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pacho recorrido de fls, e concedei
o registro, exceto para designar tratores, cuja exclusão passa a ser definitiva e assim não haver coliden•
Decisi5es do Sr. Secretário
eia entre a marca registrando SaturRio, 16 de abril de 1964
O Sr. Secretário exarou o e.eguin- no e Planet - Registrada, apenas de
Luizino Tarcitano - recorrendo do
emblema.
Indústrias de Bebidas Joaquim despacho que indeferiu o termo n.° te despacho:
Conheço do recurso interposto. de
Thomaz de Aquino Filho S. A. - 162.135 - marca: Quing Cola.
Rio, 7 de abril de 1964. - Asa.
O Sr. Secretário exarou o seguin- acôrdo com o artigo 50, parágrafo úni- José I. C. Verciani - Secretário de
recorrendo do despacho que indefeco da Lei 4.048, de 29.12.61, e da Indústria.
riu o terno 154.172 - Marca - te despacho:
Portaria 216, de .27.10.63, o lhe neBacana - J. T. A. F.
Saturnia S. A. Acumuladores EléConheço do recurso interposto, de go provimento para
manter o despa- tricos - recorrendo do despacho que
Sr.
Secretário
exarou
o
seguinacôrdo
com
o
artigo
50
parágrafo
Ocho recorrido, visto colidir a marca
único da Lei 4.048, de 29.12.61, e registrando com a registrada indica- indeferiu o termo 166.722 - marte despacho:
ca: Figura de Saturno.
Conheço do recurso interposto, de da Portaria 216, de 27.10.1963, eo da a fls. 21 (Q,
O Sr, Secretário exarou o seguinte •
lhe
nego
provimento
para
manter
acôrdo com o artigo 50, .parágrafo
despacho:
Rio,
23
de
março
de
1964.
As.
despacho
recorrido
de
fls.
que
bem
único da Lei 4.048, de 29-12-61, e
o dispositivo legal do artigo José, I. C, Verciani - Seer etário da
Conheço do recursd interposto, dos
da Portaria 216, de 27-10-1963, e lhe aplicou
95
n.°
17
do Código da Propriedade Indústria.
acôrdo com o artigo 50, parágrafo
nego provimento para manter o desFonto Química S. - A. - recor- único, da Lei 4.048, de 29.12.61,
pacho recorrido de fls, que aplicou Industrial.
rendo do despacho que indeferiu o e_ da Portaria 216, de 27,10.63, e
95
n•°
17
do
Código
do
ProRio,
6
de
abril
de
1964.
Asa.
o artigo
pedido de registro da marca - Inpriedade Industrial, face ao unistro José I. C. Verciani - Secretário da dicator de Ritmo - termo 165.310. lhe dou provimento para reformar o
despacho recorrido defla. e conceder
108.206, marca - Bacana:
Indústria.
O Sr. Secretário exarou o seguin- o registro exceto para designar traA.
Niggi
tis
C.
recorrendo
do
te despacho:
Rio, 6 de abril de 1964. - Asa.
tores, cuja exclusão passa a ser determo José 1, C. Verciani - Secretário despacho que indeferiu o
Conheço do recurso interposto, de finitiva e assim não haver colidene
162.159 - marca: Laber - In Herda Indústria.
acôrdo com o artigo 50, parágrafo cia • entre as marcas registrada Saturbis Solus.
no e Planet - registrada, apesar do
Comércio
de
Rádios
Indústria e
O Sr. Secretário exarou o seguin- único da Lei 4.048, de 29.12.61,
e da- Portaria 216, de 27.10.63, e emblema.
Invictus Ltda. - recorrendo do des- te despache;
lhe nego provimento para manter o
pacho que indeferiu o termo 154.725
Rio, 7 de abril de 1964, - Ase.
Conheço do recurso interposto, de despacho recorrido que aplicou o arnome comercial - Indústria e CoJose I. C. Verciani - Secretário
artigo
50,
parágrafo
acendo com o
tigo 95 ri•° 5, do Código da Proprie- da Indústria.
mércio de *Rádios Invictus Ltda.
único da Lei 4.048, de 29-12-61, e dade Industrial.
De Maio Gallo Ltda. - recore.
O Sr. Secrstário da Indústria exa- da Portaria 216, de 27.10.1963, e
Rio. 8 de abril- de 1964. Asa. rendo do despacho que indeferiu o
rou () seguinte despacho:
lhe nego provimento para manter o José I. C. Verciani - Secretário
pedido de registro da marca M ea G
Conheço do recurso interposto, de despacho recorrido de fls. que bem da Indústria.
- termo 171.890.
União Fabril Gaivão Ltda. - reacôrdo com o artigo 50, parágrafo aplicou aCre caso em apreço o artigo
O Sr. Secretário exarou o seguia.
único ,da Lei 4.048, de 29.12.61, e 95 n.° 17 do Código da Proieriedade correndo do depacho, que irideferiu te • despacho:
Industrial.
da Portaria 216, de 27.10.1963, e
o terem Figura de Guara - Ave Conheço do recurso interposto, de
lhe nego provimento para manter o
Rio, 23 de março de 1964. - Ase. termo 166.559.
despacho recorrido de fls, que apli- José I. C. Vercieni - Secretário
O Sr. Secretário exarou o seguin- acôrdo com o artigo 50, parágrafo
único, da Lei 4.048, de 29-12-63, o
•
te despacho:
cou ao caso em apreço o artigo 111 da Indústria.
da Portaria 216, de 27.10.63, e lhe
item 2.° do Código da Propriedade
Parke, Davis ea Company - recor- • Conheço do recurso inteiposto, de nego provimento \ para manter o des.
Industrial.
rendo do despacho que deferiu o ter- acôrdo com o artigo 50, Parágrafo pacho recorrido de fls, que
ap.icou
Rio, 6 de abril de 1964. - Asa. mo 164.200 - marca: Paracyl - único da Lei 4.048, de 29.12.61, e ao pedido o artigo 95 nP 17 do CóJosé I. C. Verciani - Secretário da ' do Laboratório Wander do Brasil So- da Portaria 216, de 27.10 . 1963, e digo da Propriedade Industrial.
ciedade Anônima.
lhe nego provimento para manter o
Indústria.
Rio, 17 de março de 1964. -*Ase.
O Sr. Secretário exarou o seguin- despacho recorrido, de fls, com apli- José I. C. Verciani Secretário de
H. Theo Müller Importadora ,S. te despaçho:
cação do artigo 95 n.t 17 eo Código Indústria.
',A.. - recorrendo do despacho oue
Conheço do recurso interposto, de da Propriedade Industrial (registro
Pearson S. A. (Desinfetãmes, Ine
deferiu o termo 154.950 - titulo: A
impeditivos).
seticidas e Congêneres) recorrenFeira d s Tintas - de Frederico acôrdo com o artigo 50, parágrafo
Único da Lei 4.048, de 29.12.61, e
Rio, 8 de abril de 1964: - A99. do do despacho que indeferiu o ter.
Guilherme Menke.
• O Sr. Secretário exarou o seguin- da Portaria 216, de 27.10.1963, e José 1. C. Verciani - Secretário mo 174.706 - marca: Pacosan.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
lhe nego provimento, para manter o da Indústria.
te despacho:
despacho recorrido, pelo fato de não
Saturnia S. A. Acumuladores Elé- despacho:
Conheço do recurso interposto, de ter sido prorrogado o registro 115.189,
Conheço do recurso interposto, da
aceedo com o artigo 50, parágrafo marca Pamisyl, único impedimento tricos - recorrendo do despacho que acardo com o artigo 50, parágrafo
indeferiu
o
termo
166.721
marca:
único da Lei 4.048, de 29.12.61, legal a ser observado.
único da Lei 4.048, de 29-12 161,
Saturno.
e da Portaria n.° 216, de 27-10-1961,
da Portaria 216, de 27.10.1963, o
O
Sr.
Secretário
exarou
o
seguinte
Em 6 de abril de 1964. - Asa.
e lhe nego provimento para manter
lhe nego provimento com aplicação
despacho:
o despacho recorrido de les, que apli- José I. C. Verciani -* Secretário
do artigo 95 n.° 17 do Código de
da
Indústria.
Conheço do recurso, interposto, de Propriedade Industrial (registro ias
cou ao caso o artigo 117 n .° 4 do
Código da Propriedade Industrial.
João Carlos de Marinho Muty - acôrdo com CI artigo 50, parágrafo peditivo, n.° 124.326.
da Lei 4.048, de 29-12,61, e
Rio, 8 de abril de 1964. - Aos
Rio, 23 de março de 1964. - Asa; recorrendo do despacho que indefe- único
da
Portaria
216, de 27-10-1963, e lhe José 1, C. Verciani - Secretário 41
riu
o
termo
164.434
marca:
José I. C. Verciani - Secretário
dou provimento para reformar o . dos- Indústria.
Ki-Boia
da Indústria.
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As Repartições Públicas
deverão remeter 1 o exPediente
destinado à publicação nos jornais. diariamente,' até às 15 horas.
As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou Omissões, deverão
ser formuladas por - escrito, • ã
Seção de Redação. das 9 às 17.30
.horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos, oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito.
rasuras e emendas.
• Exoetu,,das as para o exterior. que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão teimar,
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
parte •superior do endereço vão
itnpresços o número do talão de
—

Sarnon He:ponha Solicites (recorrendo do -despacho • que indeferiu o .
termo 178.096, marca Hércules) —
O Sr.' Secretário, da indústria exarou o seguinte despacho:- ;Conkeço
do recurso interpoato de acôrdo com
o art. 50, parágrafo único da Lei
n.° 4.048. de 29-12-61 e da Portaria
216, de 27.10.63. e lhe nego provimento para manter o despachb recorrido de fls. 27, com aplicação do
cri. 95, ri.° 17. cio Código da Propriedade Industrial. Rio, 8.4.64. —
(asa.) José I. 'C. Versiani — Secretário da Indústria.
'
Cia. Wetzel Industrial (recorrendo
do despacho que, indeferiu o termo
184.637, -marca Pinheiro) — O Sr.
Secretário da' Indústria exarou o seguir:te de-pacho: Coni-eço do recurso interposto de acOrdo cam o' art.
50 § único da Lei 4.048de 29 1261 e da Portaria 216. de 27 de outubro de 1963, e lhe nego prov:mento
para manter o despacho recorrido de
fia, 10, face aos . impedimentos legais
relativamente aos registros _já prorrogados de as. 209.679, 237.726,
265.889, 233.692, 201.468 e assim,
Ctim aplicação do art. 95 n.° 17 do
Código da Propriedade Industrial. -Rio, 6.4.64. — (ass.) José 1. C.
Versiani — Secretário da, IndúAria.
Pabst Brewing Co e Marques Ferreira es Cia. (recorrendo do despacho que indeferiu o' termo 188.778,
marca Cinta Azul, de Comp. Antarc-•
tica Paulista Indústria Brasileira , de
Bebidas • \''."..aaexos) •
o Sr. Secretatio da Indústria asneou o seguinte despoche:
Conheço do recurso interposto de
acôrdo com o art. 50. § único la Lei
n° 4.048, sie 19.12.61 e do N.:latia 216, de 'À! 10.63. e lhe nego
provimento para ;manter o despacho
recorrido que bem de cidiu a aplicação do Código da Propriedade Dilue_
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Capital e Interior;
Semestre .
Cr$ 600.00 Semestre .
Cr$ 450,00
Ano
Cr$ 1.200.00 Ano .
Cr$ 900,00
Exterior:
Exterior:
. I
Ano.
Cr$ 1.300.00 Ani,s .
Cr$' 1.000.00
1

registro, o mês e O ano em que
!indará.
•
A fina de evitar solução de
continuidade rio recebimento dos
trio! maximé pela prioridade do uso
da marca. Rio, 6-4-64. )ass.) José
I, C. Versiani —' Secretário da Indústria.
Pabst Bresving Co e Marques Ferreira 84 Cia. „recorrendo do despacho
que deferiu o termo 188.781, marca • Fita Azul, de Comp. Antarctica
Paulista Indústria Brasileira de. Bebidas e Conexos) — O Sr. Secretàdio da Indústria exarou o seguinte
despacho: Conheço do recurso interpesto de acórdo com o art. 50. §
único da Lei 4.048, de 29.11.61. a
de Portaria 216, de 27.10.63 e \lhe
nego' provimento para manter o despacho recorrido 'na falta de impedimento legal. — Rio, 6.4.64. (as-.)
Jose I. C. Versiani — Secretário .da
Indústria.
CeZar Es •Kelm Ltda. (recorrendo
do despacho que deferiu o termo
223.762. Marca Strong, de Hamilton
Franço 8s Cia. Ltda.) — O Sr. eScretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço dd recurso- interposto de acôrdo com o art. 50, §
único da Lei 4.048, de 29-12-61 •
da Portaria 216, de 27-10-63, e lhe
dou provimento 'para reformar o deso—ho -acorrido de fls. 32., e 'denego
O registro pleituado com aplicação
do -artigo 95 n.° 17 do Código da
Propriedade Industrial. — Rio. 74-64. • (ass. ) José I. C. Versiani
Secretário da Indústria,
Parle Davis Inter Anaerican Corporation (recorrendo do despacho que
deferiu- o termo 237.667. marca —
Promicina, de Indústria Química e
Farmacêutica Schering S. A.) —
O Sr. Secretário da ' Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço
do recurso intery-,sto de acôrdo com
o art. 50. § único da Lei 4.048, de
29.12.61 e da Portaria 216. de 27.
10.63, e lhe negO provimento para
manter e despacho recorrido da con-

jornais, devem os assinantes pra.:
viclenciar a respectiva renovação
com antecedência_ mínima de
trinta (30) dias.
,

.

cessão da registrada marca pleiteada.
Rio. 7.4.64. (asa) José I. C. Versiani — Secretário da Indústria.
Castro ed Masijah Ltda. (recorrendo do despacho que deferiu o termo 254.514, marca Darling, de Fábrica de Gazes Medicinais Cremar
S. A.) — O Sr. Secretário da Indústria exarou ci• seguinte despacho:
Conheço do" recurso interposto de
acôrdo com o art. 50, § -único da
Lei 4.048, de 29.12.61 e da Porteria 216, de 17.10.63:-"e lhe nego
provimento, para manter o despacho
recorrido de fls. 15, ficando condicicafdo o uso da marca ora deferida
roa . _ Rio, 6.4.64. ( ass • ) J056
exclusivamente para fralda se cueiI. C. Versiani — eScretário de In-.
dústria,
•
7 NI
Gros Cia. Ltda, (recorrendo do
despacho que indeferiu . o termo ...
270.058, marca Delis) -- O Sr. - Seoretário . dá Indústriá exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso interposto de acôrdo cora o art.
50, § único, da Lei 4.048, de 29-1261 e da Portaria 216, de 27.10.63,
e lhe nego provimento para manter
o despacho de fls. 8v., com 'aplicação do art. 95 ri .° 17, do Código da
Propriedade Industrial. S.. Rio, 7-464. (asa.) _José I. C. Versiani —
Secretário da Indústria. •
Abrasivos' Bom Bril S. A. (recorrendo do despacho que deferiu o termo Z70.315, titulo — Indústria e
Comércio de Produtos Briltex — do
Ind. e • Com. de Produtos . Briltex
Ltda.) — O Sr. Sed'retário da Indústria exarou o seguinte despacho:
CoCiiheço do ' recurso - interposto
de acôrdo cOni o art. 50, § único
da Lei 4.048, de 29.12.61 e da Portaria 216. de 27.10.63 e lhe nego
provimento para manter o despacho
recorrido- da -marca Indústria e Comércio de Produtos Eriitint sem que

A
' s Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 •de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual.
quer época, pelos órgãos 'conipe.
tentes.
A fim de possibilitar ,a
messa de valõres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os
teressados preferencialmente che-que 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 fe.
dera!, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assilaturp,
- -0 custo de cada exemplar
atrasado dos órgâbs oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmc
ano, e de Cr$ 1,00, por—ano
decorrido
possibilite o uso da expresão para O
simples Briltex. — Rio,' 6.4.64. —
(asa.) Jose I. C. Versiani — Secretário da Indústria.
Renda Priori as Cia. (recorrendo
do despacho que indeferiu o termo
276.000, marca SCFC) O Sr,
Secretário da Indúttria exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso
interposto de ecôrdo com o art. 50,
§- único da Lei 4.048, de 29.12.61
e da Portaria 216, de 27.10.63, e
lhe nego provimento para manter o •
despacho recorrido que. bem aplicou
ao caso era apreço o art. 95 it.° 4,
do Código da Propriedade Industrial.
— Rio, 7.4.64. (asa)) José 1. C.
Versiani
Secretário da Indústria.
S. A. de Vinhos e Bebidas Caldas (recorrendo do despacho que deferiu o termo 286.469, marca Caves
de Vaves do Restelo Viso Vinicultores Ltda.) — .0 Sr, Secretário exa-•
rou o seguinte despacho: •
Conheça_ do recurso interposto de
acôrdo com o art. 50, § único, da
Lei 4.048. -cle 29.12.61 e da Portaria 216, d e27,10.63 .e lhe dou pro- •
virnento para reformar o despacho
, recorrido de fls. 9, e denegar o registro da marca registranda com aplicação do artigo 95 n .° 5 do Código
da Propriedade Industrial por ser
Caves . inaprofiavel . — Rio 23.3.64.
(asa. ) „Tose I. C. Versiani — Secretário da 'Indústria.
The Scotch Whisky Association —
(recorrendo do despacho que deferiu •
o termo 296.165, ,marca Old Oale
de Indústria e Comercio de Bebidas
Avestruz Ltda.) — O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho: —
Conheço do recurso interposto de
acôrdo com o art. 50. § único da
Lei 4.048, de 29.12.61 e da Portaria 216 de 27.10.63, e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido de fis". 16v., inclusive por ser
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50, parágrafo único da Lei 4.043, de o termo 361.172. marca "Shell") — termo 436.0S4 — mama: Neon*
29-12-61, e da Portaria 216, de 27 O Sr. Secretário da Indústria exarou — de: Haernanny Indústria • Comera
de outubro de 1963, e lhe -nego pro- o seguinte despacho: Conheço do re- cio HIC Ltda. — Mantenho o des.
vimento ao recurso e mantenho o des- curso interposto de neônio com o ar- pacho concessivo do registro, uma
pacho recorrido de fls. 18 a ser o re- tigo 50. parágrafo único da Lei 4.043, vez que as marcas não me parecem
gistro n.° 119.113 da própria reque- de 29-12-61 e da Portaria 216, de 27 colidentei.
rente não havendo assim qualquer de outubro de 1963, e lhe dou proviimpedimento legal a ser obseivado. mento para conceder o registro de
Reconsideração de Despachos
— (asa.) Jos. I. C. acôrdo com os exemplares de fls.
— Rio,
MWM — Motores Diesel S. A.
Versiani — Secretário da Indústria. 22-24. — Rio, 13-4-64. (asa.) José
I. C. Versiani — Seeretároi da In- — no pedido de reconsideração do
Zivi S. A. Cutelaria (Recorrendo dústria.
despacho de deferimento no termo
do despacho que deferiu o termo n.°
n.o 357.783 — do requerente: VEB
345.513, titulo "Os Quite() Azes",
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Zahscheidemaschinenfabrik Modal —
de Enrique Wendriner Locinuann) —
GERAL
Tendo em vista o pedido de reO Sr. Secretário da Indústria exarou
consieeração, reformo o despacho cono seguinte despacho: Conheço do reRio, 16 de abril de 1964
cessivo do registro pelas seguintes
curso interposto de acôrdo com o artigo 50, parágrafo único da Lei n.°
razões:
Notificação
4.048 de 29-12-61 e da Portaria n•°
a) em face do registro enterior,
Uma vez decorrido o prazo de re216, de 27-10 63, e homologo a desistência do mesmo requerida a fls. curs9 previsto pelo artigo 14 da Lei de terceiro, n.° 191.667 — a rtigo 95
17, para que produza seus jurídicos n.o 4.048 de 29-12-61 e mais dez número 17 do Código.
e legais efeitos para manter o des- dias — para eventuais juntadas de
b) por se tratar de requerente es
pacho recorrido de fls. 8V, —
recursos, e do mesmo não se tendo
na República Democráti--tabelcido
6-4-64. (asa.) José I. C. Versiani valido nenhum interessado, ficam noca Alemã com a qual o Brasil não
— Secretário da Indústria.
tificados os requerentes abaixo men- tem tratado nem convenção de reciPlásticos S. A. Plásticos e Deri- cionados e comparecer a este Depar- procidade de garantias em matéria de
vados (Recorrendo do despacho que tamento a fim de efetuarem o paga- propriedade industrial (artigo 97 do
deferiu o termo 364.646, marca mento da taxa final concernente à
ei.eo — Indefiro, portanto, o pe"Plastifoto", de Plástifoto Indústria expedição dos respectivos certificados dciedo
Reunidas de Produto .: Plásticos e dentro do prazo de sessenta dias —
Cartonagem Ltda.) — Sr. SecreValeste:ias S. A. Indústrias de
tário da Indústria ela. .,ü o seguin- na forma do parágrafo único do ar- Papel — no pedido de 'reconsiderate despacho: Conheço do recurso in- tigo 134 do Código da Propriedade ção do despacho de deferimento da
teeposto de acórdo com o art. 50, Industrial.
marca —. Velox — termo 369.447
parágrafo único da Lei 4.048, de 29
Privilégio de Invenção Deferido
— de: Tipografia Veloz Ltda. —
de dezembro de 1961 e da Portaria
Termo n.o 110.725 — Pano não Tendo em vista o pedido de recon216, de 27-10 63, e Ihr nego provimento para manter o despaçho rccor-, tecido durável e seu método de fa- sideração, e o parecer do Diretor
rido de fls. 8. — Rio, 7-4-64. (asse) bricação — requerente: Arthur Her- da Divisão de Marcas; reformo a
Iiiiobillària Boa vista Ltda. (Recor- José 1. C. Versiard — Secretário da bert Drelich. — Republicado por ter decisão toncessiva do presente regisrendo do despacho que indeferiu o Indústria.
saído com incorreções.
tro, para efe:to de determinar seja
termo 314.923, nome comercial
aguardada a solução do termo nú"Imobiliária lioavista Ltda."). '—
/te Escola Itemington S. A. (RecorExigencias
mero 375.555.
O Sr. Secretário da Indústria exarou reádo do despacho que deferiu o terN.° 146.096 — Benjamim ZanotS. A. Cotonificio Gávea no
o seguinte despacho: Conheço do re- mo 162.062, marca Remington Rance,
curso interposto e de acôrdo com o de Sperry Remi Corporation) — Sr. ta — modelo de utilidade — Man- pedido de reconsideração do despadrt. 50, parágrafo único da Lei 4.048, Secretário da Indústria exarou o se- tenho a exigência.
cho cie indeferimento do termo núde 29-12-61 e da l'ortaria 216, de guinte despacho: Conheço do recurso
N.° 157.564 — Theodor A. W. mero 433.562 — marca: Nycron —
27-10-63, e lhe nego provimento pa- Interposto de acôrdo com o art. 50, Mutzell — privilégio de invenção Tendo em vista as razões no pedido
ra manter o despacho recorrido de pará g rafo único da Lei 4.048, de .29 — Regularizem os documentos que da reeonsideraciin; e consIderando
fls. 12v, face ao registro 233.816, de dezembro de 1961 e da Portaria interessam ao pedido.
que a denominação adotada — Nycom aplicação assim do artigo 95, n.° 216, de 27 de outubro de 1963, ou
rron — é pura fantasia, e, portanto,
17. do Código da Propriedade Indus- seja do recurso extraordinário interDiversos
suscetível de proteção legal, resolvo,
trial. — Rio, 6-4-64. (ass.) José I. posto contra a decisão resolutiva do
Termos:
de acOrdo com a lei, reconsiderar O
• C. Versiani — Secretário da Indús- Extinto Conselho de Recursos, a fls.
tria.
74, conheço do recurso e lhe nego
N.° 110.725 — Arthur Herbert despacho que indeferiu o pedido pie
provimento para manter o C. R. conprivilegio de invenção ra efeito de conceder o registro. --e
industria e Comércio Ypiranga Li- cedeu do registro da marca, com ex- Drelich
Republicado por ter saído coso incormitada (Recorrendo do despacho que clusão dos artigos constantes dos re- — Torno sem efeito o despacho que reções.
Indeferiu o termo 332.401, marca gistros já prorrogados de lie 223.531, arquivou o processo, e determino se• "Velas Fortaleza") — O Sr. Secre- 212.814 e 210.203. Publique-se e ja feita nova publicação.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
tário da Indústria exarou o seguia: Registre-se. — Rio, 17-3-64. — (ase)
N.° 114.566 — Indústria BrasileiDIVISÃO DE PRIVILÉGIO DE
te despacho: COnheço do recurso in- José I. C. Versiani — Secretário da ra de Aparelhos Dentários Ltda. —
INVENÇÃO
terposto de acôrdo com o art. 50, Indústria.
modelo de utilidade — Torno sem
. parágrafo único da Lei 4.048, de 29
efeito
o
despacho
que
arquivou
o
RIO, 16 DE MARÇO DE 1964
Dr. A. Wander S. A. (Recorrendo
de dezembro de 1961 e da Portaria
pedido, por equívoco. Pros216, de 27-10-63. e lhe nego provi- do despacho que deferiu o termo ne presente
Notificação;
mento para manter o despacho recor- 229.171, marca "Amebarside", de So- siga-se no andamento.
rido de fls. 9, que bem aplicou ao cicie des Usines Chimiques Hrone
Rio,
16
de
abril
de
1964
Uma vez decorrido o prazo de recaso em tela os artigos 95, n. o 7, e Poulene) — O Sr. Secretário da Incurso previno pelo artigo 14 da Lei
Notificação
103. do Código da Propriedade Indus- dústria exarou o seguinte despacho:
n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
trial. — Rio, 23 3-64. (nas.) José I, Conheço do recurso interposto de
Uma vez decorrido o prazo de reC. Verslani — Secretário da Indús- acôrdo com o art. 50 e nrágrafo úni- curso previsto pelo artigo 14 da Lei — para eventaais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
co da Lei 4.048, de --12-61, e de
tria.
Portaria 216, de 2710-63, e lhe ne- n.o 4.048 de 29-12-61 e mais dez nenhum interessado, ficam notificaEdward Nassif Kehde ' (Recorrendo go provimento na falta de qualquer dias — para eventuais- juntadas de dos os requerentes abaixo mencionado desnacho que deferiu o termo ne impedimento legal, e como conseqüên- recursos, e do mesmo não se tendo dos a comparecerem a êste Deputa.
332.402. marca "Santa Rosa Ypiran- cia mantenho o despacho recorrido valido nenhurif interessado, ficam no- mento, a fim .de efetuarem o pagagn", de Indústria e Comércio '(pi- de fls. 13. — Rio, 9-1-64. (asa.) —
mento da taxa final concernente'
range Ieda.) — O Sr. Secretário José 7. C. Versiani — Secretário da tificados os requerentes abaixo men- expedição dos respectivos certificadosa
cionados
e
comparecer
a
este
Deparexarou o seguinte despacho: Conhe- Indústria.
dentro do prazo de Sessenta Dias
tamento a fim de efetuarem o paga- na
ço do recurso Interposto de acti-do
do parágrafo (mie ° do ar.
J. Rabello & Cia. Ltda. (Recor- mento da taxa final concernente ,à tigoforma
com o n et 50. p arágrafo único da Lei
134
do
Código da Propriedade
4.04e. de 29-12-61, e da Portaria 216, rendo do despacho que deferiu o ter- expedição doe respectivos certificados Industrial. .
de 27-1 e -63 e lhe dou . provimento mo 303.158, titulo "Tinturaria Ave- dentro do prazo de_ sessenta dias —
para r.forma r o des p acho recorrido nida", de Adib N. Iladdad) — O Sr. na forma do parágrafo único do arPRTVILÈGIO DE INVENÇAO
em vi-tude (los re eistros anteriores Secretário da Indústria exarou o se- tigo 134 do Código da Propriedade
153.162 e 161.039, a s sim sendo apli- guinte despacho: Conheço do recur- Industrial.
N. 64.733 — Piano Para Estudos
cável an realido o art. 95, n. o 17, do so interposto de acordo com o zort.
— Branca Astori Rezizzi,
Cód ;e n Pránriedade Industrial. — 50, parágrafo único da Lei 4.048, de
Marca Deferida
Mn, 25-n-64. (asa.) José I. C. Ver- 29-12-61, ceia Portaria 216, de 27 de
N. 113.875 — Máquina Para Pe.
Termo:
outubro de 1963 e lhe nego provirnenbricar Guarnições de Plásticos Boro
slani — S e cretário de Indústria.
na falta de impedimento legal, como
racha,
Papel, Papelão, Amianto,
N.° 446.494 — Calcarite — cl. 16
Enearrafadora e Distribuidora de to para manter o despacho fecorrido
Amiantle, Madeira e outros —
Re/irdes Pirassunun g a Ltda. (Recor- registro do nome comercial "Tintura- — requerente; Indústria e
seppe Ruggier0.
Vale do Acarape Ltda,
rendo do despacho que deferiu n tét- ria Avenida" (Titulo),'— Rio, 9 da cio Vale
N. 115.080 — Apa relho e ProceSSO
ano 336.091, marca "Onatro Pinas".
de 1964, (ass.) Joe, I. C. VerDiversos
Para Reduzir ao Mínimo
de A ee cio Pereira k Cia.) — O Sr. abril
a Corrosão
siani — Secretário da Indústria.
Seer " i e "In de 1ndes4 rin cessam. o ReLaboratório Lomba Ltda. — no de um Caso que contém uma solução
gurnt ,! d e « acho: ‘C n neero no reeerShell Brasil S. A. Petróleo (Rer recurso interposto ao deferimento do n corrosiva — continental cli.1 enna..
Á
30 ie esrp ostn, de acórdo -com n amido correndo do despacho que Indeferiu
o registro n.°. 174.151 único impedimento legal da própria requerente
de fls. 2. — Rio, 6.4.64. (asa.)
José I. C. Versiani — Secretário
da Indústrits.
Salonnle Herman Gertner (Recorrendo do despacho que indeferiu o
termo 302.742, marca Gerlan) — O
Sr. Secretário da Indústria exarou o
seguinte despacho: Conheço do recurso interposto de acôrdo com o artigo 50, parágrafo único da Lei n.°
4.048, de 29-12-61, e da Portaria 216,
de 27-10-63, e lhe nego provimento
para manter o despacu de fls. 10, face aos registros impeditivos números
179.796, 179.845 coro aplicação do
artigo 95, n.° 11 do Código da Propriedade Industrial. — Rio, 7-4-64.
— (asa.) José I. O. Versiani — Secretário da Indústria'.
A Exposição Modas S. A. (Recorrendo do despacho que deferiu o termo 306.591, frase de propaganda
"pculos do Dia de Lutz Ferrando,
,Otica e Instruniental Cientifico Sociedade Anônima). — O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso interposto de acôrdo com o art. 50, parágrafo único da Lei 4.048, de 29
de dezembro de 1961 e da Portaria
ne 216 de. 27-10-63, e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido de fls. 11v., ~ente- para o
género de negócio de ótica e na classe 8. — Rio, 7-4-64. (ass.) José I. C.
Versiani — Secretário da Indústria.
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•N. 129.542 - Original Máquina
N. 120.534 - Ciba Sociéte Anony-5 N. 121.617 - E. I. Du Pont , de • N. 122.496 - Farbenfabriken Bayer
Automática Para Fabricar .Tijolos, me - Satisfaça exigência.
Nemours And Co. - Satisfaça exi- Akt:engesellschaft. - Satisfaça exiTijolos Prensados, Lajotas Telhas e
.N. 120.642 - Olin Mathieson Che- gência.
gência.
Análogos - Frederico Franklin
mical Corp - Satisfaça exigência.
N. 121.624
Ciba Société AnonyN. 122.515 - F. Haffmann La
Silva Filho.
.
Rocha & Cie. Société Anonyme. N. 120.914 - Colgate Falmolive me. - Satisfaça exigência.
N. 120.129 - Dispositivo IdentifiN. 121.625 - Giba Société Anony- Satisfaça exigência.
cados da Numeração de Prédios - Co. - Satisfaça exigência.
• N. 122.602 - Phillips Petroleum
N. 120.921 - The Borden Co. - me. - Satisfaça exigência.
Alfredo Venezi. .
N. 121.627 - Ciba Société Anony- Co. .- Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência..
me. - Satisfaça -exigência.
N. 122.895 - Enio Dipoldo. PRIVILÉGIO DE INVENÇA0
N. 120.950 - Imperial Chemical
N. 121.623 - Ciba Société Anony- Satisfaça exigência.
INDEFERIDO
Industries Limited - Satisfaça exiN. 122.903 - Imjerlal Chemical
rne. - Satisfaça exigência.
gência.
Limited. Satisfaça exiN. 81.855 - Nova Poltrona DoN. 121.000 - J F Geigy S.A. '- N. 121.647 - Montecatini Societa Industries
Generale Per L'Industria Mineraria gência.
- brável - Eugenio Henrique Schmidt. Satisfaça exigência.
N. 123.561 - Montecatint Societa
N. 121.157 - 131rs Betelligungs e Chimica. - Satisfaça exigência. .
EXIGÊNCIAS
. Und Veraaltungsgesellschaft A. G. - N. 121.711 - Rohm & Haas Co. Generale Per L'Industria Mineraria
Sati".aça
exigência.
e Chimica. - Satisfaça exigência.
N. 121.712 - Rohm & Haas Co.
Moszko Dawid - Satisfaça exigência.
N. 117.691
N. 123.583 •- Union 011 Co. Of
Satisfaca
exigência.
N. 121.200 - Farbenfabriken
Szpektor - Cumpra a exigência.
Califórnia, .- Satisfaça exigência.
N.
121.713
Rohm
&
Haas
Co..
N. 122.589 - Philip Meshberg - Bayer Aktiengesellschaft. - SatisfaN. 123.584 - ChInoin GYogYszer
- Satisfaça exigência.
ça exigência.
Cumpra a exigência.
Es Vegyeszeti Termekek Gyara Rt.
N. 122.847 - Thompson Ramo • N. 121.205 - Ciba Societé Anonyexigência. • .
N. 121.732 - •Miles Laboratories - N.Satisfaça
Wooldridge Inc. - Cumpra a exi- me. - Satisfaça exigência.
_
123.589 - Standard Filterbau
Inc.
Satisfaça
exigência.
gência.
Mit Beschronkter HafRoussel Uclaf; I ia. 121.224
N. 121.933 - Sandoz S.A. - Sa- 'Gesellschaft
tung. - Satisfaça exigência.
N. • 123.019 - Dispositivo Para Re- Satisfaça exigência
tisfaça exigência.
N. 124.002 -• Glaxo Laboratories
frigeração - de Carros • Frigoríficos N. 121.505 - Air Products And
N. 121.988
Sandoz S.A. - Sa- L:mited.
- Satisfaça exigência.
"
Adaptados Cama Bruno S.A.
i Chumicals Inc. - Satisfaça exigên- tisfaça exigência.
N. 124.158 - J. R. Gaigy S.A.
N. 123.346 - Mario Faranhos - cia.
N.
122.048
Merck
&
Co.
Inc.
-- Satisfaea exigência.
Cumpra a exigência.
exigência
N. 125.158 - Glaxo Laboratorlas
N. 124.749 - Aristofanes Alves de N. 121.537 - Bohme Fettchemie SalN.isfaca
122.191
Sterling
Drug
G.M B.H. - Satisfaça exiganccia.
Limited. - Satisfaça exigência. Cumpra a exigência.
Almeida
Satisfaça
exigência.
• N. 126.3a7 - Farbenfabriken Bayer
N. 129.117 - Francisco Moreira N. 121.541 - Caba Sociéteé Anonyme. - Satisfaça exigência.
Pinheiro - Cumpra a exigência.
N. 122.252 - C. F. Boehringer & Aktiengesellschaft. - Satisfaça exiN. 125.133 •- Fera g Fehr & Rein N. 121.578 - Ciba Société Anoni- Soehne G.M.13.11_ - Satisfaça exi- gência.
me. - Satisfaça exigência.
gência.
AG. - Cumpra . a exigência.
N. 129.175 -- -Miles Laboratories
N. 121.580 - Pirelli &ideia Per N. 122.327 - American Cyanamid Inc. --. Satisfaça exigência.
N. 125.172 - Varney Englneering Azioni e Montecatini Soc. Gen. Per
- • Satisfaça exigência.
N..129.841 - Farbwerke Hoechst
Corporation - Cumpra 'a exigência. L'Industria Mineraria. e Chimica. - Co.
Vorm Meister LuAktiengesellschaft
N.
122.412
Farbenfabriken
Bayer
N. 125.206 - Ciba Sociéte Anony- Satisfaça exigência.
Aktiengesellschaft. - Satisfaça exi- chis & Brtming. - Satisfaça exime - Cumpra a exigência.
gência.
N. 138,912 - Mecánica Esfera Li- N. 121.584 - Shell Internationale gência.
N. 129.842 - Farbwerke. Hoechst
mitada (opoente do têrmo) Satis- Research Maatschappij NaV. - Sa- N. 122.413 - Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
Vorm Meister LuAktiengesellschaft. - Satisfaça exifaça exigncia.ê
tisfaça exigência. ,
ciu,s & Bruning. _ Satisfaça eiaN. 67.072 - Geraldo Etriygdio. Pe- N. 121.597 - N.V. Philips Gloci- gência.
__
N. 122.432 - Farbenfabriken Bayer saneia.
reira - Satisfaça exigência. -.
lampenfabrieken. - Satisfaça exi- Aktiengesellschaft. - Satisfaça exi- N. 129.843 - Farbwerke Hoechst
•
gência.
N. 92.202 -.a American Home Progência.
Aktiengesellschaft Vorm Meister Luducts Corp - Satisfaça exigência,
•N. 121.598 - N. V. Philips Gloel& Bruning. - Satisfaça exiN. 96.869 - Peter Litskanov
Sa aampenfabrieken. -' Satisfaça exi- • N. 122.441 - A.shland 011-& Refl- cias
Onda.
ning Co. - Satisfaça exigência.
tisfaça exigência.
• gência.
Shell Internationale Na. 129.844 - 129.845 -a-129.847
N. 100.160 - Hawailan Develop- •N. 121.608 - Dunlop Ruber Co. N. 122.456
Research Maatschappij N. V. - Sa- -a 129.949 - Farbwerke Hoechst
ment Co. Limited - Satisfaça exi- Limitav
a • Satisfaça exigência.
AktiengesellSehaft Vorm Meister Lue
tisfaça axigéneia.
gência.
chis Sl Bruning. - Satisfaça exiN. 105.548 - Chikaji Miyairi gência.
Satisfaça exigência,
N. 133.965 - Horácio Vasconcellos
N. 111.359 - Chas Pfizer & Co.
Macedo. - Satisfaça exigência.
Inc. - Satisfaça exigência.
N. 112.712 - Sandoz S.A. - SaN. 143.432 - The: British Drug
tisfaça exigncia.
Houses Limited. - Satisfaça exiN. 113.750 - Roham & Haas Co.
gência.
- Satisfaça exigência. .
N. 143.474 - Motorola Inc. N. 113.854 - Aktiebolaget' Leo Satisfaça exiaência.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
` Satisfaça -exigência.
N. 147.012 - Wallate Expanding
DIVULGAÇÃO N 9 909
Machines Inc. - Satisfaça exigênSaN. 116.209 - F M C Corp
cia.
tisfaça exigência.
Leis de janeiro a março
N. 148.899 - Bratens Fabrikker.
N. _118.144 - Farbenfabriken
Bayer Aktiengsesellschaft - Satisfa-- Satisfaça exigência.
Vol.
I
• Na. 149.114 - 149.115 - 149.117
ça exigência.
N. 118.784 - .Samic S.A. Maciu- Emtec Emprêsa Técnica de Assis•
Preço:
600,00
"'eira Indústria e Comércio - Satistência Comercial Ltda. - Satisfaça
faça exigência. exigência.
N. 114.838 - The Norwich PilarN. 149.126 - Rohm & Haas .Co.
maca' Co. -a Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
N. 116.191 -7 Beecham ate.search
N. 149.130 - Owens Mineis plaga
Laboratories Limited - satisfaça
DIVULGAÇÃO N° 910
Co. - Satisfaça exigência.
exigência.
N. 149.152 - Hitachi Limited,
N. 122.696 - Claudemiro Romual'Decretos de •janeiro a • março
Satisfaça exigência.
do de Paula - satisfaça exigência.
N. 149.154 - Eugene Smits.
N. 123.792 - incha Tyre & Rubber
Vol. II
Satisfaça exigência.
CO. Limited - 'Satisfaça -xigancta.
N. 149.159 - José Carlos Audiface
N. 118.963 - Indústria aUnivercon
Preço: 1 . soo,op
de Brito e Albertino Augusto Lousa.
Ltda. - Satisfaça exigenaia.
- Satisfaça exigência.
N. 119.043 - Roussel laclaf - Satisfaça exigência.
N. 149.168 - Sperry Rand Corp Satisfaça exigência.
N. 119.017 - Shell Luternationale
A VENDAI
N. 149.170 - Olavo Carneiro. Research Maatschappij N V - SaNa Guanabara
Satisfaça exigência.
tisfaça exigência.
N. 149.173 - Rohm &Saas Co. - N. 119.408 - Shell Intermatlonale
\ Seçáo de Vendas: Av. Rodiigues Alves, I
Satisfaça exigência. ,
Research Maatschappij N V - SaAgência I: Ministério da Fazenda
tisfaça exigência.
N. .149.174 - Rockwell Standard
N. 119.886 - ljnilevea N V - Sa•
Corp. - Satisfaça exigência.
Atende-se
a pedidos pelo Serviço -de Reembõlso Postal
tisfaça exignéci.a.
N. 149.205 - Phillaps Petroleum,
N. 120.342 - Giba Sociéte AnynyCo. - Satisfaça exigência.
Em Brasília
me - Satisfaça exigência.
N. 149.212 - Stefano Rivetto D1
Na
sede
do
D.'
N.
Satisfaça exigência.
Valcervo.
• N. 120.460 - Ciba Sociéte Anonyme - Satisfaça exigência.
Touring Club do Brasil: 3 9 pavimento
N.
149.217
- •Cia. Antactica PauN. 120.463 .- Sandoz A O - Salista Indústria Brasileira de Bebidas
•
da Estação Rodoviária
tisfaça exigência.
e Oonéxos. - satisfaça exigência.
N. 120.468 - Farbenfabriken
N. 149.270 - Nelson Lopes Marilitayer Aktiengesells chaft - Satisfanho. - atisfaça exigência.
ça exigência.
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N. 123,091 - The General Tire 11; N.9 122.369 - Eduardo Sabino de N. 405.512 - Maylar - classe 281 N. 448.769 - ,Jauense - classe 7
atisfaça exigência.
Rubber Co,
Oliveira - Arquive-se.
- Laskani Irmãos & Cia.
,- Comércio • Indústria Jauense
N. 123.097 - Henschel Werke G.
NP 136.363 - José Pinto Pessoa N. 403.559 - Mafina - classe 36 Ltda.
M.B.H. - Satisfaça exigência.
- Arquive-se.
- Industries de Meias altearia Ltda. . N. 449.989 - Música do mês N. 123.122 - Cite Sociate Anony- NP 109.744 -. Círculo Operário N. 406.840 - Lentlimpa - classe classe 8 - Gravações Elétricas S.A.
me. - Satisfaça exigência.
Leopoldinense. - Concedo o desar- 46 - B. T. Babbitt Indústria Quí- Na 448.995 - Sbanote D'Aneola
N. 123.123 - Inventa Ag Fur quivamento.
mica S.A.
- classe 48 - Walter .Balsimelli.
Forschung Und Patentverwertung, N.9 11.125 - Olaria Beatos MárN. 423.896 - Estética - classe 34
FRASE DE PROPAGANDA
tires Ltda. - Concedo o desarqui- - Estática, Criações, Aticemos e DeSatisfaça exigência.
N. 123.124 - Ciba SOciéte Anony- vamento.
corações Ltda.
INDEFERIDA
me. - Satisfaça eaigéncia.
N.9 116.715 - Ricieri Seassonl' Fi- N. 442.649 - Intraf erro - classe
N. 447.224 - Atenção! Alençeol
N. 123.125 - Inventa Ag Fur lho - Concedo o desarquivamento. 5 - Intraferro Indústria_de TrefilaGanhe Aqui o seu milhão casse
N.9 117.608 - Orlando Walsh da ção clé Ferro Ltda.
Forschung Und Patentverwertung. Costa - Concedo o desarquiva- N. 446.746 - Quatrocentos - cl.' 33 -. Editara Lar Feliz S.A.
Satisfaça exigência.
N. 123.126 - 'The Devilbiss Co. - mento.
- Mirabel Produtos Alimentícios
NP 113.361 - Comércio e Indús- 41
TITULO DE ESTABELECIMENTO
Satisfaça exigência.
S.A.
INDEFERIDO
N. 123.127 - Inventa Ag Fur tria Hamico 'Ltda. - Concedo o deN.
449.195
Casa
Branca
--clasForàchung Und Patentverwertung. - earquivamento.
se
2f
A
Casa
Branca
,RepresentaN.9 134.885 - Sebastião Pereira ções Ltda. N. 450.860 - Guarda Noturno do
Satisfaça exigência.
N. 123.153 - Farbenfabriken Bayer - Concedo o desarquivamento.
Estado da Guanabara - classe 33 Antônio Marques de Amolai).
Aktiengesellschaft. - Satisfaça exi- EXPEDIENTE DO 'DIRETOR DA
• FRASE DE PROPAGANDA
gência.
'DEFERIDA
DIVISA°, DE MARCAS
EXIGÊNCIAS
N. 123.174 - Sociéte Des. Usines
Chimiques Rhone Poulenc. - Satis- N. 446.760 - ...Fácil. de PreRio,
lã
de
março
de
1964
faça exigência.
N. 450.103 - Renato de Souza
parar ... Gostoso de Tomar - cl.
N. 123.190 - 13ritish Schering
Notificado
41 - Cia. Brasileira de Leite e Café Freitas. - Cumpra a exicència.
Limited. - Satisfaça exigência.
Uma vez decorrido o prazo de re- Solúvel "Lei-Car - Art. 121. •
DIVERSOS
N. • 123.196 - The. Goodyear Tire curso preVisto pelo artigo, 14 da Lei
INSIGNIA COMERCIAL •
& Rubber Co. - Satisfaça exigência. ris 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
N. 362.898 -Pigmentos Nôvo
DEFERIDA
Na 123.197 - Montecatini Societa - para eventuais juntadas de recurHamburgo S.A. Indústria e Comér• Generale Per L'Industria Mineraria sos, e do mesmo não se tendo valido
N. 403.734 - Confecções Cometa cio. - Aguarde -se.
e Chimica. - Satisfaça exigência.
nenhum interessado, ficam notificaN.9 123.234 - Montecatini Societá dos os requerentes abaixo menciona- - classes 23 - 28 - 34 - 35 ' - N. 404.143 - Ferropar RepresenGenerale per EIndu.stria Mineraria e dos •a comparecer a êste Departa- 36 - Cometa S.A. Indústria e Co- tações de Ferro e Aço Ltda.
- Aguarde-se.
Ohimica. - Satisfaça exigência.
mento a fim de efetuarem o paga- mércio de Artefatos de Couro.
N. 9 123.247
Nopco Chemical C.9 mento da taxa final concernentes
Com exclusão do gênero de negócio
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
- Satisfaça 'elxgência.
expedição dos respectivos certificadoe correepondente às classes 23 e 36.
• INTERIvERÊNCIA
N.9 123.262 - OSevaldo Gonçalves dentro do prazo de Sessenta Dias N. 403.371 - Madec - classes 16
de Lima. Alcindo Guanabara Filho na forma do parágrafo único do art. e 33 .- Plácido Mendes - Art. 114.
• Ema Milan Rasovssy - Satisfaça 134 do Código da Propriedade In. Rio, 16 de março de 1961
exigência.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
dustrial.
Notificado
DEFERE:ao
N,9 123.276 - Farbenfabriken Bayer
Uma vez decorrido o prazo 'de reAktiengeselLschaft - Satisfaça exiMARbAs DEFERIDAS
N. 403.359 - Metalúrgica Mexo clusa previsto pelo artigo 14 da Lei
gência.
de dezembro de. 1961
N. 9 123.286 - Shell Research LIN. 424.878 - Azul Royal Johnson - classes 5 - 16 - 33 - Sociedade ns 4.048 de 29Dias
- para eventuais
Inited - Satisfaça exigènoia,
- J - classe 11 --e' Cia. Johnson & Metalúrgica Maco Ltda. - .- Art. C Mais Dez
juntadas de recursos, e de mesmo
N.9 123.393 - Rohm & Haas C.9 Johnson do Brasil Produtos Cirúrgi- 117 W 1.
não se- tendo val'clo nenhum Interes- Satisfaça exigência.
ccá. • - Como reivindicado à fls. 3-5.
sado, ficam notificados os reau?ren.
N.9' 123.432 - Charles e Frosst & N.- 424.858 - -Azul Fina Johnson
MARCAS INDEFERIDAS
Satissfaga. oxigeneis.
tes abaixo mencionados a comn2recer
- J - , claase 11 - Cia. Johnson &
• N. 9-123 . 439 - Eaetman Kodak C.
N. 401.833 .- Blumenau - classe a este Departamento a fim de efeJohnson
do
Bras
il
Produtos
CirúrgiSatisfaça exigência.
co.. - Como reivindicado à fls. 3-5. 11 - Sociedade Anônima Comercial tuarem o pagamento da taxa final
N.9 123.441 - Glaxo Laboratorie,s
concernente - à expedirão dos respecN. 403.348 - Daclan - Classe 22 Moelmann.
Limited - satisfaça exigência.
Fiação e Tecelagem Campo Belo N. 402.197 - São Rafael - classe tivoe certireados dentro do nrazo
NP 123.484 - Dr. Karl Thomae -S.A.
- Com exclusão de fios linha 41 - São Rafael S.A. Comércio e Sess'enta Dias - na tema do naráO.M.B.H. - Satisfaça exigência.. de tôda:
eTafo único eo Arti-,0 134 do Código
Agricultura. e'
espécie. •
'
•N.9 123.487 - Titekote
- N. 403.349 - Daclan - classe 23 N. 403.286 - Fantaisie - classe da Propriedade
Satisfaça exigência.
- Fiação e Tecelagem Campo Belo 23 .- Lanifício Sterlograndense 8,A.
MARCAS DEFERIDAS
NP 123.500, - Lirc Laboratori Ita- S. A.
Fantaisie - classe
• N. 403.287
Mini dl Ricerca Chimica - Satisfaça
24
Lanifício
Sulrlograndense
S.A*.
N. 403.424 - • Cordelan - classe
..N. 212:158
exigência.
Lac - classe 36 N. 403.288 - Fantaisie - classe Lazco
N.9 123.523 - Farbenfabriken Bayer 3 - Union Chimique Belga S.A.
S.A. Artefatos de Couro.
36
Lanifício
Sulrioarandense
S.A.
Aktiengesellschaft. - Satisfaça exi- N. 403.425 - Hydrastop - classe
N. 263.352 - Ataco - classe 6 1 - union Chimique Belga ELA.'
gência.
N. 403.360 - Maco - classe 5 - Imnort R P.5 p e Exnortsc‘o Atee i-) S.A.
N.9 123.541 - Eastman Kodak259.927
C.9 N. 403.463 - Catito - classe 41 Sociedade Metalúrgica Maco Ltda.
Peeddente - classe
N.
- Torrefação Miracema Ltda
Satisfaça exigência.
N. 403.618 - Palxn-Beach - cl. 11 - Panex S.A, end,ústria. e ComérN. 403.499 - Seleto - classe 41 36 - Rolando Mala.
N. 9 123.554 - F. Hoffmann La
cio. - Ne classe 11.
Rocha da Cie. Société Anonvine - - Bar Confeitaria- e Restaurante
N. 403.683 - Delícia - classe 43 N. -.393.479 - Porturtiese .Toe Seleto
Ltda,
Satisfaça exigência.
- Industrial de Bebidas Riozinho lasse. 41 - Coon-erativa Vinícola
N.9 146.958 - Luzallte Comarca)
Cs aiense Ltda ,.
•
403.515 - Dentus ea- classe 1 Ltda J
• Indústria S.A. -- e.,atieece exi- N.Gevaert
Drnke Mires - classe
N. 403.685 -2 _Delícia - classe 42 N; .4(11 .8R6
Photo Producten N.V.
gèncla.
Ranhaelle Ziccardl.
N. 403,544 - Azas - 'classe .l - - Industrial de Bebidas Riozinho 47,
403,72aJena - reme 37 NP 1eg.3s5 - Dunlop latioeéi; C.9 Leonardo Basile Cimino.
• Ltda.
:r osé :.Toão Ahdalla
Limited - Satis•faen . exigSn&a.
N. 403.638 - Açosul classe 5 Silvana - Itviústriaç
- elaRe 24 -•
• N.° 1I0.821 Sebastiõo Motta Nelson Monteiro e e Norberto Carlos N. 403.753 - Loção
N 403.721
Costa
Santos
da
classe
48
Pedro
Ribeiro de Vascon eenos e. José Adol- Knack.
•Indastrine José Joen Abdalla S.A.
classe
:izada
N.
430.648
Autot
pho Abranches Fabris. - Satisfaça
N. 03.722 -- Janv - classe . 22
N. 403.728 - Rofilm
claa'se 1 21 - Mecânica Autorizada' S.A.
exigência.
Indfistrla . sroSé João Abdalla S.A.
Multiforme
classe
N.
442.315
- Rofilm Materiais Planográficos
1n11. 4 (1e.772- - Santa ré - classe
N.9 113.260 - Garabed Manch- Lida. - Considerando-se substituído 16 - Ferragens Madureira S.A.
4 Indústria 'e' Comarcia Santa Fé
!can - Satisfaça exigência.
Ns
444.703
Sin-Biótico
cl.
que é 'marca de; terceiros
- Exceto nata bentonita e
N.9 116.766 - Metalúrgica- - Rio "Thinner"
3 - Laboratório Farmacêutico Inter- Ltda.
"diluente".
similares em' face do rea. 195.778 e
.Indústria e Comércio - Sa- por
nacional
S.A.
N. 403,997 - Hedcaa- classe 3
para argila nlástica e +-arraiaria (pretisfaça exigência.
- Hedca Produtos Dentários Ltda. N. 447.781 - Sombreojos - classe parada) e bicho da sécia que não Mo
• N. 9 117.427 - Trol S.A. Indústria
Sem direito ao uso exclusivo da 48 - Mayer. Benemond. João Bruno da classe 4).
e Comércio - Satisfaça exigência. -letra
"H".
classe
Leonaxdo, Peado Rubem , Ferraz e
N. 40e.775
Santa Fé
N. 120.313 - Plastomerig Pro18 - Indústria e Comércio Santa Fé
ducts Card. - Satisfaça exigência.
N. 404.410 - Reeoforni - classe Moacyr Perna. •
N. 448.254 - Fres-Kinho - classe Ltda.
N.9 124.272 - Ind. e Comércio 1 - General Anilina & Film Corpo41 -- Laticínios Três Valentes Ltda.
N. 403.777 - Da Fé - classe 4 4, Carroserias Carrizzo Ltda. - Sa- ration.
The First Trumpet Indústria e Comércio Santa Fé Ltda.
tlanae, exigência,.
N. 404.610 - Cosmopolita - classe N. 448.467
N.9 131.834 - EJ.i Lilly and CP 50 - Comp. Cosmopolita de Fomento. -.classe 9 - Armando Weingrill.
Exceto Para argila plástica e re... Satisfaça exigélecia.
bicho da sécia e bentonitA
N. 404.466 - Adesol - classe 2 - • N. 448.576 - De Luxe - classe fratária,
Sociedade Bandeirante Ultramarino 16 - Lojas Korsch Decorações Ltda, Me 'último artigo em face do •rfga
DIVERSOS
Ltda,
N. 448.605 Neo-Cirurgica - 403.777. .e•
classe
10 - Neo-Cirúrgica Equipa- N. 403.778 - Da Fé - classe 15
ceasse
41
98.275 - Mrio Mala Filho - N. 404.996 - Vesper
Indústria ç Comércio Santa Fé Ltda.
- Geraldo Ferreira -Pires._
- - mento Médico Hospitalar Ltda.
Arquive-se.
N. 405.458 - Corinto'as.' classe 44 N. 448.651 - Lavaroupa - clame N. 403.779 - Da Fé - classe 16 --I
11.9 116.013 -e: gingai S.A. Iirdústria 'e Comércio Santa Fé Ltda.
6 - Metalúrgica Servus S.A..
- Fábrica da Ci garros Sudan S.A.
quive-r• •
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N. 403.780 - De Fé - classe 41 Indústria e Comércio Santa Fé Ltda.
- Exceto para café, em face do reg
256.312.
Da Fé - classe 4 N. 403.782
Indústria e Comércio Santa Fé- Ltda.
- Exceto para argila plástica e refratária e bicho da sécia.
N. 403.787 - Santa 1;4 - classe 4
Indústria e Comércio Santa Fé Ltda.
- Com exclusão expressa de , bentofita e a:milares assim como de argila plástica e refratária (preparada)
e de bicho da sêda.
N. 403,812 - Votolino - classe
23 - S.A. Indústrias Votorantim.
N. .05.600
Chlorator - classe
8 - Chlorator G.M.B.11.
N. 405.696 - A Tórres de Marfim
- classe 32 -- Alvaro Regazzi.
N. 405.771 - Toureador - classe
- João Machrsio Lettieri..
N. 405.774 - La Mac - classe 16
JoJsé Policarpo Figueira e Jsino
de Barros Figueira.
N. 405.898 T.V. Centrôle classe 50 - Domingos de -Araujo
Filho.
N. 406.132 - Sany Mara - classe
48 - C. S. Silva. - Com exclusão
de leite de beleza.
N. 406.453 - Vulcaplas - classe
28 - Vulcan Material Plástico S.A.
N. 406.454 - Vulcaplest - classe
28 - Vulcan Material Plástica S.A.
N. 406.483 - imbo - classe 36
- amboklan Davoutian.
N. 403.487 - Cim - classe 4
Cim Comércio e Ind. de Minérios
Ltda.
' N. 406.494, - L'Atelier
classe
40 - L'Atelier Móveis e Decorações
Ltda.
N. 406.498 - Vila Carolina classe 3 - Farmácia Vila Carolina
Ltda.
N. 406.742 - "L" - classe 8 Mecânica Alfredo Lippi S-. A. Sem
direito ao uso exclusivo da letra "L".
N. 406.926
Vantar - classe 21
- Indústria de Artefatus de _Borá.cha e Auto-Pe^as Cantar Ltda..
Com exclusão de caixas de cambio.
N. 406.927 - Vantes - c'asse 39
- Indústria de Artefatos de Borracha e , Auto-Peças Vanter Ltda.
Com exclusão de, rolhas, tapetes e
molduras de borracha.
N. 406.915 - Ouro Verde - classe
32 - Jorge 'Romano Loassico. - Sem
direito ao uso exclusivo do "Mapa do
Brasil".
.
N. 407.785 - Reunidos - classe
41 - Cafés Reunidos Lida.
- N. 407.806 - C.M. - classe 46 Clayton Manufacturing Company.
N. 407.889
São Cristovão - cl.
41 - Sociedade Comercial sao Cria.=
tavão Ltda. - Sómente p ara café.
N. 407.892 - Amália - classe 41
- Agro Industrial Amália 8 A:•r,
N. 408.284 - Emmil - classe' 11
- Estruturas Metálicas e Montagens
IndústaSas "Enunil" Ltda. - Com
exclusão- deartiscis de aço, . ferros.
materiais para fixação., de trilhos, e
moldes metálicos" e considerando-se
pratos . metalicos o oue foi reislindicado, como pratos metálicos..
N. 408 ..285
Ernmil. - classe 18
- Estruturos Metálicas e Montagens
Industriais.Emmil Ltda.
N. 408.294 - Gerocaina-M.5
classe 3 - Expansão CiCetntifica S.A.
N. 408.342 - la dmbi-Agricola Classe 21 - Volkswagen do Brasil
Indústria e Comércio' de Automóveis
*.A. - Sem direito ao uso exclusivo
da expressão agrícola.
N. 408.423 - Lar
classe 150ealimica Artística Lar Ltda.
N. 408.529 - Tecnitron - classe
Tecnitron Produtos Elétricos
Ltda.

419.044 - Mamlie Dolores

clame 32

Fernando Obinaelia. •
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N. 428.666 - Bernaphon - classe
- Hermes Fernandes S.A. - Na
clakae 10.
N. 436.567 - Féllx The Cai classe 32 - Felix The Cat. 'Production Inc.
N. 542.401 - Margarida - classe
41 - Alvaro José da Silva Lickfold
Moreira.
N. 542.402 - Pão de Ló de Álargaride - „alasse 41 - Alvaro José
da Silva Lickfold Mcreira..
N. 555.957 - Duton - classe 41
- Manoel Francisco,
N. 557.648 - Dufino - classe 41
- Manuel Francisco.
N. 448.405 - Hipococos - classe
3 - Buller , S.A. Laboratórios Farmacêuticos,

N. 403.783 - Santa Sé - el. 15 titu l ar - Anote-se a a:teração de
- Indústria. e Comércio Santa Fé nome.
Ltda. .
Fábrica de Enceradeiras Lustrene
ci. 16 S. A. _ transferência d.o patente
N. 403.789 - Santa Sé
- Indústria- e. Comércio saanta -Fe número 36-667 - privilég.o de inLtda.
N. 403.790 - Santa Sê - cl 41 venção - Anote-se a tronsferênCia.
- Indústria e Comarc:0 Santa Fé • Gerloff S. A. Indústria e Comerco - pede vira ver sum. da na
Ltda.
N. 405.666 - Gággia kustiaatraca4 patente 33.572 - privilégio de .intvinéstica asem Vapor - classe 8 - venção a a:teração do _nome da tituCaggia Brasileira Máquirias Para lar
Anote-se a alteração de nome,
Café
Fábrica de Enceradeiras Lustrada
N. 405.687 - Santa Rita - a. 36 S. A. - transferência pana seu no- Mario Mexia.
me das pat-ntes 40.371 - priviléJaborandiense 5‘ - gio de invenção e 41.411 - priviléN. 4435.691
classe 42 - Kerne' Mohamed Ilamud. gio de invenção - Anoteixi-se as
N. 405.742 - Atlas - classe 41 - transferênc:as.
Irmãos Bindo Li Cia:
Exigências
•N. 405.926 - Retalchaasas - ci 5
INSÍGNIA- COMERCIAL DEFERIDA - Retalchapas Materiais ?ara InDouglas
Ralioeletrict.
S. A. -dustrias Ltda.
N. 406.123 - Metalúrgica Rei dos no contrato de exploração da patenw
Na 216.246 -o _Panbrasília classes 1 -- 2.- 4 - 7 - 21 - 39 a Botaas Ltda. - classe 12 - Iletasaa- te 39.375 privilégio' de invenção - Cumpra a exigência.
-PanbrsilS.AComércieIndús- gica Rei dos - Botões Ltda.
Controles Automáticos Sermar Litria . Agricultura - Art. 114.
Dimago
classe
161
N.
407•788;
mtgda --- na transferência das paN. 401.396 - Enarc - classes 33, - Dimaao Ltda.
•
16 e 25 - Companhia Cornerciaa e N. 407.879 - São Luiz - . classe 15 tentes números 60.356 - privilégio
Construtora Enarco - Art. '14 In- - L.A. Penteado & Cia. Lada.
de invenção e 61.690 - privilégio
clnindo-se as classes 16 e 25
1 - de invenção - Cumpra as exigênN.
457.618
Creme
de
Milho
V1N. 405.777 -a Corretores Reunidos taminado lapas - classe 41 - In cias.
classe 33 - Corretores 'Raundos dústria de Produtos Alimentícios RaLa Soudure Eleitrique Languepin
Soc. Civ. - Art. 114.
cionais Inpar Ltda.
- na transfeiência do , termo número 125.177 - privilegio de invenção
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
NOME COMERCIAL DEFERIDO
- Cumpra a exigência.
INDEFERIDO
Laborat..a.-Jos Parke Davis Ltda.
N. 377.226 Ciadesa Comeacio
N. 406.721 -"Pague o Preço Justo
Indústria Artigos Domésticos e alie- - alasses 35, 36 e 39 - Casas Falsar- - nos pedidos de exploração de
tônicos S.A. - Ciaclesa Comercio do S.A. - Calçados e Chapeus.
contratos das mercas de números:
,
Indústria Artigos Domésticos e Ele- • •
179.319 -- 184.690 -- 185.353
trônicos S.A. - Art. 109 n. 2.
TITULO DE ESTABELECIMENIO
-- 187.517 -- 187.594 -- 187.600
.
INDEFERIDO TITULO DE ESTABELECIMENTO
-- 195.345 -- 200.396 -- '205.940
N. 209.944
Casa Páramos - -EFERIDO
207.240 -- 237.249 -- 210.870
'classes 8 e 11 - E. Oldendora
-- 211.959 -- 214.546
214.548
• N. 396.585 " aj.. Confeitaria Bom
EX'IGaiNCIAS
-- 219.216 -- 224.193 -- 226.197
Marcha Ltda. - a classes 41, 42 s. 43
- 227.012 - . 235.227 - 237.026
- Conie.taria Boni Matché Lida - N. 249.210 - Soc. Vinhos Un.co -- 243.062 -- 244.546
-- 253.831.
•
., Ltda. - Cumpra •a exigência, .
Art. 117 n. 1.
N. '405.288
Sant'Ana -• siass.e. N. 304.742 - - Indústria e Comér- -- -257.478 -- 259.829 -- 261.822
33 Escritório de Representações cio A.B.C. S.A. - Cumpra a ex1-1 -='264.089 -- 264.604 -- 266.664
-- 283.919
287.968 -- 290.159
Sant'Ana Ltda. - Art. 117. n. 1, gència.
sai. 407.793 - Bergomtex Indústria - Apresente osclichês dos contraincluindo-se a classe 36.
e Comércio Textil Ltda. - Cumpra tos de exploraçãO.
N. 405.43 - La Jolie - classe 36 a exigência.
- Olga Toanato - Art. 117 n. 1 mEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
- DIVERSOS cluincio-Se a classe .36.
PRORROGAÇÕES
N. 405.701 - Casa "da Vila da FeiNs. 403.781 - 403.791 - Indústria
ra e Terras de Santa Maria - clas- e Comércio Santa Fé LIda.- -se' 33 - Casa' da Vila da Fei r a e Aguarde-se
Rio. 16 de março de 1964
•
Terras de Santa marta - Art. ar N. 405.591 - Rubberlex S.A. 111Exigências •
ilústria e Comércio de Auto Peças
•n. 1. ,
•
N..°
627.373
- Detlev Ludewig .
Ltda.
Aguarde-se.
N.. 405.776" - Corretores Reinados
- classe 33 - Corretores Reiin'ioS N. 405.633 - Petercsa Comércio 'e - Cumpra a exigência.
Indústria de- Eletricidade Ltda. -N.° 627.374 - San efidamento
Soc. Civil '- Art. -117 n. 1.de Fida S. José S. A. --a Cumpra
N. 406.819 - Depósito de Matai- 'Aguarde-se,
N.
406.790
Lncarma
S.A.
In
a exigência.
ras Maracanã - classe 1 -• Manoel
Pereira Silva 8z C.a. Ltda. Art. dústria e Comércio - Aguarde-st. N.° 632.903 - A Exposição MoN.
406.793Porcelana
Rio
Bran117 n. 1. Substituindo-se artigõs por
das S. A. - Cumpra e, exigência.
co
S.A.
Aguarde-se.
gênero de negócio..
N. 406.800 - Luiz Malosni & eia
Na, 633.215 - 633.216 • . N. 406.825 - Fazenda 'Santo am- - Aguarde-se.
-- 633.218 -- 633.219 -Unia - classes 19, 33 e 50 - F. Pe- -N. 406,tflb - Editora Musical Mais 633.217
633.221 - 633.223 - 633.224, ccicacco - Art. 117 n. 1.
Ltda. - Aguarde-se.
N. 497.895
Avimex - slas..ae 33 N. 406.817 •- Papelaria Maraba 633.225 -- 633.226 -- 633.228 -1/ISCO' os Aymoré Ltda. -.
- Avinex ;Ltda. Agência de Viagens Ltda., - Aguarde-se.
"
e Turismo - Art. 117 n. 1.
N. 407.789 ;=. Rosa Ind. e Cons. as exigências.
N. 407.897 - Lucas Restaurante de Artefatos da. Couro Ltda. - • Na. 634.032 -- 634, 1 034 -clakses 41, 42 e 43 - Art 117 Aguarde-se.
Inst. Químico Campinas S A.
n.,
• N. 407.839 - Produtos Rache Qui- Cumpra as exigências.
N. 408.138" - Orconta Organiza- Micos e Farmacéuticas S.A. N.° 634.513 - A Novaquitnica
ção Contábil classe 33 - Juasez Aguarde-se:
Laboratórios S. A. - Cumpra , a
da Cunha - Art. 117 n. 1. Ns. 451.779 - 451.780.- 4-5/..S81 exigência.
- 457.782 - Richard Fluttmann do
N. 0 " 634.566 - Tintas InterniMARCAS INDEFERIDAS
Brasil Indústria e Comércio de Aparelhos Elétricas Ltda. - Aguarde-se. tioaal S. A. - C a a mdgênN. 403.776 - Santa Fé - cl 42 N. 461.088 - Companhia Nacionas cia.
- Indústria • Comércio Santa Fé de Tecidos - Aguarde-se.
, N.° 634.586 - Conservas CoLtda.
- ,
S. _ A. - Cumpre a exigênN. 403.783 - Da Sé - classe 15 EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE queiro
- Indústria e Coméralo Santa Fé TRANSFERÊNCIA Ë LICENÇA cia
Ltda,
N .° 634.587
•
Sidema S. A .t
N. 403.784' - Da Sé - classe 18
Comercial Importadct a
Cumpra
- Indústria e Comércio sianta • Fé " Rio, 16 de abril de 1964
a exigência
Ltda.
Transferência e Alteração de Nome
N.° 634.654 - Calçados Ciro
N. 403.785 - Da sé - classe 41
de Titular de •Processos
S. A. Indústr is e Comércio -;
-_ Indústria e Comércio Santa Fé
Rhope roulenc S. A,. - pede Cumpra a exigéaa•
Ltda.
•.
N.° 634.692 - Hospital Santa
N. 403.786 - Da Sé - classe 42 para ser anotada na patente de nú- Indústria e Comércio , Santa Fé.: mero 64:378 - privilegio de in- Edwiges Sociedade Ltda. --:-•'Cumpre
Ltda
. I I venção - e alteração do nome da a exigência
•
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do nos Estados Unidos da América gue-se o registro retificando-se a N. 634.927 - Palmares do Norte, e em favor de Seagers
• data para 21-6-54.
36 - Augusto Garcia Palmares Brasil S.A., Fábrica de Bebidas, esN. 635S-472 - Tango - al. 17 - Prorrogue-se o registro.
tabelecido no Brasil para o nome da Lapis Johann Faber Ltda. - Pror634.928 - Superbus - classe 23
marca Samovar, n.° 222.731. Aver- rogue-Se o registro retificando-se a - N.
Augusto Garcia Palmares - PrOr
be-se
o
contrato
de
exploração.
data
para
16-6-54.
f
rogue-se
o registro.
gência.
Café Paulista S.A., Apresentando
633.173 - Auriverde - cl. 17 N. 635.279 - Zamboni --a classe 6
N.° 634.908 - Duplex S. A. In- oposição ao tèrrno n.° 598.571, marca - N.
Lapis Johann Faber Ltda. - - Bralbanti do Brasil S.A. Indúsdústria e Coimarei - Cumpra a Café Águia Negra do requerente Adal- Prorrogue-se
o registro retificando-se tria e Comércio - Prorrogue-se o ree
ex gentia.
berto A. Ftauber & Cia. Ltda., na a data para 16-6-54.
gistro,
41 e não conforme saiu publiN. 635.371 - PhUiphone - classe
N.° 635.Ü75 - Produtos Virtus classe
N.
633.174
Fantasia
Cl.
17
cado no Boletim do dia 18 de março
8
- S.A. Philipa do Brasil - Prol*.
do brasil Ltda. - Cumpra a exi- de
Lapis
Johann
Fazer
Ltda.
Pror1964, sem o número do termo.
gênc.a.
rogue-se o registro retificando-se a rogue-se o registro.
N. 635.450 - Agromec - classe 7
Termo 113.723 - Privilégio .le In- data para 16-6-54.
N.° 635.466 -- J G. Stewart
venção para Processo Para Fabricar
N. 633.177 - Busch cl. 8 - - Agromec S.A. de Mecanização
ceanp„..;a a exigência.
Lim,ted
ou outros elementos Fanil Busch GMBH- Prorrogue- Rural - Prorrogue-se o registro.
N.° 635.488 - Comércio e In- Condensadores
de
construção
instalados
Um es- se o registro.
N. 635.655 - Tesouro do Mestre ibi:or.:1 Irmaos Sahagoff S. A. - tojo metálico com fechoem
frontal N. 633.178 - Clarlux - el. 8 32 - Editorial Laobr do :3rasil
Cumpra a exigência.
Requerente Siemens & Haiske Ak- Ernhl Busch GMBH- Prorrogue- classe
S.A. - Prorrogue-se o registro ree
Ns. 635.668 - 635.674 - tiengsellschaft - Pontos publicados se o registro.
tificando-se a data para 3-10-54.
635.945 - Parfums Caron - Cum- em 2 de abril de 1964. Fica publicaN. 633.229 - J. M. da Fonseca N. 635.713 - Produtos Palhimia
pra a exigência.
do o ponto n.° 1, que foi omitido:
Succs Ltda. - cl. 42 - José Maria classe 42 - Palhinha S.A. Indústria
1 - Processo para fabricar con- da Fonseca Sucessores Ltda. - Pror- e Comércio de Bebidas em Gerai --,
N.° 635.916 - Torrefaçáo CapiProrroguese -o registro.
densadores ou outros elementos de rogue-se o registro.
tal Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 635.866 - Pinga - classe 44 N. 633.231 - QPintox
N.0 635.992 - Nicholas Freres construção, instalados em um estojo
de metal com fecho frontal com mas • 2 - Quimbraell Química Indus- Artigos Para Fumantes Bacherco
- Cumpra a exigência.
enchimento, caracterizado pelo trial Brasileira S.A. - Proricgue-se mitada - Prorrogue-se o registro
N. 421.676 - Combrep companhia sa dede
N. 635.867 - Rotor - classe 44
que, sobre os lugares do es- o Nr e. gis6t3r3o .232
Brasileria de Equipamentos para Pe- fato
ttajo metálico que entrem em contato
- Quimtox T-250 - Artigos Para Fumantes Bacherco Litróleo Engenharia Indústria e Co- com
a massa de enchLmento, é apli- ci. 2 - Quimbrasol Quina:e aindss- mitada - Prorrogue-se o registro
mércio - Arquive-se O proceaao.
N. 635.925 - Mister - classe 46
cada primeiramente uma delgada ca- trial Biesileira S.A. - Proraogue-se
- Sabões Milen Lida. - ProrrogueN. 423.776 - Indústrias Metalúr mada ntiermediária de material sin- o registro.'
gicas Rosso Ltda. - Arquive-se o tético endurecivel e fixada no eatõjo
N. 633.490
Gotthard - cl.. 46 se o registro.
de metei; sendo em seguida, o es- - Indústria e Comércio Crotthard
processo.
N., 635 957 - Casa Paasarello co
N. 424.854 - Bersiun Comercial tõjo cerrado com urna massa de en- Kaesemodei Ltda. - Prorrosue-se o Uniformes - classe 35 - Casa PasImportadora S.A. - Arquive-6e O chiment.0 que se liga perfeitamente registro.
sereno de Uniformes Ltda. - Prorcom a camada intermediária - Total
processo.
N. 633.720 - Lições da Escola rogue-se o registro.
N. 425.2G6 - Distribuidora Indus- de 10 pontos.
Sabatina - el. 32 - Casa PuoiicaN, 635.958 - Casa passarei lo de
trial do Sul Ltda. - Arquive se o
dora Brasileira - Prorrogue-se o re- Unifo_mes - classe 36 - Casa Fiaspiocesso.
•
DIVERSOS
gistro retificando-se a data para 22 sereno de Uniformes Ltda. - Prore
N. 595.652 - Tapeçarias Souza Ba
de julho de 1954.
rogue-se O registro.
Dalmier Benz Aktiengesellschaft - N. 633.727 - Concordia
tista S.A. - Arquive-se o processo.
vi. 44
N. 635.968 - Rico - classe 2 N. 415.574 - Silvino de Lupa - No pedido de contrato de exploração - Companhia de Cigarrai Souza Sociedade Algodoeira do Nordeste
Arquive-se o processo.
da marca fig. de estrela de três pon- Cruz - Prorrogue-se O regi.sCro,
Brasileiro S.A. - Prorrogue- e. o
tas - n.° 257.711 - Faça-se apostila
N .626..re2 - Indústria e Comeiclo conforme
N. 633.771 - Ipiranga - el. '1 registro.
fls. 21.
requerida
se
Cafés Encolhidos Ltda. - Agoaraea N. 633.770 - Revisora Piratinnsga - F. Capuano & Cia. Ltda. - Pror N. 636.017 - Pinhal classe 2 Pinhal Agricultura Comercio e inse.
rogue-se o registro.
Audiconta - Aguarde-se.
N. 627.580 - Organização Farma- S.C.
N. 633.898 - Velas N.S. de Fa- dústria Ltda. - Prorrogue-se • o te.
N.
634.523
Instituto
Setro-Horcêutica Lufer Ltda. - Aguarde-se. moetrápico Nacional S.A. ISON - tima - cl. 46 - Fábrica de Velas gistro.
N. 424.083 - Johê Fernandes Al-. Aguarde-se.'
Luz Brasileira Ltda. - ProrrogueN. 636.037 - Casa Inox - alasse
ves - Arquive-se o processo.
o registro.
21 - Ca.. Inoxidável Artefato.s de
N. 614.684 - Laboratório Tenaz seN.
N. 425.637 - Organização vicchta Ltda.
633.899 - Toy - Cl. Itz - Fá- Aço Ltda. - Prorrogue-se o re-giscro
Aguarde-se.
de Imóveis Ltda. - Areuivc-se
Bania Industrial brica de Velas Luz Brasileira Ltda. retificando-se a data para 17-8-F14.
N. 634.688
-processo.
- Prorrogue-se o registro.
N. 636.038 - Casa inox - ctasse
S.A. - Aguarde-se.
N. 633.910 - Nadir - cl. 8 - 40 - Casa Inoxidável Artefatos de N. 425.686 - Fábrica Rio GualayN.
634.711
Laboretõrio
Nadir
Figueiredo
Indústria
e
ComérAço Ltda - Prorrogue-se o regisba S.A. - Arquive-se o processo.
- Aguarde-se.
cio S.A. - Prorrogue-se o registro. tro retificando-se a data para ....
N. 426.504 - Textil Bastida Ltda. S.A.
N.
635.289
Pedro
Werlier
k P1N. 634.520 - Nacre - el. 48 -.- 17-8-54.
Arqu1ve-se o processo.
lhos - Aguarde-se.
Instituto seiro-Hormoteráo Natioclasse 15
SEI)
INL 636.047
N. 426.922 - Cia. Harkson
N. 635.707 - Drogaria São Paus) nal S.A. ISON - Prorrog rie-se o Sociedade
Expansiontsta Gonpalense
tila e Comércio Kibon - Arquive-se Ltda. - Aguarde-se.
registro.
Ltda. SEG - Prorrogue-se o registro
o processo.
N. 427.607 - Koietex Indústria e PRORROPAÇÃO DE PROCESSOS
N. 634.522 - Alurnbesin - :1. 3 menos para assinalar biscoiteiras
Comercio de Re-siduos Ltda. - Ar- Instituto Sero-Hormoterepico NaPRORROGACÃO DE NOME
quive-se o processo.
cional S.A. ISON - Prorrogue-se o
N.
616.327
Zymalixir
cl.
S
COMERCIAL
N. 420.405 - Impressos Comerciala - The Upjlion Company - Prorro- registro.
Impresso Ltda. - Arquive-se o p,o- gue-se o registro com averbação de N. 634-525 - Corfilina. a . ci . 3 Cesso
N. 633.171 - Lapis Johann Faber
Instituto Sõro-Homoterápico Naciode exploração a fasor de• nal
N. 447.836 - Cir.ibrosa C-nemato- contrato
S.A. ISON - Prorrogue-se o Ltda. - Lapis Johann Faber Ltda.
Upsohn
do
Brasil
Produto.,
Farma- Prorrogue-se o registro retificangráfica Brasileira S.A. - Prossiga- cêuticos Ltda. por despacho de 15 registro.
do-se para 5-5-54..
se com a indicação feita pela Seção. de janeiro de 1957.
N.
634.526
Billonal
ci.
3
N. 635.529 - D'Olne Companina
N. 433.315 - Suecex Publicidade - N. 632.685 - Goomtex - ci. 36 Medicamentos Alopáticos Nacionais
de Tecidos Auror a- D'Olne Come
Aguarde-se.
- Indústria Goomtex Ltda. - Pror S.A. - Prorrogue-se o registro reti- panhia de Tecidos Aurora - Proro registro.
ficando-ee a data para 28-6.14.
rogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE PROCESSOS rogue-se
N. 632.686 - Roupasporte GourriN. 634.527 - HemoBeta Beta B 1 N, 636.046 - Sociedade Expansioe
- cl. 3 - Medicamentos Alopáticoe ni_sta Gonçalense Ltda-. - SEG N 627.183 - Regal - classe 11 - tex - cl. 36 - Indústria Goomtex Nacionais
S.A. - Prorrogue-se o Sociedade Expansionista Gonçaleissa
Lojas Regal Louças Ltda. - Prot ro- Ltda.
Ltda. SEG - Prorrogue-se r) ressse
gue-se o registre, com exclusão .e aiN. 632.688 - Stanley - el. 44 - registro.
dl ovas de portas.
S.A. Fábrica Leite & Alves Indus- N. 634.653 - Rernovex - cl. 48 tro.
N. 628.480 - Bororos - ciasse 44 trial de Fumos - Prorrogue-se o re- - Masi & Cia. Ltda. - Prorrogoe EXPEE/IENTE DAS DIVISÕES E
se o registro.
- Suerdieck S.A. Charutos e Cigar- gistro.
SEÇÕES REPUBLICADOS POR
N. 632.697 - Casa Branca - ci. N. 634.655 - Removedan - cl.
rilhos - Prorrogue-se o registro.
TEREM SAIDO COM
N. 586.429 - Cuprostenil - classe 11-Indústria de Pregos Casa Bran- - Masi & Cia. Ltda. - PrarrogaeINCORREÇÕES
3 - Petroquímica Indústria e Co- ca Ltda. - Prorrogue-se o registro. se o registro.
mércio Ltda. - Prorrogue-se o re- N. 632.701 - Regatas - ci. 36 - N. 634.656 - Escrino - cl. 48 -S.A. Gordinho Braune Indústrias Ma & Cia. Ltda. - Prorrogue-se
gistro.
RIO, 16 DE ABRIL DE 1564
de Papel - Prorrogue-se o registro. o registro.
N. 632.702 - Valero - cl. 58 - N. 63e 682 - Ionaurol
Notificação:
ilasse 3
MARCA INDEFERIDA
S.A. Gordinho Braune Indús trias de - Laboratórios Moura Brasil OrlanUma
vez decorrido o prazo de redo Rangel S.A. - Prorrogue-se o curso previsto
Termo 144.299 marca Tremerribe - Papel - Prorrogue-se o regiatro.
pelo artigo 14 da Lei
N.
632.716
Boreal
el.
43
registro
retificando-se
a
data
para
Classe 46 - de Fábrica de Veirte Mar4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
R.C. Barbosa & Cia. - Prorrogoe- 11 - 8 -54.
• n.
pol Ltda.
- para eventuais juntadas de acure
se o registro.
N. 634.709 - Finaline - classe 3 sos, e do mesmo não se tendo validA
N.
633.169
Figurativa
cl.
11
RETIFICAÇÕES
Laboratório Clímax S.A. - Pror- nenhum Interessado, ficam notificam
- Luckhaus & Gunther
Prorro- -rogue-se
o registro.
dos as lequerentes abaixo menciona.
Fica retificatio o pedido de averba- gue-se o registro retificando-se a daN. 634.710 - Eucarbim - classe 3 dos a comparecerem a este Deporta.
ta
pa:a
21-654.
ção de contrato publicado no Boletim
P. Capuano & Cia. Ltda. - Pror- mento, a fim de efetuarem o paga*
do dia 9 Ca nane Ne 1964, icao ervaeI N. 63 2 .470 - Figurativa - cl. 11 rogue-se o reg'stro retificando-se a mento da taxa final concernentes a
Se!lenfry Indust .4 Inc., estabeleci- - Lueatis es & Gunther - Prorio- data para 4-10-54.
expedição dos respectivos certificados
N.° 634.726 - S. A. Fábrica'
de Papelão Timbó - Cumpra ai
exigência.
N.° 634.785 - Fergo S. A. Indústria Mobiliária - Cumpra a exi-
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dentro do prazo de Sessenta Dias
Marcas Indeferidas
Diversos
na forma do parágrafo único do arN.° 403 658 - Akroni - cl. 31 Nee 429 .594 - OCCAM Organitigo 134 do Código da Propriedade
de: Laboratório Loubet de Pro,j
Industrial .
zação Contábil e Comercial Ameridutos Farmacêutico-a Ltda.
MARCAS DLe tatIDAS
NP 406.184 - Oftalvix - cl: 3 cana Ltda. - Prossiga-se também
Termos;
de: Industrial Oftálmica Socie- - nas classes 16 e, 25 - insígnia.
dade Anônima.
N.° 450.8i2 - Indústria de MeN. 437.435 - Dumex - cl. 41
tais Budi Ltda. - Prossiga-se, subsde A . S. L'umex (Dumex Ltda.) -I
442.754
1ngleza
leeer
ExN.o
tituindo a classe - Oito - pela .
Como marca especifica.
N. 441.096 T. Ghiraldini cl. tra - classe 42 - de: Cervejaria classe - Seis.
16 - Metalúrgica. T. Ghiraleani; LI- Mogiana Ltda.
N.° 616.909 - Marca; Ararobiinitada.
ia e Alte.-ação de Nome na.-- classe 3 - do requerente AlN. 443.165 - São Joaquim - cl, Transferénc
de
Titular
de
Processo
meida Cardoso êz Cia. Ltda. 8 - de Industrial e Merean 11 F•40
•
Joaquim Ltda.
Cia. Antártica Paulista Indústria Prossiga-se como registro ruivo, cliN. 447.160 - 1 B - cl. 31 - de Brasileira de Bebidas e Conexos - chê publicado em 12 de março de
Importado: a Biasiliense S.A. Co- pede para ser anotada na marca: 1964, passando a contar o prazo de
mércio e -Indústria.
Malzbier Besta - número do ter- oposição desta data em diante, deN. 447.798 - K.T.L. - cl. 17 - mo:
277.486 - a alteração de no- vendo o requerente apresentar novos
de J.C. de Andrade - Com exclume e a transferência - Anotem-se exemplares sem a referência - prortão de papel absorvente e papel.
N. 447.799 - Pirajui 'i - a alteração de nome e a transferên- rogação.
de Agro Mercantil - Considerando cia. 1 - Alteração de nome de:
Prorrogação de Registros
os ancinhos reivindicados como an- Cervejaria Bavária S. A. Indústria
- .
Termos:
cinhos mecânicos.
Brasileira de Bebidas e Conexos
•N. 447.874 - Carjólo - cl. 8 - transferência deste seira O requeN.0 426.408 - Esso - cl. 42
de Representações Carjólo Ltda . - rente.
- de: Esso Standard Oil Company
Com exclusão de máquina de pa sar
- Prorrogue-se com a verbação de
rouea e de picar carne,
Ex!gincias
exploração de favor de Esso BrasiDo Encontro N , 448.814
Union Carbide Corporation - na leira de Petróleo S. A.
41 - de Panificadora do Encontro
averbação
de
contrato
da
merca
núLtda.
N.o 429.409 - Essa - cl. 47 N. 449.130 e- "A" - cl. 26 de mero 239.656 - Cumpre a exigên- dei EINO Standard Oil Company Cia. Antártica Paulista 1.B .B C.
cia.
Prorrogue-se com contrato de exploração a favor de Esso Brasileira de
N.° 449.991 - Sanfona - cl. 6
Termos:
- de: Pontal, Metel!..31 Rodante • N.° 466.243 - Artefatos de Pa- Petréleo S. A.
S. A.
I
cl.
a exi- - N.0 630 .830 - Clorodrazin
N.° 444.001 - Vulcain - cl. 8 p éi s Arroli Ltda. - Cumpra
3 - de: Indústria Brasileira de Progência.
- de: Fabrique des Montres VulN.° 466-.260 - Irmãos Sandoná dutos Químicos S. A - Prorroguecaiu et Studio S. A
se o registro, •
Cumpra
a exigência.
N.° 344.035 - Alvo - cl. 46 Indústrias
N.°466.276
Plastifo
to
Sinai de Propaganda Prorrogada
Abano Volkmer S. A.
•
de Produtos Plásticos e
N.° 446.841 - Biriba - cl. 28 Reunidas
N.o 486.868 - Toriba - classes
Ltda. _- Cumpra a exi- de: Roberto Medeiros - Com Cartonagem
4 -- 16 -- 19 -- 33 -- 41 -- 43 e
gência.
exclusão de boles de ping-pong.
N.° 466.275 - PáStifício Indús- 45 - do requerente: Sociedade HoNome Comercial Deferido
trias Reunidas de Produtos Plásti- tel Toriba Ltda. - prorrogue-se por
dois períodos.
- •
N.0 440.052 -'- Cia. Brasileira de cos e Cartonagens Ltda. - Cumpra
N.° 628.940 - Figura de Boneco
D.scos -- requerente: • Cia. Bratelei- a exigência.
N.° 466.287 - Norlex S. A. Ad- Pintado - cl. 1 - de: Cia. Nitro
ra de Discos - artigo 109 número
ministração e Participações - Cum- Química Brasileira - Prorrogue-se.
2 do Código.
pre a exigência.
Títulos de Estabelecimentos
N.° 450.926 - J. Cardoso da SilInsígnia Comercial Prorrogada
Deferidos
va - Cumpra a exigência.
N.° 450.940 - Henrique MartiN.° 623.152 - Cobrasma - clasN.° 404.491
T. V. Carioca
- classes 8 -- 32 - e 33 - de: nez Ocaiia '- Cumpra a exigência. ses 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
N.° 414.000 - Formica Plásticos 7 - 8 - 9.- l0
11- 12 DC. TV. Rádio Sociedade Anônima
S. A. - Cumpra e exigência.
13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18
- artigos 117 c.° 1 do Código.
. N.0 416.147 - Metalúrgica Moe- - 19-20-21-22-23No.° 424.624 - Terno Lar - m° S. A. - Cumpra a exigência. 24-25-26
27 -28-29
classes 8 e 33 - de: Casas Terno
Ns. 416.153 - 416.152 - - 30 - 31 - 34 - 3- 36 Lar Ltda. - nas classes 8 e 33. de 416.148 . - Metalúrgica Moema 37-38-39-40-41-42
acordo com o artigo 117 n.° i do S. A. - Cumpra a exigência.
- 43-44-45-46-47Cadigo.
N.° 461.734 - Horacio Medei- 48 - 49 - requerente: Cia. BrasiN.o 439.473 - Rádio Laborató- ros dos Santos - Cumpra a exigên- leira de Material Ferroviário Cocrasma - Prorrogue-se.
rio Nery
classes 8 - 33 - e 50 cia.
-- de: Nery
Irmãos - artigo 117
a.° 1 do Código..
N." 440.001 - Ga mgern

Rodo-

viár:o de São Paulo - classe 33 de: Estação Rodoviária . São Paulo
Ltda. - artigo 117 n.° 1 do Código. •
N.° 441.016 - Casa Albíre- classes 12 - 13 - 23 - de: J.
Cardoso Machado Fato - artigo
114 do Código.
N.o 445.500 - Febra:laço ladeietria eComércio - classes 5 e 11 de: Fabranaço Indilatrist e Comércio
Ltda. - artigo 117 reáenero 1 .do
Código,
N.o 446 .122 - Edifício Gailo classe 4 - de; Imobiliária Pão de
Açíseer - Ltd*. - artigo 117 n.° 4 do

JE-3 re. c) ri, H1, 9

cp

A.CDES

DECRETO t1. • 14.445

DE 1W-1-19114

DIVULGAÇÃO, N. 769

Preço: Cr$ 25,00 .
VENDA

anho á Veadas Av. Rodrigues Alva, 1
Agtacia I: 1441a4tfrio da rareado

nli e"

Atoodo-ad • podidos pelo Serviço de ltetaalaigao Pootot

N. 446. 109 - Livraria • Papekuia Bororós - °lanes 8 - 13 *2 - 38 • 49 - de: Roberto AisOlOSING s, 11, 32. 38
O S
49 ° d• *dedo WIYI o
ll 117

boi 1 da Oddipa.

arbi e

N.0 591.416 -. Lojas Brasileiras
e Preço Ltda. - classes 11 - 14 - 15 - 17 - 22 - 29 36 - 38 - 39 - 43 - 46 - 48
e 49 - de: Lojas Brasileiras de
Preço Ltda. S. A. - Prorrogue-se.
N.0 .632 .201 - Bar e Restaurant
Hungaria - classes 41 - 42 e 43
- requerente: Cia. Antárt' ;a Pau.
lista Indústria Brasileira d; Bebidas
e Cone: os - : 'rorrogue se.

._Privilégio ue
Invençãe
TERMO DE PATENTE N.° 116 149
de 12 de janeiro de 1959
Compagnie Generale D' Elect i ocerarnique - Fança •
Título: "Aperfeiçoamentos em isoladores de capuz e haste"
Privilégio de invenção.
1.0 - Aperfeiçoamentos em isoladores de capuz e haste, caracterizados pelo fato de que é provida pelo
menos uma dem:nuição na espessura
do isolante, de material tal que, era
caso de supertensão, s. perfuração do
isolante ocorra na zona assim adelgaçada cuja localização á escolhida
de modo que um arco, transpondo
a perfuração, permaneça o quanto
possível no lado ele forma do espaço
entre capuz e isolante onde se encontra o material de chumbação, ou
próxima ao limite externo cresse espaço. Seguem-se os pontos de 2 1 3.
TÈRM O DE PATENTE N. 0 116.298
de 18 de janeiro de 1960
Deslie Mackenzie Valentine e Brian
Frederick Segar - Inglaterra.
Titulo: 'Processo para o tratamento
de materiais têxteis".
Privilégio de invenção.
1.0 - Um processo para tratamento do material téxttil celulósico,
caracterizado por compreender o tratamento do material com uma mistura aquoáa contendo forsealdeido,
ou uma; substância que forma ou
libere formalideido, e um pentaeritritole. e o aquecinmento do material
em presenças de uma substância ácida. Seguem-si os pontos de 2 a 13.
TERMO DE PATENTE N.o 116.577
de 2 de janeiro de 1960

0

Código.

Título de Estabelecimentos Prorrogados

Compagnie Generale D' Eleictroceramique - França
Título: "Isilador de fuste interiço
do tipo de berra comprida".
Privilégio' de invenção.
Aperfeiçoamento em isoladores de
suspensão do tipo de barra comprida,
caracterizado pelo fato de compreender as seguintes disposições, separadamente ou em combinação:
a) armações metálicas • de fixação
chumbadas internamente em alojamentos providos na extremidades do.
fuste; b) as extremidades do, fuste,
compreendendo os alojamentos, apresentam um diâmetro reforçado; c) o
fundo do alojamento fica situado na
zona da refôrço de uma nervuraá d •
Isolador de fuste comprido está provido de uma ou várias nervuras halicoida is .
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MARCAS DEPOSITADAS

e

PeAtioleto !Ma de ~to 00^411 • art. 1O do Oddiao a ropraidado ~rad. Da chata da publiamito oceamma a
(MIIPOIr • prazo do CG dom para o ~ente do podido. Dttrzeta tem prazo poderte apresentar eme °poliram ae Deparimiamde
lbeotettat da Propriedade laduetrati amada que mi jkikarein prejudicados cora a mama& do retrilUo rmiorlde
Terno n.° 621 .452, de 13-12-63
R. Rodrigues
-Rio Grande do Norte

Termo n.° 621.457, de 13-12-63'
José de Andrade Silva
Rio Grande do Norte

Termo n.° 621 .463, de 13-12-63
Fernandes Primo 6 Cia, 'Indústria
Comércio
Rio Grande do Norte

e

Termo n.° 621 .468, de 13-12-63
jóaguim Duarte & Cia.
inchistrla
Comércio
Rio Grande do Norte

Lavancleirã[ Sabão 3 PODERES
INDUSTR A BRASILE"

Indústria- Bra-sileir-a"
Classe 41
Artigos da classe
Wenn° n.o 621 .453, de 13-12-63
R. Rodrigues
io Grande do Norte

IndúStria- Bra-sileirOj
Classe 46
Artigos da classe
Termo n.° 621 .458, de 13-12-63
Manoel Rodrigues Filho
Rio Grande do Norte

Classe 46
Artigos da classe
Termo . n.° 621 .462, de 13-12-63
Antonia Nunes de Brito .
Rio Grande do Norte

. INDUSTRIA BRASILEIRA]
•

Classe • 41.
Artigos da classe
Termo a.° 621 .469, de 13-12-63
Irtnâos Duarte Ci Cia. Ltda .
Rio Grande do Norte

Indústria Brasileira,
Indústria Crasileira

Indústria Brasileira
t•
Artigos da classe
Classe

Termo n.° 621. 454, de 13-12-63
José Januário Fernarides
Rio Grande do Norte

avegante
--

Indústria Brasileira

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 621 . 455, de 13-12:63
Francisco Caitano de Andrade
Rio Grande do Norte

044
indústria Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 621.456, de 13-12T63
Andrade Ci Cia Ltda .
Rio Grande do Norte

Jangada
Indústria Brasileira"
Classe 41 _
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 621. 459. de 13-12-63
José Geraldo § Cia.
Rio Grande do Norte

Sabão Jaguar
Indústria Brasileira
Classe 46
Artigos da classe
Termo o* 621 .460, de 13-12-63
Indústria de Móveis "S lvan"
Rio Grande do Norte

Siivan
Indúst -rIa- Brisileir;
•Classe 40.
Artigos da classe
Termo n. o 621 .461, de 13-12-63
Indústria de Móveis "Silvan"
Rio Grande do Norte

MOVEIS

SILVAN

,indústria Brasileira
Classe 40
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 621 .464, de 13-12-63
Fernandes Primo Ci Cia Indústria
Comércio
Rio 'Grande do Norte

e

PRIMO
Sabão
- Y
INDUSTR '

CZA

Classe 46
Artigos da classe
Termo n. o 621 .465. de 13-12-63
Mossoró Confecções Ltda..
Rio Grande do Norte

Indústria Brasileira?
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 621 .470, de 13-12-63
Indústria e Comércio de Sabões
"Alvorada"
Rio Grande do Norte

Alvoradà
-Classe 36

Artigos da classe
—Termo n.° 621 . 466, de 13-12-63
Florêncio Fernandes de Queiroz
Rio Grande do Norte

nem:ruma
Salmo rier
esso

ndúj Br-isiIefrii Classe 46
' Artigos da classe

Termo n.° 621 .471, de 13-12-63
Indústria e Comércio de Sabe,.
"Alvorada"
Rio Grande do Norte

Classe 46
Artigos da classe
Termo n.° 621 .467, de 13-12-63
Joaquim Duarte- 6 Cia. — Indústria e
Comércio
Rio Grande do Norte

13r-a-s1e-IR
Classe 41
Artigos da dilue

Classe 46
Artigos da classe
Tèrrao n.° 621.473, de 13-12-63
Iriaeu Andrade de Preito
Rio Grande do Norte

2.1"8"1Wligra45
1.
-174ã
Clame 41.
Artigoe da cima.
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n.° 621.472, de 13-12-63
Irineu Andrade de Peitas
Rio Grande do Norte

Xermo

Têrmo n.° 621.479, d e13-12-1963
Ipes Instituto de Pesquisas e Id.studs;s
Socials
•
- Guanabara

dêo

IPES (nstituto
de F'esauisas

st

indústria . Brasileira

e Estudos Sociais
Nome Civil
Nome Ci.C711
Classe -ir
Artigos da cias%

tl

Termo n.° 621.474, de 13-12-1963
Raimundo Andrade do Oliveira
R o Grande do Norte
ã-

S ao

.... • • •

Classe 41
Artigos da classe.
Termos os. 621.489 e 62 -i.490, de,
13-12-1963
Mono Imobiliário Ltda.
Guanabata

Termos as. , 621.480 e 621.981, de
13-12-1963
Ipes Instituto de Pesquisas e Estudos
Sociais
Classe 32
Artigos da Classe

Joaquim

'indústria Brasileira
Classe 41
Aiiigos da classe
Térmo n.° 621.475, de 13-12-1963
Raimundo Andrade do Oliveira
R:o Grande do Norte
00airsk,r>

SR Mim

pês
Indústria

Brasileira

Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 621.482, de 13-12-1963
Walter Demambro
• Guanabara

Cate€ 7m42~
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
• Termo n.° 621.483, de 13-12-1963
•
Walter Demambro •
Guanabara

• Classe 41
Artigos da classe

Termo n.• 621.476, de 13-12-1963
Fernando Victor de Melo
Rio Grande do Nort,

Fábrica de IVIOsalcos
São Francisco
Classe 16
Título de Estabelecimento
Termo n.• 621.477, de 13-12-1963
C.ta Melháramentos de Mossoró S.A.
Rio Grande do Norte

Iropicana Praia Clu6

Termo n.0 621- .497, de 13-12-1963
Condomínio do Edifício Mattos
Guanabara

Terna) n.° 621.484, de 13-12-1963
Walter Demambro
Guanabara

Tropicana )atch• aub
Classe 33
" Titulo de Estabelecimento
Termos ns. 621.485 a 621.487, de
-13-12-1963
CTC — Companhia Técnica Comercial'
Guanabara

Classes: 6. 8 e 33
Insígnia Comercial -

Termo n.0 621.418, de 13-12-1963
Agro-Técnica Máquinas e Motores
Limitada
Rio Grande dó Norte
4

Classes: 6, 7, 8, 11, 17 e 21
Insígnia Comercial

Classe 16
Art gos da classe
Classe "25
Art gos da classe
Termo n.° 621.491, de 13-12-1963
Roupas Oleana Ltda .
"
Guanabara
•

ál4D'OSI11TA BRASILEIRIO

Classe 7
•
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe

E

9itattted

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 621.498. de 13-12-1963
Condomínio do Eidficio Regina Coell
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 36
Art gos da classe
Termo n.° 621.492, de 13-12-1963
Octavio de Lima Castro
Guanabara

A TU
Indústria Brasilein.

Classe 33
Título de Estabelecimento

brOtla
Classe 36
• Artigos da classe

indústria Brasileira
•

-

INDUSTRIA BRASILEIRA

Calsse.... • ••• •• • •

9

•

Temo-n.° 621.468, de 13-121963
Fábrica de pozes ~dele, Ltda.
Guanabara

Abra ' de 1954
,
1 Te.mo o! 621.995, de 13-12-1963
antlállas 'e Nlocacins Ltda.
.
Guanabara

Classe 50
Artigos da classe
Termos ns. 621.493 e 621.494, 'de
13-12-1963
OASE -- Oficinas Associadas de
Soldas Especiais Ltda.
n
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 5
Artigos cra classe
Classe 6
Artigos da classe
Termo n.• 621.496, de 1-1-12.1963
Condomínio do Ed..çício Lopes Ribeiro
Guanabara

Ediíicio
Regina Co-eli
•
Classe 33
Título de Estabelecimento
Termo n.° 621.499, de 13-12-1963
Condomínio do Ed fício Folrarnbel
Guanabara

5clxvii~
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 621.500, de 13-12-1963
, Condomínio do Edifício 'Jurema
Guanabara

•EdiFício
Jurema
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.• 621.501, de 13-12-1963
Condomínio do Edifício Hallage
Guanabara

Edifício
Lo p es Ribeiro
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 33
Titulo de 'Estabelecimento

-nur
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•

Termo n.° 621 .502, de 13-12-1963
Condominio do Eciitic e :vai
Guanabara

Eddicio • •
• ,Avai

Classe 33
. Título de Estabelecimento

Termo a.° 621 .507, de 13-12-1963
Condommio do Edilicio São Sebastiãu
Guanabara
. , •

ão gdaetti&Á

g

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 621.509, de 13-12-1)63
Bebidas Indígenas Ltda.
R.o de janeiro.

kian. fraldas, galochas, gravatas, gor- lunas para predios, curvas e sifões do
ros. logos de fingem', laqu . etasi leques. cimento para construções. *tacadas da
uvas. ligas, lenços, mantás, meias, cimento, corrimão, vasos * bancos cré
maaeis, mantas. mandrião, asautlihas: pa- cimento e ceramica para oecorações.
letós, palas, penhoar, pulover, peierinas telas ée r kal aas, Portas, portões„ Jane.
peugas. pouches. polainas, pijamas; pu- las. cotovelos, obras de cerãmica para
chola, perneiras, gu.cnonos, regalos, decorações, pisos, manilhas, luvas de
robe de chambre, roupão, sobretudos. junção. material isolante conrra frio e
suspensórios. satdas de .banho, sandálias, calor, mcos, areia, pedregulho, gesso,
sweaters, shorts. sungas, stolas, sou- . cal, cimento, produtos de base aafaltico
tiens, alacks, taier, toucas, turbantes;
para pavimentação
ternos, uniformes e vestidos

Termo n.0 621.517, de 13-12-63
Paulo Gilberto Carneiro Ribeiro
Guanabara

Termo n." 621.514, de 13-12-63
Malharia Princesas S. A.

Santa Catarina

Termo n.° 621.503, de 13-12-1963
Condomínio do Edifício Marasilene
Guanabara

PRINCESA
-

dal
eatta

3'1

Classes: 14, 35, 39, 47 e 211
Titulo

INDÚSTRIA BRASILÉRA

541.41Pifts

Classe 36

gitautfUtie
lP'
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 621.504, de 13-12-1963
Condomirkio do Edifício Mendes
Guanabara

•••••

Classe 41
Artigos da class.

Termo n.' 621.510, de 13-12-1163
Bebidas Indígenas Lida '
• R o de Janeiro
BRASILEIRA

Classe -33
Título de Estabelecimento
Termo n.' 621.505, de 13-12-1963
Condomínio do Edific o Maria Elisa
. Guanabara

¡kap

Maria Elisa
—
Termo . na' 621.506, de 13-12-1963
Condomínio do Edifício Marietta
Guanabara

ttion
Classe 6
1
Máquirias de carpintaria, planadores
tornos
—
Tarmu n.° 621.519, de 13-12-63
. Banco Popular do Rio
Guanabara
•

BANCO POPULAR DO RIO

The Linen Thread Company Litnited
1-"Lscócia

Termo n. • 621.511, de 13-124963
Walter de Oliveira SidaceRio de Janeiro

•.•

Sociedade Cooperativa
- -de Responsabilidade Ltda.
Classe 33,ritmo de' estabelecimento

Teimo na 621.516, de 13-12-63
( Prorrogação)
Glasse, 42
Artigos da classe

-*

Termo n." 621 .518, de 13-12-63
Akron Comércio e Indústria de Máquinas Ltda.
Guanabara

ternos. uniformes e vestidos .

Edificio
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Para distinguir. Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpercatas, anáguas. blusas
botas. botinas, blusões, boinas, baba.
douro.. bones, capacetes, cartolas, cara,
ouças,. casacão, coletes, capas, chales.
cachecol& calcados. chaeups. cintos,
cintas. combinações corpinhos. calçaa
de senhciras e de crianças, calções, calças. . camisas, camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas. .colarinhos, cueiros
saias, casacos. chinelos, ,dominós, echarpes, fantasias taroas para militares, co,
legiats, fraldas.-gatochas, gravatas, gorros. logos de tingem laguetas, legues,
luvas, ligas; lencos. mantas, meias.
maios, mantas: mandriâo mantilhas. pa.
letos. palas, penbuar. pulovet, peierina&
peugas. pouches. polainas. pijamas. punhos. ' perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre. roüpão sobretudos.
suspensórios, saioas cie banho, sancionas
sweaters, shorts sungas. atolas, soutiens, slacks, .taiet, toucas, turbantes.

Ditai

•

Termo na 621.520, de 13.12-63
Casa Editora Veccht Ltda.
Guanabara

P.RORROGACÃb

CORREIO DE tliíPUT,
Classe 32
Uni periódico
*,

Edifício
..
A
marietta
—

Classe 33
Título de EstabelecirnentO

Te : mo

n.° 621.508, de 13-12-1963
Bebidas Indígenas Ltda.
R o de Janeiro

Indústria Brasileira
•

.asse 49
Artigos da clasa.

Termo n.° 621.513. de 13-12-1963
Malharia Princesa S.A.
Santa Catar:na

PRINCINYI

TIPmfT STRIA BRASILEIRA

Termo n.° 621.521, de 13-12-63
Casa Editora Vecchi Ltda.
Guanabara
Classe 22
Fios de algodão trançado
Termo n.° 621.515, de 13-12-63
Imobiliária São Miguel Comércio

Representações Limitada
\
Guanabara

PRORROGACÃ.Cn
'

1.11.1PUTIÂNO
Classe 32
Um periódico

Termos na. 621.522 a 621.527, dt
Classe 36
13-12-63
t"
Classe lA
Para distinguir: Artigos de vestuários
A.
•
Drogaria
Pacheco
e roupas feitas em geral: Agasalhos,. Para distinguir: Material para construRio de aneiro
aventais, alpercatas, anágua& blusas.
ção e adorno de predios: tijolos refraBI L.
botam, botinas blusões. bola& baba.
tão, telhas, azulejos. , peças
doures. bonés. capacetes. cartolas Call • tários ou
retratarias para construções. mosaicos.
uças.
casacão
coletes,
capas
chalés.
L.,7
ladrilhos edificações premoidadas, tucachecols calcados. chapéus. cinto*
de concreto, tubor de ve,itilaçáo,'
bos
Classes: 1, 2. 3 e 48
comb:nações
corpinhos
cais
1 :antas.
1' Rui° de estabelecitnenta
de senhoras e de crianças calções. cal- chapas para coberturas, lages estuque,
—
Classes: 1. 2, 3 e 48
indústria Brasileira
ças camisas. camisolas camisetas' ClIt chapas isolantes. peças qinamentais de
fitulo de estabelecimento
S3•Ab cimento ou gesso. para tetos e paredes.
cai ceroulas. coldr.nho ,
Classes: 1. 2. 3 e 48
Classe 42
casacos clareio& lominds Pcha.-"e placas para pavimentaçao, balaustres
Nulo de estabelecimento
Artigos da classe
fariaslas. fardas para ialitaiese role- para jardim, banquetas para !anelas, co-

Drogbria Pacheco

e

DIAIR1'.) OFICIAL (Seção III)

1252 Quinta-feira
Classes: 1, 2, 3 e 48
Título de estabelecimento
Classes: 1, 2, 3 e 48 Título; de estabelecimento
Termo a.° 621.528, de 13-12-63
1Zompanhia de Canetas Cornpactor
Rio de aneiro

nano n.° 621.533, de 13-12-63
-Ortnonoterapia Richter do Brasil S. A.
São Paulo

fRORROGAÇÃ1 •
:11111110113rAS

3-001111LI.

Têrmo n.0 621.539. de 13-12-63
Pioneira Auto Peças Ltda.
.
São Paulo

PIONEIRA

Abril de 1 964I
u de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nos moscada, nozes: óleos comestiveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos., patês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches. salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tãmaras, talharim, tremoços, " tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

INDUSTRIA BRASILEIRA
,
Classe 21
Classe 3
no Para distinguir: Veiculos e suas partes
Um preparado farmacêutico
tratamento da anemia perniciosa e nos Integrantes: Aros para bicicletas, autoestados de convalescenças e de doenças móveis, auto-caminhões, aviões, amorinfecciosas
tecedores, alavanras de cámbio, barcos
breques, braço* ara veiculo& bicicleTêrmo n.° 621.534, de 13-12-63
tas, carrinhos de mão e , carretas, cami•
Leonel Cavalcante Ferreira
nhonetes, carros ambulantes, caminhões, • Termo n.° 621.543, de 13-12-63-Guanabara
carros, tratores carros-berços. carrosMaria Tereza Monteiro de Castro
tanques, carros-irrigadores 'carros, carGuanabara
roças, carrocerias, chassis. chaas cirPV
s
culares para veiculos, cubos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços.. para veiculos, direção. desli Indias tz‘la Bras ileirsl
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passa giros a para carga
Classe 17
Classe 42
engates Para .:arioà, eixos de dil e„au.
Frase de propaganda
raios, fronteiras para 'velculos, guidão. Bebidas alcoólicas, aguradente, cachaça
Classe 33
locomotivas lanchas, motociclos molas,
Térmo n.° 621.529, de 13-12-63
Titulo
Termos ns. 62-175-44-a-621T5r-16,-Cij
motocicletas, motocargas. moto furgões,
. Cotonificio Gávan
- t.
13-12-63
Tèrmo
n.e
621.535,
de
13-12-63
manivelas, navios, ónibus. para-choques,
Guanabara
S. A. Moinho SantIsta Indústrias
Clidenor Torres de Oliveira
para-lamas, para-brisas, pedala. pantões.
Gerais
Guanabara
rodas para bicicletas, raios pari bicicleSão .Paule
a 4 . COTOIniiFICIO GÁVEA_
tas, reboques, radiadores para veículos.
TIMONEIlift
rodas para veículos, selins, triciclea tiDE
rantes para veiculo'. vagões, velocípeEMPREENDIMENTOS I‘OBILIXRIOS
Nome comercial
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
Classe.
nano n.° 621.530, de 13-12-63
carros, toletes para carros
Titulo
Intemetal
Indústria Técnica de Estruturas Metálicas Ltda...
Termo n.° 621.536, de 13-12-63
Termos os. 621.540 e 621.542, de
Rio de aneiro
Ge?aldo Gomes Braz
13-12-63
Minas Gerais
indusal — Indústria Salgadinhos S. A.
São Paulo

tducandário.
'John Kerinedv
-

Çasa cias Balanças'

INDUSAL

INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classes: 6. 8, 17 e 50
INDÚSTRIA BRASILEIRA':
Titulo
Classe 16
Termo n.° 621.537, de 13-12-63
Classe 43
Classe 34
rara cristinguir estruturas metalicas em Waldeenir Paula Freitas Santos e An- Para distinguir: água mineral artificial,
Cortinas, capachos, encerados, fula..
geral, usadas nas construções
touio osé Gonçalves Moreira Leite
água tônica, guaraná, gasosa e refrescos sive para instalações hospitalares, linóGuanabara
em geral
leo% tapetes- era geral pare asaoalboa
Tèrmo n.° 62-1.531, de 13-12 1W •
e acedes e artigos de pele pare as
Classe 42
Luxor
Administração e Corretagens
mesmos fias, assadeira&
Aguardente, ap z aperitivos, bagaceiLula:
Classe 36
São P21.1.0
ra, batidas. brandi, bitter, cachaça, cel.-.PRORROGAÇÃO'
-_
_
velas, cidra, conhaque, extrato de mal- Para distinguir: Artigos de vestuários
• te permentado, fernet: genebra, gengi- e roupas feitas em geral: Agasalho&
giiiiiição brasileira ó.
birra, gim ginger, ldrsch, kummel. lico- aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Su.Perpai",-orres, marasquinhos, nectar, p:perment botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.íguliamentos
ponches, rum, sucos de frutas com
puças, casacão, coletes, capas, cheia.,
álcoor, vinhos, vodka e whisky
cachecol., calçados, chaeupt, cintos,
Classe • 41
Classes: 36, 39 e 45
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, cintas, combinações, corpinhos, calço
açúcar, alimentos para animais, amido, de senhoras e de criança'''. calções, CalExpressa() de propaganda
amênclicme, ameixas, amendoim, araruta, çai, camisa., camisolas, ~ema,
Timo n.° 621.538 de 13-12-63
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Antonio Jucá e Meio
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas, saias, casacos, chinelos, dominós, edtarMinas Gerais
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha; pes, fantasias. fardas para' militares, cocafé em p6 e em grão, camarão, canela legiais, fraldas, galochas, gravatas, gm-.
em pau e em pó, cacau, carnes, chã, ros, jogos de Brigaria, jaqueta., leques,
Nome civil
caramelos, chocolates, coafeitoa, cravo, luva:, ligas, lenços, mantda, meias,
cereais, cominho crem ede leite, cremes tunas, mantas, mandrião, mantilhas, pe,.
Virmo n." 621.532, de 13-12-63
alimenticlos, croquetes, compotas, can- let6a, palas, pealtoar, pulover, pelerinas,
Ota. Farmacêutica Organon do Brasil
gica. coalhadas castanha, cebola, condi- pema., ponches, polainas, pijamas, pa,
S.A.
mentos para alimentos, colorantes, alto., perneiras, quimos" regale!,
São paul()
chouriços, dendê, doces, doces de fru- robe de chambre, roupão, sobretadol,
tas, espinafre, essèncias alimentares, em- suspensórios, andas de banho, sand41121
padas. ervilhas, enxovas, extrato de' to- sweaters. aborta sungas, Molas, sw.,
mate, çarinhas alimentícias, favas, fé- tient, Glaciai, talar, toucas, turbaateA_,
culas. flocos, farelo, fermento+, feijão,
ternos, uniformam e ~tido.
figos, frios, frutas sècas, naturais e crisClasse 37
talizadas; glicose, goma de mascar, gor- Roupas brancas, pare cama e meia
duras, grânulos, grão de bino, gelatina, Acolchoados para cama*, coichas,
g
goiabada, geléias, herva dom, berra bertores, esfregões fronha*, guardana,
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite, pos, jogos bordados, jogos de toalha!,
condensado, leite em pó, legumes em lençóis, mantas para camas, panos paiR
o
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- cozinha e panos de preitos,toathas
Classe 3
sas alimenticias,- mariscos, manteiga, rosto e banho, toalhas de mesa, tw...
Classe 34
the reoduto fetromchutico indicado no
~mento cre urbes temem
margarina, marmelada, macarrão, mas- lhas para jantar, toalhas para chã
Meias

PRORJROGACÀO

~TEMI

itatátill3raa ieirs;
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arroz, atum, áveia, avelãs azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos bamboas, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão, canela
Termo n.? 621.547, de 13-12-63
pau e em pó, cacas. carnes, chá,
Sitio Real de . Santa Cri em
Casa Editora Vecchi Ltda.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
Guanabara
meais, cominho, creme de leite, cremes
(KING'S)
alhat duelos, croguiee. 'compotas, caagica, toaihadas, castanha, cebola condi..
13RORROGAÇ,
mentos para alimentos, colorantes,
Classes: 19 e 33
chouriços, dendê, doces, doces 6e fruTitulo
tas, espinafre, essências alimentares, eis,.
Termo n.° 621.558, de 13-12-1963
padas, ervilhas, mi:covas, extrato de t.'.
Deltracar Comércio e Representações mate, farinhas alimenticias, favas, féClasse 32
Limitada
Uni periódico
culas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
Guanabara
figos, frios, frutas sècas, nuturais e cria.
- Termos ns. 621.648- a 621.552, de talizadas; glicose, goma de mascar, gor13-12-63
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
.-DELTRACAR,
Sulsa Agro Industrial do Sul Ltda.
goiabada, geléias, turva doce, herva
Rio Grande 'do Sul
hortaliças, lagostas, lingual, leite.
Comércio e Representaçõii mate,
condensaao leite em pó, nucuel em
5
conserva, lentilhas, linguiça. (ouro; mas..
Ltda.,
;
sas alimenticias, 'ariscos. manteiga,
margarina, marme'ada, macarrão,' masNome Comercial
sa de tomate, met melado, mate, massas' paaa minaaua, molhos, moluscos,
Termo n.• 621.559, de 13-12-1963
Indústria, Brasileira'
mostrda, mortadela; nós moscada, noBerpeças Comércio de Peças e
zes; óleos comestiveis, ostras. ovas;
Classe 2
Acessór.os Ltda.pães, paios, pralinés, pimenta pós para
Substâncias e preparações químicas usaGuanaba.a
pudinm. pickles, peixes, presuntos, padas na agricultura, na horticultura, na
tês, e 'petit-ois pastilhas, pizzas pudins;
veterinária e para fins sanitários
queijos, rações balanceadas para milClasse 19 •
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Animais vivos inclusive aves, ovos,
sanduiches, salsichas. salines, si,pas eu.
em geral, inclusive do bicho da seda
Pf/eb.c>
!nadas, sorvetes, sucos de iornate e de
Classe 41
trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhaSubstâncias alimentícias e seus preparim. tremoços, tortas, tortas para ali.
rados. Ingredientes de alimentos. Esmento de animais e aves,. torrões, tonelsências alimenticias
cinho; vinagre
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
_Termo ri.° 621 .563; de 13-12-1963
inclnidas na classe 3
eRi"
n(51/4\
Administradora Imobiliária do Recife
Classe 45
Ltda.
y
ADIREL
Segmentes e mudas para a agricultura,
Pernambuco
a horticultura e a floricultura. Flores
ç°__‘›bsz'
naturais
Termo n.° 621.553, de 13-12-63
café, toalhas para banquetas. guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)

Teimo n.° 621.556, de 13-12-1963
Delphim Salum de Oliveira
Guanabara

Abril de 1964 12.43
Termo n..9 621.564, de 13-12-1963
Administradora Imobiliária do Recite
(Lida.
Pernambuco

LILIPUt

Classe 33
Adminiatração de bens
Tèrmo n.° 621.566, de 13-12-1963
Proequipamentos
Comércio de
Máquinas Ltda.
Guanabara

Proequipamentos

Classe 8
Para distinpuir: Máquinas e paitea de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosqucar: serras inectinicas, motores elétricos, alteruadores, ferramentas e placas para tornos, geradores p lainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecani.
cas, máquinas amassadeiras, misturadoras adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, má.
quinas de sempalhadoras, descascadoraa,
ventiladoras, moinhas para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras pulverizadoras, fresas, polarizes tranchaa,
tesouras ' mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas Centrifugas, rotativas, de deslocamento
•
e8
pistão para todos os fins, atletas, calTermo n.° 621.560, de 13-12-1963
deiras e turbinas, injetores para cal13erpeças Comércio de Peças e
deiras, eálvulas e trans p ortadores auAcessór:os Ltda.
torne,cos de alta e baixa pressão,
Guanabara
prensas hidráulicas, martelos mecânico/
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para us1.nar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
en canatórias, espuladdras, torcedetras,
Brasileira_
Indústria
ineadeiras, rolos e roletes, brunidorea
para cereais, máquinas para fabricar
Classe 21
papel e máquirias para febricar pape/ e
Veículos e suas partes integrantes não
máquinas de - impressão, dinatima
incluidas em outras classes
Nome Comercial
receptáculos
Termo n.0 621 .565, de 13-12-1963
Termo n.° 621.561, de 13-12-1963
Tirrno n.° 621 .567, de 13-12-1963
Frua Sorvetes Ltda.
Instituto Medicamenta Fontoura S.A.
Icre
•
José Edson Gomes
Guanabara
São Paulo
Guanabara

c-J

cg,

Sulsa Agro Industrial do Sul Ltda.

Rio Grande do Sul

Sulsa Agro Industrial
do Sul Ltda,'
Nome comercial
Termo n.° 621.555, de 13-12-63
Ivahir Salum de Oliveira
Guanabara

Indústria Brasileiri
•
Classe 19
Animais vivos inclusive aves, ovos em
— geral, inclusive do bicho da seda
Termo n.° 621.557, de 13-12-1963
Deltracar Comércio e Representações
Limitada
Guanabara

VeetAa,caft

Classe 41
Sorvetes, doces e salgados
Têm° n.° 621.562, de 13-12-1963
Cemar
Cereais Maranhão S.A.
Guanabara

C

E

R

Classe 3 Indústria Brasileira'
Um preparado farmacêutico indica" ne
hipertensão arterial.
arteriorclerose,
•
Classe 41
,Classe 21
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, aort:te crônica, obesidade, artritismo,
Veiculos e suas partes integrantes não açucar, alimentos para Plnicnais, amido, aneurisma de aorta, gota, linfatIsmo e
nilocardite
amendoim, ameixas. amêndoaa, araruta,
incluídas em outras classes

Classe 32
Almanaçuea, anuários,
álbum bera.
aos, cartazes: ettegogoe
jornais
nais estrangeiros, publicações nado
imorais
sam revistas. Propaganda
televisão, Jornais, p rogramasem rádio.
racliofentli
cos, peças teatrais e
cinematográfica*
riVidõtt Impreseaa

▪

—4

•

Termo a.* 621.568, de 13-12-1963
l'eaeira Barbosa & Cia. r.u..
Guanabara

Ttirmo n.° 621.574, de 13-12-1963
Boliche São Paulo Diversões Ltda.
S.r.i Paulo

PROSROCAeXtl

621.580, de 13-1243
Rasniro Almeida Gama
Pernambuco

Timm n..*

-

,JAIIE BOM PASTunw

.
Classe 41
Café torrado e moido
nano n.° 621.581, de 13-12-63
M. S. Arruda 6' Cia,
Paraíba

CAFE ITAPORANGA
Indústria brasiielrft

"t .

Uasse 42
!Vinho verde, gaseificado ou não
'rermo n.9 621.569 de 13-12-1963
Café Paulista • S.A.
I
Guanabara
e .:
g
PRORROGAcd0

AAPÉ PAULISTA VÁ

Classe 33
Titulo
Termo n.o 621.575, de 13-12-1963
J. A. S Iva & Cia. Ltda.
Novo Hamburgo

g

Nome Comercial
.5 Termo n.o 621.570, de 13-12-1963
Resitel Ltda. — Produtos Resinosos
São Paulo
.s

HESITEI.
INDOSTRIA BRASILEIRA,
Classe 1.
Esmalte sintético, óleo. solvente para
Sas industr.ais, resina e vernizes
Termo n.° 621.571, de 13-12-1963
Brasileira de
IBROC
.0cu1os Ltda.
São Paulo

n

INDOSTRIA BRASILEIRA

tria Braaileirái
• Zlasse 36
Calçados
Termo n.° 621.576, de 13-12-1042
' 1osé Nicolau e Pilho
Pernambuco

JOSÊ NICOLAU e

FILHO

Classe 4
Nome Comercial
Termo n." 621 .577, de 13-12-1963
Arte Couros Ltda.
1 /tico
Rio Grande do Sul

•

Classe 8
Aparelras de televisão
Têmio n.t 621.579, de 13-12-1963
A. Gonçalves Cardoso
São Paulo
PANIFIC--0.0f4

IGISEIRK"-CW64
- Classe
Titulo

'Ureia n.° 621.586, de 13-12-63
(Prorrogação)
Warner-Lambert Pharrnaceutica1
Company
Estados Unidos da América

Classe 48
Pasta para dentes
Termo n.° 621.587, de 13-12-63
•Acme Steel Company
Estados Unidos da-América

ACME
Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas indústrias
Temio n.'• 621.588, de 13-12-63
Sociedade Nacional de Administração,
Promoções e Relações Públicas

SONAPRE
Classe 50
Administração de empresa, inclusive or.
ganização e planejamento, realização
de protno5bes de pessoas e instituições,
relações públicas em geral
Tèrmo n.o 621.589, de 13-12-1963
- Standar Eiectrica S.A.
Guanabara

CARPI.NEÉSIS'
fridtistría brasileà%
Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.° 621.584. de 13-12-63
Transportes Santa Eulalla S. A.
Guanabara
„

jktoê

GRIPOMUIITOL

Ciaste 50 ,
Para ,distinguir: O timbre de requerente usado c em papéis de carta, Papéis
oficio, cartões comerciais e de vistes& envelopes de qualquer tipo. LateIftis, duplicatas, letras de ~Ido. cheques, notas promLssórias, debêntures.
apólices, ações, folhinhas, passagens
ntreaS, ferroviárias, rodoviária'. mad.
Umas, baú como bilhetes de sorteios',

Classe 41
• Café torrado e moído
Termo n.° 621.583, de _13-12-63
Deoclecio Coutinho de Araujo
Pernambuco

Indústria brasileira;

Classe 35
Couros e peles renaradas ou nao, camurças, cromos, vaquetas, pelicas e arTermo n.° 621.572, de 13-12-1963
Laboratório Euterápica Nacio nal S.A. tefatos dos mesmos: Almo çadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas,
São Paulo
chicotes de couro, carneiras, capas para
te
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
:h
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, porta^ /101MM/A BRAsitrim
chies 3a, porta-níqueis, pastas, pulseiras
Classe. 3
de couro, rédeas, selins, sacos para viaUm preparado farmacêutico indiçado no gem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
tratamento das gripes, traqueobronquites e' suas manifestações
Térmo n.° 621.578, de 13-12-1963
Janipsor Televisão Ltda.
Termo n.! 621.573, de 13-12-1963
Rio Grande do Sul
Empreendimentos Imobiliários M.
Lobato Ltda.
São Paulo

s:1Loutu

CORTES

rxi-cg =tria- brasilura

.,, Classe 28
, Armações para óculos de plásticos e
tartaruga

oro-

Classe 41
Café torrado e moldo
n, 621.582, de 13-12-63
. Tose Nicolau e Pilho
Pernambuco
rICAFt

a'

•••
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Classe 32
Almanaques, anilados, boletins boletim'
Impressos, crônicas, lomat:. revistas.
Peças cinematográficas, peças teatral*,
programas radiofônicos e programo
de televisão
Termo n.° 621.590, de 13-12-1963
' Rubens M: Tevall
Rio Grande do Sal

3
21° CS?)

_MODAS
Classe 33
Transportes coletivos
Terrno n.° 621.585, de 13-12-63
Quaker Chemical Corporation
Estados Unidos da Amér1cr

-lasse 47
Cr:e:posições consistindo de Stdrocartonetos e misturas de hidrocarbonetos, derivados do petróleo, transformados quimicamente e usados na laminacão de
metais como agentes lubrificantes, protetores e de limpeza, durante a manufatura, processamento ou manipulação
de aços ou metais

laptlEjt

-r

-5.2asse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas. , anáguas, blusas.
botas, bottnas. blusões, boinas babadouros, bonés. capacetes, cartolas, carapaças, casacão, coletes, capas, chaks.
cachecol., calçados chaéupt. cintas,
chatas, cosabinacbea cdrpinhos calcas
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. dominós, acharpez, fantasias fardas para militares, coa
legials. fraldas, galochas, gravatas, goe-'
roa. logos de lingerie. jaquetas...leque&
luvas, ligas, lenços, tnattá's metas.
maibs, mantas. mandrião mantilhas. pilet6s. palas. penhoar. pulover, pelarias*,
peugas, ponches, polainas, p ilamas. Pu
-nhas,perioulm.•gas,
robe de chambre. roup5ostsb-retudos,
suspensórios, saldas de liãtlh8 sandáliat
sweaters. shorts sunaat
tinta, alacks. tater roucas turbantes,
,
ternos, uniformes e vestidos

•
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sas, pincéis, preadedores de papéis. percevejos, réguas., atenda separadores
pastas para escritórios.-~ fechos de
escrevei e desenhos. máquinas de ma
para arquivos, sinetes, tintas para es-'
craves tiralinha. tintas para carimbos.
tintas pata duplicadores. tintas para impressão. Untas para desenhos. aparelhos
Nome Comercial
para Usar cópias. pastéis de tintas para
dançar. máquinas registradoras
A Ténno n.° 621.593, de 16-12-63
Arauto — Imobiliária e Construtora
Têrmo a.° 621.595, & 16-12-63
S/C
/nrrocenti Societá Generale Per L'induaSão Paulo 4
tria Metalurgica e Meccarsica
Itália
Termo a.° 621.551, de 13-12.4963
Rubens M. Tevala
R.o Grande do Sul

RUBENS M.

AR AU

Abril cie 1964 1255

-

•11.

gr'

•

Classe 16 •
Para distava: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argi.
ia. areia. azulejos, baseares balaustres.
blocos de emento. blocos para .pavi.
meataçãcs calhas , emento. cai. cré.
chapas isolantes. caibroa ansilhoe. co.
tunas. chapas para coberturaa caixas
d'água. caixas de descarga para liara
edificações . presnoldadas estuque. ensaia
são de base astáltico, estacam esqus.
drias. torros.• frisos. gesso, arades. janelas, estruturas metálicas pra constru.
ções lamelas de metal lad r ilhos, iam.
brta. M y st de func3a. rases tageoclis
material isolante amura his . e calor.
manilhas. massas para revezamento de
paredes. madeiras para asnstriaões
&amos produtos de base a.sti'sitiro. produtos para Etnias impermeablizantes
a 'argamassas de sirene- e cal Isicfrála
tico, pedregsal)o ptic.utu bambou:aos
ta perateabilizaates liou - daa mu sob outras tonna& para revestimantas e outros
usos nas construções. persianas. placas
para paVimeztação, pesas asna:nen/MS
deciasentt: ou gesso para reta3 • pare-

,elesi, guapa' para to. rar temas, massas

anusruidos para uso mas construções
parquetes portas, portões pisos. kr
leras para portas. ttlolos. meios de coa..
creta talhas. tacos tubos is venniaçaa
tanques de cimenta vigas afgamentos
vitr6s. veneziana..
'nano n. • 621.594, de 16-12-63
Atessandro Paparia/
Sito Pauto

PRORROGAÇÃ0

Classe 21

Para distinguir: Veiados e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveiss., auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de cambio. barcos
breques. braços ara veicuksa blefaistas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carias ambulantes. caminhões.
canoa, batotes canos-berços. carrostanques. carros-krigadores carros arr.
roças. rai-rocerias. chassis- chaas cir.
calares para veiculas. cubos de veicule*
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços. para veiculas, direçào, d esE
-cadeirs.tbo, maned
vaiares para, passageiros e para carga

engates para casros. eixos da direção
;teias. fronteiras para veiculo'. guidão

locomotivas lanchas, motociclos. molas
motocicletas. motocargas. moto furgões
manivelas, navios. ónibus. para-chegues.
para-lamas, para-hrisas, pedais. pantões.
rodas para bicicletas raios para bicicletas. reboques, radiadores para veiculas.
rodas para veiculo& selins. cicieis* tirantes para veicatos. vagões. velocipedes, varreis de cootrole do afogador e
A. T. A.
acelerador., tróleis. botelhas, ' varaes de
Bra'sileire
In gurtria
carros. toletes para carros
Termo n. 9 621.596, de 16-12-63
Classe 17
S. R. Fábrica de Tecidos e Bordados
Para dist,nguii maquinas • instalações
'Lapa"
para escritórios e desenhos em geral:
São Paulo
Arquivos para correspondendo almatadas para carimbos e para untas abridores de cartas. arquivos.. apontadores,
IRORROGACh
berços para mata-borrão borrachas.
brochas. canetas para desatinos. corta-torci de papei, colchetes. carimbadores
cestos para papéis t COMSpoadeaCia
classificadores. clips. coladares canetas.
compassos. cofres, canetas tinteiros, canetas es f erográficas desenhadores, data
BRASILEIRA
IN OU SI Ri A
dores com minaz descanaos para lápis
e canetas: esquadros. espátulas. furada
res. tussas. fichários. fitas para máqui....-aasse 24
nas de escrever. fichas para arquivos.
máquinas para escrevei. calcular, e sca Arreratos de algodão, nylon, putsocos,
card .setuntraa stepamotl eme; amo Unhamo, caro& juta, l. linho, pacogradapeara goma ará4,ica. pomadores paco. ratai, raion, seda natural e outras
grampeadores. grampod e ganchos para fibras: Alamares, atacadores. bicos, bolescritórios gis godets, instrumentos de sas de tecidos para senhoras. bordados;
escrevei e da desenhos. lápis 'apiseirzs. borlas, bandejas, cordões, cadarços, demolhadorea alara-borrão calamina, e bruns, esfeites. entremeio- etiquetas. enapetrechos, para apontar 1 4.- f s mapa tretelas, flâmulas fitas franlas. filtros
tecos niarroa para escritórios e para de café, galões. laços de chapéus, mo.desenhoa papel cai Sono perfuradores chilas. mantas. nesgas. ombreiras.
metal pas. rsa para escritórios com i fe- samanarise, palmilhas. pavios. passachos
apeai. • porta'unteiroa. porta. manes. pon-pena, pingentes,. rendas, rélà Ma
Dália -canetas
pura carimbos (temi redes. sacos, sacolas, sacas. sap.rLcartss. porta blocos. penas, pren cas, tirar, telas para bordar e largas

t'F,T,ÉLAPKI

Temia n.° 621.597, de 16-12-63
jacob Mantas/amen Minatti
Paraná
PRORROGAçÃo

Casse- I/
Para distinguir: Foices
Tenno n.° 621.598. de 16-12-63
Geosonda — Serviços Geotécnicos de
Sgulagens e Fundações Ltda.
São Paulo

to ou gesso para tectos e paredes, papel
para forra . casas, massas ant/-ruldos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para poetas. tijolos. tubos de concreto; telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de d, esentoa vigas, vigamentos. vitrba
Classe 26
Artefato% da madeira em geral: Árgoa b tecel
aix
las
resr.
x , a19 tedo
ões.
bws,
e para vitcines. artefatos de
deira
para caixa*. tppume, bande)as,
batedores
calxaj
abes. caixotes. cavaletes, cunhas. cruzetas, cubar, caçamba, colheres. Ustos
para pães, cepos para cosinha. cabos

para ferramentas, cantoneiras, angradados, estrados, amarinhais, estalos, ar-

Prensedeiras. embalagens de nadelrat,
escada, formas, gaiolas, guarablições
Pai nt porta-blocos, guarnições para cortinas. guarnições' de madeiras para
PRORROGAÇÃO
utensilios domésticos. grfos, malas de
madeira, palitos, pratos pipas, piam
puxadores, prendedores de roupas, pedestais Monogramas, palitas. pasinhas.
garkahos e colheres para sorvetes, palitos para dentes, tabelas de passar roupas, táboas de carne, tonéis,. torneiras,
tambores,. tampas, !apostes* de madeira,
saidinha, rolos, rossains a vasas
Classe 33
Classe 41
Para distinguir: Projetos, consolidação Amiadoas, raruta,
alpiste, aveia. analde fundações, provas de -cargas. sondagens de qualquer tipo para fundações do,, ameixas.. azeites. açiicar. azeitonas,
de et/ridos, pontes, túneis, barragens, aveia, atum. amendoim, 'aihns, balas,
buelros, pesquisas de argila e areia para bombons, biscoitos bolachas, kfatatass
eerãraica, peritagens. sondagens do sub- bananaday- botos.- bacalhau. , banha, camela, chouriço, chocolate, caramelos,
solo
coalhada, camarao, carnes de baleai,
Terno a.° 621.599, de 12-12-63
,camteitoa, cacau. cereais, cebola.. creme
Produtos Quírnicos Clernantt S. A. de leite. creme de milho. ' condimentos.
São Paulo
crustáceos, chá, .cravo, café, caagica,
ceco, castanhas. com:o)sa cang:quinha.
coaservas alimeaticias. doces, drops. ISPRORROGAÇÃO
dadas, frutas, frutas secas. frutas em
caldas, frutas cristalizadas e trinas compotas, féculas, figo, fermento, farinhas,
/ Fava, farelo, tutta gomas,,:phra mascar,
gr-Mias. goiabada.sgordurasS gra° de bico, ¡laces, gnose. baunilhas, extrato
para doces,, extrato de tomate,
ervilhas,
,eazova, extrata de carne, flocos: assim.
eia para balas, doces e alimentos, gelatinas. granuios, herva-doce, inig uas, liaquica. leite lombo, leite condensado, leiClasse 46
te em pó, legumes, lentilhas, iagasta,
Para distinguir: Gira para soalhos. trieL marmeladas, mortadelas, manteiga.
Termos as. 621.600 a 621.614. de
mostarda: olarias°, moluscos, molhos,
16-12-63
margarina, musas alimenticias. massas
de tomate, ateado, nós-massada, óleos
Transparaná S. A.
Paraná.
coatestivels, ostras. palosa,,pessegada,
',tátil, pescada. peites, patê& pastilhas,
pós para pudins, pralinés. pães, pimenta.
rRANSPARAN'A
preiuntos, polvilho, queilos quisera de
Classe lb
milho, rações balanceadas, requeijão,
Para distinguir: Materiais para constru- roscas, saga, saniames, semolina de trições e decorações: Argamassas. argila. •o,. sopas enlatadas, sucos de trutas,
areia. azulejos, batentes. balaustres, blo- salsichas, sal. toucinho, tremoços, trigo,
cos de cimento, blocos para pavimenta- torta, tosrões, torradas. taxi:taras, tapiocas, vinagre e xarque
ção. calhas. -cimento. cal. cre. chapas
Isolantes. caibros, caixilhos, colunas.
Classe 42
chapas para cobertares caixas d'água, Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
caixas para coberturas. caixas d'água, batidas, brandy, bitter, cachaça, cervecaixas de descarga pra lixos, edifica- jas, cidra, conhaque; extrato de malte
ções presnoldadas. estuque. etaulsão de fermentado:. Sernet; genebra gengibirra:
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- gira gingen kirsch, kuniunel; licores;
turas metálicas para construções. lame- maarsquinhos; ' nectan piperruitn. ponlas de metal, ladrilhos. lambris, luvas ches; rum; suco de frutas com álcool;
de junção. lages. lagestas. material /rovinhos, vodka e whisky
lantes contra frio e calor, manilhas, masClasse 43
sas para revestimentos de paredes. madeiras para construções. mosaicos. pro- ,Aguas gasosas e minerais, artificiais ou
dutos de base asfáltico, produtos para não, águas tônicas, bebidas efervescentornar impenneabilizantes as argamas- tes sem álcool, caldo de cana. guaranás,
sas de cimento e caL ha3sSulica. pedre- laranjadas, limonadas, refrescos, sodas
limonadas, xaropes para refrescos'
gulho ortalutos betuminosos: impertneaClasse 37
bilizantes. licitados ou sob outras formas
7
para revestimentos e outros usos nas Roupas brancaa, para cama e mesa:
construções persianas. placas para pa- Acolchoados para camas, colchas, covimentação. peças ornamentais de eimen. bertores, esfregões, fronhas, auardana-
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Classe 36
Tèrmo n.° 621.618, de 16-12-63
pos, jogos bordados, jogas de toalhas, parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
, lençóis, mantas para camas, panos para refinado, bronze, bronze em bruto ou Para distinguir: Aventais, blusas, blua Cea -- Centro de Estudos Administrativos S/C
cosinha e- panos de pratos. toalhas de parcialmente trakalhado, bronze de sõea, boinas, botas, babadouros, casa
cos, coletes, capas, chatas, cachecols,
São Paulo
rosto e banho, toalhas de mesa, toa- manganês, bronze em pó, bronze em calçados
chapéus, Cintas, combinações,
Classe 33
lhai para jantar, toalhas para _chá e barra, em fio, chumbo 'em bruto ou corpinhos.
calças. calções, camisas. ta;
parcialmente
preparado,
cimento
metoalhas
para
banquetas,
guarni• café,
•ções para cama e mesa, toalhinhas tálico, cobalto, bruto ou piarcialmente misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
C E A
trabalhado. couraças, estanho bruto ou ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
(cobre pão)
Sao
Paulo-Capitai
cueiros,
casacão,
dominós,
echaapes.
Classe 40
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
Pára 'distinguir: Móveis-em geral, de bruto ou parcialmente trabalhado, ferro fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaSão Paulo
metal. vidro, de aço ou madeira, esto- em barra, ferro manganês, ferro velho. quetai, luvas, ligas, lenços, leques
Insígnia
(nanais,
meias,
tnaillots.
mantas.
man
fados ou não, inclusive móveis para es- gusa em bruto ou parcialmente trabadrião,
malhas,
paletós.
palas,
penhoar
Tértno n.° 621.619, de 16-12-63
critório. Armários, armaários rara ba- lhado, gusa tempe rado. gusa maleável, pragas.- puloveres, ponches, peterinas
Lanifício Inglez S. A.
nheiros e para roupas usadas. almofa- lâminas de metal.. ,ta em fóltaa. latão polainas, pijamas, punhos. robe de
São Pauli,
das, acolchoados para móveis. bancos. em' filha, latão em . chapas, latão em chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
balcões, banquetas. bandejas, domicilia- vergalhões, liga metálica, litrialhas
trens, taillenrs, toucas e vestidos
res, berços, biombos, cadeiras. carriaboa magnésio. manganês. metais não traba
PRORROGAÇÃO
Classe 21
para chá e café, conjuntos para doi- lhados ou parcialmente trabalhado, me- Para distinguir: Velculos e suas partes
mitórios, conjuntos para sala de jan- tais em massa, metais estampados, Integrantes: Aros para bicicletas, autotar e sala de visitas, coujuntos o sra metais' para solda, niquel; ouro zinco móveis. auto-caminhões, aviões, amorterraços, jardim e praia. cOnjustos ,cie
corrugado e zinco liso. em 'lhas
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
armários e gabinetes para copa e co
"Classe 4'
breques. braços ara veiculos, biciclezinha. camas cabides, cadeiras gira- Substâncias e Produtos de origem ani- tas. carrinhos de mão e carretas,. cami.
tórias, cadeiras de oaianço, caixa de mal, vegetal ou mineral, em bruto ou nhonetes. carros ambulantes, caminhões.
rádio, colchões, colchões de mola. dia parcialmente preparados: Abrasivos em carros, tratores carros-berços, carrospensas, divisões, cla rins, discotecas de bruto. - argila refratária, asfáltico em tanques, carros-irrigadores, carros, cara
Madeira. espreguiçadeirasi- guarda-1 ou- oruto, algodão em bruto,' borracha - em foças, carrocerias. chassis, chaas cirpaz, estantes, mesas, mesinhas, mesi- oruto. bauxita, benjoim, breu. cantora. culares para veiculos, cubos de veiculos
ESPL4 3TSIA BRASILEIRA
abas para rádio' e televisão, - mesinha caolim, chifres, ceras de plantas,' ceras carrinhos para máquinas de \escrever,
para maquinal de 'escrever, Móveis. pa- vegetais de carnauba e aricuri, crina corrediços, para veículos. direção. desli
Classe 24
levisão, molduras para "vadios s orta. de cavalo crina em geral, cortiça em gadeiras. 'estribos, escadas rolantei, eleAlamares,
atacadores
para espartilho
-atrasos:. poltronas; poltronas-camas; bruto, cascas vegetais, espato, ervas vadores para passageiros e para carga
e
calçados,
ataduras
de
algodão par
prateleiras. porta: chapéus. sotás,
medicinais, extratos oleosos, estopas. engates para carros, eixos de Streção. diversosfins, exceto para fins mediei
sofás-camas, travesseiros e
enxofre.. &ilhas. abras. vegetais, flores Sreios, fronteiras para veiculoa, guidão. nais, bandeiras, bordados, braçadeiras
vitrines
secas. grafites, goma em bruto, granito locomotivas, lanchas,. motocfclos, molas,
borlas, cadeados, capas para móveis
• Classe 15 a •
em bruto,' kiesalghur, líquidos de p lan- motocicletas. motocargas. moto furgões.
Para distingi?.... Artefatos de porcelana tas. latex em bruto . ou parcialmente manivelas, navios, ónibus, para-choques. pianos. carapuças ...para cavalos, cor
faiança..barrá e terracota louças vidra. preparados, minérios metálicos madei- para-lamas, para-brisas, pedais: pantões, dões, debruns, la, fitas, forros, franjas
das para uso caseiro, adornos, tias ar- ras em bruto ou parcialmente traba- rodas para bicicletas, raios para bicicle- festão, feltro para órgão, halos, galar
dates, lamparinas, mochilas, mosquetel
tísticos e instalações sanitárias; artetatos lhadas, era toras, serradas e aplainadas
de ceramica para uso caseiro, .adornos e mica, mármores em bruto, Oxida de tas, reboques, radiadores para veiculos. roa,. nesgas, ombreiras e enchilnento
fins artísticos. alguidares. aliaotarizes, manganes, óleos de cascas . vegetais, rodas para veiculOs, selins, tricicles, ti- para roupas de, homens e senhora
assadeiras., barris, bules, bidês, bacias, óleos em bruto ou parcialmente prepa- rantes para veiculoa. vagões, velocipe- panos para en cenes de móveis, ng
bebedouros, biscoiteiras. bombOnieres. rados, plumbagina eia bruto, pó de des, varetas de controle do atogador e fazendo parte dos mesmos, palmilha
p adejas, aaheiras, copos, consolos, cal- moldagem para fundições, pedras bri- acelerador, tróleis, troleibus. varaes de passanaares, pavios. rédeas, rendas, la
carros, toletes para carros
des, sacas, sinhaninhas para vestida
deirões. cântaros, cadinhos. coisas, tadas.- piche em bruto, , pedra calcária,
telas, tampos para 'almofadas, não 1
.cubas compoteiras comedores para aves. plaraos medicinais, pedras em -bruto,
Termo n.° 621.615, de 16-12-63
caçarolas, canecas, centro de mesa,, des- quebracho, raizes vegetais, resinas, re- Artefatos de Cimento 'Eterno" Ltda.. rendo parte de móveis, artigos êsts
cansa-talheres, escPradeiras. tórmas. fil- sinas naturais, residuos texteis, ãillcio.
feitos de algodão, cânhamo, linho, jut
São Paulo
tros, graus, globos, jarras, jardineiras,. •seivas, talco
seda, rabo. lã. pêlo e fibras não
eni bruto, xisto, xisto
licoreiros, , leiteiras, lavatórios. manta-.
Incluídos em outras classes
Classe
35
guelras. mortngas, nichos pi.
•ORROGAÇÃO
Para
distinguir:
Couros
e
peles
prepa.
Termo
n.° 621.620, de 16-12-63
reá, pratos, pilões, pratas para ornatos,
"Sivam" Companhia de Produtos Pa
a pias, paios, porta juin, pousa porta- radas ou não e seus artefatos: camurças
Fomento Agro-Pecuário
toalhas, porta-papéis nigléalcos sopei- vaquetas, cromos, pelicas e seus arte
São Paulo
ras, saladeiras. saleiros. serviços pari fatos: almofadas de couro, revestimenrefrescos,- serviços para trios, chá e tos de couro e 'peles, arreios, bolsas
jantar, travessas, talhas, taças, toldas, carteiras, caixas, chicotes de couro- car.
vasilhames vasos sanitários, icaras neiras, capas, astojos, malas, maletas,
7RORROGÀÇÃO
geguarnições de couro para veiculoa, caClasse 38
Para diatiaguir: Aros para guardanapos pas para livros e álbuns, porta-notas.
de papel aglutinado, blocos para cor. porta-chaves. porta-niqueis rédeas, pasClasse 16
.
respondência, blocos para cálculos, blo. tas. selins, sacos para viagens, sacolas.
coa Para -anotações, calços de tpogra- solas e solados de couro, tirantes de
Para distinguir: Concreto a-sanado
arreios e valises
fia de papel ou papeUo, cápsulas- .de
• \
Termo n. o 621.616, de 16-12-63
Classe 14 •
Papel. caixas de 'Pa p elã o , acdernetas, caTaansparaná S. À.
comum,.
laminado,
trabalhado
—
'Vidro
dernetas. cadernos, caixas de cartão,
Paraná
caixas para papelaria, cartões de visi em tôdas as formas e preparos. vidro
tas ou comerciais, cartões indicai, con- crista) para todos os fins, vidro indusfet., envOlucros para charutos de papel triai com telas de metal ou composiTRANSPARANA S/A.
envelopes,, etiquetas, f al has índices,fo- ções especiais: ampolas, aquários, asClasses: 2 e 41
lhas de celulose, livros com molas,- li- sadeiras, almoisirizes, bandejas, cubeSinal de propaganda
Nome comercial
vros fiscais, mataborrão, ornamentos de tas.. Cadinhos. Cântaros. cálices, centro
Tênmo n.° 621 ,621, de 16-12-63
papel transparente, papeis sem impres- de mesa, cápsulas copos, espelhos, esTermo n.° 621.617, de 16-12-63
Cia. Swift do Brasil S. A.
- ,são, papelinos, papeis em braisco para carradeiras. frascos, formas para doces,. Arauto — Imobiliária e Construtora
São Paute
impressão, papeis fantasia, menos para fôrma para itirnos, fios de ,vidro, garS/C Ltda.
São Paulo
.urrar 'paredes,' papei almaço com ou rafas, garrafões, , graus, globos, haste.,
• sem palita, papel crepon, papel de seda, jarros. jardineiras, lIcorelros, mamadei'USE VIVA
•
papel em bobina para impressão, papei ras, mantegueiras, pratos, pires, porta
E
VIVA
IZFERENÇA
ftRAUTO-IMOBI LIARIA
encerado, apel higiênico, papel imper- jóias. paliteiros. potes, pendentes, pemeável', para copiar, papel ^ para-- dese. destais, saladeiras, serviços para te
Classes: 46 e 1c
E
CONSTRUTORA S/C,
•nlios, papel para embrulho impermeabi- frescos. saleiros, tubos, tigelas, traves.
Expressão de propaganda
LTDA.
vasos,
vasilhames,
vidro
para
ai
ias,
lizado - papel para encadernar, papel paTermo n.° 621.622, de. 16-12-63
ra imparnir, papel arafinado para em- draçass , vidro para relógios, varetas,
Cia, Swift do • Brasil S. À.
vidros
para
conta-gotas,
vidro'
para
brulhos, papelão, reciientes de papel,
São Paulo .automóveis
e
para
para-brisas
e
rosetas de papel, rótulos de papel, tu_
xicaras.
Nome civil
• boa postais de cartão
n- -

Claue 5
Ao em bruto, aço preparado, aço

VIVA A rIFEREN

•

doca, ace para, tf" aço fundido, aço

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 5,00

Classes: 41, 46- e,
Expressão de propaganda

