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ESTADOS UNIDO

SECÁ O III
ANO XXI — N. 65

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
Rio, 29 de março de 1963
PORTARIA -1\1 9 44 DE 20 DE
FEVEREIRO DE 1963
O Ministro de Estado da Indústria
e do Comércio tendo em vista o disposto no artigo 4" do Decreto-Lei número 8.933, de 26 de janeiro de 1946,
resolve autorizar João RiUrdo de Castro Fonseca para desempenhar a função
de Agente de Propriedade Industrial.
a) Antônio Balbino
PORTARIA N 9 32 DE 20 DE
FEVEREIRO DE 1963
O Ministro de Estado da Indústria
e do Comércio tendo em vista o disposto no artigo 45 do Decreto-Lei número 8.933, de 26 de janeiro de 1946,
resolve autorizar Milton de Mello Junqueira Leite para desempenhar a função de Agente-de Propriedade Industrial.
a) Antônio Balbino.
Rio 29 de março de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
/ número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias — para eventuais Juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer a
este Departamento a fim, de efetuarem
o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta
-dias — na forma do parágrafo único do
artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
_ Termos:
N9 76.509 — Aperfeiçoamentos em
ou referentes a aneis de embolo —
Requerente — Perfect CirCle Corporation — Concedo a restauração:
N9 86.111 — Aperfeiçoamentos em
balancim de direção de automóvel —
Pinasci Limitada — Concedo a restauração.
N°: 98.366 Nôvo pilverizador
para líquidos em geral — Requerente
— Singel% Yamamoto — Concedo a
restauração.
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•
N° 101.430 — Aperfeiçoamentos em
ou relativos a equipamentos de tração
elétrica — Requerente — Associated
Electrical Industries (Manchester) Limited — Concedo a restauração.
- N9 102.064 — Aperfeiçoamento em
motor de indução de velocidade múltipla — Requerente — General Electric Company — Concedo a restauração.
N" 107.160 — Um aparelho para
o recozimento de bobinas de fita metálica — Reqeuerente — Lee Wilson —
Conixdo a restauração.
N9 107.161
Um aparelho para
o recozimento de boninas abertas -Requerente: Lee Wilson — Concedo
a restauração.
1\19 109.157 — Dispositivo de comando de ar, em cuícas de freio —
Requereente — Dante Miquelotte e Alfredo Kirsten — Concedo a restauração.
Illodèlo de Utilidades Restauração
N° 93.897 -- Nôvo tipo de tinteiro
— De Shunsuke Kiyotani
Concedo
a restauração.
•
N° 97.643 — Nôvo tipo de máquina
para dentear e afiar serra para beneficiar algodão — Requerente — Armando `Mariozzo — Concedo a restauração.
N° 98.471 — Niko tipo de mecanismo para adaptação de movimento
fonográfico de ponta conica ao prato
de suporte por intermédio de rold'ana
intermediária — Requerente — Eletrônica São Paulo Sociedade Anônima —
Concedo a restauração.
N° 103.356 — Reforço ou alma para
calçados — Requerente — Estaparla B.
Vozzo Limitada — Concedo a restauração.
1\19 107.759 — Máquina de votação
e apuração automáticas — Requerente
— Sebastião Pedroso de Moraes —
Coaedo a restauração.
Re stacn-açfio de Desenhos e Modèlos
industriais
N° 108.525 — Nóvo tipo de terminal
para acumulador — Requerente —
Lindolpto Barbosa — Concedo a restauração.
N9 116.334, — Um nôvo original e
ornamental desenho para uma caneta
tinteiro ou artigo semelhantes — Re-

querente — W. A. Sheaffer Pen Com• pany — Concedo a restauração.
N° 116.335 —gim nôvo original e
ornamental desenho de um capacete
para caneta-tinteiro ou artigo semelhante — Requerente -- W. A. Sheaffer Pen Company — Concedo a restauração.
Desistência de processos
•
Eiemens Schuckertwerke Aktiengsellschaft — declara a desistência do
pedido de modelo de utilidade: Su.
porte para ventiladores de mesa, constituído por urna armação de arame
arqueado — Termo 88.453 — Anotese a desistência e arquive-se o processo.
Societe das Forges et Ateliers du
Creusot — declara a desistência do
pedido de privilégio de invenção —
Processo e aparelho de contrôle de
tensão de cabos nas suspensões de cabos múltiplos em particular para máquinas de extração — termo:- .
109248 — Anote-se a desistência e
arquive-se o processo.
Syntex S. A. — declara a desistência do pedido de privilégio de invenção para: Processo para a fabricação de compostos de cloro da série
pregnanica — termo 117.413 — Anote-se a desistência e arquive-se o prol
cesso..
Ciba Societe Anonyme — Cibo
Aktiengesellschaft — declara a desistência do pedido de privilégio de invenção para Processo para -a fabricação de novos compostos de • epixido
— terran 117.593 — Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
The Goodyear Tire Rubber
Company — declara a desistência do
pedido de privilégio de invenção.
Núcleo de Pressão fluida — termo
117.843 — Anote-se a desistência e
arquive-se o processo.
Ciba Societe Anonyme — Ciba
Aktiengesellschaft — declara a desistência do pedido de privilégio de invenção — Processo para a fabricação de novos eteres glicidilicos —
tarmo 117.852. — Anote-se •a desistência e arquive-se o processo.
Diversos
Grassi S. A.. Indh.stria e Com4rcio — Carrocerias Ferrari Ltda .
Willys Overland do Brasil S.. A., Indústria e Comércio — nos pedidos 1

de reconsideração de despacho de da.
ferimento do termo 114.142: medi&
lo de utilidade para — NOvo modelo
de carrocerias para Pick-up — de —
Ozork, Paes Lopes da Costa Mantenho o despacho, em face do paiacer do Diretor da Divisão de Patentes.
Nelusko — Linguanotto Junior
no pedido de desistência do pedido
de anotação de contrato de , exploração na patente de número 59.699;
privilegio de invenção — Anote-so a
desistência do pedido de contrato da
exploração da patente requerido a
fls., conforme sugere a Divisão Ju.'
ridica .
Varino n .o 93.382 — Kensuke —
Baba — Concedo a restauração;
N.° 96.659 — The Dow Chemical
Company
Concedo a restauração.
N.° 99 555 ---

Cha% ['fizer tis Co.

Inc. — privilégio de invenção
Ar.
qutve-se .
N.c 100,791 — José Capaccioli
e J. Diniz Corroa — Concedo e
teu ração.
N.° 102.127 — Libeey Ltwens
Ford Glass Company — Concedo a
restauração.
N.° 105.355 — Importação, Comércio e Indústria • Franeolite Ltda..
— Concedo a restauração.
N.° 106.015 — Pechiney: Compagnie de Produits Chimiques et Eletrometallurgiques Torno sem efeito o despacho que arquivou o presente processo, para efeito de ser
apreciada . a petição de fls . 26.
N.° 118.717 — Maria Jaune Stefanino e Scipião da Silva Carvalho
— modelo de utilidade — Mantenho
o arquivamento do processo, uma vez
que a requerente até hoje não apresentou e 'procuração
N.° 127.574 — Luiz José de Souza
— Concedo a restauração.
N.° 129.680 — José Salvador de
Carvalho — Concedo a restauração.
N.° 132.725 — Plinio Gomes, João
Antonio do Rego Medeiros e Ari Sofia — Concedo a restauração.
N .° 133.340 — Francisco Baptista
Ferreira — Concedo a restauração.
Reconsideração de processo
Tecalagem Sirius S. A
Bonas Brothers Limited.
I
Indústrias de Artefatos Testeis I.
A. T. Ws.
r:s n 2. A., Indústria e Comércio.
Tecelagem de Fitas Novelts Ltda.
— nos pedidos de reconsideração de
despacho de — Deferimento do til*
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. — As Repartições Públicas
— As .tepartições Públicas
cingir-se-ão às - assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais rem-doada: até 28 de
destinado à 'publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
jornais, diàriamente, até às
DIRETOR GE PAI
iniciadas, em qualquer época,
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
nrstea oo •viço os pueucAções
—A fim de possibilitar a reCHEFE DA 11•XÃO ME REDAÇÃO
11,30 horas.
M
U
RILO
FERREIRA
ALVES
messa
de valores acompanhaFLORIANO
GUIMARÃES
— As reclamações pertinendos
de
esclarecimentos quanto
tes à matéria retribuida, nos
à sua aplicação, solicitamos
• DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissães, deasem as interessados prefe..açio
verão ser formuladas par esrencialmente cheque ou vale
E• p E o d•
bitolda do do •cp•diont• do Coo•rearnale,
crito, à-Seção de Redação, das
Noolanat de Propriadadm Induattlat
Mint•tèrLo .
postal, emitidos a favor do
1 às 17,30 horas. 02 máximo
i Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a sairia do»
Irtpresse ra•
lEet :
1 0"De'ciarttmccento
""redg:Imprensa hisclenal
de Im prensa Nacional.
órgãos oficiais.
---- — Os suplementos às edi— Os originais deverão ser
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais sd_ se
dactilografados e autenticados,
1 fornecerão aos assinantes que
FIINCIONelitios
ressalvadas; par quem de di- REPAIVI/OES E PARTICULARES
os solicitarem no aio da assireito. rasuras e,emendas.
nertrzra.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
.
.
— Excetuadas ás para o
O
funcionário
público
Ie600,00
Semestre
Cr$
Semestre
.
.
. . . Cr$ 450,001 —
exterior. que -serão sempre'
Ano
Cr$ 1.200,60 ; Ano .. • • • • Cr$ . 400.00 . dera', para fazer jus ao desanuais, as assinalaras poricriconto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
se-do tomar,- em qualquer épo1 esta condição no ato da aisica, por seis meses ou um ano. Ano
Cr 1.300,001Ado
.C4 1.000,00 i metara.
.
• — As assinaturas vencidos
i – O–Custo de cada exemplar
poderão ser suspensas sem: parte superirr do enderêço vão continuidade no recebimento' atrasado dos órgãos oficiais
iinpressos e niunero do talão dos jornais, devem os tusinan-iserá, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro,. mês e o ano em (es providenciar a respectiva do de Cr$ 0,5P. se do mesmo
a verificação da prazo de vali, que findará.
renovação com antecedência i ano, e de Cr 1,00, por ano
tade de suar assinaturas, na A fim de evitar solução de mínimo, de trinta (30) dias. !decorrido.

EX.PED1ENTE

ma 88.979 — privilégio de invenção:
Fita para feches de correr — de Talou, Inc.
Tendo era yista ar pedidos de reconsideração, e considerando que os
técnicos opinam pela recusa da patente sob o fundamento de que ao
pedido falta o característico • de novidade, e conforme a copiosa documentação oferecida, resolvo reconsiderar o despacho que Deferiu o presente pedido para k; efeito dr indeferi-lo, face aos novos laudos tknicos.
Marcas deferidas
Termo no 207.572 — COCACO ;—
Classe 11 — De Coutinho, Caro az Co.
Termo ne 421.137 — Original —
Classe 6 — De Jcere. Aberto Rodrigues, Comercio,. Repre.sentaçoes Ltda.
Duignin Cennereica Indeferida
N9- 364.082 — Glarnour Gial —
Classe. 33 _. Da sociedade Harmonia

de Tênis. — Indefiro o presente pedido, cora fundamento no artigo 96
do Código, e nas conclasees do. pa-

recer da Divisão Jurídica. A. requerente não assiste o direito de- regiabar com exclusi-vidade um nane que
comprovadamente foi sugerido e vem
sendo lotado por terceiros.
. Marca 1'17d'/crida

Termo: 392.7/2 — Nev.port - Ciaste 44 — -De P. -Pando — Sociedad
az Comaniilta — Indefiro cone fundamento no artigo 96. ' do Código, e
em-tece do parecer da Divisão eu-

/Wien, que encaminhou cuidadosa-

ente o assunto e verificou que a
impugnação eta procedente com =e
anterior comprovado.

- Caducidade de marca

Considerando:
1. I iegteno interesse da impetrante da declaração da caducidade —
termos de depósito ne 4E0.931;
2. O documento de fls. 10;
3. O completo silêncio em que se
meraeve_ a tieulax do registra, quando notrecado a dizer o que fôsse do
' seu interesse;
4. Os pa.reeeree da Seção Legai;
Resolve, esta Divisão -Jurdica, declarar caduco o registro número
180.285.
Desistência de processo
Haseaciaver Ferragens e Máquinas
Leve declara a desistência da marca: Lampeao — Termo ne 180.104.
Anoie-se a desistência e arquive-se o

procw.to.

Importadora .e_ Exportadora Imex
Ltda. declara a desistência da, marca: IMex — Têrtno n9 355.72e. Anote-se a desistência e arquive-se o
processo.
Ir. A. Cosia. s. A. rndúsuea e Comércio -declara a desistência do titulo MAC — Termo si: 384.033. —
,Anote-se a . desistência e -arquive-se
'a processo.
Indústria de Estofados Duran Limitada declara- a desistência do 'nome comercial: Indústria de Estofados
Durara Ltda. ---- Tênue n g 411.419.
Anote-se, a desistência e arquivese o processo.
E.dison 13orgea declara a ~Cicia do Térmo no 417.749 — Marca
rake. — Anote-se a desistência e
aleeufve-se e o processo.
Proaço predatos de Aço S. A. declara a desistência do Têrmo número
417.921 - — Marca • Gilebras. — -Anote-se a desistência e arquive-se- o
processo.
Sinfor Sociedade Industrial de
FtSrmice, Ltde. declara a desistência,
do Têrmo n4 418:038 — Título: Arteformica_ Anote-se a desistência e

Camaro Braúna 11. A. C/:tampabba, e 'nabos — No pedido de cadada, marca Albany — número
ea — De Machado Carneiro & arquive-se o processo.
. Ltda.

E'r

learbenfabriken Bayer Altiensesells-' • Termo no 390.919 — Transpeea
chaft declara a desistência do Ter- Transportes Pesa-dos Ltda. — Tornr
mo xr? 419.139 — Marca Epontol: — sem efeito o despacho que arquivos
Anote-se a desistência e arquive-se o o processo, em. face da informaçã:
processo.
da S. de Exp. e Informação. Volto
, Ca. Federal de Fundição declara a ao Serviço de Publicidade.
desistência do Termo ng 419.441 — Termo n9 450.423 — titulo: AutoMarca: Cowan Scheen Hyrnac. Ano- !nível Clube de Brasilia. Requerente-se a desistência e arquive-se o te: Automóvel Crua do Brasil. -Cancele-se- o termo de depósito re
^processo.
460.424 correspondente ao presente
Cia. Federal de Fundição declara pedido, em face do parecer da Deva
a desistência dos Termos:
são Jurídica, uma vez que ficou comN g 419.446 - Marca: Cowan Screen provado que a -procurador que assiHymac,
nou a têrmo de depósito não tinha
N9 419.447 - Marca: Cowan Screeti poderes para fazê-lo, com a agia.
vinte de que o substabelecimento
Hymac.
No 419.448 - Marca: Cowan screen fls. 38 foi efetuado em época posterior ao falecimento do -mandante
?Cense .
(fls. 39 ), sendo, destarte, une ato
No 419.449 - Marca: Cowan Seeeen absolutamente
nulo.
Ilyma c:
— Mirai — no pedido (1,:
Anotem-se as desistências e arq li- ,
desaradvamento do têrrao 481.934
ve-se os processos.
Indústriae Comércio Metaleireiae :titulo: Foto Im perio/. — Pretira!:
Atlas 5. A. declara a desistência da narmente desarcuivo o procewo.
Térron, ns. 434.111 — Marca: Voto- ténues da lei e de aedrde cem e
HW. Anote-se a dasis+ancie e erqrd- parecer da Divisão Jurídica.
le-se 'o processo.
Notificação:
Eastman /3rasZeira S. A. Admi- E' convidado: Marcos Produto,
nistractlo e Participseõe g deeisi. ra a Quirdicoe Ltda. a com parecer a èsee
desistênira do Termo n o 435.480 —
a fira de dizer sabre,
Marca: Ene:toma_ — Anota-se a ele- Departamento,
o nedido de caducidade da mares:
sfatincia e arquive-se o procesgo.
Haenee — ne 195.075 — requerida
We.stineeervice S. A. Técnica are- Por Osterrechische Institut • Fiar
dustrial declara a desistência doe. Yleemoderivate Ge.sellschaft
M.
Ornem
ee
dum — dentro do prazo de sesse.nte
/V 435_533 — Marca: Westineservice:
itteconsideracito de Despachos
Ne 435.535 — Nome Contereis':
Couros Orco Ltda. — no pedis
'e
Westeneservice S. A. .r(s~ Indus- de recorgideracão do despacho de
trial: Anotem-Se as &met-ênea % e ar_ leadeeeetteento da térreo ne 332.095
quivern-se tese processos.
— Tenda era vista- o 1:adido de reentu ç dereeiln e louvando-me no taDiversos
recer Divisem eeurei1/2a, reconsi'Tèrrno ne 344.880 — rncomer dere o deepaeho eu e ndef crio n, Engenharia e Comércio Ltda. ' — &do ”era o . ajeito de conceder e
Aroulee-se o urocesso, ele cue a no reeeet-- reçtneri d o .
tafice een mas o ne eeenen1/2 da fava
,Tennefcc,
rio ++, ufrreci, uma vas que O •
— na r1,,r,-.”-^la ara caducfpedido foi indeferido: .
dade da marca Tanoeiro —

Quinta-feira-4,

D:ARIO OFICIAL XSeção Hl)

Abril de 1963 1095

merização de hidrocaibonetos Anel N. 0 109.410 - Aparelho e cilssis- Requerente Societé Anonyrae dos Ude
Oletinicos - contendo pelo menos sificador - Requerente:The Natio- nes Chausarm.
três átomos de carbono na molécula nal Ca ,sh Regater Company.
N.° 90.772 - Talhas elevadoras •
-Requerente Stamicarbon N.V.
1 N.° 109.428 - Aparelho lisioterá- de pesagem para guindastes RequeN.° 115.451 - Pfocesso de obten- pico - Requerente -- Kotaro Mu- rente Harnischfeger Corporation.
ção de. polimerizados e enforma de pé- rata, _
N.% 90.803 - Mecanismo regularolas - Requerente Farbwerlre
.N.° 109.449 •- Mecanismo de tra- dor de eixo - Requerente N. V. Phi.
chst Aktiengsellschaft - Vormals Me- 'S %talento para um mecanismo de traziaGloeilampefabrieken. •
ister Lucius ê Bruning.
Imissão de fOrça - - Requerente Ca- N.° 90.929 - Processe para faN.° 115.500 - Processo para a terpillar Tracto Co.
bricar pneumáticos - Requerente produção de material enriquecido com N.° 109.490 - Aspirador de pó The Goodyear Tire CI Rubber Comproteína com materiais conteria .° pro- - De Aktlabolaget Electrolux. •
pany.
tema tendo um conteudo de água ere- N.° 111.139 - Aperfeiçoamentos
N.° 91.688 - Dispositivo de coletivamente alto - Requerente John em ou relativos a dispositivos para a mando de uma máquina - Requerente
Charles Cavanagh e Edwin George análise espectroquirnica' pelos raios Melina S.A.
Inman.
"X . ' por meio de radiações - Reque- Ni° 94.815 - Dispositivo para esN.° 115.568 - Grafite fibrosa - rente - N. V. Plallips' Gloeilampen- vasiar automaticamente latas de Hm:,
Requerente Union Carbide Corpora- fabrieken.
em caminhões de transporte da lixo tion.
N.° 11.140 - Vaperisador inhala- Requerente Josef Srajb - Frantisek
.
.
N.° 115.594• -- Dispositivo de ins- dor para finalidades medicinais - Re-. Vokurka e Antonin Babicky,
peção de garrafas - Requesente Geo. querente - Alcindo Tavares Cordeiro
N.° 95.564 - Dispositivo pura
Campos.
adaptação de alavanca de mudança de
J. Mayer Manufacturing Co.
N.° 115.709 - Corantes de disN.° 111.184 - Aperfeiçoamentos marchas junto a coluna da direção e
persão deficjImente solúveis na água,
em
ou relativos a dispositivos para a sob o volante - Requerente João
seu processo de fabricação e suas apligravação de pistas sonoras em forma Skuplik.
cações - Requerente Sandoz S.A.
de ranhura - Requerente N. V. Phi- N. 99.535 - Aperfeiçoamento em
arranjo dos eletrodos para filtro de
N.° 115.716 - Processo de cober- lips' Gloeilaropenfahrieken,
gás eáetrostático Reqte.: General
tura por, separação de fase - RequeN.° 11.272 - Aparelhos para in- recctric Company.
rente The Upjohn Company.
vestigar formações geológicas -- Re- Ne 99.570 - Dispositivo de conN.° 115.717 - Aperfeiçoamento querente Schlumber Ger Well Sua tróle ou mecanismo de válvula amortecida - Recite.: The Gabriel
em processe de formação de cápsula veying Corporation.
c.onipany.
__ Requerente TIle Upjohn Company.
N.° 115.723 - Processo para co- W.° 111.893 -- Dispcsitivo para ' N. 100.580 - Mecanismo de Dire!espalhar sabre uma superfície mate- ção Toe Ita:e and Towne
bertura de particular de emulsão e
.
rial granuloso ou em pó - Requeren- sia naifa ctia ing Caanpally.
produtos obtidos por este processo, N. 101.190 - Ilaecitaismo de Dite
C.
Van
Der
Lely
N.V.
Reciuerente The U • ohn Com an
N , 0 114.555 - Processo e apare- reção com acionamento hidráulico Clerk Equipment Company.
- N.° 115.731-- Processo para aper- lho para produzir piodutos de papel Reqte.:
•N. 101363 - raspositivo em máfeiçoar as características turcas de, revestido brilhante .- Requerente Ge- quinas máveis para socar vias perIntua membrana Requerente The' neral Foods Corporation.
manentes - Reqte. Franz Plasser e
1Upjohn Company.
Josef Theurer.
N.°
114.577
Aperfeiçoamentos
Divisão de Privilégios
N.° 115.732 Aperfeiçoamento I
N. 101 796 - Andaime - de: Up
no acionamento de bic:cletas - Re. 114ht
em processo de prepatação de um reere te .Tusefel I
EXPEDIENTE DO DIRETOR
vestimento - Requerente The Upjohn N.° 114.637 - Dispo3itivo mode- N. 1o1.849 - Pi-positivo regulador
de suspensão de "a' - lieqte. Ge1Company.
lo de praticar tentativas de reanimaRio 29 de março de 1963
neral laotors Corporation.
j N.° 117.092 - Processo para pleo- ção por métodos de ineuflações de ar N. 102.743 - Montagem de válvula
Notificação
I dução de características de lavar e' - Requerente •Holger Hesse.
- Rente.: Tecnos Internacional.
Uma vez decorrido o prazo de re- usar em tecidos feitos de celulose re-1 N.° 114.659 - Processo para a N. 104.043 - Aperfeiçoamentos em
curso previsto pelo artigo 14 da Lei generada - Requerente Societé de La obtenção da matérias sintéticas endu- ou relativos a torneiras para água -n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961 Viscose Suisse.
reciveis e sua aplicação e sua aplica- Reqte.: Ugo ieovicski.
N. 105.927 - Combâoio Rodoviário
e mais dez dias - para eventuais jun- N. 0 117.093 - e apare- ção no apresto ou aparelho de estru-'n Auttunátoco
Reqte.: Otello Tatadas de recursos, e do mesmo não se Ihanaento para produção de . hidroxi! turas modeladas - Requerente Bohtendo valido nenhum interessado, li- etil celulose -. Requerente Rayonier me Fettchemie
G.M.B.H.
N. 105.943 -- Aperfeiçoamentos em
cem notificados os requerentes abaixo Incorperated.
•
N.° 114.696 - Processo de produ- válvu'as borboleta - Reqte..: Boving I
mencionados a comparecer a este Deção de materiais espumosos contendo and Co. Limited,
N. 107.859 - Processo de endurepartamento a fim, de efetuarem o pa- N.° 117.189 - Aperfeiçoamentos,
grupos uretanas - Requerente Fara cimento de cimentos de vidro solúvel
gement° da taxa final concernente a em ou relativos a intensificadores de benfabrieken Bayer Aktiengsellschatt.
- Reqte.: Farwerke Hoechst Akexpedição dos respectivos certificados imagem em estado sólido/- Reque- N. 0 114.90 6
Purificação - tiengsellschaft Vorm Meister - Ludentro do prazo de sessenta dias - rente N. V. Prilips 'Gloeilampenfações aquosas brutas de Peróxido de Citas & ,Bruning.
na forma do parágrafo único do artigo allaken.
hidrogênio - Requerente Solvay N. 107.885 - Levedar de parabri134 do Código da Propriedade Indus- N.° 117.219 - Tabletes revestidos Cl Cie.
sas acionado por "ar" comprimido
'e processo de faze-los - Requerente
trial.
Rente.: Trico Folberth
N.° 114.908 - Aparelho conten- - N.
104.419 - Aperfeiçoamento em
•
do
uma
pluralidade
de
películas
soPrivilégio de invenção deferidos, ern !Abbott Laboratories.
ou relativo ee amortecedores de motoe.
face dos laudos técnicos
noras
co
mdispositivo
para
a
projeção
netas e similares - Reqte.: Giuseplhantes a borracha - Reverer t e TraN.° 115 . 126 - NOvo composto pedal Chernical Industries Lirnited. da película escolhida - Requerente pe Riva.
N. 108.425 - Variador de velociSocietá Internazienale Fonovisione
químico e processo para fazer o mesmo
N.° 117.230 - Um conjun'te o aa- N .° 114.937 - Aparelho para •in- dade - Reqte.: Ary Rodrigues doa
- Requerente M:nnesota Mining And
a visualização de fotografias estereos- jeção ' de combustível - Requerente 'Cantos.
Manufacturing Company.
N. 103.445 - Aparelho e processo
N.° 115.348 - Um processo para cópicas - Requerente Gerardo Gomez - The Battele Development Corpo- aia Prensagem prévia de painéis la.
e
Enzo
SciaEno.
ration.
oninadCa de vidro de segurança a polinserização de butadieno - ReRequerente: Puttsburgh Plate
querente Shell Intenationale Research N.° 117.276 - Dispositivo de coatrble
automático
para
fundição
sobI
N.°
114.944
Processo
de
eme
Class Company.
Maatschappij N.V.
wheet brecimento de texteis de todos os tipos N. 114.573 - Dispositivo em mápressão
_
Requerente
Griffin
N.° 115.349 - Dispositivo para
1 - . Requerente Heberlein 6 Co. A.G. quinas de °est= para a execução
dobrar camadas na ~fatura do Company.
automática de trabalhos de costura
pneurnáticos - Requerente Dunlop N.° 117.296 - Processo para a ex- ' N.° 115.161 - Peróxido de hidro- de fantasia - Reqte.: M. Georg lite
Requerente
S
e
tração ao hKmido do zinco dos sin.- genro es a i iza o Rubber Company Limited.
I
Research " Maatschappli - A. G.
N.° 115.351 - Aperfeiçoamentos catos de zinco, co mseparação do silex nternationale
N. 114.581 - Digoositivo de ilumiN .° 115.120 - Endoradiosonda em equipamento para cortar tubos em - Requarente Francesco Sciacaa.
nação
para máquinas de fiação, tee
Requerente
Hans
GUter
Milite.
pedaços - Spiro Establishement S.A. N.° . 86.552 - Neorb processo de
torcedeira e outras - Reqte.: Edu• N.° 115.366 - Aperfeiçoamento confecção de dentaduras artificiais to- N. 0 87.340 - . Novas disposições ardo Nicolas Seibert.
em fita de vidro resina para banda- tais ou parciais e bomba para sua apli- introduzidas em cadeirinha ‘ articula- N. 114.587 - Aperfeiçoamentos
gem de armadura -- Requerente Ge. cação - Requerente --- Heis Gunter vel para crianças - Requerente - relativos a pneumáticos a- Reqteal
i Dunlop Ruber Compan* Limited.
N° 115.367 - Dispositivo para Gummerbach.
João Rabello de Aguiar Vallim.
,
N. 114.605 - Processo e aparelho
rente Frank Priestly.
8
-- Composição de vi- "„; .° 90.224 - Compressor a 'dois para .ap'learão de resina decorativa
.
N.°
109.40
I
cortar de arame aquecido - Requetecidos - Recite.: Wolfgang
dro e processo de fabricá-la - Re" rl ..''' rificos funcionando - com auxilio sabre
rerei Electric Company.
G-erhard,
eletro
magnético
ositivo
querente
Vidros
Corning
Brasil
S.A.
da
um
dis
p
N.° 115.486 -. Processo do poli-

233.565 - de: Tanoeiro Indústria e
Ccmércio de Vasilhames Ltda. Reaonsidero o despacho publicado eni
27 de Março de 1963, na forma da
lei, para efito de ter anexada a petição de n9 48.972 de 1962, ainda
não anexada a êste processo peio
atraso devido ao acfunulo • dos serviç( s. 'Volte ao Servia) de Exp. e
Informações para efetuar aquela
Juntada e era seguida encaminhe-se
o trocem!) à Diviso Jurídica.
Automóvel Clube de 13rastlia - no
pedido de reconsideração do despacho que indeferiu o têrtrio 468.431 titulo de estabelecimento - Automóvel Clube de Brasília. - 'rendo
em vista o pedido de rconsideração:
e considerando que o presente pedes
do de titulo !para Brasília) constante do farm° 460.423, foi cancelado
nesta data. rxieque o procurador que
anin011 o têrrno de depósito não tinha eualidade legal para fazê-lo;
Considerando cue rio bit. no caso
presente. nualauer impedimento a
concessão do registro, até porque o
motivo mais importante alegado Dela
oPoente era o fato de nue o 'contr./Me
do eutomobilismo em todo o território nacirnal cornretia ao Automóvel Club do -Brasil. não mais subsite èm fPce do recente Decreto ri9
51 .657, de 20 de março de 1963, ednsiderardo *sor outro lado oue etdstem, flincionande reeularmente várias enti dades MS Estados, com o
mesmo nome de Automóvel Cluh
desiereano nue não é n em pode ser
Privativa da opoente, resolvo. na
forma da lei, reconsiderar o despacho que indeferiu o nresente pedido,
para efeitn (+ e cone-ele^ pfinal o reAutom4vel Clube
gistro 01,
de Brasília,

1096 Guinta-feira 4
114.626 - Fixação de Quadro)
Auxiliar em veículos motor:zados
Reqte.: Daimler Benrz Aktienge- I
sellschaft.
N. 114.648 - Aperfeiçoamentos emi
ou relativos a formadores de .festões I
para material flexível - Regtg.:
I
Dunlop Rubber Company Limite&
N. 114.670 -Acionament n Hidráulico de ala giratória paro lemes, principalmente para navios - Reqte.:
Licentia Patent Vervraltungs G. M
B. H.
N. 114.933 - Freio de Fuso Reqte.: Aktengesselschaft - Joh.
Jacob. Rieter & Cie.
N. -115.009 - Disnositivo co , nLinadd de tornear .e rosquear - Peqte.:
Etabliseme e ts A. Crseeeuve.
N. 115.013 - Cl-opa de conexão de
dentes dup'os - Reqte.: Arthur Ca, ro' Sanforel.
N. 115.075 - Montagem móvel
para fusos de retorção - Reqte.:
Wiirt Boind elfabrik O M. B . H.
N. 115.171 - Mecanismo motor, de
ressaltos. nrinc"nalinerte nara bomhrs inietoras de combustível - Requeren f
.r° ober t 13osh
N. 115.2an
Disnos.itive
prínciralmente 'Para boninaa de lanra
cadei em teares - Reate.: Georg
Pab l.
Mexidos de Utilidade Deferic.los em
Face dos Laudos Técnicos
N9 115.121 - Urna combinação de
estojo da baton e recarga - Requerente - Parafusos Chistian Dior.
N° 98.170 - Nôvo tipo de má' quina• destinada a mesclar gás carbónico e água -- Requerente - Mario de
Oyague Martin.
N° 101.078 - Nõvo medêlo de esdiva - Requerente - Bernard Traksbetryger.
N o 102.329 - Nôvo tipo de máquina para matar formigas - Requerente - Franz Le Her.
N° 79.453 - Luminosr pisca-pisca
para pontos altos - Requerente Jair
Alves Horta.
N° 90.778 - Dispositivo de câmbio
para duas velocidades diferentes Requerente - Metalúrgica NeoteCnic
Limitada.
N° 107.146 - Nôvo modelo de
bancos para ve:culos de passageiros Requerente - Janusz Drapinski.
N° 108.067 - Uma válvula de vedação de objetos Scos insulfláveis Requerente - Indústria J_Inivercom Limitada.
illodê:o Industrial Indeferido
No 110.674 - Um nõvo modelo de
manopla para registros - Requerente
- Fundição Brasil Sociedade Anónima.
Privilégio de Invenção indeferido
N 9 108.859 - Nevo tipo de segrêdo para fechadura em geral - Requerentes - Caciel Pujos e Clemente
Missa.
Exigências
N° 86.131 - Laboratorien Hausmann A. G. - Cumpra a exigência.
/NT 9.542 - Werner Schafroth Cumpra a exigência.
N° 91.756 - Miguel Elias Bunemer
- Cumpra a exigência.
N° 92.593 - Manoel de Carvalho
Amaral - Cumpra a exigência.
N 9 92.891 - Societe Daplications
des Machines Motrices - Cumpra a
exigência.
N° 96.426 - Cerâmita São Geronimo Limitada -- Cumpra a exigéntia.

N° 97.126 _ Antonieta de Oliveiia Ribeiro - Cumpra a exigência.
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N't 97.315 - Aimbiré überlander
Cumpra a exigência.
N° 98.216 - João de Cunha Cumpra a exigência.
N" 99.961 - Eduardo Hrabal Cumpra a exigência.
No 110.872 - Fram Corporation _Cumpra a exigência.
N 9 110.072 - João Pajunk Cumpra a exigência.
l\P 111.085 - Randolfo Barbosa de
Castro - Cumpra a exigência.
N° 111.241 _ Isnard 8 Companhia
Sociedade Anônima Comércio e Indústria - Cumpra a exigência.
N° 111.477 - Peter Bjerring •
Cumpra a exigência.
N° 111.410 - João Corriea de Araujo - Cumpra a exigência.
N° 111.481 - J. E. Teixeira e Filho Limitada - Cumpra a exigência.
N 9 112.202 - Laerte Gomes é Geraldo Paulo Monteiro - Cumpra .a
exigência.
N° 112.750 - Silavent Ltd - Cumpra a exigência.
IV' 114.203 - Antonio Brandestini
- Cumpra a exigência.
N° 114.572 - Guy Gauderin Cumpra a exigência.
N° 114.602 - Irmãos Squadroni Cumpra a exigência.
N° 114.922 - Robert Renker Keller
- Cumpra a exigênéia.
N° 115.014 - Bendix Aviation Corporation - Cumpra a exigência.
N° 115.482 - Olin Mathieson Che-mical Corparation- - Cumpra a exigência.
. • N° 117.105 - American Iron El Machine Works Company Inc. - Cumpra
a exigência.
N° 117.119 - Companhia United
Machinery do Brasil - Cumpra a, exigência.'

ri.° 60.465 - Anota-se a transferen.
cia.
FMC CORP - Pede para ser ano.
tada na patente n. 60.620 a alteraçãa
de nome - Anote-se a alteração de
nome.
FMC CORP - Pede para ser anotada na patente privilegia de invenção
n. 60.708 a alteração de nome Anote-se e alteração de nome.
S. A. White Martins Transferencia pare o seti nome da patente
privilégio de invenção n. 60.720 Anote-se a transferência.
Mecânica Norma S. A. Industria
Comércio - Pede para ser anotada na
patente privilégio de invenção número:
61.782 a alteração de nome - Anotete-se a alteração de nome.
Matheus Torres & Cia. Ltda Transferencia para o seu nome da patente privilegio de invenção n. 59,913
- Anote-se a transferência.
Lentor Lirnited - Junto a patente
Exigências. _
Lator Limited
Junto a patente
privilegio de invenção n. 60.025 Satifaça exigência.
.
Peça Sandra Comércio e Industria de
Auto Peças Ltda. - Junto a patente
privilégio de invenção- n. 60.326 Satisfaça exigência.
E. I. DU Pont De Nemours And Co.
- Junto a patente privilégio de invenção n.° 57.460 - Satisfaça exigência.
Set. Serviços e Equipamentos Técnicos Ltda - Junto a patente priviDia 29 de Março de 1-963
legio de invenção n. 53.773 - Satis- Transferênecia e alteração de nome faça exigência.
1 de titular de processos.
Instituto Bios Laboratorios de Pro..De Millus Comércio e Indústrias de dutos Quimicos e Biologicos Ltda. Roupas S. A. (transfere:16a para o seu Junto a marca n. 239.132 - Satisfaça
nome da patente privilégio de invenção a exigência.
N. 393.221 - Serviços Aéreos Agácolas e Pecuarios SAAP Ltda
faça exigência.
N. 82.363 - I. G. Far Benindustrie Aktiengesellschaft - Satisfaça exigência.
N 9 121.008 - Augusto Gardini Cumpra a exigência.
N° 96.828 - Bernhard Nowak Cumpra a exigência.
1\19 107.920 - Dyckerhoff G Widmann Kommanditgesellschaft - Cumpra
a exigência.
N° 81.841 - Supe Mold Corporation Of California - Cumpra a exigência.
N° 84.938 - L. O. F. Glass Fibera Company - Cumpra a exigência.
N9 111.111 - Robert Verret Cumpra a exigência.
N° 111.408 - Vicente de Almeida
- Cumpra a exigência.
N° 112.229 _ Onert Stephanus
Heyns - . Cumpra a exigência.
N° 114.553 -General Electric Company - Cumpra a exigência.
N° 115.720 - The Upjohn Company
- Cumpra .a exigência,
N° 115.721 - The Upjohn Company
- Cumpra a exigência.
N 9 115.722 - The Upjohn Company
- Cumpra a exigência.
N° 115.726 - 'The .Upjohn Company
- Cumpra a' exigência.
N° 115.728 - The Upjohn Company
- Cumpra a exigência.
N° 115.730 - The Upjohn Company
- Cumpra a exigência.
• N° 117.251 - Eitaro Sugihara Cumpra a exigência,
EXPEDIENTE DO DIRETOR

IMPÔSTO DE CONSUMO
Lei n 9 4.153 - de 28-11-62

DIVULGAÇÃO NI 9 809
(Suplemento'- 2 9 Edição)

.PREÇO.

-

CR$ 40,00.

A VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbôlso Postal

EXPEDIENTE DA SESSÃO Da
PESQUISAS
Dia 29 de Março de 1963
Exigeencias,
N. 426.427 - Com'arcial Lefrara
Representações Ltda. - Sastisfaça exi..
gência.
N. 426.638 - Francal Representações Ltda - Satisfaça exigência.
N. 428.194 - Cia. Brasileira de
Novidade Doceiras - Satisfaça a exigência.
N. 429.150 - Alberto Lundgren
fecidos S. A. - satisfaça exigência.
N. 429.566 - Ryszart e Bocheneck
- Satisfaça exigência,
N. 427.538 - Yoshio Matsumoto ;...isiaça exigência.
N. 427.582 - Carlos Fernando Foras de Almeida - Satisfaça exigência.
N. 427.662 - Empraza Nacional de
Transportes Ltda Satisfaça exigência.
N. 436.097 - American Marietta
- Satisfaça exigência.
N. 436.096 -- American Marietta
Co. - Satisfaça exigência.
N. 436.102 - Franco Cia. Tecidos
S. A. -- Satisfaça exigência.
Ns. 436.098 - 436.104 - 436.105
- 436.106 - 436.107 - 436.108 436.109 -- 436.110 -- 436.111 -436.112 - 436.113 - 436.114 436.115 - 436.116 - 436.117 436.118 - 436.120 - Marietta do
Brasil Indústria e Comércio Ltda. Satisfaça as exigência.
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N. 436.352 - Pab.iica Metalúrgica
N. 436.032 - Talos S. A. Contabilidade Equipamento 0 .ganização - de Lustres L.da - Satist Iça exigiacia.
.
Satisfaça exigência.
N.' 436 353 - Heto . Magalhaes
N. 436.038
Sammarone S. A.
Indústria Cerâmica - Satisfaça exi- Corrêa - Satistaa 'exigência
N.° 436.35D - Julio ¡larvas
g'ência.
Sa
exiadnaia.
N. 436.058 - Gravz5es Regia LiSo Roda s Indústria
N.°
mitada
Satisfaça eaigência.
SatisN. 436.053 - Gravaçõzs egis Li- oe.Rodas paia 'Autos Ltda.
faça exigA...cia. •
mitada
Satisfaça exigência.
N° 436.3!..; -- R. S. Relojoeiros
N. 436.059 - Agência Cultural de
Sta:.a Impo czaao e Comércio Ltda.
Publicidade - Satisfaça exigência.
N. 436.060 Anibal Pinto de Sou- - Eac:sfaça eiaência.
N.' 436.363
Enrico Tritiletti
za e Maria Stella de Souza Z•anmann
Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N.° 436.369 - Geb,•trir: imanar
N.° 4'2.6.C67 - Joiadarte Ltda. Satis'ana az:acne a, .
Satis.aça
N:" 436.371 - Raiiio 'uliara de RiN." 436.072 -- Clairrascasia Saci
beirZo•
Pre-n Ltda. - Satisfaça exiLimitada - Satis:aça exigência.
gência.
N.° 436.033 - Mik'ahodo Brasil LiCondaininio do EdiN.0 436.38,.!
mr.ada - Satisfaça exigencia. fício Ma iecna. Rondon
' Satisfaça
N.o 436.084.- Condominio do Eli- exigência. •
fido Donateb - Satisfaça exigência.•
Diverzioa:
N.° 436.085 - .Condanini° do Edi.
•
- Satisfaça exific o Maria
N.o 429.2,34 - Marai .-iidemia Sangência.
•
.
tana 9ro3siga-se temi titulo des436.087 - Comercial Técnica. preganric-- .. a Indústria Balis das etiExporiaao a e Importadora Cotesci •atietraa
Sociedade Anônima - Satisfaça exiNs. 436.100 - 436.094 - Maneigência.
ta do B ras1 Indústria e Comércio LiN.° 436.095 - American Marina. mitada - 1 14.oss • aa-sa excluindo moveis
de açu
ascritóric
Claase 40..
Co -- • Sat , sfaça exigência.
• N.° 436.248 - lo Fer Indústaa .e . N° 436.027 - Vidraria . Catedral
Comd.cio Ltda. - Satisfaça exigên- t.: Caledade .,./anõa ma -- Prossiga.se Com
exclusão de pestanas.'
cia.
N.° 436.0?=a - Auto Socorro PirgN.° 435.249 - A. P. I.. - Arte- tninga Ltda. Prossiga-se coiro tifatos, Plasticos Industriais Ltda. -- tulo.. Satisfaça • exigência.
N.° ISE.C31 Indústrias Reinadas
N.° 436.253 - Docar S.A. Engenliaria Corné,izio e Indústria •- Sara- Irmijos Sa.na S.A. - .Prosslaa•se excluindo ,gti nianapos.
' laça exig:incm.
N.o 436.0 ./5 - kathrsn Modas N° 436.255 - ciar Indústria e Peussig R-se kain Cém na classe
Comércio, Ltda. - Satisfaça ex:gan.N.°
- Hermannv S.A.
• cia.
Perfunwaa e Cutelaria - Prossiga-se
N ° 436.275 - ------ The International COM OS aav is exempiari!s.
N.° • 436.061 - Luiz Peçanha cie
Asu.clation cf ',íons Clubs - SatisFiguettean --. Prossiga-se exchando
:aça exigência..
cob.etado aisrea de terceiro.
• N.o 435.204 .- Dccar S.A. EngeNa. 43'.4.Jo5 -- 436.063.- Magnanharia Cona:rmo e IrÚst ia - Satis. !aras S A. Produtos Quimicos - Prosfaça ezigUacia.
N. 436.295 - EmPrésa Fõlha da siga-se aorno requer:-do sem finalidade
Manhã S.A. -- Satisfaça exigência. determinada:
. N.° 436.300 -.Ramalhete S.A; Ex- • N° 415.074 - Coaperativa Vinípansão Agalcola - Sat'sfaça exigeri- cola Sante Anteada Ltda. -.Prossigase excluindo vai-mates e conhaques.
'
N° 436. 1-J32 - Agência - de Turiimo
N.° ' 436.301 - Ramalhete S . A • Ex• pansão Aaricola - Satisfaça exigên- Marco Po'o - Satisfaça cai.
"ganc!a e prossiga-e' aomo reauerido.
cia.
N. 41i1.247
436.250 - 136 251
N.° 436.3,01 Geopoços Engannaria, Indústria e Candrcia S A. - Sa- - 4 36.25: -- 436.260 -• 436.273
436.28i -- 436.282 -. 436.283
tisfaça exigaaaia.
• - 436.284 -.436.291-7-- 436.293 N.0 :436.306 - J. B. Williains Me- Alcanta a -•Marujo Comercio e Emdicamentos e Cosméticos Ltda. Sa- preencl.mentos Ltda.
Prossiga-se
tisfaça exigência e prossiga-se excluin- como indicado pela seção.
do para ró de arroz e, porta perlaN.o •436.254
Jo Per Ihclústria 4
ÉTICS
Comercio Ltda. PresSiaa-se consiN.° 436.312 -- Organização Comer- derando , botõzs para vidraceiro como
cial Repida'ica Ltda. - Satisfaça exi- bastões pra vidraceiro' ‘ ''exclua-se c- astanhas para tios elétricos e placas para
N.° 436.314.- Korditi. Corp Sa- interruptores.- •
tisfaça exigência e prossiga-se excluNa. '436.274 - 436.276 -• 136.278
indo vassouras e escovas e cordas para - 'fite Ia:eram:ema! Asseciai .on of
•
estender roupas.
tions Clubs
Prossiga-se corne. ;ridi.
N.° 436.325 - KIM Protection Lt- cado pela seno..
N.° 436.305 - Dal Molha E, 0.a.
Satisf4a exigêacia.
mited
N.° 436.333 -. Imperial Chamiça! Limitada - Prosalga-se incluindo a
Industries Limitesi - Sa.,-faça exi- classe 33.
N." 436.354 - Eletrosoicia Smicnek
gência.
Limitada - Prossiga•ae substituindo
N.0 436.344 - • Teresopa'is Country accéssóios por- partes rategrantes.
S.atisfaaa exigência.
Club
Na. 436.363 -- '436.361
436.365
436.366 - 436.373 - loc. Paulis435.351
Auto Comercio e
N.0
indústria AC1L Ltda. --- Satisfriaa ext ta da Artefatos Metalúrgicos. S.A. P.ossiga-se como indicado pela sação.
Onda.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
•
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• Laboratório. Labolessel s .A. (NO
pedido de averbação de contraio na
Marca 13n P "241.526). - Satisfaça exigência.
DIVERSOS
•
AoDatt Laboratórios do Brasil Ltda.
(No padido de contrato de exploração
na Marca n: 270.798). - Anote-se
mediante apostila o contrato de ex.
ploração a favor de Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. já averbado no
reg 'anteriqr n9 155.586.
•
Palhinha S. A. Indústria e Comareio de Bebidas em Geral (No pe•
dido de transferência na marca Urino n9 -309.480). Nada há que
deferir quanto ao pedido de anotação
em face do despacho de fls. 15.
Dansk .Laboratórios Químicos e
Farmacêuticos Ltda. (No pedido ae
transferência no Têm° mo 314.170)
- Nada há que deferir quanto ao pedido de anotação em face do despa•
cho de fls. 14v.
Stic Sociedade Técnica de Indús4
tria e Comércio S. A. (No pedido
de transferência na marca - Têrmo
tit, 328.158) . - Nada há 'que deferir
quanto ao pedido de anotação em
face do despadho de fls. 10v.
use Indústria e Comércio Ltda.'
(No pedido de transferência na marca Indus Lar - 'Ur= n9 379.665),
- Nada há que deferir quanto _ao
pedido de anotação em face do des.
pacho de fls. 13v.
Parda° das Máquinas Ltda. (No
pedido de transferência no Térrno
ta' 385.826). - Nada há que deferir
quanto ao pedido de anotação em
face do despacho de fls. 9.
Fazenda Guarany S. A. (No pedido de transferência no Têrmo número 391.602). - Nada há q ue deferir
quanto ao pedido em face do despacho de fls. 8v.
Francisco Leite Figueiredo (No pedido de transferência no Térmo número 391.602). - Nada há que deferir, quanto ao pedido em face do
despacho de fls. 8v.
Contrato de exploraetto de
- .
Processos
Indústria de Produtos QUI-lixos
Ypiranaa Ltda. (No pedido de contrato de exp:oração nas marcas PanCher n? 192.700 - Emblemática número 199.774 - Glint n9 237.028 Ypiranga n9 256.117). - Averbemse os contratos de exploração.

D:a 28 de março de 1953
EXIGÊNCIAS
The Calco. Printers Association Limitai (Junto à patente n9 36.678).
- satisfaça exigência.
• Indústrias Dentárias Dentsply S. A.
(No pedido de contrato de exploração
nas patentes '119 42.469 - 42.924 53.701 - 51.872) - Satisfaça a
exigência.
indústria e Comércio Trorion S. 'A.
(No Pedido de contrato de exploração na patente n9 47.208). - Satisfaça exigência.
• alfelsingborgs Gummifabriks Aktiebolag Tretorn. (No pedido de transferencia na patente n9 50.457). Satisfaça exigência. •
Knoll- S. A. Produtos Químicos e
Farmacêuticos (No pedido de averbação de contrato na patente número 55.073). - Satisfaça exigência
• Baker. Perkins Moims do Brasil S.
A. Indústria' e Comércio (Junto a
pateate de privilégio de invenção número 61.293) - Satisfaça exigência.
Philco Corp (No- pedido de transferência na patente - Têrmo número n9 1C7.377). - Satisfaça exigência.
'Grubima . s. A. projetos é' Cons.
truções (No pedido de alteração na
marca Grublina n9 272.196). - Satisfaça exigência.
• Palhinha S. A. Indústria e Comércio de Bebidas em Geral (No pedido
de- transferência'na marca número
•
272.675) - Satisfaça exigência.
Natalino Cavalli (Junto à marca
n9 278.819) - Satisfaça exigência,
Borbonite S. A. Indústria da Bar
racha (Junto ao Têrmo n9.227.885).
- Satisfaça exigência.
Indústria de Freios e Fricção Lonambi Ltda. (No pedido de transferência na marca - • Tèrmo 369.576),
'- Satisfaça exigência.
Chocolates Dizioll S. A. (Junto ao
Tértno n9 399.930). - Satisfaça exigência.. - .
José Cabral de Lima (Junto no
Termo n9 412.416). - Satisfaça exigência.
Casas da Banha Comércio e Indústria S. A. (Junto ao Urino 412.822)
- Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Yepdo S. A. Comércio, Importação
- EXAME FORMAL
e Exportação (Junto ao Têrmo númeDE MARCAS
ro 416.808) - SatiSfaça exigência.
Dia
28
de março de 1963
Nileo Luiz Cervo (Junto ao Têrmo n9 417.605). -- • Satisfaça exiExigências
gência. t •
403.994
N.°
Flor do 13faz
Torrefação sabor -Ltda. (Junto ao
Têrtrao n? 418.133). - Satisfaça cai- Satisfaça exigência.
gência.
N.° 408.014 - Sociedade Pan
Edgard Helmuth Gehrke (Junto ao Americana de Imp. e Exp. S. A.
Têm() n9 418.201). --- Satisfaça exi- - Satisfaça exigência.
gência.
N.° 417.907 - Química Farina.
ceutica Mauricio Villela S. A.. 0swaldo Homrich (Junto ao Térmo Satisfaça exigência.
n(). 418.203). - satisfaça exigência.
•
N. 418.416- Eucatex S. A. InTeixeira Duarte Ltda. (Junto ao
Urna) n9 418.479). - Satisfaça exi- dústria e Comércio - Satisfaça exigência.
gência.
Indústria eComércio de Bebidas
unto à marca número
Kong Ltda. (J
N.o 413.967 - Sanitária Bandei156.577). - Satisfaça exigência.
rante Ltda. - Satisfaça exigência.
Schenlabs Pharmaceuticals Inc (No
N.° 418.975 - Const.ações Udu.pedido de contrato de exploração na
marca Vascutum n9 162.990). -- triais Conspig S. A. - Satisfaça as
•
Apresente clichê para traias as- duas exigências.
marcas. .
N.° 419.874 - Ind. de Artefato@
-New Castle Products International
Inc, (No pedido de contrato de ex- de Borracha 1001 Ltda. - Satisfaça
ploração na marca 'n 9 176.675). - exigência. .
Satisfaça exigência. .
N.° 420.210 - Lenkradweyk
' Laboratório Labolessel S. A. (No Gustav Petri - Satisfaça exigência.
pedido de averbação de contrato na
IN.°- 420.212 - Amaury dos SanSatisfaça
marca- n9 235.153):
tos - Satisflça exigência.
gência.
I

1098 Quinta-feira

4

N.° 420.263 - São Paulo Cia.
Nacional de Saguros de Vida - Satisfaça exigência.
N P 420.268 - Emprêsa de Transporte Comércio e Indústria S. A. Satisfaça exigência.
N.° 420.269 - Lanifício Santa
Inês Ltda. - Satisfaça exigência.
N P 420.270 - Lanifício Santa
Inês Ltda.
Satisfaça exigência.
N.° 420.273 - Super Mercado Zona Sul Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 420.282 - Superalfa Peças e
Acessórios Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 420.293 - Lab. Americano
de Farmacoterapia S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 420.296' - Piag Comércio e
Indústria S. A. Satisfaça exigência.
Diversos
N.° 419.829 - Vlademir Mosconi
- Prossiga-se com exclusão dos artigos gri,tados.
N.° 420.216 -- Lanifício Jafet S.
A. - Prossiga-se com exclusão dos
artigos grifados.
N.° 420.246 - Mario Celso Barbosa de Miranda - Prossiga-se substituindo a classe 50 pela 33.
N.° 420.247 - Mario Celso Barbosa de Miranda - Prossiga-se na
classe 33.
N P 420.248 Mario Celso Barbosa de Miranda - Prossiga-se na
classe 33.
• N.° 420.264 - Eliezer Laszlo
Barsali - Prossiga-se na classe 21.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO
'')E RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO e EXPEDIÇÃO
Dia 28 de março de 1963
Arquivrinento de processos
N.° 91.547 - Helio Vexei e Georges Gaston Butterby . - Arquive-se.
Diversos
Artefatos de Tecidos Elite Ltda.
(no pedido de caducidade no titulo
n.o 145.526) - Arquive-se o pedido
de caducidade.
N.° 400.413 - Rodoviária Estre-

la do Norte Ltda. - Arquive-se.

N.° 433.920 - Heydia Lago Bittencourt
Arquive-se.
Dia 29 de março de -1963
Arquivamento de processos:
N.° 394 822 - Instituto de Aposentadoria e P•msões dos Industriárlos.
N.° 394.905 - Castro
Ferreira.
N,0 412.654 - Oromar Antônio
Gordova.
N.o 412.932 - Conferencia Nado)
na) dos B.spoi do Brasil.
N.° 413.001
Constelação Filmes
do Brasil Lr-Ia.
N.° 413.043 - Condorninios do Editeia Santos Durnont.
N.° 413.151 - Tapeçaria Colonial
Limitada.
N.o 413.195 - Arttt- Marciano
Corria.
N.° 413.277 - Minai Mineração
Nacional Ltda.
N.° 413.590 - liamaico Indústria
• Coznércio de Máquinas Agrícolas Limitada.
N.° 413.591 .-- Hamairtee Indústria
• Comércio de Máqu:nas Agrícolas Limitada.
N. 413.61? - Romeu José

DIÁRIO °MIAI_ (Seção III)
Ns. 413.806 - 413.807 -(413.803
- 413.809 - T. A. Costa.
N.° 42.331
Roton Comercio
Técnica e Importaçi:o S.A.
N.° 426.425 - Decio Caseia.
N° 533.912 - Rubens Se;tibal.
Kher:aldan
N.° 382.933 • Irmão Ltda.
N o 382.934 - Joseph Kiierlaltinn
• Irmã., Ltda.
N.o 382.968- S A. Shopping News
do Brasil Editóra.
N.° 389.921 - Editora Paulo ne
Azevedo Ltda.
Ns. 391.302 - 391.806 -14mq:soai - Indústria e Comércio Kibon.
Ns. 391.684 - 391.696 - Inclusa
Sociedade Anônima In,dústria Metalúrgica.
N.° 394.525 - Caseira Produtos
Bovinos Ltda .
N.° 403.385 - Organização Victor
Costa 124dio e Televisão S.A.
•.° 404.531 - Jiri Steinhilber.
N° 405,163 - Indústria é Cornet c'o Atenco Lida.
N.° 412.185 -- Emp. de Onibus
Bianchi Ltda.
N.° 412.211 - Zamel Ei Cia. Ltda.
Statica Construtora
N.o 412.415
Sociedade Anónima.
Cristais Piza"Fora LiN.o 412.426
mitada. N.° 412,428 - Stemag Soc. Técnica de Máquinas em Geral Ltda.
N.° 412.444 - Cristalples Indústria
e Comércio de Vidros Ltda.
N.° 412.446 - Indústria .1e Peneiras Crivo Ltda
N.° 412.489 - António Lopes da
Costa.
Fai Ma; i a Saena
N.o 412.490
Pena Lida.
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N.° 412.491 - Fármac ia Central
Divisão•Jurrdica
mitadà .
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Joaquim. do Nasci- .
N.' 412.492
mento Cris, ina e Jay= Alves da Silva..
Dia 29 de março de 1963
N.° 412.510 - jcsé' Louren.;o RoTransleréncia e alteração de nom.
cha.
' de titular de processos
José Lea-ençe
' N. 412.511
Neon
Cruza.iro Ltda. (transferéndia.
'asi de eia para 0 S2I1 nome do título Neon
• N.° 412 512 - Dedo
Cruzeiro - têrmo n.° 333.226).
Araújo
Anote-se a transferência.
t
Li-'
1
- Produtos Itali
N.° -112.53
Casas da Banha Comércio e Indúsmitada.
N." 412.539 - José Lobã9 Portclada tria S.A. (transferência para o leu
nome do titulo Casa Cibele -. têrmo
Neto.
n.° 377.308). - Anote-se a transfeN.° 412.571 - Organizaçáo
rência.
hár ia Claudio.
Strict Creações Iufantis Ltda. (transN.° 412.573 -- Francisco Caros Fiferência para o seu nome da marca
tei..
Petilux .-- termo n.° 389.429). Mina!
N.° 412.577
Anote-se a transferência.
Nacional Ltda.
Cia. Monaco Vinhedos Indústria e
N.° 412.583 - Sociedade Cil ;I Pro- Comércio "Importação e Exportação
mesal Lida.
(pede para ser anotada na marca MosN.° 412.5% - Pastelar;a Chung catel - termo n. 2 390.920, a alteração de nome). - Anote-se a alteraHing Ltda.
Frigorifico Mouran ção de nome.
N.° 412.601
Sociedade Anónima Ind . e Comércio.
Cárbocloro Indústrias Químicas Ltda.
N.o 412.658 - A. B. C. D. Edi- (pede para ser anotada na -xpressão
ções . Cinema tográf . cas S.A.
de propaganda Cindida a maioral da
N.° 412.652 - Spyridioa i;.eorges higiene geral - termo n.° 393.585; a
Lagoudakos •
alteração de nome). - Anote-se a alDistilana Silvana teração.
N.° 412.579
Cia. Ciuder Comércio e Indústria
Limitada.
N.° 412.686 - Euclides Nery de de Doces e Sorvetes (transfereacia
para o seu nome das marcas Skai Oliveira.
N° 412.828 - Edy Correia dá termo n.° 396.025, Skaisso - ternio
n.° 396.026). Anotem-se as transfeRosa.
renias.
N.° 412.829 - Arco Awntais. Ltda.
Bristol Myers Overseas Gesellschaft
N.° 412.835 - Antenor Boz 6 CM .
Mit Beschrankter Haftung Kliasana
Limitada.
N.° 412.836 - Olof Edgar NuN t (pede para ser anotada na marca Khasana - termo n.° 403.947, a altera.
•
Arquivem se o s processos.
çiiie de nome) . - Anote -se a alteração.
Paul Lechler (transferência para u
seu nome das marcas Inertol - termo
n.° 412.991; Imunol - têrmo número
412.992; Irnunol - termo número
412.993). - Anotem-se as transferercias.
J. B. da Costa (transferência para
o seu nome da marca Palmeira teimo n.° 419.161). - Anote-se a
transferência.
Irmãos Cancian (transferência para
o seu nome da marca Café Torrinhs
- termo n.° 419.309). - Anote-se
a transferencia.
D. A. M. Indústria e Comércio de
DIVULGAM N e SR4
Discos Ltda. (transferência para a seu
nome das marcas • Quinteto Arpex têrmo n.° 419.432; The Seven Stant
, termo n.° 419.433). ---L. Anote-se
a transferência.
Cia. Agrícola e Comercial São Joaquim (transferência para o seu nome
PREÇO: Cr$ 20,00
da marca São Joaquim - termo número 434.856). - Anote-se a traia;
ferencia.
.
Casas da Banha Comércio • e Ilidas,
tria S:A. (transferência para o seu
nome do titulo Casas da Banha VENDA:
termo n.° 515.548). - Anote - se a
transferência.
Febriek Vais Chemische Próducten
Seção de Vendas Av. Rodrigues .Alves, 1
Voldelingetiplat N.V. (P ed e Para 5"
anotada na marca Emblemática nímias° 153.492 a alteração de nome). Agência 1: Ministério da Fazenda
Anote-se a alteração de nome.
Fabriek Van Cremische Prudueten
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Voldelingeplaet N.V. (pede para sei
anotada na marca • Shamrock númeao
157.329 a alteração de nome), .Anote-se a a/teracéa de nem..
i
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VARIO OFICIAI: (Seção .111)

Frase de propaganda indeferida
IndKstria de /Bebidas Milani S.A. ser anotada na marca Glu Reumin nú(pede para ser anotada na marca Mi- mero 274.098, a alteração de nome).
No 360.136 - Firkk Aprovado pelas
lani n.° 159.118, a alteração de - Anote-se a alteração de nome.
Donas de Casa - Transportes Fink
Discos HiFi Variety Ltda. (trans- 8. A. - Classe 21 (art. 125, n9 2).
nome). - Anote-se a alteração de
ferência para o seu nome da marca
nome.
Transferência e Alteração de Nome
Augusto Caldas 8s Cia. (pede para Fi Variety
termo n.° 434.016). de Titular de Processos
ser anotada na marca Santelmo - Anote-se a transferência.
Bela
Vista S. A. Produtos Alin.° 160.094, a alteração de nome).
Cavitron Corp (pede para ser ano- mentícios (pede para ser guiotada na
- Anote-se a alteração.
tada nas marcas Cavitron n.° 195.541 marca Vara Cruz Bela Vista, têrmo
IndKstria de Bebidas Milani S.A. - Cavitron n.° 195.542 - Clev Dent 381.194, a alteração de nome. - Ano(pede para ser anotada na marca Mi- •n.° 239.640 as alterações de nome) te-se a alteração de nome.
lani n.° 171.129, a alteração de - Anotem-se as alterações.
Exigências
nome). - Anote-se . a alteração.
E
1
Du
Pont
de Nemours And Co
Chnents D'Obourg (pede para se'r
Laboratório Estrela Ltda. (transfr..(junto a marca n 9 176.665). - Sarencia pata o seu nome da marca Si- anotada na marca Obourg n.° 230.155 tisfaça exigência.
trofurol n.° 172.550). - Anote-se a a alteração de nome). - Anote-se a
Diehl (junto ao térmo 289.260). alteração de nome.
transferência.
Satisfaça exigência.
Indústria de Bebidas Milani S.A.
N 9 230.834 - Fried Krupp. - SaMilani Foods Inc. (pede para ser
(pede para ser anotada na marca Mi. anotada na marca 1890 Milanis Prendi tisfaça 'exigência.
•
lani n.° 181.882 a alteração de nome) Dressing n.° 252.721 a alteração de
N O 565.963 - Academia Scientifica
- Anote-se a alteração.
nome), - Anote-se a alteração da de Belleza Medame Campos Ltda.
- Satisfaça exigência. Clichê publiAugusto Caldas ês Cia. (pede para nome.
cado em 13-3-63, para prorrogação.
ser anotada na marca Sweepstake núCreações La Barcarolla Comércio e
Diversos
mero 189.454, a alteração de nome). Indústria de Artefatos de Tecidos Li- Anote-se a alteração.
NO 555.704 - Imprex - Indúsmitada (transferência para o seu nome
José da Silva Bojikian (transferên- da marca Belami n.° 268.724)._ - tria de Impermeabilisantes Paulsen
S. A. - Classe 16 - Crché publicia para o seu nome da marca Atta Anote-se a transferência.
cado em 28-11-62, foi maulacto prosnasio n.° 209.216). - Anote-se a
Indústrias Coimbra de Ferragens S.A. seguir como registro nôvo contando
transferência.
(pede para ser anotada nas marcas o prazo de oposição desta data era
Cia. Henrique Wossidlo Indústria
Coimbra n.° 270.809 - Coimbra nú- diante.
NO 565.568 - Lab. Belfos Ltda. Comércio (pede para ser anotada nas mero 270.810 - Coimbra número
Satisfaça exigência, clichê publicamarcas FW n.° 215.397 - FW nú- 270.812 es alterações de nome). -- do
em 11-3-63, foi mandado prossemero 215.437 as alterações de nome). Anotem-se as alterações.
gui , ' como registro •no5vo contando
Anotem-se
as
alterações.
o de oposição desta data em
Frase de propaganda deferida
div
Alberto de Araujo S.A. Casa InN 9 345.137 - Ora com produtos
Exigências
diana Comércio e Indústria de Equi- do Mundo
das Tintas qualquer um
pamentos Esportivos (pede .para ser pinta o 7 - F. Ramos & Cia. NO 566.576 - Figuroa Modas Esporanotada na marca Casa Indiana nú- classe 1 (art. 121, com exclusão de tivas Ltda. - Satisfaça exigência.
N 9 417.962 - Jorge Duta. - Samero 219.267, a alteração de nome) decorações.
tisfaça exigência. - Anote-se a alteração.
Ttulo de estabelecimento deferido
Ns. 419.221 - 419.222 - 419.223
Augusto Caldas 8s Cia. (pede para
N9 390.752 - Cantina Vara Cruz - 419.224 - 419.226 - 419.227ser anotada na marca Delicia número - Cantina Vera Cruz Ltda. - clas- 419.228. - 419.229 - 419.230 - 419.231
-- 419.313 -- 419.233 -- 419.234 -226.075, _a alteração de nome), - se 41, 42, 43, 44 (art. 117, n9 1).
N O 393.460 - Nobre de Sambaiba 419.235 -- 419.236 -- 419,237 -- SaAnote-se a alteração.
- Nobre S. A. Comércio e Indústria lineira do Brasil Ltda. Saibras. Satisfaça exigência.
Augusto Caldas Lis Cia. (pede pa:a - Classe 33 (art. 117, ns' 4).
N9 391.176 - Edifício Saint Claude NO 419.297 - Oacy Carlos Pereira.
ser anotada nas marcas Boite nKrne
ro 231.623 - Delicias das Crianças. - Manoel Pessoa de Mello Farias - - Satisfaca exigência.
Classe 33 (art. 117, n 9 4) .
, The J B Williams Co. Inc. (junto
n.° 231.664 as alterações de nome).
N9 441.083 - Livraria Espirita - a marca n o 204.346). - Satisfaça
- Anotem-se as alterações.
Federação Espirita Brasileira - clas- exigência).
Frigorífico Moursan S.A. (pada se 32 (a,rt. 117, n9 1).
Diversos
Marcas indeferidas
para ser anotada na marca .Mouras
J 84 E Atidnson Limited (no pew
n.° 231.953 a alteração do nome). NO 254.074 - Columbina - Usina dido de averbação na marca númeAnote-se a alteração,
Colombiana S. A. - classe 46. • ro 158.421) . - Anote-se a desisN o 295.483 .- Heliogás - Otello tência do pedido de averbação como
Augusto Caldas es Cia. (pede para Pezzotti
- classe 8.
ser anotada na marca Tonfik número • N9 387.354 - Umna e Outras - expressamente requerido.
Prorrogação de marca
235.482 a alteração de nome). - E B B Vanprêsa Brasileira de BebiN° 413.715 - Pulmotor - Dradas
S.
A.
classe
42.
•
Anote-se a alteração.
gerWerk Eeinr & Bernh Dragar N9 ' 389.238 - Foto Muito Bem - Classe 10. - Prorrogue-se o regisCasas da Banha Comércio e Indús- Eguchl & Cia. Ltda. - Classes 25,33. tro
com prazo de vigência até 23-5
N o 393.052 - Taubaté - Neon de 1968.
tria S.A. (transferência para o seu
classe 8,
nome das marcas Cybele n.° 260.627 ITaubaté
N 9 414.620 - Verodigen - C F
- Cibele n.° 267.317 - Cibele nú- I ' N9 393.844 - As Grandes Estrêlas Boehringer
Soechne GMBH Dansem - Maria Trindade Leote
mero 267.318 - Cibele n.° 267.319 La
Classe
3. - Prorrogue-se o registro
Coelho.
- Cibele n.° 267.320 - Cibele núcom prazo de vigência até 23-5-68.
N 9 389.857 - Itaqui - Porcelana
mero 267.321 - Cibele n.o 267.322
N9 523.039 Fil Tez - Fibravid
e
Steatita S. A. - Classe 15.
Cibele nú- Cibele n.o 267.323
S. A. Fibras de Vidro - Classe
N°
392.669
Kosmos
Propaganda
mero 267.324 - Cibele n.° 267.325 - Leon Feigenbaum - Classe 25.
14. - Prorrogue-se o registro con- Cibele n.° 267.326 - Cibele núN9 388.889 - Sainir - João Wady siderando os artigos de natureza diferente aos incluídos em oi• -•• cts clasmero 267.327 - Tela Vespertino Ci- Fekuri - Classe 36.
N9 388.902 - Ajinomisso - Or- ses com nome idêntico ou semebele n.° 267.330 - frase de propalhante.
ganda O freguês sempre ganha nas gano Química Nacional Ltda.
N O 390.534 - Gaúcho - Cia. TêxCasas da Banha n.° 267.331 - Catil Othon Bezerra de Mello - Classas da Banha n.° 267.341 - Cibele se
23.
• NOTICIÁRIO
n.° 270.708 - Cibele n.° 270.709).
N 9 392.577 - Vetinicina - Ins- Anotem-se as transferãncias.
tituto Carioca de Biologia Ltda. OlkoskiÁs
Classe 2.
Casas da Banha Comércio e IndúsIndústrias
York S. • A. Produtos
N 9 392.579 - Zoocilina - Instituto
tria S.A. (transferência para o seu
nome das marcas Almirante n.° 265.337 Carioca de Biologia Ltda. - classe 2. Cirúrgicos - opo:ição o termo n.°
N9 392.596 - Hepatox - Instituto 109.723 - Privilégio de invenção de
- Casa da Batata n.° 267.328 (titu- Carioca
de Biologia Ltda.
Classe .2 Minesota Mining And Manufacturing
lo) Casa do Azeite n.° 267.329 ( ti
N 9 392.689 - Eficiência. - União
-utlo)CasReidSgnúmro Cultural Editora 1 da. - Classe 32. Company.
M frX-'PaXdO
273.870 (título), - Anotem-se as
N 9- 394.602 - Sul Americana - XXTA
Fábrica
Nacional de Motores S.A.
Fiação
Sul
Americana
3,
A.
Clastransferências.
oposição ao termo 138.305 se 36.
Mead oJhnson Endochimica IndúsN 9 539.280 - António Macedo 121- privilégio de invenção de Pedro Jor. • o e Indlo Homero Bravo.
tria Farmacêutica S.A. .(pede para beiro - Classe 48 - Kase.
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I Badische Anilin as Soda Fabrik A
O. - oposição ao termo 138.549
privilégio de invenção de Jorgem Vi
Ihelm Xyed.
Fábrica .Nacional de Motores S.A
- Oposição ao termo 144.353 Modelo de utilidade- de Sebastião Pumagalli.
Lemmerz S. A. Indústria Automobilística - oposição ao termo ...
144.353 - modelo de utilidade de
Sebastião Fumagalli.

Privilégios de Invenção
TERMO N9 99.466

I

De 27 de dezembro de 1957
1VIerck 6 Co., Inc. - Estados Unidos da Atnérja.
Titulo: tProcesso para Preparar
Novos Compostos Esteroides da Série
do Pregnano». - Privilégio de InVenção.
C821
21 I
.
I
C ---"°\

2o+l 0

11

kl

e n CH

*

•

20

o 2o4.:.

/P

r4v
1 9 - Processo para preparar novos
compostos esteroides de série de pregnano, caracterizado pelo fato de se reagir um 17 alfa, 21-clihidroxi-20-ceto esteroide da série do pregnano, com um
aldeIdo da fórmula Cn He2n-1 CHO,
em presença de um ácido forte, produ.
zindo-se, assim, um esteroide tendo nos
atorríos de carbono 17, 20 e 21, a estrutura na qual n é um número inteiro
tendo uni valor de O a 5 inclusive.
Seguem os pontos de 2 a 9.
TERMO N 9 102.542
De 21 de maio de 1958
The British Drug Houses Limited
Inglaterra.
Titulo: Processo para a preparação
17 Beta-Hidroxi-17
Toides da Classe do 19-Norandrostano.
- Privilégio de Invenção.
1° - Uni processo para a preparação de esteroides 17 beta-hidroxi- 17
alfa-alguinila da classe do 19-nor-an.
drostano e tendo a fórmula geral: na
OH
C Ig

geai R é um grupo alquila alio contendo mais do que quatro átomos de car,
bano bono, caracterizado por compreeu
der a reação de um 17-oxo-esterolde.
usado como matéria prima, que tem um
grupo oxo protegido na posição 3 coal o
halogeneto de alquinh-niagnéalo apropriado e, em seguida, a regaaeração
esteroide desejado, a partir do compleaso
assim formado.
Seguem-se o4 pontos cle 2 e 4.
-•
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beta-a cilox 6-alopreguauo- 20-una de
TERMO 9 102.543
TERMO N9 105.665
iórmula geral
De 21 de maio de 1911
De 6 de outubro de 1958
The British Drug Houses Limited
Requerente: Merck & Co. Inc. —
Inglaterra.
CHaft,
Estados LI tidos da América.
Titulo: Compostos de isotiazol -Tituá3: Processo para a Preparação
Privilégio de invenção.
de Ii -Bata -ti Alta-AlguilCO
1 9 — Um processo para a preparaEstero.des das Séries do Androstano e
ção de compostos de sulfamilsacarina
do 3:5-Ciclo And rostano — Priv u.egiv
no qual um ácido disulfamil benzóico
de Invenção .
tendo fórmula estrutural geral
N

OH

onde X é igual a Br e Cl; R é igual
a H, OH. alquil-000,
ciclo-alquil-COO, tosiloxi, rnesdoxi e
outros derivados de urna função 21-hidroxi; RI é igual a H. alfa e betaOH, é igual a O (oxigênio cetônico)
alia e beta-aciloxi e outros derivados
de uma /unção 11-hidroxi; Ac0 é
igual a aciloxi; porhidrólise. oxidação
e desalogenação parcial, em unia 17
alfa-halo-5-pregneno. 3.20- diona de
f—rmula geral

~Wh.

99'

TERMO N9 106.273
De 3 de novembro de 1958
Canadian Patents and Development
Limited — Canadá
Titulo: Processo de preparação de
%irogesteronas halogenadas — Privilégio de invenção.
19 — Processo de preparação de
progesteronas halogenadas, caracterinado por compreender a conversão de
uma 5 alfa, 6 beta. 17 alfa-tri-halo-3

x

"

11

-

.,

C

1NJ

3, I

CI1

CH,3

• . aah33

no qual em cada uma das
acima R1 é escolhido de um grupo
consistindo de um hagolênio, um radical alquila inferior, um radical alcoxi inferior, e um grupo nitro. (Total
de 3 pontos).

I
- ce O
HO

I

na qual X significa unia ligação direta
em um grupo alcoilênico, formado de
1 até 5 átomos de carbono, assim como, os seus sais e compostos quaternários, caracterizado pelo fato de fazer
reagir teofilina com um composto da
fórmula geral II
Hal-X

na qual X tem o significado acima e
Ral representa cloro ou bromo, e transformar, eventualmente, o resultante
composto mediante tratamento com ésteres alcoilicos ou oxi-alcoilicos de uni
ácido orgânico ou inorgânico no correspondente composto quaternário ou,
segundo métodos conhecidos, com ácidos orgA”'- - ou inorgânicos, nos seus
Isais

OH

n(

em que

CC

114.88.,

)11.11

It

Mi %
e

l • — Um processo para a preparação de estero:des 17-hidroxi-17-alquinilo
das séries do androstano e do 3: 5-cicloandrostano. tendo a fórmula geral na
qual R é um grupo alquila não contendo mais do que quatro átomos de
carbono, caracterizado por compreender
a reação de um 17-oxo-esteroide substituído que tem a fórmula geral com o
halogenteto de alquinil-magnésio apropriado e, em seguida, a regeneração
do esteroide desejado, a partir do •-omplexo assim formado.
Seguem-se os pontos de 2 a 4.

N9

3

'

onde X é igual a Br e Cl; R é igual
H, alquil-COO, aril-000, cilo-alquilCOO, tosiloxi, mesiloxi e outros esteres de uma função 21-hidroxi; R1 é
igual a H, alfa e beta - OH, é igual
(oxigênio cetônico), alfa e beta-aciloxi e outros ésteres derivados de uma
função 11-hidroxi; e a reação subseqüente dêsse derivado delta 5 com
um ácido, que conduz à formação de
um derivado 17 alfa-halo-progesterone de fórmula geral:

TERMO

De 18 de novembro de 1959
Requerente: Sandoz Sociedade Anônima — Suíça.
Titulo; Processo de produzir na-,
vos derivados teotilinicos — Privilégio de invenção.
Processo de produzir novos 1,rivados teofilinicos, substituídos na posição 7, da fórmula geral 1

o
é ciclizado por aesiorataçao, assim formando um composto sulfamilssacarina
tendo uma das seguintes estruturas gerais:

TERMO N G 112.922
De 31 de agôsto de 1959
Merck & Co„ Inc. — Estados Unidos da América.
Titulo: Processo para a prepração
de estendes — Privilégio de invenção.
19 — Um procsiesso para preparação
de una esteróide 16beta-metil-libete, 17
alta. 21-tri-hidroxi- 20- ceto, de fórmula:

X

sição três, um substituinte contendo
unia 1.gação de carbono insaturado
nitrogênio, e contato do dito esteróide
1 lbeta-hidroxi- 20-cetalizado com uma
solução de um ácido. (Seguem-se os
pontos de 2 a 11).

ê uma dupla ligação de carbono e
carbono incluida no ante A do dito
esteróide e n é um inteiro variando
entre os limites de zero a dois inclusive, caracterizado por compreender o
contato de um esteróide 16beta-metil17alfa, 21-di-hidroxi, 20-cetalizado . 11cem, tendo ligado ao carbono na posição três u msubstituinte contendo
uma ligação de carbono insaturado a
nitrogênio, com um hidreto le metal
como agente redutor, para format o
esteroide correspondente 1 beta-metillibete, 17alfa, 21-tri-hidroxi - 20-ce tslizado, tendo ligado ao carbono na po-

TERMO N 117.36t
De 23 de fevereiro de 19b,.
Societá Parmaceutici Itália —
Itália.
Titulo: Processo de preparação de
17 alta-metil-19-nortestosteronas. —
Privilégio de Invenção.
19 um processo para a preparaçãe
de uma 17 alfa-meti1-19-nortestosterona substituída na posição 4 e C111R
tem a fórmula geral.

na qual R representa hicirozènlo
um grupo acua derivado de um ácido carboxilico alifático, cíclico ou
parcialmente cíclico que contenha ao
máximo 9 átomos de carbono caracterizado por compreender a desi.
i dratação de 17 alfa-metil-19-nor-androstano-4,5,17 beta-trio1-3-ona 11.5
posição 5, efetuando-se dita desidrá,,
tação em solução alcalina em temperatura ambiente. (Seguem-se 9e
pontos de 2 a 81,

9uinta-teira
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MARCAS DEPOSITADAS
Puidiessio feita de acérdo cora o art. 180 cio Código da Proprieciatle Industrial. Da data da publicaçáo começara a

oar rac s prazo de 13 dias para, derc,rimoato do pedido. Durante éneo prato podeião apresentar SURA oposições ao Derart

Krstdonal da Propriedade IncPJ•t-!-Ial aqueles que se julearem prejudicados com a concess43 do registro reque.-:;.tzs

Termo n° 568.884. de 10-12-1962
tiçais para velas, caixas para guarda i • Tétano n° 568,878, de, 10-12-1962
Te.mo n' 568.872, de 10-12-1962
importadoi timbus Limitada
.Dinave -- Distribuidora Nacional de de objetos, cartuchos, coadores para chá,' Móveis e Insfalaiões Comerciais InstaSão Paulo
laria L,mitada
descanso para pratos, copos e copinhos
Veículos Limitada
de plásticos para sorvetes, caixinhas de
São Paulo
",ão Paulo
plástco para sorvetes, colhernhas, pa,
anhas, gatanhas de plásticos, para sorNAV-STRIBUI I01:21
vetes, torminhas de plástico para sorINSTALARTE
EITFICIO POLUIS
NACIONAL DE VEICUWS vetes. discos de mesa, estojos para Ocua
In ,d11 st ria' Brasi 1 el ra
Sao Pau10-Cap1ta4
los ,embalagens de material plástico, emLTDA.
balagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas, ny-I
Clases 40
Nome Comercial
Classe 11
lon, esteiras, enfeites para automóveis, Para distinguir: Instalaçaes comerciais
Para distinguir: Navalhas, lamines, k
massas anti-ru,dos, escoadores de pra.
Trino n° 568.873, de 5-12-1962
souras e arames
tos. 'funis, formas para doces, fitas iSO.
Têm° n° 568.879, de 10-12-1962
Eletro, Indústria Walita S. A.
:antes,
filmes
virgens,
fios
de
celulose.'
e
Silva
Alcides
de
Toledo
São Paulo
Termo n° 568.38, de 10 12-1962
fechos para bolsas, facas, guarnições
São Paulo
Dr. Samuel Napchan
para chupetas e mamadeiras, guarnições
São Paulo
para porta-blocos, guarnições para liPRORROGAÇÃO
EDIPICI O SANAM:BILL k
guidificadorse e para batedeiras de truClasse 33
tas e legumes, guarnições oe material
de JordioC,P TT LI.N oe
Titulo
plástico para utensílios e abjetos, guarEst,. dr) S.Paulo
nições para bolsas, garfos, galerias para
Têrmo ri° 568.886, de 10-12-1962
cortinas,, jarros, laminados plásticos,
Classe 33
Sabap, Sociedade Anónima Brasileira
5WTflJSTB LA BRASILEIRA
prendedores de roupas, puxadores para
, Titulo'
de Artefatos Plásticos
móveis, pires, pratos, paliteiros. pás 'de
São Paulo
casinha, pedras pomes artificiais. porta..
Termo
568.88C, de 10-12-1962
C las.se 31
pão, pulseiras para relógios, protetores Metalúrgica Zenith S. A., Indústria c
Para distinguir: Correias de transmis- para documentos, puxadores de água
Comércio
são para motores e para outros apare- para uso doméstico, porta-copos, porta.
Rio Grande do Sul •
PASSE UM BOM rn;
lhos, tendas, lonas, mangueiras, arrue- níqueis, porta-notas, porta-documentos
las, anais de vedação para junções, ti- placas, rebites, rodinhas, recipientes, suCAWANIO OS SAPATOS
PRORROCAÇIO
ras ecaneletas para juntas de vedação, portes, suportes para guardanapos, sa-1
MEWDIA
taipas e rolhas para pias, cordoalha, leiros, tubos, tigejas, tubos para ampo..
ZENITH
barbante, buchas, gachetas, cordas, ro- las, tubos para seringas, travessas, tipos
Indastria Brasi 1G1 ris
lhas ed cortiça, tampões e tubulações de material plástico, sacolas, sacos, salClasse 36
quiabos, vasilhames, vasilhames para,
para vadações
Frase' de Propaganda
acondicionamento, vasos, xícaras, colas;
Classe 11
a frio e colas não incluídos em outras'
Termo n" 568.874, de 10-12 1962
Termo n° 568.887, de 10-12-1962
Instituto Pinheiros, Produtos Terapêu- classes, para borracha, para corturnes, Para distinguir: Torneiras de metal ou ' Organização Noa° Lai Limitada
para marcineiro, para sapateiros, , para
ferro
ticos S. A.
Pernambuco
vidros, pasta adesiva para correias,
São Paulo
568.851,
de
5-12-1962
Têrmo
n9
pasta e pedras para afiar, esmeril em
pedra, em pó, em disco, em pasta, para "Deposito Santa Rita" Comércio de
Ferro ,Aço e Metais Limitada
moer e desgartar. rebolos, adesivos para
PRORROGÃÇÃc
Sia Paulo
tacos, adesivos para ladrilhos e adePINHEIROS FA 011JTI C CE sivos para azulejos, anéis, carretéis para
tecelagem e guarnições de material
SAYrA RITA
plástico para indústria textil
Classe 32
09Mga lear.35.
11 ,44fiEWWW.M.,M :::**41:21;11.
Cl.isst 5
Para distinguir: tornais,, revistas e
Têrmo n° 568.876, de 5-12-1962
alpacas,
boletins
Para distinguir: A.,o
Sabap -- Sociedade knanitria
bronze,
chumbo,
estanhos,
ferros,
niguel
leira de Artefatos Plasticop
Têrrno n° 568.875, de 10-12-1962
Classe 33
e zinco, não trabalhados ou parcialmenSabap — Sociedade Anon ma BrasiTitulo
São Paulo
te trabalhados
leira de Artetatos Plásticos
Classe
36
n°
568.888,
ae 10-12-1967
'rarnio
São Paulo
Têrmo n° 568.882, de 10-12-1962
Cia.
Limitada
6
Caleb
Para distinguir: Calçados em geral. alAlcides de Toledo e Silva
Pernambuco
percatas, botas, botinas, chinelos, galo•
São Paulo
chas, perneiras, sandalias, sapateia saICUEN-KUEN
patos desportivos tamancos
rIcio SAMALMAI A

_Indústria Brasileira

Termo n° 568.8a7,. de 10-12-1962
Vecambras — Metais Preciosos Lida

EDI
SX0 PAULO-CATITA 1

Classe 28
taara distinguir: Artefatos de material
Classe 'n
São Paula
rylon: recipientes fabricados de materi talo
rial plástico, revestimentos aonfercionaTermo a° 568.883, de 10-12-1962
dos de substancias animais e vegetais:
Importadora Pintais Limitada
araolas, açucareiros, armações para ócuSão Paulo
ttaos, bules, bandejas, bases para teleF O S'
gens. baldes, bacias, bolsas, caixas,
indiastria
Brasileira
carteiras, chapas, cabos para ferrainentaa e utensílios, cruzetas. caixas para
IMBU
acondicionamento de alimentos, caixas
is material plásticos para baterias. coa.Clases 5
Clai;st. is
•
Liores, copos, canecas, colheres, conchas.
eestas para pão, cestinhas, capas para Pa.a distinguir: Solda prata (um tipo Para distinguir: Aparelhos para cortai'
cai-elos
de solda !orte)
:inanis e para livros, cálices, cestas, cas-

r-- A-G

E,SPECIFICO NOP

ALVEJAR TECIDOS.
saarncApoto:
CALE B & CIA. LTD
DtHotMES CO Accol3ARRos,40
sl,k5

Classe 46
Para distinguira Agias de lavadeira

1102 Quinta feira 4
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Termo n° 568.539 de 10-12-1962
•
Caleb Es Cia. Limitada
•
. Pernambuco

Termo n° 568 . 396, ie 10-12 :1962 .
Estruturas Sul Metal Limitada
Rio Grande do Sul

1 1....:4 'ALVEJADOR

E

i

Si :10-PIVE.Ya

aiiIS

(S:ção III)
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Teimo as 568.904 de 0-12.-l962
Iaasa S. A.„ 1:n tação Camérclo
Paraná

Ssl-Motd

Siti
IMPORIAM E COMtlieli

Nome C,orner,.:31,

Pr2QPi
l ei

remo n° 563.597,

de

i

Orega
vp"ei.
1 ttIMMIKA*
V
.........

utioniar » RellreentatOeS

,..
L—TCALES
ÇCIS1.17/5A.

Comercial

Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, fios
Tèrmo n" 568.935, de 10-12-1962
de linho, canhamo e luta, fios de-Seda
Frigorifico Clevelandanse S. A., Indús- naturala rayon e fios de lã para tecelatria • e CornSrcia
gem, para bordar, _para costura, vaco:
Paraná
tagem e para crochet, fio plasticos e
fios impermeaveis
Nome

10-12-1962

"Clomar", Represantaçõss Limitada
,
Paraná

1
n .=_
-.

P

•
Classe '46
Lara distinguir: &atui de. lavadeira
- Termo n° 568.390, de 10.12-1962
Sociedade Comercial •Radiosad Ltda.
Paraná

Classss: 6 — 37
Titulo
Termo n° 563.a98, de 10-12-1962
Igasa S. A., Importação e Conu5rcio
Paraná -

COMERCIAI. RAMOSA°
Ciases 8
Titulo

CRISTO REI
Indústria Brasil,eirs
Classe 4
Para distingu.r Pasta mecanica

.1

Termo n° 568 8(...2, de-10-12-1962
Roberto João Ferro.nato
Psaria

i."iitateljieti.

lndústria Brasileira
Classe .12
Para distinguir: Aquardz-nte de cana
'

4

GASA
indústria Brasileira

Térmo n' 568.391, de 10-12-1962
inaastrias
' de Pasta Cristo Rei 5. A.
Paraná

1:

Termo n" 568.910, de 10-12-1962
Indústria Brasileira de Meias S. A.
•
sao Paulo

• Termo n° 563.893. de 10-12.1962
Serraria Nossa Senhora das Graças
Limitada
Paraná

•

Serraria Nossa senhora
de Graças
Classe
Fanfo
Termo u" 568:894. de. 10-12-1962
Comercial Iguaçu Limansia
Paraná

Coniercial 104
• classe 41
Título
•Termo n" 568.895 6 10-12-1962
Estruturas Sul Metal Líaitáda.
Rio Grande du Sul

Classe 6
Para assinalar e distinguir genaacamsnte; Máquinas a suas pastes integrantes

Classe 41
Para diitinguir: Alimentação para,aves
e 'animais, rações .alanceadas, banha,
carnes frescas, sêcas, salgadas; em conservas, defumadas, enlatadas, extrato de
-carne, farinha de carne, farinha de os..
sos, gorduras animais e vegetais para
fins culinários, lin:suas, linguiças, mortadelas, paios, presuntos, salsichas salames, toucinhos salgados e defumados,.
charques

Termo n° 568.999, de 10.12-1962
Igasa S. A., Im portação e Comercio
Paraná
Classe 7.
Para assinalar e distinguir genéricemente: Máquinas de agricultura e horticultura e suas partes integrantes. Grandes
instrumentos ag sicalas inclusive trato.
res
Tèrmo n° 563.911). de 10-12-1962
Igasa S. A., Importação e Comérsao
Parati.

Classe 8
•
Para assinalar e distinauir genericamente: Instrumentos de precisã.), iwtruitie1.
tos cientificos, aparelhos de uso comum,

Ei s -.

Titulo

Paranl

Termo n° 568.902, de 10-12.1962
Igasa S. A., Importação e Comércio
• Parana
Classe 21 •
Para assinalar e distinguir genéricamente; Veículos e suas partes integrantes,
exceto mauinas e motores

mem

Cl,,
ss 40

Termo ri? 568.901, de 13-12-1962
lgasa S. A., Imp ortação e Comercio

Térmo n° 568 903, de 10 . 12-1962 '
Igasa S. A., Importação e Comércio
Paraná
' Classe 47
Para assinalar e distinguir genéricamen;
Indústria Brasilein
te: Combustíveis, :uhrificantes, substán-:
cias e produtos destinados à iluninação
Classe 16
e ao aquecimento
Para distinguir; Estruturas metálicas

SUL 'METAL

Termo n° 568.912, de 10-12-1962
Indústria Brasileira de Meias 5-, A.
São Paulo
Classe 36 Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, bana*
doures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, chada;
cachecols, calcados, chapéus, cintos,
Termo n° 568 906, de 10-12-1962
combinações. corpinhos, cuim
Frigorifico Clevelandense S. A.. In- cintas,
de senhoras e de crianças, calções. caldústria e Comércio
ças, camisas, camisolas, camisetas, cue• Paraná
cas, ceroulas. colarinhos, cueiros; saias,
casacos, chinelos, dominós, echaaaas:
Fantasias, fardas. para militarese coles
giais. fraldas., galochas, gravatas, gorais, logos de !Ingeria, lagunas; leques:
itivas ligas. len ç os. manhãs, Meias.
maaas. mantas, Mandrião, mantilhas: paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, pouches, polainas, pijamas; pu.
Classes: 33 — 41
nhos. perneiras, quanonos. regalos,
Sinal de Propaganda
robe de chambre, " roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
Termo n° 568.907, de 10-12-1962
sweaters, shorts, sungas. stolas.. sou, Móveis Marfim Limitada
tiens„ siacks, taier, toucas, turbantes
Paraná
ternos, unitonmes e vestidos

insrtutnentos e aparelhos didáticos, moldes de tôda CSOCie, asessórias de aparelhos elétricos, inclusive tios, lâmpadas, tomadas, soqueass. válvulas, aparelhos fotográficos, máquinas minutes, discos gravados e filmes revelados

Classe 1!
Para assinalar e distingi' r genéricamsnte: Ferramentas de tôda espéc ie, exceto quando parte de mássuina, fsrragens
e cutelaria em geral. Pequenos artigos
de qualauer metal

Tanino n° 568.911, de 10-12-1962
Indústria Brasileira de Meias S. A:
' São Pado
Classe 23
Tecidos era peçhs 'em geral: Algodão,
cânhamo, linho, Juta raiai, caroá, pacopaco. seda natural e raion tecidos plásticos e tecidos impermeáveis

Termo ri 9 568.908, de 10-12-1962
Dame
Cabeldreiros Limitada'
Pernambuco

•

uame -Cabeleireiros. Ltda..
Nome Comercial
Termo n° 568.909, de 10-12-196 2
Companhia Brasileira de Algodão
Paraiba Ç

Companhia brasileira
de Algodão
Nome Comercial

Térmo n°-.568 913, de 10-12-1962
Ansalvasco Comércio e Indústria S.A.

•

Rstaeio da Guanabara _

pansrroatic
Indústria

tsrasiletra

Para distinguir: Óleos 1ubri4icantes e

para amortecedores, óleos paraaaquecia
mento, óleo par adescarbonização, óleo
para fabricação' de gás, óleo para Iluminação
Termo n° 568.914, de 10-12-1962
Ansalvasco Comércio e Indústria S.A.
Estado da Guanabara
•

Transmatic Fluid
INDUSTRIA BRASILEIRA I
Para distinguir: Óleos lubri‘izaates e
para amortecedorsas óleos para aquesimento.' óleo par adescarbonização óleo
para fabricação de gás, óleo para
nanacão
• -
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Térino n° 568.915, de 10-12-1962
A. 1. Retines S. A. indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul

PRORROGACÃO

tróficos cutáncos de origem circulatório
Têrmo n° 568.920, de 10-12-1962
Indústria e Coaiarcio de de origem traumática e em tidas
Cristalplex
reações infiamatórias
Vidros Lim toda
São Paulo
Tèrmo n' 568 295, de 10-12-1962
Luiz Soares da França Neto
R.IBTAIPLEX
Brasilia
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Termo n° 568.929. de 10-12-1902
Outdoor Publicidade -S7 A.
São Paulo

Indiístria Braeileira

Classe 28
•
Para distinguir: artefatos de mataria 6.rdu
plásticos e de nylon: Recipientes -fabri
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias ainCl Asse 32
Liasses: 25
32 — 33 — 50
mais e vegetais: Argolas, açucareiros, , Para distiaguir: . laaaals almanaques,
Insignia
armações para óculos, bules, bandejas, 'filmes cinematogaificos, peças teatrais
bases para telefones, baldes, bacias, bol- e cinematográficas, programas radioto-,
Termo n° 568.930, de 10-12-1962
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos nicos e de televisão, revistas e textos dei
Laboratório Trevifarma S. A.
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
publicidade unaressos e falados
São Paulo.
caixas para acondicionamento de aliClasses: 6 — 23 — 24 — 35 — 3tiee 37 mentos, caixas de material plástico para
(
'ramo n° 568.926, de 10-12-1952
Sinal de Propaganda
baterias, coadores, copos, canecas, co- Administração de Bens e Negócios Bom
.1/4044:
lheres, canchas, cestas para pão. cestiPastai S. A.
Têrmo n° 568.916. de 10-12-1%2
nhas, capas para álbuns e para livros,
São Paulo
Cerarilica P f ratininga S. A.
cálices, cestos, castiçais para velas, caiSão Paulo
xas para guarda de objetos, cartuchos,
BOM PASTOls
coadores para chã, descanso para pra14) N;
Brasileira
indUstria
tos, copos e copinhos de plásticos para
Ofe
P II/ATININGk
sorvetes, caixinhas' de plásticos para
Classe 40
sorvetes, colherinhas, pasinhas, gafinhos
Industrie' Brasileira 3
• V
ooe.
de plásticos para sorvete, forminhas da Para distinguir: Isilóve.s de aço vidro
plásticos para sorvetes, discos de me- metal em geral: Armários, bancos, bue.4 t.4-0 • 4
Classe 16
sa. eltolos, estojos para óculos, embala. l fés: caixas para rádios caixas para
Para distinguir: — Os seguintes mate- gens de material plástico, embalagens rádios-vitrolas. caixas para televisares,
riais para construções e decorações: de material plástico para sorvetes, es- caixas toca-discos, Camas CairliaCitaS,
Produtos de ame astáltico, material tojos para objetos, espumas de nylon colchões, camiseiras, cdrteiras escolaClasse .fS
fsolante contra frio e calor tijolos. esteiras, enfeites para automóveis, es- res, criados mudos e cristaleiras, diva-is Para distinguir artigos de roucador e
pradutos para tornar irnpermeabilizantes coadores de pratos, funis, formas para estufamentos e almofadas. guasda-ca- perfumarias em geral: Abaixai água
as argamassas de cimento e cal hidrata doces, fitas isolantes, filmes virgens, sacos, guarda-comida, guarda-roupa de beleza, água facial, água de 1avaada,
lica. tubos para concreto, argila, areia." fios de celulose, fechos para bolsas, guarda-louças, poltronas, prateleiras. ãgua de Colónia, arminhos. água de
pedregulho, gesso, estuque. chapas iso- facas, guarnições, guarnições para chu- sapateiras, travesseiros, sofás, sofás- quina, água de 'rosas, água de alfazecanns.toilletes mesas
lantes, placas para pavimentação, temas, amônia perfumada, liquida, em pó,
petas e mamadeiras
lhas, estacas, cal. telas de metal perto
em pedras, para banho, brilhantinas,
Termo n° 568 927, de 10-12-1962
Térino n° 568 921, de 10-12-1962
construções, postes de concreto, cimenbandolinas, batons, cosméticos para o
Cironda S. A.. Administração de Bens cabelo. pestanas, cílios e bigodes.
Renato Antonio Brogiolo
to, peças ornamentais de cimento ou
São
Paulo
crayons, cremes para a pele, carmins,
Estado da Guanabara
gesso para tetos e paredes, lamelas de
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
matai. madeiras para construções, soleilentilhas. em trociscos e em pululas,
ras para portas, vigamentos e caibros.
tremes para barbear, cremes dental,
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas.
GIRONDA
dapaatórios, desodorantes dias i ventes,
janelas. batentes, colunas. balaustres,'
Industrie 'Brasileira
assentias. extratos, estojos de perfumes,
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas
creme para limpeza da pele, e para base
forros, lambris, frisos, portas, portões.
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
grades, esquadrias, calhas, tubos de
•
Classe 19
escóvas para dentes, cabelo, roupas.
Classe lb
ventilação, luvas de junção, chapas Para distinguir: Pinto de um da franPara distinguir: — Os seguintes mate- cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
para coberturas, corrimão, estruturas
gos, galinhas e ovos •
riais para construções e decorações. pestana, 'cílios e bigodes, fivelas para
metálicas, grades ou telas de arame
Tênno
n°
568
922,
de
10-12-1962
Produtos de base •asfáltico material c cabelo. glicerma perfumada para uso
para aorros ou armações para
toucador, grampos para o cabelo,
Ciaria-luneta
Rodrigues
isolante contra frio e calor tijolos, de
construções
geléia de petróleo perfumada, lápis
Estado da Guanabara
produtos para tornar impermeabilizaates para maguilagem, lança-perfumes, loTatuo n' 568.917, de 10-12-1962
as argamassas de cirnent . e cal hidrau- ções, líquidos dentifrícios,
em pasta, em
Cerâmica Piratininga S. A.
Lica, tubos para concreto, argila, areia, sabão, cai creme, em 'elixir e em pó,
S So Paulo
pedregulho, gesso, estuque. chapas Iso- líquidos para ondulação, permanente.
lantes, placas para pavimentação, te- lixas para unhas, laque, 15/eos para o
MRAMICA PIB/TINTO& BA.
lhas, estacas, cal. telas de metal perto cabelo, pasta e pós para dentes, perfuClasse 41
construções, postes de concreto, cimen mes,' petróleo ara uso de toucador,
Para
distinguir:
Balas
Nome Comercial
to, peças ornamentais de cimento ou pastais e p6 para as unhas. on-pons
Termo n° 568.923, de 10-12-1962
gesso para :atos e pasades. lamelas de para pó de arroz, papéis perfumados.
Termo n° 568.918, de 10-12-1962
Clarimundo Rodrigues
metal, madeiras para construções, solet- carminados, e com pó d't arroz, pentes,
Clinica Santa Luzia
Estado da Guanabara
ras para portas, vigamentos e caibras. pousadas perfumadas para o embelezaSdo Paulo
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas, mento da cutia, pon-pons, pó de
arroz
Janelas. batentes, colunas, balaustres,
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas,
Clínicas Santa Lunar'
Térmo n° 568.931, de 10-12-1962
forros, lardris, frisos, portas, portões,
Federação das Indústrias do Estado da
Classe
41
grades, esquadrias, calhas, tubos de Guanabara e Centro Industrial do Rio
Classe 33
Para distinguir; Baias
ventilação, luvas de junção, chapas
de Janeiro
Insignia
para coberturas, corrimão, estruturas
Estado da Guanabara
Tétano
n°
568.924,
de
10-12-1962
• Tê...o a° 568 . 919, de 10-12-1962
metálicas, grades ou telas de arame
Etablissements Clin-Byla S. À.
Clinica Santa Luzia
para forros ou armações para
França
Sá, Pardo
construçk,

de 25ia44ela,

GRANJA BRANCA
PARKS

I

CHO-DO

XODÓ

mole;
(Mia

SOM I

Classe 10
Smal le t'sopaganaa

Termo n° 568.928. de 10-12-1962
Outdoor Publicidade S. A.
Sào Paulo

Dertnoclar

sa.

-

Etablissements Clin Byia s. a.
Paris

Franca

Classe 3
'Para distinguir: Um produto fannacau-j
tico indicado
t'IdOS os distúrbios

•

OUTDOOB PUBLICIDADE ont•

Nome Comercial

0,
17,~
Nrsda,
Classe 34.
Artigos da classe

4v
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NO.

Termo n° 568.932, de 10-12-1962
Rialva Confecções Limitada
Estado da Guanabara

Termo e 568.938, de 10-12-1962
• Laboratórios Pierre-Docta S. A,
Estada da Guanabara

Laboratórios
Pierrd Doeta diA
7

4 A ROUPA QUE CaltUISTA

Nome Comercial
Termo n° 563.939, de 10-12-1962
Laboratórios Pierre-Docta . S. A.
Estado dà Guanabara
•

Classe 36
Frase de Propaganda
-

Termo n° 568.933, de 10-12-1952.
Rialva Confecções Limitada
Estado da Guanabara

PRWIROGÂCÃO

confeccõeã
Classe 23 Artigos da classe
Termo n° 568.934 de 10-12-1962
Rialva Confecções Limitada
Estado da Guanabara
Classes: 23 --- 36
37
Titule;

Classe 48
• 'Artigos. da classe

Termo 13.9 568.935, de 10-12,1962
Credi-Calça Calçados de Luxo Limitada
Estado da Guanabara

Classe 36
Para distinguir: Calçados para crianças, homens e senhoras
Tèrmo n° 563.936. de 10-12 -1962

Credi-Calça Calçados de Luxo Limitada
Estado da Guanabara

Nome Comercial
Termo n° 568.937. de 10-12-1962
'Sitio Retirei Feliz S. A.'', Administração, -Incorporação. Comércio' e Indastria
•- . Estado da Guanabara
4_ 001?
e0a,-04-a

mopo v p
Pe-0
• Co,17 40,„
ep„, . seah,.•

-seioa
. ssso
••
ft7p

4.)

47,"

...Nome, Comercial

Ciiisse 11

Termo n° 563.944. de 10-12-1962
E,spedito Quintela

Goiás
Para distinguir. : Passagens e :esramen.
tas de tôda espécie, cutelaria em gerai
e outros artigos de metal não iachddo
em outras classes: acesaar aaspara vai.'
culos. alicates, aiicatés. cortantes - ancinhos', alavancas, arrebites, arruelas: arINDÚSTRIA BRASILE/RA'
golas, aldravas. armações, de metal,
Clase 41
Termo is° 568.941, de 10-12-1962
abridores' de latas, arames lisos e farIbérica Editôra Limitada
pados, aparelhos de 'chá.' e café. assa-. Para distinguir: Fubá de milho, faiialla
deiras,. açucareiros, almotolias. arpões, { de milho, creme de milho e farinha de
Estado da Guanabara
mandioca
arpões de carregar, arcos de -serra;
broca., bigornas, - baixelas. bandejas
Tenho a' 568.945, de 10-12-1962',
bacias.' baldes, bumborneres: bridões
para animais, ules, bebedoures. bola •Vendiex, Ferramentas de Corte Ltda.
São Paulo
de aço, colheres para pedreiros, ca. deados, correntes, cabides, caixa; de- metal
para . portões, chaves, cremonesi anzóis,
(.;1e 32
arcos de pua. chaves , de parafusos caMarca.
lotas, conexões para entanamentos,
caixas de metal, chaves de tenda chaTermo n° 568 942, de 10-12-1962
ves inglêsas. cabeções. canecas, copos.
Lojas Este Limitada
INDÚSTRIA BRASILEIRA
cachepots centros de mesa . coquetelelSão Paulo
•
as
ras, caixas para acond.cionamento de
Classe 11
alimentos. caldeirões, caçarolas. chaleiras, cafeteiras, conchas, cuscuzeiros: Para d.stinguir: Ferragens e. °e a•aanencoadores, colheres,- cavadeiras, canos de. tas de hada espécie, cutelaria em
"
escape de metal. catracas corta arames, e outros artigos de metal não
cadinhos, carretilhas, cabos de metal, em outras classes: acessórios para vaiINDÚSTRIA BB.ASILEIRA
chuveiros comuns, crivos, cruzetas, cor- culos, alicates, alicates _cortantes, anci. vas, curvas de reforço., calibradores. nhos, alavancas, arrebites, arrue/as: arClases 8
canos, canos, chaves de boca, chaminés golas, aldravas, armações de metat,
Pata distinguir: 'Artigos e aparel'aos elé- de metal, #canivetes. distintivos descan- abridores de latas, arames lisos ,e farem,
geral:
aparelhos
tricos e -eletrônicos
so para talheres, dobradiças, enxadas, pados: aparelhos de chá e café! assae artigos para instalações elétricas e esferas, engates, esguichos, enfeites .para deiras, .açucareiros, almotolias arptSes,
hidráulicas: conjuntos de peças 'óticas arreios e enfeites para -automóveis, es arpões de carregar, arcos de serra:
óticas formando diversos aparelhos de tribos, espumadeiras, xtensães, enxadi- brocas, bigornas, baixelas, bandejas
ótica; instalações elétricas e artigos ele- nhas. enxós, esporas, engrenagens: Nd- bacias. baldes, bombonieres: bridões
tilcos e eletrônicos para automóveis: tões de metal folhas de metal que en- para animais. ules, bebedoures., bolas
aparelhos e acessórios de rádios; apa- volve as molas e protege contra o pó de aço, colheres para pedreiros. 'cadearelhos e instrumentos didáticos: instru- e ferrugem, folhas de metal -CM& prd- dos, correntes, cabides, caixas de metal
mentos de precisão: instrumentos cien- tege as molas contra o pó e ferrugem, -para portões, chaves, cremones: anzóis.
tíficos; acendedores, acendedores elé• formões, ferros de cortar capm, ferro- arcos de pua chaves de•parafusoS, ca_tricas. acumuladores' elétricos, apitos, lhos,. facas, facões,. fechaduras, funis: lotas, conexões para encanamentos.
aspiradores de pà, a quecedores, abas- Remas para doces, e bolos. trigidemas, caixas de. metal, chaves de' fenda, chafours.' alto-falantes. antenas, 'acumulado- fruteiras, fivelas e fechos para malas ves inglesas, cabeções. canecas, copos.
res, amplificadorei, anemômetros, anipe- e pastas, freios (para animais), ferra- cachepots, centros de mesa, coquetele1-.
rômetros, assadeiras elétricas' adaptado- gens para aparelhos de bidês, ferradu- rns, caixas para acondicionamento de
res de microscópios. adulhas para fonée ras para animais, frisos, fôrmas.. ferra- alimentos, caldeirões„ caçarolas.. chaleigrafos, aquecedores de "ambiente, apa- gens para tetos de cabine de caminhões, ras.: cafeteiras, conchas, cuscuzeiros:
relhos • de contr‘le e medida. ar arelhos foices. fechos de segurança para por- coadores, colheres. cavadeiras, canos de
de expurgo de contaóle e medida, apare- tas • janelas„ enxadões, auarnições escape de metal, catracas. corta arames.
lho de expu rgo utilaadd na limpeza e de metal,' grelhas. , -garfos. ganchos para cadinhos, -carretilhas. cabos de metal,
desinfecção de sentinas, mictórios e quadros, ,grampos para emendas de chuveiros comuns, crivos, cruzetas, cur-outros ocais, aparehos de igações para correias, guarnições de metal para má- vas, curvas de reforço cal;bradores.
'ligações para banheiros, aparelhos de quinas, guarnições de metal para ba- 'canos, canos chaves de .00ca. chaminés
lar refrigerado, aparehos de ar condi- nheiros e bidés, grosas, gram pos Para de metal, canivetes, distintivos, desceu).-

Termo n 563.940, de 10,12-1962
Laboratórios Pierre-Dacta S. A.
Estado da Guanabara
•
Classe 3
Artigos da classe

IEMIGO

.

E G 1 E"

•

Termo n° 568•943 de 10-12-1962
Lojas Fede Limitada
SIa Paulo

andaimes, Jarras, limas, lâminas- para
barbear, licoreiros, latas de lixos; tetras
e números de metal, larratões a leite,ras,
ladrões e espalhadores • para mictórios,
levantador para de caminhõeS,
automóveis e , p ra veicules em geral.
luvas para' bombas d água, luvas de'
rosqueada para unir as partes late-,
' sais . do eixo, malhos, -machadinhas;
molas .para :portas, martelos, marretas.'
marmitas, maçanetas, molas de vai e
vem, molas para rodas, martelos para
cosinhas, mossas, mancais para rodas,
molas para cadeiras giratórias, matrizes,
navalhas Para barbear, puas, pás, .picaretas, pregos, . picões, ponteiras, parafus
soss porcas, pratos, porta-gélo. porta.
pão, portasjoias, porta-trios, paliteiros,
podões, poi-ta-chaves, potes, protetores
para calçados, porta-copos,' peças pára
amortecedores de choques, peias para 'caixa de direção,, peças para bielas,
peças para barra de s tensão, • pinos
eicntr.cos para veiculos (pivô), peças
aara mecanismo e partida, aça para
ponta de eixo dianteiro,-panelas. portaasalhas postes de metal. paios pinos
de direção, pinos cie molas, parafusos,
pernos trincos, tubos para enanamen..
tos, terminais para barra ir 9.23a0
verrumas, válvulas sanitárias para descarga automáticas nas sentilhas 'aros,
embalagens dé metal

3bépica

industria Brasïleira

.

clonado, aparehos de ata tensão, apareboi automáticos para descarga de agua,
relhos de. refrigeração, 'refrigeradores
réguas de aço, rádios, refletores,. reatores, relays, receptores, rega dores automáticos, relógios, relógios, de ponto e
de, vIg,a, redutores, resistências elétricas
registros para' água: registros para- canais e comportas, receptores de sons.
reatores para luz fluorescente, reostatos,
registros para vapor, registros paa bidê,
para banheiros' , aparelhos bebedouros,
para lavatórios e para pias, secadores
para cabelos patenciômetros. sorveteiras. sincronizaclores, sextantes seleèio
nadores, s,fiSes, sereias de alarme. aparelhos para soldar, soquesa.s, sinaleiros.
reguladores automáticos ou não, aparelhos de televisão. teleuplas, telêmetros.
tomadas. telescópios, teodolitos tecnigrafos; termômetros, tomadas de correntes, aparelhos de ttlégralo sem fio
tansformadores, trenas, torradoes de
cereais„ torneiras de -Compressão, torneiras de alta pressão, torneiras com
dispositivos para aquec:mento de água
telefones, telescópios,- transmissores, toca-discos automáticos ou não: tnbos
conduites, 'terminais para baterias, vol.
tirnetros Ventiladores e válvulas

—490
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ao para talheres, doliradiças, enxadas,
esteras, engates, esguichos, enfeites para
arreios e enfeites para automóveis, estribos, espuinadeiras. xtensões,
nhas, enxós, esporas, engrenagens; botões de metal folhas de metal que envolve as molas e protege contra o . pó
e ferrugem, tolhas de metal • que protege as molas contra o pó e ferrugem
formões, Ferros de' cortar capim, terra.
lhos, lacas. fações, fechaduras, funis;
fôrmas para doàs, e bolos, trigideiras,
fruteiras, fivelas • e fechos para malas
e .pastas, freios (para animais) ferragens para aparelhos de bidês, ferraduras para animais, frisos, fôrmas, ferragens para tetos de cabine de caminhões,
foices.. fechos de/segurança para portas • e janelas, enxadões, guarnições
de metal. grelhas. 'garfos, ganchos para
quadros, grampos para emendes . de
correias, guarnições de metal para máquinas, guarnições de metal para banheiros e bidês, grosas, grampos para
andaimes, jarras, limas, lâminas para
barbear,' licoreiros, latas de lixo, letras
e números de metal, litnatões. leiteiras,
ladrões e espalhadores para mictórios,
levantados para vidros de caminhões,
automóveis e para vetculos em geral.
luvas Para bombas d'água, luvas de metal rosqueada para unir as partes laterais do eixo, malhos, machadinhas,
molas para portas, martelos, marretas,
marmitas, maçanetas, molas de vae
vem, molas para rodas, martelos para
cosinhas, mossas, mancais para rodas,
molas para cadeiras giratórias, matrizes,
navalhas para barbear, puas, pás,. picaretas, pregos, picões, ponteiras, parafusos, porcas. pratos, porta-gelo, porta.
pão, porta-jolas, porta-frios, paliteiros,
podões, porta-chaves, potes, protetores
para calçados, porta-copos, peças para
amortecedores de choques, peças para
caixa de direção, peças para bielas.
peças para barra de tensão, pinos
excntricos para veículos (pivô), peças
para mecanismo e partida, aças para
potta de eixo dianteiro, panelas portatoalhas postes de metal, pinos', pinos
de direção. pinos de molas, parafusos.
pernos trincos, tubos para encanarnentoa, terminais . para barra de tensão
verrumas, válvulas sanitárias para descarga autonfáticas nas sentilhas, cacos,
embalagens de metal

'i lhas, estacas, cal. telas de metal perto
construções. postes de concreto, cimen•
! to, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas de
metal, madeiras para construções, soleiras para portas, vigamentos e caibros
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas,
janelas, batentes, colunas, balaustres,
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas,
forros, lambris-,-- frisos portas, poitties,
grades, esquadrias, calhas, tubos de
ventilação, luvas de junção, chapas
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas, grades ou telas de arame
para 'urros ou armações para
construções

Termo n" 568.946. de 10-12-1962
rinturaria Dias da Cruz Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 568.950, de 10-12-1962
Moulton Revelompents Limited.
Inglaterra

Classe 2
Substâncias e pieparações quimicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitárias

HYDRO LAS TIC

Termo n.° 568 957, de 10-12-1962
Perugina S.p.A. Cioccolato 6
Contetture
Itália

DIAS DA CRUZ

Termo n.° 568.953, de 10-12-1962
The Goodyear Tire 1 Rubber Company
Estados Uni a ,.». da América

Indústria Brasileir3
Classe 40

Flexwing
Classe 31
Mangueiras ',Jata carros-tanque feitas
total ou principalmente de borracha
Termo n.° 568.954, de 10-121962
E. I. Da Ponr de Nemours And
Company
Estados Unklos da Amtrica

eeo..
..,peoc?

LOROX
Classe 2
Compostos e compt. sições para exterminar ervas daninhas

Nome Comercial
~IP

Termo n° 568.949, de 10-12-1962
Purex Corporation, Lid.
Estados Unidas da América

Termo n.° 568.955, de 10-12-1962
The Wellcome Foundation Limited
Inglaterra

ALICSRA/I
•

Classe 3

Substâncias e preparados medicinais e
farmacêuticos

Classe 3
Para distinguir: Pomada se unguentos
' Prorrogação

Classe 1
Para distinguir: Preparados nquidos

Termo n° 568.947. de 10-12-1962
Guandu Indústrias Reunidas Limitada
Estado da Guanabara

10-12-1962
Califórnia Chemical Comany
Estados Unidos da América

Indústria Brasileira

bo, sulfonatos de sódio, einulsionantes
Classe 24
Classe 1
Cadarços, fitas, cordel, cordões,
Ácidos cresilicos, ácidos na‘tei.1,cos,
pingentes e alamares
naftenato de cobre, naftenat ode chumClasse 31
bo, secantes naftenatos, ácidos. alifáíi- Lonas para çreios; canaletas e pestanas
cos, sulfonatos de sódio, emuls,onantes,
para vidraças de automóveis
agentes molhantes ou agentes uraectan Classe 39
tes, olibutenos, odorantes para qas (sul- Arruelas, pinos, pneus, fitas e cordões
furetos cíclicos tais como o tootano),
de borrachas par aautomóvels
odorantes para gás liquefeito de petroTermo a.° 568.962, de 10-12-1962
leo (com predonanio de mercariam de
Isaard El Cia. S.A. Comércio e
ponto baixo de ebulição) antalisadus
Indústaa S.A.
para o processo hairoformer, aornpostos
Sia Paulo
aromáticos, anidrido Itálico, ftalato dibutilico, alcanas, aditivos para Naos
Prorrogação
lubrificantes, xilm, beenzol, xilénos,
compostos 3ual tenários

'DOCELAB

Termo n° 568.948, de 10-12-1962
Eletrônica Santa Cecilia Limitada
Eletronscel
Estado do Rio de Janeiro

Classe 33
Para di,stinquir: Lavagem de roupas em
geral

uanciu

Abril de 1963 1105

Termo a.° 568.956, de 10-12-1962
The Norwich Fharmacal Company
Estados Unido: da América

VALSYN

Artigos da class,

Termo n.° 568.963, de 10-12-1962
Isnard 6 Cia. S.A. Comércio e
Indústria S.A.
São Paulo

Prorrogação.
DOUGLAS
Inaj stria Brasileira
.

Classe 6.
Geradore selétricos
Termo n.° 568.964, de 10-12-1962
Irmãos Bruderer S.A. Fábrica de

Tecidos Semper .— IDEM
São Paulo

Prorrogação •

BR UD ER
IndAlstria Brasileira
Clsase 23
Tecidos em geral
Termo n.° 568.965, de 10-12-1§62—
Mano SilvestrInl
São Paulo
a

raoitoCiçi0

Termos ns. 568.951 à 568.952, de
Classe 41
Artigos da classe
Classe 41
Doces, pastilhas de chocolate,
caramelos e confeitos
Termos as. 568.958 à 568,061, de
10-12-1962
Tecelagem de Cadarços Itatiaia S.A.
São Paulo

Classe 16
rara distinguir: — Os seguintes materiais para construções e decorações:
Produtos de oase astáltico, material
Industria Brasileira
"
isolanto contra frio e calor, tijolos,
r
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráuClasse 28
, Classe 2
lica. tubos para concreto, argila, areia.
pedregulho, gesso, estuque, chapas ao- Ácidos cresilicos, ácidos naftênicos. Frisos, arruelas, sinos, recipientes, corlan'es. placas para c. vimentação, te naftenajo de cobre, naftenato de chilra- dões e fitas plásticas para automóveis

Termo n.° 568.966, de 10-12-1962
Mario Silvestrini
São Paulo
P11011ROCaÇief
,

WVIM

e- masa maus
Classe 41
Artigos da ciam.

1106 Quinta-feira
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Termo n.° 568.967, de 10-12-1962
Perugina S.p.A. Ciocrolato
Confetture
Itália'

Teria on" 568.972, de 10-12-1962
J. M. Ramos
Pernambuco

Abril de 1963

Tann on" 568.978, d e10-12-1962
A. Levy
Pernambuco

Termo n" 568.984, de 11-12-62
Transfarna Ltda,
São Paulo

TRANSFAMA-

;Ind.. Brasileira'
Indústria Brasileira

Classe 41
Chocolate

Indústria Brasileira

Classe 41
. Fubá e_.açúcar

Classe 36
Artigos da classe

Termo ti.' 568.973, de 10-12-1962
Ramiro Almeida Gama
Pernambuco

Termo n.° 563,979, de 10-12-1962
A. Levy
Pernambuco

Têrmo

568.974, de 10-12-1962
M. Sales 5 Cia.
v'arnambilco

Oft. .grded

Classe 41
Chocolate
Termo n.° 568.969, de 10-12-1962
Péricles do Amaral
Guanabara

Meio &cuto
de Espetáculos

Nome Comercial

‘(*C3
-

V Classe 36
Artigos da classe

Têrmo n.° 568.980, de 10-12-1962
Perugina S.p.A. Cioccolato
Confetture
Itália

Termo n.° 568.970, de 10-12-1962
Hélio Araujo Marques
Guanabara

Classe 41
Fermento químico em pó

I

71g"
ra
eram. deMras
ffin
tenuen
•
me* e. gera..
1i Me erase~

1

Termo n.° 568.981, de 10-12-1962
José Roberto Ribeiro Bastos
Guanabara

,CONFECÇljES,
LABOR
Classes: ' 1, 36 • 50
Titulo
Termo n.'558.989, de 11..12-62
Itacê — Serviços e Administração
S. A.
s:to Paulo

Casse 40
Colchões

ITAC.
Ind. Brasileim

Classe 50
O timbre da sociedade a ser aplicado
Termo n.° 568.982, de 10-12-1962
em papéis de correspondência e
Promoservix
Assitência Técnica .—
' contabilidade
Relações Públicas e Publicidade Ltda.
Guanabara
Têrmo n.° 568.977, 'de 10-12-1962
Termo n" 568.990, de 11-12-62
Participações Induarrinis
Centro Sul
Guaiba Indústria e Comé.rcio Ltda.
e Comerciais Ltda.
SN,- Paulo
São Paulo

ProffloseMx

Classe 48
Artigos da classe

Classe 50
Compra de materiais e produtos para
a consecução dos objetivos civis, ademais compreendidas dentro da classe

Ténia° n" 568.971, de 10-12-1962
—
Manoel Melo da Rocha
Pernambuco

Termo n.° -568.983, de l0-12-1962
Le Mey Comércio, Indústria e
Representações Ltda.
Rio de Ianeiro

9
_
_
l Indústria Brasileira
Classe 41
torrado e moído e fubá
,

Classe 16
Para distinguir Material para construção e adôrno de prédios e de estradas

Classe 16
Tijolos

se
ra

43eTt

PREZKO

T'èrnjo- 11.9 568.988, de 11-12-62
José Costa. Nunes
São Pa-11,-)

•Termo a.' 568.976, de 10-12-1962
Olaria Bazbosa Ltda.
• São Paulo

Indústria Brasileira

essram

Termo n.° 568.987, de 11..12-62
Prezko Ltda.
São Paulo

Classe 41
Artigos da classe

ANATO MI CO,
-1,Z7:: n
.77"..:;;

Artigos da classe

‘Ind. Brasileira]

etrukin5SERSZI
Indústria Brasileira

PRORRÓGAÇA0

ANDEIS
Ind. Brasileira

»

• Termo n" 568.975, de 10-12-1962
Luiz de França Barbosa
•
Pernambuco

Classe 32
Programas de televisão e rádio

f

- Teimo n" 568.986, de 11-12-62
Confecções Carvalho Ltda.
São Paulo

Classe 42
Aguarlente

PERUGIA-ITALIA

Termo n.* 568.985, de 11..12-62 ,
Roger L. Valentia
São Paulo

Classes: 25, 33 e 50
Titulo
-

Indústria Brasileira

croarn
BACIO

•

CALMA Dr;
! ARTE Rucn

i 'Têrnio n` 568.968, de 10-12-1962
• Perugina S p .A. Cioccolato
..;
Conletture

-s

Classe 50
Papéis de carta, memorando, envelop..,
cartões de visitas e comerciais, faturas,
avisos, recibos, 'títulos, cheques, letras
de câmbio, duplicatas, prcxnissOrias
ações

GRANI'
'Ind.. Brasileira'
Classe 36
Gravatas e lenços
Termo n.° 568.991, de 11-12-62
Relojoaria Universal Ltda. •
• Paraná ,

UNI

Classe 50 .Artigos da classe

Indústria Brasileira
Classe 8

BraSaileiri

Casse 13
Bijouterias, jóias e pedras preciosas e
semi-preciosas

MARIO OFICIAL (Seção III)

Quinta-feira 4
Têrcao n.9 568.993, de 11-12-62
Ektrificadora Rural e Industrial Ltda.
Paraná

Termo- n.9 569.003, de 11-12,62
Cia. Idarna Comércio Indústria e
Importação
s' Paulo

)RURAL E -a
I NDUSTRIAL —
Ind. Brasileir11,,

'ÇIA.

CMRCIO

INDUSTRI1 E

1IMPORTAÇA0

Classe 50
O timbre cia sociedade a ser aplicado
em papéis de correspondencia e contabilidade
Termo n.9 568.994, de 11-12-62
Sociedade Civil e Imobiliária de Santos
"Socisa"

So Pu!o

Nome Comercial
Tênmos as. 569.004 a 569.006, de
11-12-62
Impar Ltda.
Paraná

itt P

, SOCISA
!Ind. Bras1le1rà1'

and. Brasile—Irã

Classe 50
O timbre da sociedade a ser aplicado
em papéis de correspondência le contabilidade •

Classe 15
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Classe 49
Artigos da classe

Têrtno n.9 568.995, de 11-12-62
Guaiba Indústria e Comércio Ltda.
jo Paulo

r-( BYRON Ind. Brasileira.

Térmo n.° 569.007, de 11-12-62
Impar Ltda.
Paraná
1 7MPAR hP DÁ

Classe 36
Gravatas e lenços
Termos na, 568.996 a 568.998, de
11-12-62
Manoel Saraiva Er Ca. Ltda.
P.ahis
roAsk

Nome Comercial
Termo n.9 569.009, de 1I-12-62
Tecnomont Sociedade Técnica de Mon,
tagern e Representação Industrial Ltda,
Sc
S Paulo

C/asse 33
Titulo
Termo n.9 569.012, de 11-12-62
Adolfo S. Dornelies
Rio Grande do Sul

'OAUCHA
l'O.UTO PEÇAS-

Classe 36
Artigos da classe

Cases: 6, 7. 11 r 21
Titulo

Termo n.9 569.000, de 11-12-62
Manoel Saraiva es Cia. Ltda.
Sabia

Termo n.° 569.013, de 11-12-e"
Sacarias Titanus Ltda,
São Paulo

MANOEL SARAIVA,
E CIA. LTDA. 'I
Nonze Comerciai
Termos as. 569.001 e 569.002. e
569.010 e5 69.011. de 11-12-62
Adolfo S. Dornelles
Rio Grande do S,

GAIICRA.t

Ind. Brasileira,
Casse 11
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe
Classe

7

Artigot da classe
Ciasse 21
Artig os da classe

12 I 2 A N

111.n

Termos na. 569.016 e 569.017, de
11-12-62
Armando Curta
S; Paulo

U 8
%.

¡

Ind. Brasileiro,

!P0 R K

madores, lâmpadas, lanternas, pilhas dl.
tricas, aparelhos para alta e baixa temo
são; isoladores, antenas, campainhas, fu.
siveis, chaves de alavancas, chaves au.
tomáticas, refletores, bobinas, isoladores de correntes elétricas, reatores para
luz, interruptores, resistências, termôme.
tros, relógios, apaiellios de comunica.
ções internas, atuperómetros,
tros, velocímetros, contadores de rota.
çãc, medidores de pressão, barômetros,
medidores de sintas, medidores de In.
cervatos, micrómetros, níveis de água,
anels de calibrar, calibradores, anela&
metros, indicadores de níveis, aparellms
para medição,. válvulas de redução, maçaricos, extintores de incêndio, sereias
de alarme, antografos, miras de qualquer graduação, acumuladores, mostra.
dotes, reatores, diais, termômetros, bo.
binas, radiadores, cabos condutores elé.
tricos, geradores, tnagnetos, distribuição
(distribuidores de corrente elétrica)
Termo n.° 569.019, de 1I-12-6
Otto Roberto Sandaval
Paulo
FUNCAFE

Ind. Brasileira
Classe 41
Café torrado, moido ou em grão
Ternas 21. 9 569.020, de 11.12-62
Comercial de Pneus Sansão Ltda.
Sá: . Paulo

,SANSZO..
Brasileirit•
Classe 39
Artigos da classe

Termo n.° 569.021, de 11 - 12 - 62 .
T,'ransmaq Transporte de Máquinas
Classe 41
Ltda.
Para distinguir carnes em geral. lingui,
Sso Paulo
ças, lombos, mortadelas, paios, presuntos, salames, salsichas. xarques atum;
i'RANSMAg
camarão, bacalhau. mariscos, condimentos, conservas alimentícias. massa cie
Brasileirã)
tomate, óleos comestíveis, azeites, sal,
açúcar, café, mate, margarina, manteiga:
Classe 21
cangica, arroz, mostarda, feijão. ce- Automóveis, caminhões, ônibus e aviões
reais, farinhas, massas alimentídas, piTermo n.° 569.022, de 11-12-62
menta, v.nagre, /atidnios, leite condenMilton Silva Lima
sado, queijos. cremes. requeijão. bati'
as Paulo
nilhas, geléias, frutas secas. cristaliza.
das e cm caldas. rações para aves e
animais

REPRESENTAÇIO
INDUSTRIAL •

Classe 48
Artigos da c/asse
Classe 36
Artigos da classe

CASA NOVAES
'Ind. Brasileira)

S

TECNICA DE'
MONTAGEM E

Classe 33
Artigos da classe

,

Têrrno ri.' 569.015, de 11.12-62
Atinando Curta
s Paulo

'TECNOMOIfT
SOCIEDADE

NOVÁÉ

Termo n.9 568.999, de 1 1-12-62
Manoel Saraiva Er Cia. Ltda.
Bahia

a

bolachas, baunilhas, este em é e em
grão, camarão, canela eia au e era pó.
cacau, carnes, chã, caramelos, chocolates. confeitos, cravo cereais, cominho,
creme de leite, cremes alimenticios, croquetes, compotas, cangica, coalhadas,
castanhas, cebola, condimentos para alimentos, colorantes, chouriços, dendê,
doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas. enxovas,
extrato de tomate, farinhas alimentícias,
feijão, figos, frios, frutas secas, naturais
e cristalizadas, glicose, goma de mascar,
favas, féculas, locos, faseio, tormentos,
gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina, goiabada, ' geléias, hervas doce,
herva mate, hortaliças, lagostas, /Ingiras, leite, leite condensado, leite em
pó, legumes em conserva, lentilhas. linguiça, /ouro, massas alimentícias. mariscos, manteiga, margarina, marmelada,
macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela,
nós moscada, nozes, óleos cosmetivels,
estras, ovos, pães, paios pralinês, pimenta, pós para pudim. pickles, peixes,
presuntos, patês e petit-pois, pastilhas.
pizzas pudins, .queijos, rações balanceadas para animais. requeijão, sal, sagü,
sardinhas, sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de
tomate e' de utas, torrsdas, tapioca,
tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de anirnais e aves.
• torrões, toucinho. vinagre

Abril de '1963 1 107

•

Classe 24
Artigos da classe

talutól-ssu,
geral

NONO

Massa 41
Para distinguir: Alcachofras, aletria,
alho. aspargos, açúcar. alimentos para
animais, amido, amendoim. ameixas,
ansendias, araruta, arme., .atum, aveia
avelãs, azeite, azeitonas. banha, bacalhau-- balas biscoitos hos4ssas
•

Classes: 33, 50, 16 e 2)
Titulo

Têrmo n..9 569.023, de 11-12-62 .
Bar e Restaurante "El Reno" Ltdt
Classe 6
Paulo
P ara distinguir:
d
Máquinas e motores em

Classe 8
T4rino n.9 569.014. de 11-12-62
Mercearia e Casa de Carnes do Nono Para distinguir: Aparelhos elétricos em
geral, inclusive televisores e rádios
Ltda.
Sã. Paulo
Termo n.9 569.018, de 11-12-62
Caoru Sasalci
São Paulo

'MD. CZASLEIRA

NIERITO
eft7BLICiDADL,

snrasi 1 e- r
Classe 8
Para distinguir: Ventiladores. exaustores, aquecedores. aspiradores, condensadores, comutaducts aparelhos para solds elétrica, bateria selétricas, rádio-receptores, válvulas, para-raios, transfor-

EL RENO
Classe 41
RefektSes prontas e a Is arte'.

_
Termo n.9 569 . 024, de 11-12-62
Reinico — Represntaçães Importação e
Comércio Ltda.
São Paulo

REIMCO
Classe 50
Impressos em gemi .

1108 Quinta-feira 4
Testno n.° 569.025, de 11-12-62
sErivernizadora Gráfica "Fulgor" Ltda.
Sã, Paulo

MARIO OFICIAL (Seção H)'.

lacsueciniento. de ar comprimido, de
costadores de visão, etetmetros, filmes
bússolas, cronômetros. comutadores.
de rádio, de salvamento de telefonia
sem fim, de telegrafia sem fio, de televisão de barbear, • de engarra‘ar, de
Aspiradores de pó elétricos, ínitomátiIND. BRASILEIRA
cos ;listribuiclores balanças, bitolas,
secar os cabelos e devaporizar liquidos,
Classe 38
maçaricos, megafones, inegametro, miPapéis invernizados e papéis impressos controle, de galvanoplastia; de medição,
.invernizados
crofones adornetros, pantóg7afos» pên• Termo n.° 569.026, de . 11 - 12 - 62
dula, pick-upe, pipetas, p:rometroa profieprexim Representações Exportação e vetas, puxador de_ tilmes. , raci:adoree
refletores de bateria, réguas, reguakloImportação Ltda.
res, re/ais, relógios reostatos, res `stenPaulo
das elétricas, escarimetros, suta, -tacômetros taximetrcis teletones, telégrafo
telémetroS, tubos acústicos, adômetros,
_válvulas, velocímetros, vibradores. ,
volômetros e nimozimetros

•

Abril- de 1953

•

('eiapó; giz para fins industriais, al- ct a yons, cremes para a pele, ca rtn us,
I`avaiade, • seCantes, • amua, corantes mi- cheiros em
pastilhas era tah'etes
nasais pata uso nas indústrias antieia " croilscos e eupautas.
detonantes,. anti:incrustantes e desin- cremes para barbear. cremei
m dental.
crustantes e desincrustantes para caldei. clepilatortos, desodorantes dissoi
!ras. arsênico, alcatrão, benzina, !anon- de pó de arroz, esmaltes para urinas.
na. acetato de celulose, narato de po eamicias estratos estamos ris pettuMes,
tásalo, nitrato,. de Sódio, acetato de ,r,-me para limpeza da pew. e pa:a base
cliumbo„ acetato de' ' dobre, acetato de escóvas para dentes,- cabelo, roupas.
potássio, acetato de anánio acetato 'de. tílias e unhas tixadres para o cabelo.
sódio e de potássio, ácidos organiceis, pestana. cilios e bigodes tivelas para
creoseito para uso :nas 'indústrias, pas : a -cabelo, glicenna peitumada para uso
péis e preparações contra a- ferrugem, de toucador: grampos ,para o cabelo,
! geléia de. petróleo perfumada • lápis
produtos químicos para'• impressão,' ciopara maquilagem, lausa-perfumes. Ao.
co. alumen, antimónio, sulfato' de há- , iões. líquidos dentifricioa.em pasta, em
suitato de cobre cristais
Sódio.
; sabão, em :mine, em elixir é em pó,
biclorefoá -.de estanho, eter, glicol,
tiquidos para ondulação permanente,rose, goelina,
hidrosi ;ltitos, hidratos.1"
in
lisas para. unhas, laguê, óleos para o
iod
ioclureto, ioclico (ácidos), sais cabelo,. pasta e pós para dentes. pariu. Inorgânicos e albumina
ires. petróleo ara uso de toucador.
Classe 2
pastas e pó para as unhas. on-pons
.IND. BRASILEIRA
Substâncias e preparações químicas para pó de arroz papeis perfumados,
Termo n.° 569.029, de 11-12-62
• Classe . 8 '"
usadas na agricultura, à saber: aduiscs• carminados, e com pó de arroz, pentes,
— Imortadora, de Ferramen- adubos
Para distinguir: Aspiradores de pó. apa- I. F.
artificiais para o solo, álcalis pomadas perfumadas para o embelezaA.
.S.
/
tas
de
Corte
relhosrelhos de gravação,. aparelhos de
para fins agrícolas, bactericidas, ceras mento da cutts. pan-pons. pó •• de
Sc Paulo
ar refrigerado. aquecedoses, abat-jours.
para enxertos cianamIde de calcie
arroz
alto-falantes, antenas, balanças. batecomo adubo para o solo, detumadores,
deiras, bobinas; b,nóculos. ' bules eletri• Termo n.° 569.038, de 11-.12-62 '.
desinfetantes usados . na agricultura e
cosi chuveiros. coqucteleiras. aparelhos
na horticultura, escórias básicas "ara Irmãos NIason Ltda.
de comunicação interna campainhas ele"
Saci Paulo
adubos, essências para exterminar anitricas, condensadores. chaves elétricas,
mais e plantas daninhas, extratos de
comida dores,. aparelhos cinema tog ráfir
guassla Para fins hortícolas, tertiliz
cos. chassis, aparelhos de comrõle de
tes para o solo. tormicida. guano,. inse
som, chaves de tomada. discos.. diais,
Classe . 5
•
tifugos. massas para enxertos, pastilhas
enceradeiras espremedores eletricas. espara
destruir
insetos,
preparações
para
;
Aço,
alpacas.
alutninio,
bronze,
chumbo,
tufas. esterilizadores.. fogões, tornos e
preservar o solo, preparações para aes- 1cobre, latão, ferro, estanho, 'liguei,' latão
fogareiros elétricos, aparelhos fotográ;NU BRASILEIRA
e zinco .
trair insetos, hervas e plantas dani_
ficos 'erros elétricos. • fervedores. forMias, sais para fins agricolas, sais pa,a
nos elétricos, tusiveis. filmes-revelados.
Termo a.° 569.039. de 11-12-62 •
•
fins horticolas, substâncias' quinaras 1
aparelhos de freqüência mociulada, foI'Lan-.RateX" S . C. Ltda. AckninistraClasse 11'
e
i
r e
nógrafos. geladeiras garrafas térmicas Prezas, brocai', alargadores. limas, ser- pa a d stru r ins tos, hervas e plantas
ção e Rperesentações
Interruptores. isoladores aparelhos de ras, alicates, chaves inglesas, chaves daninhas. venenos • contra e verinM. a./
z ai. Paulo
venenos para insetos e visgos
intercomunicação. liquidificadores.
tes,' chaves em cruz, chaves de
soque
contra lagartas
padas, aparelhos de luz fluorescentes.; parafusos,. "bits", • badames ,formões
I!: sse 4'
lustres.a lentes. máquinas de cortar e;
LAN—RA.1SX
Açafrão da índia. algodão bruta, alcamoer „carne -e legumes. máquinas foto
Ind. Brasileira
Têrtno n.° 569.030, de 11-12-62
gráficas e cinematográficas. mostrado- Oficina Mecânica Binholau Lignitada trão vegetal, ambar em bruto, aaeviche
Classe 6
atnbar amarelo, atnbarina, asia,to em
. res, :microfones. óculos. pick-ups pasoo Paulo
bruto, ' areia de prata, argila para uso Alavancas, máquinas de costura, espunelas elétricas pilhas. plugs, resistenna indústria, breu, bauxita, carvelines, ladeiras, esmeris, lançadeiras, motores
cias. aparelhos .de 'refrigeração rádios
caseina. enxofre, gelo, guina pa-s use elétricos, máquinas para tna
rnea..
refletores, apárelhos . rec£ptores de som.
BInowar _
na indústria, grafite eia farina eu ar- deitas, máquinas operatrizes, máquinas
-sorveteiras, sereaii de alarme • tomadas
Ind.
Brasileiiil
cialmente preparado para uso" cai indús- textds, penteadores de teares e turbinas
de • corrente. .aparelhos de televisão.
tria, minérios em pó, minérios metáliaparelhos para telégrafos • sem lio
cos, marrnore em bruto, Oxido de mau- . Termo n.° 569.040, d 11-12a62
aparelhos transmissores de som, troca
Classe .16
Humberto Dorsa
discos; ventiladores e válvulas
Estruturas metálicas. xitraux e portas ganês, óleo de colza para fins industriais.
_ .
pó mineral par preparar tintas, plombaTêrmo n.° 569.027, de 11-12-62
gina em bruto, pó de moldagem para
Termo n.° 569.031, de 11-12-62.
Aparapel — Aparas de Papel Ltda,
1. P. R, Indústria Paulista de Rola- Fundição, 'pedras calcáreas, aedras
;Ind.RI"rraOsileirá
B
5 -as Paula
bruto, resinas, estearina, talco em pó,
mentos Ltda.
talco em bruto, xisto betuminoso
sno Paulo Classe 41
Classe 50
.
Açucar, azeites balas, batatas doces,
Impressos
biscoitos, bolachas, bolos, bombons. ca .
I.P.R.
•
Classe 10
fé, chá, caramelos, charques compotas,
Brasileira'
Alnálg amas, agulhas para Injeção,
confeitos, cremes, ervas, farelos alimentiIND.. BRASILEIRA
.enfermos, aparelhos de dia- , cios, farinha de trigo, farinha de milho,
Classe 6
•
fe eans'a, oasb aixa - linguas, aPa- I farinha de mandioca, farinha de 'rosca,
St e nr mi
t° sa , paabrra bnoc
Rolamentos
relhos de raio X, aparelhos de infra-ver- , geléias, fermentos, frios em geral, frutas
Classe 38
melbo; bisturis, cera para articulação e 1 cristalizadas, frutas sedas, geléias, horPapel em ,bloco, papel cm bobinas, papel
Termos ris; 569.032 a 569.037, de
incrustação, cera , co lante,. dentes artifi j I taliças, laticínios, legumes, massas aliem tiras e papel am 'aparas
11-12-62
•
dais, dentaduras, espátulas, gesso. in s-: mentidas. mel de abelhas, mocotó, óleos
Laboratório Quienico Farmacêutico
Termo n.° 569,028, de 11-12-62
trutnentos cirúrgicos para operações,. comestíveis, pães doces e salgados, pei&Nano Ltda.
Bqrg — Comércio e Importação de
limas para ossos, massas plásticas para xes, pralinés, pudins, ruizes comestíveis,
4,:as Paul
Matrial de Solda Ltda.
fins odontológicos, pontes fixas, pontes sal,nés, sanduíches, sorvetes, temperos,
S
móveis, pés artificiais, pincéis para torrões, tubérculos comestíveis, vinagre.
BERGAMO
gargantas, preservativos, padiolas, saTêrmo n.° 569.04f, de 11-12-62
tad..Brasiiélra
cos para gelo, sonda e seringas hipoItal — Mil Comércio e Imcsrtação de 's
dérmicas
Cias
;e
1
•
Equiamentos Para Automóveis Ltda..
Classe 48
IND. BRASILEIRA
'Matas preparadas utilizadas, na pintu- Para distinguir artigos' de toucador e
São . Paulo
j
.
ta. vernizes, tintas para calçados, es- perfumarias em geral: Altniscat, água
Classe 8 s
maltes. anilinas, corantes, absorventes. ds beleza água Facial, água de lavanda.
Abaistadores, acendedores. acumulado- água raz, preparados para branquear e água 'de colónia, arminhos. água dt
ITAL—MIL res, atinometros, aerometros, ajustado- bronzear, tintas para capotas 'de auto-" quina, água de rosas. água de alfazeInd. Brasileinr
falantes.
eletrodinamcos,
amres. -altomóveis, emolientes para remoção de mas, amônia . perfumada. liquida, em pó
Class 21
perímetros, ampliadores terminais, am- New' aplicadas, composições 'para Dm - . em pedras, para banho, brilhantinas,
a polas elétricas, anunciadores eféiricos, permeabilizar tecidos e couros, tintas bandolinas' batons, cosméticas para o Alavanca de freio, amortecedores, antecabeiopest"as. cílios es. blgodes, aros, barras de e
barras de freio
micos, gazeificadores, morse; microrné para indústria texteis, álcoo l alumínio
•
bra adeiras de mola , braçadeiras ed eixo.
*._.
•
relhos aquecedores a vapor; eletrodinacaotas, carrocerias, freios, molas e
Btenometros, antenas. anti-catedos, apaPREÇO DO NOIZRO DE- HOJE: Cr$ 4,00
aalamas
tricas, pulverizadores, refrigeradores de
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