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SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XXII - N.' 198

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PRO:RIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
Dia 7 de outubro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de teurso previsto pelo artigo n.° 14 da
!,,e
• i n.° 4.048, de 29 de dezembro de
961 e mais DEZ DIAS - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessacio, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer
e êste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes à expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de SESSENTA DIAS - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
.
da Propriedade Industrial.
Privilégio de invenção deferidos:
N.° 114.094 - Aperfeiçoamentos
em truque e carro suspenso nomocarril
.--- Sidney Fredley Bingham.
N.° 116.828 - Processo e dispositivo para o tratamento úmido por exemplo para o fingimento de fios texteis
ou elementos semelhantes - Franz
Mciller Maschlnenfabrik e Hans Jager.
N.° 118.926 - Aperfeiçoamentos
em ou referentees a prensores para segurar objetos por meio de pressão reduzida - N. V. Philips Gloeilampenfabr:eken.
N.° 119.098 - Dispositivo de suspensão para veículos com rodas dianteiras independentes - Regie Natiouale des Usines Renault.
N.n 119.969 - Novo suporte para
armazenar rolos de urdimento, roios de
papel e outros similares - Erwm
Scuk £1 Cia. Ltda.
N '' 120.652 - Meio adonador para
trincos de porta - Wilmot Breeden
Limited .
N." 120.573 - T,incos para portas
- W ihnot B?cenden Lánited.
' N." 120.896- - Dispo.-:t:vo paia depos LH- espulas em máquinas bobina&iras - Atelers d. Construction
Sellwer.
N. 121.586 - Dispositivo de ali..
ment.a;:n.) con'imm,. para máquinas de
co.tur..r calçaloi - Ci.. United Shoe
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
injeção de vapor aquecedor eine Morando SPA.
N.° 123.560 - Unidades de junção - Vaia Rensselaer P Saxe.
N.° . 123.467 - Novo molde para
guias e sarjetas - Esteban Viroga.
N.° 125.089 - Trinco - N. V.
Ahrend Libra.
•
Exigências:
N.° 102.176 - Lepetit SPA - Satisfaça exigência.
N.° 106.745 - Uclaf - Satisfaça
exigência.
N° 107.826 - Les Laboratoires
Français de Chimiotherapie - Satisfaça exigência.
N.° 109.834 - Ciba Societé Ano-.
nime - Satisfaça exigência.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
(Republicado Por ter saído
com incorreoes)

Rio, 7 de outubro de 1964
Exigéncias

Térmos:
N.° 112.649 - FMC Corporation
- • Cumpra a exigência.
N.° 118.533 - Giulio Dickmann Cumpra a exigência.
N.° 119.193 - Normacem - Cumpra a exigência.
N.° 121.361 - Pittsburgh Plata
Glass Company - Cumpra a exigência.

N.° 143.744 - Móveis Vogue LiMeito Sangyo Ka- mitada, Indústria e Comércio - CumbUshiui Kaisha Satisfaça exigên- pra a exigência.
eia,
N.° 144.365 - Indústria e ComérN.° 109.970 - Sterling Drug Inc cio de Perfumaria Montenegro Ltda.
-- Cumpra a exigência.
- Satisfaça ex igência.
N.° 112.300 - Roussel Uclaf N.° 145.891 General Magnetic
Satisfaça exigén cia.
Indústria e Comércio Ltda. - Cumpra a exigênda.
N.° 113.282 - The Norwich PharN.° 146.167 - Perez Er Galan Limacal Co - Satisfaça exigência.
mitada
- Cumpra a exigência.
N.° 116.212 - Ciba Societé AnoN.° 151.697 - Edmundo Lloren
nyme - Satisfaça exigência.
Navarro
Cumpra a exigência.
N.° 116.583 - Merck & Co Inc Diversos:
Satisfaça exigência.
N.° 116.734 - Ciba Societé AnoAlexandre Elsaesser - Na prorronyme - Satisfaça exigência.
gação da patente n.° 1.768 - modélo
N.° 117.838 - Rohm Haas Co industrial - Prorrogue-se, artigo 42
do Código.
- Satisfaça exigência.
N° 118.213 - Societé DEtudes
Waldemar Clemente - Na prorrode Recherches et D'Applications Sci- gação da patente de n.° 1.860 - moentifiques et Medicales e Rasme - delo industrial - Prorrogue-se, artigo
Satisfaça exigência.
n.° 42 do Código.
Herbert Stefan F. W. Chleba N.° 118.519 - Abbott Laboratories
Na prorrogação da patente n.° 2.990
- Satisfaça exigência.
N.° 118.574 - Societé des Usines - modêlo industrial - Prorrogue-st,
Chimiques Rhone Pouienc - Satisfaça artigo 42 do Código.
exigência.
Tribrasil Ltda. - Na restauração
da patente n.° 4.011 - moddllo de
N.° 119.464 - Beecham Research utilidade - Concedo
a restauração.
Laboratories Limited - Satisfaça exiartigo 206 do Código.
gência.
N.° 119.855 - Olin Mathieson CheEXPEDIENTE DA SEÇÃO
mical Corp - Satisfaça exigência.
DE PESQUISAS
N.° 120.215 - Dr. Henry Marinus
Christensen - Satisfaça exigência.
Dia 7 de outubro de 1964
N.° 120.638 - F. Hoffmann Ia
Notificocão:
Roche & Cie. Societé Anonyme Uma vez decorrido o praso de reSatisfaça exigênc'•.
N.° 138.416 - Cerâmico Sanitária curso previsto frn ;C artigo n.° 14 da
- Satisfaça exigên- Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro de
Porce l ite S.".
. 1961 e mais DEZ DIAS - para evenN.° 109.925 -

Matilinrry da Brasil.
N ', 1 1,3 , r,-;0, - 5,1ári n i r/ a comb"nada
p 1. , 1 a táb-if.-,/ de.t:jo:os. n f:cira com eia.

tuais juntadas de recursos, e do mes.
mo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requereu.
tes abaixo mencionados a comparece:
a èste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de SESSENTA DIAS - na forma do parágrafo único do artigo n.° 134 do Código da Propriedade Industrial.
Marcas deferidas:
N.° 416.572 - Rotene - MontecOtini Societa Generale per L'Industria
Mineraria e Chimica - Classe 28.
N.° 421.405 - Tiquinho - Da.
marca Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. - Classe 39.
N.° 428.155 - São Isidro - Fazenda São Isidro S.A. Agricultura e
Comércio - Classe 19.
N.° 428.270 - Doçura boas S.A. Indústrias de Papel Classe 38,
N.° 428.800 - Luluzinha - Demarca Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. - Classe 39.
N.° 428.801 - Bolinha - Demarca Distribuidora de Produtos Farinacéuncoi Ltda.- Classe 39.
N.° 428.802. - Catita - Demarca
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. - Classe 39.
, N.° 428.892 - Nitrofarm - Agrofarm Ltda. - Classe 41.
N° 429.423 - Nastar - Fiação
de Lã Nastar Ltda. - Classe 22.
N.° 430.573 - Dewrance - Dewrance Co Limited - Classe 5.
N.° 430.575 - Dewrance Dew.
rance
Co Limited - Classe 14.
N.° 432.484 Mangels
Kreutzberg S.A. Indústria e Comércio
- Classe 21.
N.°, 414.715 - A - Genaro Arricchlo SPA - Classe 41.
N.° 444.882 - 1960 ano Brasília
Capital da esperança - Rádio Bandeirantes S.A. - Classe 32.
N.° 447.725 - Inatex - Tecelagem Inatex Ltda. - Classe 34.
N.° 447.997 - Mauricio Lange Mauricio Lange Cia. Ltda. - Cl. 8.
N.° 448.548 - Ionian - Ionian
Agricultura Indústria e Comércio S.A.
Classe 7.
N.° 453.414 - Edifício Paranoa
Paranoa S.A. Construçãoes, Indústria
e .Comércio - Classe 33,
N.° 453.432 - Alvocar - Alvocar
Limitada Oficiar( rjecuiea - Cl. 21.N.° 453.834 Campeonato Popu.
lar de Rock N'R°11 - Rádio Record
Sociedade Anónima - Classe 32.
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As Repartições... P bliéas
deverão remeter , o-Npe. diante
destinado à publica41o • nos' jornais, diãriamente, a. ãs 15 horas,
- -As reclamações pertinentes à matéria r0Ibtird'artOreasos de erros ou on14,sóWdpeerd
ser formuladas por-escritop,-Seção de Redação, das 9 ás 17,30
horas, no máximo até 72 horas
após a .saída dos Órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas. .
Exoituadas as para o exterior, que serão sempre anuais. as
assinaturas poder-se-ao tomar.
- em qualquer época, por seis me- ses ou um ano..
As agsinaturos: ¡vencidas
• poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para facilitar ..aos assinantes
. á verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderéço vão
impressos o número do talão de
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"
amola de pot:Mak:ima* do 'madrilena, do Oaffortaraerfaa
Madalena' da Propriadado loduatrIal do allnlatarlo
da Ind.:Mala a CON114/GIO

Impresso nas oficina, do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇõES E P.-ARTICULARES

FUNCIONARIO3

Capital e Interior:

Capital e Interion

Semestre

Ano .
Ano .

- As Repartiçóes Públictg
cingir-se-ão às assinaturas anual
renovadas até 29 de fevereiro d
cada ano e às ,iniciadas, em qual4
quer épop,a: pelos Órgãos comp61
tentes.
- A' fim de . possibilitar a rea
massa de vaiares acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação. :solicitamos usem os irV,
teresáados preftrencialmente che.i
que ou vale postal, emitidos
favor do Tesoureiro do 11-parta.
mento de Imprensa Nacional..
Os suplementos ás ediç5ei
dos órgãos oficiais só se fornece;
rão aos assinantes que os solid:
tarem no ato da assinatura.
O funcionário público
deralt para, fazer jus ao des.
conto indicado, deverá proMo
esta condição no ato da a.ssi-.
natura.
O custo de cada exemplas
atraiado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa,- acresci.
do de Cr$ 050, se do mesmd •
ano, e de Cr$ 1,00, por and!,
decorrido

Cr$ 600,00,Semestre • -,••-•.• Cr, 450,00
Cr$ 1...200,00 1 Ano
Cr$ 900,00
,
•
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.30P,00 Ano
Cr$ 1.000.00

• •• • • •

registro, o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro•
findará.
videnciar a respectiva renovação
A fim de evitar solução de com antecedência miaima de
contintadade no recebimento dos trinta (301p dias,
-

7
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N.°
N.° 476.025 - Favorita
FavoBud - Anheusea
N.° 473.537 - Alvex• N.° 458.296 - Rotulo -. Massa-476.904
Busch Incorporated - Classe 42.
de_ Oliveira S.A. Ind. de Papel e rita' Jóias Ltda. - Classe 13.
yuki Matsumoto - Classe 43,
N.° 476.040 - Oliveira o TrapaN.° 476.931 - Revista de Educa*
N.° 458.427 - Economist - Eco-. Papelão - -Classe 38.
nomist Cia. de Admb. e Técnica e ' N.° 473:542 - Correio das Mis- lhão - Empresa Gráfica O Cruzeiro ção Religiosa - Synesio Lyra.
Cases 32.
Bazilisso Leite - Classe 32. Sociedade Afiem:ma
número -32.
sties
Comercial - Clases 50.
Emblamática N.°. 473.578
N.° 476 .050 - Rogelia - Servan.
N.° • 458.471 :--- Indústria Agrícola
N.°. 476.982 - São Leopoldo
do Alonso_Dominguez - Classe 36.
Campineira Ltda. Az,uma Zuke - E,Iirnaco de --Campos - Classe 41.
Ind.
e Comércio de Artefatos da
N.° 476.063 Kungco - IndusN.° 474.075 - Quanto mais samba
Classe 41..
Borracha
São Leopoldo Ltda. - Cl. .
Guassu melhor - Atlántida Cinematográfica trial • e Comercial Kungco Ltda.' - número 39.
N.° 458.472,- . Guassu
Classe
22.
-Sociedade
Anônima
Classe
32.
Agrícola
CL
•19.
S.A. Comercial e
Frase de propaganda • "deferida:
N.° 476.330 -- Marcos Sessa N.° 474..090 =Disco Ton - FranAnuário da LiteraN.° 467.558
• cisco Baptista Esteves - Classe 32. Construtora Marcos Sessa. Ltda. tura Brasileira - Class!. -?.
N° 471.691 - ' De milhões para 1\1:° 474.118 -.. Rio Preto em Re. Classe 16. N.° 469.679 - Em* ..sâtica. milhões - Benedicto*Ferri de Barra*
N.° 476.332
Credi Urbiá . -Montreal Montagem e Ref,resentação vista - Mario Andato - Classe 32.
Clase 32.
N.° 474.459 - Alftmanque Gio- Móveis Creia Urbis Ltda. - Cl 40.
•
Industr:al S.A. -• Classe 6.•
N.°
473.791 - Cinelándia perfume
coada- - Nair Maria de Souza Lam.
N.° 476.336 - Arruda Camargo La Friulena
N.° 470.030
Arruda Camargo Engenharia' e Cons- dos que conliecem perfume
Restaurante La Triulena Ltda. - Cl. bru.- Classe 32:
mes Cinelandia Ltda. -' Clase 48,
N.° 475.070 - PaldesiI - Sivo truções - Classe 16.
número
. N.° 476.339 - Apisp - Alfredo
- N.° 470.179 - Revista de Enge- Soc. Industriai de Vaselina e Óleos
Insignia deferida:
Francisco Marras Marques - Cl. 31.
nharia Estado 'da Guanabara - Se.- Lmitada - Clases 1.
N.°
476.046
Emblatuática N.° 475.212 - Bzltur
A. M. P.
N.° 476.388 - Cestas de Natal
viço de Propaganda Urbanística da
Monteiro - F. Monteiro S.A. Co- Jorge. Bueri Sobrinho - Classe 33.
Secretaria Geral de .Via0o e. Obras de Souza Editor - Classe 32.
do Estado da Guanabara - Classe 32. ' N.° 475.220 - Combate- Fáb. mercial, Industrial e Importadora -Expressão de propaganda deferida:
de Papel Nossa Senhora Aparecida Classe 27.N.° 470.305 - Armário Biogrifico• Sciciedade Anônima - Classe. 46.
N.°
476:950 - Aonde está o erro
N.° 476.400 - RMB - Financap
'de 'Rádio, Cinema, 'Treatro e TV -N.° 475.244 - Peer - Ind. de S.A. Administração e- Comércio - - Pau'o de Castro Monte - Classes
números 32 •e 33.
.
Iris Publiddade LZda. -- Classe 31. Móveis. Peer Ltda. - Classe 40.
Classe 50.
IN.° 471.468 - Nortier - Ind. ç
.Nome comercial defer'dot '
Eletro
N.° 476.401 - RMB - • Financap
'Com. de Perfumes Nortier Ltda. - N.° 475.250 - Redan
Metalúrgica Redan Ltda. - Cl.
S.A. Administração e Comércio Classe 48.
N.o 453.210 - Transportadora Péro° 475.264 - Centerline - Cen- Classe 19.
la Itda. - Transportadora Pérola Li471.501 - Dicarn Distribui- terline Soc. de Técnica de Mecânica
N.° 476.795 -• Tristeza do jeca
mitada - Art. 109.
dora Ind. e Com. de „Artefatos de Limitada - Classe 6".
Produções Amacio Mazzaropi - Cl.
.
Metais & *Visões Ltda. - Classe 39.
N° .466.366 Fundamento S.A.
N.° 475.285 - 36 - 36 I3ublici- número 32.
N.°. 471.866 - Novitex - Novitex dada Ltda. - Classe 32.
N.° 476.803 .- Eridanas - Erida- Fundações Mecánica dos Solos. Obras
. Ind. e Com. de Acessórios Texteis
N.° 475,296 - Tabarana - Ybira nus Cosa, e Indústria de Metais..Ltda de Terra - Fundamento .S.A. Fun,
-Limitada - • Classe- '6.
dações I Mecânica dos Solas. 'Obras da
de Medeiros Francoso - Classe 36. - Classe 5.
Art. 109.
Terra
N.° 471.994 - Aldebaran - GiuN.° 475.307 - Gepesa - Gráfica
N.° 476.810 - ZCL
Asdrubal
N.°
471533
- Ad reme S. A . Adseppina Cal! Ferrar° - Classe 3.
Editbra Publicações Especializadas So- S. Gaivão
Classe 32.
N.° 472.325 - Quatro Argolas - ciedade Anônima - Clases 32.
N.° 476.811 - Borda do "Campo mirt:stração. Representações e MediaAuto Union GMBH - Casse 8.
,N.° 475.330 - Cavaco - Icesà - Soc. Rádio Cultura da Borda do ção Adreine S.A. Administração,
Representações. e Mediação - Areou
N. 472.326 - Quatro Argolas - Indústria de Caldeiras e Equipamen- Campo Ltda. - Classe 32.
Auto Union GMBH - Classe 11.
tos S.A. - Classe 6.
N.° 476.899 - Incopim - Ind. e nómero 109.
N.° 472.347 - Fundição e loas-,
N.° 472:7337.
Siara - Alvaro . N.° 475.349 - Alpargatas -. São Comércio de Pincela. Incopim Ltda.
Paulo Alpargatas S.A. - Classe 46. - Case 17
tr:as de Armas Lerap Ltda. - Fun-P. Nascimento - Classe 11.
N.° 472.741
Drogapiza - toroN.° 475.679 - Platina - Schick
N.° 476.901 --- Grande Ring Cassio dição e Indústria de Armas Lerap Ligapiza Ltda . - Classe 3.
Bin
Cia. Ltda. - Classe 50.
Munia - Cassio Muniz S.A. Impor. mitada - Art. .109.
N.° 476.930 - Cia. Territor:al
N.° 473.518 -, Malta Malta N.° 476.012 - 'Órgão dos Poderes tição e Comércio - Clases 32.
13raa11elra Ind. s e Comercio Ltda.. - Municipais
Prefeitura Municipal de
N.° 476.903 - Budweiser - An. Brasileira - Cia. Territorial Brasile:passal.
Cataguazes
Classe 32.
benzer Busch Incorporated
Cl. 42. ta - Art. 109.
•

•
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N. 423..106 - Paratodos - classe

33 -- Transportes Paratodos Limitada
-- Art. 117, n u 1.
N. 425.2V..) - Norvic - classe 36
Dall.'grave 6 Cesta - Art. 117,
11' 1.
N. 446.888 - Da O - classes 33 e
47 -- Auto Pasto do O Limitada Art. 117, n9 1.
N. 459.429 -- Bonnie - classes: 41
-

42 e 43 - &raie Lanches Limtada
A•t. 117, n 1.
N. 471.509 - Sobralerme Comércio

e la,ia. , tria - casses: 5 e 11 - Rubens Martins de Oliveira - Art. 117.
nu 1, aom exclusão da classe 33.
N. 474.780 - Livraria e Editora
Haya - claases: 32 e 33 - Livraria
e Editora Haya - Art. 117, n° 1 nas classes: 32 e 33.
N. 476.051 - 1nc0stria Manual de
Calçados Rogelia - classe 36 - Servando Alonso Dominguez - art. 117.
no 1.
N. 476.939 - Beneficência Cruzeiro
do Sul - classe 33 - Ernesto Gomes
- 21.4 . 117, n° 1.
EXIGÊNCIAS
N. 430.709 - Etiquette rate:Noas
Sociais Limitada - Cumpra a exigência.
N. 433.374 - Pneus do Nordeste
S. A. - Cumpra a exigência.
N. 435.728 - Comercial Jofel LI▪
- Cumpra a exigência.
•
N. 115.617 - Fundição Metalforma
Limitada - Cumpra a exigência.
N. 445.647 - Fundição Metalforma
Limitada - Cumpra a exigência.
N. 450.289 - Grafica e Wtõra
Brasi!uso S. A. - Cumpra a exigenda.
N. 453.41G- Perval S. A. Importação Comércio e Indemtria - Cumpra
a exigência.
N. 454.946 - Indústria e Comércio
Johnson Limitada - Cumpra a exigência.

Ni. 156.007 - '456.013 - Samic
S. A. IVIadureira Indústria Cerâmica
-

Cumpra as exígéncias.

N. 457.750 - Móveis de Aço PiaPalio Limitada - Cumpra a exigência.
N. 4 .. i9.287 - Industrias Nogeri
Limitada - Cumpra a exigência.
N. 170.353 - Indastria e Comércio
Lotus S. A. - Cumpra a exigência.
N. 472.738 - Soe. Ara. Marc" S .
A. - Cumpra a exigência.
N. 472.742 - Viação Sete de Setembro Limitada - Cumpra a exigência.
N. 472.761 - Madeiras Conpenaadas da Amazonia Companhia Agro Industrial Compensa - Cumpra a exigência.
N. 472.763 - Sociedade Mineira de
Ferro e Aço Indústria e Comércio Limitada - Cumpra a exigência.
Ns. 472.766 - 472.765 - Intapal
Instaladora Paulista de Eletricidade Limitada - Cumpra a exigência.
N: 472.771 - Editora Gráfica Music
Art Limitada - Cumpra a exigência.
Ns. 472.772 - 472.773 - Editora
Gráfica Music Ari Limitada - Cumpram as exigências. Prossiga-se com
exclusão de clichê (cd. 25) e musicas
Impressas (cl. 50).

• N. 472.777 - Interuiaqui Auto
Máquinas Distribuidora e Importadora
Limitada - Cumpra a exigi:rscia.
Ns. 472.778 - 472.759 - 472.797
- 472.799 - Editorial Pan Americana
Talbot Bra..il Limitada - Cumpra as
exigências.
N. 472.71
Edianial Pan Americana Talbot Bras:I Limitada - Cumpra
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a exigência. Prossiga-se com exclusão
de orgãos de ublicic/ade.
N. 472.792 - Publierom Publicidade Limitada - Cumpra a exigência.
N. 472.800 - Profitex Confecções
Profissionais Limitada - Cumpra a
exigência.
• N. 472.801 - Indústria e Comércio
de Bebidas Pernambucana S. A. -

Três Leões Mecánica S.A. Representações, Comercio e Industria - nanaferancia para seu nome da marca: Tas
Leões n. 302.021 - Anote-se a transferencia.
Villasbilas S.A. - Industrias de
Papel - Pede para ser anotada na
marca: Cachoeira número 302.892 a alteração do nome da titular - Anote-se a alteração de nome.
Soutiens e Cintas Darling S. A. .pedep ara ser anotada na marca Little
Darling - numero 303.366 - a alieração do nome da titular - Anote-se
a alteração de nome.
Winthrop - Prodacts Inc - Transferência 'ara seu nome da marca Demerot - número: 229.275 - _Anote-se a transferéncia.
Exploração ds Contrato
Artigo 147 - Parágrafo I.° e 2. 9 do
Código da Propriedade Industrial.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca Basyntan - registrada sob número 224.573 - caostante do cache abaixo, de prpriedade
de Badische - Anilin G Soda Fabrik
- Aktiengesellschaft - estabelecido na
Alemanha e em favor de: Cia. de
Prductotos Chimicos Industriales M.
Hamers, estabelecido no Rio de Janeiro
- Brasil - Averbe-se o contrato de
exploração.

Cumpra a exigência.
N. 472.805 - Cresa S. A. Crédito
Financiamento e Investimentos - Cumpra a exigência.
N. 472.806 - Adalberto Leite de
Magalhães - Cumpra a exigência.
N. 472.809 - Akron Exportação
Limitada - Cumpra a exigência.
N. 472.810 - Exportadora Café
Dakota Limitada - Cumpra a exigência.
N. 472.830 - Orval Importadora
Limitada - Cumpra a exigência.
N. 472.836 -- Imobiliária Domus
Limitada - Cumpra a exigência.
N. 472.850 - Perfumes Coty S.
A. 13. - Cumpra a exigência.
N. 472.851 . - Eloy Schwartz Cumpra a exigência.
N. 472.859 - Serraria São José Limitada - Cumpra a exigência.
N. 472.862 - Comercial Real de
Máquinas e Equipamentos de Escriforios Limitada - Cumpra a exigência.
N. 472.883 - Metalurgica Mult Indústria e Comércio Limitada - Cumpra
a exigência.
Ns. 472.868 - 472.869 - Cia. Na3ASYHTAN
cional de Tecidos - Cumpra a exigências.
Prorriet;ria
N. 473.410 - Afonso Gabriotti B 1DTSCII2sri,ng & SODA FABRIK
Cumpra a exigência.
la'n".I=CESULSCITAFTN. 475.071 - Sivo Sociedade lados.
Licczeiada
•
trial de Vaselina e Óleos Limitada PRODUCT03 enticos
Cumpra a exigência.
IIIDI7à21".I.3".5 14. FIVIIRS.
N. 476.338 - Manoel Conceição Cumpra a exigência.
Exigênci.2.1
N. 476.346 - Indústria Alimentar
Irshuki Limitada - Cumpra a exiThe Sydney Ross Co - No pedido
gência.
de averbaçao de contrato do registro
229.275 e otitrr.: do maço - Apressnte
DIVERSOS
os achas.
, Cia. de Productos Chimicos InialsN. 451.988 - Indústria de Bolsas triaes M. Hamers - No pedido de
Hig Life Limitada - Prossiga-se com averbação dos registros número 217.535
os novos exemplares na classe 28.
- 217.536 - Preste esclarecimentos.
N. 472.732 - Fernando Vergueiro
Cia. de Produtos Chimicos Industri- Prossiga-se na classe 48.
ales M. Hamers - Na explaraçao de
N. 472.751 - Mario Benzam Gold- contrato do registro número 204.718 e
berg - Prossig y se incluindo a classe outras constante do maço - Apresente
11.
os clichés.
N. 474.034 - Victor Koch - ProsCia. de Produtos Quimicos Idrongal
siga-se nas classes 15 e 16.
- Na averbação de contrato de exploração do registro número 209.711
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
- Apresente cliché.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Dipeco Importação Exportação e Comercio Ltda. - Na transferência do
Rio, 7 de outubro de 1964
registro número 263,C78 - Preste esTransferência e alteração de nome de c1a-ccimentos
titular de processos. •

Laboratorio Terapica Paulista S .A.

- Pede para ser anotada na marca:
T.P. - Emblematica - registrada sob
número 57.831 a alteração de nome
da titular - Anote-se a alteração de
nome.
Electrolux - Pede
Aktiobolaget
para ser anotada na marca Electro Lux
- reg:strada sob número 234.349 - a
alteração de nome da titular - Anote-se a alteração de nome.
Distilaria Vencedora Ltda. - Trans-

ferência para seu nome da marca Suiná
-numero: 239.621 - Anote-se a transferência.
Francisco de Paiva Lima - Transferência para seu nome da marca -Ararnan número 299.121 - Anote-aa
a transferência.

EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
PRORROGAÇAO Dia 7 de outubro dq 1964
Exigências:
N. o 426.995 - Indústria e Comércio Antônio Nogueira S.A. Cumpra a exigência.
N. o 501.462 - Cooperativa Viti-Vinícola Pratonse Ltda. Cumpra a exigência.
N. o 593.875 - 593.876 Vereinigte Papierwerke. Sc.bicke,)aux
& Co. - Cumpra as exigências.
N.° 627.608 - Societá Anonima Italiana Per La Preduzione
Calci E Cementi DiSegni. ~pra a exigência.
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N. o 641.985 - José de Lobãc
Portei:Ida Neto. - Cumpra a eia
gència.
N. 0 .055.562 - Mas' & Cia. Limitada. - Cumpra a exigência.
N. o 659.962 -Sociedade de Expansão Farmacêutica Ltda. Cumpra a exigência.
N. o 660.137 - S.A. Frigorifico
Anglo. - Cumpra a exigência.
N.° 660.138 - Cássio Munis
S.A. Importação e Comércio. Cumpra a exigência.
N.° 660.275 - Miies Laborató..
ries Inc. - Cumpra a exigência.
N. o 660.358 - Instituto Pinheiras Produtos Terapêuticos Ltda.
- Cumpra a exigência.
N. o 660.360 - Comp. de
minto Ipanema. - Cumpra a
exigência.
N.° 660.361 - Lipoquimica Limitada. - Cumpra a exigência.
N. o 660.427 - Cocico Constru.
Ões Civis e Comércio Ltda. Cumpra a exigência.
N.° 660.428 - Guigoz S.A. Cumpra a exigência.
N. o 660,459 - comercial e Im.
portadora Invicta Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 860.712 - Herman Joslas
S.A. Indústria e Comércio. Cumpra a exigência.
N. o 660.746 - Fergo S.A. In&
Imobiliária. - Cumpra a exigência.
N. o 660.857 - Jacqueline Cochran Inc. - Cumpra a exigéneia.
N.° 660.918 - Laboratório VI.
treampo S.A. - Cumpra a exiN. o 661.162 - Companhia Diatriballora de Tecidos Riachuelo.
- Cumpra a a 'da:anela.
Diversos:
Winthrop Products Inc. - NO
pedido de apostila da marca número 292.765. - Faça-se a aposliia.
N. o 581.073 - Guarda Móveis
Gafo Preto S.A. - Aguarde-se scr
In e ão (III transferência.
N. o 636.830 - Ideal S.A. Tintas
e Vernizes. - Anarde-se solução
de transferência.
N. o 647.287 - Comercial Industrial cln Fornos Werco Ltda. -A guarde-se n prazo.
N. o 655.67 - Cincae do Brasil
Ltria. tka matarde-se O prazo.
N o 659.353 - Masi Et Cia. Ltda.
- AQ”iledm-se. O prazo.
N. o 659.442- - Hermes Edulco.
rantes S.A. - Aguarde-se solução
da modificação de nome.
N. o 659.939 - 659.942 - Textil
Induatrial Pi or! & Bali! S.A.
Aguarde-se prazo.
N.° 659.944 - Fiação e Tecelagem Sant'Ana S.A. Aguarde.
se prazo.
N. o 659.951 - Papelaria Totb
Ltda. - Aguarde-se prazo.
N. e 659.995 - Loias Palermo
S.A.- Discos Aparelhos Elétricos..
- A guarde-se prazo.
N. o 659.9fn - James North do
Brasil S.A. Equipamentos para se.
guranca industrial. - Aguarde-se
solu g Ko de transferência.
N. o 660.108 - Indústria TPxtli
Fanal Ltda. - Aguarde-se prazo.,
N. o 660.110 - Indústria e Co*
mércto Marques Ltda. - Aguar.
de-se prazo.
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N. 0 660.139 - 660.140 - Mario
Pa.raa, - Aguarde-se prazo.
N. o 660.141 - Hélio Nicoiay, Aguarde-se solução de transferência.
.1. a 660.258 - Adelelmo Bandierl & Irmãos Ltda. - Aguarde-se
prazo.
N.° 660.404 - 660.405 - Era'
S.A. Comércio e Indústria. Aguarde-se prazo.
N. o 660.406 - Laboratório Melpoejo Ltda. --- Aguarde-se prazo.
N. 0 660.525,- Companhia Estanifera do Brasil. - Aguarde-se
Prazo.
N. o 660.526 - Companhia Estanifera do Brasil. - Aguarde-se
prazo.
N. o 660,527 - Adega Gaucha
Ltda. - Aguarde-se prazo.
N.° 660.929 - Companhia Brasileira Givaucign. - Aguarde-se
prazo.
N. o 661.148 -- João Dias da Silva. - Aguarde-se prazo.
N. o 616.556 - Guterrnann & Co.
A.G. - Nada há que deferir uma
vez que o registro está em vigor
até 26-4-1968 .
Prorrogação de Marcas:
N. o 327.510 -- Sabão Boi, classe
46 - S.A. Indústrias Reunidas
Marchionatti. - Prorrogue-se o

DèÁRIO
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Gastorina, classe
3 - Laboratório Aclimação Ltda.
- Prorrogue-se o registro retifL
cando-se a data para 29-9-54.
N. o 654.071 - Machina Colombia, classe 7 -- Meirelles & Cia.
Ltda. - Prorrogue-se o regist,ro.
N. o 654.604 - Locomotiva, cl.
34 - São Paulo Alpargatas S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. o 655.332 - Centrine, classe
3 - Bristol Myers Company.
Prorrogue-se o registro com averbação de contrato de exploração a
favor de Bristol Labor S.A. Indústria Química e Farmacêutica. Des-

gue-se o registro, retificando-se a
Ws' 661.197 - Glant - classe: 33 .
&ata para 1-8-54.
United States Rubber Company. N. o 660.402 - Robo, classe 8 - Prorrogue-se o registro.
149 661.198 - Setubal Roxo - c:25Se
Robert Bosch GMBH. - Prorrogue-se o registro, retificando-se a 42 - José Maria da Fonseca Sucessores Ltda. - Prorrogue-se o registro.
data para 1-8-54.
N9 661.199 - Mostatel de Setubal N. o . 660.411 - Cruz de Malta,
classe: 52 - José Maria da Fonseca
classe 2 União Fabril Exporta- Sucessores
Ltda. - Prorrogue-se o redora S.A. (U.F.E.). - Prorro- gistro.
gue-se o registro sem direito ao
149 661.200 - Peerless - classe: 31
uso da côr vermelha na Cruz cons- - United States Rubber Company. tante do clichê.
Prorrogue-se o registro.
N.o 660.412 - Cruz de Malta,
PRORROGAÇÃO DE FRASE
classe 4 - União Fabril Exporta.
, DE PROPAGANDA
dora S.A. (U.F.E.). - Prorrogue-se
o
registro
sem
direito
ao
N o 627.675 - Gin Seagers o Gin
pacho de 2-9-58.
Uso da côr vermelha no clichê.
brasileiro melhor que o extrange:ro N. o 655.526 - Alpargata.% Cl.
N.
o 660.457 - Sm classe 5 - clame: 42 - Seagers do Brasil S.A.
20 - São Paulo Alpargatas S.A. Societá Anonima E1etr1fica0one
Fábrica de Bebidas. - prorrogn -se o
- Prorrogue-se o registro.
S.P.A. - Prorrogue-se o regis- registro retificando-se a toda para
N.° 655.889 - Volrect, classe 11 tro.
23-6-61.
- Formosa S.A. Indústria e CoN.° 660.458 - Sm, classe 6 655.892 - Deixe sua casa Empe,
mércio. - Prorrogue-se o registro SOcietá Anonima Eletrificazione e 149
bobrilhando - classe: 46 - Bril
sem direito ao uso exclusivo de S.P.A. - Prorrogue-se o registro. S. A. Indústria e Comércio. - Prorlocativo Volta Redonda.
N. o 660.460 - Bombas Hidráu- rogue-se o registro.
N. o é55.922 - Imre Monograrn, licas Globe, classe 6 - Mecânica N9 655.896 - Bobril - classe: 46
classe 9 - International Marine e Fundição Globe Ltda. - Prorro- - Bril S. A. Indústria e Comércio.'
Rádio Co. Limited. - Prorrogue- gue-se
- Prorrogue-se o registro.
o registro.
N9 660.471 - Cirillo o Rei do Pão
se o registro.
N. 0 660.513 - Emblemática, cl. Quente
- classe: 41 - Ribeiro st MeN. o 658.144 - Estopa limpa tu- 11 - Victor Saw Works Inc. tropolo. - Prorrogue-se o registro.
do uni, ci. 4 - Vieentina Urti. Prorrogue-se o registro.
149 660.572 - Tribuna da Imprensa
- Prorrogue-se o registro.
N. o 660.514 - Desicol, classe 3 o jornal quej diz o que pensa porque
. N.° 659.752 - Aurora, classe 24
o que diz - classe: 32 - Carlos
- D'Olne Companhia de Tecidos - Parke Davis & Company. - pensa
Aurora. - Prorrogue-se o regis- Prorrogue-se o registro ,com aver- Lacerda. - Prorrogue-se o registro.
bação de ~trato de exploração a -'
registro.
tro.
LE NOME •
N. o 418.869 - Galo, classe 41 - N.° 659.753 --- Aurora, classe 24 favor de Laboratórios Parke Davis
COMERCIAL
•
Arrozeira Brasileira S.A..- Pror- - D'Olne Companhia de Tecidos Ltda. Desp. de 11-8-64.
rogue-se o registro menos para Aurora. - Prorrogue-se o regis- N. o 660.515 - Ripason, classe
N9 660.236 - Granja Confiança
3 - Robapharm Sociedalde de La Ltda. - Granja Confiança Ltda. arroz.
tro .
Prorrogue-se
o
regis-boratói. Prorrogue-se o registro.
' N. 0 527.587 - Red Chain, classe N. 0 659.905 - Nicotooth, classe
149 658-179 - Cortume Canta adio
tro.
10 - Johnson & Johnson. - Pror- 48 - José de Oliveira Pitta.
N. o 660.517 - Vectrin, classe 3 S. A. - Cortume Canta Gallo S.A.
rogue-se o registro com averbação Prorrogue-se o registro.
de contrato de exploração a favor N. o 659.917 - "El B", classe 11 - Parke Davis & Company. -- - Prorrogue-se o registro.
149 659.978 - Fábrica Itatiaia de Tede Cia. r Johnson & Johnson do - Salim Badra.
Prorrogue-se o Prorrogue-se o registro, com aver- eidos S. A. - Fábrica Itatiaia de Tebação
de
contrato
de
exploração
a
Brasil Produtos Cirúrgicos. Des- registro.
13. A. - Prorrogue-se o rede Laboratório Parke Davis eidos
pacho de 28-2-53.
N. o 659.941 --- Suplantex, classe favor
gistro,
Ltda.
Desp.
de
4-5-64.
N. 0 531.326 - Cangaceira, clas- 23 - Textil Indústria Pieri & BelN9 660.463 - D. Pires Agro PecuáN. o 660.522 - Melozets, classe 3 ria S.
se 32 - Columbia Pietures Of Bra- 11 S.A. - prorrogue-se o registro.
A. - D. Pires Agro Pecuária
711 Inc. - Prorrogue-se o regis- N. o 659.943 - H.M.B. 10, cl. - Merck & Co. Inc. - Prorro- S. A. - Prorrogue-se o registro,
tro.
24 - Textil Industrial Pieri & Bel- gue-se o registro.
N.o 567.353 - Nicopaverina, cl. 11 S.A. - Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE TITULO
N. o 660.858 - Mob, classe 41
DE leSTABELECIME'NTO
3 - Laboratórios Enila S.A. - N. o 659.945 - Isotrol, classe 1 - Fazio & Fazio. - Prorrogue-se
Prorrogue_se o registro.
- Usina Chavantes Ltda. - Pror- o registro.
149 581.182 - Rádio Eldorado --:
N. o 608.329 - Renold, classe 11 rogue-se o registro.
N. o 660.926 - Emblemática, cl. classes:
32 - 33 - Radio Eldorado
- Renoid Chains Limited. N. 0 659.947 - Imatec, classe 11 44 - Companhia Brasileira Givau- S.
Á'. - Torno selIC1 efeito o despacho
Prorrogue-se o registro.
- Importadora de Materiais para dan. - Prorrogue-se o registro. que por um lapso mandou
arquivar o
N. o 627.674 - Machina D'An.- Construções Imatec Ltda.
N. o 660.927 - Emblemática, cl. presente processo. - Prorrogue-se o
dréa, classe 6 -Indústrias Máqui- Prorrogue-se o registro.
3 - Companhia Brasileira Givau- registro.
nas D'Andréa S.A. -- Prorrogue
N. o 659.948 - Emblemática, cl dan. - Prorrogue-se o registro.
N9 838.748 - pontinho - cia.ses:
Se o registro.
38 - Reis Cardoso Botelho S.A.
N. o 660.928 - Emblemática, cl. 41 - 42 -'43 - Companhia 13 ..asiN. o 630.626 - Civa Comércio e Indústria Gráfica. - Prorrogue- 41 - Compaihia Brasileira Givau- leira de Comestíveis - Prorrogue-se
Indústria de Válvulas Ltda. classe se o registro.
dan. - Prorrogue-se o registro. o registro.
8, marca: Civa. - Tornçte sem
N. o 659.950 - Eska, classe 36 - N . o 660.930 - Emblemática, ci. - N9 654.070 - Leiteria Campo Belo
classe: 41 - Leiteria Campo Belo
efeito o despacho que por um lao- Irmãos Kuzniec & Cia. - Pror- 2 - Companhia Brasileira Givauao mandou arquivar o presente rogue-se o registro.
registro. Ltda. - Prorrogue-se o registro.
dan. - Prorrogue-se
processo. Prorrogue - se o registro
N9 655.722 - Lufes Mundial N. o 661.076 - Koppers, classe
N. o 659.975 - Mourisca, classe
N.° 636.525 - Olympic°, classe 42 - Vinhos Ronca S.A. Comér- 6 - Koppers Company Inc. - classes: 9 - 18 - Importação e Representações Mundial Ltda. - Pror4
32 - Fundação Caspar Libero. - cio Indústria e Lavoura. - Pror- Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
661.139
Fitela,
classe
36
o
N.
Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
NP 659.949 - Panificadora e conN. o 639.232 - Tendermint. cl
N. o 660.105 - Panteen, classe - Fitela Fios e Tecidos Ltda. - feitaria
Los Angeles - classes: 41 41 - Philip Morris Tncorporated 48 -a- Produtos Roahe Químicos e Prorrogue-se o registro.
42 - 43 - Antônio Gonçalves da Crus
- Prorrogue-se o registro . • _
Farmacêuticos S.A. - Prorrogue- N.° 661.140 - Bontex, classe 36 - Prorrogue-se o registro.
- Fitela Fios e Tecidos Ltda. - N9 66aj2e - Edifício. Marques de
N. 0 639.233 - Freshmint, classe se o registro.
Prorrogue-se o registro.
41 - Philip Morria Incorpoeated.
Itú - Tazquinio Marques
N. o 660.109 - Randi, classe 23
N9 661.14'7 - Irapuru •- classe: 48 Ferreira. - rrorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o .registro.
-Indústria Textil Rendi Ltda
- Cacilda Brasil Lima Malheiro. N.° 639.234 - Teaberry, classe Prorrogue-se o registro.
o registro.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
41 -- Philip Morris Incorporated
N. 0 660.162 - Oriente. classe 4 Prorrogue-se
N9 661.163 - Mocotex - classe: 23
E SEÇÕES RE:PUBLICADOS
- Prorrogue-se n registro.
- Serraria Oriente Ltda. - - Cotonificio Othon Bezerra de Mello
N. o 643.523 - Quinado Bellard, Prorrogue-se o registro.
S. A.. - Prorrogue-se o registro.
Dia 7 de outubro de 1964
classe 42 - E. Monoerasso S.A.
660.276 - Multifay, classe NP 661.193 - Spirafiex - classe: 31
Dnstilaria Belard. - Prorrogue-se 47N.- oTe3aco
Notifioação:"
Inc. - Prorrogue-se - The Goodyear Tire & Rubber Como registro.
pany. - Prorrogue-se o registro com
Uma vez decorrido o prazo de reregistro.
Sirao
Farnel,
cl.
N.° 651.426 averbação de contrato de exploração a curso previsto pelo artigo 14 da Lei
660.357
Vicry,
classe
14
o
N.
- Laboratório P. amel Ltda. - Inda. Reunidas Vidrobrás Ltfrk favor de Companhia Goodyear do zi9 4.048 de 29-12-61
e mais dez cilas
Prorrogue-se o registro.
Produtos de Barrocha - Dez- - para eventuais juntadas de recur- Prorrogue-se o registro, retifi- Brasil
D'EsGeranium
macho
de
3-12-59.
652.693
sos, e do mesmo nito se tendo valide
N. o
a data para 12-3-55 .
N9 661.196 - Mennen Baby Magic nenhum interessado, ficam notificados
pague, classe '48 - Societé Lanvin cando-se
660.401
Robo,
classe
6
N.
o
regis-classe:
48 - The ifennen CoM- os requerentes abaixo mencionados a
P adume. - PrOrrOglie-Se o
Robert Bosch GMBH. - Prorro- pan7. - Prorrogue-se o registro.
comparecer a este Departamento a
•

a_

•

-

tal.
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leinaelfelc=e;:terga"
expetlã:
dos respectivos certificados dentro do
, prazo de sessenta dias - na forma
1 410 Pará grafo único do artigo 134 do
código da Propriedade Industrial.
MARCA DEFERIDA
N9 412.888 - METILON - Laboratório Londrifarma Ltda. - classe 3.
N9 441.290 - TOMAC - American
hospital Suplicy Corp - classe 10
.(com exclusão de microscópios sólido
e tubos de ensaio.
N9 418.412 - O. Cabomar - caborimar S. A. Distribuição Comércio e
Ittchistria de Metais Coque e Produtos
Siderúrgicos em Geral - cl. 11. (exceto para laseira da classe 8) .
URANSFERÉNCIA. E ALTERAÇÃO
t , DE NOME DE TITULAR DE PROCESSOS.
' Cia. de Canetas compactor (trans.ferência para o seu nome da marca
Record - termo 378.811). - Anote-se
a transferência.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADOS
•

Dia 7 4 outubro de 1964
, Notificação:.
' Uma vez decorrido o prazo de recur.
iso previsto pelo artigo 14 da Lei mimero 4.048 de 29 de dezembro de 1981
O mais dez dias - para eventuais juntadas de recurso', e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo men&nados a comParecer a êste Departamento, a fim de efetuarem o pagamento
da taxa final concernente à expedição
dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias - na forma do
parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
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a alteração de nome) - Anote-se a
alteração de nome.
J. M. Marcos Bebidas Limitada (Transferência para o seu nome da
marca Cartolinha número 170.581) Anote-se a transferência.
Reinaldo Foresti Companhia Limitada - (Pede para ser anotada na marca Café Regina número 213.981 a alteração de nome) - Anote-se a alteração
de nome.
Raiante Sociedade Anônima Indústria
e Comércio de Calçados - (Pede para
ser anotada na marca Radiance número
287.810 a alteração de nome) - Anote-se a alteração de nome.
Trr."iprera Gerin de Bebidas Sociedade
Anônima - (Pede para ser anotada
nas marcas Zina número 167.014 - Inger número 167.015 - Inger número
167.016 - Zoá' número 167.017 - As
alterajes de nome) - Anotem-se as
alterações de nome.
Soc. de Expansão Farmacêutica Limitada - (Transferência para o seu nome
da marta Sinter número 172.567) Anote - se a transferência.
Fred Figner 6 Companhia Limitada
- (Pede para ser anotada na marca
Fignerdex têrmo número 238.232 a
transferência e a alteração de nome) Anotem-se as transferência e a auteração.
Krupp Metalúrgica - Campo Limpo
Sociedade Anônima - (Pede para ser
anotada na marca Campo Limpo térmo
número 470.231 a alteração de nome)
- Anote-se a alteração.
J. M. Marcos Bebidas Limitada
(Transferência para o seu nome da
marca Cartolinha número 285.332)
Anote-se a transferência.
Sociedade Anônima Hotel Toriba
(Pede para ser anotada nas marcas:
Toriba - Número 279.900
Toriba - Número 279.901
Toriba - Número 279.902

Toriba - Número 279.903
Toriba - Número 280.362
Toriba - Número 282.609
MARCAS DEFERIDAS
Toriba - Número 292.450
Toriba - Número 297.570 - As alN° 444.868 - Soais - Socrates
terações de nome) - Anotem-s as alteNissiomff Limitada - Classe 17.
No 472.145 - Fazendeiro - Pirelli rações de nome.
Sociedade Anónima Companhia IndusEXIGÊNCIAS
trial Brasileira - Classe 39 - (Com exclusão de chapas centros capsulas e disRosenthal Porzellan Aktiengesellschaft
006 para mesa e larilinas de borracha
- (junto a marca internacional númepara degraus).
N° 472.124 - luneta - Tratepa ro 31.075 - Marca Rosen X Tbal proTratame nto Técnico de Papeis Limita- cesso 36.839-63) - Satisfaça exigência.
- Classe 38.
Rosenthal Porzellan Aktiengesellschaft
- (juato a marta internacional número
, SINAL DE PROPAGANDA
30.730 Processo 167-59) - Satisfaça
DEFERIDO.
exigência.
Instituto Soro Hormoterápico NacioN° 468.510 - Pronto Socorro do Comertiante - Helio da Cunha Fernandes nal Sociedade' Anônima Ison - (Junto
Ciaste 33 - (Artigo 121 do Co- a marca número 260.721) - Satisfaça
exigência).
Bauer ô Schaurte - (Junto ao têrmo
287.691) - Satisfaça exigén
oramo DE ESTABELECIMENTO número
da.
DEFERIDO
Toddy do Brasil Sociedade Anônima
N9 417.961 - Serralheria Uvaranas - (Junto a marca número 279.628) Limitada - Serralheria Uvaranas Li. Satisfaça exigência.
Imitada - Classe 16 - (Artigo 117 Lab. Silva Araujo Rousse] Sociedade
número 1 do código).
Anónima - (Junto a marca número
N° 431.197 - A. C. T. R. Agén- 253.705) - Satisfaça exigência.
nia Central de Transportes Rodoviários
856.769 - Café Romance LimitaFlávio Eduardo Brandão Caiuby e N°
- Satisfaça exigência.
Benedito Sampaio de Barros - Classe daN°
426.822
Imperial Chemical In- (Artigo 117 número 1).
dústrias Limited - Satisfaça eidgência.
TRANSFERÊNCIA E -ALTERAÇÃO N° 468.136 - Fixan Sociedade Anónima Adesivos - Satisfaça exIgênCia.
DE NOME DE TITULAR DE
PROCESSOS
N° 473.386 - Mario de Almeida Moraes - Satisfaça exigência.
Hermes Edulcorants Sociedade Anta- N° 473.387 - Mano de Almeida Mouma Hermes Susstoff A. G. Hermes raes - Satisfaça exigência.
Sweeteners Ltd. - (Pede para ser ano- N° 473.421 - Peres Cardoso ,S Comtida na marca Hermesetas n° 167.374 panhia Limitada - Satisfaça exigência.

_

473.429 - Pire Fia do Brasil Indústria e Eletrodos Limitada - Satisfaça exigência,
1‘1* 473.432 - Delfin Mario Pausano - Satisfaça exigência.
N° 473.433 - Confecções Noga Limitada - Satisfaça exigência.
N9 473.434 - Tecidos Amarim Limitada - Satisfaça exigência.

N* 646.730 - Huher Coutinho - Satisfaça exigência.
N° 643.396 - Instituto Latino Americano' de Radon Sociedade Anônima Satisfaça exigência.
DIVERSOS
Produtos Quimicos Dall'Ovo Limitada
- (No pedido de transferência na mar-

ca tèrmo número 295.198) - Arquivese o pedido de rtansferéncia por falta
de cumprimento da exigência.
N9 234.970 - Osram G. M. B. H.
Kommanditgesellschaft - Aguarde-se.
N° 573.801 - Schenlabs Pharmaceuticais Inc - Arquive-se.
N9 592.606 - Ida Welker - Torno
sem efeito o despacho que mandou arquivar o processo por ter sido a exigência cumprida no prazo legal através da
petição de feahas 6.
PRORROGAÇÃO DE MARCA
bI.0 598.209 --- Zimdaing VI -Dynamit Nobl Aktiengesellschaft
- cl. 18. - Prorrogue-se o registro.
InN.o 634.299 - Pegorari
dustrias Pegorari Artefatos de Lã
e Ferro Ltda. - cl. 11 - Prorrogue-se o registro.
N.o 635.946 - Wekofa - Wessanen's Koninklijke Fabrieken N V
- cy. 41 - Prorrogue-se o registro.
N.-0 637.205 - Emblematica VVA Hunderberg Albrecht & Cia.
Ltda. - el. 42 - Prorrogue-se o
registro.
640,491 Emblematica Costa Penna & Cia.. 44 - Prorrogue-se registro.
N.o 644.015 - Deoolonia Studart 'S. A. Ind. e Comércio Prorrogue-se o registro.
N.o 655.659 - Escola Tipográfica
Pio X - Instituto de Artes e 011dos Divina Providência - el. 33
- Prorrogue-se o registro.
N.° 657.615 - Volga - Cotonificio da Torre S. A. - el. 23 Prorrogue-se o registro..

em favor de Principal Comércio e
Indústria de Café Ltda. Eseabelecido no Rio de Janeiro, ret.fid
cado por tersa ido no boletim do
5-10-64co m o cliche truncmfo
com o têrmo n.° 285,124.
Por despacho do Sr. Chefe da:
Seção foi mandado averbar o con,
trato de exploração na marca Pie
pinela n.o' 285.124, de propric.
dada de Café Pimpinela Ltda. --.
estabelecido no Estado do Rio do
Janeiro, e em favor de Principal
Comércio e Indústria de Café Limitada estabelecido no Rio da
Janeiro retificaJo por ter saldo no
boletim de 5-10-64 com o cliche
truncado com o têrmo 200.184.
Retificação de Cliche
O Urino 245.266 marca Eirnae
de Eitel Mccullough Inc. - cl.
8 clichê publicado em 22-10-64.
NOTICIÁRIO
Retificações

o ermos:
N° 119.953 - Privilégio de invenção
- Nôvo suporte para exposição de produtos - -Requerente: Luiz Campagno
- Pontos publicados em 25 de setembro

de 196-1 - Total para três pontos.
Os pontos abaixo mencinonados fo,
ram pub2icados em cinco de outubro do
1964 - Cota incorreções.
N° 103.811 - Modélo de utilidade
- Dispositivo para a fabricação de
couro artificial parcialmente duplo ou
de fôlhas de material sintético parcialmente duplo - Requerente: J. H. Be..
necke. - Final do ponto fica retificado: Superfície de fólha - Total de três
pontos reivindicados.
N 9 119.459 - Privilégio de invenção

-

Ponta substituível - Portadora de

esfera em lapiseiras esferográficas
Requerente: Miguel Iszler.

N° 120.085 - Privilégio de invenção
- Aperfeiçoamentos em ou relativos a
um processo para a produção de . soluções de alcali caustico, a partir de amalgamas de metal alcalino, e aparelhos
para o mesmo - Requerente: Imperial
Chemical Industries Limited.
N' 120.940 - Privilégio de invenção
- Composição antibiotica tetraciclinica
para uso oral - Requerente: American
Cyanamid Company - Um ponto só
reivindicado.
N° 124.698 - Privilégio de invenção
- Nõvo Protetor para a vista - Re-

PRORROGAÇÃO DE EXPRESSÃO quarenta: Duráveis Indústria de Lonas
DE PROPAGANDA
e Luvas Limitada.
N° 125.100 - Privilégio de invenN.o 848.812 - Corman Expres- Regulador de voltagem e insta.
são Máxima em especialização - ção
Corram Comercial e Técnica de lação protetora contra sobrecarga --a
AVC0. - Corporation.
Correios e Mangueiras Ltda. - Requerente:
9 125.180 - Privilégio de invenção
el. 6, 7, 28 e 31 - Prorrogue-se o - NAperfeiçoamentos
em ou referentes a
registro.
geradores acumuladores - Requerente:,
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
PRORROGAÇÃO DE TÍTULO
N° 125.808 - Privilég :o de invenção
DE ESTABELECIMENTO
- Aperfeiçoamentos em ou relativos a
de preguear - Requerente:,
N.o 638,472 - Granja União - ferramentas
Signode Steel Strapping Company.
Soc. Vinicola Rio Grandense Li- para
N° 126.524 - Modelo de utilidade mitada - el. 41, 42 e 43 - ProrNSvo tipo de Criadeira elástica Rerogue-se o registro.
querente: Alexandre Havida - Total
RETIFICAÇÃO DE CONTRATO dois pontos.
DE EXPLORAÇÃO
N° 126.653 .- Privilégio de invenção
- Máquina platadeira de gramineas
Por despacho do Sr. Chefe da Requerente: Nilson Penes de Oliveira
Seção foi mandado averbar o e Ferdinando josepp Sacco.
contrato de exploração na marca, N° 126.688 - Privilégio de invenção
Mantuano n.o 200.184, de proprie- - NU° adubo hurnifero de processo
dade de Café Pimpinela Ltda. - de obtenção - Requerente: Sociéte
estabelecido no Estado do R10, e Anonyme - Dite: Societe Pour le Trai.
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de invenção
• I N9 127.018 Diqueira protetora para aves em getal - Requerente: Fujitaro Nagao.
j N° 127.074 - Modelo industrial • I Priginal modêlo de torneira - Regue1 rente: Ceráraica Sanitária Porcelite Sociedade Anônima. - Fica retificado no
• interior do ponto o seguinte: O gargalo
4 - que faz angulo bem maior de
• !90° c' om a base superior do cose truncado inferior - 1 - pelo fato do gar;galo possuir secção transversal trapezoidal, de vertices arredondados e laterais
;ligeiramente convexos em relação etc.

ttc. etc

N° 135.502 - Privilégio de invenção

I N- Carimbo rotativo - Requerente:
çoilherme Goelael.

N° 148.157 - Privilégio de invensão' - Aparelho para liquiclificador e
separar o liquido das cascas de legumes
i am cereais em geral - Requerente: Pedro Amino Bruno. - Total para três
'pontos reivindicados.
•
N9 150.956 - Privilégio de invenção
Processo em fabricação de calçados
plásticos por meio de sepro - Requerente: Jorge 1-Lissa - Final do ponto
fica retificado para - Sentido horizontal - Total para quatro pontos.
N* 153.931 - Privilégio de invenção
para tipo de extenção auditiva anexável
aos aparelhos de televisão audio extensão - Requerentes: Edmundo Simões
Matheus Lima e Jayme Guimarães Moraes.
Os pontos acima mencionados foram
publicados cana incorreções no Boletim
do dia cinco de outubro de 1964.
Companhia Pan Americana de Empreendimentos Gerais Copaa (oposição
ao têrmo n.° 637.787 - marca: Coplan
cl. 50).
Brasport S.A. (oposição a termo:
640.070 - marca: Brasport - 136)
Rena S.A. Industrio de Maquinas
Registradoras (oposição ao termo: mimero 638.456 marca: Rena - cl. 8).
Litorânea Super Assistência Técnica
Ltda. (oposição ao termo: 637.598 marca: Litornea - cl. 8).
.
Construtora e Imobiliária preço Real
Ltda. (oposição ao teramo: 637.578
anarca: Preço Real - cl. 50).
Companhia Industrial de Conservas
:Alimentícias aCICA» (oposição ao dermo 638.012 - Marca: Jurema ai. 41).
Industrias Villares S.A. (oposição
puí termo; 639.955 - Zanini
a- Atlas cl, 6).
Planus S.A. Engenharia e Cotristruções (oposição ao termo: 639.195 marca: Plano - ci. 25).
Planus S.A. Engenharia e Construções (oposição ao termo: 639.194 marca: Plano - d. 16).
Lojas sEtica Roupas Ltda. (oposi- ção ao termo: 638.320 - marca: Etica
cl. 36).
Empresa Paladar S.A. Industrial Comercial e Importadora (oposição ao termo 636.852 - . Titulo: Delicias do Paladar de J.C. Locatelli - cis. 3 - 42 - 43'- 50).
;SUL Decorações Ltda. (oposição ao
armo: 638.330 - marca: Stil - classe 16).
Bekman f) Co. (oposição ao térmo:
W9.771 - marca: Tallsman - daslie 8).
; Sociedade Agrícola Comercial e Inklustrial Epodi S.A. (oposição ao terMo 635.530 - Nome Comercial).
DeMillua - Comércio e Industrio de
, poupas S.A. (oposição -ao termo: número 639.892 - marca:' Dentelles

23).
Companhia Brasileira RhodiaCeta 1:?&

.brica de Raiou (oposição ao termo n6-
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Armações de Aço Probal S.A. opol
mero 641.512 - marca: Elastic
mero 639.877 - marca: Rodes
siçãO ao térzno W 637.153, marca Sa4
cl. 36).
cl. 36).
Remo, classe 40).
Marcas Famosas S.A. Comercio e
Borracha Tintas União Ltda. (oposição es1
Sociedade Indtotrial de
ImportaçZo (oposição ao termo número Elastic S.A. (oposição ao termo nú- tê:mo
n9 ,643.128, marca União, elas(
637.353 - marca: Famosa - cl. 11) . mero 641.511 marca: Elastic
clas- se 1).
Vila Mercearia Ltda. (oposição ao se 23).
The Gillette Company (oposição 80
termo: 636.334 - marca: Vila - clsBorracha têrmo n9 636.350, marca r‘erteo,
Sociedade Industrial de
se 41).
termo: classe 11).
Elastic S.A. (oroaição ao
cl. 23).
Armações de Aço Probel S.A. ( opo 641.539 marca: Welasti
Aktiebolaget Astra Apotekarnes Ke.
Sociedade Industrial de Borracha maska Febriker (oposição ao tétano
-siçãoaterm527.630-ca:P
Elastic
S.A.
(oposição
ao
termo
miboi cl. 6).
n9 610.653, marca Astra, classe 44).
Industrio de Linhas Centauro S.A. mo número 641.510 marca: Elasti Gegrai Indústria Gráfica Geral So(oposição ao termo: 642.034 • - cl. 36).
ciedade Anônima (oposição ao té.rmarca: Centauro - cl. 28).
Horus Serra (oposição ao termo nú- mo n9 636.801, marca Margraf, elas.
Piei Rose Industrio de Plasticos Li- mero 637.561 - ma-ca: H.S.L. - se 38).
mitada (oposição ao termo: 640.428 ci. 8).
Orbis Publicações S.A. (opojIçãO
marca: Aanoreco *- d. 49).
Piei Rose Industrio de Plasticos Li- ao têm° n9 636.782, marca Orbis ela
Cabreuva Empreendimentos Imobiliá- mitada (oposição ao termo: 637.187 - Revista, classe •32) .
Hotéis Herculas S.A. (opciskrã,o 40
rios S.A. (oposição ao termo: 639.276 marca: Paulinbo
cl. '49).
tèrmo W 636.457, marca Lux0r, clas- marca: Bocaina - d. 16).
Provida° Publicidade Ltda .(oposi- se 41).
Cabreuva Empreendimentos Imobiliá- ção ao termo: 636.918 - marca; Virios S.A. (oposição ao termo 639.277 deo - cl. 50).
Recreio dos Bandeirantes Imobill*.
Nome Comercial)
ria S.A. (oposição ao Urras númeE.N. Bertachini Ca Filhos Ltda. ro 643.727, marca Bandeirante, clasNorberto Rimo S.A. Comercio e Importação (oposição ao termo: 640.239 (oposição ao termo número 639.906 se 16).
Quelróz Camptio az Carneiro Leni.
- marca: N.B. cl. 11)-.
marca: Ricolax - cl. 1).
toda (oposição ao termo n9 638,520,
E.N.
Bertachini
ô
Filhos
Ltda.
(opoArgos Industrial S.A. (oposição ao sição ao termo número 639.911 - mar- marca Cenhor, classe 36).
termo: 640.647 - Insignia: A Nação ca: (NB» cl. 21).
Civia Sociedade Anônima (AdmiAN cls. 23-33).
Johnson do Brasil Produ- nistração de Bens Corretagens In.
- Argos Industrial S.A. (oposição ao tosJohnson
Cirurgicos Ltda. (oposição ao ter- corporações) (oposição ao Limo
termo: 640.646 - iSnal de propaganmo
número 638.610 - marca: Saxin mero 636.128, marca Sivel, classe 5).
da: A' Nação AN - cls. 32 - 33). - cl.
Civia Sociedade Anónima (Admf•
2).
Saturnia S. A. Acumuladores Elétrilustração de Bens Corretagens InJohson Ei Johna.on do Brasil Produ- corporações) (oposição ao ténno na.
cos (oposição ao termo: 639.965 tos Cirurgicos Ltda. (oposição ao ter- mero 636.126, marca Sivel, classe 50/.
marca: Helia - cl. 21).
Civia Sociedade Anônima (Adnd•
Saturnia S.A. Acumuladores Elétri- mo número 640.708 - marca: Enterin
Distração de Bens Corretagens Ircos (bposição ao termo número 639.964 - cl. 3).
Coemsa Construções Eletromecânicas corporações) (oposição ao térnt0 1115
- marca:* Helio - cl. 21).
Refrigerantes de Santos S.A. (opo- S.A. (oposição ao termo número .. mero 636.113, nome comercial).
sição ao têrmo: 637.627 - Nome Co- 637.241 - Nome comercial).
Civia Sociedade Anônima (Admimercial).
Coemsa Construções Eletromecânicas nistração de Bens Corretagens Inccrporactles)
ao térmo
Companhia de Produtos Químicos Fa- S.A. (oposição ao termo número .... mero 639.119,(oposição
marca
Sivel,
classe 15).
brica Balem - (oposição ao termo nú- 637.242 - Nome Comercial).
Clvia- Sociedade Anônima (Admi•
Coamsa Construções Eletromecánimero 635.518 - mraca: Violeta_ Imeas S.A. (oposição ao têrmo número nistração de Bens Corretagens Ia.
perial - cl. 46).
corporações) (oposição ao têrmo ml=
637.243, marca Coesa, classe 16).
Companhia de Produtos • Químicos
Coamact Construções Eetromecâni- mero 636.125; marca Sivel, classe 16).
'Fábrica Belem (oposição no termo: tais S.A. (oposição ao têrmo número
Civla Sociedade Anónima (Administração de Bens Corretagens In636.516 - marca: Musgo Real --I 637.244, marca Corsa, classe 25).
corporações)
(oposição ao têrmo núcl. 46).
Cocrnsa Construções EletromecâniCho-olates Garoto S.A. (oposição eas S.A. (oposição ao têrmo número mero 636.115, marca Sive!, classe 4).
ao. termo: 639.469 - marca: Mollica 637.245, marca cee-.a. classe 50).
Civia Sociedade Anónima (Admi- Cl. 41).
Farbwarae lioerhts Aktiengesells- nistração de Bens Corret n.gens InMeitcr Lucius i Bru- corporacões) (aposição co têrnio núTelevisfto Columbia Indastrm e Co- claaft Corro.
ão
t5.rmo n9 638.10, mero f36.114, marca Sivel, classe 25).
ning
(orosi
e
mércio Ltda. (oposição ao -termo nú- marca Oatalan, co
classe 1).
mero 640.586 - marca: Bell Lar Cássio Munia S.A. Importação , e
Ha.ns Schwarzkof I (oposição ao
ci. 8).
têrmo C39.445, titulo Bliss Cabeleirei- Comércio (onosIção ao têrrno número 633.148, marca Alvorada, classe 81.
Sociedade Técnica de Mz:teriais So- ras, classe 33).
Real S.A. Tronisnorte: A.ére03 (Opatima S.A. (oposição ao termo: 639.903
Fabric,iie Ebel S.A. (oposição ao
cl. 11).
- marca: Austetpa
têrmo n9 637.472, titulo Casa Mobel, rirão ao, témo n9 637.578, sinal de n
prepaganda Preço Real, clasre 5,0).
Empraza Imobiliária Bandeirantes Li- classe 331.
Fabrique Ebel S.A. (oposição ao Real S.A. Tnnsnortes Aéreos (opo- •
640.117 - Tituloá Calçara Balneario
térmo W 637.434, marca Mabel, clas- sição eo Orno ir, 640.3-13, nome co- ci. 33).
se 8).
• mercial).
Empreza Imobiliaria Bandeirantes LiReal S.A. Trowportes Aéreos (opamitada (oposição ao termo: 640.116 - Adlerwerke Vorrn, Helnrich Kleyer dção ao tèrmo n9 633,863. marca
A.G.
(oposição
ao
armo
n
9
637.928,
Titulo: Caiçara Balnearlo Hotel sinal de propagEnda (Figura de Real).
ci. 33).
Águia", classes 21. 32, 33 e 50).
Real S.A. Trensportes Aéreos (opoHelio Dias Siqueira e Lauro da Costa
sição ao tênno n9 338 6062, marco
Ansalvasco
Comércio
e
Indústria
Lima (oposição ao termo: 641.506 Real).
S.A. (oposição ao Urna° n9 637.272, Quinta
Insignia - SPIL - cl. 33).
Nacional Transportes Aéreos SocieExpre Lnaeaf).
Alia S.A. Radio e Televisa° Indus- São Paulo Alpargatas S.A. (oposi- dade Anônima (oposição co têrmo
tria e Comercio (oposição ao. termo: ção ao tèrmo 638.463, sinal dl pro- n 9 633.663, nome comercial). •
Real S.A. Transportes Aéreos (oponúmero 638.625 - marca: Elms - paganda "7", classes 33 e 50).
São Paulo Alpargatas S.A. (opo- sição ao tèrmo n9 633.788. marca
cl. 8).
ao térmo ri° 639.775, marca Real, classe 50).
• Confecções Zé Beto Ltda. .(oposição sição
Danas, classe 36).
Real S.A. Transportes Aéreos ionoao termo • número 643.024 ak- marca:
Sociedade União de Lacticínios Li- sição ao térmo n 9 635 6814, mor !a
Lee - cl. 36).
Confecções Zé Beto Ltda. (oposi- mitada (oposição ao térmo número Real).
marca União, classe 41).
ção ao termo número 641.007 - mar- 643.500,
• Shopping Center do Brasil S.A
Fábrica Nacional de ~afetos de Imóveis
Incorporações Admini;:tr -,:o
ca Baby-SIIP
cl. 36).
Metais S.A. (oposição ao térmo nú- e Vendas
(oposição ao térrao moro
Ronex Industria e Comercio Ltda. mero 641.068, marca Papromel, clas- 633.286, titulo Super Sh(ropina 'sen(oposição ao termo número 639.877 - se 21).
tar de Nova Iguaçu, classe )3)
marca: Rodex cl. 36).
Grandes Indústrias Minetti Gamba Shopping Center do Brasil s A.
E Ronex Industrio e Comercio Ltda. Ltda. (oposição ao têrmo n9 637.382, (oposição ao têrmo re, 622.033, na -(oposição ao termo: 639.784 - marca: masca Fartura).
Grandes Moinhos do Brasil S.A. ca Centers, classe 53).
Conex
cl. 36).
(oposição co térmo 219 636.688, insigIShopping Center do Baa-il A.
Sociedade Industrial de Borracha nia M. R. Moagens Recife Limitada, (oposição ao térmo n9 622.082, achne
Elastica S.A. (oposição ao termo: ntl- elos( 41).
comercial).
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MARCAS. O EP.O-SITADÀS/,,
Publicaçáisfe1tad acárdo cons-o art. 160 do Código dá Propriedade Industrial. Da data da pubileaçâo começará
&azar o prazo de 60 dias para o. deferimento do pedido. Durante é.sae pi:itzo Poderão apresentar suas oposições ao Depaitamaito
bracion.%1 da Propriedada Industrial aqueles que ao julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

•

Termo n.° 644.773, de 9-6-64
Indústria e Comércio de Rádios
Transradar Ltda.
q...
•

T1IC1SRADAR

Ind. Brasileir,
Classe 40
Caixas para rádios e televisores e
tnesinhas para televisores
Termo n. 9 644.774, de 9-664
Florença S. A. Participaçõea e
Empreendimentos
São Paulo

IFLORE.riçA

Ind.. Brasileira
Classe
Impressos

•

Termos na, 644.775 e 644.776. de
9-6-64
s Eletroftocon" — Indústria Comércio
Ltda.
São Paulo
EL1.7.TROFLOC2:
Classe 8
Pare distinguir genericamente tnaterlais

motocicletas, motocargaa, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques; radiadores para veiculo,,
rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.• 644.779, de 9-6-64
Auto Peças João Ramalho' Ltda,
São Paulo

• JOIO R.A.14 g0 E nd. Brasaa.elra
• Classe 50
Inipiessoi
Termo n.° 644.780,: de 9-6-64
• Murilo Matlas - de Faria
-São Paulo

ECRITORtO
DE CAJIMUP
Classe 33 '•
Co
ntabilidade e assuntos fiscais
Termo n.° 644.781, de 9-6-64
Metro Tec-Son Comércio e Indústria
Limitada
São Paulo

TX—S00 --- e aparelhos elétricos
Ind.. .orasileira
Classe 31
Cordoalhas, cordas, cordéis, cordonéts,
Classe 8 • barbantes, fios torcidos, correias de
Para
distinguir:
Acendedores elétricos,
transmissão, mangueiras e materiais de alarmas elétricos,
alto-falantes, ampevedação
rímetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
Termo n.° 644777, de 9-6-64
televisão, aparelhos de ventilação para
Leblon Relógios Limitada
edificlos, aparelhos elétricos para baSão Paulo
nho, aparelhos -eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para insLEBLON
talações telefônicas, aparelhos para on'Ind. Brasileira
dular ou secar cabelos, aparelhos' para
pasteurização de. leite, aparelhos para
.
Classe 8
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiRelógios
radores de pó, benjamins, bobinas aletricas, caixas de derivação, campainhas
' Termo n.° 644.778, de *9-6-64
elétricas, comutadores, condensadores
Kotok Indústria Mecânica Ltda.
elétricos, - conectores, enceradeiras, esSão Paulo
tufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar rouKCTOK
pas, ferros elétricos de, engomar e de
Ind. Brasileira
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, !ogões, ftirnos, galvanómetros,
Classe 21
hidrõmetros, indicadores automáticos de
Para distinguir: Veiculos e suas partes uivei de água, instrumentos medidores
integrantes: Aros para bibicletas, auto- de energia elétrica, Instrumentos telefó- móveis, auto-caminhões, aviões, amor- nicos, Interruptores, Irradiadores, lâmtecedores, alavancas de câmbio, braços. padas, liquidificadores, manômetros,
breques, braços para veículos, bicicle- crofones, pick-ups, pilhas elétricas, miretas, carrinhos de mão e carretas, cami- ceptores de rádio, refrigeradores, relais,
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões relógios, reostatos, telefones, termostacarros, tratores, carros-berços, carros- tos tomadas, transformadores, válvulas
tanques, carros-irrigadores, carros, car- para rádio, válvdas para aparelhos de
roças. carocerias, chassis, chapas cir- televisão, ventiladores e voltimetros
culares para veículos, cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
Termo n. 9 644.782, de 9-6.64
çorrediços, para'velcul os, direção, desliPrarna Panificações S, A.
gadeiras. 'estribos, escadas rolantes, eleF RAY&
vadores para passageiros e para carga,
Ind.
urasileira
engates para carros. eixos de direção,
freios . tronteirae para veiculo. çjuidão
Classe 41
Incem cl • !-.Pr R, L,i,-han, motociclos, molas,i
'‘ Rio

!Termos ns. 644.783 e 644.784, de
9-6-64
Bossolan1 Et Pinheiro Ltda.
São Paulo

•
.

Termo n.° 641.786, de 9•1541'
Colonial Decorações Ltda.
.
'.
São Paulo
'
C 01,011Ijan.,
.

ind. bra a J.eires

EDLUZ

End. Brasileira'

•

. Classe 50
Impressos ,

•

644.787,

de 9-6-64

AJIMM,

Classe 11
Para enstinguir ferragens e ferramenta 6
de tõda espécie, artigos de meta 1
artisticamente trabalhados, artefa to a•
de, metal, artigos domésticos
o
metal e alumínio, utensílios para
)
doméstico, cutelaria em geral e outroe
artigos de qualquer metal não incluido 9
em outras classes, acessórios para vai cubos, alicates, alicates cortantes, saci •
nhos, • alavancas, arrebites, arruelas, ar
golas, aldravas, armações de metal "

Termo n. •

Indústria e Comércio de Ateia/
Wiutex Ltda.,
Sio Paulo
•

rtirrrEx "
I ild o Bras/ lei kb.
Casse 34
- Meias

Ter n.om
_...
abridores de latas, arames lisos e farpa •
Termo n.• 644.788, de 9-6-64
dos, aparelhos de chã e café, refresco . Ipamag Indústria Paulista de Alárolore0
assadeiras, açucareiros, almotolias, ar * e Granitos Ltda.
pões, arpões de carregar, arcos de ser •
São Paulo
ra, arcos de púa, brocas, baldes p i
gelo, bigornas, baixelas, bandejas, ba- .
.
• IPANIA6 '''.
cias, baldes, bocabonieres, bridões par i
Ind. BrasileirN
animais, bules, bebedouros, bolsas d ,t
‘
aço, colheres para pedreiros, bateria '
Classe 4
•
.
caixas de metal para portões, compotel •
• Mármores e granitos
ras, colheres para bolos, chaves, cre
mones, chaves de parafusos, calota
• w-Irrno . n.° 644.789, de 9-6-64
conexões para encanamentos, caixas d
Auto Klink Ltda.
metal, chaves de fenda, chaves ingle- '
• São Paulo
sas, cabeções, canecas, copos, cache
pots, centros' de. mesa, coqueteleiras
"I nd . Drasileirel
'
cabeai para acondicionamento de ali,
Classe 50
mentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras
cafeteiras, conchas, cuscuzeiros, coado- '.
Impressos
res, colheres, cavadeiras, canos de
escape de metal, catracas •
Termo n. 644.790, de 9-6-64 •
Organização Técnica Para Manutenatt
corta-arames
de Automóveis Ouna Ltda.
Classe - 5.
São Paulo
Aço em bruto, aço preparado, aço
. Q T 11 A, ,
.
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
. ima. Draalt elrai
parcialmente trabalhado, aço pálio: aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Classe 50
parcialmente trabalhado, bronze de
. Impressos
manganês, bronze em pó, bronze em
Termo n. 644.791, de 9-6-64 j
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Certa Automóveis Ltda., ---*
parcialmente preparado, cimento meSão Paulo
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
•
trabalhado, couraças, estanho buuto
• ÇEATA, -1, .‘ Ind. ...rad. lel rek
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho, •
•
• Classe 21
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa makável,
Automóveis
lâminas de metal, lata em fólha, latão
••/'
em fõlha, latão em chapas, latão em
Termo n. 644.792, de 9-6-64 .
vergalhões, ligas metálicas, Emalhas,
•
Feira de Lar Ltda.,.
mag nésio, manganês, metais não trabaSão Paulo
lhados ou parcialmente trabalhados, meFEIRA
DO Lial •
tais em massa, metais estampados,
(Ind.. Brasileira
metais para solda, níquel, zinco
Classe 30
Termo n.* 644.785, de 9-6-64
.
• Impresso*
•
Campinense Panificações Ltda.
São Paulo
Termo n. 644.793, de 9464
Amadeu Antonio Jantai
,São Paulo .

• CAMPITIENSE
Tnd,
' Classe 41
Pão

CIM.LZA ! . _.-•
ra
n.
x nd. Brasilei

,,

'

Classe 50
•tatilrOil~ 1

.
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Termo n. 644.794, de 9-6-64
1. Frama Panificações Ltda.
São Paulo

Classe 50
iran. nsos

.

Termo n. 644.795, de 9-6-64
Representações Victor Ltda,
São Paulo

II nd . S ra th 1 ei ra
V I T (»

Classe 50
Impressos
Termo n. 644.796, de 9-6-64
Indústria Mecânica Aragon S. A.
São Paulo

ARACON

-

Ind. Brasileira

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para 'veículos, bicick,
tas, carrinhos de mão e carretas, camirihonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribo:, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, moh,s,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, -reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

Termo 11.9 644.804. de 9-6-1964
manivelas, navios, ónibus, para-choques
Comércio e Indústria Rosbrovii3 Ltda. para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
São Paulo
rodas para bicicletas, raios pari bicicletas, reboques, radiadores para veicules
rodas para veículos, selins, tricicles, ti
.
.
Ir
OV
RORR
BRITEX
rantes para veículos vagões, velocipeTnd, Isra si lel ra
Ind. Brasilei-r&
des, varetas de controle do afogador t
acelerador, tróleis, troleibus, varaes-de
Classe 18
Classe 11
carros. toletes para carros
Armas, 'munições de atirara e cara. Bules, canecas, caçarolas, talheres e
Explosivos, fogos de artificio
panelas
Termo n.9 644.810, de 9-6-1964
Indústria de Plásticos "Edueli" Ltda.
Têrmo a.° 644.801, de 9-6.1964
Termo n.o 644.805. de 9-6-1964
São Paulo
Odécio Galotti
Waldemyr Seppa
São Paulo
São Paulo
EMELT • , CAGA AEROXAR
I nd. Brasneira,
Termo a. 644.800, de 9-6-64
Fábrica de Explosivos Britar Ltda.
São Paulo

MANDAMENTOS DC
:.W.A,Z5113
3 MIO=

• til

• n• n 11 1

é

SERENO"

PJA YL AND
• Ind.BrAsileira

PLAYLAND
Classe 33
Titulo

IND. BRASILEIRA
Classe 41
Sal para uso doméstico e para animais

•

11m.

Classe 50
Impressos em geral

Classe 49 •
. Titulo de Estabelecimenito

Termo n.° 644.806, de 9-6-1964
Classe 23
Calçados yara Ltda.
Para distinguir: Tecidos em gral, teSão Paulo
ddos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigor de :atua e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
Y ARA
7nd. Brasileira
caroá. casemiras, fazendas e tee.dos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon.
paco-paco, percaline, raml, rayon, seda
Classe 36
natural, tecidos plásticos, tecidos im- Alpercatas, botas, chinelos, aapaii.,5 e
permeabilizantes e tecidos de pano couro
sara:lanas
e vestidos
Termo n.o 644.807, de 9-6-1964
Termo n.• 644.802, de 9-6-1964
São Paulo
Playland Empreendimentos Ltda.
P. Alves Indústria e Comércio
São Paulo
li

Classe 16
Para n:snnguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimenta
ção, calhas. cimento, cal, cré, chapas
isolantes. caibros, caixilhos, colunas
chapas , ara coberturas, caixas dágua
caixas para cobertuas, caixas dágua.
ca:xas de dascarga para etixos. edificações remoldadas, estuqeu, emulsão de
base asbIltico, estacas, esquadrias estruTermo n. 644.797, de Q-6-64 • turas metálicas para construções, lameComercial Irmãos Mel S. A.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
São Paulo
de junção. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, mas) CASA 11EI
sas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfalta), produtos para
Classes: 1, 11, 12, 14, 15, 41, 48 e 49 tornar impermeabllizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padreTitulo
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
Tarrao n. 644.798, de 9-6,-63
para revestimentos e outros como nas
Ferran — Serviços Promocionais e construções, persianas, placas para paAdministrativos S. A.
vimentação, peças ornamentais de ciSão Paulo
mento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar rasas, massas antlFERTSAN
reides para uso nas construções. parrInd. Bra si lei ra
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanClasse 50
ques de cimenta vigas, vigamentos e
Impressos em geral
vitrós
Termo n. 644.799, de 3-6-61
Afaf — Serviços de Administração e
Termo n.9 644.803, de 9-6-1964
Playland Empreendimentos Ltda.
Prosnoção S. A.
São Paulo
São Paulo
r-- ILF AF
. I Ind. 3rasiletra

Outubro Cie"1964

Termo n.9 644.809, de 9-6-1964
São Paulo
Bar e Lanches Souvenir Ltda.

SOU VENIR
1

1/413. BRASILEIRA

Classe 41 .
Azeite e oieos comestiveis, allZenunas,
alho, ameixas, amêndoas araruta, arroz,
açúcar, queijso, manteiga, café
sanduíches e empadas
Termo n.° 644.808, de 9-6-1964
Paraizo Automóveis Ltda.
São Paulo

"PARAIZO'
INDI

BRASILEIRA

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mdrerial
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais:" Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para telekmes, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material' plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, ..olheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, crtuchos, coadores para chá, descanso sara
pratos, copos e copinhos de plastoco
para sorvetes, caixinhas de plá.itico •
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes. forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para solvetas estojos para objetos,, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores da
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fecho,
para bolsas, facas, guarnições, guarnl•
ções para chupetas e mamadeiras, guar
nições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensílios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galeria,
para cortinas, jarros, laminados, lilás.
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinóis, pendedores de roupas, puxada
res para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras Nines, arti•
gos, protetoes para documentos, pu
xadores de água para uso doméstice
porta-copos, porta-niquela, porta-notas
porta-documentos, placas, rebites, rodi•
nhas, recipieútes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelaa.
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha.
mes para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
comunas, para marcineiros, para rapa.
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afias
rebolos, adesivos parà tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos
anéis, carretéis par tecelagem e guarr
seções de material plástico para indústria geral de plásticos

Classe 21 Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, caeros-berços, carrosTermo n.0 644 .811, de 9-6-1964
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas cir- Rádio Difusora de Itapetininga Ltda.
São Paulo
culares para veículos, cebos de veicules
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para ,cara,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidáu
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Classe 32
motocicletas, motocarges, moto furgões,
Lima r4dio emissor..

IWEIM2fra

r
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Termo n.o 644.814, de 9-6-1964
Estamparia e Tinturaria "Santa rg"
Limitada
São Paulo

•

SANTA
Ind. Era si lei ra

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, teddos para confecçõea em geral, para
tapeçarias e para artigos de asia.a e
mesa: Algodão, alpaca, cánhamo, cetim.
caros, casemiras, fazendas e tec.dos de
lA em' peças, juta, jersey, linho, nylon,
peco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impertmeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Termo n.° 644.815, de 9-6-1961
Representações Tupi Ltda.
São Paulo
.

TUPI
Ind. Brasi 1Pi ra

Classe 21
Para distinguir: Veteulos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes„ carros aaibulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanquea, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias. chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de velculos
carrinhos para maquSaas de escrever
corrediços, para velculos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, cevadores para passageiros e para carga,
fagote:. para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para velculos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto turgoes,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
• rodas para bicicletas, ralos para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para velculos, sclins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Têrmo n.° 644.816, de 9-6-1964
Walter Luongo
São Paulo
I LIAVE
Ind. Dra. si lei ra
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuarios
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casação, coletes, capas. chalen,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções. cal
ças, camisas, camisolas. cánisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias casacos, chinelos, dominós, achars. fantasias, fardas para militares, cokgiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros. logos de "ngerle, jaquetas, lacpses,
lavas, ligas, lenços. mantõs, meias,
0$16s, mantas, mandrião, mantlhas, paletas, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches. polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos. regalos,
robe de duunbre, roupão. sobretudos.
meteres, shorts. sungas, atolas ou slacics,
tnler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
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Termo n.' 644.818, de 9-6-1964
Lojas de Artigos de Plásticos Nova
Holiday Ltda.
São Paulo

• NOVA liOLI
Ind. -It..arisleira
Classe 50
Imprc ssos
Termo n. o 644.819, da 9-6-1964
Khaznadar, Cador
Cia. Ltda,
São Paulo
• NOVA J-1,1i'SSI
•
Ind. Brasileira
Classe 36
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
e roupas feitas em geral: Agasalhas
Para distinguir: Artigos de vestuário'
botas, botinas. blusões, boinas. babadouros; bonés, capacetes, cartolas, cara
pucas, casação, coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal
çaa, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, cer..reas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chlaeles, dominós, acharpes, fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços. inant6s, meias.
cnalõs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós . Palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, .ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quinsonos, regalos,
sebe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
sueteres, shorts sungas, stolas ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Termo n.° 644.820, de 9-6-1964
Capelano Ltda.
Dalia
São Paulo

CA.EPINAS
BOWLING CUL:5
Classe 33
Titulo

ui)

Termo n.° 644.822, de 9-6-1964
Pamoan Comércio e Repissentaçõta
Limitada
São Paulo

\Classe 41
Arroz, t'eijão, batatas, féculas de batata, café, açúcar, farinhas alimentícias de cereais, cebola, azeite, aveia,
colorantes, canela, cravo, condimento
para o alimentação e chá
Termo n.° 644.823, de 9-6-1964
Dália & Capelano Ltda.
São Paulo

BOWLING GLIM
DE CAY.PINAq
Classe 33
Titulo
Termo n-' 644.824, de 9-6-1964
Comércio de Utilidades Domésticas
Eiffel Ltda.
São Paulo
EI rTEL
'Ind. Brasileira
Chuse 50
Impressos
Termo n. o 644.825, de 9-6-1964
Dalia
Capelano Ltda.
São Paulo

COHM&A
Classe 33
Titulo
Termo n.° 644.826, de 9-6-1964
Gráfica e Papelaria "Franeana- Ltda
São Paulo
PRN Azr

Ind. raaireira

(13 19:1-

rafina para andaria-1, papei celofane,
parati celulose, papel de inao papel
aiasorvente, papel para embrulhar tabaco. papelão. recipientes de papel, ro.
setas de papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentí nno tubos postais, de cartão,
tubetes de papei

*F
linde 13rasi1el--

_nassa 38
Aros para guardanapos de papei
aglutinados, álbuns (em branco). álbuus
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos paia
blocos para anotações, bobinas brocha,
ras não impressas cadernos de escreGlEiSSE'v
ver, capas par adocurnentos, carteiras
Ind. Brn.silPira
caixas de pape l % sadernetas. cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões coClasse 36
merciais. cartões índices confeti, carPara distinguir: Artigos de vestuáros tolina, cadernos de papel mel,metrado
e roupas feitas em geral: Agasalhos. e em branco para desenho, cadernos
aventais, alparcatas. anáguas. biscas, escolares, cartões em branco, cartuchos
botas, botinas, blusões, boinas. baba de cartolina, crapas plano g
-afiras. cadouros, bonés, capacetes, cartolas. cara- dernos de lembrança, carretéis
de papuças, casação, coletes, capas, chales pelão, envelopes envólucros para chaCà hecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações, carpinhos. calças. rutos de papel, encadernação de ante)
de senhoras e de crianças, calçoes. cal- ou papelão, etiquetas, !cilhas indicas.
ças, camisas. camisolas, -amisetas, !Olhas de celulose, guardanapos. livros
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. não impressos, livros fiscais: livros de
salas, casacos, chinelos, dconnós, echar- contabilidade: mata-borrão: ornamentos
pes. fantasias fardas para militares, co- de papel transparente: pratos. papeli
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- abas, papéis de estanho e de alumínio,
ros, jogos de 'ingeria, Jaquetas. laques, papéis sem impressão, papéis em branco
luvas, ligas, le nos. mantõs, meias, para impressão. papéis* fantasia, menos
maiôs, mantas. mandrião, mantlhas. pa- par 'errar, paredes, papel almaço com
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas, ou sem pauta papel crepon, papel de
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu_ seda, papel impermeável, papel em bonhos, perneiras, quinionos, regalos, bina para impresszo, papel encerado,
robe de chambre, roupão, sobretudos palel higiénico, papel imperertázel,
suspensórios, saídas de banho, sandálias, para copiar papel para desenhos, pameteres, shorts, sungas, stolas ou slacks, pel para embrulho impermeabilizado
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- papel para encadernar, papel para esformes e vestidos
crever, papel para oprimir, papel FY
Termo n.0 644.821, de 9-6-1964
Indústria e Comércio de Roupas
Chensev Ltda.
São Paulo

Outubro

Termo n. 0 644.827, de 9-6-1964
Antonio Fernão Salles Seltrin
São Paulo
GARLGE

Classes: 21 e 47
Titulo
Termo n.° 644.828, de 9-6-1961
Schkolnik Ltda.
São Paulo
ZAPI
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e rospas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, olusas,
boras, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chatas
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções, calça:, camisa., camisoias, camisetas,
coxas, ceroulas colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chiados, dominós, achar.
pai. fantasias, farda, para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de !ingeria, jaquetas. laques.
liavas, ligas, lenços, raantõs, melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletóa, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras. quknonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
su. teres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.o 644.829, de 9-6-1964
B. F. — Móveis Estofados Ltda.
São Paulo
B.F.

Ind. Bra si leira

"I

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para
escrit idos: armários para banheiros e
pata roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos, balcões,
banquetas, bandejas domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos para
chá e café, conjuntos para dormitórios,
conjuntos para salad e jantar e sala de
visitas, conjuntos para terraços, jardim
e praia, conjuntos de armários e gaboinetas para copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de
balanço, caixa de rádios, colchões, colchões de molas, dis p ensas, divisões, divans, discotecas de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas, mesinhas, mesinhas
para rádio e televisão, mesinhas para
máquinas de escrever, móveis para fo.
nógrafos, para rádios e para televisão.
molduras para quadros, porta-retratos,
poltronas-camas. prateleiras, porta-chapéus, sofás
Termo n.° 644.830, de 9-6-1961
Haroldo de Jesus Arnorina
São Paulo
1)IN 'NOVIDADES
INFANTIS
'Lasses: 36 e 49
Titulo

let

3710 115Na-fe1ra 13
ler= ii.s. urs.o.3i, ur z-u-a"rg
S.T.E.C. Sociedade Técnica de

Eletrônica e Comunicação Ltda,
São Paulo

S•T•E.C.
Ind. Brasileira
.

Claus 5G.
Impressos

.

Têrmo n.° 644.832, de 9-6-1964
Auto Acessórios Noroeste Ltda.
São Paulo .
, NOR9E9r h; . . -

orasileira

Outubro de 1964
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Tênno 11.° 644.838, de 9-6-64
Sociedade General de Comsustiveis
Ltda.
São Paulo

GIWIp AL,
ind. àrn.sileira
Classe 47
lcool motor, graxas lubrificantes. gasolina refinada, querosene, óleos
cantes, óleos para amortecedores e peilutróleo refinado, óleos Sestinacit s
minação e ao amaciam to

Termo a.° 644.839, de 9-6-61
Classe 21
I aiec — Campineira de Inata:mia, EnPara distinguir: Veículos e suas partes.
g enharia e Comér.So Ltda.
Integrantes: Aros para bibicletas, autoSão Pau o
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio braços.
breques, braços , para veículos, biciràCAJEC—CA.MPINEIRA
tas, carrinhos •de mão e carretas, camiInd. Brasileira
tihonetess carros ambulantes, caminhões
tratores,
carroscarros,
carros-berços,
tanques, carros-irrigadores, carros, carClasse 16
roças, carocertas, chassis, chapas circulares para veiculos, cclxxs de valeu/as 1 ões e decorações: Argamassas. argila.
carrinhos para máquinas de escrever 1 reta, azulejos, gatentes. balaustres, bis)
corrediços, para veiculos, direção. desli- 1 os de cimento, bloros para pavimentagadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- ao, calhas, cimento, cal, cré, chapas
vadores para passageiros e para carga. sulantes caibros, caixilhos; colunas:
engates para carros, eixos de direção, hapal para coberturas, caixas clágua.
freios, fronteiras para veiculo*, gu:dão a.xas para coberturas, caixas dágua.
zas ale descarga para etixos, edifica
locomotivas, lanchas, motociclos, mota*
motocicletas, motocargas, moto furgões. 1 ões premoldadas, estuque, emulsoo
asfáltico, estacas, esquadrias, estoimanivelas, navios, ónibus. para-choques, 1 ase
ras metálicas para construções, lame
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões. is
de metal, ladrilhos, lambris, luvas
rodas para bicicletas, raios para bicicle- de junção, lages, lageotas, material isotas, reboques, radiadores para veículos. lante contra frio e calor, manilhas, masrodas para veículos, selins, tricicles, N. sas para revestimentos de paredes. mamates para veículos vagões, velocipe- deiras para construções, mosaicos, prodes, varetas de controle do afogador e dutos de base asfráltico, produtos para
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de tornar impermeabilizantes as argamascarros, toletes para carros
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeaTS:mo n.o 644.833, de 9-6-1964
bilizanes
liquldos ou sob outras formas
Comércio e Importação Sertic Ltda, para revestimentos
e outros como nas
São Paulo
construções, persianas, placas para paSERTIC
vimentação, asas ornamentai., de ciInd. ornsiletra
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta
•
S.....1'aSse 50 •
re.idos para uso nas construções, parImpressos
. quetas,
portas, portões, pisos, soleiras,
Te-rmo n.° 644.834, de 9-6-1964
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanMecânica 'Veloz Mag Ltda
ques de cimento. vigas, vigamentos e
São Paulo
vitrís

644.844, de 9-6-64
Térmo
"Geosleq" — Sociedade Comercial de
Produtos de Metal Ltda.*
São P311.0

ta tintas, abridores de cartas, arquivo
borrachas, berços para mataborreem
borrachas para colas, brochas para dm
ambos, cofres, canetas, canetas-tnteirm
•
canetas para desenho, cortadores de
papel.
carbonos, carimbos, carimbadoEQ-5•S
res. cola para papel, coladorea, compasInd. drasJileire
sos cestos para correspondência, desenhadores, datadore, estojos para dessa
-Classe 17
Canetas tinteiro, cargas para canetas abo, estojos para canetas, estojos com
minas, esquadros, estojos para iapis, ese artigos para escritórios em geral
petos esaLtes para papeis, furadores,
Têm° ns 644.845, de 9-6-64
fitas para máquinas de escrever, grafiIndústria e Comércio Irmãos Marino tes Obra iap seiras, goma arábica, gramLtda.
peadores. lams em geral, lapiseiras, máSão Pa slo
quinas para apontar Japis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
' SUPER
escrever, máquinas de calcular, máquiUNE ",b,RIIi0
nas de sornar, máqumas de multiplicar,
Ind. Brasileira
mata-gotas, porta-tinteiro„ oprta- carimbos, porta4apla porta-canetas, portaClasse 48
rfPeumarias e artigos de toucador. cartas, prensas, prendedores de papal,
percevejos para papéis, perfuradores.
Termo n.° 644.846, de 9-6-64,
réguas, raspadeiras de borrões, atenda
Confecções Polyote Ltda.
para mimeógrafo, tintas e tinteiros
São Paula
Térmo n.s 644.848, de 94.1964
João Pellegrini
São Paulo

POLYOTE

PELLEGRIN;

Casse 33
Titulo

IND. BRASILEIRA

Termos as. 644.851 a 644.853, de
94-1964
Elo — Representações Ltda.
São Paulo

*Classe 36 Para atsonguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
astntais, alparcatas, anáguas, blusas,
ELO
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara
Ind. Brasileirs'i
paçal, casaçáo, coletes, capas, diais'. í
botas, botinas, • blusões, boinas, babaClasse 46
cachecola calçados, _ chapéus, cintos
Artigos da classe
cintas, combinações, carpinhos. calças,
Classe 24
de senhoras e de crianças, calções, calFlaraulas
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Classe 25
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Artigos na classe
saias, casacos, chinelos, dominó', acharpes, fantasias, fardas para militares, coTesta° n.° 644.854, de 94-1964
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorPavimentadora e Construtora
ros. jogos de lingerle, jaquetas, laquês,
"Riachuelo“ Ltda.
luvas, ligas, lenços, mantes, melas,
maiôs, mantas, mandrião, rnantlhas, paletós, palas. penhoar, pulover. pelerinas,
RI AO LISIJE
áo L0
Paulo
peugas, ponches, polainas, 'pijamas, pa_
Ind. Brasileira
nhos, perneiras, quicnonos, regalos,
Classe 33
robe de chambre, roupão, sobretudos,
VELOZ ND
insígnia Comercial
sia
pensórios.
saídas
de
banho,
sandálias,
• Ind. Brasileira
Têsmo n.') 644.840, de 9-6-64
susteres, shorts, suhgas, atolas ou slacks,
'termo n.o 644.855, de 9s6-1964
Bar e Lanches Lta Ltda.
tu/er. toucas, turbantes, ternos, unir:lasse 50
.
Madeireira Pirituba Ltda.
São Paulo
formes e vestidos
impressos
Sâo Paulo
Termo iss' 644.847, de 9-6-1964
Termo Is. 644.835, de 9-6-64
João Pelegrini
Renresentações • Graça Ltda.
PIRITUBA.
ITA
São Paulo
Ind. Brasa lei ra'
São Paulo
Ind. Brasileira
ORGANI ZAÇ AO
Classe 41
G
Classe 4
PELLEGRINI
kr-a
si
letra.
' I nArti.A
Lanches de queijo, mortadela, presunto,
Substâncias e produtos de origem ani•
. Classe 33
•
Classe 50
salame, churrascds e sa'sichas
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
Titulo
'Impressos
parcialmente preparados: Abrasivos em
Têmio a.' 644.841, de 9-6-64
bruto, argila refratária, asfáltico .em
Tèrmo a.° 644.849, de 94-1964
Lanche Bar Metrópole Ltda.
Termo n. 644.836; de 9-6-64
bruto, algodão em bruto, borracha em
Mario Isso Nakaya e Taltasi
São Paals
Indústria de Meias Panotex Ltda, .
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora;
Hashimoto
São Paulo
monta chifres, ceras de plantara ceras
Paul.São
I.MTR OPOLE
vtgetais de carnaúba e arlcuri, .crina
PA.OTESC
Ind. tirssiieira
de cavalos. crina em geral, cortiça em
Ind. orastleira
bruto, cascas vegetais, sapato, esvaí
'
nasse 36
nassa 41
mediCinals, extratos, oleosos, estopai
Meias
Lanches de queijo, mortadela, preaunto.
enxofre. Milhas, fibras vegetais. floreá
salame e churrascos
secas, grafites, gomes em bruto, granito
Têrcao n.• 644.837, de 9-6-64
em bruto, kieselghur, líquidos de planTermo n.° 644.842, de ,9-6
raeart Indústria e Comércio de Painéis
tas, late: em bruto ou parcialmente
Ltda.
Dalla & Capelano Ltda.
preparados.
minérios metálicos, madei* São Paulo
São Paulo
.
ras eca bruto ou parcialmente traba.
CLUB DE BOWLINO
!hada& em toras, serradas e aplainadas,
manganês, óleos de cascas vegetam
PANART
Ind. Braolietra .
craca. mármores em bruto, 6xIdo--d.
Classe 17
gazes solidificadores, gelatina, giz, da
Para rif o 1 - 111r:
Classe 8
Classe 33
,as para ec2^Mirkl r7.ilos. plumbagina em bruto, p15 di
Pahaéis
Titulo
almotacias para canrnboa, ala.Jtada g n
Manem para fundições, pedras bra
1
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• &idas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quetaacho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos texteis, silício,
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
betutninoso e silicato

Térmo n.° 644.856, de 9-6-1961
"Lord" Euvrésa de Transporte Ltda.
srào Pauto

_

LORD
Ind. Brasileira

Classe 50
O timbre de todos os seus Impressos

-Tèrzno n.° 644.860, de 9-6-1961
UruPlara Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
São Paulo
URVPI 111, ã.

pra silei rã
d.
I In
Classe 28

Artigos da classe
Térmo 0. 0 644.861, de 9-6-1964
Microshell Indústria Metalúrgica Ltda.
São Paulo

MCROSIL?pl,
:I nd. Brasileira

comerciais

Térmo n. • 644.857, de 9-6-1964
Comercial de Papéis Itapoá Ltda.
Sào Paulo

ITAPU
Ind. Brasileira
Classe 33

Classe 11
Artigos da classe
Urra° n.° 644.862, de 9-6-1964
Madeireira Cruzeiro Ltda,
Silo Paulo

IndCeVraAlsneira

Classe 4
•
Aros para guardanapos ae pape)
Artigos da classe
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exTèrmo la. 9 644.863, de 9-6-1964
ceto para brinquedos) blocos para Indstria de Móveis Dom Bosco Ltda,
correspondência, blocos para cálculos,
Silo Paulo
blocos para anotações, bobinas brochuras uno impressas, cadernos de escreD01/. BOS C O

Ind. Brasileira
ver, capas par adocumentos, carteiras.
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para paClasse 40
pelaria. cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices, conferi, car- Armários, berços, cadeiras, camas, cómodas, estantes, mesas, mesinhas e
tolina, cadernos de papel melimetrado
sofás
• em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
Termo n.' 644.864, de 9-6-1964
de cartolina, crapas planogrSficas, caIchiro lçamajura
dernos de lembrança. carreteis de paParaná
pela°, envelopes, envólueros para chaVIS ItA.'0A.
TE
rutos ,de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhás índices,
fólhas de celulose, guatclanapos, livros
náo Impressos, livros fiscais; livros de
• Classe b
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
Titulo de Estabelecimento
de pápel transparente: pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio
Tèrmo n. o 644.865, de 9-6-1964
papéis sem Impressão papéis em branco
Metalgrafica Canco S.A.
para impressão, papéis fantasia, menos
Sio Paulo
par 'sanar, paredes, papel almaço com
ou se i- pauta papel crepon, papel de
seda. papel impermeável, papel em bo
bina para Impresaão papel encerado
pulei higienico. papel impermeaxei
para copar papel para desenhos. papel . para embrulho impermeabilizada
papel p ara encadernar. sapal para escrever. papel para imprimia papel parafina para embrulhos. papel celofane.
Classe
papel celulose, papel de linho, papel Ferragens e ferramentas de tôda espéabsorvente, papel para embrulhar ta- cie, cutelaria em geral e outros artigos
baco, pa p elão. recipientes de p apel. rode metal, a saber: alicates, alavancas,
setas de p apel, rótulos de papei rolos arruelas. argolas, aldravas, armações de
de papel transparente. sacos de papel.
metal, abridores de lata, arame liso ou
serpentinas: tubos postais, de carta°.
farpado, ssadeiras, botijões, brocas, bitubetes de papei
gornas, baixelas, bandejas, bacias, bal.
des, bules, cadinhos, cadeados, castiçais
Tiarno n.' 644.858, de 9-6-1964
colheres para pedreiros, correntes, ca Jay Fávero
bides, chaves, cremones, chaves de paSão Paulo
rafusos, conexões para encanamento,
Classe 32
canos de metal, chaves de fenAlmanaques, anuários, álbuns impres- colunas,
chaves inglesa, canecas, copos, calda,
sos, cartazes, catálogos. jornais nacodeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras
nula e estrangeiros, publicações impres-

Termo n.° 644.866, de 9-6-1964
Mopasa Sociedade Paulista de
Montagens Industriais Ltda.
São Paulo

PAINEV
Ind. Brasileira

"111/11r0

•
Classe 25
Para distinguir: Arvores de natal, bibelots, bolas para enfeites de arvores
de natal, cartas ,leograficas, cartões postais, cartazes, diplays, desenhos artísticos, desenhos, decalcomania para tecidos, estatuas, estatuetas, estampas, gravuras, grutas de vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias frutas de louça, Siguras para enfeitar bolos de aniversarios, batizados, casamentos e outras quaisquer comemorações, imagens,
letreiros, manequins, maquetas, obras artisticas, obras de pintura, paineis e cartazes para decorações e para exposição
projetos, mostruários de mercadorias diversas e para propaganda, suportes artísticos para vitrines, estatuetas para
adornos e para fins artísticos, taboletaa
Térmo n.° 644.867, de 9-6-1964
Cia. São Victor Comércio e
Participação
Guanabara

SÃO VICTON
Classe 35'
Insígnia

Termo n.° 644.868, de 9-6-1964
Jorge Kalacre & Irmão
Guanabara

PRO4Roal

mu, peças teatrais e e nematográficas lhos, facas, facões, fechaduras, funis
freios para estrada de ferro, ganchos,
e revistas impressas
Térmo n. o 644.859, de 9-6-1964

Jayr Fávero
São Paulo
Classe 33
Titulo

Outubro ee 14 3711
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água de ro:ss, (I; zdf,-rzsAlia, água
para ' barba, leçOes e tónicos para os
cabelos e para a peie, brilluintimi, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, Óleos para os
cabelos, creme evansscente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarias, desodorantes, vinagre aromatico, pó de arroz
e talco 'pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, prepararias para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão c creme
para barbear, sabão li.,urdo perfumado
ou aio, sabonetes, dentilriLios em pd,
pasta ou liquido; sais perlumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, líquido e tijolos ara o tratamento claa unhe,
dissolventes e vernizes, reznovedores da'

cuticular; glicerina perfumada para oa
cabelos e preparados para dsecolo•
rir unhas, cílios e pintas ou sinais arti— ficiais, óleos para a pele
Térmo n. 9 644.869, de 9-6-1964 Confecções Margareth Ltda. .
Guanabara

illARGARETH
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Confecçúcs, roupas para homens, crianças e senhoras, inclusive para

espo. tes
Têrmo n.° 644.871, de 9-6-1964

Real g ex — Produtos de Borracha .LidaSito Paulo

--BEAL7LEi
indústria •Brseileira
Classe 39
Pneus e Câmaras de ar •
Termo n.° 644.872, de 9-6-1961
Bel-Boliche e Pizzaria Ltda,
Saio Paulo

CANCO
Ind.Brasileira

sas revista. Propaganda em rádio. dobradiças, enxadas, enxadões, esferas
televisão. jornais, programas radioferni- engates estribos, formões, foices, ferro-

•

L BELQEOLICHE

Classe 23
• Artigos da clatsse
Termo n." 644.870, de 9-6-1964
Pelmor Ragueb
São Paulo

Classe 49
Jogos de brinquedos e passatempos, boliches e jogosc de boliche, jogos de
salão e de divertimentos
Termo n.° 644.873, de 9-6-1964
Casa de Carnes "Vitello D'Ouro"

Limitada
São Paulo

VITBILO D' OURO
Sao Paulo—Capital
Classe 41
Venda de carnes em geral

Têrmo n.° 644.874, de 9-6-1964
Exterdimandora de Insetos "D. D.
Wal" Ltda.
Silo Paulo

grelhas, garfos, limas, lâminas, latas de
D. D. W
• vND. BRA.SILEIR4
lixo, machadinhas, molas, martelos, marI ndlistr/ a Bram Ni ré
retas, navalhas, puas. pás, pregos, paClasse 18
ra t.usos, panelas, roldanas, rebites, serras, serrotes, tesouras, talhadeiras, tor- Para distinguir: Perfumes. essências, exClasse 2
guan o torneiras, triacos, urinóis, tubos tratos agua de colónia, água de touca- Substancias 'c reparações quinitcaa
vasos e verrumas
dor, água de beleza, agua de quina, usadas na agricultura, mi horticultura,
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patê& e petit-pois, pastilhas, pizzas, puClame
Classe 15
dias, queijos, rações balanceadas para I Almanaques, anuários. álbuns impem- Para distinguir: Artefatos de louça, bana
animais, requeijões, sal, saga, sardinhas, soo, cartazes, catálogos, jornais nado- se e terracota, arteSatoo de porcelana.
sanduiches, salsichas, adunes, sopas en- asais e estrangeirai, publicações impres- louças sanearias; alguidares. ah:zoá:4.
latadas, sorvetes, suco de tomate e de sas, revista. Propaganda em rádio. zes, assadeiras, bidets, bebedouros, ba.
frutas, torradas, tapioca, tâmaras, ta- televisão, jornais, programas radiofôni- cias, bandejas, biscoiteiras, bombadalharim, tremoços, tortas, tortas para ali- cos, peças teatrais e cinematográficas res, bulés, banheiros, copos, caldeirões,
cadinho, cachepots, castiçais, canecas,
mento de animais e aves, torrões, toae revistas impressas
caçarolas, comedores para aves cofres,
eidos e vinagre
Classe 34
cubas, conspoteiras descansa-talhere
s, asCortinas,
capachos,
encerados,
inclu.
Têrmo n.° 644.877, de 9-6-1964
carradeiras, ffltros, formas, gruas, frisive
para
instalações
hospitalares,
lia:SNicolau Imbelloni
iso& tapetes em geral para assoalhas gideiras, formas, glocos, jarras, licoreiSão Paulo
e &redes e artigos de pele para os ros lavatorios, leiteiras, mantegueiras,
moringas, pires, panelas, pipos, potes,
mesmos bis. pssaddras
FUNDO AMARELO PÁLIDO
pratos para ornatos, pilões pias, portso,
Classe 24
Alamares, atacadores para esputilhos fofas, sopeiras, saladeiras, serviços pae calçados. ataduras de algodão para ra refrescos, serviços *para frios, cha e
anis, bandeiras, bordados, braçadeiras, Jantar, travessas, talhas, ajais*, vasos,
rvasos sanitários, duras
borlas, cadeados, capas para móveis e
Classe 14
diversas fins, exceto para fins medieifestão, feltro para órgão, fados, galar- Ampélas de vidro, bacias de vidro ou
BRASILEIRA
INDÚSTRIA
detes, lamparinas, mochilas, mosquete'. de cristal, balões çle vidro, bastões de
ros, nesgas. ombreiras e enchimentos vidro, bicos de vidro, buretas de vidro,
Classe 36
para roupas de homens e senhoras, cainhos e viro, caixas de vidro ou de
Para distinguir: Artigos de vestuários panos para en 4eites de móveis, não crstal, cálices de vidro ou de cristal,
e roupas feitas em geral: Agasalhos Landa parte dos mesmos, palmilhar, cadinhos de vidro, caixas de vidro ou
aventais, alparcatas, anáguas, blusas passamares, pavios, rédeas, rendas, re- Usares de vidro ou de cristal, conta-go-botas, botinas, blusões. boinas, .baba- des, sacas. sinhaninbas Rara vestidos. tas de vidro, copos de vidro ou de cria. .
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- telas, tampos para almofadas. aio "fa- tal, cristalizadores de vidro, destilado.
puças, casação, coletes, capas, chales,
parte de móveis, artigos éstes res de vidro, esferas de vidro, espátucachecols, calçados, _chapéus, cintos, zendoincluirias
las de vidro, frascos de vidro ou de
em outras classes
cintas, combinações, carpinhos, calças,
cristal, funil de vidro, garrafas de viClasse 23
de senhoras e de crianças, calções, cáidro ou de crista/, laminas de vidro, laPara
distinguir:
Tecidos
em
geral,
teças, camisas, camisolas, camisetas
vadores de vidro ou de cristal, mamacidos
para
confecções
em
geral,
para
cuecas, Ceroulas, colarinhos, cueiros.
tapeçarias e para artigos de cama e deiras de vidro, moldes de vidro, pipetas
saias, casacos, chinelos, dominós, adiar- mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, de vidro, pessetaa de vidro, provetas de
pcs, fantasias, fardas para militares, co- cama, casemiras, fazendas e tecidos de vidro, retortas de vidro, torneiras de
PRORROGAÇÃO
laçada, fraldas, galochas, gravatas, gor- lã em peças, juta, jersey, linho, nylon, vidro, trompas de vidro, tubos de viros. jogos de /ingeria. Jaquetas, laqué's,
dro, vidro comum, vidro com
luvas, ligas, lenços, mantas, meias paco-paco, percaline, canil, rayon, seda ções especiais, vidro com telascompoii.
de memaios, mantas, mandrião, m3nt1has.. Pa natural, tecidos plásticos, tecidos ia- tal, vidro cristal, vidro industrial,
permeabllizantes
e
tecidos
de
pano
couro
vi!obs, palas, penhoar, puiover, pelerinas
dro laminado, vidro trabalhado
e vestidos
414Dii TA% &RASAM*
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu
Classe 13
Classe 22
altos, perneiras, quimonos, regalos
Abotoaduras para punhos, á g uas narobe de chambre, rOupão, sobretudos Cânhamo em fio ou em linha. estambre dobas
lapidadas, alfinetes para adornar
Classe 2
suspensórios, saldas de banho, sandálias de seda ou de lã, fios de algodão.
Um preparado veterinário (pó para sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks celulose, juta, lã, linho, plástico raiai; vestuarios, de metal precioso, semi.
fado), empregado como alimento e no tuler, toucas, turbantes, ternos, uai rasam. seda natural para tecelagem precioso ou suas imitações, artes de
tratamento de animais
nu uso comum luta em fio ou em linha, adorno, b alangandans, berloques, brimformes e vestidos
•
•
lã torcida, linhas em meada ou nove- coa, broches, colares, contas de metais
Termo ss.'> 644.875, de 9-6-1964
Têrmo n.° 644.878, de 9-6-1964
las. linhas brilhantes, linhas para boa ou pedras reclosas ou semi-reclama •
Comércio e Representações Pabise
Vórtice — Editorial Ltda.
das. para costura. crochet ou triccra suas imitações, usadas como adornai
Limitada
São Paulo
gem, linhas em meadas ou novelos, ou na confecção de bijouterias, coerenSão Paulo
tes de uso individual ara adorno, da.•
meadas. retrozes
Classe 21
mantes lapidado,. esmeraldas lapidadas,
Para distinguir: Veículos e suas partes medalhas com santo, pulse'ras. safira:1
Classe 32
Integrantes: Aros para bibicletas, auto- tardadas, toparias lapidados, turmalinaa
Comra e venda de livros imressos
móveis, auto-caminhões, aviões, amorlapidadas e turquesa. lapidadas
Termos na. 644.879-- a 644.928, de tecedores, alavancas de câmbio, braços,
Classe 41
Classe
breques, braços para veículos, bicicle- Aço em bruto, aço
9-6-1964
5
o preparado,
Para distinguir alcachofras. aletria, alho.
A. — Artefatos de Borracha tas, carrinhos de mão e carretas, cama doce, aço para tipos, aço fundido, aço
aspargos, açucar, alimentos para ani- P.
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
São Paulo
mais, amido, amendoim, ameixas, amêncarros, tratores, carros-berços, carros. refinado; bronze, bronze em bruto ou
doas, araruta, arroz, atum, aveia, avetanques, carros-irrigadores, carros, car- parcialmente trabalhado, bronze de
lãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau,
miares para veiculas, cebos de veiculas manganês, bronze em pó,
ma
batatas, balas, biscoitos, bombons, bolaroças, carocerlas, chassis, chapas de. barra, em flo, chumbo embronze
bruto ou
chas, baunilha, café em pó e em grão,
carrinhos para máquinas de escrever parcialmente preparado, cimento
me.
camarão, canela em pau e cm pó, cacau,
corrediços, para veículos, direção, desli- alie°, cobalto, bruto
ou parcialmente
Carnes, chá, caramelos, chocolates, congadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- trabalhado, couraças, estanho
buuto ou
feitos, cravo, cereais, creme de leite.
vadores para passageiros e para Carga* parcialmente trabalhado, ferro ma
bruto:
Cremes alimentícios, compotas, cangica,
engates para carros, eixos de direção, em barra, ferro manganês, ferro velho,
Coalhadas, castanhas, cebola, condimenfreios, fronteiras; para veiculas, guidão gusa em bruto co parcialmente trabatos para alimentos, colorantes, couriços,
locomotivas, lanchas, motociclos, mola& lhado, gusa temperado, gusa ondeáveis
dendê, doces, doces de frutas, espinafre,
motocicletas, motocargas, moto furgões, laminas de metal, lata, em falha, lado
manivelas; navios, amibus, para-choques, em fOlha, latão em chapas, latão exa
essências alimentares, empadas, ervilhas,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, vergalhões, ligas metálicas, Ilrnalhas,
•nxovas, extrato de tomate, farinhas alirodas para bicicletas, ralos para bicicle- magnésio, mangado, metais não trabamentícias, favas, fécula, flocos, faretas, reboques, radiadores para veículos. lhados co parcialmente trabalhados, melo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas
rodas para veículos, selins, triciclos, ti. tais em massa, metais estampadas,
bicas e naturais, cristalizadas, glicose,
Chim 31
mates para veiculas vagões, velocipemetais para solda, níquel, zinco
goma de mascar, lagosta, gorduras, gravaretas de controle do afogados' e
Classe 4
nulas, erva doce, erva mate, hortali- Artigos de vedação: Anéis de vedação de&
acelerador,
tróleis,
troleibus,
varaes
de
Substâncias e produtos de origens ant.
ças, linguas, leite condensado e em pó, ara junções, arruelas, buchas: bolas
carros, toletes para carros
mal, vegeta/ ou mineral, em bruto ou
legumes em conserva lentilhas, lingul- ara válvulas, massas ara calafeta Cir•
parcialmente preparados: Abrasivos em
Classe 16
ta, louro, massas alin;enticias, mariscos, CUIM de borracha para potes, canaleManteiga, margarina, marmelada, =- tes& gachetas, falhas de cortiça, juntas Materiais exclusivamente para constru- bruto, argila refratária, asfáltico em
Carrão, massa de tomate, mel, melado, de cbrtlça. lonas, lonas para freios, ções e adornos de prédios, estradas, ci- bruto, algodão em bruto, borracha em
mate,, massas para mingaus, molhos, mo- mangueiras, mangotes. molas para ve- mento, azulejos, ladrilhos, telhas e ou- bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora.
chifres, ceras de plantas; ceras
luscos, mostarda, mortadela, noz-mosca- dadlo, pestanas, rolhas, tampas, tcbot tros; esquadrias em geral, inclusive pa- odiai,
nozes, paios, óleos comestíveis, os- de jato para vedação, tiras, tampões, pel para forrar casas, estruturas meta- vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
tras. ovas, pães, pralinés, pimenta, pós tubulações para vedação, válvulas de
de metal, lambris e material de
bruto, cascas vegetais, espatm ervas
p -u calda% picles, peixes, presuntos,
vedação e Junta.
construções em geral
medicinais, extratos, oleosos, estopas

jaa veterinária e para fins sanitários,
saber: adubos, ácidos sanitários.
'buas desinfetantes e para fins SantVários,
apanha-moscas e insetos (de
,.„
e pfapel ou papelão), álcalis.
toma
at
, ctericidas, baraticidas, carrapaticidas,
' sol, creosotalina, creosoto, desodo'bate, desinfetantes, defumadorem exterminadores de pragas e bravas datil.
itbas, esterilizantes, embrocações para
amimais, enxertos, farinhas de 01303,
fertilizantes, fosfatas, !'ormicidas, funia
omites, fungicidas, glicose para fins
/veterinários, guano, herbicidas, inseticidas, insetifugos, larvicidas ~abica
das, medicamento, para animais, aves
• peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
yeterinarios, sabões veterinários e deainfetantes, sais para fina agricolas,
horticulas, sanitários e veterinários,
sulfatos, superfosfatos, vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos,
animais e hervas dadinhas
k
Tèrmo n.9 644.876, de 9-6-1964
(Prorrogação)
Clóvis Manoel Borkert
Rio Grande do Sul
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enxofre, fõlhas, fibras vegetais, flores
•sheas, grafites, gomes em bruto, granito
em bruto, kieselghur. liquido: de piauti.s. late: em bruto ou parciakaente
preparados, minérios, metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas em toras, serradas e aplainadas,
manganês, óleos de cascas vegetais,
mica, mármores em bruto, óxido de
gr.zes solidificadores, gelatina, giz, ditados, plumbagina em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruta:,
quebracho, raizei vegetais, resinas, resmas naturais, residuos texteis, *ilido,
seivas, talco em bruto, xisto, nisto
betumindso e baleato
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
e lates: arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas
para aros, batentes de cofres, buchas de
estabilizados. batentes de portas, batentes de chassis, bicos para mamadeiras.
braiadeiras, bocais, bases para telefones, borracha para carrinhos, incluacriais. borracha para amortecedores, bainhas de borracra para rédeas, cochina
*de motores, amaras de ar, chupetas,
cordões maciço, de borracha, cabos
para ferramestaa chuveiro*, calços de
borracha, chapas e centros de mesa,
corras de borracha, capsular' de borracha. calços de borracha para máquinas,
copos, de borra eira para freios. dedeiras.
desentupidelms, discos de mesa, descanso para talheres, encostos, embolo&
esguichos, estrados, esponjas de borracha, quebra-jacto de torneira*, fios
de borracha lisos, formas de borracha,
guarnições para móveis, guarnições de
borracha para automóveis, lancheiras
para escoladas, laminas de borracha para degraus listas de borracha para panelas, monoplas, maçanetas, protetores
para para-lamas, projetores de para-cho-

ques, pedal ara acelerador e partida. pet as para businas, pratinhos, pneumáti-

cos, pontas de borracha para bengalas
e muletas, borracha ara aros, rodas
maciças, rodizios, revestimentos de borracha rodas de borracha para móveis
santonas de vácuo., suportes, semi-pnea.
mancos, suportes de cambio, saltos, ao:as e, solados de borracha, surdinas de
ho-racia para aplicação soa fios idefónicos e telegráficos, tampas de barracha para conta-matas, e tinas de Doeracha para .elaboração de substancias
mainsicas
Classe 42
Para distinguir; Aguardentes, aperitivo, , anis. bines, brandy, oanhaque, ser-

•
fernet, genebra, gin, kumel. Uca
rd, nectar, punch, pimpermint, :huta,
sacos de frutas em álcool, vinhos„ ver.
nmth. vinhos espumantes, vin hos quinados. whisky
Classe 41
Pa ' a distinguir alcachofras, aletria, alho,
aspargos, açucar, alimentos para animais, amido, amendoim, ameixas, ama.
doas, araruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau,
batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, café em pó e em grão,
camarão, canela em pau e em pó, cacau.
carnes, chã, caramelos, chocolates, coo
feitos, cravo, cereais, creme de leite,
cremes alimentícios, compotas, cangica,
coalhadas, castanhas, cebola, condimentos para alimentos, colorantes, couriços,
dendê, doces, doces de frutas, espinafre,
essências alimentares, empadas, ervilhas,
calcavas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, Savas, fécula, flocos, farelo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas
secas e naturais, cristalizadap, Oleosa
goma de mascar, lagosta, gordura*, Ira.
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para barba, loções e tônicos para cu
cabelos e para a pele, brilhantina, bali:
&ha, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; eras perfumados para

nulos, erva doce, erva mate, bortall- nas de somar, máquinas de multiplicar,
ças, línguas, leite condensado e em pó, mata-gotas, porta-tinteiro, eprta- carimlegumes em conserva, lentilhas, lingui- bos, porta-lapis. porta-canetas, Odaça, louro, massas alimentidas, mariscos, cartas, prensas, prendedores de papas.
manteiga, margarina, marmelada, ma- percevejos para papéis, perfuradores,
carrão, massa de tomate, mel, melado, réguas, raspadeiras de borrões, atendia
para mimeógrafo, Untas e tinteiros
mate, massas para mingaus, molhos, moClasse 40
luscos, mostarda, mortadela, noz-moscada, nozes, paios, óleos comestíveis, os- Para distinguir: Móveis em geral, de
tras, ovas, pães, pralinés, pimenta, pós metal. vidro, de aço ou madeira, estopara pudim, picles, peixes, presuntos, fados ou não, inclusive móveis para espatês e petit-pois, pastilhas, pizzas, pu- critório. Armários, armários para hadins, queijos, rações balanceadas para at:tiros e para roupas usadas. almofaanimais, requeijões, sal, anu, sardinhas, das. acolchoados para móveis, bancos,
sanduiches, salsichas, salames, sopas en- balcões, banquetas, bandeias, domiediapentes, vaporizadores de perlelatadas, sorvetes, suco de tomate e de res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos banhos,
escovas para dentes, cabelos, unhas
frutas, torradas, tapioca, ~aras, ta- para chã e café, conjuntos para dor- me;
cillos, rum de louro, saquinho perfulharim, tremoços, tortas, tortas para ali- mitórios. conjuntos para sala de jan- emado,
preparados em pó, pasta, liquitar
e
sala
de
visitas,
conjuntos
para
mento de animais e aves, torrões, toudo
e
tijolos
ara o tratamento das unhas,
de
terraços, jardim e praia, coniastos
cinho: e vinagre
e vernizes, removedores da
armários e gabinetes para copa e ao- dissolventes
Classe 30
glicerina perfumada para os
Guardalchuvas, guarda-sol, bengalas e tórias, cadeiras de balanço, caixa de cuticular;
cabelos e preparados para dsecolomadeira, espreguiçadeirasl guarda-rou- rir
suas partes. integrantes
unhas, cílios e pintas ou sinais artipas, eitantes, mesas, mesinhas. meaiClasse 18
ficiais, óleos para a pele
Armas e munições de guerra e caça: Ilhas para rádio e televisão, mesinha
Classe 49
Alfanges, arpões, balas, baionetas, ca- para'
máquinas
de
escrever,
móveis
papara .
brinquedos, artigos desportivos e
chões, carabinas, chumbo para caça, teais:o, molduras para quadros porta- Jogos,
cartuchos, dinamite, espoletas, explosi- retratos, poltronas, poltronam•camas, passatempos, a saber: álbuns para re.:
cortar e armar aviões, autamSveis,
vos, espingardas, fuzis, fogos de ardiprateleiras. porta-chapéus, sofás,
aros, argolas, bercinhos, bonecas bonedos, metralhadoras, pistolas, pólvora,
sofás-camas. travesseiros e
cos, baralhos de cartas, bolas para
.
punhal e revólver
vitrines
todos os esportes, brinquedos em forma
Classe!
Classe 44
Substándas e preparações quirnicas usarn Para distinguir: Bolsas, caixas, cartel- de animais, balões de brinquedo, bilhadas nas indústrias na fotografia e nas. ras e estêdos para acondidoaamento de res, brinquedos mecânicos, brinquedos
forma de instrumentos musicais,
analises químicas
cachimbeis, charutos, cigarros e captal. em
brinquedos em forma de armar, brinClasse 29
lhas,
fósforos
ou
fumo,
charuteiras,
d..
Espanadores, escOvas comuns, lamba- garreiras, tosbreira se tabaqueiras. Ca. quedos de borracha com ou sem assovio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
m, eidos, vassouras e vasculhos
chimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras. cartas
de jogar, chocalhos, caneleiras
Classe 12
filtros, isqueiros e suas partes integranAlfinetei, agulhas, argolas, botões, col- tes (inclusive pedras), instamnentos pa. para esporte, cartões para leito, casichetes, dedais, fivelas, fechos corredi- ra cortar charutos e limpadores para nhas de brinquedo, casinhas 'de armar,
ços, griSsis de metal para enfeites de cachimbo, charutos, dgarrilhos; cigarros cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com fOlhaa para recortar e
vestidos e, presilhas
rapé, fumo em fardos, em folhas, des- armar, calçados para bonecas, cordas
Classe 11
fiado
e
em
corda
engenhos de guerra de brinquedo, ferFerragens e ferramentas de tôda espé•
Classe 43
de, cutelaria em geral e outros artigos
rinhos de engomar. ferramentas para
Para distinguir: águas minerais natu- crianças, figuras de aves e animais.
de metal, a saber: alicates, alavancas rais
ou artificiais, rufa°, soda. Jaus
arruelas, argolas, aldravas, armações de temias,
refrescos gasosos ou não, es. figuras para leigo de xadrez, fogões e
metal; abridores de lata, arame liso ou pumantes ou não, 'naturais ou artit- fogáozinros de brinquedos, logos de
farpado, ssadeiras, bodiões. brocas, bi- ciais. xaropes sem álcool para referis. futebol de mesa, joelheiras para esporte,
gornas, baixelas, bandejas, bacias, bal. c-ts, de frutas, flores e raízes, semen ganchos para pesca, guisos para cria n.
des, bules, cadinhos, cadeados, castiçais tes, plantas, ou de essências, suco ou ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
colheres para pedreiros, correntes, ca- extrais das mesmas naturais ou artiff- para pesca, jogos de damas, jogos de
bides, chaves, cremonea, chaves de pa- ciais, refrescos de limão, laranja ta- dominó, jogos de raquete. Unhas para
rafusos, conexões para encanamento. marindo, guaraná, ' hortelã, abacaxi, pesca, luvas para boi, para esgrima.
colunas, canos de metal, chaves de fen ou enanaz, groselha, caju e de outras para pular clavinas para tiro an alvo,
da, chaves inglesa, canecas, copos, cal- plantas ou frutas e guaraná 2spumn.-t. copos de dados, caixinhas de música.
deirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras
Classe 45
dados, dardos, discos, dominós, espia
dobradiças, enxadas, enxadões, esferas. Plantas, sementes e mudas para a agr.'. gardas de brpinquedo, espingardas de
engates estribos, formões, foices, ferra cultura, a horticultura e a floricultura. vento, estaquinhas para jogar, enigmas.
lhos,- facas, facões, fechaduras, funis
Flores naturais
para jogador de soco, mascaras carnafreios para estrada de ferro, ganchos.
,
Classe 46
valescas,. mesas de bilhar, de campista,
grelhas, garfos, limas, laminas, latas de Alvejantes, amidos, anil. água de lava- de roleta, de xadrez, mobilias de brinlixo, machadinhas, molas, martelos, mar- deira, água sanitária, cera para soalhos, quedo, miniaturas de utensilios domésretas, navalhas, puas, pia, pregos, pa. detergentes, esponja de aço, fósforos, ticos, patins, patinetes piões, petecas,
saímos, panelas, roldanas, rebites, ser. lixívia, lã de aço, pomada, acra Sal- 'plasquetas para ginástica, peças de
ras, serrotes, tesouras, talhadeiras, tor- çados, palha de aço, preparados para jogos de damas, dominó e xadrez, peloquezas, torneiras, trincos, urinóis, tubos, polir e limpar madeiras, vidros, metais tas, pianos e outros Instrumentos musivasos e vemunas
e objetos, panos para polir e para lim- cais de brinquedo, pistolas de atirar
Classe!?
peza, panos de esmeril e material abra- fluas, papagaies de papel, panelinhas,
Para distinguir: Artigos para escritório, sivo empregado na limpeza de metais e quebra-cabeças em forma de armar,
almofadas ' para carimbos, almofadas pa- objetos. sabões em geral e saponaceos. raquetes, redes de pesca, redes para
ra tintas, abridores de cartas, arquivo*, velas e velas a base de estearias, jogos, rodas de roletas, revólver de
borrachas, berços para mataborrões, sabões em pó. ta flocos, esponjas de brinquedo, soldadinhos de chumbo, talimpeza
borrachas para colas, brochas para debleiros para jogo*, tacos de bilhar,
senhos, cofres, canetas, canetas-Leiteiro,
Classe 47
tambores para crianças, tamburéus,
canetas para desenho, cortadores de Óleos de qualquer espécie para ilumi- tamboretes, ténis de mesa, trens e viaspapel, carbonos, carimbos, carimbado- nação, aquecimento e lubrificação. Pe- férreas para brinquedos, varas para
res, cola para papel, coladores, compas- tróleo refinado, senil-refinado
Classe 50
sos, cestos para correspondência, dese- refinado, com ou sem a mistura de
Impressos em geral
nhadores, datadora, estojos para dese- óleos minerais., animais ou vegetais,
Classe 2
nho, estojos para canetas, estojos com para a iluminação, aquecimento, lubri- Substancias e preparações químicas asaminas, esquadros, estojos para lapis, es- ficação ou combustão, e graxas. Pro- das na agricultura, na horticuitura. Ga
patos, estiletes para papeis, furadores, dutos e óleos combustíveis proveni- veterinária e 'para fins sanitários,
entes de petróleo
fitas para máquinas de escrever, gral.mime: adulam, ácidos sanitários. águas
tu para lapiseiras, goma arábica, gramClasse 48
aesinfetantes e para fins sanitários,
peadores, lapis em geral,' lapiseiras, má- Para distinguir: Perfumes, essências, ex.. apanha-mosca e insetos (de goma e
tratos
agua
de
colônia,
agua
de
toucaquinas para apontar lapis, minas para
papel ou papelão), álcalis, bactericidas,
grafitea, minas para penas, máquinas de dor, agua de beleza, água de quina, baraticidas, carrapaticidaa crena), crenaescrever, máquinas de calcular, máqui- Nua de rosas, água de aliaram / Meu talirsa, creosoto, desodorantes, ihesinfe.
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tantas. defuma:adore& exterminadores de de responsabilidade civil, de respon- Ude, nacos ara água quente, sacos papragas e banias daninhas. esterilizan- sabilidade de garagista, seguros e trans- ra gelo, seringas ripodérmicas, -sondas,
te& embrocações para animais. emana portes, ceguros contra lucros 'emantes, substâncias para prótese dentária, setos. farinhas de ossos, fertilizantes. fos- seguros cantra paralização. basti corna ringa para lavagens, camas, armários.
fato& formicidas. funtigantes. fungici- Investimentos, pesquisas • de mercnaca. banquetas e mesas para operações e
das, glicose para fins veterinários. gua- CLYSO da %enes e prospecção de mer- para curativos, padiolas, placas para
no. herbicidas, inseticidas, insetifugos, cados, feiras de amostras, expo aça, e ossos, caretas, calhares cortantes, calcapara animais, aves e peixes. talcos de- concurso de modas, análises dcs pradu- dores, drenos, espátulas para a med.cisinfetantes e veterinários, petróleos sa- tos prcg'into, coacorrência. cotauntura, na, irrigadores para a medicina, gramnitários e desinfetantes, papel fumega- mercado e coasutnidor. apreseawda em pos para saturas, lima para ossos, latório, pós inseticidas, parasitiddas. hm- forma de relatórios. Pesquisas de mernoetas, dedeiras para a medicina
gicidas e desinfetantes, preparaçaes , e cado e de opinião pública, plane)amera
Ciasse 36
produtos inseticidas. fermicidas. desin- to do sistema de venda, zonentnento e Artigos de vestuários e rouas feitas em
fetantes • aeterinários. raticida*, remé- distribukao, promoção dos prsautos .c geral, inçlusive de esorte, era homens.
dios para fins veterinários, sabates vete- métodos oe divalgaçao arreai atado, senhoras e crianças, chapéus, calçados,
ginarios e desinfetantes, sais para fins em forma de projeto com gia ticos e uniformes, leques, angarie, artigos de
agrícolas. bordai:hm sanitários e vete- desanhos). Coordenação (dos aemen- malhas e artigos de vestuários em
indisarzaavds á venda), notivaçâo
Unários. sulfatos, superfosfatoa vacinas
gera/
Para aves e animais, venenos contra (aos eenduaeres através de processos,
Classe 8
cursos
e
prêmios
aos
co
1
.umld.:res
insetos, animais e herva daninhas
através de apropaganda e promoção de Anemómetros, aparelhos aquecedores e
Classe 20
medidores, aparelhos demográficos,
Petrechos navais e arenáuticos: Anco- vendas). Ezecuçâo (na fora-ação ou. aparelhos registradores a medidores de
ras, bóias,. cinta de natação, fateixas, Inrihorana ato do sistema cl. vendas, distância, aparelhos para purificar, apa
flutuadores paia hidrometria, para-que-- propaganda, aromoção de ve tias 're- relhos regtiladore.s de gás, aparelhos de
laçaes pabaca.: e humanas, o t seja exadas e salva-vidas
ta:ao dos reja*. s aresentadas) atende palvanoplastia,. aparelhos automáticos
Classe 3
ainda, (aulas de venci. rear;a:s pú para acender e regular gás, aparelhos
Substâncias quimicas, produtos e pre- blitas
e huotaaas. ou teia execução aos. de ética, aparelhos pulverizadoresaapaparados ara serem usados na medicina
projetos
apresentados, atende atada, relhos para aquecimento de água, apaou na farmácia
(aulas de venda, relações púbicas e hu- relhos geradores eletro-qcimicos, apareClasse 33 - manas). Coava-1;3es nacionaa ou re• lhos de alta tensão, aparelhos esterih
Para distinguir: Imobiliária, 'boita, sa- &pais, de vadedores ou te .eu it. a- zadores, gazeificadores, aparelhos para
go de chá, salão de festas, instituto de res. Exposição de produtos Es . feiras análises, aparelhos ozenizadores, aparebeleza, manicure, pedicura, penteados de amostras ea, miais ou ets-vtgeiras. lhos reguladores e estabilisadores
tinturas, ondulações permanexaas, tra- estudos de asa-. as, timbres e aaprassos pressão e de fluxo de gazes e liquido*.
tamentos da pele e masagens, tintura- em geral. t vaiar taos em laza reser- aparelhos termostãtos, aritonômetros.
ria, lavanderia, estamparia. propogan- vados ou pata< os, com des ihe ue ma- aspiradores de pó. serêmetros, acendeda, cinema, -teatro, abadias fotográficos nequim vivos, cuatcursos railafõn:cos, dores elétricos, barómetros, bassolas.
e cinematográficos, operações aancárias televisionados ou pela mapransa :ou baterias elétricas, caixas de descarga.
em geral, investimentos em geral, admi- distribuição de p-emicsa. decora ,aaa de comutadores de gás, cidametras, chaves
nistração, seguros, loteamentos, finan- alas. vitrmes estabeleziment / de ven- automáticas, calibradores, esterilizadotimuentos, deepachos junto as repar- da ao p a CO. salões de recareões, sa- res, filtros e aparelhos %tirantes, fotótições, serviços contábeis, agencia de ldes de toar, ram racreio sala. de metros, gasómetros, hidrômetros, inditurismo e venda de passagens, empra- baile conie.taz.e. lancr. pittsria, ser- cadores de vácuo, liquidificaddres, meaa de transporte, instalações técnicas e vi,os de bufei ierviças de ir.s•
didores, microscópios, micrómetros, poIndustriais, oficinas mecânicas, garagem. de. contliziena.a.rtr de ar rei.- g ,. :ado c dómetros, spluviómeeos, pirômetros,
Oficina mecânica para automóveis, es- ventilação, asso ação. assist: t • -ia mé- queimadores de óleo, reostatos,
contatadia de veiculos, pepto de serviços com dico bisa: 5, á • iéen-as juri-1:ea
dores
e
medidores
de
quantidades
e voaonários e emprega- lume, registros para
lubrificaçâo, lavagem, reparos, conser- proi r ssionals.
vapor,
água,
gás
e
tos de veículos em gerala serviços de dos em geral, hl rdas a crédao,
líquidos, reatores, ralais, termôfunilaria, pinturas, recauchutagem e ins- de pintura e escultura, estudos e son- ourtos
administra- metros, telescópios, tacómetros . taxime
talações elétricas para veículos em ge- deaes: dos so:os e -1
velas elétricas -tros,venilad
ção,
instalações
para
agro-pecuária
ral e estamparia de roupas, de tecidos
Clasaa
19
e de borracha, sorteios de tipografia e
Classe 37
editara, estabelecimento de ensino ser Aves e ovos em geral, inclusive do bi- Roupas brancas, para cama e mesa:
Viços de decorações, empresa limpadora cho da seda, animais vivos, bovino. Acolchoados para camas, colchas, co• conservadora • de prédios, atelier de cavalar, carinos, galináceos, ovinos e bertores, esfregões, fronhas, guardanasumos
confecções, clubes. desportivos e -axiais
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
e recreatlyos, hotel para hospedagem,
Classe 35
lençóis, mantas para camas, panos para
barbearia, serviços de asistência
Couros e peles prcparadas ou não, ca- cosinha e
ca. hospital e pranto socorro, entile de murças, couros, aaquetas, pelicas e ar- rosto e • panos de pratos, toalhas de
banho, toalhas de mesa, toamacequins vivos, exposição de moda, tefatos dos mesmos: Almofadas de coucompra e venda de imóveis em geral, ros, arreios, bolsas, 'carteiras, caixas lhas para jantar.' toalhas para cháadministração predial, ençenhana, ter- chicotes de couro, carneiras, capas 'para café, toalhas para banquetas, guarnirapanagem, construções, urbanizaçao, álbuns e para livros, embalagens de ções para cama e mesa, toalhinhas.
(cobre pão)
pavimentação, arruamentos, arquitetu- couro, estojos guarnições de couro para
ra, projetos e planejamentos. paasagis- automóveis, guarnições para porta-bloClasse 9
tno. construtora, cassino, incorpotações, cos, malas, maletas, porta-notas, porta- Para distinguir: Instrumentos musicais e
rádio emisseaa e televisora (turismo chaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras suas partes integrantes: Acordeão, arcos,
com promoção de pasesiot, viagens. de couro, rédeas, selins, sacos para via- bandolas. bandolins, 'bombo, bongta,
Competições de hada a espécie). cam- gem, sacolas, saltos, solas e soladas, bamjos, baterias, contrabaixos, cordas
bio e serviços de arte, industrias grápara instrumentos musicais, cuicas, caitirantes para arreios e valises
fica, e estatistica, serviços de agrimenxa de rufo. clarinetes, cavaquinhos, easClasse .10
sura, pesquisas de mercado. gasquisai
t• roholas, cravilhas para instrumentos,
geológica s. administração, ;ustalações Para distinguir: Agulhas hipOdérmicas, cor4pls, cometas, clarins, cordas e espara agro-pecuária, expansão do movia agrafes.. algodão hidrófilo, aparelhos de cordo ameatoi para instrumentos cataiatenta turistico nacional e internacio- Ralo X, aparelhos para surdez, ataduestojos para instrumentos musicais,
nal. promoção e, organizaçao de exaura ras de gaze, bandagens, bisturis, bro- cais,
estardarte, fagote flautas, gaitas, guitiaea e caravanas por conta varria cas para dentistas, cimento dentário, co- tarras,
gonzos, harpas, harmónicas, maOu de tardam& vendas de passagem% lheres' para dentadas, dentes artitciais, cata, maramas,
ocarina, órgãos, plano.
aéreas, marítimas. rodoviárias, nacao• d.latadores cirúrgicos, equipas arúrgt- pandeiros, palheta,
pianolas,
liais ou. internacionais, ora an4zação e coa, esmaltes para dentes, especulos, es- pratos, 'pistão, raecão,pianos,
realejos,
surdinas,
exploração de sistema praprio pata
ilibares, tambprins, trombotranszartes. hotéis e diversões hospital, terilizadores, estiletes, estetoscópios, e* saxofones,
taradas, tambores, triângulos, tromtas, de saúde, maternidade, serviços de tirpa-nervos, estojos para instrumento: les,
bones de varas, violas, violino e
agro-recuaria, compra e venda. expan. cirrgicoa esparadrapo, ferro de opera
violoncelo •
Mão de farendas e chácaras. exploraçãa çâo, formões ara dentistas, gaze hidrófila,
goivas
para
cirurgia.
inhaladores,
de faze 'as, sidos 'e chácara
, correta.
Classe 38
luvas ,para a medicina, obturadores ca Papéis e seus artefatos, papel de azaregene de seguros contra Incêndio,
dentes pessoais,
passoais, acidentes no trabaiho. retrgicos, pós para dentadurat, passados. ver, a de impressão, de encadernação e
Seguros de via& seguros de nua/reavias. porcelanas para obturação dentárias. para embrulro, livros não impressos.
seguros postamis e em grupa, contra pinças para a medicina, raspadores pa- pael higiénicos, apel de tóda aspéde
roubos, seguros de fidelidads. Seguros ra dentistas, resina acrilica ara uso den- para desenho, 'embalagens de papel e
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papelão, artefatos de- papel • papelão

eia gela!

Classe 7

Máquinas e utensilios para serem usados . eatlusivamente • na agricultura e
horticultura a saber: 'arados, abridores
de sulcos, adnbadeiras, ancinhos mecânicos e empilbadores combinados,
arrancadcire4 inecanicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
paar adt:bar, ceitaddraa, carpideiras.
ceifados para arroz, charruas nora agricultura. -cultivadores, debulhado-es.
destocadores, desentegradores, esma gadores para a agricultura, escarrificaiores. enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, terradeiras, gadanho*,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas -batedeiras para
agricultura, máquinas Inseticidas, máquinas " vaporizadoras, máquinas ds
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motochara
ruas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de sanear, para sa lutar, as
rorquir, de Murar, de esfarelar, terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para comer
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, maquinas cornbina .*. n para semear e cultivar, de des s .para ensilar, máquinas e moiahos Dava forragens, - máquinas toscadoiat-ordenado.
ras mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras. semeadeiras, secadeiras,
secadores de terra, tosadores de grama, tratores tigricolas, válvulas para
máquinas agricolas
Classe 6
•
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, aiternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores. plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas medialcas. máquinas amassadeiras. misturador
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstruçào e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carreto*
e outros fins industriais. elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, bomidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para ' cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras. fresas, polarizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias. máquinas de
abrir chavetas, tnarteletes, ventiladora&
exaustores para forjas. bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetora.* para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas estiaratrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias. espuladetras, torcedeiras,
emadeira& rolos e ro/ete.a, brunidores
para cereais, máquinas para otbriair
papel e máquinas de impressão. dimano.
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e ale ny/ort: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para teleaanes, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas. cabos
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico pana
baterias, coadores, coo& canecas, ao.

leres, concha; cestas para pão. cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para, .velas,
caixas para guarda ,de objetos, artathos, coadores para chã, descanso para
pratos, copos e copinhos de plástozo
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas
garlinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarniçõeS para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
. para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de Iraterial plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueirai, malas,
orin613, pendedores de roupas. puxadores P ara móv eis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha. pedras DOMCS, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niquela, potta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodi• nhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tiaelas,
tubos para- ampolas, tubos para seringa; travessas, tipos de material pinafico, sacolas, nacos, *aquinhoa, vasilhamel para acondicionamento, vasos, sacará; colas a frio e colas não incicidas
cai outras classes, para borracha. para
cortumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladearas e adesivos para azulejas.
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico . para . indústria geral de plásticos.
Classe 27
Artefatos de palha ou fibra azo incluidos em outras classes, a saber: —
capachos de oko ou -fibra, esteiras de
palha, esteiras de fibra vegetal, fio,
de pita, joeiras de fibra, malas de cânhamo, obras de palha obras de fibra,
rédeas de corda, resfriadores de fibra
vegetal para água, utensílios de fibra
vegetal, seroa -,Cle ciSco e esparto
Classe 25
Para distinguir: Arvo:es de natal, bibelots. bolas para enlates de arvores
de natal, cartas geográficas, cartões pos
ais, cartazes, displeys, desenhos, artisticos, . desenhos, decalcomania para tecidos, estatuas. estatuetas, 'estampas,
gravuras. frutas • de vidro, figurar de
Ornatos, lestões. fotograf:as, frutas de
louça, figuras para enfeitar bolos de
aniversario; batizado, casamentos e
outras quaisquer comemorações, gravuras, imagens, letreiros, manequins, maqueta; obras artist:cas, obras de pintura, tonéis e cartazes para decorações
• para exposição, projetos. mostruarios
de mercadorias diversas e para propagandas. suportes artisticos para vitrines, estatuetas para adõrnos, e para
E na adoeceis, taboietas
• Classe' 26
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das de madeira, espetos de madeira, esteirinahs de madeira para casa, fivelas
de osso ou marfim, forquilhas de, madeira, gaiolas de madeira para passar!.
nhos. gamelas de rnadeiraa, ganchos de
madeira, grades de madeira, manivelas
e madeira, mastros de madeiraa, palitos,
pedestais de madeira, pegadores de ma.
deira para roupas, pratos de madeira,
marfim ou osso, quadros de madeira,
réguas de madeira, exceto para escritórios, rosários de contas de madeira,
marfim ou osso, tábuas de madeira 'para
fins caseiros, tampas de madeira, tonéis de madeira, varas e vasos de madeira. marfim ou osso

!Urino ia9 232.263, de 10-9-1952
Robert Bosch Gmbh
Alemanha

.LumINELI
Classe 8
Artigos na classe

Termo n 9 439.195, de 18-12-1959
Comércio e Importação Milions
Limitada
São Paulo

Termo n° 632.657, de 20-2-1964

Centro Eletronico Comércio de Materiais Eletronicos Limitada
São Paulo
w- CENTRO ELETRONICO
$ao .Paulo-Capital

OERUNTSK
índústria Brasileira'
Classe 8
Classe 13
Aparelhos para aquecer, cozer, assar e
Artigos ria classe
frigir, aparelhos eletricés de iluminação, aquecedores a gás, fornos a gas,
Terino n9 632.659, de 20-2-1964
queimadores .# biocs a gás, fogões e
Confecções flifanotex Limitada
radiadores a gãs, aquecedores a gás pa.
São Paulo
ra água, aquecedores a gás para banho,
aparelhos elétricos paia o aquecimento
instantâneo d'água, caldeiras para água
quente (boilers), reguladores de pres.
s&o, reguladores de quantidade, aparettdua tri a Braail eira ,
lhos termo-reguladores, termostatos, insegurança
de
terruptores automáticos
para gás, aparelhos de segurança para
acender, aparelhos frigorificos,reClasse 36
lhos de refrigeração e de conNsfção
Artigos
na classe
(uso doméstico), armarias frigoríficos e
geladeiras, compressores, condensadoTermo no 634.153, " de 18-3-1964
ma e evaporadores, radiadores e ser- Comercial e Agrícola Iporanga S .A.
pentinas c/e refrigeração, válvulas de
São Paulo
bola e valvulas de regulação, aparelhos
elétricos termo-reguladores, interruptores e aparelhos indicadores de calor

classe 3
Artigos na classe
Termo no 624.487, de 134-1964
Publicações Educacionais Limitada
Estado da Guanabara

,ofts.. 9
vitaztvidats
Classe 42
Artigos na classe

Termo 10 632.658, de 20-2-1964
Indústria e Comércio de Tecidos e Artefatos de Malhas Gertustex Limitada
.
São Paulo

PARENA1301.

Termo n° 633.897, de 17-3-1964
Sebastião dos Santos Lima
Estado da Guanabara'

Indústria Brasileira:

Classe 8 .,
Artigos na classe

Termo n9 642.019, de 11-9-1964
Ciba Societe Anonyme
Estado da Guanabara

'

•

TÉRMO ANTERIOR

COMERCIAL E
AORICOLA IPORANG A-7

s/r.

NI I IONS
BR/OLEIRA,
Casse 13
Artigos na ela."
Termo n9 440.294, de 23-1-1960
Lojas Albatroz Limitada
Minas Gerais

Nome Comeicial
Termo no 441.357, de 3-2-1960
João da Silva Valente Filho
Estado da Guanabara

rtià ic:nt4za-cfe:-.1
lnriorn:12,
Classe 33
Artigos na classe
Termo no 470.531, de 10-10-1960
Agro Pecuaria Xaxim Limitada
Rio Grande do Sul

‘XlJkl
ériAsiLki-Fa
Classe 41
Artigos na classe
Termo n o 472.102, de 30-9-1960—.
Casa Weigand S. A. Comércio •

Nome. Comercial
Termos
ns° 655.591, e 635417.
•
de 30 de março de 1964
Casa Masetti, S. A . Irlifast
e Comercio'

MA 8 STTI

L Indú stria Brasileira

Importadora
São Paulo

Wei• and
:Indústria

Brasileira.

Classe 11
Artigos na clafse
Classes: 20

e 16

Artigos na classe

•

Mornos de madeira, marfins ou osso
para mobilia, ancinhos de madeira.
anéis -de madeira para cortinas, argolas de madeira, marfim ou osso, argolas de marfim ou osso para dentição,
bandejas de madeira, barris de madeira, cabides para roupa de madeira,
cabos, de madeira, caixas e maiikira.
cestos, cepos para cozinha, col1treill
e pau. marfim ou osso, dormentes de
madeira, engradados de madeira, uca.

Termo n° 632.656, .de 20-2-1964
Luminela Indústria e Comércio de
Iluminação Limitada
São Paulo

3715

Termo n° 476.796, da 14-9-1060
Produções Amacio l‘lazzaropi
São Paulo

Voam ao 635.611, de 30 -34964
Soeine Produções Cinematográficas

Limitada

t110 Paulo

130CrNa
Classe 32

Artigos na classe

Classe 8 Artigos na danai

O -110M1 DO

REALEJO 017 Zg DO
tfil

ramo.
Classe 42

_ Ana
ettl an
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ARQUIVOS
DO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

E NEGC, CIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decis5es adrainisd
Cativas, pareceres, acórdãos clã tribunais jun
&etários, legislação. acompanhado de indica
analítico e alfabético. PUblicação trime&taa

Preço: Cr$ 300,00
t;

R

VENDA 1.

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agenda Ministério da Fazenda

tende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

~NO,

1,4n1111e

..REÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

4iewmpureee• =IMOD Mel kl

