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CAPITAL FEDERAL
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TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 1984

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE

Decia‘ics do Secretário da Indústria

INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO N4(IIONAL

Rio, 1 de julho de 1964
Cocito Irmãos Técnico e Comercial
S. A. no recurso interposto ao deferimento do termo 60.092 - privilégio
de invenção.
Aperfeiçoamentos em aparelhos aplicadores e dosadores de liquido& em
baixo ponto de ebulição - do requerente - Blemco S. A. Importadora
e Exportadora.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço cio recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
4.048, de 29 de fevereiro de 1961 e
da Portaria 216, de 27.9.1963, e lhe
dou provimento, para reformar o despacho recorrido, que aplicou o artigo
7.°. parágrafo 1.°. do Código da Propriedade Industrial.
Rio de janeiro. 17 de dezembro de
1963. - Ass. Jose /orlado Caldeira
Verciani -- Secretário da Indústria
Republicado por ter saido com incorreções).
Keyes Fibre Ceampany - recorrendo do despacho de indeferimento do
termo 77.052, privilégio de invenção
para: Painel Construtivo e processo
para a sua fabricação.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Recebo o recurso e dou-lhe provito, na forma dos pareceres. de janeiro, 29-6-1964. Ass..
fase linacio Caldeira Verciani Secretário da Indústria.
Gertrudes Lourenço & Cia. Ltda..
GO recurso interposto ao indeferimenlp do termo 81.370, modelo de utilidade Nervo modelo de dispositivo
para a distribuição de palitos, cigarra e outros.
O Sr. Seçretário da Indústria exarou o seguinte despacho:
Deixo de conhecer do recurso, por
ter sido o menno abandonado. nos
OTMOS do artigo 197, do CPI, e em
face do parecer do Sr. Assistente juddico desta 'Secretaria.
Em 24 de junho de 1964 - Asa.
Pose Ignacio Caldeira Verciani - Setretário da Indústria.
°evita Harris Products, Inc. - no
recurso Interposto ao deferimento do
térmo 103.686
mono industrial
Nervo modelo de bucha para olhede molas de veiculo'
do reguetente: Edy Guggisberg,

ca

O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho:
Recebo o recurso e dou-lhe provimento, na forma dos pareceres.
Rio de janeiro, 29 de junho de 1964.
- Asa. José Ignacio Caldeira Ver.
cian ; - Secretário da Indústria.
S. A. Indústrias Reunidas F. Materazzo no recurso interposto ao
Indeferimento do termo 105-.216 modelo industrial para -- Nervo e
original desenho ornamental para tecidos.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho: _
-Conheço do recurso e nego-lhe provimento, de cindo com os pareceres.
Em 29 de junho de 1964. - Asa.
José Ignacio Caldeira Verdura -

Secretário da Indestria. .
Sacha Aktiengseilschaft
Fichei
no pedido de reconsideração no pedido de modelo de utilidade para
Amortecedor Hidráulico - terão número 137.190 -t que deferiu - do requerente josé Danilo De! Blanco.

O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Aprovo o parecer do Sr. Assistente
Jurídico e tomo sem efeito o despacho
de fls. Restitua-se ao DNPI, a fim
de serem apreciados os inclusos pedidos de reconsideração.
Rio de janeiro, 29 de junho de 1964,
- Asa. José Ignacio Caldeira Verciani - Secretário da Indústria.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Exigência
Rio, 1 de julho de 1964
Manoel de Lima •- na concessão da
patente de privflégio de invenção para
- Aparelho pura cflcclar linhas férreas •-• processo 57, de 1963 - Regularize o pedido.
Termo n.° 146.949 -- Pedro Corredor Rornan Mantenho a exigência.
N.° 146.950 .-- Renato Vecchio
Arnaldo Figueiredo - Mantenho a
exigência.
N.° 147.710 .-- Celine Esteve& da
Silva an Mantenho a exigência.

1

denominação CINPAL -.. 'regiatrach.
neste Departamento, como bem fada.
rece o parecer da Divisão de Marcas.
EXPEDIENTE

Reconsideração de Despacho

Satoshi Tadeu° -- no pedido de
nconsideração do despacho de indeferimento do tézeno 119.746 - modelo industrial para Um -ovo ti •
po de estojo para sombrinhas.
Tendo em vista o pedido de reconsideração, reformo o despacho que
indeferiu o presente pedido, para o
eleito de conceder a patente como
modelo industrial, conforme sugerem
os técnicos da Divisão de Patentes.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Marca Indeferida

• Rio, 1 de julho de 1964
Tertno n.° 314.862 -- marca Rotary
- classe 17 - Requerentes: Albert
Ghinsberg - Giuseppe , Ghimsberg David Rathsprec.her Indefao o &e;
dido, com base no artigo 96 do
digo, tendo em vista a impugnação
apresentada, comprovando o uso anterior da marca conforme esclarece o
parecer da Divisão Jurídica.
Termo 316.443 . - marca Rotary cresse 17 - de: Turimex Importação
e Comércio Ltda. - Indefiro o pedido com base no artigo 96 do C6digo, tendo em vista a impugnação
apresentada, comprovando n uso anterior. de marca. conforme esclarece o
parecer da Divisão jezidica.

•

SEÇÃO Dr
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Exigências

Rio, 1 de julho de 1964
Luccazone Indústria e Comércio de
Bebidas Ltda. no pedido de recoza.
sideração do despacho de deferiment,
do termo 507.119
m5rca: Alcacho
fra
preste- esclarecimentos.
Recurso

Nese Celulose, Papel e Emba
gens Ltda.., •recorrendo do despe(
de arquivamento do tenno 103.929
modelo de upiidade.

EXPEDIENTE DO DIREtOR
DE DIVISÃO DE PATENTES
Rio, 1 de julho de' 1964
, Notificação:
Uma vez decorrido o prazo 'de ri
curso previsto pelo artigo 14 da Li
n. • 4.048, de 29.12.61 e mais da
dias - para eventuais juntadas de ta
cursos, e do mesmo não se tendo va
lido nenhum interessado. ficam !latia
cados os requerentes abaixo menciona
dos a comparecer a este Deputar:len
to a fim de efetuarem o pagamento de
taxa final concernente a expedição doi
respectivos certificados dentro do pra.
ao de sessenta dias - na forma els
parágrafo único do artigo 134 do C&
digo da Propriedade Industrla/c

Exigências

Privilégio de Invenção Deferidos

Termo n.° 325.682 - Engarrafada
ra Três Chaves Ltda. -- Preliminara
mente, preste esclarecimentos se a sede
do seu estabelecimento st encontra no
município de Parnaiba. Prove com da
comento hábil.
Torno sem efeito o despacho que
arquivou o processo..

Termos:
N.° 74.126 Aperfeiçoamentos ema
pilhas galvanicas estanques e liquida
e resistentes ao choque, em especial
em forma cilindrica •-• Requerentes
Pertrix Union G.M.G.H.
N.° 96.169 •-• P.rocessamento de

Reconsideração de Despacho

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis no pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do termo 331.609 -- nome comercial - Cinpal Cia: Industrial de
Peças para Automó vais Reconsidero o despacho . que indeferiu o presente pedido, para efeito de conceder o
registro, unia vez que se trata de um
nome comercial devidamente legaliza.
do e em uso desde 1954, e nua tema a

materiais termoplásticos - Requeren-

te: Canadian Industries Limited.

97.0P3 - Processo de formar
materiais espumados resiliente, de polia
ceetana de poros -elbertos a base de
poli-eter - Requerente: Hudson Poam
Plastic& Corporation.
14-.* 102.175
Processo para pra.
parar
4 1- cloro - 3 - ceto -na
delta
4
esteroides
Requereste
te: Societá FannaceutIcl Italie.
N.° 103.713 - Aperfeiçoamento em
papel dhnensionaknente estável
mamute: Norton CCGGOGOV.
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- • Repartições Públicas
deverão '.'remeter o expediente
destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONALnais.'diáriamente. até is 15 horas.
DIRETOR • GERAL
- As-recla-mhções • Ni-adenALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes á...m'atéria *retribuldà, hos ViCHEFE DA SEÇÃO b neowolo
sas de erros-ou-omissõesnterérão CHEFE oo SERVIÇO oa ~cações
FLORIANO GUIMARÃES
ser formuladas por escrito, á MURILO F aPREIRA ALVES
Seção de Redação, das 9 às 17.30
horas, no máximo até 72 horas
DIÁRIO OFICIAL
após a saida dos órgãos oficiais.
saçAo tst
IL•çie d. publlaislamo do dmipradionto do Departament•
Os originais deverão ser
Naolonat de ProprIm•ad• IndustrIal de INlinhotérI•
dactilografados e autenticados.
da 'fl.:1UL~ • Com/irei°
ressalvadas. por quem de direito,
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Exouziadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
FUNCIONÁRIOS
assinaturas poder-se-ão toMar, REPARTIÇÕES E PARTICULARES . r
Capital e Interior:
Capital e Interior: em qualquer época. por seis me•
ses ou um ano.
&mestre . .... Cr$ 600,00 Seniestre .
Cr$ 450,00
As assinaturas vencidas Ano .
Cr$ 1.200.00 Ano .
Cr$ 900,00
poderão ser suspensos sem aviso
Exterior:
Exterior:
prévio.
Cr$ 1.300,00 Ano .
Ano •
Cr$ 1.000.00
a
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro. o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pradade de suas assinaturas, na findará.
viclenciar a respectiva renovação
parte superior do enderêço vão A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
impressos o número do talão de continu:dade no recebimento dos trinta (30) dias.

- As 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 comp...
tentes.
- A fim de possibilitar a re.
messa de valdres d'ompanhados •
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Deportamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assiiattzra.
• •
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do irtsino
ano, e de -Cr$ 1,00, po, ano
decorrido

N.9 113.242 -,- Aperfeiçoamen- N. V. Philips' Gloeilampenfalrietos .em válvula •de conlrõle ter- ken.
NP 119.028 - Processo do famostatica - Requerente - Robertshaw Fulton Controls Company bricação de pós de grãos grasses
N.o 115.929 - Aperfeiçoarnen- e de aglomerados de pós finos sotos em ou relativos ,a, dispositivos lúveis, e instalação para a realide transformação de energia para zação do mesmo - Requerente gravar ou esquedrinhar uma ra- Soeieté Alfa Lavai.
N.° 119.039 - Aperfeiçoamennhura de gravação - Requerente
- N. V. Philips' Gloeilampenfa- tos trazidos aos visores opticos e
suas aplicações - Requerente brieken.
NP 132.516 - Processo de pre- Pieira Cibie.
N.o 119.616 - Paineis mutáveis
paração de substâncias esteroides
Requerente - Jack S.- Halperin
- Requerente - Herchel Smith.
NP -130.545 - Aparelho de meNP 137.510 - Aperfeiçoamentos em ou relativas a processos de dição auto esquilibrador - Requefabricação de cabeças magnéticas rente Afineapolis Honeywell Re- Requerente - N. V. Philip' gulador 'Company.
NP 131.033 - AperfeiçoamenGloeilampenfabrieken,
NP 143.811 - Processo de pre- to em disjuntor elétrico do tipo
ração de cetonas es,feroides - Re- de .jato de gás - Requerente General Electric Company.
querente - llerchei Smit.
N. o 115.171 - Um nôvo modelo
N.° 137.220 - Aperfeiçoamende calendário perpétuo - Reque- tos em interruptor de circuito
rente - F. Ortandi S. A. Indús- elétrico com aGo limitadora de
tria e Comércio..
corrente - Requerente - General Etectric Company,
N.o 100.088 - Dispositivo de
N.° 137.550 - AperfeiçoamenTe:a Filtrante - Requerente - tos
relativo: a ccnjuntos comuta'bis Enterprises
N.° 118.731 - Válvula termos- dores para telecomunicação autotática de expansão - Requerente mática - Requerente' Associated
Electrical Industrie9 Limiteci,
- Alberto Boton.
N. o 138.468 , - Nõvo prorezso
N.° 118.878 - A p erfeiçoamende
fabricação de chapas acrilicas
tos em ou relativos a aparelhos de
barbear a seco comp reendendo urna feitas da polimenização do monõcâmara de cabelo com uma porti- mer de Methyl Methacrylato Requerente: Delaco Comércio Innhola - Requenente - N. V,
dústria S.A.
Gloeilampepfabrieken.
N 113.011 - Processo para a
N. o 143.377 -I Dispositivo de
obtenção de alcois, ácidos e
N.o 118.923 - AperfeiçOamenpouco volateis e de derivados tos em ou relativos a desmodula- contrõle com elemento] edáticos
dos pouco
dos. mesmos - Requerente - Jo- dores - Requente - N. V. Phi- para elevador de corrente contínua ---- Requerente: Indástrias
seph Schierholt.
lips' Gloeilampenfabrieken.
N.° 413.151 - Reações QuímiNP 118.987 . - Aperfeiçoamen- Villares S.A.
cas Orovocadas por fluxo de ar-eo tos em chave 'elétrica de desliga- o
- Requerente - Union Caribde mento automático
Restauranção de priviléctio de
Requerente
!Invenção:
Corporation,
- Loiuse Noemie Marcellet.
118.934 - AOrfeienarnenN.0 112..240 - Aperfeiçoamen- tosNP
• Têrmo:
em ou relacionados com, artos em dispoSitivos de contróle - ranjes
de
circuitos,
rara
Ilar
N. o 65 498 - Nôvo acenorio
nequerente - Rebertshaw Fulton
sinais ,eMtriens,
fteciiierente - para veículos automotrizes - Re.
Controla Company.

querente: Clemente MatenSen. Concedo o desarquivamento.

EXPEDIENTE

N.° 106.042 - Motor de combustão iuterna a quatro tempos com 'êmRequerente: N S
bolo rotativo
- Werke Aktiengsellscbalt e Falia
Wankel.
N,° 106.725 - Aperfeiçoamentos em sifões para pias, lavatórios,
mictórios e outros usos - Requerente - Esteves 45: Cia, Ltda.
NP 108.335 - Processo e aparelho para a produção de borracha sintética celular - Requerente - *Dunlop Rubber Company
Limiteci.
N.o 110.008 - Processo para a
Pre p aração de um co-polimerd de
enxerto de um poli metaerilato de
alcoila - Requerente - Rohm &
lhas Company.
N.° 110.317 - Processo para
colar quaisquer materiais sóldos
constituídos de substâncias iguais
ou diferentes - Requerente Farbenfabriken Bayer Aktiengessellschaft.
N.o 111.037 Eletródios &'• baterias e processos para fazer es
mesmos - Requerente - The
Electric Storage Batlery Company.
NP 111.781 - Processo para o
tratamento contínuo de um primeiro líquido mediante de s ••• segundo liquido que é imiscfvei com
ele - R e querente - Shell Inter. nationale Research MrtatschaPPij
N. V.

Restauração de modelo de utilidade:
15o.
N.T:r1m
;407 - Alarma Cimmador contra ladrões - Requerente:
Samuel Rodrigues Filho e Mauro

Butledge. - Concedo o desarquivamento.

Restauração de &senhos e
modêlos industriais:
Tèrmos:
N. o 97.051 - Originai modêle
de caminhão frigorifico - Regues
rente: Cia. Harkson Indústria e
Comércio Kibon. --- Concedo o de-

sarquivamento.
N.° 133..188 - MV) ITIOdê10 ae
recipiente transportável - Requerente: Sabará Industrial e imobiliária Ltda. - Concedo o desarquivamento.

N. o 138.595 - Um nõvo padrao
de tecidos - Requerente: Malte)tez S.A. Fiação, Tecelagem e
Confecções. - Concedo o desar.
quivemento.
N. o 138.596 - Uín ndvo puirá°
de tecidos - R eouerente: Mallotex S.A., Fiação. TecelaQem e
Confecções. - Ccncedo o desarquivs mento.
:Q o 138 5C8 ---. Um nijrn padráo
re te-'i dos - Reque rente' 7,1allotex S.A Fiação, Tscelagem e
Confeccó-e r . - Concedi, o desaroriv-menta.
N las 509 - Urn ntiv0 rviritS.o
PPriuPronte:
de teeldns
tex R:t . F. Tecelagem e
Confeccõee .
Concede o desarquivpmento
N.° 1- R.001 - Um ritivo rnadrra:
de tecidos - Requerente: Mana.
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N.° 127.845 -- N. V. Philips*
Visão Equiparnen•
N.° 150.528
Ronion Corporation - Declara a
desistência do ténue 132.679 - Pri- tos de Proteção - Cumpra a exigèn- aluna Penfabrieken - Cumpra a
Jxigência.
vilégio de Invenção Válvulas quei- icia.
N.o 127.941 - The National
N. 0 150.529 - Visi3 Equipamenmadoras para isqueiros - Anote-so a
tos d *Proteção Ltda. - Cumpra • Cash-Register Company - Cum.
desistência • arquive-se o processo.
pra a exigência.
exigência.
N.o 127.968 - Whitehall Rand,
N.° 150.551 - Sérgio Cathiard Exigepoias
• Inc. - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N.o 128.125 - Morton MondaIndústrias Vinare" S.A. - vpoN.° 150.552 - Sérgio Cathiard
chein - Cumpra a exigência.
' Privilégio de Invenção Inde- ente do têrnao 120.603 - Privilégio Cumpra a exigánc:a.
da invenção - Junte procuração.
N.° 150.558 Va.Lu Indús- NP 128.148 - Amp Lncorpoferidos:
tria Plástica Ltda. - Cumpra a exi- rated - Cumpra a exigência.
•
Tèrrnos:
NP 128.096 - Eastman Kodak
gência.
N. o 91.855 - Aperfeiçoamento.% N. 0 93.385 - João Emenesio PinN.° 150.560 - Indústrias Romi Company - Cumpra a exigência.
em tomadas para ferros de ermoN.° 135.125 - Artur Eberhardt
Cumpra a axitiência •
S . A.
mar e outros - Requerente. In- to - Cumpra • exigência.
N. 0 101.295 -- Jerênymo Ricardo
N. 0 150.566 - Aschaffenburgar S.., A. Indústrias Reunidas dústria e Comércio Artefatos de
de Mattos - Cumpra a exigência.
Zellotoffwerke Aktiengtellschaft - Cumpra a exigência.
Borracha Elastógeno Ltda.
N.o 143.038 -- Toshio Ozaki N.° 110.590 - Material Indus- Cumpra. • exigência.
N.o 105.389 - AperfeiçoamenCumpra a exigência.
tos introduzidos em aquecedores triai S.A. • Cinstrction Meca:tiques
N. 0 150.575 - João O. Siqueira
elétricos automáticos, para bidés S.A. Renen - Cumpra • exigência. - Cumpra a exigência.
Diversos:
N.°
111.271
Parke.
Davis
ti
e similares - Requerente . Alvaro
K00,0410113%. Kro.
N.°
151.638
Company - Cumpra • exigência.
Coe/to da Silva.
kovsky - Cumpra a salga-Aia.
N.o 107.335 - Merck & Co. Inc
N. o 110.603 - Proces:o para a
N.° 112.074 - Cerâmica Sanit4N.° 153.422 - Bened'to Feliz do - Concedo o desarquivamento.
construção de pontes com grande ria Porcento S.A. -- Cumpra a exi- Nascimento - Cumpra á exigência.
N.o 109.910 - Salim Badra S. A.
vão em concreto armado com ar gência.
N.° 52.316 - Union 011 Company Manufa:uras Melá t icas - Concedo
maduras de aço - Requerente:
N.° 113.928 - Holger Lueder - Of California - Cumpra a exigência. o desarquivamento.
Dyckerhoff Widmann Komman. Cumpra a exigência.
N.° 85.512 - PhiP;ps Pee oleurn ) N.o 111.124 - Olaria Latos
-ditgesellschaft.
- Cumpra a, esclgincia.
Martires Leda. Concedo o desar•
N. 116.630 - Carlos Cianfrattt Company
0 96.528 - 1nd's
tri as
quivamento.
N•
-Cumpra
a
exigência.
Itodélo de Utilidade IndefeN.0 11.544 - Luiz KolimerowsNicoli S.A. - Cump.a exigência.
N.°
118.839
Indústria
da
'Esrido:
109
229
Sandoz
S.A.
o
key
- Concedo o desarquivamento
N.
quadrias a Parques Inespar Ltda. Cumpra a exiginc7a.
NO 112.747 - Prema Preker•
N. o 86.882 - Um ?lavo tipo de Cumpra a 'exigência.
N. o 107.280 - Cie. Ferro Brasi- vação .de Madeiras S. A. - Conveiculo aéreo em forma de disco
IV.° 119.047 - Mecânica Esfera leiro S.A. - Cumpra a exotenma.
cedo o desarquivamento.
- Requerente: Ferenc Mihaly.
Ltda: -- Cumpra a exigência.
N.° 113.175 - Esteban Viroga
N.o 109.039 - The Goodyear
N.° 122.003 - Erik Valdernar Tire Rubber Company - Cumpra - Comede o desarquivatnento.
Desistência de Proce:sos:
N. o 114.002 - Francesco &ema
Fejrnert - Cumpre e exigência.
a exigência.
N. 0 122.797 - Antônio Lopez de
N.o 112.702 - Caio Luiz Pen- - Concedo o desarouivamento..
17nited States Rubber Company Castro Moreira - Cumpra e exijo- teado
Xande - Cumpra a exigên- • N.o 115.573 - Tho Wellcome
- Declara a desistência do têrmo
Fo undation Lonited - Concedo o
cia.
123.775, privilégio de invenção ,
desaroti
ivomonto.
N.° 124.997 - Fábrica Nacional
Aperfeiçoamentos em plastifican.
N.o 116.161 - Tokni Kubota N.o 117.713 - Aldo Cati 7.elati
tes químicos e re:pectivo proces- de Acessórios para Lubrificação Ltda. Compra a exigência.
- concedo
o desarquivamento.
so. - Anote-se a desistência e ar- - Cumpra a exigência.
N.o 116.760 - Metalúrgica Rio
N.0 . 130.209 - Martiniano Ri.
o
N.
125.151
Aluminitun
IndusS. A. Indústria e Comércio - na/di - Concedo o desarquivaquive-se o processo.
American Cyanamid Company trie Aktien Gesellschaft - Cum pra a Cum ora a exigência.
mento.
N o 117.205 - Cia. Brasteira
Declara a desistência do pedi- exigência.
N. o 125.679 - Olin Mathieson de Cartuchos - Cumpra a ex:gèndo de privilé g io de invenção: PeN.o 137.41 .9 - E4unislau Minilicula de celulose contendo agen. Chemical Corporation - Cumpra • eia.
kowski - Concedo 5 desarquiva•
te fixador, têrmo 127.885. - exigência.
N.o 117.427 - Trol S. A. In- mento.
N. o 126.551
Virgílio Cardoso dústria
Anote-se a desistência e arquivee Comércio - Cumpra a
N.° 147.403 - Fernando Elas
Pina - Cumpra a exigência
se o processo.
Concedo o desarquivamentn.
exigkcia.
N.° 126.692 - Alexandra Birquer
N.o 114.598 - Neli° Descio FiN.o 120.310 - Haalmer C .:nrpo13ete1ligungs Und Patent Ver- - Cumpra
a
exigência.
ration - Cumpra a exigência.
garo - No pedido de desarquiva•
wal Tungsgerellschaft Mit BesN.° 126.764 - Ezio de Polico N.o 122.491 - Sun 011 Company mento do processo nada há que dechrankter Haftung. - teclara a
. ferir.
- Cumpra a exigência.
desistência do tArmo 128.126, pri- Cumpra ia exigência.
N. 0 127.798
Eugen Botschkovilélio de invenção: Processo para
N.o 123.081 - Shell InternadoEXPEDIENTE DA SEM
Cumpra a exigência.
reduzir o risco de explosão no wsky
Research Maatschappij N. V.
N. 126.822 , - Germano Zunder nate
transporte de gazes combustíveis.
Cumpra
a
exigência.
De 1 de julho de 1904
- Anote-se a desistência e arqui. es. Cia. 'Ltda. - Cumpra a exigência
N.o 136.414 - Joseph Nicholas
N. o 126.849 - Jacob R'osanes
ve •-e o processo.
Notificação•
Masci e Frederick Herbert OrutRonson Corporation Of Dela- Cumpra a exigência.
ter - Cumpra a exigência.
ware. - Declara ,a desistência do
Urna vez decorrido o prazo de
N. o 126.870 Protoplástica. InNs. 138.592 e 138.594 - Naitêrmo 128.851. privilégio de In- dústria • Comércio de Produtos Plás- lotex S. A. Fiação, Tecelagem e recurso previsto pelo art. 14 da
vencão: Secador de cabelos. - ticos Ltda. - Cumpra e exigência. Confecçõem - Cumpra a exigência 'Lei n.° 4.018 de 29-12-61 e mais
Anote-se a desistência e arquive10 dias para eventuais Juntadas de
N.d 139.873 . - S. A. Vinícola
N.° 126.898 - Rodefer Industries,
se o Processo.
Agrícota Sanroquense - SAVAS. recursos, e do mesmo não :se tendo
Inc - Cumpra • exigência.
Sandoz S.A. - Declara adesi Itánvalido nenhum interessado, ficam
N. 0 126.983 - Ricar3o Tualdo - - Cumpra a exigência.
eia dos demos:
N.o 143.684 - Mario Alberto Sa- notificados os requerentes abaixo
Cumpra a exigência.
mencionados a comparecer a mte
N.° 126.985 -• Wlsdyslaw Dia- rubbi - Cumpra a exigência.
N. 0 128.504 - Privilégio de InN.o 116.584 - Blaw-Knox Com- Departamento a fim, de efetuarem
memd
Cumpra
a
exigência.
venço - Processo para apreparaçio
o pagamento da taxa final concerN., 127.085 - Ugo Rosa! - pany - Cumpra a exigência
dum &Ivo composto heterociclico.
nentes a expedirão dos respe na
Cumpra
•
exigência.
N. 0 128.505 - Processo Para a
N.o 119.978 - The Marley Com- certificados dentro do nevo .1 • 430
preparação de novos compostos !onero-.
dias na forma do parágraib úilca
. 130.541 - ~do de Alma!, pany - Cumpra a exigência.
cíclico* - Privilégio da invenção - da Mercar' • Haroldo da Silveira LiNP 120.748 - Petrol i te Corpo- do art. 134 do Código da Proprie•
Anotem-se as desistência' e arquivem- ma - Cumpram a exigancla•
dada Industrial.
ration - Cumpra a exigência.
processos.
N.o 124..913 - Philiere Rachem
N.° 149.979 - Claudio Cerrara e
Acta Werke Aktiengsellschaft Marca; s deferidas.
- Cumpra a exigência.
Declara a desistência do Virmo núme- José Honério Alves - Cumpram a
N.o
125.163
General
Electric
ro 128.815 - Privilégio de invenção exigência.
N.o 409.151 - Bonimex - BeA. - Cumpra a exigência.
N .o 150.509 _... Chikafural Coo - S.NP
- Dispositivo para fixar capinha, em
127.528 - Slyvania Electric nimex do Brasil S. A. Import.
*alto, de sapatos, em particular. de Cumpra a exigênéia. .
Products Inc. - Cumpra a exi- Export. - Classe 2 - Como mares
N.° 150.510 - António Ziegler calcados para senhoras - Anote-se a
geral.
deeistência e arquive-s o processo.
Cumpra e exigência.
'V° 417.838 - Zimar
Zimar
Harvey Hubbell Incorporated - N. 0 150.513 - Sorissirás Indústria gêNc.?.128.656 -- Audio Mechani- •*P e reira Bento - Classe 49
cal
D
e
v
ices,
Inc.
gtt
n
e
ia
.
Cumpra
a
exiD,c1,nas e degiRtência do tértno núme- a Comércio Ltda. - Cumpra a exiN.o 444.341 - Leptovax - The
ro 1 1 1.F.O8 - Privilégio de invenção gência.
Wellcome
N.o 127.787 - Telefunken Pa- Classe 2. Foundation Limited
de tcro .do el étrica a nrova
N. 0 150.525 - Indústrias 'Técnicas tentverwerttings
G. M. B. 11.
de e-n''s.eas
ifierânicas
Monção.
Cumpra
•
exi/I ni'e-se a desistência l
447.149 - Bagageiro Brat&
Cumpra a exigén eia.
• arquive-se o processo,
gência
Venal - Importadora Brasiliano

ter S.A., Fiação, Tecelagem
Confecções. - Concedo o de:arquivamento.
NP 138.802 - Um niivo padrão
de tecidos - Requerente: Mallo.
ter S.A., Fiação, Tecelagem e
Confecções. - Concedo o desarquivamento.
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N.0 462.029 - Quem Fábrica
L A. Comércio e Indústria - ,11.0 461.674 Mister Modan - Máquinas
- Editora Industrial
Aratant e4 Cia. Ltda. - Classe 48.
Classe Il.
Teco
Ltda.
-Classe 32.
461.676
Engro
InstruN.o
451.283
Everlasting
. N.o.
N.0 462.042 - Solanum - SoEverlasting Ind. e Aplicadora de mentos Elétricos Engro S. A. lamum Agro Industrial e Mercantil
Tintas para Sinalzaçáo e Publ;ei- Classe 8.
N.o 461.679 - Miss Modan - Ltda. - Classe 41.
dado Ltda. - Claisse 1.
N.o 462.05 . - Emblemática NO 4,54.288 -- Turmalina - Aratant & Cia. Ltda. - Classe 48.
Cia.
Nacional de Doces AlimentiNP
461.680
Madatne
Modan
Química ind. e Comércio Ltda. -- Aratani & Cia. Ltda. - Classe cios - Classe 41.
Classil 2n.0 48.
N.0 462.523 - Correta - União
N.0 458.088 - Bataclan - CacN.o 461.686 - Sim - Societe Fluminense Comércio e Indústria
A.
Classe
41.
hai at e Laf S.
Franco Hispano Americano Fran- Ltda. - Classe 41.
N.o 458.680 - Esquistaterma - cispam - Classe 44.
N.o 462.527 - Aladira - MusQuímica e Farmacêutica Proquifar
N.o 461.691 - Roltite - Min- tapha Amad Filho & Irmãos Z. A. - Classe 3.
nesota Mining And Manufacturing Classe 8.
N.o 458.881 - Schistofaissta - Co. - Classe 1.
N.o 462.530 - Rizadinha - Bar
Química e Farmacêutica Proquifar
N.o 46'1.711 - Clamo - Smith e Café Rizadinha Ltda. - Glasse
18. A. - Classe 3.
Vianna Sifuentes & Cia..Ltda. - n.O 41.
N.o 458.686 - Feras - Fer- Classe 41.
Trento -N.0 462.536
landes & Pedrosa Ltda. - Classe
Comércio de Artefatos de BorCia.
e
461.718
Boa
Hur
N.0
DP 41.
racha Trento Ltda. -- Classe 39.
N.o 458.814 - Rocher - Rol;her de Calçados DNB - Classe 36.
N.0 '462.538 - Donas - EquiN.0 461.724 - Banabuiu - CanFreres - Cima 42.
dido Henrique do Vale - Classe pamentos Industriais Donas Ltda.
NP 458.955 - Ind. Brasileira no
41.
- Classe 6 - Com exclusão de
de Bombas • Hidráulicas Refaga S.
fornos para fundição forjas pontos
461.726
Sare
José
Hel,
N.o
A. - Classe 6.
NP 459.584 - Anilor - Dr. A. der Catunda Martins - Classe 41. I gigantes e mineração.
N.o 462.544 - IRFM -- S. A.
N.o 461.730 - Cupira - Hos
Wander S. A. - Classe 3.
N.o 459.622 - Kossil - Kossil rácio Medeiros dos Santos - Indústria Reunidas F. Matarazzo
- Classe 9.
Comércio e Indústria Ltda. - Classe 41.
• N.o 462.547 - IRFM - S. A.
Classe 2.
Café Uznanituba Indústria
N.o 461.745
Reunidas F. Matarazzo
J.
M.
Pereira
-Classe
41.
N.o 460.392 - Itauna - Cia.
- Classe 14.
11.
461.748
Inteleotan
La0
Recin jas Itauna S. A. s-- Classe
S. A.
N.o 462.548 - IRFM
boratórios Prima s. A. Ind. e Co- Indústria Reunidas F. Mal arazzo
1.0 34.
Classe 3.
N,0 450.624 - Maldição - Wal- mércio
Classe 15.
NP 461.749 - Gladiador - Cia. demiro Barboasa da Silva - Classe
NP 462.551 - IFIFM - S. A.
de Comércio e Indústria Freitas
Lo 32.
Indústria Reunidas F. Matarazzo
N.o 460.890 - Win Lite - Olin Soares -- Classe 22.
Classe 26.
N.o 461.750 - Gladiador - Cia.
Mathieson Chemical Corp ClasN.o 462.552 - IRFM - S. A.
de Comércio e Indústria Freitas
ia 18.
Industria Reunidas F. Matarazzo
N.o 460.959 - Oeste do Brasil Soares - Classe 28.
N.o 461.751 - Castelo - Cia. - Classe 40.
- Comp.. Telefonica Oeste do BraN.o 462.553 - 'IRFM - El. A.
de Comércio e Indústria Freitas
- Classe 8.
Indústria Reunidas F. Matarazzo
Soares - Classe 22.
N.o 461.039 - Phereuman Classe 44.
N.o 451.759 - Mennen -The - N.0 462.554 - IRFM - S. A.
Fher Arzneimittel Gesellschaft Mit.
Mennen
Co.
Classe
48.
Beschraenkthaftung - Classe 3.
Indústria Reunidas F. Matarazzo
N.0 461.802 - Elisete - Ind. - Classe 45.
N.0 461.106 - São Diogo - B.
11.0 462.565 - Kukla - Nicola
L. Almeida & Cia. Ltda. - Clame de Colchões de Molas Elisete Ltda.
- Classe AO.
L° 16.
Dunin Borkowsky - Classe 8.
11. 0 462.567 - Meu Clube - Ind.
N.o 461.109 - O Brasil em 80
N.o 461.904 - Equador
ViMinutos - Jean Manzon Filmes S. cente Bezerra de Brito - Classe 41 Brasileiras de Lapie Frits JohanÁ. - Classe 32.
N.o 461.913 - Nelmar Modas - sen S. A. - Classè 17.
NSI 461.179 - Boca de Criança N. M. de Amorim & Miranda Ltda.
N.o 462.570 - Viaduto - SerDentinox Gesellschaft Fur Phar- - Classe 36.
iaria Viaduto Ltda. - Classe 4.
rnazeutische Praparate Lenk &
N.o 461.924 - Valcano - ValN.o 462.636 - Duarte Schuppan
Classe 3.
samo Comercial e Importadora Li- Irias J. B. Duarte S. A. - Classe
N.0 461.258 - Clinsalizin - La- mitada - Classe 6.
n.0 41.
boratório Climax S. A. - Classe • 11. 0 461.937 - Bourbon 11. 0 462.650 - Johnson'e - S.
DP 3.
Bourbon Malhas e Confecções Li- C. Johnson & San Inc. - Classe
n.0 44.
N.o 461.450 - Três Marfas - mitada - Classe 36.
11.0 461.952 - Olalin - C. H.
N.o 462:651 'Aquapulpa Comercial e Imobiliária Três Martas Ltda. - Classe 16.
Baker Perkins do Brasil Ind. e
Boehringer Soba - Classe 48.
NP 481.596
Ester - Com.
N.° 461.969 - Jorro - P. R. Comércio Ltda. - Classe 6.
11.0 482.652 - Nopatex - In• Ind. Ester Lada. - Classe 50. Chianca - Classe 41.
N. o 451.593 - Santa Brigida NP 461.972 - IpaguaNsu - dústria e Comércio de Roupa. i SioCafeeira Santa Brigida Ltfia. - João Alberto Albuquerque - Clas- patas Ltda. - Classe 36.
11.0 462.681 - Grand Prix Classe 6.
se 41.
N.o 461.598 - Gloria - ArlinNP 461.978 - Suits Indús- Oomaf Comércio e Distribuição de
do do Vaie Peitam. - Classe 1i.
tria Metalúrgica Gazola Ltda. - Petré/eo Ltda. -- Classe 47.
N.o 462.669 - Sape - Francisco
N.0 461.600 - Rociyo's - Con- Classe Il.
tabil Rodyo's S. C. - Classe 50.
Rodriguès
Martine - Classe 41.
11.0 461.988 - Fumeiro - Cia.
N.o 462.870 - Jaburu - RaiN.o 461.507- A. N. - Adm. e
Textil
Santa
Basilissa
Classe
23
Ribeiro Lopes - Classe 41;
Negócios A.. N. Ltda. - Classe 50.
11.0 461.989 - Fffloca - Luiz mundo
11.0' 462.675 - Ocara - Catão
N.o 461.615 - Santa Elisa de
Olympio da Costa e Elydio Pado- Azevedo Cruz - Classe 41.
319,1t,in4io - Cia. Comercial e Agri- vani
- Classe 10.
N.o 462.685 - Probamar - Lasola Santa Elisa do Saltinho 11. 0 461.990 - Dolleor - Luiz
Classe 50.
cip Laboratório Científico de ProOlyrepio
da
Costa e Elydio Pado- dutos Farmacêuticos Ltda. - ClasInd. vani - Classe 42.
Aguara
isr.° 461•619
• se 3.
Técnica de Serralheria Jaguare
N. O 462.001 - Espanhol - Cia.
Classe 5.
11.0 462.887 - Clovibe - Labo▪ N.o 461.620 - Jardim - Jar- Paulista de Papéis e Artes Gráfiratório
Farmacêutico. Natus Ltda.
cas
Classe
49.
dim Deeoraçbes Lt0a. - Cisme 34.
- Classe 3.
NP 461.857 - Ofrem* - Cera" _ NP 462.005 - Rifada - Labs.
11.0 462.688 - Argraf - Agraf
ima Representações de 61,onta Pró- Lepetit É. A. - Classe 3:
Impressos
Ltda. - Classe 38.
'ria, Ltda. - Campe 11,
NP 462.006 - Grisalba
Soe.
N.0 462.693 - Lambidinha N.o 441.60 - Calunga - Wal- de Representações Grisalha Ltda. Adovaldo
Fonseca - Classe 42.
- Classe 38.
tac lialska1411 - Classe 4.
11.0 462.695 - Fumestop - ParN.0 461.0f0 - Blisar - ind. e
N.o 462.013 - Andropelii - Ind: medicais
Comércio e Indústria de
rakn de Produtos ~leoa de Doces Andropelli Ltda..- Cias, Produtos Químicos Ltda. - Clasee 41.
tida. - desse É4).
se 3.

te

Julho de 1964
N.0 462,702 - Hysil - James
A. Jobling & Co. Limited - Classe
n.o .14. •
N.o 462.712. - Roger - Laza•
solto & Palma - Glasse 46.
11. 0 •62..749 - treco' - Erecol
Escritório, de Representações Classe 37.
N.o 462.779 - Falho . - .Fáb.
de Molas Fálho Ltda. - Classe 8.
Abilio AlN.0 462.793
F
fredo Finotti - Classe 50,
N.o 462.850 - Espelndro - Ivan
Lobo Teixeira de Barros - Classe
n.o 48.
. N.0 462.857 - Consiglio & Cia.
Classe 41,
11. 0 462.952 - Costela de Adão
- José Augusto - Cardoso de Sá 'Classe 41.
N.o 462.955 . - Franalves Francisco Alves Sobrinha - Classe 41.
N.o 462.961 - Pratiado - Especlito Marques de Souza - Classe
n.o 41.
N.° 462.963 - Atapu - João
Batista do Nascia-':to - Classe 41.
N.0 -462.96.1 - Moacir - António Moacir Araujo - Classe 41.
N.o 461.668 - Automóvel Club
Estadual de São Paulo - Automóvel Club Estadual de São Paulo Classe 33.
Insignia deferida:
N.o 462.585 - Três Marins Comercial e Imobiliária Três Ma'rias Ltda.
Classes 18, 33 e 50
- Art. 114.
Frase de propaganda deferida:
N.0 450.120 - Os Preços São
Iguais Use a Cabeça Prefira a Pe-s
trolauto - Petróleos Derivados e
Automóveis 8. A. Peterlauto Classes 8 ,11, 21, 33, 39 e 47 Art. 121.
NP 450.121 - Petro/auto Reinado dos Bons Serviços Onde seu
Carro é Majestade - Petróleos-Derivados e Automóveis S. A. Petrolauto - Classes 8, 11, 21, 33,
39 e 47 - Art. 121.
N.o 450.122 - Petrolauto
Principe dos Postos de Serviços
Onde Você e Seu Carro São Imperadores - Petróleos Derivados
e Automóveis S. A. Petrolauto
Classes 8, 11, 21, 33, 39 e -47 Art. 121.
•
N.o 460.453 - Quinzena das
Ofertas Especiais - Cassio Muniz
S. A. Im p ortacão e Coraéroio Classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15;
18, 17, 20, 21, 31, 34, 35, 40; 46;
47 e 49 - Art. 121.
N.0 461.753 -E Faça -a Melhor
Barba do Mundo - Bozzano S. A.
Comercial Indústria e Importadora
- Classe 48
Art. 121.
Nome 'cOrnrecial deferido
N.o 407.145 - Instituto Brasileiro de Biologia Ltda. - Insti•
luto Brasileiro de Biologia Ltda.
- Art. 109 n.0 3.
N.o 461.716 - Cia. Telefónica
Nacional do Paraná - Cia. Telefônica Nacional do Paraná - Artigo 1109 n. 0 2.
Titulo deestabelecimento deferidos:
N.o 366.188 - Recoli - Asseno dos Santos Neto - Classes 33,
-, 2 e 3 - Arl. 117 mo i.

•
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NP 4616.248 - Calina Ltda. Guina Ltda. Arquetura Construoties e DecoraçÕes - Classes 18 e
33 - Art. 1171 n. o 1.
N.o. 481.789 - Mecânica Nadona! - Manoel Civielades - Classe
n.o 33 - Art. 117 n.o 1.
NP 481.796 - Vidraçaria Nossa
Senhora Aparecida- Orlando Petoei - Classe 14 - Art. 117 n. o 1.
N.o 462.509 - Serraria Pacaembu - Sanches Amaya & Cia. Claases 4, 16,26 - Art. 117 n.o 1.
Exigências:
N.o 480.050 - Nordeste S. A.
Motores Cummins e Equipamentos
- Satisfaça exigência.
N.o 461.118 - Fibra Fundo
Imobiliário Ralo Brasileiro Ltda.
- Satisfaça exigência.
NP 461.238 - Equilab Equipamento de Laboratórios Ltda. Satisfaça exigência.
N.o 470.473 -, Cooperauto Coop eração e Assistência aos Automob ilistas Soe. Civil - Satisfaça exigência.
NP 470-.475 - Cooperauto Cooperação e Assisténcia aos Automobilistas Sac. Civil - Satisfaça exigência.
N.o 470.582 - Royalphaa Ind.
de Plásticos Ltda. - Satisfaça exigência.
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Ju:ho de

22.55

Alernbert Tedesehl -• Na pror- modêlo industrial. - Prorroene.
rogação da patente 1.742, mode° pe artigo 42 do Código.
Industrial. - Prorrogue-se artiCia. de Cerâmica Indintrial de
N9 462.682 - Ordi Ordt Orga- go 42 do Código.
°Basco. - Na prorrogação da panização de Representações, DistribuiDervetti Gaggia 8. RI. - Na tente 3.094, modêlo industrial. ções e importações Ltda. - c. 33 prorrogação da• patente número Prorrogue-se patente 3.094, mo.
(art. 121).
1.759, mode° industriai. - Pror- dêlo industrial. - Prorrogue-se
SINAL DE PROPAGANDA
DEFERIDO

rogue-se artigo 42 do Código;
The Singer Manufacturing
Company. - Na prorrogação do
N o 460.620 - Ele et Lui - Ele et registro 1.780, modêln Industrial.
Lui Modas e Confecções Ltda. - el. - Prorrogue-se artigo 42 do Có23 - 30 - 35 - 38 - 37 (art. 117 digo.
n.° 1),
Paulo C. Oliveira & Cia. - Na
prorogação da patente 1. 72Or moEXPEDIENTE -DA DIVISÃO
TITULO DE ESTABELECISIEtsTTO

DEFERIDO

JURIDICA

Caducidade de Marca

artigo 42 do Código.
The Singer Manufacturing com.
pany. Na prorrogaefia da patente 3.095, modélo industrial. Prorogue-se artigo 42 do Código.
Roger at Gallet. - Na prorroga.
ção da patente 3.102, modèlo Industrial. - Prorrogue-se ortigo

delo Indurtrlal. - Prorrogue-se 42 do Código.
artigo 42 do Código.
Societe Guerlain. Prorroeti
São Paulo Alpargatas S.A. -çãodapten3.10,modêlinNa prorrogação da patente 1.770,

dustrial. - Prorrogue-se artigo
42 do Código.
Bozzano 8.A. Comerdsd, Industrial e Importadora. - Na pror.
rogação das patentes:
N.° 3.105 - Modêlo industrial.
N. o 3.108 - Moda'.0 industrial
- Prorrogue-se artigo 42 do C6.
d igo.
Industrias Coimbra de Ferragens Na prorrogação da
patente 3.110, modêla indo aviai.
- Prorrogue-re artigo 42 do Có3manteve a titular do ;astro, quando chaft. - Na prorrogação da pa- digo.
2.274, modelo industrial. notificada a dizer o a- e Reze do seu tente
Cia.'
Hudson
Distribuidora
do
interèsee, no prazo improrrogável de Prorrogue-se artigo 42 do Código. Brasil. - Na prorrogação da paSoc.
P.
Az.
Virginio
Rinoldi
&
80 (sessenta) dias;
tente 3.114, modêlo industrial O parecer da - Seção Geral; C. - Na prorrogação da patente Prorrogue-se
artigo 42 do Cirligo„
Diversos:
Resolve
esta Divisão Jurídica de. 2.870; modêlo industrial. - Pror4The Clorox Company. - Na
carou a caducidade do registro nú- rogue-se artigo 42 do Código.'
prorrogação da patente 3.129, mo.
NP 47.0.505 - Rondon Corp - mero 20.184.
Metalúrgica • Abramo Eberle dèlo industrial. - Prorrogieese
Prossiga-se como indicado pela
8.A. - Na prorogação da paten- artigo 42 do Código.
Exigências
seção.
te 2.877, modêlo induatrial. N.o 470.588 - Joalheria Jan LiSérgio Augusto Penna Kehl. mitada - Prossiga-se como indi- Lola FOlhas Dastalladas Espichadas Prorrogue-se artigo 42 do Código. Na restauração da patente numena
transferência
do
registro
....
Meridional
8.A.
Comércio
e
Incado pela seção.
ro 3.529, modêlo de utilidade. - Mantenho a exigência.
dústria. - Na prorrogação da pa- Concedo a restauração. artigo 206
N.o 470.593 - Mecánica Indus- 182.834
Oscar
José
Werneck
Alvos
tente
2.879,
modêlo
Industrial.
_
triauto Ltda. - Prossiga-se Como prorrogaçço da patente 1.091 - MoProrrogue-se artigo 42 do Código. do Código.
Indicado pela seção.
delo industrial - prossegue-se artigo
(ainda', Scoledade Industrial
Indústrias Pias Mac Ltda. - Na
N.o 470.594 - Mecânica Indus- 42 do Código.
triauto Ltda. - Prossiga-se com engin Fábrica de Maquinas de Cos- prorrogação da patente 2 887, mo- ; Artefatos Ltda. - Na prorroga. •
exclusão de silenciosos a buzinas tura 8. A. - na prorrogação da pa- dOlo industrial. - Prorrogue-ør ção da patente 3.535, modelo de
•utilidade.
Prorrogue-se artigo
artigo 42 do Código.
para veículos.
tente 1.603 - modelo industrial •41
do
Código.
Alipio Gomes - Na prorrogação
'prorrogue-se artigo 42 do Código.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO-DE
patente 2.918, modêlo indus- I Paschoal Graz:ano - N.s res.
PESQUISAS
Ernst Leitz G.M.B.H. - na pror- da
!•rogação da. patente 1.612 - modeelo trial. - Prorrogue-re artigo 42 do •tauração da patente 4.201, modè.
lo industrial. - Concedo a res.
!industrial - prorrogue -se artigo 42 Códfgo.
Dia 1 de junho de 1954
tauração da patente 4 201, modedo Código,
Compagnie Maricaine de Bre- lo industrial. - Concedo a resNotificação:
Cia. Universal de Fósforos - na vets Polymecaniques. - Na pror- tauração, artigo 206 do Código.
Unia vez decorrido o prazo de reda patentes números:
rogação da patente 2.977, modêcurso previsto pelo artigo 14 da Lei ,prorrogação
Etablissemtns Neyreac. - Na
lo industrial. - Prorrogue-se ara.9 4.048 de 29-12-61 e mais dez das 1.613 - modélo industrial;
restauração da patente 44.989,
tigo 42 do Código.
- para eventuais juntadas de recur- • 1.115,1
iutialueti
mstreld
Enock Ribeiro Pinheiro - Na privilégio de invenção. - Concesos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notifica- 1.691 - úiodêlo industrial pror- prorrogação da patente 3.030, mo- do a restauração, artlga 208 do
dos os requerentes abaixo mandona- •¡rogue-se, de acórdo com o. artigo 42 délo industrial. - er e-rogue-se Código.
dos a comparecer a este Dererta- do Código.
artigo 42 do Código.
Compagnle Generale. de Cons.
mento a fim, de ereto:irem o pagaCity
Patentes
e
Marcas
Ltda.
na
Fábrica de Canetas Delta Ltda. tructlon de Fours e Fernando Almento da taxa fInal concernentes a
prorrogação da patente 1.831 - mo- - Prorrogue-se. da patente 3.045, berto Coelho de Magalhãee. -- Na 'apeteça:, dos respectivos C3:t.fiCadai delo
industrial - prorrogue-se artigo modêlo industrial. - Prorrogue- restauração da patente 48.222,
dentro to orar° de Revoa a d as - 42 do Código.
na forma da p ralTafo único do arprivilégio de invenção. - Concese artigo 42 do Código.
tigo 134 do C o 1,a Peop...eciade grnst Leita 0.M.8.11. - na pror- José • Fernandes Alves. - Na do a restauração, artigo 20e do
Industrial.
rogação 1.882 - modelo industrial prorrogação da patente. 3.048, m- Código.
-prorrogue-se artigo 42 do Código. ato industrial. - Prorrogue-ae
Metalúrgica Oriente 8 A. - Na
MARCAS DEFERIDAS
restauração da patente 51.624,
Indústrias Coimbra de Ferragens artiga 42 do Código.
s A. - na prorrogação da patente
de invenção. - ComaN" 438 84 - Dom Pixote - Ent- 1 693 - modelo Industrial prorrogueAlcides F. Nicaretta. - Na privilégio
a restauração, artigo 206 do
présa Gráfica O Cruzeiro S. A. - se artigo 42 do Código.
prorrogação da patente 3.070, mo- do
cl. 32 (co mexclusão -de s eeõe de
dêlo industrial. - Prorrogue-ee Código.
Metalúrgica Central Ltda. Marques. - Open - & Cia. Ltda. artigo 42 do Código.
jornais e revistas).
Na
restauração da patente 'limeN o 459.193 - Itridol - ChenVe- - na prorrogação da patente 1.707
India Tyre & Rubber Company ro 52.980,
privilégio de invenção.
werk Homburg Zweigniederlassung - modelo industrial - prorrogue -se Limited.
Na
prorrogação
da
- Concedo a restauração, artigo
Der Deutschen Ciold Und Silber artigo 42 do Código.
patente
3.083,
modêlo
industrial.,
Scheideans t alt Vormals floessler Tranquilo Glannini S. A. - In- - Prorrogue-se artigo 42 do Có- 208 do Código.
ed. 3.
Nelson Menezes. - Na restaudústria
de Instrumentos de Cordas N o 458.808 - Assim na Terra como na prorrogação da patente 1,731 - digo.
ração da patente 54.031, priviléno Ceu - Watson Macedo cl. 32 modelo
industrial - prorrogue-se arRonson Corporation Of Delatou- gio de invenção. - Concedo a
N9 4t0.692 - Soares Couto - Mere. - Na prorrogação da patente restauração, artigo 206 do Código,
talúrgica Soares Couto Ltda. - cl. tigo 42 do Código.
Leonard Lawrence Narraffina.
5 - Com exclusão 'de expressão em Tranquillo Giannini s. A. Indús- 3.084, modêlo industrial. - Pror- Na restauração da patente núgerai na reivindicação dos artigos). tria de Instramentoe de Cordas - rogue-se artigo 42 do Código.
Goyana S.A. Indústrias Brasi- mero 55.942, privilégio de invenN o 460.932 Z E P - EEP En- na prorrogação da patente 1.738 genharia Elotrônica Paulista Ltda. modólo industrial - prorrogue-Se ar- leiras de Matarias Plásticas. - ção. oCncedo a restauração,
cl. 8.
tigo 42 do Código.
Na prrogação da patente 3.088. artigo 206 do Código.
Rio 1 de julho de 1984
modOlo industrial, - ProrrogueCiba Société Anonynae - Ciba , se artigo 42 do Código.
Aktien.gsellschaft - no pedido de ca- Produtos Contact S.A. - Na
ducidade da marca - Ectopan - nú- prorrogação da patente 2.071,
mero 287.184 do requerente - Massa modOlo induatrial. - 'ProrrogueFalida i4obartórios Raul Leite 8. A. se artigo 42 do Código
considerando;
Pan Produtos Alimentícia/ Na1 - o legitimo interessa da impe- cionais 8.A. - Na prorrogação'
da
caducidade
trante da declaração
da patente 1.772, modèlo Indus- termo; depósito 555.869;
2 - A certidão emanada do Servi- trial. - Prorrogue-se artigo 42
ço Nacional de Fiscalização de Me- do Código.
dicina;
Siemens & Halske AktiengsellsO completo sli"nelo em que se
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Heinz Augusto Rogowski. — Na o conjuntos evestido dor Uma flexivel radialmente e permeável aos
gastauraç;áo da patente 58.304, lona, que se encosta aos tubos e ; liquides para uso em ataduras de gaprivilégio de invenção — Conce- cavernas, rendo a lona ligada ao ze lisa a qual está impregnada de um
eu-cativei de peça e de moldo a restauração, artigo 206 do bora° superior d obareo por meio reteria/
dagem,
o eixo rendo circundado pe a
:ases
anosas
de
corda
que
se
prenae
Código.
relerida
gaze e de,ta maneira o
Emílio Suares Marcelo. _ Na da lona.
man,ern comprimit.o.
Total de 2 pontos:
restauração da patente 58.7E8,
Total de 15 pontos.
privilégio de invenção. — Concedo a restauração, artigo 206 do
Tsamo N9 147.3C3
Código.
TkitMO N 1C: c01
Emilio Suares Marcelo. — Na
'Em 5 de março de 196
restauração da patente 58.789,
Lm 22 de 'outubro de 1958'
Nome: Alípio Gomes — Sáo
privilégio de invenção, artig) 206
iaaderaço: Rua Barão de Lapela Unio Gualde corporation — Estado Código.
dos Uniaos da América.
Indústria e Comércio Vitroplex nina.. n9 88, 109 andar — ~tal.
Invento: "ivioldusa Artise.ca PO4Ltda. e Francisco Germano Eira.
Titulo: Um procesos para acelerar
ica
berger. — Na recto.uraçao da pa- fórm
Classificação; — Moriêlo industrial. reações de compostos orgânico. —
tente 51.940, privilégio de inven•Privilégo de Invenção
ção, artigo 206 do Código
19 — Um proceazo para. acelerar
Laboratório Pharmacéutica Dr.
reações de compostos organiece caC. Janssen N. V. — Na restauraracíarizado pe_a reaçao de um comção da patente 61.712, privilégio j
' posto que contém um radical —
NCY reativo no qual y é oxigênio ou
de invenção. — Concedo a restau:enxofre, com um composto que conração, artigo 206 do Código.
tém hidrogênio reativo, na presença
Fábrica de Aparelhos Elétricos
: de uni composto orgânico de estaVictor Ltda. — Na restnuração
i nho, tendo, pelo menos, uma ligação
da patente 61,785, privilégio de
'direta de carbono a estanho.
Invenção. — Concedo a r zstauração. artigo 206 do Código.
Seguem-se os pontos de na. 2 a 22.
Farbwerke Iloechst Aktiengsellschaft Vorm Meister Lucius &
1° — Moldura Artistica Poli/amace
Eruning. — Na contestação ao
Ttamo ivs, 110.953
pedido de caducidade no registro Comemorativa, caracteriza por se forde
paredes
duuma moldura
158.431. —Tendo em vista que o mar de
e, entre elas, um cartão de fekam 6 de junho de 1959
registro 158.431, não foi prorro- plas
licitações, ladeado por um par de sigado, nem consta pedido de pror- no, representativo das comemorações Requerente Rivadavia Platão
rogação, conforme afirma a seção natalinas.
Azambuja — Estado da Guanabara.
de Prorrogações, o pedido de ca/I — Tudo como descrito e ilustraTitulo: Aperfeiçoamentos numa
ducidade é inoperante, visto que da nos desenhos anexos. e clichê.
guarda para relógios pulseira. — Moregictrn está extinto, pedido de
delo de Utilidade.
caducidade requerido pela firma
1°— "Aperfeiçoamentos muna guarCltraquirnica S.A. Indústria e CoTERMO N° 147.388
da para relógiasspulseira" caracterizamércio ao referido registro númedos por. a dita guarda também poder
ro 158.431, marca Ultracain.
san 5 de março de 29a
se constituir de uma lamina de -metal.
Rio, 1 de julho de 1964. Assinei
Nome: Altplo Gomes — São Paulo. Total de e pontos.
encerrei 33 laudas do expdiente.
adereço: Rua Barão de ItapetninAvim Xavier, Diretor ga n°
88, 100 andar — Capital.
•410 S. Documentação.
Invento: °Moldura Artistica, Poli.
TER.0 N° 111.406.
formica Cemeraorativa".
Classificação: — Modelo Industrial.
Em 29 de junho de 19.
PRIVILÉGIO DE 'INVENÇÃO
TaRM ON. o 155 933

E de janeiro de 198i.
Requerente: Leandro Turres dos
Santos — Estado da Guanabara.
Titulo: Nôvo processo para fechamento dê portas. — Privilégio de Invenção.
1. 0 Aperfeiçoamentos em fechaduras caracterizado pela divisão
das fechaduras em duas partes
distintas, devendo uma delas ser
colocada na falha da porta e a
outra na aduela.
Total de 5 pontos.
Rio, 26 de maio de 1984. — Assinei e encerrei 108 laudas do eZpediente deste Denartamnto. —
Nilton Alvim Xavier, Diretor do
S. Docuinentfirõt.
TERMO N . o 126.890
21 de fevereiro de 1981
Requerente: Rubens Firme Coelho — Estado da Guanabara .
Titulo: Aperfeiçoamento em
barco desmontável, portátil. —
Privilégio de invenção.
1. 0 Aperfeiçoamentos em barco
desmontável portátil, caracterizado por ser constituído de tubos
emendados por macho e fêmea e
estendidos longitudinalmente, ditos tubos prazos as cavernas por
meio de arruelas de 'ostentação;

TERMO N° 112.788
Em 25 de agõsto , de 1959
Ruim 14 Masa Compaiay — Estadas
Uniaos da América.
Titulo: Composi9ões fungicida-,
aperfeiçoadas e processos para a pe.
parado de etileno-bis-ditio-carbamato
dl-sódio°, calcico, magnes:co, ou di-potassico, estáveis, — privilégio de Invenção.
19 — Unta composição fungicida
eme:SÁ-soada caracterizada por ter
etileno-bis-di_tio-carbamato
(1)
caleco, magnécico ou di-po.
tássico, substancialmente . anhidraso
estável, tendo um ponto de fusão de.
ralo crenos, 2E09 C e (2) um sal . hidra:solúvel de .zineo, ferro, cobre, ou
manganês, ou urna mistura dos ci:a_
dos sais.
Seguem-se os pontos de na. 2 a 15.
TERMO N9 112.804
Em 26 de agasto de 1951

Roca:ali — Standard Corporation —
Estados Unidos da América.
Titulo: Conjunto de freio acionado
por cunha. — Privillégio de Invenção.
•
la — Uma montagem de freio
adaptada para ação conjugado, com
um tambor rotativo em relação à mesma e 'envolvendo . o, caracterizada por
um suporte, pelo menos duas montrgens de sapata de freio montadas no
dito suporte para deslocamento para
fora em contato friccionai com o dito
tambor a melas acionadores dispostos
entre as mntagens de sapata adjacentes e compreendendo êmbolos &sia
cantes opostos no dito suporte tendo
suas extremidades externas operativamente ligadas às ditas montagens de
sapatas, uma cunha montada para
movimento substancialmente oscilatório entre as extremidades adjacantes
dos ditos êmbolos, rolos montados entre os ditos êmbolos e os lados opostos da dita cunha, um porta-rô'os
flutuante montado para movimento
com o dita cunha e um motor seioRequerente: SaillUmberger weu nado a pressão de fluido montado no
Suraeying Corporation -a Estados Uni- dito suporte e operatiaamente ligado
das da América.
• à dita cunha.
Título: Aparelhos para investigar Seguem-se os pontos de na. 2 I*
formações geológicas. — privilégio de
Invenção. •
TEMO N° 118.869
— "Aparelho para investigar formações geológicas", sendo as ditas
Dm 26 de abril de 19130
formações atravessadas pôr um furo
inda, caracterizado por compre. Requerente: Houver Limited — In.
en.‘a um.arranto para emitir energia &terra.
•
de onda acústica deum local no furo
de sonda, arranjo para interceptar Titulo: 1aapo4tivo para alteração
programa de trabalho de máquinas
energia .de onda acústica euà um se- do
de lavar. — Privilégio de Invençáo.
gando local no furo de sonda e em
uni terceiro local no furo de sonda e 1° — "Dispositivo para alteração do
1 — Moldura Artis-sa paliformica para derivar sinais elétricos corres- programa dê trabalho em máquin.as
Comemorativa, caracterizado 'por se pontes; um par te canais traduto. de lavar" aplicável em mAiquinas aufarinar de uma mo/dura de paredes
tomatica de laaar roupa ou pratos, na
duplas e, entre elas um cartão de te- rei de faial normalmente inoperante qual as operações ficam se b o controlicitações ou um pequeno calendário supridos com os sinais elétricos res- le de um dispositivo aut omático de
ladeado por um par de corações, um pondentes a energia acústica inter- tempo, capaz de executar diferentes
&dee também de parede dupla e com ceptada nas ditas segunda e ditas ter. programas, deiSendendo da operacf o
respectivamente,
Urna abertura para ai se colocar uma °eiras • •
arranjo sincronicamente operativo de difertnees. combinações selecionafotografia alusiva à comemorado.
cora a amiseão de energia de onda dos de diapositivos comutadores preTi — Tudo como descrito e Ilustra- acústica no furo de sonda para con- seletores, caracterizado dito dispositipre.seleçao de programa, por Inda nos desenhos e ciiche anexos.
dicionar operatiaamente um dos ditos vo
um suporte, uru mexi bro operacanais em um tempo selecionado após aluir
tivo fiteitmente removivel, designado
didáctide
onda
a
emissão
de
energia
caro unia chave, disposto de modo a
TAIRMO N9 180.408
ca e. durante um intervalo de tempo;
ser recebido pelo suporte, cora relação
arranjo que responde a um sinal tra. ao
• id do fevereiro dede 1958
qual poderá ;ocupar duas ou mais
duzido pelo dito cana/ para condicio- posicÕe
s diferentes combi, e causar
dos
ditos
nar
operativamente
o
outro
nações dos dispositivos comutadores
Requerente: George Morin Estacanais durante um intervalo de temdos Unidos da America.
para operação em diferentes posições
e arranjo para derivar indicações
po;
Titulo: Eixo para ataduras ortopé. que respondem a sinais traduzidos por sem ser requerido movimento da chave durante o curso do /roeram.
dicas. — Privilégio de Invenção.
ambos os ditos canais.
19 — Eixo para ataduras ortopédiTotal de ace maltes
eme, caracterizado por ter um eixo Total de 20 pontos
D
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localizados entre as aberturas (12) e ra (14) de formato retangular, 'situa- chas menores de orienta:aias alis.ua.
(11) e l na mesma disposição que as da próximo à aresta do charai e jtas- das e, de um e outro lado do
.n0
aberturas (10) e (11(; dois furos (18) to à aresta anterior do mesmo; qua- sulco central, dois outros sulcosm"e:lu:Em 22 de junho de 1980
situados em disposição ortogonal aos tro furos (15) localizados doia deles distantes de natureza semelhante além
Requerente; Ileberlein & Co. A. (1., anteriores*: dois furos (19) situados juntos aos vértioes posteriores da de um sulco extremo de oonfigtu.saa
à esquerda da abertura (13) e na abertura (1) e os outro" dois a pe- algue-agueante regular.
Watt,sv.1, Suíça.
Ponios' característicos de aProces- mesma casposição que ita aberturas quena distântia dos rértices anterio- Total de 5 pontos.
ao e dispositivo para fabricar toa en- (10) e (1I); dois furos (20) eis dt*- res; dois furos (16); praticados nas
crespados, constituídas por material posição' ortor3onal aos asiter:o1 :1 : e reentrâncias (4) da abertura (3); doa
Inteiramente sintético, com ductilida- ainda por a face anterior do cansai furos (171, prateados entre os pares
~110 N9 148.258 •
de reduzala" - Privilégio de lnyer.- apresentar quatro aberturas (12), de aberturas (12-13) e (10-11), na
(22), (23) e (24), distribuidas em se. mesma disposição que as aberturas
alo.
Era 18 de janeiro de 1963
rie horizontal,
as três prItnei- referidas; dois furos (18) de menor
Procesos para produzir fios ras circularessendo
e a Última alongada dalmetro, mais distanciados entre si Requerente; Teresópoiis, Turatmo
encreapados, constituídos por material vertioalmeate e tombam por duas al- que os furos 117), e em disposição or- Ltda. - Estado do Rio de
J
Inteiramente sintético, com ductibill- ças (25) em forma da "U"
delas, togonal aos mesmos: das furos (19,,
dada reduzida, mediante aplicação de próxima da aretta direita
Titulo:
Locomot.va
ornamental
de
do chassi) situados acima das abertura.' (12-13)
uma alta torção tauspontria por meio e a outra um 'pouco à direita da aber- e em disposição ortogonal em relação paste.° e turismo. - Modelo Inclua.
de um dispositivo de falta tenção, tra. tura (23) posaulndo cada uma de:as às -esmas; dois furos 120), de menor
tamanho término no estado de alta dois 'furos (28), um acim do ou:ras! diâmetro que os furos (19), mais distorto e um segundo tratamento tér- e mais ainda por o refletor do dial tanciados entre si que aaes e em dizmico dos fios existentes no estado de (27), cointi tuido por uma chapa re. pos ição ortogonal aos /acama; um
torço inicial e uniformemente estira- tar.gular, possuir duas pequenas rol- furo (21), praticado acama do fui I
do, caracterizado peia fato de que o danas (28) pró _Unas aos vértices su- (20) da esquerda e um pouco mala à
fio é conduzido primeiramente atra- periores, e possuir também, as teguln- direita do mesmo; e asada porna sua
vés de um primeiro ponto de aparto, tes aberturas; unta abertura • (29), face anterior do cbassi estarem
em seguida, sob ajuste intimo ao lon- alongada horizontaitaente, tendo sua ticados os furos e aberturas seguingo de uma superfície de contato aque- extremidade da direita envurvada e, tes: quatro furos (22), próximo as
cida e. através do torcedor da Insta- situada na parte infarior esquerda dó arestas diste; um pequeno furo (23),
lação de aplicação de torção falsa, refietor; • tat abertura (3), de mesmo na porção central inferior; uma aberpara um segundo ponto de aparta, e formato que a anterior s.tuada na paia! tura (24), • alongada horizontalmendali, em direção contrária, através da ção inferior central do refletor; do.s1 te, tendo sua extrem.dade eiquerua
superfície de contato, para nos tercei- rasgos pequenos (31) horizontais, um' semi-c.roular e na sua extremidade
ro ponto de apaato.
acima do outro, à direita da abertura! direitha retilínea e vertical, situada
Iam total de 12 pontos.
(29); quatro rasgos ca . de inesmol próximo a aresta esquarda do cha:s.
formato que os anteriores, e dispo %acima da metade do espaço en.re
toa como os vértices de um quadrada ,/ as aresiats superior e inferior; uma
F /G. 1
TERMO N9 143.332'
situados entre a abertura (30)
a' abertura 425), redonda, situada no
lado direito do chassi, mi posição siaresta vertical direita do refletor.
métrica em relaçfr:o à abertura /(24) e
Total de 2 pontos.
Em 18 de agato de 1982
mais ainda por um
ao 19 - *Locomotiva ornamental de
Requerente; Relvado Silva Goffert
dial, const.tuido de uma chapa(2a)
retan- paasto e turismo", constltuida de um
- Sào Paulo.*
gular, com sua borda superior virada carro motor reboque e composta com
N° 143.333 •
Titulo; NOvo modal° de Chassi papara trás, no qual anão praticados! um, dois ou mais carros de passageidois ras gos (27), paralelos e próximos ros, e caracterizada por ter na frenra rádio receptor. - Modêlo
Iam 16 de agasto de 1962
arestas verticais do
tenda te (trontespico) a representação de
Requerente: Bêbado Silva Goffert as
o referido refletor (26),MESMO.
em sua face uma cara em cujo nariz funciona uma
a_ são abaulo.
posterior e junto as arestas superio- lâmpada.
duaa p equenas rcidanas (28) ar. Total de 5 ponto...,
Titulo: Novo e original modalo para res,
tleuladas em pinos fixo -, ao à eter.do
.
Modelo
industrial.
ro
r
ep
radio-rec
•(,
-refletor; e mais, por quatro furas,
•
assim dispostos: um furo (29) acima
TERMO
N° 140.437
( 200
b idt
do rasgo 127) da esquerda, e abaixo
•
• .0
da roldana (28), um pouco à direita
.Em 25 de janeiro de 1983
clástes; um furo (30),
lado opbsto
.
Cl_ 1"92._,...
727do refletor, em posiçãonoslinétr.tca
Requerente;
Ernesto da Fonseca em
•
relação aos anterior; um furo (31) it São Pau:o.
direita do rasgo (27) da e'querda,
meia altura &tate, e o animo furo (32, Titulo: Impres. os ornam ratai aplioriginal
modal°
de
simétrico ao furo (311, no outro lado, cável em pratos copos oe papel e de.
19 - aNavo e
chassi para rádio-receptor", de for.
do refletor; e finamente por um pe- mais artigos para f e stas. -;
mato básico paralelepipédico, caractequeno rasgo (33), de sentido uorizon-' Industrial.
atesvo
modal()
de
chassi
para
rizado por sua face superior apresen- 19 - a
próximo à aresta inferior do retar as seguintes aberturas e furos: rad:o-receptor" de formato bas:co fletor, centralmente.
urna abertura (1) grande, retangular, paralelepipédiao, caracterizado por sua Total de 2 pontos.
dotada de quatro reentrâncias (2) na / face superior apresentar as seguintes
região de suas vértices. e localizada à ,aberturas e furos: uma abertura (1)
direita do chassi; uma abertura (3), I grande, de formato retangular, à dl.
Temo N9 145.873
quadrad , dotada. de reentrâncias (4) reita, dotada de um recorte a) em
(54.
em arestas opostas, situadas à esquer. "meia-tua" na sua aresta esquerda;
Elin 28 de dezembro de 1962
de, da abertura (1) e próxima da lama abertura (3), pequena, quadra.oret- anterior do chassi; uma peque- da, à esquerda da parte anterior da Requerente: Dunlop Rubber Com..
na abertura (5) circular, situada do iabertura (1), e dotada de duas reca- pany Lunited - Inglaterra,
chassi; uma pequena abertura (5) cir- i trânciaa (4) laterais, uma abertura Titulo; Novo modêlo de rastro para
cular. situada acima da abertura (3) (5) quadrada, pequena, localizada à pneumático.
Modelo Industrial.
• na região média entre as arestas 1 esquerda da abertura (1) e próximo
anterior e poster.or do chassi; uma à aresta posterior do shasa(; unia
abertura (81 qu- ." . ada. dotada de dois abertura (6) circular pequena, dotada
rasgos (7) em arestas opostas. loca- de dois rasgos (7) radiais e estreitos,
lizada acima da abertura anterior; localizada à esquerda do recorte (2)
uma abertura (8). circular, de mesmo I e abaixo da abertura (5)'; uma abar.
Impressos ornamental aplicá&Imensa que a (5), e situada à es. tura (8) de mesmo formato que a
vel em pratos, copos de papel e deguarda da abertura (8); uma abertu- 'abertura (8), localizada à esquerda
mais artigos Para festas, caracterizado
ra (9). de tne- rao formato que a aber- 'da abertura (6); uma abertura (9), de
pelo fato de Os copas, pratos, guardatura (8), e situada abaixo da abertu- mamo formato que a abertura (5),
napos de papel e demais artigos para
ra (10), circular, de mesmo diâmetro ;situada abaixo da abanara (8) e à
festas. levarem uma impressão colori.
que a abertura (51, situada à esquer- ;.esquerda da abertura (8); uma aberda e convenientemente distribuída
da da abertura (3); uma abertura tura (10) do mesmo formato que a
conforme seja o utensOlo, sendo que
(11), igual à abertura (10) e à es- abertura (8), situada abaixo da abera referida coloração a artisticamente
querda desta; duas aberturas (12) e tura (9), e próxima da afeata anterior
interrompida no seu todo, de modo
(13), iguais à anterior, e praticadas Ido chassi; urna abertura (11). do
que as falhas ou os negativos de ina•
no espaço situado a igara distância me-ano formado que a abertura (10) •
prez/são, representam o motivo orna.
das arestas anterior, posterior e_ la- e à esquerda desta; uma abertura
mental aplicado, consistindo o mesteral esquerda do chassi, estudo a (12). do mesmo formato que a abermo, de uma fiar com botão central •
primeira abaixo da segunda; quatro tura (6), situada na porção média enfuros (14). prat'casios nas reentrân- tre as arestas anterior e posterior do
- ?lavo moda/o de rastro para fõlhea radialcoente distribuidas ao
mesmo, e sendo que a sua haste,
cias 1) da-abartura (I); dois furos , chassi, próximo à aresta lateral es- pneumático, caracterizado pelo fato curva
uniformemente truncada por
(16), ruu^..../os uni de csdaae.do de ca- querda; uma abertura (13), de mes- de apresentar um sulco central em porçõese retangulares
de coloração.
da uma Os ab
ercu'ares (5), I Pio fO ntr t0 nue a anterior, e situa- forma de 2 1 gue-rezue, com Cactos
(8),
, (12) e (13); doia furos (17) da à direita da mesmas uma aberta. maiores a aue se seguem cinco tre- Total de 2 pontes.
.
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Certificados Expedidos
CERTIFICADOS

EXPEDIDOS EM 11 DE MARÇO DE 1964

Termos

Marcas

Termos

298.052
298.053
298.054
293.055
298.056
298.057
293.058
293.059
298.060
298.061
293.062
298.063

440.837
443.069
448.922
444.077
444.652
444.700
444.765
445.175
445.863
4-2.864.
589.172

293.064
298.065
298.066
293.067
29.5.0(58
293.069
293.070
298.071
298.072
293.073
298.074

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 13 DE MARÇO DE 1961

.

Tis-mios

Marcas

Termos

Patentes

Marcas
4.824
4.825
4.826

135.998
135.999
136.590
196.534'
29.315
356.778
401.802
415.183
42/.188
434.688
415.086
438.856
438.857
435.860
438.861

Termos

Patentes

Termos

PATENTES

• 136.650
139.977

CONCEDIDAS EM 8 DE MAIO DE

Patentes

Termos

Termo's

69.433
69.439
69.440
69.441
69.442

103.922
112.410
112.667
113.035
113.215

•

13.235
15.957
116.720
117.272
112.586

4.827
4.828

1964

Patente!

69.443
69.444
69.445
69.446
69.447

Marcas
Modelo de utilidade

139.001
140.590
189.795
224.151
328.221
328.829
258.154
363.753
374.846
374.849
374.852
374.853
377.552
386.011
400.356.
406.071
409.756
415.468
417.376
418.214
4420.373
422.037
423.979
424.959
425.938
125.939

298.075
298.076
298.077
298.078
298.079
298.080
298.081
298.082
298.083
293.084
298.085
298.086
298.087
298.088
293.089
298.090
298.091.
298.092
298.093
298.091
298.095
298.096
298.097
298.098
298.099
298.100

437.591
43/.594
4.ói.600
438.201
439.500
439.866
439.988
440.032
440.579
440.580
441.012
441 282
441 543
441 559
441.567
441.569
442.195
442.196
442.200
443.144
443.262
443.543
445:260
445.262
445.315
393.353

298.101
298.102
293.103
298.104
298.105
293.106
298.107
298.108
298.109
293.110
298.111
298112
298.113
298.114
298.115
298.116
298.117
298.118
298.119
298.120
298.121
298.122
298.123
298.124
298.125
298.126

PATENTES CONCEDIDAS EM 5 DE MAIO DE 1964

TUrnos .

Patentes

Termos

ire.rros
149:606

99.425
69.426
69.427
69.428
69.429
69.430
69.431

113.526
114.135
115.209
1/5.931
116.824
153.020

_Termos

NOM

Patentes

5.581

Patentes

I

4.829
4.830

1

Têrmos
140.288

Patentes
4.831
••n•

PATENTES CONCEDIDAS EM 13 DE MA10 DE 1964
Termos
64.836
91.804
92.349
100.685
103.294
106.019
106.494

Patentes

69.432
69.433
69.434
- 69.435
69.436
69.437

1

Termos

Modelo inclustrál

Patentes

Termos

69.448
69.449
69.450
69.451
69.452
69.453
69.454

112.991
112.998
113.777
114.301
120.519
122.467

Patentes
69.455
69.456
69.457
69.458
69.459
69.460

Modelo de utilidade .
Termos

98.7.390
105.127
108.112
1/1.213
111.833
112.245
113.301

Patentes

" 80.921
103.691
113.468

Patentes

5.582
5.583
5.584

Termos
•

114.246
115.918
120.760

Patentes
5.585
5.586
5.587

Nlodélo industrial

Modelo de utilidade

107.858

5.578'

112.653

3.579

115.434

Termos
'5.58Q

140.542
140.943
140.654
140.722

Marcas
4.832
4.833
4.834
4.835

Termos
140.723
-140.724
141.229

Mares
4.836
4.837
4.838
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do ótkilgo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante &se prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
á:acionai da Propriedade Industriai aqueles que te julgarem prejudicados com a concessão do registro requerias

o

Termo n. • 632.234. de 6-3-1964
Industrias Quimicas Anhembi S A.
São Paulo
raofflossclo

rzr."17.'"n .~.

Classe 48
Artigos da Classe
Termo n.° 632.325, de 6-3-1964
Companhia Siderúrgica Belga-Mineira
Minas Gerais

BEMA-60
triclústria Brasileira
Classe 18
Arame de metal para emprego em conereto armado, liso ou entalhado.

Termo a.° 632.326. de 6-3-1964
Companhia Siderúrgica Brigo-Mineira
Minas Gerais

las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de Inação. lago, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico. P rodutos Para
tornar imperraeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedregulho. produtos betuminoso& unpermeabilizatites. liquidas ou sob outras formas
Para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou cesso para tectos e paredes, papel
para forras casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras para portas. tijolo& tubos de concreto, telhas.• e..
coa tubos de ventilação, tanques de d.manto, vigas. vigamentos, varas
Classe 50
O timbre da sociedade, carimbos, recibos, letras de cambio, cartões comerciais
e de visitas, envelopes, papéis de cara
Lchas„ apostilas, folhetos, memoraraduns, duplicatas, cheques, promissórias,
faturas. ingressos e convites
Termo n.• 62.327, de 6-3-1964
Companhia Siderúrgica Belo ,. -Mineira
Minas Gerais

Termo n.• 632.332, de 6-3-1984
.1-34atria de Roupas jor S. A.
SM Paulo

BEm A

INDISTRI A IL.

ROUPAS JOB
Nome

Indústria Brasileira"
Classe 16
Cordoalhas de aço para emprego em
concreto protendido.

INDUSTRIA BRASILEIRk

Tema°. as. 632.330 e 632.331, de
6-3-1964
jankief Zylberkan
Sao Paulo

Termos na. 632.328 e 632.329. de
6-3-1964
jenldef Zylberkaa
f:

sh

Termo n.° 632.233, de 6-3-1964
Pladesp — Planejamento e
nesenvolvimento S-C
São Paulo
PLÁTESP—PLANZTÁILISW20
IESENVOLVIMENTO -

vc.

•

ANDUSTRICWASILEIM34
Classe 1
Café
Térmo n.99 632.337, de 6-3-1964.
Clara Herniinia.Varela de Ald-,
SM Paulo
5

Classe 33
Insígnia
nano n.° 832.338, de 3-6-1964
Irmãos Pariria 'Comércio e Indústria
Limitada
São Paulo

E INDÚSTRIA LTDA
Nome ComerCial
Ttrtno a.' 632.339, de 6-3-1964
Ligneus Móveis e Instalações do Asti
Limitada
Sao Paulo

LIG NEUS
INDOSTRIA ISMILEIRA

WELC1011£

.r1i0Ine

Termo n.• 632.334, de 6-3-1961
Cimoortex Comercial Importadora e
Exportadora Ltda.
Sào rsulo

•
`

4
•
•
•
1•
••

•

:base 40
Para distinguir: Móveis em geral, $s
metal. vidro. de aço ou madeira, saiofados ou não, inclusive móveis Para es4 critório. Armários, annakios para ba.
'OCR PODE CONFIAR... ribeiros e para roupas usadas, aludir
das. acolchoados para móveis, bancas,
UM PROJETO
balcões. banquetas, bandejas, domicilia.
BBÁBILBIRO
res, berços, biombos, cadeiras, carrWtoe

2

\\

•,

46.

Classes: 1 a 50
Expresso

ei.role
Para distingua. Materiais sara construções e decorações? Argamassas argila.
areia. azulejos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentado calhas cimerito, cal cre. capas
Isolantes caibros. caixilhos, colunas.
para corierruras caixas d agua.
caixas oara coberturas caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos. edifkacões ore/nadadas. estuque, emaisao de
base asfá bico. 'estacas. esquadrias, estartaras metálicas para construções. lame-

Termo a.• 632.336, de 6-3-1961
Pares Dib
-.
Amazonas

IRMÃOS PARISE COMÉRCIO'

GEMA-125/140
Classe 16
Arame de metal para emprego. em concreto protendido, liso on entalhado.

:as par revestimentos de paredes, ma.
deiras para construções, mosaicos, produtoa de base asfált co. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica. Mn.
galho, produtos betuminosos. impermeabilizantes, liquidos ou sob outras forma*
para revestimentos e outros como nas
construções. pers.anas. placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
oapel para forrar casas. massas =druida* para uso nas construções. parquetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação. tanques de cimento. v.gas. vigamentos ç
• vitrôs
Classe 50
Para distinguir o timbre 3a requerente
a ser usado mu papéis de carta e de
oficio, envelopes, cartões de visitas e
comerciais. memoranda, faturas duplicatas, notas pnanisabriaa, letras de cãm.
bio apólices, ações. debtatares, avisos, chegues, bilhetes. passagens folhinhas e demais artigos d. classe

Classe 16
Para dstingair: Materiais para construTermo a.' 632.335, de 6-3-1964
ções e decorações: Argamassas, argila
Arthur Kahlau
areia, azulejos batentes. balaustres, bloSan Paulo
cos de cimento, blocos ara pavimentaCito, calhas. cimento, cai, cré, chapas
Isolantes. caibras, caixilhos, colunas
PRORR004140
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para cobertuas, caixas dágua.
fn ailatria Brasileira
ca xas de descarga para aticeis. edificações remoldadas, astucie°, emuldio de
base asfáltico estacas. esquadrias estruturas metálicair para construções, lame.
Classe 6
las de metal., ladrilhos. lambrisi luvas Para distinguir as seguintes máquinas:
de junção. Ines. lageotas. material iso- Moinhos a martelo, descascadores, elaslante contra frio e calor, manilhas, mas . sificadores e secadoras, canaqueiras

zsio

para chá e café, conjuntos para dar.
mitórios. conjuntos para sala de ina•

lar e sala de visitas. ~juntos parei
terraços, jardim e praia, confutas da
armários • gabinetes para copa e se •
rinha, camas cabides. cadeiras ,gira.
driss, cadeiras de balanço, caixa de
radio, colchões, colchões de mola, db.
pensas, divisões, clivam, discotecas de
madeira. espreguiçadeirasl guarda-rota'
pas, estantes, mesas, mezinhas, manhas para rádio e televislo, mezinha
para máquinas de escrever. móveis pa.,
levisio, molduras para quadrou porta,
retratos, poltronas. poltrona*camas.
. prateleiras. porta-e.hapéus, sofás,
sofás-camaa, travesseiros e
vitrines
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mesa: algodão, alpaca. canhamo,
Termo n.° 632.340, de 6-34964
Seriaria Americana, Salas L. Maluf
caro*, casita ras, fazendas e tecidos de lã em peças, juta, lersey. li• Sociedade Anônima
São Paulo
nho nylon, paco-paco. percalina. rama
rayon seda natural, tecidos plásticos
tecidos impermeáveis e tec dos de pa
no couro, veludos

DIVILUX

_INDUSTRIA BRASILEIRA
- Classe 16
Para distingiar divisões, painét., para
divisões, paredes divisoras, chapas,
pranchas e fõlhas
Termo n. 9 632.341, de 6-3-1964
American Patange Manufacturn
Co.. Inc.
(Prorrogação)
E.U.A.

:t PRORROGAÇÃO.

Classe I/
Pertamantas fctmadoras de selos metálicos para a aplicação de salas aos
fechos de com acates, chaves ,para
porcas). estampas e suas peçat da
inda'stria e comércio da depositai..
Termo n.° 632.342. de 6-31964
São Paulo Alpargatas S. A.
(Prorrogação)
•
. São Paulo

PRORROGACÃO
•

110004he

grasesu. ~ano
Classe 31
Lonas
Térmo n.° ' 632.343, de 6-3-1964
São Pau:o Alpargatas S. A.
IP:orrogaçao)
.São Paulo

PRORROGAÇÃO

Termo a.' 63C.344. de 6-3-19E4
Unifoto Ltda . Ccmércio e Importação
São Paulo

UniFote
Indústria

Brasileira

calos. para sinalização -e para ilumina
ção em geral. fôrmas elétricas, fervedo
res. frigorificas. 'câmeras. fios elétricos, filtros de interferência. fonógrafos.
garrafas térmicas. gazometros, geladeiras. globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos terrestres para eis
Sina pra vademos, ho lobtes. hidrometroa Incubadoras. indicadores de vácuo
instrumentos de alarme. interruptores
isoladores, lâmpadas de cristal, lâmpadas incandescentes, lâmpadas comuhs
lâmpadas flash lamparinas. lactometros
lentes: liquilficadores. lanternas mági
cas, limpadores de parabrisas, luzes ira
tetras para veiculas. lunetas, maçaricos
de soldar, caldear e cortar. marcadroes
de passagens, medidores, microscópios
misturadeiras, maquinas talantesa mos
tradores para rádio microtones. masca
cai contra gazes. micrómetros. alVetS
óculos. objetiva lotográticas pilhas ele
tricas, pedometros. pluviennetios, oiro
metros, pistolas de pintar pluge, pinos
de tomada. panelas de pressão. pick
de . carros, quadros distribuidores de
eletricidade. queimadores de óleo, quadrantes e sextautes para observação
estrolõgica: re 9i laeradores. rádios. :efletores, reostatos, relógios de ponto
de pulso. de bolso. parede, despertado
res. contadores e medidores de quarta:
dade e volume. raiaores, retentores d.
graxa e óleo. rel, (J. CS, regadores auto
mancos registros para vacai. gás, água
e outros líquidos, quando não conside
radas partes de máradnas. reatores pa
es luz fluorescente registradores. rens
téncias elétricas, relays, torveteiras. sor
veteiras elétacas caseiras, soquetes, si
naletros. sereias de alarme, soldadores
elétricas, toca-discos, tomadas e interruptores elétricas, torneiras, tubos, ads.
ticos, termômetros ara observação me,
core:ilógica, telescópios. tacômetros, tazunetros. torradores de cereais, trenas
transformadores, teletones, tostadeiras
telegrafas. transistores. tripés para to.
togra tias, válvulas para rádios, valva,
Ias de descarga, válvula scie redução
vacuémetros, válvulas elétricas de vá
tua ventiladores, veias elétricas

Glasse 8
Para distinguir • Abaiours. acumuladoardores de rádio e. treguMcia. amam)
metros, aparelhos de televisão. anare
lhas de ar condicionado, aparelhos pa
ra iluminação. inclusive os considerados
acessórios de veiculas, aparelhos para
anúncios mecânicos. aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográ
ticos. aparelhos de barbear elétricos
aparelhos registradares e medidores de
distâncias, aparelhos para purificar
águas aparelhos de sinais lampejantes
aparelhos reguladores de gás. aparelhas
de galvanoplastia, aparelhos didáticos.
aparelhos cinema tog ra ticos, aparelhos
automáticos para acender e regular gás.
aparelhos para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios .aparelhos para
experimentar drenas. aparelhos para destruir insetos, aparelhos de ótica apare
lhos pulverisadores, aparelhos para
aquecimento de ãaua. aarelhos gerado
res eletro-quimicos. aparelhos para re.
cepção, reprodiaão de soa e son:dos
aparelhos automáticos elétricos de aias
iar .aparelhos para espremer sraras
legumes, aparelhos de alta tensão ana
relhos de proteção contra acidentes de
operários, aparelhos abadares de ter
lamentas, aparelhos distribuidores de sa
bão e de desinfetan9es para ínstalaçaet
sanitárias, aparelho? esterilizadores. apa
relhos gazeificadores aparelhos para
ramo a.' 632.345, de 6-3-1964
analises, aparelhos ozonizadores, apare
(Prorrogação)
lhos pasteurizadores, apat- lhos regula Sir jaulas Murray c:o Brasil S. A.
dores e estabilizadores da pressão e de
Produtos Farmacêuticos.
fluxo de gazas e líquidos. aparelhos
São Paulo
para salvamento e para sinalização
aparelhos para esca tandristas. aparelhos automáticos acionados pela introdução de moedas, aarelhos esargidorea
aparelhos para observações sismicas,
aaperihoa termostatos, aritonometros. aspiradores de põ, aerómetros. acendedores elétricos, alto-talantes, amplificadores. antenas, batedeiras, balança comuna e elétrica. barometros, baterias de 41.
indução (exceto para fias curativos).
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, buzinas, busolas. baterias
*trica*, bules eLétricos, caixas de descarga. cantaras frigorificas e fotográficas, campainhas elétricas, chassis, comutadores de gás. cidometros, cristais
Classe 3
de rádio, condensadores, comutaores. Utis produto farmacêutico destinado ao
cortadeiras para fotografias, chaves de tratamento das moléstias nas senhoras.
alavancas, chaves automáticas. capadThals0 n.• 632.346, de 6-3.-19411/4
toras de bloqueio, caacitores ateei:datJoaquim Gregatti
am calibradores, discos para telefones,
discas gravados, diais, despertadores,
Minas Gerais
carne. enroladores de cabelo elétrico, espelhos óticos, esticadoraa de luvas, espalhas de plástico para eletricidade, estérdszadores. extitaores de incêndio, serros elétricos de passar e engomar, ferre
INDUSTRIA BRASILEIRA
de moldar elétrico, filtros e aparelhos
filtrantes: filtros -para óleo Mimes teve
.
Classe 41
lados, farois como acessórios de veiCafé

Café, Recordação

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em germ. teSIdos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigo de cama e

Julho da 1954
Tarmo n.9 632.347, de 631964
Torresul 5. A. — Inclústi.a Comercia
São Paulo

orresul
Indústria Brasileira
Classe 25
Para distinguir: Artefatos dr na:teria,
pListicoa e de nyien: Recial autea fabricados de maieatai plasmo, revestimentos conteccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas. a . ucareiros:
armações para óculos, bu ies. bandejas.
bases para tatearias. ha, 'ias baataa.
'bolsas. caixas, carteiras. chapas. caiam
para ferramentas e utensiaaa cruzaras,
caixas Para acondicionaments. de alimentos. caixas de amurai plasmo
para baterias, coadotes. coaus canecas.
colheres, conchas. cestas Para aio cat..
unhas. capas para álbuns e para hyrga
Citlices, cestos. castiçal. pata velas,
cautas para guarda de saleta, aarrue5osa
coadores para chá. descame para -pratos. copos, e copa:tia, de pláaico para
sorvetes, caixinhas de plástico para icevetes, calaceirara% masidh a partas as
de plásticos para sorvetes. torminhas
d.e rastro:: para sorvetes, discos de
mesa. estojos. estoios para oculos. embalagens de material plástiaa para sorvetes. estojos para • objetos. espumas de
melena esteiras. enfeites para automóveis. escoadores de pratos. massas antaruldos, formas para doces. fitas isolantes. filmes virgens, tios de celulose,
fechos para bolsas. facas. guarnições,
guarnições para chupetas e inanaadeiraa.
guarnições para porta-blocos guarnições para liquidificadores e para batade material ptástico para utensílios e
objetos. guarnições para brasas. garfos,
galerias para cortinas. jarros, laminados
plásticos. lancheiras. mantiap.eiras. malas. orinéas.. prendedores de roupas. pu:adores para móveis. pires. pratos. dalimelros. Dás de casinha. pedras pomes ardeitas de trutas g legumes. guarnições
faiais porta-pão. pulseiras para relógios. protetores para documentos. guiadores de água para ases doméstica
porta-copos. porta-n.quela aorta notas.,
aorta-documentos. placas, rebites. rodaabas. recipientes, suportes. tarparties para
ladrilhos e adesivos para azulejas,
peças. carretéis para tecelaaenti e guarnições de material plástiac para indaiéteia textil. colas usadas nas indagarias.
guardanapos. saleiros, tubos batatas
tubos para ampolas, tubos nata aerizagaa. travessas, tipos de material olático. sacolas, sacos. 'aquinhoa vasilitamas para acondicionamento vasos ascaris. colas a frio e colas naci tncitaidas
em outras classes, para boaracha- para
curtumes, para taarcinefros. cara carpiateima. atins vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiai
esmeril em pedra, em ata em disco.
em pasta para afiar. moer e desgastar.
rebolos, adesivos para tasaas adesivo.
de calçado.
Vazo is° 632.348, de 6-3-1964
Torresul S. A. Indústria e Comércio
São Paula

lorresul
'Indústria Brasileira,
Crase 34
Cortinados, cortinas, rapachos. encerados, escadas, linóleos, oleados. passadeiras, panos para assoalhas, paredes e
tapetes

Dl!
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Térmo ru° 632.349, de 6-3-1964
" a Paulo Alpargatas S. A.
(Prorrogação)
São Paulo .

PRORROGAÇA0

LONATOLDO

Termos na. 632.357 a 632.359, de
16-3-1961
Tânia S. A. Comércio de Autamilveis
Guanabara
_

Classe o
Art gos da Cii .se
Casse 21
Artigos da Class' .
Classe 39
Areeos da Classe

Termo n." 632.350, de 6-3-190

Termo ti." 632.351, de 6-3-1964
Torie:u1 S. A. Indústria e Çamercio
Saci Paulo
Classe 32
Almanaques, agendas, boletins, boletins
impresso& crónicas, folhetos. Jornais,
revistas, peças teatrais. programas radiofônicos programas de televisa°
Termo u.° 832.353, de 6-3-1964
Aldo Matais Lofiego — Paulo Cedi
Costa Lima
Guanabara

Agenda e Guia do IV Centenário
da Cidade do Rio de Janeiro
Classe 32
Artigos da Classe
Térmo na 632.354, de 6-3-1964
J. A. Pereira Rocha 6 • Cia. Ltda .
Guanabara

Casa Rocha
Acessórios
Classes 6, 8, 11, 21 e 39
T.tulo de Estabelecimento

herrocima Comércio
e Indústria S. A.

Guanabara

jeaditififtu,
Indústria Brasileira
.

Classe 5
Artigos da Classe

Teimo ri.* 632 362, de 6-3-1964
Trautek Máquinas e Peças laNs.
G.atnabara

Trautek
Indústria Brasileira
Classe 7
Artigos da Classe
Teria° n.° 632.363, de 6-3-1964
Cajar S. A. Agrikola industrial e
Comercial.
Guanabara

e~a.

Classe 8 e 33
Titu l o de Estabelecimento
Varia n.° 632.356, de 6-3-1964
Tânia Soc.wir,de Anónima Comércio de

Automóveis
Guanabara-

TÁN1A S. A.
Comércio de Automóveis
Nnrni-

Comercial

Classe 50
Art yes da Classe
Termo n.° 632.366, de 6-3-1964
Confecções Carioca de Roupas
Criai çfis S. A.
Guanabara

PRORROGACk.

.CONFECCOÉS CARIOCA
1

VESTE A CRIANÇA 00 Bine

Nome Comercial
Tênia) n. f..?.2.361. de 6-3-1°,54
Perna:mia C raérdo e Indústria

Tarmo na 632.355, de 6-3-1964
Luiz 1\u, scentes da Silva

2enta °amola

indústria Brasileira

Tê11110 u." 632.3C.O. de 6-3-1969 Ferroe". L.Ln-erco e Indústria S. A.
Gu uabarr

Indústria Brasileira*
C.lassi 42
Aguardente

Caraúna

Indústria Brasileira

Tendas toldos, bmrccas de praia, barracas de campanha, lonas e guarda•sóis
para praia.

Cachaça Velha
da Roça

Termo a.° 832.365, de 6-3-1961
Companhia Adm • nistradora Caraúna
Guanabara

júnitai‘t

Classe 31

lairo Siqueira Azevedo
Minas Gerais

gt/CIAL (5eçao III)

Indústria Brasileiro
Classe 50
Artigos da Classe

Termo n.° 632.364, de 6-3-164
Companhia Administradora Caraúna
Guanabara

Companhia Administradora
CARAÚNA

hic.rno Come:cial

Classes '33 e 36
Frase de Propagam.
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ções, usados como adornos e pedras pra.
ciosa& trab•dhactas e suas imitações. via
dias, cristal e seus artelatos, artefatos
de cerâmica, tri.s coma porcelana, faiança, louça, louça vidarda e outros, para
usa caseira, "iam°, Lua artísticos e industriais, instalações sanitárias, material
exclusivamente para construçao s adÔrno de predica, estradas, artigos, máquinas in.stmações pura escritórios e desenhos, arm is, inuniçoeá. de guerra e caça, explos.vos fogos de artif.cio, aves
e ovos em acra:. inclusive do bicho da
seda, anunais ViVub, bovinos, cavar,
caparias, galináceos e suínos, apetrechos
navais e aeronáuticos, veiculas e suas
partes infegrautes, tios em geral Paf,a
tecelagem e para uso comum, iiiihus de
costura, para bordar, para tricutagon,
tecidos ela peça em geral, artelatos de
alguuao, címo.insi, Moio, jota, seda, lã
e
fibras, imagens, gravuras, estatuas, astaiáras, estampas mancqu.ns
e analogas, manequals e análogos, quaisquer obras dt pintura e escultura, a: ceratos de madeira, osso ou mai-lira, artefatos de palha ou libra, artefatos e
diluas acabadas de origem animal, ve
tal ou minerai, inclusive arteiatos p
ticos, artcautos de substancias quimicas,
escavas comuns, espanadores e vassou:.
ras, guarda-chuvas, benga.as e suas

partes unegratues, anais para vedaçao,
arruelas, alouns, mulamiques, auuut.os.
Maios de esraotteciruento de at.vluades

Tétano n.° 632.367, de 6-3-1964
não comerciais (escolas, clubes, teatros,
Companhia Anhanguera de Exportação etc.), e outras que oão se incluem litis
I demais ciasses • (savauderias,. garagens,
São Paulo
etc.), tapetes, eort.nas e panos para
assoalhou e parecias, linóleos, oiemius e
encerados, inclusive para instalações
hospitaiares.. artefatos ue couros e peles, art gos de ves.uarto, de tOcia su.te,
inclus.ve de esporte e Para crialaas,
roupas de cama e mesa, palJéis, papeai° e seus artefatos, artetatos de bor-

racha e .de guta percha, móveis de metáf, vidro, 'nade ra, estofados ou não,
substancias alimenuc:a3 e seus preparados, ingredientes de alimentos; emen-

das allaientimas, bebidas alcoólicas e
lermentacias reirescos e águas naturais
e artificiais, tabaco ,manufaturado ou
não, artig m • fi.nuirues. sementes e mu.
das pais a agricultura, a horticultura,
e a flor cultura, subst?ncias e prepara.
ções guiam:ais, usadas na lavanderia,
Classes: 1 a 50
para conurvar e polir, combustiveis, luSubst?ncias químicas e preparações usa- brificantes e substancias e produtos desdas.. nas indústrias, ria fotografia e 'nas tinados s lubrificação e ao aquecunenanálises e pesquisas, substancias e pre- , to. artigos 'de perlumaria e toucador.
parações anti-corrosivas e' anti-oxidaa.. !passa-atempas, petrechos e artigos para
tes, substâncias e _preparações quimicas • jo‘os de tilda esai• rie, brinquedos e
usadas' na agricultura, na horticultura, fins exclussameoto desportivos, art gas
na veterinária e para fids sanitários, ' não incluidos em qualquer das classes
811115a:feias químicas, produtos e mapa-. !anteriores. — Aplicação: Para distasradas para serem usados na medicina ou , guir o sinal de propaganda do reguena farmácia, aubsancias de origem ani- !rente e ser usado em papéis de corresmal, vegetal ou mineral em bruto ou ' pç:moenda, contabilidade, impressos, carparcialmente preparadas e não induidas tazes, pla.as , taboietas, letairos,
em outras classes, metais em bruto ou plays, aná guas luminosos, carteies, bilha.
parciidmerate trabalhados, máquinas e tes, cupons, chiques, veiculas, podendo
suas partes integrante, não incluídas em
ser geavada, fraada ou impressa.
•n•nnnn
outras classes, máquinas de agricultura
e horticultura e suas partes integrantes,
Temas a.° 632.368, de 6-3-1964
grandes instrumentos agrícolas, inclusiIndústria de Roupas S.. A.
ve tratores, instrumentos dentificos,
Me Paulo.
aparelhos de uso comum, instrumentos
e aparelhos didáticos, moldes de toda ea
pécie, acessórios de aparelhos elétricos.
aparelhos fonográficos, cinematográficos,
OR
raiai:afónicos, anematográficos, máquinas
falantes, discos, filmes revelados, instruClasse 6
•
mentos musicais e suas partes integran- Pias uatInguirs Artigos de vasa arme
tes, instrumentos máquinas, aparelhos e e roupas feitas em geral: Agasalhos
petrechos, para medicina, ,a arte dentá- aventais. alpercatas, anáguas, blusas
ria, a cirurgia e a higiene, máquinas, botas, leotinas, blusões. boinas
babaaparelhos e instalações hospitalares de
expurgo e fins análogos, ferramentas, douro& bonés. capacetes, cartolas, carar
ferragens e cutelaria em geral, peque- puças, casacão, coletes, capas, chalra.
nos art gos de metal, artigos de arma- cachecol& calçados, chaeups. cintos,
rinhos, joalheria e artigos de metais datas, combinações corpinhos. calças
preciosos, semi-precisos e suas imita. 3e senhoras e de crianças. calções cal-

tJ
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632.373, de 6-3-1964
Têrmo
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Companhia Brasileira de Roupas
cucas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Guanabara
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gor.
Jogos de !ingeria, jaquetas, leques.
as, ligas, lenços, mantós, meias.
maiôs. mantas, mandrião. mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulaver, palermas,
pausas, pouches, polainas, pijamas, pis- Classes 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22
JAU, perneiras, quimonos, regalos, 23, 24, 25, 26. 27, 30, ,32, 34, 35, 36
37, 38, 39, 40, 48, 49
robe de chambre, rotina°, sobretudos,
Expressão de Propaganda
suspensórios, aaidas de banho, sandálias
sweaters. shorts sungas, atolas, souUrino n.° 632.374, de 6-3-1961
tiens, slack.s, taier, toucas, turbantes, Laucar Comércio e Indústria S, A.
ternos, uniformes e vestidos
Guanabara

Térmo n. 9 632.377, de 6-3-1964
Perfumaria Guedes Sobrinho Ltda.
Guanabara

.pRoRriouclo,

ir

" Tétano n.° 632.369, de 6-3-1961
Pibra — Centro S. A. Distribuidora
asneira de Artigos Manufaturados
Guanabara

Laucar Comórcie
e Indústria S. A:.

Distribuidora Brasileira
de Artigos Manufaturados

Têrmo n.° 632.375, de 6-3-1964
Laucar Comércio e Indlcstria S. A.
Guanabara

Nome Comercial

--Trimo n.9 632.370, de 6-3-1964 •
(Prorrogação)
Prateai Vita, Indústria e Comércio
Sociedade Anónima
Bahia
[PRORROGAÇÃO

\Matriz orameim
Classe 17
canetas-tinteiro, canetas
Can
esfero, ;',icas e canetas dt desenho.
-Tèrmo ° 632.378, de 6-3-1964
Prorrog.‘ção)
do Commercio S. A.
Emprêsa jo,

Pernambuco

PIRAJÃ
Jdustria
Ti

Classe 43
Refrescos, águas naturais e artificiais,
potáveis e minerais, usadas como

COMNIERCIO JORNAL

1

Classe 32

Um Jornal

La cai*,
Indústr i a Ftrasileia.

PRORROGAÇÃO

Tèrmo n.° 632.376, de 6-3-1963
Morista A , mar:nhos Ltda,
Guanabara

Representações Can'atra Eo Albuquerque
Limitada
Pernambuco

Representações Carvatra:
8( Albuquerque Ltda:
Nome Comercial
Têrmo n.° 632.384, de 6-3-1964

Hélio Magalhães de Souza
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Térmo n.° 632.379, de 6-3-1964
(P.orrogação)
Cervejaria Lconardelli Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 36
Artigos de vest..lário, de tôda sorte, In•
clusive de esporte e para crianças
(1za'das, cueiros. , etc.).

nals e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e c.nematográficaa
e revistas impressas
Tèrmo n.° 632.383, de 8-3-1961

DORA - CENTRO S. A.
Nome Comercial

Julho cle.1964

r

CERVEJA PÉROLA,
A PÉROLA DAS CERVEJAS

Classe 42
Frase de Propaganda

Té-rno n.° 632.380, de 6-3-1961
777 Indústria de Colchetes de Pressão

SINALEIRO
<a52:::)"
OLHO D'46L14
I
Classe 8
Aparelho eléinco para similar o volt»
inc de I.quidos existentes nos
reservatórios.
Têrmo n.° 632.385, de 6-3-1964
Armando jost
Guanabara

Hidráulica
e Eletricidade

Limitada

bebidas.

777 Indústria de Colchetes

Térmo n.° 632.371, de 6-3-1964
Laboratório Farmaduticó Hormus Ltda,

de Preso Ltda.

Guanabara

Classe 32
Revistas, livros e publicações em gerai.

---- -Tétano n.° 632 386, de 6-34964
Importadora Amapá S. A.
Guanabara

Guanabara Nome Comercial

PRORROGAÇÃO

Tèrmo a.° 632.381, de 6-3-1964
777 Indústria de Colchetes de Pressão
Limitada
Guanabara
tab. Farm elico/ ormus tida.
Rio (4-janeiro

Classe 56
Impressos e cartazes em geral

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários

e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Tèrmo n.° 632.387, de 6-3-1964
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
Rubens Rodrigues
botas, botinas. blusões. boinas, baba.
Guanabara
Casse 3
Um preparado farmacêutico, microbio- douros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
Pita" casacão, coletes. capas, chales
lógico usado na medicina.
cachecol& calçados. chaêups. cintos.
cintas. combinações. corpinhos. calças
Tétano n.° 632.372, de 6-3-1(164
Laboratóalo Farrnacéutico Homilia Ltda. de senhoras e de crian.p.s, eakases, calças. camisas. aamisolas. camisetas.
Guanabara
Classe 12
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Colchetes de pressão, botões, alfinetes,
saiu;
casacos,
chinelos,
dominó&
acharPRORROGAÇÃO
Classe 16
fêchos corrediços, ilhoses,
pes. fantasias fardas para militares, coMateriais para construção e adornos
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorTermo n.° 632.382, de 6-3-1964
de prédios.
ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, leques, Empr a.sa Gráfica sO Cruzeiro» S. A.
ZESITOTE1150t
luvas, ligas, lenços, manhas, meias,
Guanabara
Térrno n.° 632.388, de 6-3-1964
INDUSTRIA BRASILEIRA.
mala& mantas, mandrião mantilha& pa.
Pernambuco
Sagark4.1111.0-~
letés, pala& penhoar. pulover, pelerinas
*1
1
si*
peugas, pouches, polainas, pijamas, pu
4C\Lo ingana.
abas, perneiras, quimonos, regalos
,
robe de chambre, roupão.. sobretudos
suspensórios, saldas de banho sandálias
*anatem shorts sungas. stotas. sou
Classe 3
Classe 32
Classe 6•
ita produto farmacéutléo medicinal in- Bus, slacks, tales. , toucas, turbantes,
ternos, uniforma e vestidos
Almanaques, am;arlos. álbuns Impres,
Ahelan!es, amidos, anil, água -de
dicado na Npertenstto arterial e no
sos, cartazes, catálogos, jornais nacovestidos
!rifaria do miocárdio.
lavadeira, etc.
indust,

Dr...is:leira

AREN

PARA A
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Térmo n.° 632.389, de 6-3-1964
Luiz de Andrade Gaivão
Pernambuco

LA ES
.Classe 46
Alvejantes, amidos, etc.
Térmo ts." 632.390, de 6-3-1964
Adolf Schnaie
São Paulo

'

AF
O 1 L.L0dR
INPV.IrsIA

0mM-tis4

observaçao e medida, aparelhos de em
dulaçao permanente, objeitva para ma.
pliadores, misturadores para banheiros,
paineis de carros, para-raios, plugs. panelas elétricas, panelas de pressào, pistolas de pintura, pick-ups, pilhas sacas
elétricas, prumos, pantógrafos, parafinetroe, pantômetros, pirômetros. lastra
mentos de precisão, periscópios, proje;
torta cinematográficos, pince-nez, spa.
relhos de refrigeraçào, refrigeradores
réguas de aço, rádios, refletores, reatorei, relays, receptores, regadores auto„Micos, relógios, relógios de ponto. e
à vigia, redatores, resistências elétricas,
registros para água, registros para canais e comportas, receptores de tona,
reatores para lua fluorescente. reostatos
registros para vapor, registros paa bidé.
para banheiros, aparelhos bebedouros
para lavatórios e para pias, secadores
para cabelos, potenciónietros..sorveteiras, sincronizadores. sextantes, selada
fiadores, sifões, sereias de alarme, aparelhos para soldar, coquetts, sinaleiros.;
reguladores automáticos ou não, apare-,
lhos de televisâo. teleuplas, telêmetros,
tomadas, telescópios. teodolitos, tecla=
grafo:, termômetros, tomadas de correntes, aparelhos de telégrafo sem fio.
tansformadores, trenas. torradoes de
cereais., torneiras de aompressão, torneiras de alta pressãor torneiras com
dispositivos para aquecmento de água,
telefones, telescópios, transmissores, toca-discos automáticos ou alio. tubas
concluam, terminais para baterias. voltimetros, ventiladores e válvulas

Classe 6
Maquinas e suas partes integrantes para
fias industriais; maquinas de preciso.
máquinas operatrizes, •motores e SIM,
partes, peças para autor:2~1s abo incluídas em outras classes: Alavancas.
alternadores. máquinas amassadeiras.
máquinas =assadeiras Je marro e concreto, máquinas de abrir :Naveta*, máromuoicaçâo interna, discos gravadas
liais diafragmas para totograliaR. dez
*Moas afiadoras para ferramentas, miaNrtaoores enceradeiras expreccuore:
elétricos. estufas. esterellizadores, esqui
dros de aço. esquadros de agrimensor
extintores de incêndios. aparelhos para
Tarrno n.' 632.391, de 6-3-1964
espremer frutas e legumes. aparelhos
Pro-Plan Publicidade, 4. A.
estereoscópios. escalas, indicadores de
Guanabara
maré. eletrõmetros de quadrantes, etpectroscópioa. aparelhos de contróle e
medida exaustores. estojos para filtros
can torne.ras. aparelhos eletrônicos em
geral. equipamentos eletrônicos e rádio.
técnicos. fogões, fornos e fogareiros elétricos, faróis faroletes, fios para eleficos, ferros elétricos de engomar e pas.
tricidade. tios terra, aparelhos fotográ.
sor, ferros comuns a carvão, ferros elé
&leoa para sodas. fervedores, fusiveis.
Classes 8 e 32
filmes revelados. fôrmas eléticas, filtos
Expressão
de Propaganda
dg óleos para motores, aparelhos de
frac:tenda modulada. maquinas fotográTèrrno n.° 632.392, de 6-3-1964
ficas. filmes rigidos. tonógratos, fitas
métricas, instrumentos tisicos. focaliza' Anarelhos Elétricos Tonelu a Q . A.
dores para cámaras fotográficas gela
Guanabara
deixas, •farrafas térmicas geradores automáticos. geradores estáticos e !letra
micos de alta freoilencia. que funcionam
PRORROGAÇÃO
com válvulas para aquecimento por
dielétrico e insluçáo. fitas magnéticas,
aparelhos para gás engarrafado e apaÃ sua palavra é um Credito
relhos de in-,•ersâo, hellográfos. hidrametros, holofotes para automóveis. In.
em
terruptores. isoladores, impressores. apa.
relhos de intercomunicação. indicadores
de neveis, imans permanentes para rá•
dios,, aparelhos Ide gás Geais gravadoClasses 6, E, 9, 11, 14, 13 e 17
res de fitas gravadores de discos má.
Frase de Propaganda
quinas impressoras,, fotográficas, balames elétricos. instrumentos rintematiTann° a.° 632.393, de 6-3-1964
coa e didáticos. instrumentos fisicos,
Veículos Engel de Alfenas
lodosas de cot-Tr.:1e, instrumentos el. Veasa
Sociedade Anónima
calcular, instrumentos náuticos, lastro.
meatos para ibedicla e contróle para
Minas Gerais
ama:ticos. "intermediário para filmes,
!limpadas. lunetas liquidificadores
lactai-isca lustres, lentes, aparelhos
luminosos aparelh ai; de luz fluorescente
limpadores de para-hl-tias, lanternas
por•atels e lante snas de isa20, htteS traseiras pua velaalus microscópios. m'.
ministro, manômetros, monóculos, mostradores de rádio, microfones. medidores de taliscas, medidores de intervalos,
aparelhos para medição, miras de qualquer graduação. massaricos, norinógra.
Classe 50
fot. nivels de ferro, níveis d'água para Para ser ussda em todos impressos da
caldeiras, óculos, instrumentos óticos de i
lama.

E O ESPETÁCULO
CONTINUA

TONELUX

Tèrmo a.° 632.394, de 6-3-1964
fechaduas, fruteiras, funis, fôrmas para
Vtasa
Veículos Engel de Alunas. doces, bolos, embadas e pudins. Range*,
Scaicdade Anónima
fivela, furadores, ferramentas cortante.
Minas Gerais
e Derfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guanições de metal
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros.
gonzos, grossas, garrafas, ilhoses,
lhos, jarros, limas, lâminas licoreiros,
latas loas, linuguetas, leiteiras, machia(tolhas, molas paar portas, martelos,
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas.
morsas, machetes, mantegueiras. malhos,
Classes 21 e 32
Para aer usado em ca'xas, recibos, em navalhas, triplas, puas, pás, picaretas,
pregos, ponteiros, parafusos, porcas,
cartas em geral.
pratos, porta-gêlo. posetras, porta-pno,
p orta-jolas, paliteiros, panelas, puxada
Tarmos ns. 632.395 a 632.397, de
res, placas, p regadores, porta-esponjas,
6-3-1964
peneiras, pinos, plainas, perfuradeiras,
(Prorrogação)
pires, pinças, panelões. porta-copos e
Cia. Tagus de Melo Pimeita de
garrafas, passadores de roupa, presa,
Relógios
lhas. rastelos, roldanas, ralos, regadores,
São Paulo
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável, registros.
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrao
IND. BiRASILEIRA
lhas, torquezes, trilhos, tubos, tubulações, t ampões, travadeiras, telas
de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras.
Classe 14
trancas, tramelas, talheres, talhadeiras,
Para distinguir: Vidros comuns, lamina- tampas
para panelas e caldeirões, terdos ou trabalharas, vidro ce.stal, vidro rinas,
tachos,
industrial, objetos de adornos, de vidro, deiras, orinéis,trens de casinha, torra.,
vasos, vasilhames, vervidro instilhável e inquebrável, para tomas, mandril de expansão, freza de
dos os fins, planos, curvos ou de qualchanfrar, guia de frez,a de chanfrar,
quer formato, branco, transparentes, opa- ventosas, maletas, baus para sacos de
scos ou coloridos, vidros para vitaux e viagem, para pastas, balmazes. cantos
para v.draças, placas, blocos de vidro para estojos, colchetes para malas, crasimples e coloridos, tubos e globos de vos, enfeites, fêcho para p
astas e para
vidro, espelhos, hastes, aaretas e cube- malas, p assadores de correias,
ponteiras.
p
tas de vidro, ampolas, tubos, almofarirendedores de papel, suportes,
zes copos, cadinhos, garrafas, frascos,
torniquetes e tubôs de extensão
gráus, mamadeiras, fôrmas para fornos,
Termo
n.° 632.398, de 6-3-1964
assadeiras, compoteíras, saladeira, jardineira, porta-jó as. cântaros, cálices, pra- Empreendimentos Agrícolas Guarany
Sociedade Anônima
tos, xícaras, tijelas, bandeijas, pires, liSão Paulo
coreiros, vasos, serviços para refrescos, taças, vasilhames, mantegueiras,
cápsulas, pendentes e garrafas térmicas C
AVES 00 COLÉGIO
Classes 11, 18 e 35
Titulo de Estabdeciniento
tée0. ISRASILEIRA
Classe 11
Classe 42
Para distinguir ferragens e ferramentas:
Vinhos
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal. .1 -Tarmo n.° 632.399, de. 6-3-1961
abridores de latas. arame. aparelhós de
Rio Gráfica e Editóra Ltda.
chá e café, assadeiras, açucareiros, apaGuanabara
relhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almo tadarises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas.
bandejas, bacias, bombonieres, baldes.
borboletas. baterias, bases de metal, braClasse 32
çadeiras, bules, bisagra. buchas, bainha Almanaques, anuários, álbuns imoraispara facas, baterias de coslnha, colhe. sos, cartazes, catálogos, jornais :me ode pedreiros, cadeados, correntes, caba. rlais e es trangeiros, p
ublicações impresdes, chaves de parafusos. conexões para sas, revista. P
ropaganda cal rádio,
encanamentos, caixas de metal para
televisão, jornais, programas radiofôniportões, colunas, canos, chaves de fen- cos, peças teatrais
e c.nematográficas
da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
e revistas impressas
copos,. cachepots, centro de, mesa, coe

"TA GUS”

VIDA MODERNA

queteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, • caldelrões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, cuscuseiros, cabides de metal
cabos, caixas de ferro, cruzetas. curvas,
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave=
venas, cremones, cadinhos, crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves, caiaves para porcas circulares, chaves corquimétrica, correntes para chaves, colchetes, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanso para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates.
enfeites de metal, estribos, espátahs,
estojos de metal, para carimbos, eixos,
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, ferro para
cortar capim, ferrolhos, facas, facões,

Térmo a.° 632.400, de 6-3-196t
• Rio Gráfica e Editóra Ltda,
Guanabara

MEDICINA
MODERNA
Classe 32
.
Alcaaaaques, anuários, álbum. rmpresaos, cartazes, catálogos,
jornais nacoanis e estrangeiros, p
ublicações impressas, revista. Propaganda em rádio.
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e enentatog r á ficai,
e revistas Impressas
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Uma n. 632.401, de 6-3-1964
rornecedora de Mateitaia Gomas Laist.
Guanabara

-

9

9

Nome Coa•esai-si
Tbano n. 632.402, de 6-3-1964
Guanabara

Classe 40
Colchão de Moias.

Tèrma n.° 632.408, de 6-3-1964
Classe 40
J. Maaedo S. A. — Comércio,
Móveis era geral de metal, vidro, de
e Agricultura
aço, madeira. estofados ou não, inchs
Ceara
sive móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
nadas. almofadas. acolchoados para
móveis. bancos, balcões. banquetas
bandejas, domiciliares, berços biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e cate
eoniuntos para dormitórios, conjuntos
` para sala de tantas e sala d evisitas.
conjuntos para terras ,jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
‘ copa e cosisha. camas, cabides, cadeiras
• giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Yde rádios colchaes, taal nes de molas
dispensas, divisões. ivans, discotecas.
Classe 41
de madeira. espreguiçaeiras, escrivan•
abas, estantes, guarda-roupas, mesas Farinha de tr go, farelo, farernho, remesinhas. mesinhas para radio e televi- knoido de trigo, trigo, milho, fubá de
são mesinhas para televisão, molduras milho, farinhas alimenticias, arroz, felpara quadros, porta-retratos poltrqnas Ião, soja, açúcar, batatas, peixes frespoltronas-camas, prateleiras, porta-cha ! cos, secos e em conservas, frutas pres.
vas, secas e em compotas. claces em
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros s
geral, gelé.as , leite, queijo, manteiga,
vitrines
carnes e seus criva os, l egumes frescos
e em conservas, mel, café, chã, sal.
Têrmo n.° 632.403, de 6-3-1964
Sérgio Gonçalves Ferreir,
s'érmo n." 632.409, de 6-3-1964
Guanabara
J. niccdo S. A. — Comércio,
Indástaa e Agricultura
Ceara

-s

a

geuathetca
a6

g

-

da senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
salas casacos, chinelos, dominós. acharpes. antas as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês
luvas ligas, lenços, manrós, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover pelerinas
peugas, pouches. polainas, pijamas, punhos. perneiras, guirnonos regalos.
sob, de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho sandálias
suciares, shorts. sungas, tolas, ou slacks,
caiar, toucas. tu bantes ternos, uniformes
e vestidos

4

301,033 LTDA.

gegra~

r

Têrmos ns. 632.412 e 632.413, de
6-3-1964
Guanaarise

ETERNIC
INDUSTRI A BRAS

'

p

Classe 33
Insígnia
Têrmo n.° 632.406, de 6-3-1961
FACIL — Financiamento, Adminostração e Corretagem' de Imóveis Ltda.
Minas Gerais
1I FAC1L"

- F1NANCIAMEW1?
ZIMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM
DE %MÓVEIS LTDA,
Nome Comercial

Cl 3 S:.,e 36

Aete>14. e. 4.
Nome Comercial

-raiano na 632.416, de 6-3-1964
Maia de Almeida Indústria e Comércio
Soc,eciade Anónima
Guanabara

Indústria Brr Aeira
Classe 3
1.1in produto farmacêutico.
réaino n.° 032.417, de 6-3-1964

PEPTORGA
indústria brasileira

ros, jogos de 'ingeria. jaquetas, laquês.
luvas
ligas, lesços, manteis, meias
maiós. mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover pelerinas

...Térasaa na. 632 418 e 632.419, de
6-3-1964
Guanabara

amigas, ponches, polainas. pijamas, punhos, perneiras, guimonos
regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho sandálias
sueteres. shorts, sungas, tolas, ou slacks.
taier toucas, turbantes ternos. uniformes
. e vestidos

fa aa •

O Salte da SaWia
'

FA C 1 L

fs

Tèrmo tu° 632.415, de 6-3-1964
' nsfecções Alteza S. A.
Guanabara

ibotas botinas, blusões boinas baba- Mala de Almeida Indústria e Comércio
' douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
Saciaria& Anónima
n
Guanabara
Ruças, casacão coletes. capas, chales
1 cacrecols, calçados, chapéus, c ntos.
cintas combinaçõi's, corpinhos calças
de senhoras e de crianças. calções, calças,
canEsas.
camisolas.
camisetas
cuecas, ceroulas,
colarinhos cueiros
saias casacos. chinelos, dominós, echar.
Classc 3
pcs. 'antas as, fardas para militares coum produto farmacêutico.
legiais. fraldas, galochas, gravatas gor-

Térmo ri.° 632.404, de 636941
Tèrmo n.° 632.404, de 6-3.1oa4
Carlos Fr as
Guanabara

ti

nhos, perna ras, gulmonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias
sueteres, shorts. sungas, tolas, ou slacics,
taier, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

RA

ara distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,

Titulo

Tèrano a.° 632.405, de 6-3-1964
aFACIL} — Financiamento, Administração e Corretagean de imóveis 'Ltda.
Minas Gerais

ILE

Classe 24
Fachos de teckkaos rigidos, elásticos ou
semi-elásticos para porta-seios, alamares, bordados borlas, cadarços debrans,
entremeios, fitas, galões, franjas.
rendas.

Classes 5, 11, 16. 33 e 40

Classe 33
Sinal de Propaganda

1964

puças, casacão. coletes, capas, abales, maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pacacrecols, calçados. chapéus. 'cintos, letós. palas. penhoar, pulover, pelerinaa
cintas, combinações, corpinhos calças peugas, ponches, polaina& pijamas, pu-

Térnao n. 632.407, de 6-3-1964
Bom Despache

'OU:Zn:DOR* L2 3ATER11111

Indústria Brasileira

Julho de
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Tétano n. 632.414, de 6 -3 - 1964
' fecções Alteza S.

632.411. de

6-3-1964

Confecções Alteza S. 41
Gu'anabars

FIN
•I N DUTRIA BRASILEIRA

Classe 23

Tecidos em Geras
Classe 36
\ Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupssa feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões boinas baba
doi:roa. bonés. capacetes, cartolas, cara-

Classe 33
Titulo
Classe 49

Classe 41
Farinha de Trigo

Pratos na. 832.410 e

Guanabara

GUIRLANDE

•

INDUSTRIA eRASILE:RA

Artigos para pesca, a saber: anzóis,
agulhas, arpões, arrastões, caniços, carretilhas, chamar'nes, cordas e cordéis:

escastruadores, espingardas de ar comprimido; fios, flechas: ganchos, garfos;
Classe 36
LICEU artif cia:s; tinhas, monarcas; nada.
Para distinguir: Artigos de vestuários &iras; pistolas de ar comprimido, pule roupas feitas em geral: Agasalhos
Os: radas; setas e varas.
aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
— —
botas, botinas, blusões boinas babaTérmo n.° 632;420, de 6-3-1964
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraO. Barineri & Cia. Ltda.
puças, casacão coletes, capas, chatas.
Guanabara
cacrecols, calçados, chapéus, c.ntos,
cintas combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias casacos. chinelos dominds, acharpes, antas as, fardas para militares COis. fraldas. nalochas gravatas nor.
C asse 33
-os. jogos de lingerle. Incineras, lamies
Titulo
luvas, ligas, lenços, mantas, meias

ç

ala ofmrhe
l

ig)
DIARIO OFICIAL (3eção l

Têrça-feira 7
Termo n.° 632.421, de 6-3-1964
Júlio Borges Comércio e Indústria
Swiedade Anónima
Guanabara

Térmo n.° 632.433, de 9-3-1964
Edson Pereira Leite
São Paulo

Termo a.° 632.426, de 9-3-1964
Edson Pereira Leite
São Paulo

NÃO ESTAMOS SOS

MAMA 110MUNIO

Classe 32
Classe 32
Para distinguir: Programas de radio Para distinguir: Programas de rádio
e televisão
e televisão
n••n•

2.427, de 9-3-10á4
Termo n.° 6rEdson Pereira Leite
São Paulo

Classe 6
Máquinas de costura.
Termo n.°-6.32.422, de 6-3-1961
Júlio Borges Comércio e Indústria
Sociedade Anônima
Guanabara

UM 'ELO BRINQUEMO...
Illt NOVO SORRISO"
Liasse 32
Para distinguir: Programas oe
e televisão
Tèrrno n.o 632.428, de 9-3-1964
Edson Pereira Leite
Sr., P2a'e

trlik Uli"5"
S013.11111
Classe 32
Para distinguir: Programas de rádio
e televisão
•

Termo n.° 632.434, de 9-3-1964
"Lupas" — Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
São Paulo

L TI P U 3

egio Paulo—Capital
• Classe 33
Para distinguir: Compra e venda de
imóveis, administração predial, engeraiaria, financiamentos, terraplenagern,
loteamentos, construções, uroanização,
pavimentação, arruamentos aquitetura,
projetos e planejamentos, ítmob..káris.
construtora, administração. incorporações, investimentos.
Termo n.9 632.435, de 9-3-1964
Lindmar indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Julho de 1964 2374
Termo n° 632.437, de 9-3-1964
Socine Produções Cinematográficas)
Sociedade Civil
São Paulo

IMO PAULO SIA. I
Classe Pata urstinguir: Filmes revelados dr
cidade de São Paulo
-Têrtno& as. 623...41 % a 632.439, de
Móveis jules Ltda.
São Paulo

ULE
Inditatria Brasileira:
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral. di
metal, vidro, de aço ou macieira, esto
fados ou não. inclusive móveis para es
critório. Armarios. armaários para ba
nheiros e para roupas usadas, almofa
das, acolchoados para móveis, bancos
balcões, banquetas, bandejas, domicilia
res. berços. biombos, cadeiras, carrinh.i
para chá e café, conjuntos para dor
mitórios, conjuntos para sala de Ni.
tar e sala de visitas, conjuntos parz
terraços. jardim e praia, conjustos
armários e gabinetes para copa e cozinha. camas cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões. colchões de mola, dis.
pensas, divisões, divana: discotecas de
madeira, espregulçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesas. rnesinhas. .rnesi•
nhas para rádio e televisão, tasesinhs
para 'máquinas de escrever, móveis pa.
ievisào. molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas camas,
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, trasessetros e
vitrine*
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, enceras
dos, estradas, linóleos, oleados, passa.
delias, panos para assoalhos, paredea
e tapetes

Classe fi
Altachotras, aletria. alho: aspargos
auicar. alimentos suam amolais. amidc,
amendoim, ameixas. amêndoas, araruta,
arroz, atum, aveia. avelãs, zeite, azeitonas: banha, bacalhau batatas. balas
Classe 6
MARIA TKI{EZA...
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
Máqu nas de costura.
UM SHOW:
café em pó e én grão. camarão, canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chi,
Térmo n.° 632.423, de 6-3-1964
caramelos chocolates, confeitos. cravo.
(Prorrogação)
cereais, cominho, creme de Tite, cromes
Companie Belge des Produits Odol
Classe 32
aliinenticios, croquetes, compotas, can,
Sociedade Anónima
Pare oistinguirt Programas de rádio gica, coalhadas. castanha. :aula. coadiBélgica
mentos para alimentas, colorantes,
e televisão
chouriços. dendê. dóces, dóces de fruTermo n.° 632.430, de 9-3-1961
tas, espinafre, essências alimentara& cai.
PRORROGACÃO
padas, ervilhas, enxovas. extrato de to
Preserco-Prestação Serviços —
mate, farinhas alimenticias. favas te
Cobrança e Administração Ltda.
cuias, flocos, farelo. fermentos, leilão.
São Paulo
'
figos, frios, trutas seca& naturais e cristalizadas. glicose, goma de mascar. goP
Termo n.° 632.440, de 9-3-1964
•duras, grânulos. grão de bico gelatina.
Representações Medisantos Ltda.
•
Classe 48
•goiabada, geléias, herva ioce, hervb
São Paulo
PRESERbO—PRESTAÇÁ-0
Aguas para bochechar e dentifricios.
mate, hortaliças. lagostas Ungiam leos
SERVI Ç OS— COBRANÇA E
— • - - —
coridensado, leite em pó. tapumes em
Tèrmo ti.' 632,424, de 6-3-1964
couaerva.
lentilhas, linguiça, voro; mas
131aN
ISTRAÇA0 Unto
(Prorrog"to)
MEDISANTOSI
SAS alimentícias, mariscos. manteiga.
._ À
Compagnie Bege des Produits Odol
margarina, marmelada, macarrão. mo.
Soaedade Anónima
Ni de tomate, mel e melado. mate, mas• Bélgica
sa, para mingaus, molhos. moluscos
Nome Civil
Classe 3
mostarda, mortadela: nós moscada nu. Representações, comerciais, por
conte
Tenno
a.*
632.431,
de
9-3-1961
ZeR;
óleos
comestivels,
ostras
ovas.
PRORROGAÇÃO
própria e de terceiros, de produtos méEdson Pereira Leite
pães. patos, pralinés, pimenta pós ave dicos
e odontológicos já manipulados.
São Paulo
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês, petit-pois, pastilhas. pizzas pudins;
Termo 11. 9 632.441, de 9-3-1964
queijos, rações balanceadas para aniNOITE 18 VIOILIA
Indústria de Bebidas Milani S. A.
mais. requeijões, sal, sagu. sardinhas,
São Paulo
randuiches, salsichas, saloias, sopas enClasse 48
latadas,
sorvete&
sucos
de
relate
e
de
Pulv.• .,zadors e vaporizadores
Classe 32
frutas: torradas. tapioca, Minaras, talha(A tigos para toucador).
Para distinguir: Programas de radio rim, tremoços, tortas, tortas para aliOLD
televisão
e
mento de animais e aves, torrões, touct.
Indústria Brssileira
Tèrrno n.9 632.425 de 6-3-1964
cinho: vinagre
Termo n.o 632.432, de 9-3-1964
Condominio do Edifício Chicohrro
Edson
Pereira
Leite
Guanabara
Termo n.0 632.436. de 9-3-1964
São Paulo •
Socine Produções Cinematográficas
Classe 42
Sociedade Civil
Aguardente, anis, a peritivos, bagaceiras.
São Paula
TRIBUNAL 10 FUTEBOL(
Imitidas, braady, bitter, cachaça, cervefia cHra, conhaque. extrato de malte
fermentado, fernet, genebra. gengibirra
SOCINE.
irba, gingar, ldrach, kummet licores,
marampdahos, aectar. Mis/melai, soai
_.,asw 32
Classe 8
else& rum, suco de frutas com *leoa
Para distinguir: Programas de rádio
—
Para distinguir: Filmes revelados
Tiauo
e televisão
vodka e whisky
Termo n.° 632.429. de 9-3-1964
Edson Pereira Leite
São Paulo

SOLVOLITH

ATOMISEUR

Edifício Chichorro

2316 rerça-feira 7
Termo a.° 632.146, de 9-3.-961
(Prorrogação)
Recordati Laboratório Framacolóipco
iedade Anónima
Itália
São Paulo

PRORRNAÇAO

DI,R10 OFICIAI.. (Seção III)
Clame 23
Tecidos na geral, tecidos para confec.
prws eu geral, para tapeçarias e para
artigos de cam e mesa: algodao. alpaca. Unhamo, cetim, caroe. casimiras,
jerseyi linho, nylon. paco-paco, percaUna, raml. raion, seda natural,' tecidos
plásticos tecidos impermeáveis e tecidos de pano c,,uro e veludos

Julho de 1964

. Termo. no 478.408, de 8-2-1963
Cia. Industrial e Comercial
Cicaf
de Artefatos de Perro
Minas Gerais

Termo n''624,907, de 16-1-1964
ÇianSecções Abbud Limitada
São Paulo

TERMOS ANTERIORES
Termo n 468.804 de 22-9-1960

GAM.A.ffliL

Ciclope Contabilidade Limitada
Estado da Guanabara
ViDUSIRIA BRASILEIRA

RECORDATI LABORATORIO
FARMACOLOGICO

$ . 0.A.
v•45t°4

Classe 3
Para distinguir: Indicado no tratamento anti-infeccioso e descongestivo dos
rins e das vias urinárias

Termo n° 622.073, de 28-11-1963
incrisa S. A. Industrias de Cristais
São Paulo -

Termos as. 632.442 a 632.445, de
9-3-1964
InclUstriaa Tênis Aziz Nadar S. A.

/ • Classe 5
Para d stinguir: Ferro, aço, aluminio,
bronze, cobre; estanho, zinco, alpaca,
metal branco e metal patente

Nome Lomercial

INCRTSA
Ind. Bracileira

Termo n° 578 410, de 8-2-1963
Cicaf — Cia. Industrial e Camarcial de
Classe 25
Artefatos de Ferre
Para distinguir: Bibelots, decalcomaMinas Gerais
nias, displys, cartões postais, cartazes,
estatuas, estampas, estatuetas, fotograf as, gravuras, imagens, letreiros, maquetas, manequins, obras de pinturas,
rosarios, suportes artisticos para vitrines, taboletas

Indústria Brasileira

, INDUSTRIA. BRASILEIRA
•
Classe 22
Fios de algodão, fios de lá ou pelo,
torcido ou não para costura ou tricotagem, seda' natural fiada ou torcia de
raiou fiado ou torcido, linho. canhairo
e juta em dio ou linha
Classe 36

Para distinguir: - Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: tgasair)os,
aventais, alpercatas. anáguas. blu‘as
botas, botinas, blusões, boinas. baba.
doures. bonés, capacetes, cartolas. cara.
pinas, casacão coletes. capas. chalra
tacheco!s. calcados :hapéus. • ...intu&
cintas. combinações. corpinhos. cai,at
de senhoras e de crianças, calções, calpai, camisa,. camisolas. camisetas. eue'tas. ceroulas, Colarinhos. cuelrOZ: luras.
Casacos. chinelos donainós. echarpew

Termo n" 622.074, de 28-11-1963
Incrisa S. A. Industrias de Cristais
Classe 5
São Paulo
Para distinguir: Ferro, aço, aluminio
Classe 15
bronze, cobre, estanho, z • nco, alpaca.
iPara distinguir: Artefatos de cerâmica,
metal branco e metal patente
! porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro e adorno para fins artistiTermo n° 578.411, de 8-2-1963
Cia. Industrial e Comercial cos e industria s: e instalações sanitáCicaf
rias, açucareiros, almofarizes, bulds, bade Arte.ratos de Ferro
cias sanitárias, bandejas, , biscoitei:as,
Minas Gerais
botijas, bebedouros para aves, banheiras. bidets, cafeteiras, canecas, compoteiras, conteite.ras, castiçais, centros de
mesa, comedouros para aves, cadinhos,
escarradeiras, filtros, jarras, jarrões, jardineiras, lavatorios, mantegueiras, • moringas, orinois, pires, pratos, potes, paliteiros, paratos de ornato, pinos, pias,
travessas, terr nas, taças para café, taClasse 5
ças para chá, taças para refrescos, vaTitulo
sos, vasos sanitários, xicaras

Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, g uardanapos. jogos bordados, jogos de toalhas,
Imçóis, mantas para camas, panos para
eosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de máa, toalhas para jantar, toalhas para chã e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhu
(cobre pão)

Termo n° 628.789, de 12-12-1964
Saborghi
Bahia Limitada
Bahia

(SABOROEI:
Classe 7
Artigos da classe

Te-mo n° 628.790. de 12-12-1961
Saboroh lBahia Limitada
Bahia
Classe 6
Artigos da classe
Termo ti9 613.841, de 22-10-1963
Cia de Mineração Novalinense
Minas Gerais

CICAF- Companhia

Industrial e Comercial
de Artefatos de Ferro
Têrmo n9 555.713, de 5-9-1962
Alfaiataria Mirage Limitada
Estado da Guanabara

fantasias, fardas para militarem. cola.
§ima fraldas. galochas, gral/atas, gortoe, hgos de lingerie, jaquetas: lecues:
luvas, ligas, lenços. mantem. otelaa
ralés. mantas. mandrião. mantilhas: palet4a. palas, penhoar, pulover, pelerinas.
Classe 50
pautas, ponches, polainas, pijamas: puArtigos da classe
nhos. perneiras. quimonoa. 'regriloa,
Termo n* 578.409, de 8-2-1963
robe de chambre. roupa°. sobretudos,
suspensórios, saldas de 'banho, sandálias, Cicaf
Cia. Industrial e Comercial
sweaters, shorts, sungas, sto/fia. soude Artefatos de Ferro
Irtá. palma, penhoar. aulover. aderisse.
vestidos
•
Classe 37

Classe 36
Para distingu r: Camisas

tlegzCompanhia
ídLtriaI 'e Comera

de Artefatos de Ferro S/A.
:Torne C.Nmercial

Classes: 4 — 5
Insignia Comercial

•

Termo no 613,842, de 22-10-1963
Termo 11 9 633.897, de 18-3-1964
Sebastião dos Santos Lima
Estado do Rio de Janeiro

Cia. de Mineraçã'o oval mense
Minas Gerais

Classe 42

Pata distinguir: Aguardente de cana
Termo n° 638.334, de 22-4-1964
/taoca Imobiliária S. A. Estado da Guanal,ar•

z>b

Cao'
-

çç

p.
Class..s: 33 — 41 — 42 — 43
Titulo

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 5,00

Classe 5
Artigos da classe

Termo n9 613.447, de 18-10-1963
May & Baker Limited
Inglaterra

PRONALYS.
Classe I
Artigos da c/asse

-

