para reló- ruas, máquinas - regadeiras, máquinas de
sofás-camas, travesseiros • e
gios. protetores para documentos. pu- roçar, de • semear para sulfatar de
vitrines
xadores de água para uso doméstico tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
Classe 50
porta-copos, porta-n,queis. porta-notas, para irrigação, para matar formigas e
Impressos para uso em: Cheques, du- porta-documentos, placas, rebites, rodi. outros insetos para burr1far e pulveriplicatas, envelopes, faturas, notas pro- nhas, recipientes, suportes, suportes para zar desinfetantes, para adubar, 'para
missórias, papel de correspondência e ladrilhos e adesivos para azulejos, agitar e espalhar palha, para couber
recibos, impressos em cartazes, placas, peças, carretéis para tecelaaem e guar- algodão, para colher cereais, máquinas
tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Classe 17
Pare distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondencia almofadas para carimbos e para fintas, abridores de cartas. arquivos, apontadorea.
berços para mata-borrão. borrachas.
brochas, canetas para desenhas. cortaloree de papel. colchetes, catimbadores.
DA Cesto, para papéis e correspondência.
classificadores, clips, coladares canetas.
~passos. cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, data.
dores cota minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros. espátulas. furado.
DO
res, fusins, fichários. fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos.
máquinas para escrever. calcular, e aoitzed seuinhvin 'sepatuo5 NOM 'MU
grampear. goma arábica, goinadores
grampeadores, grampos e ganchos para
(Aprovada na Sessão de 13-12-63).
escritório', gis, godets, Instrumentos de
escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras.
snolhadores, mata-borrao, máquinas e
PREÇO: CR$ 500.00
apetrechos para apontar lápis, caapotens. metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono, perfuradores.
A VENDA: '
pastas para escritórios, com fechos de
metal, pastas para escritório'. com IsNa Guanabara
'Çbos de metal. porta-tinteiros, portaSeçio
de
Vendas:
Av. Rodriguei Alves, 1
lápis, . porta-canetas, porta-carimbosporta-cartas. porta-blocos, penas, pesaAgência Is Ministério da Fazenda
Ias. pincéis, prendedores de papéis, perAtende-se a pedidos' pelo Serviço de Reembedso Postal
réguas, atearia, separadores
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Março de '1°64
amassadoras par fins agricolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturas, de desbanar, para extsilar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores . para a agricultura,
sachadeltas, semeaderas segaderas socadores de terra, tosadores de grama,
tratores agrícolas, válvulas para
máqunas agricolas
Classe. 1
Para distingair. Absorvelties. acetona,
ácidos. acatamento e coloração de fibras, tecidos, ccsuros e celulose; água
raz, alcool, albumina. anilina*, alumes],
alvaiade, alvejantes industriais, alumiai° em pé. alar:miam anti-lacrastaatea.
3Rn-oxidardes. anu-corrosivos, Esti. '
tergentes, azotatos, água acidulada para
acumuladoras. agua oxigenada ara fina
industriais,' atalaia; banhos ara galvaai:aça°, benzina. benzol, betumes, bicarbonato de sódio, de °Maio; cal virgem,
carvões. carboaatos. catalizadores, celulose. chapas fotográficas, coraposiçki
estintoras de Incêndios, cloro, corrosivos, croma tos, corantes. 'creosoto': deacorantes; desincrustantei dissolventes:
emulsões fotográficas, enxofre, éter, tamaltes. estearatos; fenol, filmes sensibilizados ,para fotografias, fixadores, fletidos para freios, formol. fos çatos Industriais, fluoretos, fundentes para solda;
galvanizadores -gelatina para fotografia'
e pintura, giz, glicerina; hidratos, hidrasulfitos; impermeabilizantes, ioduretoe;
lacas; massas para pintura, magnésio.
Mercúrio; nitratos, neutralizadores, aitrocelulosei óxidos, oxidantea, óleos para pintura. óleo de linhaça; produtos
químicos para impressão otassa
papeis emulsionáveis. para a fotografia, papeis de turnesol, papeis bailo.
gráficos e reliocopista, peliculas
veia, papeis para fotografias e análise*
de laboratórios, pigmentos, potassa, pás
metálicos para a composição de tintas,
preparações . para fotografias, produto"
para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir Untas, prussito; reativoz,
removedores, reveladores; sabão neutro,
saia, salicilatos, Secantes, sensibilizardes,
silieatos, soda caustica. soluções; quitaicas de uso industrial, solventes, sulfatos; datas em pó, liquidas, solidas os
pastosa para madeira, ferro, parede%
conet-uçies, decorações, couros. tecidos.
fibras, celulose, barcos e veículos, tal.
co industrial, tiainer: veralses: zarcão
Termos na, 617.556 e 617.557, de
18-11-63
Edmundo de Novais Teixeira
Minas Gerais
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Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso
em: cheques, luplicatas, envelópea, is.
turas, notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos ene
cartazes, placas, tabuletas e veiculas,
bilhetes impressos
.

eivejoi,

para arquivos, sinetes, Untas para esrever, tiralinha, tintas para carimbos,
tintas para duplicadares, tintas para impressão, tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de endereçar, máquinas registradoras

•

Pena

Em Brasflia
Na, Sede do D.I.N.

Classe 32

'routing Club° do Brasil: 3° Pavimento da Estação Rodoviária

Ouse 28

distinguir: Artefato. de material

Piaticos e de nylont Recipientes Watt-

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00

1

Almanaques, anuários, álbuns inapta'.
aos, cartazes, catálogos, jornal, nado •
nals e estrangeiros, publicações impressal, revistas. Propaganda em rádio.
televisão, jornais, programas radiofónico., peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas

