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•SECÃO III
ANO XXII , - N.° 57

DEPARTAMENTO NACIONAL i
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisões do Ministro

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 24 DE 111A111;10 DE i964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DL° 39.471 -- privilégio de invezs•
çío.
No 39.472 -- privilégio d Javan.
ção.

NP 39.570 -- pri.Wegio de lavar
Laboratórios , Padre Davis Limita- çío.
NP 123.926 -- Italo Angelo Ge14.° 41.060
rardi - Cumpra a exigência.
Privilégio de inv.*.
da - pede para ser anotada nas paRepublicado por ter saído com
NP 136.967 - Eduardo Carece- tentes:
11.°
inoorrevies
41.836 -- privilégio de lavem.
na Mate° - Cumpra i exigência.
N.° 54.591 - privilégio de invençao.
Dormeuil Fréres Sociedade Anôni- • N.° 141.322 - Dermeval Roma- 'Çã°•
N.° 67.312 - privilégio de inven.
ma -.. recorrendo da reconsideração no - Cumpra • exigência.
DL° 48.818 -- Privilégio de Jaren. •
ção.
do despacho de deferimento do reN.° 141.453 - Dermeval Romano çrw•
F N.° 5.9.265 - privilégio de invengistro do nome comercial - Dormal - Cumpra a exigência.
DL° 44.089 -- privilégio de irmoção. •
vão.
- Sociedade Industrial e Comercial
N.° 36.239 - privilégio de invende Roupas Sociedade Anônima
N.° 44.159 - p rivilégio de ínvia.
EXIGÊNCIAS REPUBLICADAS
çãO •
térrno 555.241.
POR TEREM SAÍDO COM'
N.° 36.241 - privilégio de invenINCORREÇÕES N.° 46.040 - privilégio de
O Sr. Ministro exarou o seguinte
ção.
inven.
•
çào.
•
despacho:
N.o 98.369 - Panes S. A. Ia- 'N.°39.909 - privilégio de invenN.° 46.084 - Pr égio do JuvasIndeferido, de acôrdo com os paredústria e Comércio - Cumpra a ção.
ção.
ocres.
1.,Ln 39.923 exigência.
privilégio de invenN.° 48.083 - privilégio de lavem.
Em 6 de março de 1964. - Asa.
DL° 112.363 -- Msrkus S. A. ção.
ção.
Ministro
da
Egydio Michaelsen - Cumpra a exigência.
DL° 39.939 - privilégio de invenN.? 48.935 - privilégio
Indústria e Comércio.
de lavai.'
N.° 121.373 - Shell Internat..io- çã°
ção.
N
.°
40.023
privilégio de invenVemag S. A. Veículos e .Méqui- nele Research Maatschappij N. v .
49.853
çao.
privilégio de invennas Agrícolas e Volkswagen do Bra- -- Cumpra a exigência.,
N.° 40.266 - privilégio de inven- ção.
sil, Indústria e Comércio de AutomóN.°
N.o 121.720 - Epel S. A. In- ção.
51.634 - jsrivilégio de invenveis - Sociedade Anônima - ReN.° 40.314 - privilégio de in- ção.
correndo do despacho que deferiu:o dústria de Aparelhos Elétricos --.N.0 83.330 - Privilégio
venção.
têrmo 462.997 - marca: Gennuine Cumpra a exigência.
de invenNP• 121.721 - Epel S. A. InN.° 40.964 - -privilégio 'de ia- ção.
- do requerente: Indústria de PeN.° 53.576 - privilégio de
ças para Tratores e Automóveis - dústria e Comércio de Aparelhos Elé- venção.
lav...
tricos - Cumpra a exigência.
ç o.
Jpetal - Ltda.
N.°
,41
.100
privilégio
de
inven*,
N.° 125.185 - Ailto José FerreiN.° 54.536 - privilégio de Uive*.
ção.
O Sr. Ministro exarou o seguinte ra - Cumpra a exigência.
- os contratos de sua
N.°41.188 - privilégio de inven- çio
ezp lons•
despacho:
. N.° 129.358 - Theodorico • de
ção
Averbem-se ou contratos d•
De acôrdo com o parecer -do D. Souza Pires, João Rodrigues de
€5°exploração.
N.° 42.215 de inven.
N. P. I., denego os recursos e man- veira e jacy Herthel -- Cumpram a
ção.'
tenho o registro.
exigência.
DL° 42.297 - privilégio de inven- TRAN SFERÊNCIA le ALTERAÇÃO
Em 6 de março de 1964. - Ass.
DE _NOM'E DE TITULAR DE
•ção.
Egydio Michaelsen - Ministro da
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N.° 44.098 - privilégio de invenIndústria e Comércio.
TRANSFERÊNCIA E LI.
PROCESSOS
ção.
.
CENÇA
DL° 45.072. - privilégio de lavouP erfumaria Soilan Ltda. - trens*
1 Explorar:ao de contrato de patentes ção,
DiVidt0 de Privilégios
14.° 50.218 - privilégio de inven- ferencia para sou nome da patentes
2.818: modêlo de utilidade - Ano.
Rio, 18 de março de 1964
ção.
Invenção
a transferência.
NP 50.566 .- privilégio de laveis- te-se
Minnesota Mining And ManufacKa.Za - Comércio e
Indústria de
EXPEDIENTE DO . DIRETOR
turing Company .-- pede para ser ção.
DL° 84.442 - privilégio de laveis. Plásticos Ltda. - tran sferência para
anotada nee patentes de números:
mu nome da patente n.° 3.749
.
EXIGÊNCIAS
59.427 - privilégio de invenção. ção.
modelo de utilidade - Anote-se •
,
59.630 - privilégio de invenção,
14.0 88.099 -- privilégio de laveis- transferência.
Rio, /8 de março de 1964
os contratos de sua 'exploração - ção.
M
Averbem-se os ,:ontratos de exploraDL° 64.778 - privilégio de inven-.. peae:otos -- go '7- Sag - S. A.
' Termos:
ção em favor de Minco Corporation ção.
anotada nau patenteia
„N.° 118.358 - Paldo Priami - Limited, e o contrato de sub-licença
intile1r- privilégio de inven.
DL° 65.621 - privilégio de inven •
ção.
Cumpra a exigência.
de exploração a favor do requeren- .ção.
N.° 119.832 - Allen Travers Rua- te.
• N.° 52.467 - privilégio de inven.
• DL° 67.188 - privilégio de lana çío.
sei Junior - Cumpra a exigência.
Indústrias Reunidas Vidrobráa Ltda. 'ção.
N.° 120.010 - Walter Liebold
N.° 67.052 -,- privilégio de inven • N.° 54.287 - privilégio de inversd
X. G. - Cumpra a exigência. - - pede paraser. anotada nas paten00.
tes de números - 57.561 - privi- ção.
N.° 116.033 - Yozo - Minarni. légio dá invenção - 64.819 - priNP 54.296 •-• privilégio de invene
DL° 67.053 - privilégio de in,ft
dani - Cumpra a exigência.
• ção.
vilégio de invenção or contratos de ção.
N.° 116.256 -- Europlast, Lida, sua exploração - Averbern-se os
DL° 39.470
Driviléaio 4. incem - • N.° 54.297..... teiviléalo ela
brins.
contratos de exploração.
Cumpra a exigência.
çaO•
95G•
Rio, 18 de março de 1964
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— As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação rios
jornais, diáricimente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
'11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à . matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 ás 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
. órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em _qualquer época, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser ". suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas,- na

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL *

omaTen.maRAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFIE DO

cnar-a DA seção

eanviço 011 posniençass

DIÁRIO OFICIAL
nação ne
.
&edito do pot:Moldado do oxpodlonts do Dopartamonto
P ackonol do PropM
dm Indústria n Comércio

Induodial do MOWeeféMo
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Impresso nu oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior
• Capital e Interior:
Cr$ 600,00 Semestre
Cr$ 450,00
Semestre • .
Cr$ 900.00
• Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.000,00
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
.

No 66.284
ção.
N 9 66.618
çao.
N° 66,628
ção.
N • 66.814

ção.
N

ção.

9 66.822

N9 66.829

ção.
N• 6.830
ção.
• N• 66.849
ção.
N 9 67.325
ção.

A3 -Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro clé cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, ' emitidos a favor -do
Tesoureiro do Departamento
.de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura. .
.— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.
—

ro 141.990 — Privilégio de invenção ,no Brasil. — Averbem-se os contra
tos de exploração.
— Cumpra a exigência.
Societe St. Raphael — Na trans-i
e tírl N. .
feréncia do trmo número 143.266 —
modelo industrial — Cumpra a exi?RAM CORPORATION
gência.
Autorizada
Full Mold Process. Inc. —
INDUSTRIA BRASILEIRA
transferência do têrmo número
DE AÇO S/A.
148.449*— Privilégio de invenção
Cumpra a exigência.
dis:datfq6 (ônõ
Philco Corporation — Na transferência dos registros números
175.908 — Mantenho -a exigência.
Philco C,orporation — • Na ' averbade contrato da marca número
Por despacho do Sr. Chefe
15.551 — Cumpra a exigência.
Seção foi mandado averbar o contra
to de exploração da marca: C-4 ra
gistrada sob número 152.229, cone
EXPEDIENTE DA SEÇA0
tente do clichê abaixo, de propriede
DE TRANSFERÊNCIA
E LICENÇA
de de: Praia Corporation estabelecid
nos Estados Unidos da ARmérica d
USO AUTORIZADO
Norte e em favor de Indústria Bra
sileira de Aço Sociedade Anemias,
DE MARCAS
estabelecido no Brasil. — Averbe-a
de inven- Industrie e Comércio de Enxadas
Rio, 18 de março de 1964
o contrato de exploração.
.
laçu Limitada — Na averbação de Artigo 147, parágrafos
1 9 e 2 9 do
contrato da patente 47.032 — Privi/I Privilégio :de inven- légio de invenção — Cumpra a exi- Código de Propriedade Industrial.
r
gência.
Por despacho do Senhor Chefe da
proDrietária
— Privilégio de :inven- Johnson Ei Johnson — Na transfe- Seção
foram mandados averbar os
MAM
CORPORATION'
rência da patente 64.692 — Privilé- contratos de exploração das' marcas:
Privilégio de,
gio de invenção
)Lutorlzade
Cumpra a exiFram — registrada sob número
gência.
•IntSTRIA BRASILEIRA
145.725.
Privilégio de inven,Ds Aço 5/Á.
Rheinbau G. M. B. H. —
200.156.
talam=
•
transferência da patente de número
Privilégio
ii""" d5 350 — Privilé
g oi de Invenção — ?rara — registrada:: sob número
C mpra a exigência. u
Praia — número 207.719.
Privilégio de inven• Everett Kurtz Mentzer e Robert Fram — número 2'63.42.3.
- 1
Henry Boucherie — Na transferência
Privilégio de inven- do têm° número 133.068 — Privi- Praia — número 269.681 — conslégio de invenção
Cumpra a exi- tante do clichê aba ixe, de propriedade de Fram Corporeaon — EstaPrivilée+ de iavsn, gência.
belecido nos Estados nidos da Amé,
h;
ppon
Jua.,iio
K aha rica do Norte e em favor de Indústria Por ciespacho do Sr. Chefe
Privilagt_ sie
— Na transferência da têm/o
Rra e;leira de Ao S. A. estabelecido Seção foi mandado avo,.b.lr n contra-

ra0.2x1

•

F

,

N 9 65.744

.

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

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

r–

ção.

0: rtaisÃção

FLORIANO GUIMARÃES

MURILO FSRREIRA ALVES

N.° 57.203 — privilégio de inven- N9 67.509 — Privilégio de invenção.
ção.
N.° 57.307 — 'privilégio de inven- - N• 67.510 — •Privilégio .de invencão — As altera óes
ção. . *
ç do nome..
N.° 57.764 — privilégio de inven- - MC Corporation
— Pede para ser
anotpda no tèrmo número 123.797 --:.
ção.
Privilégio de invenção — a alteraN.° 54.561' -,- privilégio de- invenr;
(1,-4 ção do nome da titular — Anote-se
!,ção - N.° 54.52 " r privilégio de inven- , e alteração de nome.
Marfim . • Marietta Corporation —
privilegio, de inv
en- transferência para seu nome -N.° 54.849
vilégio de invenção — tênia° número
, ,
ção.
124.060 — Anote-se a' transferènN.° 54.850 privilégio de inven-- cia.
ção
—
as
alteraçoes
do
nome
da
tu•
tular -- Anotem-se as alterações de Marvil Indústria , e Comércio de
Plásticos Limitada — , Transferência
' • •
nome.
parcial do termo número 143.025 —
, — .Pe- modelo industrial — Anote-se a trans• Vinhos Luiz Antunes S. A.
de par ãser anotada na patente de ferncia parcial pertencentes a Moacir
número 63.291 — :privilégio de in- Veiga Martins, para o requerente.
venção — a alteração de nome da Cryo Maid. Inc. -- Transferência
titular Anote-se a alteração de para
seu nome do têrmo número ...
•nome.
148.335 — Anote-se a transferência.
Telefunken Aktiengesellschaft —
EXIGÊNCIAS
Pede para ser anotada nas patentes
de:

s Março de 1964
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to -de exploração da marca: Pé de nima — estabelecido no Brasil.
-Meia, registrada sob número M.228 Averba-se o contrato de expkwatio.
constante do clichê abaixo, de propriedade de From Corporation estabelecido nos Estados Unido sda Ara&
VOPRIBTARIA .
rica do Norte e em favor de Incharia
MAK CORPORATION
fria Brasileira de Aço Sociedade AnóAUTORIZADA
nima estabelecido no Brasil. — Averbe oe o contrato de exploração.
INIAJSTRIA BRASIWIRA.

DE AÇO S/A.-

E.

DE ME14

SnamU ~Via

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de expIoraçã'o da marca: CEL
Pak, rfegistrada sob número 152.262
constante do clichê abaixo, de propriedade de Fram Coaporation estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor -de Indústria Brasileira de Aço Sociedade
Anónima estabelecido no Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

Pro prietária •
, FRAM CORPORATION

FRAM'OORPORATIOly,
Autorizada.
' INDUSTRIA ARASILJIRil.
DE AÇO S/A.
.
P
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de exploração da morsa: Ccl U Park
— registrada sob :tairoca*: 239.546 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Praia Corporation — estabe.
lecido nos Estados Unidos da América
do Norte e em favor de: Indústria
Brasileira de Aço Sociedade Anônima
— estabelecido no Brasil. — Averbese o contrato de' exploaação.

'P
D EIA*
•.
e-t7/1

• laPpRIETÁRIA

estabelecido no Brasil. — Avaria
O eontrato de exoloracão.

r.evrletetrin
?RO CORPORATIOX
Autoriza%
INDUSTRIA BRASILEIRA
DE AÇO 3/A.
L

le

Autorizada
•
INDUSTRIA BRASILEIRÃ
DE AÇO S/A.

Por despacho •do Sr. Chefe da :aça() foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Partflow —
registrada sob número 198.942 —coas
tante do clichê abaixo, de propriedade
de: Praia Corporation — estabelecido
nos Estados Unidos da América do
Norte e em favor de: Inchistaa Brasileira de Aço Sociedade Anónima —
estabelecido no Brasil. — Averbe-se
O contrato de exploraçãoa

gRAXWMTIOW
Autorizada
INDUSTRIA BRASILEIRA
IDE AÇO S/A.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Pram — registrada sob número: 214.227 — constante do clichê abaixo, de Propriedade
de — From Corporation — estabeleci.
do nos Estados Unidos da Amériaa do
Norte e em favor de Indústria Brasi.
leira de Aço Sociedade Anónina —
estabelecido no Brasil. — Averbe-se o
Por despacho do •Se. Chefe da Se; contrato de exploração.
ção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Easy —
Change — registrados sob número:
260.030 — estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e em
favor de: Indústria Brasileira de Aço
Sociedade Anónima .— embelecido no
PROPIIIETÃRIA
Brasil. — Averbe-se o contrato de
exploração
FRAM CORPORATION
AUTORIZADA
INDÚSTRIA BRASELEIRAI
DE AÇO S/A.

CEL-11-PAK

Pro rietária.
,FRAM CO P RATIO)
Autorizada
• INDUSTRIA BRASILEIRA
DE AÇO S/A.

P ASTFLOW

FRAM CORPORATION
Autorizada
INIOSTRIA BRARTLEIRO
•
DE AÇO S/A.

Por despacho do Sr. Cheia da Se•
ção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: C.ascame —
registrada sob número 214.783 — cons
.
tante do clichê abaixo, de propriedade
de — Fram Corporation — estabelecido
nos Estados Unidos da América do
Norte e em favor de Indústria BrasiPor i despacho do Sr. Chefe da SePor despacho do Sr. Chefe da leira de Aço Sociedade Anônima — ção foi mandado averbar o contrato
l.
—
Averbe-se
i
Seção foi mandado averbar o contra- estabelecido no Bras
de exploração da marca: C-4 — registo de cxploraçáo da marca: C-120 o contrato de exploração,
trada sob número: 260.515 -- consC. registrada sob número 152.807
tante do clichê abaixo, de propriedade
ocnstante do clichê abaixo, " de proPro rietãria
de: Fram Corporation — estabelecido
priedade de From Corporation estanos Estados Unidos da América do
belecido nos Estados Unidos da Amé• FRAU CORPORATTnY
Norte e em favor de: Indústria Brarica do Norte e em favor de Indússileira de Aço Sociedade Anônima. —
Autorizada
tria Brasileira de Aço Sociedade
estabelecido no Bios I. — Averbe-se
INDUSTRIA BRASILEIRA
Anônima estabelecido no Brasil. —
o contrato de exploração
Averbe-se o contrato de exploraçãci.
DE AÇO S/A.

•

CEL-PAK

EASY CHANGE

OASO 'A 11 E
n .ivirt•J. cu aala
PRAM CORPORATIOA
•
loteria:ode
INDlISTRIA BRASILEIRA .
DE AÇO S/A.

•

Proprie t á ri a

P roprietária
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Filcron
registrada sob número: 221.860 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de — Fram Corporation — estalecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de" Indústria
Brasileira de Aço Soci dade Anónima.
— estabelecido no Brasil. — Averbeto o contrato de exploração.

rietária
Por despacho do Sr. Chefe da Sen CORPORATIO11
. .
ção foi mandado averbar o "contrato
Autorizada
,
.
de exploração da marca: Pé de Meia
BRASILEIRA
A
INDUSTRI
— registrada sob número: 185.180 --a
DE AÇO S/A. se * w
constante do clichê abaixo, de proP ILCRON
priedade 'de: Frani Corporotion — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de: Indtis.for despacho do Sr. Chefe da Setra Brasileira de Aca Sociedade Anô- ção foi mandado averbar o contrato

).

•

Por despacho do Sr. Chefe da Si.
çao• foi mandado averbar o contrato dt
e xploração da onarca: Praia registrada sob número 239.520, Constante
do cliché abaixo, de p ropriedade de —
Frani' Corporation — -e
stabelecido nos
Estados Unidos da América do Norte
e era favor de: ,Indústria Brasileira de
Aço S.A. -- e stabelecido no Brasil.
— Averbe-se o contra de exploração.

•
COliPOIIATION

Autorizade

INDTISTRIA BRASILEIRA
ACD

erapthy II

(J

neWslio

FRAN CORPORATIbn
AutoriZad&

'INDesTRIA BRASILEIRA
DE AÇO S/A.

BUIU.. 1 •1 1
f

,o
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de• exploração da marca: Lee — regi"trada sob húmero: 273.55. — constante do clichê abaixo, de propriedade
de — From Corporation — estabelecido nosEstados Unidos da América do
Norte e em favor de — Indústria Brasileira de Aço Sociedade Anónima —

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca: Praia — registrada sorri número 220.915 — constata.
te do clichê abaixo, de propriedade
de
— Praia Corporation — estabelecido
nos Estados Unidos da América do
Norte e em favor de: Industrio Braai.
leira de - Aço S.A. —. estabelecido

e
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-- Averbe-se o sontra0o de ez- Estados 'Unidas da América do Norte
Ooração.
e em favor, de Indústria Brasileira de
Aço S.A. - estabelecido no Brasil.
- Averbe-se . o contrato de exploração. .
~ICC'
utor isada
talail3TRIA DRASIZEI
RA mru Aço s/A., -

":.ebar-ietárlis
PRZ COUPORATIO/t
tr
átoja„laa~aa
rsada.
INDÚSTRIA BRASIL:2M

AÇO VA.
Ire
;-

EXIGÊNCIAS
Indústria Brasileira de Aço S.A. no pedido exploração de contrato das
marcas de números: 151.124, 163.421,
222.534 - 222757 e 186.251. Diga sabre cis anchas 'que não foram
entt-egues no S. de Documentação.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
DAS SEÇÕES REPUBLICADOS
POR TEREM SAIDO COM
•

.

INCORREÇÕES

Rio, 18 de março de 1964
Notificação
Uma vez -decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dezembro de
1961. e mais- dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do masmo não se tendo valido nenhum iateressado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer
a éste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final con- I
cementes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de sessenta dias - na forma do parágrafo.
único, do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.

Março de 1960
N' 428.911- Brause
-se 17 -- Brause & Co.
N° 435.589

Co

Cias-

Oncinha - Claase

1 •-• Comércio e Indústria de Bebidas

Ivoran ' Sociedade Anônima.
• N° 435.884 Tapafuro - Classe
11 - Indústria de Pneumáticos Pires,
tone Sociedade Anônima.
N 9 436.671 - Cid
Classe 4
Cid Carlos Leite.
N° 4.63672 - Cid - Classe 28
Cid Carlos Leite.
• N° 439.578
Figura de Avestruz
Classe 6 - Irmãos Strauhs

da.

N 9 440.008 -- Confertil - Classe
2 - Conferti/ Comissaria Nacional de
N 9 441.205
Nova Linha - Iasse 32
Editora de Revistas Soc.ais

E(rsol Limitada.
N° 441.262 -- Ti-Toro Industrial .~s
Por despacho do Sr. Chefe da SePor despacho do Sr. Chefe da SeClasse 32 - José Eduardo Piza Mar,
ção foram mandados averbar os "' con- ção foi mandado averbar o contrato de
condes.
tratos das marcas: Eram -- registrada exploração da marca: Fram-Pe de
N 9 441.302 - São Paulo Passo
- s" ob número: 226.557 - eram - re- Meia - registrada sob n° 167.509 Passo
-Classe -32 - Sào Pautai
• gistrada sob número 226.627 - cons- I. constante do--cliché abaixo, dropriedaPalmo a Palmo Limitada.
tante do cliché abaixo, de propriedade de de: Fiam Corpwation - estabeleN° 443.317 - Leo - Classe 6
de: Fram Corporation - estcbelecido cia nos Estados Unidos da América
Adm. e Imp. Leo Limitada.
nos Estados Unidos da . América do do .Norte e em favor de: Indústria
N° 443.543 - Vyonese
Okialeg
48
Norte e em favor de: Indústria Brasi- Brasileira de Aço S.A. estabelecido
Valery Perfúmes do Brasil Sói
Ciedade Anôairna.
leira de Aço S.A. - estabelecido no no Brasil. - Averbe-se o contrato de
chulo
N 9 443.823 - aL» Qa.
•
*RU -- 'Averbe-se o contrato de expio- exploração.
46
Lipoquimica Limitada.
teço;
MARCAS DEFERIDAS
N 9 443.869 Telatest Original a.
Classe /1 - Telastem Limitada N°
403.101
Sackraft
Classe
4
tws..tzwi
- Satraft_ Ind. de Celulose .do Nor- Considerando-se a forma do clichê.
TI= 3
P'_1.01):11_ETARIA
N* 444.272 -- Bulludog - Classe
deste
Limitada - Com exclusão da
•PIUM CORTZW,ATION
41
Produtos Aromáticos Bulldog
•
iutoritade
expressão produção de.
• Autorizada
N° 405.311 -- 'C. F. B. Clas- mitada.
DE AÇO 8/A.
N° 444.273 Bulidos) - Classe
INDÚSTRI A BRAMI:alta
se •10 - Companhia Fabio Bastos Co43 -- Produtcnss Aromáticos Bulldog
DE AÇO sík.
mércio e Indústria.
Limitada.
N° 406.071
Polyana - Classe' N° 444.288 - Kalinho - Classe
24 - Manufatura e Comércio de RouJamil K. Luka.
pas Infanta Juvenis Polyana Limitada. 1 N° 444.325 Hi-Hard Classe
N° 406.684 -- Itala - Class e 2 1 6,-- Unitcal States Steel Corporation.
Garage Itala Limitada
N° 444.473 - Prominas - Classe •
N° 443.042 - Francinex Intercon11 - Prominas Brasil Sociedade At28.
tinental
Classe
8
Georges
Buis,
!lima Assistência Sondagem Indústria
son.
Com exclusãO de molElisa - Classe 11 e Comércio
N° 410.903
- Fil Fornecedora Industrial Limita. des e ' torres de ferro.
-- Classe 42
F.
N 9 444A76
da.
Por despacho do Sr. Chefe da Se- Fábrica de Bebidas Hanequirn
Por_
despacho
do
Sr.
Chefe
foram
N° 416.805 Odin Classe 15 mitacla.
ção foi mandado averbar o contrato de
Moarabálha - Classe
exploração da marca: Frani, regis- mandados averbar os contatos de ex- - Comércio e Indústria Odin LimitaN° 444.502
ploracão das marcas:
da.
Jeronimo de Oliveira Amorim.
42
trada sob número:. 214.234, constante
Helanca - registrada sob número
Santapaula - ClasN° 417.172
-Sincera - Classe 36
N o 444.579
do cliché' abaixo, de propriedade de:
se 3 Farmácia e Drogaria Distribui- - João Humaire.
Fram Corporation - estabelecido nos 219.522.
HolmIca
registrada
sob
número
dora de Medicamentos Santapaula LiEstados Unidos da América do Nora
Isogaze -- Classe 10
N° 444.589
219.860.
mitada.
e em favor clq: Indústria Brasileira de Helanca - registrado sob número N° 421.989 Frigia • Classe 3 - Societe de Recherches Scientifiques
Aço S.A. - estabelecido no Brasil.
219.861..
.-, O Laboratório de Produtos Cientí- et D'Exploitation de Marqeus Resex
- Averbe -se o contrato de exploraHelanca - registradd sOb número ficos Nóve Técnico Sociedade Anóni- Sociedade Anónima.
N° 444.626 - Deravel - Classe 3
ção.
219.862.
ma.
1. R. Geiqy Sociedade Anônima.
426.7/7
Nativa
Classe
13
No
1-10ewuca
registrado sob número
N 9 444.627 -- Gk Vit - Classe
American Glass do Brasil Indústria
219.863.
46 --J R. Geigy Sociedade Anó.
Comércio Limitada.,
! ZzliLutárja
r
Helácei - registradas sob número e
nima.
Classe
N°
426.784
Solo
Flor
FRAm CORPOBATISR
220.029. a
Asefrol - Classe 1
Solorrico Sociedade Anónima In2
N 9 444.628
é
kutorizadsa.,,
Constantes do ,élichè abaixo, de pro. dústria e Comércio.
Joseph
Stummel.
BRASILSZU
N° 444.649 -- Jamaita - Classe 1
priedade de Heberlein ei Co. A.G.
D2 AÇO
/al• 427.735 - Serravas .-. Classe
- estabelecido na Suiça e em favor 5 -Representações Comércio Industria
'
t*
Serras Vasone Socied
Aói
8 ed n
Importadora Limitada Inducena.
de: Cesaro S.A. Indústria e Comércio ma.
444.651 - Bonasil - Classe 5
- estabelecido em ..Sáo Paulo, Brasil.
N' 427.738
Wa/sar - Classe 2 ---No
Comércio de Ferros e Metais Bo..
Averbe-se: os contratos de eaploração.
Walker Gonçalves Sarmanho
Classenasil
Limitada.
N° 427.741
Vasone
Cl
5
-- Serras Vasone Sociedade Anônima.
N° 444.652 - Passo Doble - CiasN° 427.862 - Itamaraca
Class
e
se 39 - São Paulo Alpargatas Se.
IIELANCA
16 - Itamaraca Enge haria e Consn
ciedade Anónima - Com exclusão de '
• ,
R IR dt CO .
ataduras, bulbos para extrair leite, pavroprietariat HEBERL
- 1 truções Limitada.
wattwil. N 9 428.003 - Capri
Classe 21 nos e tampos para cama e mesa.
B/A-INDuSTRIA E
- Panauto Sociedade Anónima IndúsClasse
LiCenClad8S USAR°
N° -444.700 - Ranchero
.N,C9MÉRCIO - são Paulo .at
tria e Comércio.
Ford Motor Company.
Por despacho do Sr. Chefe da SeN° 428.004 - Capri -- Classe 6
N 9 444.843 - Tamoyo - Classe
ção foi mandado averbar a aantrato de
- Panauto Sociedade Anónima Indús- 25 Refinadora Paulista Sociedade
averbação
autorizado
a
Foi
também
exploração da marca: Frans registria e Comércio.
Anônima - Com exclusão" de bolas
trada sob número: 214.233, constante do aditivo do contrato de exploraçr-u N• 428.909 - Solite -= Classe 11 para enfeites de árvore de natal, fes.
alo della abaixo, de propriedade de: a favor, de Cesaro S.A. Indústria e - Sociedade' Nacional de Instalações tões e suportes artísticos para vitroe Canaliznções Sonic Limitada.
Praia Corporation - estabelecido nos Comércio.
las.
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N9 444.855
Tamoyo
Classe 20
INSIGNIA COMERCIAL
-.1 - Petroquimica Indústria
Comércio I N° 459.472 ,-- Comértio de Alvaia.
- Refinadora Paulista Sociedade Ari&
•
DEFERIDA
Limitada - Transferência para seu de Danileny Limitada.
cima.
nome, da marca Gyndalia - número
N° 459.475 - Malharia I Imflatex
N° 444.856 - Tamoyo -- Classe
N° 445.079 -- nc D.P.L.> - Clas- 249.740 ;- Anote-se a transferência. Limitada .---- Arquivem-se os processos.
- Refinadora Paulista Sociedade ses 32 33 - Di stribuidora de Pu- Kibon Sociedade Anônima (IndúsAnónima.
blicações * Limitada - DPI, ..-: Artigo
_ _. Irias Alimentícias) .- Pede para ser
•
anotada na marca: Ki-Suco .-- NúmeN° 444.857- Tamoyo - Classe 114.
NOTICIARIO
'ro 383.470 - A alteração de nome f--35 - Refinadora Paulista . Sociedade
FRASE-DE
PR
OPAGANDA
.
l
t Anote-se a alteração de nome.
Anónirría -- Com exclusão de a/moRETiFICAÇÕES
DEFER IDA
..
fadas.
EXIGÊNCIAS
....
Pica m retifièados os contras de
N° 444.858 - Tamoyo
Classe
N° 386.012 - Silva-se .... é o
,
ploraçáo - publieaubs em .17 de março
34 - Refinadora Paulista Sociedade guaraná Champagn Antarctica seu l.
Societe Anonyme Bourjois - Na de 1964.
Anônima.
•
Classe- 93 - Companhia Antarctica pedido de transferência do térmo núN.- 444.883 .-- Wanda - Classe 19 Paulista Indústria Brasileira de Bebi- mero 261.270 -- Cumpra a exigência.
Por despacho, foi mandato averbar
...- Frigorifico Wanda Limitada.
das e Conexos
Artigo 121.
I Importadora Ornar Zimmermann So- o contrato de exploração da marca Sa.
N°
318..035
Companhia
Comercial. dedada Anônima - No pedido de ai- lex - Registrada sob número 253.350
N' 444.888 - Mag-Mod.
Classe
Companhia
ompanhia C
omercial ' t ração do tèrmo 386.494
. Cumpra ' De propriedade de So/ex S. A. R.
36 - Mag-Mod Magaziqes odernos Viana Leal
Viana Leal
• L. Estabelecido na França e em
Sociedade Anónima
Com • exclusão
• Artigo
-a 109 número 3. I ae exigência
favor de Indústria e ComérCio de Pede . macacões;
•
TITULO DE ESTABELECIMENTO . 1\1°' 444.920 -- Frigorifièo Armour ças para Automóveis Brosol Limitada
do
Brasil
Sociedade
Anónima
DEFERIDO
N° 444.909 - Matchless - Classe
Cum.
Estabelecido em São Paulo /
exigência.
'4 "-- Frigorífico Armour do Brasil So-^
•
sil
Averbe-se o contrato de expioN°
372.947
B. I. C. Banco de
N" 444.918 - Frigorífico Armour ração.
dedada Anónima.
Infor
33
do
Br
il
Sociedade
óe
maç
s
e
'
Cobranças
as
ranças
-.
asse
CumN° 444.910 - Matchless
Por des'pacho' foi mandado averbar
-- Epil: Sociedade Anônima Serviço pra a exigência.,
17 - Frigorífico Armour do Classe
o contrato de exploração da ina;ca
Brasil. Nacional' de Controle de Crédito ,-•
'
Sociedade Anônima.
, . DIVERSOS,'
Aerocagle - Registrada sob número
Artigo 117 número 1. ',-•
.. .
N9 444.911 - Matchle'ss
192.018 -. De propriedade de Willys
Classe
1\4436.669
..Cid-Comércio
'e
Re.
Renovadora de Tambores _ Tanoeiro Notors Inc. Estabelecido nos Es.
19 - Frigorifico ,Armour do Brasil
presentações -- Classes 1 -- 4 - 28 Limitada - No pedido de .eáducidade tados Unidos da América do Norte e
SoCiedade Anónima,
35 '-' 43 ."- 46 -- SQ - Cd C''''" da marca número -159.549 - Denego em favor de WillYs Overland do BraN o 444.912 - Matchless
Classe .--o pedido de declaração de caducidade sil Sociedade -Anônima Indústria e Co24 Frigorifico Armour do Brasil los Leite . - Artigo 117 número 1.
N° ,439.718 .-- Edifício Lagoa de conforme despacho de fólhaa 16 do re; mércio
Sociedade Anônima.
•. Estabelecido .-em São PauBaependi -- Classe 33 ,.- Aço Enge- isco' 459.550.
lo
Brasil
o contrato
'N° 444,914'
Matchless
Classe nharia Limitada - Artigo 117 Mime- g Nó 465.919 - Alceu Rodrigues ,-- ! de exploração. Averbe-se
•
35 - Frigorifico Armour do Brasil ro 1..
.
' Piossiga-se com as. indicaçõe,
. _ 1i Por despacho .foi mandado averbar
. . feitas
Sociedade Anônima.
- N° 444.120 •-• Lavanderia Lavefa- pela Seção.
•
o contrato de exploração do titulo -Classe cil - Classe 33 ;-. Lavanderia Lave-- Polengbi Indústria Brasileira de Pra; Optlea Masson
N* 444.915
Matchless
Número 258.888
- Frigorifico Armour do Brasil faCil Limitada -- -Artigo 117
. número
. . dutos Alimentícios' Bertolli Galbani So- De propriedade de Leopoldo Geyer
1.
•
'
Sociedade Anónima.
ciedade Anónima
No pedido de , Sociedade Anônima Comércio. AdmiN° 44,5.014
Fbrica de Sinos apostila da marca 279.642 nistração e Participações - E tabeleClasse
Matchles
N9 444.916
46 - Frigorífico Armour do Brasil ,Crespi - Classe 11 - Giuseppina que-se mediante apostila o nome da ti- cido no Rio-trande do Sul, e em faGrespi Marenco - Artigo 117 núme- tular.
vor de Leopoldo Geyer So.trdade Anó.
Sociedade Anônima.
ra 1. EÃtabelecido
nana Jóias e RelóniU
•
N°
402.595
Bozzano
Seanedade'
N° 444.928
Classe
36
Loa.my
Centro
Cultural
e
•
N" 445.310
Anónima Comercial Industriai e Impor. no Rio Grande do Sul e .Pilial no Rio
Loamy Calçados Limitada.
Turismo ,Madeirense - Classe 33 - tadora
de janeiro -- Averb^-se o contrato de
Aguarde-se.
'Classe Manuel de Mendonça
N° 444.934
Kosmetic
Artigo 117
I exploração.
Citrobrasil
Sociedad^
433.024
-_ Fábrica de 'Gazes Medicinais número 1.
Aguarde-se.
Por . despacho, • foi mandado everbar
aterner Sociedade Anónima.
Classe Anônima•
ed
Piontom
N° 540.764
o contrata .de exploração çla marca
.
Doutor
Jorge
Pereira
ragoso
Ne' 444.937 -- Kelubot - Classe 1 33
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS i Coração -. Reg:strada "sãb número
.... De Ambrosi Lameka Sociedad Ana- -- Doutor Manoelino Garcia doa San^ • , 272.241 - de Propriedade de J. ca
DE MARCAS.
alma - Comercial Industrial Y Financietos - Artigo 117 número -1.
P. Coats., Lirnited
Estábolreido na
.
N° 418.030 -- Ferdinanci Penteies 'Escoem- eM fav-zr 'cie Lir.bas Cor:ento .
'N° 426.945 -- Rodofiel -, Classe
' - ''
te Sociedade Anónima -- Estabelecido
N° 144.949 .--; Amprol - Classe 2' 33 ..-. Rodofiel Sociedade Anônima •Youyoute.
Carlos Cardoso.
N9 420.201
l' Transporte Comércio e Representações
BraSil - Averbe-se
1. em São Paulo
..- Mi-?k õ Co. Inc.
. Limitada.
' o contr:-tt d exp/rração.
N° 444.956 - Sereno .-- Classe 41 ..- Artigo 117 número 1.
N° 420.230 - Barão Publicidade
N° 426.946 -• Rodofier .- Classe
Fica se mefeito t) I l espacho de delete-. Armando A, Rebello.
33
.-Rodofiel
Sociedade
Anônima
Impresío, Comerciais rimento publ'cado. no -Boletim do dia
Is1 9 444.959 .-- S"mpreviva - Classe
420.405
9
N
Transportes Comércio e Representações Impresso Limitada. .
r17 do co--ente. referente ao têrmo nú42 - Armando A. Rebello.
- Artigo 117 número '1.
mero 4+1.126 Marca: Auto Chic
N°
420.578
Oficina
Meánitua
NO. 445.023 - Recobras
Classe
1-Depositada na classe 32 - Pelo regue..
Aquiles Limitada. ,
50 Alberto Oliveira Coelho - Com
MARCAS DEFERIDAII
N° 422.221 -- H. Krelling E/ Irmãos rente losé . Eduardo Piza Marcondes..
ieatclusão de cartas, envelopes, - cartões
que por lapso saiu publOada: O refeLimitada.
comerciais e de visita.
Classe
Superba
No 242.145
rido requerente fosé Eduardo piza
N9 422.867 - Moega Produtos Ali- Marcondes, deve apresentar o clichê do
N9 453.604 - Metrecat - Classe 39 - Sociedade Anônima Super% mentícios
Limitada.
Grande Fbrica de Artefatos de BeraI têm° mimer6 441.126 - alarea: Auto
3 - Mead lolmson El Company.
N° 456.248 -- Waldir da Rocha , Chie, e fim de ser publicado para cideia . •
N° 443 762 - Matamato-QuimbraCarvalho.
Classe
Estrelepse
N° 406.325 to (1 • opos1ção, tendo sido o niesmo exail Classe 2 - Quimbrasil Química 41
Comercial Estrelense Limitada.
N0 , 456.250 - Casa Gebara Sedas traviado na Inr7yrota Nacional.
Industrial Brasileira Sociedade Anemi- .
Sem direito ao uso . exclusivo TITULO pg , ESTABELECIMENTO Sociedade Anônima.
epa
OPOSIÇÃO
N°o456.500 - Dr. Muci Athayde.
da , expressão Matamato.".
INDEFERIDO
N' 458.707 - Farmácia Belacap
A Companhia "Anisretica Paulista
N" 443.144 - In-Tegral - Classe
Limitada.
Brasileira de Bebidas e Conexos N° 402.689 - Entreposto Carioca
- Teydik Ibrahim Ades..
N° 458.827 - Confecções de Maios (oposição ao Urino n•9 609.648
Classe 41 - Stetseri Nichiolca
No 443,133 - Elestic Rail Spike - Companhia Limitada.
marca: Cajutna São Geraldo - cl.
Lanca Limitada.,
Misse 11 - Eelstié Rail Spilce
N 9 458.850 - Alencar -da Fonseca 43).
Confecções RedempN° 358.623
•
Lanifício Leslie S.AA. (oposiçá.o
Ma e Comércio de Grampos Elásticos tor
E. P. de Oliveira Almeida.
Calsse 36
ao têrmo n.9 604.700 - marca: "Xpara Trilhos' Limitada - Com exclu- Confecções Redernptor.
P/uribus Sociedade 20" - cl.
N° 458.947
o de' grampos 'elásticos para trilhos.
Mácitlinas e Moto-Peças waing S.A.
Anônima ComérCio e Indústria.
- (oposição ao têrmo n.9 610.829 Xervitt
N° 443.122
Classe 21 TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
N°
458.948
-Pluribus
Sociedade
marca: Beta - cl. 8).
DE. NOME DE TITULAR DE Anônima Comércio e Indústria.
Indústria _Meclqlea Xerv1tt ,Limita.
Dtstribuidona Pazmacêãtica Brada -- Com exclusão de alavanCas de
458.951
Dolmen
Construtora
N
9
zão Ltda. - (oposição 'ao têrmo
PROCESSOS
cambio e silenciosos.
"
Limitada.
n.9 609.989 - marca Brazão).
N9 459.089 - Indústria e Comércio Máquinas Tecnicopex do Brasil
Dynamit Nobel Aktiengesellichaft NOME COMERCIAL DEFERIDO
- Ltda. - - (oposição ao têrmo núm..
Pede. para ser anotada na marca Zun- Sonora Canella Vianna Limitada.
marca Techniscope
610.316
N° 459.279 - Eletro Máquinas Li- ro
N° 4443.518 Associação Umuara- dung - Registro internacional número
o/. 8).
ma de Campos do Tordo - Associa.. 67.298 -- A alteração de- nome e a mitada.
A Emprêsa Gráfica "O Cruzeiro"•
N O 459.447 - Etel Empresa Técni- S.A. - (oposição ao têrmo número
ção Umuarama de Campos do Parda° transferênCia - Anotem-se a alteração
marca: Potopotocas).
ca de Engenharia Limitada.
608.102
de nome e a' transferência.
aw Artigo 119 número 1...

•
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Levar Brothers Port Sunlight
S.A. Cotoniticio Gávea (opo- Artefatos de Tec idos Beira Mar n.9 613.053 - marca: Lar• & Con- mited
- (oposição ao termo nume..
- ci. 32).
(Não ao têrmo n.9 611.741 - marca Ltda. - (oposição ao térmo mune-1 fôrto
ro 614.182 - marca:- Beiramar --` Socld - SociedadeImportadora e ro 610.899- - marca: Super-Lux Daycron - cl. 14).
Distribuidora Ltda. (oposição ao Cl. 8).
J. Moreira Cia. Comercial de Te- c/. 28).
n.9 615.177 - Marca: Sacie Kaaser Jeep Corporation - topo- a
cidos - (oposição ao têrmo úme- Home Fittings do Brasil S.A. - tkrrno
sição ao térmo n.9 610.934 - Marca:
- el. 8).
ro 607.962 - mama: Jotex - e1as- (oposição ao termo n.9 614.108
Pried Krupp - (oposição ao ler- Kaiser - Cl. 10) .
marca: Lorena - cl. 11).
8e 36).
Refining Compan3
soa
• Automóvel Club do Brasil -Copo- Home Fittings do Brasil S.A.- mo n9 610.973 - Insígnia ".F E" - - Humble
(oposição ao tarmo ri 9 614.181 sição ao termo n• 9 611.164 - Titu- (oposição ao ténno n9 614 10a - claases 1 a 50).
classes: 6 --:
lo: Automável Clube de Santa Ca- Titulo; Lorenz
Condoroil Tintas S.A. -(oposi- Marca: Esaex - cl.- 3).
- 11 - 33 - 50).
tarina - cl .33).
ção ao termo n.9 612790 - Marca: • Prorno S.A. Serviços de Prumo.
Sena Sociedade de Engenharia Ar- Aio Americano Importadora S.A. Cycolon - cl. 1).
- (oposição co têrroo r° 613.401
quitetura e Construções Ltda. - (oposição
S.A. - (opasi- ção
- marca: Prumo' - Cl. 32).
tirmo 613.'e26 - Condoroil 'Tintas
(oposição ao. Urino n.9 809.017 - Titulo: Casaao
612.996
Marca:
'ção ao tèrmo n.9
Americana Indústrias C oara Levar q a. Marca: Sena - cl. 50).
- Cl.
.
rsi
- ,24 - 34 --- 35 - 38 - 37 - Condcu-oll
(oposição ao rêrrnn n,o 610 350 Laborterápica Br istol S.A. Indús- -23
Tintas
S.A.
(ovai48 - 43),
49).
Férias tria Química e Farmaakutica - Comercia/ São Domine," S.A. - ção ao térmo n.9 613.030 - Marca: Marca:
Indústrias ,Gesav Levar 5 A. (Oposição ao termo n.a 807.856 - (oposição ao Varino n•9 613.199 - Jecupiranga - cl. 4).
(oposição ao termo n.9 810.241 &arca:- Neoquilin.
marca São Domingos - cl. 50).
Mama: Ramalhete - Cl. 46).
ConclOrcal Tintas S.A.
Marca: Inchlatriasa Cfreaar Levar R A. Imobiliária llazan Ltda. - (topo- Companhia Jailense de Fiação S.A. sição ao termo n.9 613.031
(oposição ora tarmo s.* 810.351 qição ao- tkrrno n.9 610-616 - Nome - (oposição, ao têm° n. 9 612.315, Jacamizanga - Cl. 1).
Férias -a Cl. 48).
etnnercial: Imolaária Oazen Ltda). - Titulo* Mercearia Dom Bosta) -I Condoroil Tintas S.A. -(oPosi- Marca:
ção ao termo 11.9 613.452 - Marca' Indiistalas Geesv Lever S ,
Industrial Panificadora •S.A. - eis. 4L 42 - 43).
(o:ameaça° ao termo n.o 610 ?511 -(oposição ao tértno n.9 608.206 `Modie.ex - ol. 16).
João Dl Marzo - (oposição ao
Marca: Aplio - Cl. 4a).
&arca: Me/kandia - " el. 41).
Parke
Davis
&
C.
(oposição
Indústrias G asay _levar S.A. Enxovais Babette Ltda
: - (oposi- Urino na" 611.596 - Titulo: Edi- ao 'térino n.9 611.701 - Marca: Ca- (oposicão
ao Urino n9 610 339 go ao térino n.° 610.495 - marca: tora e Gráfica Curso Oxford - el. tabex
Cl.
3).
33).
Marca: Aolitt - Cl. 48).
Bebette
el. 48). " •
J.
&
E.Atkinson
Lb-ai-tad
(opoeatanifícia
(opas!. Revel S.A. Indústria e .Caniéreio
/ndirstriaa GaseyLever 5 A (oposição ao térino n.9 614.3.54 sição ao termo n.9 610:355 - marca (oposição ao, tArmo n.9 01 0.360 go ao tênno 911.611.727
m„„: - marca:
ci.
48).
Sarong
Rival - e/. 41).
Marca: Mavikaa - ela 48),
aycron
ai; 31).
.1. da E. Atkinson Limited - (opoIndústrias Case! Levar 5 A.
Farbaerke Hoechst Aktiengeselia-k Mercantil e Importadora de Per- sição
ao Urino n.9 810.354 - Mar- (oposição ao, termo /ao 810 3f1 ragens Minai Ltda. - "(oposição ao
ohaft - Vorrn, Meister Luclus
el.
46).
ca
Sarong
Marca: Me virose - CI. 48).
Bruning - (oposicáo ao tèrmo
tênn° n-9 614.961 - Nome comerComércio e Indústria Itittelmelo
. Levar 5 A. Indústrias Gesnr
mero 605.029 - marca: Eios - elas-1 ciai: minnsfer S.A.)•
j
S.A.
(oposição
ao
térmo
(oposição co termo ra9 610.356 se 2).
•I Agromotor Distribuidora de Mo:so- ro 612.818 -• marca: Mac/via/o - Marca:
Nua - ('3l. 46).
Les Labomtuires Rousse' ----a (opo- res para Transporte e Agricultura cl. 46).
,
Indústrias Gessy Levar
aiçao ao tarmo
6a2.954 - mar- S.A. --- (o posição ao têrmo numero
(oposição ao térmo .n..0 610 357 ta: Steicaol - al: 11,,
1 614 .903 ..L Título: Conaertos Agro- S.A. Indústrias Reumidas F. Ma- Marca:
Noa - Cl. 48).
Ultra Print Imotessora Ltda . - 1 motor - d. 32).
imano
(oposição
ao
térmo
nú(oposição no termo n. 9608.165 - I Ross - Gemmer Gear do Brasil i mero 610.548 -- marca: Radiante Indústrias G-essy Lea•a• S.A (oposição ao ~o n9 610.i62 marca: Ultra - el. 38). Comércio e Indústria Ltda. - Copo- - el. 41). .
Marca:, Inspiracão - el. 411).
Companhia
psinasNacionais'
sição
ao
termo
n9
614.451
Nome
Prima Eleito Deméaticos. S.A. - comercial: Cia. Gener Técnica e (oposição ao tkrmo n.9 610.403 - Indústrias Gaasy Levar S.A (oposição ao têrmo n.9 605 153
(oposição ao teimio n.9610.363 .
Marca: Vara Crua :-. Cl. 41) .
Nome comerciai: Comercial prieaos Comercial);
Marca:
Inspiração - Cl. 4$1.
Tecidos
de
D'Olne
Companhia
. _
Ltda.).
Roupas AB S.A. Indústria Roupas 'Aurora" - (oposição ao termo nú- Indústria Eletrônica Stevenson LiIndústria Pralsoort
- (opo- Profissionais - (oposição ao Ramo mero 610.480 - marca: xuga).
imitada - (posiaão ao iênno mimeagção ao termo o.9 607.744
Stasi: n.9 614,714 - - Título: A.B.C. Cal- ! Auto Mea9,nloa Paulista Ltda. - ro 611.694 - Marca: Servenson Mias Pbrto. Velho - el. •33)..
„rios - ci. 36).
••
(oposição ao tê...mo n9 611.928 - Cl. 8).
Indústria Pr
S. - *opo- Roupas AB S.A. Indústria Roupass Titulo:
Sonata
S.A.
Soefeliade
Nacional
Mecânica
Paulista
Cls.
sição ao ta'rma a 9 aa4-185 Profissionais - (oposição ao térrno 11 -- 21 -33).
Técnica e . Administrdore (ocoMU& Diefaaaa
el. 33)
n.o 614.715 - Marca: ' A.13 C. leão ao tkrmo 11.9 61.234 . - marIndiástria P.-aia-raraMinerva do Brasil Indústria de ca:
I'ouo- cl 36)
'•
Sonan - Cl. 28).
óleos
Lubrificantes
e
Produtos
Quí91.415o ao tanto a o '--.00Sinai.
Transportes Realeza, da Bahia LiWm
H. Muller S.A. (Minérios,
33).
micos
Ltda.
(oposição
ao
termo
Mias Pa a , .
-. 'mitada. (oposição ao térmo núA . aaaaa ,ata
(000sinão
.1-- tos-atro
po
no mero n.9 612.039 - marca: Reale- 11.9 611.419 - Marca: Minebra - Comércio e Naveca aão) rpfta1o7
térmo n.9 voe ti
4.8
cl. 1).
ao térrno n.9 612,tra
-ariti_a o: :u ni- za - el. 4).
Minerva do Brasil Indústria de ler Pecais e A-essarios - CIae.es.:•
versal .Mareas e Pa i-entea - el.
Oxford S.A. Indústria e Comér- (Y.eos Lubrificantes e ProdutOs Quí- 8 - 21).
35).
cio de Produtos Eletrônicos - (apa- micos Ltda. - (oposiçã
o ao térmo Artefatos de Couros Andorinha
CEM ComnanYart 'it!asaira
il
rição ao têrmo n9 612.714 - mar- 12.9 611.420 - Marca: Minerva - 1",tda. - (oaot,iallo n.o tariro número
quinas e Matarias -a. fonosiaein
ca:
Alterd
cl.
8).
811.447 - Marca: Ander/nal - el.
a. 4).
_
`ermo n.9 ni(14 1,47
elerm; -"C. B.
Oxford S.A. Indústria e Comér- FraneelinO Campos da Cunha - 41).
.
af." - cl 1.5).•
Cio
de
Produtos
Eletrônicos-Copo(oposição ao" térmo n•9 610.652 - Artefatos de Couros Andorinha
Automóval Club clo`45rasil --(ot•o
ao têrmo n.9 612.713 - mar- Marca9 Sanit , - cl. 2). • Ltda. - .(opoaleão ao termo niane"-ação ao iênno :n.fa 611.168 - Ti- siçao
ca:
Ahord
el.
6).
ro 612.837 - Marca: Andorinha '-ulo: Automóvel clube de In10o
Drogaria
Veigas
S.A.,
-:
(oposi*
-ffamburgo
cl. 33).
Palácio. do Conforto Colchões de ção ao termo n.9 610.652 - Marca: Cl. 36) Arnopol Modas Ltda.. - (opas:cão
afaço Comére'o de Ferro e Mó Molas Ltda. - (oposição ao tèrmo Sanit
Cl,
2).
ao térrno 11.9 582.867 - Marear Veraada. - (onaticão ao (irmo núme- •
1••n•••=,.....01.1n•••n••••••••n 4.n•••••n•• an•nnn•••n•••n• ••n•n
iene - Cl. 36).
•o. 609.04n - marca Cita -.51.
Arnopol Modas Ltda. - (oucalcão
Bonfiglioll Carrer&a/ e ronstaato-a -S.A. - (onosicao oo tériao • miao tarino n.9 562.8a9 o- Marca: Verlen - Cl. 23).
noro 610. 9,51 - a : "C.B.C."
Cibus S.A. - Comércio e Admi- el.- .16).
nistração - (oposletto ao térino núCompanvaa de cigarros acama Cruz
mero 810.189 - Marca: Corrus A_CPS
awa ale tarrno
- (oposicao
Cl. a).
•a)
.narca: Golrotaal
Obus S.A._ - comércio e AdmiIndústrias :11)10a/elo ,akaaa
nistração - ao %mio "nú'oposição aio ataaan n o a.tar".arna _ f
mero 610.188 - Nome comerciai:
BO9
CIrrus 8.A. Indústria de ke (innPorfiam Lud'eu • ralana • (Sta-lea
r-,DECKETO N.* 24446 • DE 104-1934
clic-fanado Refrigeração e Ventila(canaRaa'a ao têaoainamyine)
ção).
).9 806.857 - nt eaco:
Jorge Dolabane - (onosieeo ao
,AjortwaAçÃo'w,mv
e 48)
têrrno
613.854 - Marca: /ta da
fororie;a)
"Paulo Stratie
Serra o- O. 41).
eetif,iis
.
ena-e?:
ia n•9 589.22N
Indústria e Comércio de Artefa40
Babe 'tos de Papel *Lua de Mel" Ltda. Fábric,a de A-reatc• • aaaaera..,
(oposição ao tèrmo 11.9 605.769 -_.
?AM" Lm", a 'aocata,"ao no tarMarca: Lualves - Cl. 38).
o TI, 6e0 oba _ aa.--er. • -ir ama
mplica de Laticínios SilvestrIni
!. 3).
A VÉNDA
Irmãos S.A. - (onosição ao termo
-ama'
- ,ctrieCaia do
n9 6111404 - Marca: Miramar - •
lo ao térrno a r. ^')
el. 41), .
. S140o da Ye,das: Av. Redàguit;:i'Mves, 1
izendeiro - el. (f).
• QuimiçaFarmacêutica.Maurialo
'
rndústria.s de Móveis ara S.A. _a
Vinda 8.4. - (oposição ao têrmo
da Fazenda
Agencia,
"calção ao Urino n.9 '594.405. 'n9 814.922 - Marca: AfidraT uca: 'tomar - el. 4).
el. 3). •
1.
Cilia S.A. /nduaizial de Produtoz
Companhia Brasileira Rrod,arata
,
•peartme
p
Afreda-es
ele
Sfrviço
i
ReCatiMmr.Peirtai
(!.n,:;
tArrno
" ;ment aans
- Fábrica de Raion - (000si a"n ao
Título: Frigorifico
) 014 '""
Marno n.9 814.809 - Marca: car1a4r1
c'. 41)
-pa

tí=?Iz.,(:),T]mtçÃo

Preço :'Cr$ 25,00
-
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'MARCAS DEPOSITADAS :

g

g

g

"¡Maga fttor 4
aa • art. IAD do 06e4o ~Ude Zaerrea . Da data da pi eboaado eztotgaza a
, 11~111 • pra a de Ia Cu aio • detidwes.• do pedida. tedroa0 loae ;Vieãorrile- ~ar miar 0901,0•11 ao D•ixetate~
laudemed titt Purderdade DtdeMalad aatadea las wa ittlown•
tios ema a eemenalo lectiato requrtda
1 guio, concretos e em pasta, sahões
Termo n.° 617.978. de 20-11-63
Tértno'n.• 617.821, de 19-11-63
dentlfriclas, essencias, talco perfumado.
Allied Chernical Corporation
Leonor Guedes Barros da Silva
Estados Uaidos da América
Guanabara águas para t mbe.rsamentO da nele,
shaini.ac lIquid •>. çé , ou concreto, t3ntCO2 e vigores pata csabela e pais, dejllatórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas vernizes. tabletes, iapia, pasClasse 1
tas, líquidos e esmaltes 'para limpesa Poliéteres para reação com pollsocianadas unhas, águas de quina, &asileis para tos para a produção de poliuretanes
.. 1 perfumar quarto. saia pattilhas, tabletes
'Termo- n.'" 617.979, de 20-11-63
e em pó, prearados liqu .dos em pó e
•
•
McGraw-Edison Company
c..lasse 32
pto.adas• para evitar c • suor, vaselina .
Estados Unidos da América
(ornais, revistas e publicações em geral
perfumada. sais para banho
Termo n." 617.822, de 19-11-63
Terrno: ta..° 617.825, de -19-11-63
(Prorrogação)
klumirlio do Brasil S. A;
Sealed Power Corporation
São Paulb
Estados 'lidos' da Améria

ACME

FON

SEALED POWER
aasse

6

Molas de sétsmento
Termo mo 617.823, de 19-11-63
(Prorrogação)
Scaled Power Corporation
Estados tildo! da Ameila

CONTAINER

,

Classe 11
Caixas
ou
recipientes'
em geral, rígi• dos ou desmontáveis, metálicos,
para
transportes de mercadorias em geral
Têrmo n.° 617.976, de 20-11-63
Indústrias Químicas Reis Ltda
Rio de janeiro

-.S1R12,4DriSTRI
'A BRASILEIRA

.SEALED P9WEIr
f

ALBRA

\

Classe 46
•
Embolos para motores, pinos para êmAlvejantes,
amidos,
anil, água de lava
bolos e camisas de cilindro para
deira, água sanitária. cera para soaltice..
motores
detergentes. esponja de aço. fósforos.
lixlvia, lã de aço. pomadas para cal
Termo tr.° 617.824, de 19-11-63
(Prorrogação)
çados, palha de sço. preparados para
polir e limpar madeiras vidr,os, metais
J . & E. Atkins.> United
laglaterra
e objetos. panos para polir e para . limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de mictai e
objetos. sabões era geral e saponáceos.
velas e velas a base de encanas
sabões em pó, m flocos. esponjas de
limpeza
Classe 6

Termo n.° 617.977, de 20-11-63
Indústrias Químicas Reis Ltda.
Rio de 'janeiro

ULA

Classe 8

Aparelhos, equipamento e pertences ele:
tricos, inclusive transformadores elétricos, aparelhos de distrfaiição e comutação, chaves corta-circuitos, equipamento para dominação pública,

;veia, cosias-frotas. baterias primárias, baterias de acueriulsidores; máquinas de
ditar torradeiras, [erros elétricos, [ri-.
gid2iras elétricas misturadores eléticos,
liquificadores, aquecedores elétricos, cozedores elétricos de "waffles", ventila-.
dores elétricos, brocas elétricas, isolamentos elétricos, enrolamentos ou bobinas elétricas, aquecedores elétricos de
água quente, e grelhas ou fornos a
arco elétrico; lavadoras elricas. seca•
dores eltrleas. lavadoras comerciais autornáticas operadas a moeda, e apare-

lhos elétricos de conclicidnamento de ar
Terra° 11. 0 617.980, de 20-11-63
The Cosa-tola Company
• Estados UsS‘los da Snmarlas

Cia,se 43
Refrescos e fig . s ao:orais e artificiais

usadas, cmno bebidas, não incluídas na
•
classe 3 .
Termo n° 617.981, de 21-11-1963
Representaç§es Jansza Limitada
Bratilia
/i.tf7

triDOSTRIA BRASILETR A
RE

Classe 46
CiaSse
Amua; alvejantes. ardi ág a li lava..
Para distinguir: Sabonetes sólidos,
dellas água sanitária cera pua assoa.
ci tados, pó creme, blocos e bolas, sa- lhos. detergentes. e.toalas de aço fás.
bão em pasta e em barras, sabão em 'orus. hxlvia. lixas t de açu• poaiasbastões para barba -- cremes para o' das paar calçados, Palha. d•i, aço, 1ksé
rosto e barba, pinturas em liquido, pó parados para polar e limpar eadelne
èl2 concretas para coloração dos labias, vi dros meus e "afetos, paneali part„.ao,
)lhos e sobrancelnas, extratos, !Mies. Ilr e para limpéaa aruá Se ssmerir
pomadas fixadoras para bigode. cosme- ma criai, abrasiaus empregai . na J.
Scos, brilhantinas liquidas e concretas. pesa de metais e • objeto.. sabões . em
aguas de solonia e de toilette, pó de geral, sabões em pó, em floeos, sapoeiss
1
ecoa, velas e velas a base de
arroz, comp-imrdos e em tabletes.' éin.
meariam
taras para cabeio, dentifrício em pó I

PR E SE NTA0e5

çcit!
TD A
Num Comercial
•

Termo nó 617.982. de 21-11-1963
Carlos Bruno
Brasila
D. F.
Classe 8
Titulo
•••n

Termo n° 617.983, d 21-11-1963
Carlos de Brito
D. F.
Brasila

BRAivcpti
BRAS.) Ltiq
Lua RiricAuTES
E C 0,113u5TivEis
LI'
Nome Comercial
Termo no 617.984. de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasila -- D. F.

FEDERAÇÃO AMAZONENSE
•DE AUTOMOBIISMO
- Classe 33
Titulo

• Termo n° 617.985, de 21-11-1963

('onf:i1 cração Brasileira de
Autornoiol Sn.°
Brasília -- D.F.

MIMEI. CLUBE
CE BELÉM
Classe 33
Titulo
Termo n° 617.986, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D P.

AUTOMÓVEL

,cluBE.

DEClasse
JOINVILLE'
33
Titulo

Têrmo nõ 617.987, de 21-11-1963 )
r".catfederação Brasileira de
AutomobiiIkrao
Brasília — D.P.

FEDERAÇÃO poTioug •

,tt diómteusmoi
Clame 33
Tad°
•

952

-
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Termo n° 617.988, de 21-11-1963
Confecleraçâo Brasileira d.Automotilismp
D.P.
Brasilia

ÇEDERAÇÃO CEARENSE
DE AUTOMOBILISMO.
Classe 33
Título
Termo no 617.989, de 2111-1963 •
Confederação Brasileira de
Automooilimbo
Brasília — D.F.

-
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Urino a° 617.996. de 21111 92
Confederação Brasileira
AutomobioN..c.,•
Brasília —

Termo n° 618.002, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasilia — D

FEDERACAU GOIANA
DE AUTOMOBILISFá0

AUTOMUEL CLUBE
DE CAMPINA GRANDE

Classe 33
Vítulo_
Termo n° 617.997, de 21-'11-1963
Confederação Brasileira d'
Ati,tomobil.smo
Brasília
D.F

FEDERAÇÃO PARA!BAIM
; DE AUTOMOBILISMO
Classe 33
Titulo'
Termo n° 617.990. de 21-11-1963
Confederação Brasileira de Automoodismo
•
, Brasilia — D

FEDERAÇÃO MARANHENSE
DE AUTOMOBILISMO
Classe 33
Titulo
Termo ia° 617 .991. de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília —'D F
,FEDERAÇÃO BRASILIENSE

AUTOMÓVEL CLUHE
DE VOLTA REDONDA
Classe ,33
Título
Termo nó 617.998, de 21-11-1963
Confederação Brasileira ' de,
Automobilismo
3rasilia
D.F

AUTOMÓVEL CLUBE
DE SÁ° LUC
Classe 33
Titulo
Termo n° 617.999:de.21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automotilum
Brasília — D.?

DE AUTOMOBILISMO
C, rue- 33
Titulo
Termo nó 617.992. le 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília
D.P.

AUTOMÓVEL CLUBE
DE PAULISTA
Classe 33
Titulo

Termo n° 617.994, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.P.

AUTOMÓVEL CLUBE
'DE CARURU
Classe 33
Titulo

Tírsno no 617.995. de 21-A1-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.F.

AUTOMÓVEL CLUBE
DE PÔRTO NACIONAL
Classe 33
Título
Te.mo no 618.000, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.P.
•

AUTOMÓVEL CLUBE
DE COLATINA
d.;:sits:1.33
Têm° n° 618.001, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília .— D.P

flUTOINVEL CLUBE AUTOMÓVEL CLUBE
DE JOÃO PESSok
'DE ITABIRA
Casse 33

Março de
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Classe 33
Titulo
Termo nó 6181003, de. 21,11-1963
Confederação brasileir.a
Automobil.mo
•
" Brasília
D.P.
•

AUTOMÓVEL CLUB E .
DE ERMOS
Classe 33
Título

Termo n° 618.004, de 2i-11-1963
Confederação Brasileira.; de
Automobil,sMo
:
Brasilla •— D.P.

'AUTOMÓVEL CLUBE
DE ARACAJU
Classe 33
Titulo

Termo no 618.005 de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.14.

AUTOMÓVEL CLUBE
DE PÔRTO
ALEGRE'
.
Classe 33
Titulo

Termo n° 618.006, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobil.snio
Brasília — D.P.

FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE
DE AUTOMOBILISMD
Classe 33
Titulo
Termo n° 618.007, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilisme
•
Brasília — D.P .

AUTOMúsin CLUBE
DE FEIRA fiE SANTANA

Termo n° 618.009, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobnisam
D.P.

AUTOMÓVEL CLUBE'
DE BELO HORIZONTE,
"-

Classe 33
Titulo
mermo no 618.010, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Autornobiiímo
Brasília
D.P.
•

IUTOMÓVEL CLUBE
DE GUARAPUAVA
Classe 33 .
Título

_t

Têrmo n° 618.011, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de .
Automobilismo
Brasília — D.P.
•

AUTOMÓVEL CLUBE
DE PARANAGUÁ
Classe 31
Titulo
Termo n° 618.012, de 21-11-196/
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília' — D.F.

AUTOMÓVEL CLUBE'
; DE SÃO LEOPOLDO
Classe 31
Título
Termo nó 618.013, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
'
.Brasifia — D.P..

AUTOMÓVEL CLUBE
DE BARREIRAS

Classe 33

Classe 33
Titulo

'Terno nó 618.008, de 21-11-1963.- Confederação Brasileira de
Automobilic
Brasília — D.P:

Termo n° 618.014, de 21-11-1963
- Confederação Brasileira de
Automobil:smo
.
Brasília — D.P.

FEDERAÇÃO ACREANA

FEDERAÇÃO PARAENSE

'DE AUTÃOBILISMO

DE AUTOMOBILISMO

o

•

Classe 3'.
Título

1904

Classe 33
Titulo

Classe 33 *
Titulo

Têrça-feira
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Termo no 618.015, de 2.1-11-1963
Confederação Brasileira tle
Automobilismo
. Brasília — D.F.

DIARIO oFICIAL
Termo n° 618.022, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo'
Brasília — D.F.

Termo nè 618.028, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.P

FEDERAÇÃO PIAUIENSE 'AUTOMÓVEL CLUBE
DE AUTOMOBILISMO
DE ITABIRITO

FEDERAÇÃO CATARINENSE
DE AUTOMOBILISMO

Classe 33
Titulo

Termo n° 618.016,-dC21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo.
Brasilía — D.P.

%BERÇO ALAGOANA
,DE AUTOMOBILISMO
Classe 33
Título

•

(Seçã.o III)

Termo n° 618.017, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de Automobilismo
Brasilia
D.P.

• AUTOMÓVEL CLUBE
DE FORTALEZA
Clasá 33
Titulo
Termo nó 618.018, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília
D.P.

FEDERAÇÃO BAIANA
DE AUTOMOBILISMO

Classe 33
. Título'

Classe 33
Titulo

Termo nó 618.023, de 21-11-1963
Confederação Brasileira :1*
Automobilismo
Brasilia — D.F

Termo n9 618.029, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
— D.P.

FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA
DE AUTOMOBILISMC
Classe 33
Título
Termo no 618.020, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasilia — D.F.

FEDERAÇÃO SERGIPANA
s' DE AUTOMOBILISMO
Classe 33
/ Título
— Termo n° 618.021, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasilia — D.F.

OTOLIÓVEL CLUBE
DE SANTA ROSAI
•

Classe 33
Titulo

Tãrmo no 618.035. de 21-11-1962
Confederação Brasileira I,
Automobilismo
Brasília — D.P:

AUTOMÓVEL CLUBE
DE !MUNA

AUTOMÓVEL CLUBE',
_400 RIO GRANDE,

'Classe 33
Título

Classe 33
Titulo

Classe 1
Titulo

Termo n° 618.024,-de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobi/isu.c.
Brasília — D.F

Termo no 618.030, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobil.saio
Brasília
D.P.

AUTOMÓVEL CLUBE
DE CAROLINA

'AUTOMÓVEL CLUBE\ AUTOMÓVEL CLUBE
DE PEDRO LEOPOLDO, I. )DE GOIÂNIA

AUTOMÓVEL CLUBE
DE CRATC
•

Classe 31
Titulo
Termo no 618.025, de 21-11-1963
nwifederação Brasileíra de
Automobilismo
Irasilla — D.F.

fEUERAÇÃO FLUMINENSE
DE AUTOMOBILISMO

Classe 33
Tituro

Termo n° 618.031, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.P.

AUTOMÓVEL CLUBt.
J
DE ITAJAf

Classe, 31
Titulo

Classe 33
Tihie

Termo n° 618.026. de 21-11-1963
Confederação Brasileira c1,Automobilismo
•
•
trasilia — D.F

Termo n° 618.032, de 21-11;1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.P.

AUTOMÓVEL CLUBE
DA BEI
Classe 33 ,
Titulo
Term-O-n° 618.027, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.V.

AUTOWYEL CLUBE AUTOMEL CLUBE
DE SOBRAI
DE SALVADOR
Classe. •3
Título

Termo
618.034. de 21-11-1963
Confederação Brasileira
Automobilismo
Brasília — D.P.

a

Classe 33
Termo n9 618.019, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.F.

Março de 1964
953
_

Classe 33
Titulo

AUTOMÓVEL CLUBE
DE CRUZ ALTA.-4

I

Termo n° 618.038, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília
D.P.

AUTOMÓVEL CLUBE
OE RONDÔNIA
Classe 33
Título
Termo nó 618.039, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
'
Automobilismo
Brasilia — D.P.

AUTOMÓVEL CLUBE
DE UBÁ
Clame '33
Título

Termo nó 618.033. de 21-11-1963
ronfederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.P.

Termo n• 618.040, de 21-11-1983
Confederação Brasileira de
Automobilismd
Brasília — D.P.

•AUTOMÓVEL CLUBE
DE SETE LAGOAS
Classe.,33
Títtifo

ler)

Classe 33
Título

Classe 33
Título

,

•

Termo n° 618.036, de 21-11-1963
Confederação BrasilPira de
Automobilismo
Brasília
D.P.
-

FEDERAÇÃO CAPIXABA
DE AUTOMOBILISMIT
Classe. 3?
Título

411181,,,

964
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Termo n° 618.047, de :1-11-1963
Canneoeraçao 13rasile:aa

Termo no 618.041, de-21-11-1963
Confederação Brasileira de
, Automobilismo
Brasilia —

AROMO. CLUBE •ARMEI CLUBE
DE VITHIA
,DE GACHOPE

AUTOMÓVEL CLUBE
,DE MANEM

Classe 33
Titulo

,nitag, •

paredes madeiras para zongruçõek.

Termo n° 618.043, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.P.

Classe 33
• Titulo
Termo nó 618.049. de 21-11-1963
Cenfederação Brasileira de
Automobiiiamo
Brasília — D.F.

AUTOMÓVEL CLUBE.
DE NATAL
• AUTOMÓVEL CLUBE
DE CATAGIMZES
Classe 33
Titulo

-*

•

.

t ermo nó 618.044, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Brasília — D.P.

•

Classe 33 •
fitulo

Termo no 618.050, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automoailtanaa
-Brasília — D.F.

Classe .33
Titulo

Termo n° 618.045, de 21-11-1963
Confederação Brasileira de
Automobilismo
Braailia
D.P.

Classe 33
Título .
Termo no 618.051, de 21-11-1963
Nerciro Fernandes de Carvalro
Estado da Ganabata

AUTOMÓVEL CLUBE,
00 ESPIRITO SANTO
Termo no 618.046, de 2141-1963
Confederação Brasileira
Automobilismo
Brasília — D.P.

saaos produtos ate base a . láltico produtos para ruiriam inipermeabilizantes
Iça. pedreauttaa uru lato› betuminosos
Classe 33
Para distinguira Cou.os e peles prepa- 3 sargamassas de cirnenra e cal ladrai,radas ou não, artefatos de couros e pe- arinarineaaili.tanies •1c.ixdos riU b
les' não incluídos em outras classes' :tas tornas para revest.teentae
a,S:If nas construções. per, ar.ns. tlacas
-nano no 618.055, de 21-11-1963
,sara •avinientaçáo rti!‘, da ornamentais
Gepel
lndústr a e Comércio de
de maiento ou gesso para ?maus e pare.
Papéis Limitada
des. papel para torrar casas massa,
São Paula
parquete& portas. poraSea pisos, soanti.ruidos para uso nas construçõea
(eiras para portas. tifoitis • iNt» de con:reto telhas, cacos, tubos ir kentilaçáo
• G
tnulú.stria Nrasileirir /noites de cimento, vigas vigamentos.

EP 3L

vitrõs. venezianas

5

• AUTOMÓVEL CLUBE
DE MANÁUS
AUTOMÓVEL CIURF
DE ILHÉUS

Classe 33
Titulo

Indústria Brasileira

Classe lã
Para distinguir: Materiais para •,CAtié.
Indústria Brasileira
truções e decorações: Aroamassas, arfo..,
la, arem. azuleicit batentes. balai,
blocos de cimento. blocos , para pavla
Classe 50
mentasào. calhas, cimenta. cal, cré,
Para distinguir: Instalações hidráulicas chapas
isolantes, caibros. caixdhos. coe asgâtos e comercio conarespondente lunas. chapas
para coberturas, caixas
d'água caixas de descarga para lixo,
Termo no 618.054, de 21-11-1963
"Ccr'intal" — Comérc o e 12presentações edificações presnoldadas estiasue ''il..
são de base aslálticoa •esta.as. esquaLimitada .
dr i as, torrou, ir" gesso. gradea !aEstado da Ganaba-a
nelas. estruturas metálicas para construções. lamelas de metal. ladrilhos, lambi-ia luvas de função. Nara. lago/out.
material isolante contra frio e caiar
manilhas, massas para rev,-%1 encetas de

Termo u° 618.048, de 21-11-1963
Contederação Brasileira de
A 40.MOD1i1SNG
Brasilia — D.F.

AUTOMÜVEL CLUBE
OE MACEIÓ
•

O E P•À ,A
'

Classe 33
Titula

Termo a° 618.042, de 21-11-1963
• _Confederação Brasileira de
Automobilismo
•
Brasilia — D.P.

Março de 1964

Terra;
6l8.053, de 21-11-1963
Tertno n° 618.056, de 21-11-1963
Coinfa Comete ai C instaladora aber Flexidor
Indústria e Comércio
•,
Limitada
Limitada
Estado da t_ranahara
São Paulo

Brasilia

Classe 33
Titulo

(Seç:o III)

PESQUISAS
imanam ausamax
Classe 32
Para distinguir: Uni peri6dico

Classe 38
Arar; para guardanapos de pape:
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brin quedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para nnotações, bobinas brochuras aão impressas, cadernos de escrever, capas nar adocumaatos, carteiras.
caixas de papelão, cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para pa
pelaria, cartõrs do visitas, calões comerciais, cartões indicas contei', cartolina, cadernos de panei •elimetrado
e em branco para descmlio, cadernos
eacolard. cartões- em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planog-aficas, cadernos de lembrança, carreteis de papelão, envelopes, envólucroa para cha
rutos de papel, encadernação de papel
papelaia, etiquetas, tralhas indicas.
h:ilhas de celulose, guardanapos, livros
não 'impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papeli•
nhos„ papéis de estanho e de alumiai°
papéis sem impressão papéis em brancc
para impressão, papéis fantasia, menos
par forrar, paredes.' papel almaço com

ou sem pauta papel crepon, papel de
serfát,' papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
Termo n° 618.052, de 21-114963a
. papel impermeáxel.
Sindicato dos Condutores e Veículos pata :Copiar, papel para desenhos, paRodoviários e Anexos do Estado da pel' para embrulho impermeabilizado
Guanabara-,
.
papei' para encadernar, napel para' es-

11TOMÓVEL CLUBE
DE PARNMBA

Estado da Ganabaraa

.

O RODOVIÁN)
•

INDÚSTRIA

Classe 33
Para

aRAsmEmA

Classe 32
distinguir: 411rn periódico

crevei., papel . .paratirnprimir, papel parafkia para 'embrulhos. Pa pel celofane,
papel celutose,apapel de linho. papel
absorvente; papel para embrulhar tabaco. pa p elão. rechmentes de Papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
ie ra pei transparente, 4 acos de papel
serp entinas: tubos Postais, de cartão,
tubetes de . Papel •

Termo n° 618.057, de 21-11-1963
Flexidor
ladústaa C Comércio
Limitada
•
São Paulo
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argo
las. algudares armações para balcões
e para vitrines. artetatos de madeira
para -caixas, tppume. bandejas, barris,
baldes, batedores de carne, caixas, caixões, caixotes. cavaletes, cunhas cruzetas. , cubas, caçamba, colheres, cestos
para pães cepos para casinha, cabos
para ierramentas, cantoneiras. engradados. estrados, esterinhas, estojos. expreinecieiras. embalagens de madeira,
escada formas, gaiolas. guarnições
para purta-blocds. guarnições para cortinas, • guarnições de madeiras para
utensinos domesti:os. grfos, malas de
madeira, palitos pratos pipas pinos,
puxadores, prendedores de roupas. pelestais monogramas. palitos. pasinhas,
gar 4inhos e colheres para sorvetes. palitos para dentes. taboas de passar roopas, tábaas de carne, -tonéis torneiras,
tambores, tampas. suportes de madeira.
•rodinha. rolos rosários e vasos.
.
Termo n° 618.058, 'de 21-11.1963
• Flexidor — Indústria e Comércio
Limitada
\
São Paulo
Classe 28, )‘'
Tara distinguir Artr ç ii.s. Ir a, -trena
.pAtiCos e de aviou. Rettnentes fabri
'éádos de material atástico..^evestimentOi'" toa 'anna lcis - de- auParancias ant
ttí_gia e vegetais 'Argolas açuca-eiros
armações para óculos, bule-.: bandalaa
bases para telefones. bale.' bacias
bolsas, caixas carteiras auaaas cabo,.
oara ferramentas e utensiá as. crua-tas
caixas para dai-indicio/amarar de ai,
mentos. caixas de 'material piasticr
para baterias, coadores. copos canecas

.48
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ou parcilmente trablhados, niquel, ouro ciosos, segmentes de pistão, serras meTermo n° 618.062, de 21-11-1963
colheres, conchas, cestas para pão. cestinhas, capas para álbuns • para livros. Construtora e Imobiliária Preço Real paidio, papel estanho, platina poeira cánicas, serras hidráulicas, serras de fide zinco, prata. solda, tungstealo.
ta, máquinas secaderas. máquinas para
Lim cada
cálices. cestos. castiçais para velas.
zinco corrugado, zinco liso e
serra, máquinas salgadeiras para mantel$ão Paulo
caixas para guarda de °bir ras cara uchoa
ga, teares, turbinas. torcedeiras, máqui:
coadores para chá. descanso para praem folha
nas para tecidos de tapeçarias, mag.
ia
tos. copos e copinhos de piá:tico para
PREÇO RUI
nas para indústria de tecidos, tesouras
sorveres. caixinhas de plástico para sor-.
Te:mO
n°
618.065,
de
21-11-1963
rotativas, máquinas ara soldar, tornos
vetes. colheriabas. pasinhas cadinhos
Santo- Bat. de
Metalúrgica Irerê S. A.
de plásticos para sorvetes, torrainhas
parafusos sem fim e de rodas, pontes
S.Paulo
São Paulo
de plástico para sorvetes, discos de
quando arte de máquinas. rolos ara eita
Classe
Classe 33
mesa, estojos. estojos para óculos, emexclusivamente na agricultura e
Para distinguir. SSIàquinas e suas par " dm
balagans de material plástico para sorTitulo
horticultura
a saber: arados, abridores
res integrantes para fins industriais: má de sulcos, adubadeiras,
vetes. estojos para objetos. aspumas de —
ancinhos medi,
quinas
de
precisão,
máquinas
operatriTert»o
n°
618.063,
de
21-11-1963
:saloia esteiras. enfeites p ira automónicas e empilhadores . combinado.
motores
e
suas'
partes,
peças
para
.
sel.
Metalurgica Itere S. A.
veis, escoadOres de pratos. massas antiarrancadores mecaaicos para agricultuautoninveis não incluidas em outras ra,
São Paulo
ruidos. fornias para doces, fitas isolanbatedeiras para cereais, bombas
classes, alavancas, alternadores. máqui- para
tes, filmes. virgens, , fios de celulose,
adubar, ceifadeiraa, carpideiras,
nas
antassadeiras
máquinas
amassadeifechos para bolsas, facas. guarnições,
ceifados para alfoz, zharruas para agricaiu
de
brro
e
concreto,
máquinas
de
guarnições para chupetas e mamadeiras,
IRERÊ.,
culutura. cultivadores, debulhadores,
abrir chavetas. máquinas afiadoras pa- destocadores,
guarnições para porta-blocos guarnidesentegradores, esmagaIndústria Brasileira
rim Ferramentas mãou,nas para arquea- dores para a agricultura•
ções para liquidificadores e para bateeacarrificadoçáo de, embalagens, anéis de esferas ,pa,- rei, enchovadeiras, tacas para maquideiras de frutas e legumes. guarnições
e
de material plástico para utensilios
re. roíam:mios. anéis de óleos, anéis Para nas agricolas. ferradeiras. gadanhos,
Classe 7
Facilitar o arranco • dos motores, autolu- garras para arado, grades de discos
. objetos. guarnições para bolsas. garfos.
•
galerias para cortinas. jarros. laminados Máquinas "e utensilios para sa ram usa, bri`Scadores, anéis obturadores, apara- ou
dentes, máquinas batedeiras para
plásticos. lancheiras. mantegueiras.
dos exclusivamente na agricultura lhos para mirtara de combustiveis de
orinó,s. prendedores de roupas. ia:- horticultura a saber: Arados. abridores motores a explosão, anéis de segmentos. agricultura, máquinas insetifugas, ma:adores para móveis. pires. oSatos. pali- de sulás, adubadeiras, ancinhos maca- bielas, bombas de ar comprimido, bom- quinsa vaporizadoras. máquinas de
teiros, pás de casinha. pedras pomes ar- nicos e empilhadores combinados bas lubrificantes bombas de circulação, mungir. máquinas niveladoras de terra.
ficiais. porta-pão. pulseiras para reló- arrancadores mecânicos par agricultu- bombas de cumbustivels para motores, máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar: motochatgios. protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico. ra, batedeiras, para cereais. bombas bombas para óleo burrinhos. bombas ruas, maquinam regactkiras, máquinas de
porta-copos. porta-n,queis. porta-notas, para adubar, ceifadeiras, carpideiras. de água e gasolina para automóveis. roçar, de semear. para sulfatar. is
de motores. bombas hidráulicas. tosquir, de tritufar, de estatelar terit
porta-documentos, placas, rebites, todi- ceifados para afloz, charruas pára agri- blocos
bombas centrifugas. rotativas, de deslonhas.. recipientes, suportes, suportes pare cultura, cultivadores, debulhadores. camento e a pistão, blocos centrifugado- para irri a tio, para matar formigas 1.
ladrilhos e adesivos para azulejos, destocadores. desentegradores, esmaga- res. industriais 'para líquidos e pós. des. outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
'peças. carretéis para tecelagens e guar- dores para a agricultura, escarrificado- natadeiras.
máquinas agitar e espalhar palha, para colher
nições de material'. plástico para indús- res, enchovadeiras, facas para máqui- brunidoras homogeinisadores.
caldeiras, compressores, cl- algodão, para colher cereais, máquinas
tria textil, colas usadas ums indústrias, nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos.
• guardanapos. saleiros, tubos, tigelas, garras para arado, grades de chupa lindros . câmbios. cabeçotes máquinas amassadoras para fins agricolaa, de
tubos para ampolas. tubos para serni- oudentes, máquinas. batedeiras para adaptadas na' construção e conservação cortar árvores. para espalhar, para ca.gas, travessas, tipos de material 'piás agricultura, máquinas insefflugas, má- de estradas máquinas de costura, má- pinar, máquinas combinadas para se.
tico, sacolas. sacos, saquinbos, vasilha- quinas vaporizadoras, máquinas de quinas centrifugas, maquinas-para c/a- mear e cultural.. de desbanar, para em
Enes para acondicionamento, vasos. ai- mungir. máquinas niveladoras de terra, reas clarificar. refinar, misturar a pu- Miar. máquinas e moinhos para forra.
caras. colas a frio e colas não Incluídas máquinas perfuradoras para a agricut. rilicar liquidou e pós, Inquinas compres- gen., máquinas , toscadoras, ordenado.
em outras classes, para borracha, para tura, mquinas de plantar. motochar- soras, máquinas classificadoras, máuui- rei mecânicos, raladores tétecinicos, ro.
curiumes, para marcineiros. para carpin- ruas, máquinas regadeiras, máquinas de nas catadoras, máquinas de centrar,
. má- loa compressores para a agricultura
Ciro& para vidros, pasta adesiva 'para roçar, de semear para sulfatar - de umas para cortar. carbura res, carter sachadeiras, semeadeiras, segadeiras
correia, pasta e pedras para afiar. tosquia de triturar, de esfarelar terra, de embreagem. cariar de motor, cubos socadores de terra, tosadores de graesmeril em pedra, em pó. em disco, para irrigação, para matar formigas e de placas de embreagem caixas de lu- ma, tratores agrícolas, válvulas para'
em pasta para afiar, moer e desgastar, outros insetos para burrilar e /salvara! gasolina ispositivos de arranque, ma- ,
máquinas agricolas
rebolos, adesivos para tatuas adesivos zar desinfetantes, para adubar, para _ quinas desernpalhadoras, máquinas dede calçados
agitar e espalhar palha, para conher bulhadoras, descascadoras, espuadeiras,
Termo no 618.066, de 21-11-1963
algodão para colher cereais, máquinas embreagens, engraxadoras, centritugos,
Fenll Químico S. A., Indústria e
Termo nó 618.059, de 21-11-1963
amassadoras par fins agrícolas de máquinas enssacadoras, elevadoras. PS'
Comércio'
Indústria . e Comércio
Flexidor
cortar árvores, para espalhar, para ca- nieris. exaustores para forjas, engenhos
São Paulo
Limitada
pinar, máquinas combinadas para se- de cana, expremedeiras para manteiga,
mear e culturas-, de desbanar, para co- engrenagens, engrenagens para mancais.
dar máquinas e moinhos para forra- engrenagens para cremalheiras, angra-1
PLEXIrooR-INIOSTRIA
gens, máquinas toscadoras, ordenado- nagens de comando das válvulas, eixos'
8 coimam) LUA.
rei mecanicos, raladores mecânicos, na- de transmissão, direção, elevadores hlaj
los compressores para a agricultura. drãulicos, engrenagens multiplicadoras»
•
sachadeiras. semeaderas segaderas ao- guindastes, guindates para caminhão»
Nome Comercial
cadores de terra, tosadores de grama. frases, máquinas para furar. geradoras.1
guinchos de rosca sem fim, guinchos de,
tratores agrícolas, válvulas para
Termo n° 618.060, de 21-11-1963
segurança, guinchos de transporte aéreo.
máqunas
agrícolas
Indústria e Comércio
11n04$1,101 SRASILLIRA
Amapex
gazeificadores de- líquidos, combustiveis. I
L'mitada
geradores de eletricidade, juntas univer-.1
Têrmo nó 618.064, d 21-11-1963
São Paulo
Metalúrgica heti S. A. '
sais para condutos 'água de motores e I
São* Paulo
•
máquinas, laminadores a frio e a quenClasse 5
te para aço s outroe metais, lançadeiras,
,AbtAPEX
máquinas de lavar roupa e pratos, maAço
em
bruto,
aço
preparado,
aço
doce,
Classe 1
,Induetria "reeileunt. aço • para tipo*. aço Issadlsks, aço par- quinas
batedeiras, mancais para brocas,
Para
distinguir:
Como marca genérica- '
máquihas
operatrisec'
cialmente trabalhada aço polido, aço motores
máquinaselétricos,
nústuradores
de barro
• ,,_ -mente: substâncias e preparações
refinado,
bronze,
broa**
em
bruto.
arauaadas nas industrias, na fotogra.
Classe 5,
máquinas borracheiras e
•e& fitos e farpados, broma de 'man- concreto,
quinas
máquinas meou/fitas. Ra e nas analises químicas, substâncias
gaaés,
bronze
em
pá,
• Para. distinguir: Metais preciosos em I
IMO barra, chumbo
quImicas and-corrosiva,
. mo bruto ou p arcialmente preparada moinhos para . cereals,miquinas para ma- e preparações
geral, em bruto ou , raircialninte traba
e anti-oxidantes
coi'altd ma bruto ou p arcialmente les- Ilíada, emadeiras, -máquinas • para molhados
balhacla cimento metálico, cobre em vimento de terra, máquinas de rotular, . ',144rnio a° 418.067, de 21-11-1963
l'ertriÓ‘n o 618.061, de21-11-196
bruto ou parcialmente trabalhado, cem- martelos a vapor,- motores de-combustão.
3ãetedárgica Ireré É. A.
Indústria e-CaamérciO
A rnalsx
raçai, estaaho em bruto ou parcial:ante igterna, elétrico' e,a.mis, notores para
136o Paulo
L :Miada
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente bicicletas e motOelcletas,f
Saci Paulo
trabalhada ferro em 'Narra, ckapa, res, molas pauta 3, máquinas. 'molas de
fundido, maleavel, manganés. gusa, ve- válvulas, macacos . hidráulicos, magna.;
nto,
gusa. temperado, maleável,
tos de ioaição. mandris, pedais rts ala- RIA
— DIS m
A
minas para fechaduras, funis, 'furadores vancas ,de embreagens, planetárias de
ou g amil mas
LTDA.
latia
em
O
RCI
de
4
vergalhões,
alumínio
alpaca
irada
.e
iniressáo
pmões
motores,
p1E CCA
Jalk#
tampados. para soldas, para ligas nina' nhõrs. oreroas, tnásiiiinaa pulverizado/ ligas metálicas, metais em massa s s .
toaras [sara ror
'lhas, magnésio, metais *não traí-Nome Comarelel

FE

1

1.

f
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'' Termo n° 618.068, de 21-11-1963

cheiras, mantegueiras, malas. puxadores I
Classe 47
1
Termo n.° 618.080, de 21-11-63
1_,Warinobi" 'mobilizadora de Valores para mõveis, . pedras pomes artificiais, , Óleos de qualquer espécie para 'lurai- Deltrac Elétrico Indústria e Comércio
Limitada' .pulseiras para relógios, protetores para nação, aquecimento e lubrificação. Pe.
Ltda.
Guanabara .
gão Paulo
documestos, placas, rebites, rodinhas, re- ' tróles refinado, semi-refinado , e nãocipientes, suportes, saleiros, tubos, tije- l refinado, com ou sem ' á mistura de ,
las, tubos para seringas, trav-ssas, va- óleos minerais,, animais ou vegetais, Cneetau
,Y(
r A it o B
ilhames, vasos, xícaras, colas • a frio, ' para a iluminação, aquecimento labri- .1f
•
,
para borriicha ou vidros, pasta adesiva' ficaçâo ou combustão, e graxas. Prapara correias, pasta e pedras para afiar Um' e óleos combustíveis proveniCasses: 8 e 33
Classe 50
entes de petróleo
•
(
Titulo de estabelecimento
Para distinguirt O timbre da seque- esmeril, rebolos, adesivos para tacos.
nte usado em papéis de carta, papéis e ladrilhos, e colas usadas nas indús.
1
Terra olho 618.081, de 21-11-63
trias
'Rimo n.°
de 21-11-63
de oficio, 'cartões comerciais e de viziDeltrac Elétrico InclUstria e Comércio
Amado Parra Espindola
kl, envelopes de qualquer tipo, latir
Têrrao q.° 618.072, de 21-11-63
Ltda.
.
Mato Grosso
rea, duplicatas, letras de cambio, che; Plexidoor -- Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara
cittes, notas promissórias, debêntures.,
São Paulo
apólices, ações, folhinhas, passagens
'ARA/28.41.2
Classe 16
aéreas, ferroviárias, rodoviáriaa, mariIndústria.Braelleira,
Para distinguir: Materiais para construUmas, bem como bilhetes de sorteios
Deltarc Elétrico
ções e ' decorações: Argamassas. argila.
•Classe 41
Termo nó 618.069, de 21-11-1963
areia, azulejos, bateis:as, balaustres, blo- Para distinguir:
Café moído e torrado Indústria e Comércio Ltda
Anibal Deocleciano Borges
cos de cimento, blocos para pavimentaMinas Gerais
••
Oto, calhas, cimento. cal, cre. chapas'
Termo n. o 618.077, de 21-11-63
isolantes, caibras.- caixilhos, colunas,
Mareio Cursino
Nome comercial
chapas para coberturas caixas d'água,
São Paulo
caixas
para
coberturas,
caixas
d'água,
Termo
n.°
618.082, de 21-11-63
O CRUZEIRO DO SUL
caixas de descarga pra lixas, edificaIndústria Sulfoquimica da Guanabara
ções pretnoldadas. estuque, emulsão de
•
S. A.
MALHARIA- ZELMAR LTDA ..
Classe 32
base asfáltico, estacas,' esquadrias, estruGuanabara
Para distinguir: Jornal
turas metálicas para construções, lameClasse 36
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Termo n 9 618.070, de 21-11-1963.
de
função,
(ages,
'lageotas.
material
isoPlexidoor, Indústçia e Comércio
Indúãtria SulfocOrnica
/antes contra frio e calor, manilhas. mas- Para distinguir:
Aventais, blusas, blu.
iões...boinas, botas, babadouros, casa
Limitada
sas para revestimentos de paredes, ma _ , cos,
'coletes, capas, chales. cachecols,
São Paulo
deitas para construções, mosaicos, pra'da Guanabara S/A:
dutos de base asfáltico, produtos para calçados, chapéus, cintas, combinações
, tornar mipermeabilizantes as argamas- corpinhos, calças, calções, camisas, ca.:
:PLEICIDOOR
'Nome comercial
1 sas de cimento e cal, hidráulica, pedra- ! misetaa, camisolas, cuelas, ceroulas, cala!
milha, produtos betuminosos, impermea- eas de senhoras e de crianças, :clarinhos,
Indústria Bragileira
Termo n.• 618 .083, de 21-i1.63
bilizantes, líquidos ou sob outras formas cueiros, casacão. dominós, . echarpes. I
'
, be ou gesso para tecias e paredes, papel fraldas, galochas, gravatas, gorros. ia.
São Pavio
Classe 26
para revestimentos e outros usos nas quetas, luvas, ligas, lenços, leques,'rara distinguir: Artefatos de madeira construções. persianas. • placas para pa- mantós, meias, maillots. mantas, man,
gen geral: argolas, aneis, armações de vunentação. peças ornamentais de cimen- (iria°, malhas, paletós, palas, peahoar,
maide'ra, . armações para balcões e tia- para forrar casas, massas anti-ruidos peuges, puloveres, ponches, peleriaae,
da
ra itrines, artefasto de madeira, para para uso nas construções, parquetes, polainas, pijamas, , punhos, robesoum
caixa tapume, seavaletes, cêpos, cabos portas, portões, pisos, soleiras para por- chambre.. sobretudos, suspensórios,
para ferramenta! engradados, estrados, tas, tijolos, tubos de concreto, telhas. ta- tiens. tailleurs, toucas e vestidos —
coe tubos de ventilação, tanques de ciesterinhas, escadas divisões de madeira, ..
618.078, de 21-11-63
Termo
mento, vigas. vigamentos. vitorie
para para utensilio, malas de made:ra,
Antônio Nunes dá Matta
pipas, puxadores, prendedores de rouGuanabara
nono n. 9 618.073, de 21-11-63
pas, táboas de passar, toneis, torneiras. Produtos Estrela de Alimentação S. A.
tambores, tampas, suportes de madeiSão Paulo
ra, rodinhas e rolos
I
Termo n° 618.071, de 21-1-1-1963
PRORROG AÇ-ÃO
riexidoor, Indústria e Comércio
ESTRELLA
Limitada
1
São Paulo
(Rant siga)
Indústria
Classe
28
Brasileira
—Pare distinguir: Artefatcs de material
plástico e sylon; recipientes fabricados
, Classe 41
de material plástico, revestimentos com)
leccionados de substâncias animais. mi- Para distinguir: Comércio de laticínios,
nasais ou vegetais: armações para (Seu- comissões e água minerai, aplicarão esta .1
• Classe 36
las, bules, bandejas, argolas, açucarei- marca, de forma adequada, às latas ou
Para distinguir: Artigos de vestuários
ros, bases para telefones, oaldes, ba- outros recipientes e acondicionamentos
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
- cias, bolsas, carteiras, chapas, cabos de uma variedade de manteiga fabricada
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
para ferramentas, e utensílios, cruzetas.
especialmente pela sua casa
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
caixas e saquinhos para acondicionaClasse .31..
douros, bonés, capacetes, cartolas, caramento de alimentos, caixas de material Urinas na. 618.075 e 618.076, de
21-11-63
puças, casacão, coletes, capas, .chalea,
Método 'de técnica dactilográfica
plástico para baterias, coadores, copos,
Lubrificantes Irmax S. A.
, cachecol!, calçados, chaéups, cintos,
canecas, colheres conchas, cestos paTermo n.9 618.079, de 21-11-63
•
Paraná
I cintas, combinações, corpinhos, calçam
ra pão. cestinhas, capas liara álbuns,
Deltrac Elétrico Indústria e Comércio de senhoras e de crianças, calções, calcálices, cestos, castiçais para velas, caiLtda.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
xas plásticas para guardar .objetos, das, tsgtELHO
Guanabara
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
casso para pratos, copos e -sapinhos de
saias, casacos, 'chinelos, dominó*, echuNes t:
plástico, caixinhas de plástico para sorpea, fantasias, fardas para militares, covetes, colherinhas, garfinhos. iforminhas
14
I legiais, fraldas.. galochas, gravatas, gorde plástico, discos de mesa; esiolos~ pa'4',,'7
ros, logos de 'ingerir., jaquetas, lequas,
ra óculos, embalagens de material plás-1
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,'
I
si
espumas
de
tico,
estojos
para
objetos,
,
=tu. malas. mantas, mandrião, mantilhas, parà mk,
naylon, esteira-s, enfeites para automóletós, palas, penhoar, pulavas, pelariam,
veis, massas anti-ruidos, escnadores de
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu--t-.W
,„
nn
40"- ,~"
pratos,' ',unis, formas para doces, fitai
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
robe. de 'chambre. roupão, sobretudos,
para bolsas, facas, guarnições de mesa,
- 414?"xis
- r. R/4
1111' eRASitrilM
'44111"r
Classe 8
suspensórios, saldas de banho, sandAliu
guarnições para liquidificadores e parti
Motores elétricos de indução e gerado- sweaters, *horta sunga& atolas, sou*
batedeiras, guarnições de material plás- Classe 1
res de corrente para solda elétrica e lisas, ilacks, talar, toucas. turbantes.
tico para utensílios e oblatas. galerias
i
tersos, uniformes e vestidos
ventiladores
Fluidos para freios
para ~tinas, laminados plásticos, hm- Pisa

ssuce4
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Tirano n.° 618.084, de 114143
Difusão Nacional de Imprensa S. A.
São Paulo

(Seção III)

Tismo n.° 618.090, de 21-1143

%mo- n. 618.093, de 21-11-63

Bigorna Transportes 8. A.
Guanabara

•

DIFUSÃO NACIONAL
DE IMPRENSA S/A

(Prorrogação)
Metalúrgi'ca Wallig S. À,
Rio Grande do Sul

Março de 1964

957

Térmo n.° 61.097, de 21-11-63
Nova fi,l'a S. A. Indústria e Cornércior-

de Vinagres e Bebidas
São Paulo

t,

•

PRORROGACW,
Indústria Brasileira

Nome comercial

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Classe 16
Briining
vorm. Meister Lticius
Para distinguir: Materiais para construAlemanha
ções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres. bloco de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal, ire. chapas
Isolantes, caibros. caixilhos, colunas.
Classe 11
chapas para coberturas caixas d'água.
Pregos e parafusos
caixas
para
coberturas.
caixas
d'água,
Classe 3
Classe 41
caixas de descarga pra lixos, edificaTèrmo n. 618 . 094, de 21-11-63
Preparado farmacêutico diurético paro ções
Vinagres
premoldadas. estuque, ernLisão de'
Land
Olakes
Creameries,
Inc.
ser usado na medicina ou na farmácia, base asfáltico,
estacas,
esquadrias,
estruEstados
Unidos
Termo n. 618 .098. de 11-11-63
da América
vendido sob forma de substlincia
turas metálicas para construções. lameNova Era S. A. Indústi ia e Cm:14rd*
laica e sob forma de produto farmacêu- las de metãl, ladrilhos, lambris, luvas
de Vinagres e Bebidas ,•
tico,, em ampolas, tabletes, &Lacas e de junção, Lages. lageotas, material isoSão P.Titilo
supositórios
PRORROGACAÕ
lantes contra frio e calor, manilhas, massas
para
revestimentos
de
Paredes,
maTermo n.° 618.086, de 21-11-63
Casa Santo António de Calçados Ltda. deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
Rio Grande do Sul
tornar impermeabilizantes as argamassas de Cimento e cai, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras tormas
para • revestimentos e outros usos tias
. construções, persianas. placas para pa.111P
*NP.
vimentação, peças ornamentais de cimen4.0.10•
to ou gesso para tecias e paredes, papel
:Indústria Brasileira
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parqueies,
Classe 36 •
portas, portões, pisos, soleira.. para porCalçados
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação. tanques de etClasse 41
Têrmo n. 618.087, de 21-1,1-63
mento, vigas. vigamentos. vitrós
Leite açucarado, leite em pó, leite evaDistilaria Doble W Ltda.
porado, creme açucarado, forragem
Santa Catarina
Termo n.° 618.091, de 21-11-63
para aves, óleo de manteiga: a Ictlert
Classe 41
, Bigorna Transportes S. A.
gordura de leite extraída da manteiga
Vinagres
Guanabara
e adaptada ao, uso na fabricação de
Termo
n.
9
618,099, de 21-11-63
sorvetes e doces; forragem para bezerros, forragem para vacas leiteiras, “Gobraz • Comeécial e Industrial Ltda.
Tr ans p ortes S.
Guanabara
Á. forragem para 'guinas, creme de leite em

LASIX

Santo Antônio

'Doble VI"
Indústria Brasileira

_ Classe 42
Para distinguir: Cervejas, vinhos.
aguardentes, licores, aperitivos,
whisky, kumel vermouth, congnac, brandy, rhum. bitter, vinho quinado pipasgin, punch, genebra. aniz, nectar
e suco de frutas com alcool
fremia n.9 618.088, de /1-11-63
Roberto Ribeiro

Bigorna

Nome comercial
Termo 12. 618,092, de 21-11-63
(Prorrogação)
União Fabril Exportadora S. A.
(II. P. E.) •
Guanabara

PRORROGACÃO

pó, leite unhado com chocolate, creme
de leite seco, (processo de pulverização) sóro de leite Jeca açucarado, leite
Integral seco, manteiga de creme açucarada, creme gelado, creme em pó,

manteiga de cacau, pasta suiça (cocção.
de queijo suiço queijo americano, leite
e azeitonas), ovos congelados, albumina seca. queijo, leite (imitado: xarope
de bordo, leite condensado, manteiga
Termo n.° 618.095, de 21-11-63
Viúva Ventura A., Maia ti Cia.
' Guanabara

São Paulo

PO RTAS /

PRORROGAÇÃO

R I BEIRO
COS

p4 ~eu"

e

CRUZ DE MALTA
Ingutria Brasi/eira

*COBRAZ
Indústria Brastieira
Classe 16
Material de c onstrução:

natalto, arg amassa, armaçõesazulejos,
para constam.
ção, betume, cal, canos cimento concreto e demais artigos da classe
Termo n.° 618.100 de 21-11-63
Oswaldo Pereira Marques
Minas Gerais

Classe 16
Portas de ferro, aço, madeira, onduladas, lisas e de • grade

Classe 46
Termo nd 618.089, de, 21-11-63 .
Amido, alvejantes, anil, agua de lavaCaixa Beneficente dos Empregados da deira água sauitásia, cesa para assoa•
Classe 46
Petrorás na Atnavinia (Cabepa)
lhas. detergentes. esponjas de aça. fós- Cera para móveis, ca lçados e assoalbos
Para
foros. lixivoa; lixas, lã de aço, pomaTirmo n.o 618.096, de 21-11-63
das para calçados, palha de aço, praWiegand
para
polir.
e
limpar
madeiras,
Para dos
São Paula
panos
para
vidros,' metais e objetos.
polir e para limpeza, panos de esmeril
.L R 11,Á
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em .Indtletria Braeilèlreij
geral, sabões em pó, em flocos, saponá
Classe 11
ecoo, velas e velas a base de
Classe 41
de
latas
eal
Abridores
i
geral
estearina
• Café forrado e moldo

re:tifé''C'cibep

Classe 41
Café'

Dl RIO OFICIAL- (Set:ro

955 Terça-TeIra Zict.
jrigno a.° 611.101, de 21-11.63 - Libar-Livro§ e Revistas Ltda.

Guanabara

EJISEE1/2141E6a1-1
111Ririll'MliãfilieLliggEs8
,Egc;
BERLIBERLIBER
•
„Lst
;
ellEICIIRLFRIER
rit
LIBERUBEAUGEO
tiet „sou

our1,

noF.ftel

Termo m.° 618.109, de 21-11-63velas — e velas a base de estearias
sabões em pá, ia flocos, esponias de ju-cá ndústria e Comércio de raleados
Ltda.
limpeza
• São Paulo
Têrmos ns. 618.105 a 618.107, de
4.*
21-11-63
•
S. A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo
São Pati?ci
INDUSTRIA BRASILEIRA

JU-CA
Classe 36
Calçados

SF"

itri ou E; IS R
,t =flys
R:.43',f 113EP

ArAegitligÉfliftlEn1:18EillIdERLIIRER
wjE„11,,IERLIREMOERLIBERLIBEFill8ER
lIDE.WitiE„0,,1-1.8ÉNERLIZIERLIBERIMER
1.113,EZ8En'-'"* " t i,E 5 USERLISERLISER
UB."
,EaLICEFILIBERLIBEFI

Té

•

IND1.1STRIA BRASILEIRA
•

Marc:ri de . 1 3:.£1.

Classe. 32 Nmanaques, anuários, álbuns impres.
11011, cartazes, 'catálogos, jornais nacic
'ais ' e estrangeiros, publicações imputas,. revistas. Propaganda em rádio,
televisão. jornais, programas radlofóniboa, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas

Classe 22
Para diAinguir: Fios de algodão, caahamo jura, lã: nylon, fios plásticos.
tios de . seda natural e rayon, paia tecelagem; para bordar, para costura, v.i.
cotagem e para croché, fios e I nhas de
tola especie, tios e linhas para pesca;
linhadas de aço para pesca
' Classe 23
Termo n.° 618.102, de 21-11-63
Para distinguir: Tecidos em geral, teBoite-Bar Rió Antigo Ltda.
cidos para confecções em geral, para
' Guanabara
tapeçar as e ' para artigo de cama e mesa: algodão, alpaca canhamo, cetim
caroá, casimiras, fazendas e tezidos de
lã em Peças , luta, jersey, linho, nylon.
Paco-paco, percalina, rami, rayon, seda,
natural, tecidos plásticos, tecidos,/ .mpermeáveis e tecidos de pano couro,
veludos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classes: 41, 42 e 43
e roupas tetas era geral: Agasalhos,
Titulo
aventais. " alpercatas. anáguas, blusas
termo n.• 618.103, de 21-11-63
botas. borinas. blusões. boinas babaMaster Range Eletrônica S. A.
douros. bonés capacetes, cartolas, cara
Guanabara
puças, casacão, coletes. capas. chales.
cachecols, calçados chaeups; cintos,
datas, combinações corpinhos, calças
ie senhoras e de crianças. •calções, calças. camisas . ca ,.solas camisetas
cuecas. ,:eroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos dominós, echarpes. fantasias fardas para militares colegiais. fraldas. galochas, gravatas. gor•
Classes: 8, 28, 32, 33 e 50
.ros. logos de lingerie. laquetas, leques,
Titulo
iuyas, ligas, lenços. mantós meias,
maiôs, mantas mandrião mantilhas. , paTêrm a. 618.104, de 21-11-63
Alcaloquimica Importadora-Exportadora letós. Palas. penhoar. pulover, pelerinas.
penas. poucbes polainas. pijamas. puLtda.
.nhos perneiras, quimonos, regalos,
Rio de Janeiro •
robe de chambre. roupão sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters. shorts sungas, stolas. soutiens, slacks taier. toucas. turbantes.
. ternos. uniformes e vestidos

• BOITE - BAR
RIO ANTIGO

FRAZO-PLAY

Termo n.o 618.108, de 21-11-63
S., A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo
, • São Paulo

n. 618.110, pe 71-11-63
Lido Corrêa
Guanabara

."- .44
J

•

Termo it.° 618.114, de 21-11-63
eine Som Publicidade Ltda. Pernambuco . .
-

eine Som

P ublicidade Ltda
Nome comercial
618.115, de 21-11-63
Termo
Indústrias Alimentícias Universal Ltdi
Pernambuco

Indústrias
Alimentícia&

ndústria' Brasileira

Universal Ltda.

Nome comercial
Para disililuun artigos de ,oucadot
Termo n.° 618. /r16, de 21-11-63
periumarias em geral Mnbsçar.. água Comercial Industrial Apipucos S. A
de beleza agua taciai. ag a a- lavanda_
Ciasa
água de colónia ai-Miriti J., água de
Pernambuco
amai agua de rosas. água de eltazen as ,nour-, perfumada doirem em pó.
uomercial - Industrial
em paras para banho. rrilhant.nas.
cabeio pestanas cílios e bigodes.
Apipucos S/A. Ciasa
bandolinas. natáns .cognett.:w para o
cravons cremes para a meie. carMins,
cheiros em pastilhas, em tablete& em
Nome comercial
lentrilias em trociscos e em adulas.
cremes para -barbear Cerne: dental.
Termo n.° 618.117, de , 21-11-63
depilatórios, desodorantes irssolven te& Engenharia e Premoldados de Concrebi
creme para limpeza da pele e para base
Premo'
Ltda.
de pó de arroz.' esmaltes para unhas
Pernambuco
escóvas rara dentes '-cabeto roupas,
chios e unhas. fixadores 3ara o cabelo
En genharia é
pestanas. dhos e bigodes. avelas para
o cabelo. glicerina 'perfumada para uso
de toucador grampos para a cabelo,
P remoldados de
para maquilagem. lança-perfumes. Iogeléia de Petróleo perfumada lápis.
Concreto Ltda.
sabão em creme em elixir e em pó.
liou:dos para ondulação. rea-manente,
lixas para unhas laqué. óleos para o
Premol
cabelo pasta e pós para lentes perfumes petróleo para uso de Toucador,
pastas e pó para as unhas pon pons
NQine' comercial
para pó de arroz. pape.s perfumados
carminados. e com nó de arroz pentes.
Termo n.' 18.118" de 21-11-63
pomadas perfumadas para o embeleza- Engenharia e Preinoldados de Concreft
mento da cutis pon-uons pó de
Ltda. — Premol
.
arroz •
Pernambuco
-_ Termo a. 9 618.111, de 21-11-63
, Daniel Gonçalves das Neves Tunlor
Guanabara

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 618.112, de 21-11-61
Confecções Sakar Ltda.
Guanabara

SAK R

Classe 36
Artigos de vestuário para homens, senhoras e crianças
Classe 46

Alvejantes, amidos, anil, água de lavaira,- agua sanitária, cera para soalhos.
retergentes. esponja de aço. fósforos.
'lixívia. lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras vidros, metais
• objetos, panos para polir e •para limpeza, panos de esmeril e material abra.
alvo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponãceos,

IndCistria
Classe• 22
r2
Fios de algodão, = cânhamo. ceitilose.
luta, linho, lã, fios plásticos.,flos de
seda natural ou raion oàeá tecelagem,
para" bordar. -paar costura, tricotanern
e para crochê; fios e 'inhas de tôda
espécie

Classe 50

Impressos
_
Termo n.o 611.113. de 21-11-63
Roma — Decorações e Instalações Ltda.
TerMd .11.4' 618.119, de'21-11-63
--;:Guanabara
T4cnica Comercial de Máquinas Ltda
Pernambuco

frecnica Comercicd
Mácniinas
Classe 40
MOvesi em geral

Nome comerciar

•

Termo n.° 618.120, de 21-11-63
Emprêsa de Perfurações Geotecnicas
•-•• Sondagens Geológicas e Posos Tu.
bolares Ltda. "Coperson '
,
Pernambuco

• Classes: 16 e 33
Titulo
Termo n.° 618.128, de 21-11-63
-Imobiliária Ltda.
Guanabara

e Poço

tubulares Itc16),
Y,Copersone

•

Termo n.° 618.131, de 21-1143
José Maria Salles
•
Guanabara

as. 618.137 e 618.138, de
21-11-68
amido I', .1 c4R João gabw
Quenabara

Til 11110i

n

Indústria Brasileira

Perfurações,
Geotecnicai,
„iSondaaens!.
rüft ológicas

Teimo n.° 618.127, de 21-11-63
Imobiliária Ltda.
Guanabara

e

.Emprésa

jatlústrla Brasileira'
Classe 48
Artigo de toucador "(fixador de ciiheToi

ceasse 7
Mliquikaas a utensilioa para serem us
Termo n.° 618.132, de 21-11-63
doa aarJusivamente na agricultura
;coe Maria Salies
horticultura a saber: Arados, abrido
Guanabara
de sulcos, adubaddras, ancinhos me
akos e empilbadgres combinado(
arrancadores mecánicos par agricu
re, batedeiras para cereais, bom
para adubar, celfadeiras, carpideira
ceifados para altos, charruas para ag
.!ndústria
cultura, cultivadores, debulhadora
deetecadores, desintegradores, esmag
dores, para a agricultura, escarrificnd
enchovadelrea, facas para meg
Classe 48
Artigo de toucador (escurecer a ala)] nas agricolas, ferradeiraa, gadanh
garras para arado, grades de disc
Termo n.° 618.133, de 21-11-63
=dentes, máquinas, batedeiras
José Maria Salles
agricultura, máquinas trisetifugas, m$
Guanabara
•
quinas vaporizadoras, máquinas
mungir, máquinas niveladoras de terral
máquinas perfuradoras para- a apical
tara, mquinas de plantar, motochag
ruas, máquinas regadeiras, máquinas
roçar, de semear para sulfatar $
tosquir, de triturar, de esfarelar terra
Indústria Briiila • para
irrigação, para matar formigas f
outros insetos para burr1far e pulvertà
zar érainfetantes, para . adubar, paria
Classe 43
• espalhar palha. P ara eonheli
Artigo de toucador (para tratamento agitar
algodão, para colher cereais, mãquh2qt
da pele)
amassadoras par fins agr1colaa de
cortar árvores, para espalhar, para caí
Termo n.° 618.134, de 21-11-63
pinar, máquinas combinadas para aew
José Maria Saltes
mear e culturas, de desbatmr, para an4
Guanabara
aliar máquinas e moinhos para forra( 1
geris, máquinas toscadoras, ordenada
res meciinicos, raladores mecânicos, Ta
los compressores para a egriculhiral
tratores agricolas, válvulas para
máqunas "agrIcolas
Classe 8
Aparelhos relacionados com a inddstrin
frigorifica
Classe 48
Termos na. 618.139 e 618.140, de
Artigo de toucador (desodorante)
21-11-63
Termo n.° 618.135, de 21-11-63 .
Grkio Frederico João Pabst
'José Maria Saltes
Guanabara
Guanabara

VEPLAN 10~-r-

•
Clame 16
Para
distinguir:
Materiais
para
constru...nn•n••n
ções e decorações: Argamassas, argila,
Termo n.° 618.121, de 21-11-63
areia, azulejos. batentes, balaustres. bloBar Cinelândia Ltda.
cos de cimento, blocos para pavimentaParaná
ção, calhas. cimento, cal, cre, chapas
Isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
Bar Cinelândlã
caixas para coberturas, caixas d'água,
easses: 41. 42, 43 e 44
caixas de descarga pra lixos, edificaTitulo
ções preozoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruTermo n.° 618.122, de 21-11-63
metálicas para construções ., lameCompanhia Vale do Ival Comércio e turas
la*
-de
metal, ladrilhos, lambris, lavai
Icnportacilo
de junção, lages. lageotas, material iso
Paraná
lentes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pro'Vale do Nd'
dutos de base asfáltico, produtos para
Classes: 7, 8 e 21
tornar impermeabilizantes as argainasTítulo
1163 de cimento e cal, hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos, impermeaTermo n.9 618.123, de 21-11-63
sono qos no sopinon
Companhia de Urbanização e Sanea- suam;
persianas, placas para paconstruções.
mento de Curitiba — Urb..
para revestimentos e outros usos nas
' Paraná
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papei
para forrar casas, massas anti-ruldos
UI R B SI
para uso nas construções. parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas, taClasse 50
cos tubos de ventilação, tanques de ciImpressos
mento. vigas, vigamentos. aluas
Termo n.• 618.124, de 21-11-63
618.129, de 21-11-63
Relojoaria Maringá Ltda.
José Maria Salles
Paraná
Guanabara
Nome comercial

Tê rin0 n.°

sRelojoaria

Março de 1964 959

DIÁRIO OFICIAL (Seção 110

Terça-feira 24

mouitir3

um- 2

Indústria Brasii&

Maringá'

Classes: 8 e 33
Titulo
Termo n.° 618.125, de 21-11.63
Confecçes Riviera Ltda.
Pernambuco

RIVIERp
Classe 36
Titulo
-- 214
618 . 126; :de
Termo
,..Biofarma ,,Société Anonesue
Erança.w.).1
d

!LANDA
Classe 3
Prethírado farmacêutico

Indústria braslIelia

111;

s-ffa

Classe 48
Classe 48
Artigos de toucador (combater rugas)
toucador
(vitalizar a pele)
Artigo
ae
Termo n.° 618.130,- de 21-11-63
José Maria Sanes
Termo
618.136, de 21-11-63
Guanabara
Consórcio Brasileiro ole Administraglia,
Idútjat/e.Comércio
São Paulo

:COBRÂDINCO,
Indústria Brasileirk

INDÚSTRIA' BRASILEIRA

Classe 48
Cla:tOseS 5im0pressos
Papéis e C3OCUMe
critório da requerente
Artigo de toucador (embelezar a pele)

Classe 8
Ap arelhos relagionados com a inddetrfrt
frigorifica
Ciasse 7
Máquinas de agricultura i hor
ticultura
e um partes integrantes. Grandea ina•
tiramentos a g ricohis, Inclusive &Moral
Térm o618.141, de 2/-11-e13
eanirmiça3 tua do Norte Limita&
tuanabara

otr..metusi,a
,

960 Terça-feira 24
Termos as. 618.143 e 618.144. de
2/-11-63
Presto Adliesive _Papes Company.
ncorporated
Estados Unidos da América

VERMELHO¡

4

DIÁRIO OFICIAL -(Seção III)

etiquetas, para rótulos e para outros
ns . 618.154 e 618.155, de
fins
.
22-11-63
, Classe 6 Waldemiro de Souza
Maquinaria para a fabricação de proSão Paulo
dutos sensíveis a pressão, a saber:
papel para bilhetes ou passagens, para
etiquetas, para rótulos é para outros
•bn
fina
Indistria Brasileira

Março. de 1964
Termo .n.° 618.159, de 22-11-63
Esmeralda Rodrigues Indústria e Co
mesclo S. A.
São Paulo •

PLANICIE

'Termo a.° 618.148, de 21-11-63
Incbletria Brasileira
Episa — Editora e Papelaria Império
•
Classe
23
S. A.
Tecidos^ em geral, tecidos para cosfecGuanabara
Classe 41
ções emgeral, para tapeçarias e para
Para distinguir: Gorduras e óleos
artigos de- cama e mesa: Algodão, alpacomestveis
ca, cânha.no, cetim, caroá, casimiras,
fazendas e tecidos de la em peças, juta,
Termo n.0 618 . 160, de 22-11-63
iersey, linho, nylon paco-paco, perca- Benjamin Roberto Baptista Ferraz
fina, rani, raion, seda natural, tecidos
São Paulo •
plásticos: tecidos impermeáveis e
Classe 32
tecidos de pano couro e veludos
Almana q ues, anüncios, boletins. boletins
Classe 38
Classe 36
impressos, are/laicas, jornais, revistas
Produtos sensíveis a: pressão, a saber: peças cinematográficas, -peças teatrais, Para distinguir: Artigos de vestuários
:9‘01kROGAcx*
papel 'para bilhetes ou passagens, para programas radiofónicos e programas e roupas feitas em geral: Agasalhos,
etiquetas, para rótulos e para outros
aventais, alpercatas„ anáguas, blusas.
de televisão
HOTEL' EMBAIXADOR
fins
botas, botinas; blusões, boinas, baba- Classe 6
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraTermo n.° 618.149, de 22-11-63
Maquinaria a para a _fabricação de propuças, casacào, coletes, capas, chales,
Expandite Lírnited
dutos sensíveis a pressão a saber: pacachecols, calçados, chaéups, cinta,
•Inglaterra
.
Classe 35
pel para bilhetes ou passagem, para
cintas, combinações, corpinhos, calças
- Titulo
etiquetas, para rótulos e para outros
de senhoras e de crianças, calções, calfins
Termo n.° 618.161, de 22-1143
PRORROGAÇÃO
ças.' camisas, camisolas, camisetas.
Móveis Guaira Ltda.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Termo n? 618.145, de 21=11-63
, São Paulo
saias, casacos, chinelos, dominós, acharFlumble 011 6 Refining Company 1
pes, fantasias, fardas para militares, coEst4des Unidos da América
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
trAIBA
ros, jogos de litigaria jaquetas, leques,
Classe 16 •
luvas,
ligas.
lenços,
mantas,
meias,
Indústria
Brasileira'
Material composto de Infame e borracha destinado a fabricar - ou encher maiôs, mantas, mandriá° mantilhas, paJuntas . de construção em concreto e letós, palas. penhoar, pulover.telerinas,
- Classe 49
peugas, pouches, polainas, pijamas, , puedificações
nhos, perneiras, quimonos, regalos., Para distinguir: Móveis em geral, 4e
Termos as. 618.150 a 618.153, de
robe de chambre, roupfio, sobretudos. metal, vidro, de aço ou madeira, esto22-11-63
•
suspensórios,
saldas de banho, sandálias fados ou não, inclusive móveis para esClasse 2
Vulcan • Artefatos de Borracha S. A. sweaters, shorts sungas, atolas, sou- critório. Armários, armai/trios para SeGuanabara
Substâncias e preparações amtnicas usatiens. slacka, taier, toucas, turbantes, das. acolchoados para móveis, banco.,
das na agricultura, na horticultura na
ternos, uniformes e vestidos
Melros e para roupas usadas, almofaveterinária - e para fins sanitários% a
balcões, banquetas, bandejas, domiciliaTermo
n.°
618.156,
de
22-11-63
aaber: adubos, ácidos sanitárLas águas
res, berços, biombos, cadeiras, carrinho.
",Wapsa" Auto Peças S. A..
desinfetantes e para fins -sanitários.para chá e café, conjuntos para dore
—
São Paulo
mitórios, conjuntos para sala de jaaapanha-mosca e insetos ;de goma
papel ou papelão). álcalis, bactericidas.
tas e sala de visita., conjuntos ostra
baraticidas, carrapaticidas,,cr e soi ares°.
terraços, Jardim e praia, conjustos
talina. creosoto.' desodorantes _ desinfearmários e gabinetes para copa e co."'RAPSA".;-0
EQUIPA-•
tantes. defumadores, exterminadores de
zinha, camas, cabides, cadeiras girapragas e hervas daninhas, esterilizanMENTO ELÉTRico DI3
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
embrocações
para
animais
armartea
rádio,
colchões, colchões de mola, disCONFIANÇA
tos, farinhas de ossos. tertilizanres. toa
pensas, divisões, diversa discotecas
fatos, formaídas. farnigantes,
madeira. es p reguiçadeirasi guarda-rouIndústria Brasileira
-das, glicose para tirt's veterinários, -guapas.' estantes, mesas, mesinhas, muiClasses: 6, 5, 11 e 21
no. • herbicidas. inseticidas. :nsetifugoa,
abas ,para rádio e , televisão, mesinha
.ffifcrobicidai. medicamentos
Títulà
para máquinas de escrever, móveis pa.
para ,animais. aves e peixes. óleos delevisão, molduras para quadros portaTenmo n.° 618.157, de •22-11-63
Classe 39
sinfetantes e vetermários. oetr6leos saretratos, poltronas, poltronasi-camas,
fumegalatex.
"Wapsa" Auto Peças S A nitários e desintetantea papei , fun• Espuma de borracha, espuma de placas
p rateleiras, porta-chapéus sofás,
s
borracha
esponjosa
em
lençóis,
•
São
Paulo
tbrio, pós inseticidas, parasiticida
sofás-camas., travesseiros e
gicidas e desinfetara:2s. preparações • e ou cortada em !Paninas, assentos de
vitrines
produtos,inseticidaa.. termicidas. lestaborracha, encostos de borracha
fetantes e veterináriOs, raticidas, reméFEITOS UM PARA O OUTRO
- • • Classe 16 . •
Termo n.° 618.164, de 22-11-63
dios para fins veterinários. sabões vetePerro e Nletaes . Piratininga Ltda. '`
plásticas para forrar casas, es- O $UJ URRO...8 LUSA
rinários e desinfetantes. sais para fins Resinas
pumas de uretbane para isolamento:
São Paulo
agrícolas berticulas. sanitários e vete- chapas
onduladas e lisas para cobertuClasses:
6,
8,
11 e 21 •
rinários, sulfatos, sUperfostatos. vacinas ras: telhai
rlástico: revestimentos
para aves e• animais. -venenos- conCre plásticos dedeparede,
Titulo
'PIRATINIROA
pisoe forro, chaInsetos. animais e 'luva daninhas
. pas para divisões
Termo tas 618.158, de 21-11-63
,
Termos na. 618.146 e• 618.147, de
Esmeraldo Rodrigues Indústria e CoClasse 40
°assa 5
•
21-11-63
mércio S. A
•
Cdchões,
travesseiros,
acolchoados
para
São Paulo Aço em bruto, aço preparado, aço
Presto Adhesive Papel Company,
móveis; . almofadas; assentos e encostos
doce, aço para tipos, aço para molas,
In,:orparate d•
estofados para chiáveis, acolchoados de
aço instrumental e rápido, es p ecialmenespuma de borracha e de lates, acolte trabalhados.- bronze, bronze de mas1
'
ITE
?0E
choados de espuma de plástico, caem bruto ou parcialmente rm-na radas;
rreiras, poltronas e &voas; acolchoados
andastria Brasileira
cimento metálico; cobalto em bruto me
,para camas
parcialmente -trabalhado. couraças. Minho em bruto ou p arcialmente trabaClasse 34
Classe 41
7111Br
t'
• VERMELHO - PRETA. RRANc0 Taetes, cortinas, linóleos, oleados, en- Para distinguir: Gorduras e óleos abado, ferro, ferro maleável, laminas de
veta/. latão em fôlhas 11:malhas, magaé-cerados; passadeiras para assoalhos .
comestveis
sio. metais -estampados. niquel, ouro.
--- papel de estanho. platina. poeira de
Classe 38 zinco, prata.- soldas. tungstênio. naco'
Prodaboa saraiveis a premeio, a saber:
PREÇO DO NÚMERO DE EIOJE: CR$ 5,00
corrugado e- ainco em falhas
PQM Ora bilhetat ou pungens. - pare

EP1SA

PLI-ASTIC

essiik

