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SEC i& O III
CAPITAL FEDERAL

• ANO XXI — N." 70

_ SEGUNDA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 1963
-

Silecar Peças e Acessórios Ltda.
— Transferência para seu nome
do têrmo 137.346, modelo de utilidade. — Anote-Se a transferênExpediente do Diretor Geral
cia.
exigência declarando o número da motonetas e similares — Reque- Rio Gráfica e Editôra Ltda. —
Rio 5 de abril de 1963
Transferência para seu nome da
rente: Giuseppe Riva.
pocuração.
Reconsideração de Despachos
N. o 115.013 — Chapa de cone- marca: Vedete, número 208.169.
Manuel Pinto — No recurso in— Anote-se a transferência.
Tecelagem Sirlus S.A. — Bonas terposto ao indeferimento do têr- xão de dentes duplos — RequeLinificio Leslie S.A. — Pede
rente:
Arthur
Carel
Sanford.
rno
126.501,
privilégio
de
invenção,
Brothers Limited — Indústrias de
NP 111.140 — Vaparisador para ser anotada na marca TaloArtefatos Textela I.A.T. Ltda. — esclareça quanto a qualidade de inhalador
para finalidades medi- rade número 220.549, a alteração
Fitin S.A. Indústria e Comércio procuração.
cinais
—
Requerente:
A/cindo Ta- do nome da titulas . — Anote-se a
— Tecelagem de Fitas Novetex LiRecursos:
• alteração de nome.
vares
Cordeiro
Campos.
mitada. — Nos pedidos de reconLaboratório Químico FarmacêuUnion Carbide Corporation —
sideraçao do despacho que defe- Recorrendo
Modêlo
de
Utilidade
Deferido:
tico Barros Ltda. — Transferêndo despacho que inderiu o têrmo 88.979, privilégio de
cia para seu nome da marca: Suferiu o têrmo 88.746, privilégio de
Têrmo:
invenção para fita para fechos de invenção.
plenciol, número 259.463. — Ano•
correr, de Talon, Inc.
N.° 114.780 — Um novo modelo
Rigesa S.A. Celulose, Papel e de dispositivo fixador de tirantes, te-se a transferência.
Tendo em vista os pedidos de
La Emilia Indústrias Textilas
reconsideração, e considerando Embalagens — Recorendo do des- ligas e similares — Requerente:
Sociedade Anônima, Industrial,
que os técnicos opinam pela re- pacho que indeferiu o têrmo nú- Otto Felts de La Roca.
Comercial Y Financiera. — Transcusa da patente sob o fundamen- mero 94.907, modêlo de utilidade.
Exigências:
to de que ao pedido falta o caracferência paa seu nome.
Chesebrough Pond's Inc. — Reterístico de novidade, conforme a correndo do despacho que deferiu
Peças André -- Comércio e InAvm Auto Equipamentos S.A.
copiosa documentação oferecida, o têrmo 492.175, marca: Lond's de dústria de Auto Peças Ltda. — Na — Pede para ser anotada na
resolvo reconsiderar o despacho Produtos Land's S.A.
transferência da patente 60.362: marca: AVM número 261.914 a
que deferiu o presente pedido.
privilégio de invenção. — Cumpra alteração do nome da titular. —
The Lander Co. Inc. — Recor- a exigência.
para o• efeito de indeferi-lo, face
Anote-se a alteração de nome.
aos laudos técnicos. (Republicado rendo do despacho que deferiu o
Heins & Cia. Ltda. — TransfeTêrmos:
Por ter saído com incorreções)
têrmo 492.175 marca: Land's, de
rência para seu nome da marca:
Produtos Land's S.A.
N.° 116.921 — Cassiano H. aos Santo Antônio: número 266.242.
Desistência de Processo
Santos. — Cumpra a exigência. — Anote-se a transferência.
Siemens Schuckertwertwerke
N.° 115.130 — Gert Hermann
Alduvi S.A. Agropecuária —
Aktiengesellschaft — Declara a
Reichert e Harald Wolfagang BeExpediente da Divisão
desistência do têrmo 88.453: inonvenuto Hartmann. — Cumpra a Pede para ser anotada na marca:
de
Privilégio
de
Invenção
Alduvi número 288.795 a alteradèlo de utilidade para: Suporte
exigência.
ção do nome da titular. — Anotepara ventiladores de mesa, com ti(Republicado por ter saído com
N. o 115.251 — Leopoldo Packer. se a alteração de nome.
tuldo por uma armação de arame incorreções.
— Cumpra a exigência.
Bernini S-.A. Indústria e Comérarqueado,. — Anote-se a desistênN.° 138.457 — Sérgio Lourenci cio — Pede para ser anotada na
Rio,
5
de
abril
de
1963
cia e arquive-se o processo — Re•
P. Ribeiro e Jessé Ferreira. — marca: Bernini: número 268.151 a.
publicado.
Notificação:
Cumpra a exigência.
alteração do nome da titular. —
Unia vez decorridc, o prazo de EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Anote-se a alteração de nome.
EXPEDIENTE DA SESSÃO pz
recurso previsto pelo artigo 14 da TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
RECURSOS
Ceresit IVerk G.M.B.H. —
Lei n.° 4.48 de 29-12-61 e mais
Pede para ser anotada na marca
Rio, 5 de abril de 1963
dez dias, para eventuais juntadas
Rio, 5 de abril de 1983
Ceresit número 27.016 a alteração
rie recursos, e do mesmo não se
Transferências e Alteração de
Exigências:
,do nome da titular. — Anote-se
tendo valido nenhum interessadu, Nome de titular de processo
a alteração de nome.
Indústria Eltrônica Cherry Li- ficam notificados os requerentes
Anstalt
Intermecuria
Transmitada — Na reconsideração do abaixo mencionados a comparecer
Perino & Costa — Transferência .
despacho de deferimento do têr- a êste Departamento a fim, de ferência para seu nome da paten- para seu nome das marcas Nova
te
número
59.367:
privilégio
de
m o 110.096. priviléa!lo de inven- efetuarem o pagamento da taxa
Bairrada número 80.367 e Nova
ção — Declare o numero da pro- final concernentes a expedição dos Invenção. — Anote-se a transfe- Nairrada número 202.577. — Anotem-se as transferências.
curr ção
respectivos certificados dentro do rência.
prazo de sessenta dias, na forma Renê Werner Steinacher —
Bravox S.A Ii.dúsItria e Comer- do p arágrafo único do artigo 134 Transferência para seu nome do TrMetalúrgica Fapap 3. A. —
ansferência para seu nome 'da
cio Eletrnôico — No pedido de re- do Código da Propriedade Indus- pedido de modêlo de utilidade,
marca: Reiche número 147.206.
consideração do despacho que de- trial.
têrmo 138.717 — Anote-se a — Anote-se a transferência.
feriu o têrmo, 108.641, privilégio
de " Inveneão Deferi- transferência.
de invenção. — Preste esclareci- dos:Priviléelo
Perfumaria Kanitz Ltda. —
•
The Haydon Instrument Com- Tr ansferência •para seu nome
mentos quanto anrocuração.
Oa
pany
—
Transferência
para
seu
Bravcx Indústria e CoMér
marca Kasilk número 149.466. —
nome
do
tê
rrao
número
137.000,
cio Lletrõnico .— Na recon sideraAnote-se a transferência.
Anotem- Antônio Sauma & Filhos — Pede
(ião do de.:,pacho da deferimento
N.° 108_.4,0 — tweLiee-oa.tuentQs privilégio de invenção.
do tèrmo 112.065. — Cumpra tt em ou relativo a amortecedores de se a transferência.
para ser anotada no titulo Casa
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- As Repartições Públicas
.
deverão remeter o expediente
destinado à Dublicação, nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, .diárianiente, . até . às
1.5 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO
mbETE"BRTAL
TRO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
COMPIII
safiviço ois lueLICAÇ6ta
criara DA ta..r0,o aaaratae.çlo
11,30 horas.
ALVES
MURILO
FERREIRA
FLORIANO
GUIMARÃES
- As . reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões; deolIGÃO 10
verão ser formuladas por upotwO•latod• o
lonto dS Doportomnonto
i crito, à Seçãn de Redação, das
AfoatonOi ao PrOpri aaaaa loduotrIal do Minlatirto
; 9 às 17,30 horas,- n2 máximo
One Ineledotrio • Comãrsto
até 72 horas após a saída dos
ttr•ratsso nes •Ielntsdo Departemenro lie imprensa Neelenal
órgãos oficiais.
•r••••••••-••••••-"n
- Os originais deverão se.ASSINATURAS
•
dactilografados e auteriticados,.!
FuNCIONAMOS
ressalvadas, por quem . de di- BE/51E710ES E PAIITIULARES I :
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:.
Capital e Interior:
r
-• Excetuadas as para oi
600,00 Semestre . . . Cr$
Cr$
Semestre
.
.
450,00
, exterior, que serão sempre
Cr$ 1.200,00 , Ano
Cri
h00.00
anuais,- as assinaturas .poder-' 4110
Exterior:
Exterior:
-ise-ão tomar, em qualquer época, por seis meses Ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
C4 1.000,00
,- As assinaturas vencidas
• poderão ser suspensas seta parte supericr do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos e número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar «os. assinantes de,registro, ' • mês e o ano em tes providenciar, a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de vali- que findará.
• dade de suas assinaturas, na
A fim de evitar selnção de mínima, de trinta (50) dias.
•
litauma número 149.631 a alteração do nome da titular. - Anotese a alteração do nome.
Accioly. S.A. Importação e Comércio - Transferência para seu
nome da marca: Accioly número
153.197. - Anote-se a transferência.
Laboratório Químico Farmacêutico Barros Ltda. - Transferência
para seu nome da marca: Carcliosetyl número 164.248. - Anote-se
a transferência.
Trio Sociedade Anónima ‘nclastria
do Calçado - Pede para ser anotada
na marca Trial - número 185.137 -a alteração do nome da titular
Anote-se a alteração do nome.
Luiz de Lima Guimarães Brandão TransferênCia para seu nome 'I a marca Lubran Número 270.659 - Anote-se a transferência.
.
Polenglii Sociedade Anônima Indústria Brasileira de Produtos Alimenticios - Pede para ser anotada na marca Brasilindo - termo n.° 205.960 a alteração do nome da titular ,Anote-se a alteração de nome.
Atlantis (Brazil) Limitada - Transferência para seu nome da marca . Figura de Pássaro - têrmo número
318.745 - Anote-se a transferência.
Polenghi Sociedade 'Anônima Indúsiria Brasileira de Produtos Alimenticios
Pede para ser anotada nas mar.
Cai Pizzaiola - termo n.° 345.611.
Bergal - têrmo número 403.549
- a alteração do nome da titular Anote-se a alteração de nome.
Editora Brasileira de Livros e Rei- vistas Eclibrás Limitada - Pede para
ser anotada na. marca. Filmes Franceses - termo número 415.561 - • a
skeração do nome da titular.

Darcy Marques Poppe - Transferência para seu nome da marca Revista do Campo - têrmo número
417.204 - Anote-se a transferência.
Casa Sotero Comercial e Importadora Sociedade Anônima - Pede para ser
anotada na marca Loreley - termo
número 419.695 - a alteração • do
nome da titular - Anote-se a alteração de nome:
Benito Bertoncini - Transferência
para seu nome da marca Blaqueb tèrmo número 499.372 - -Anote-se a
transferência.
Studart Sociedade Anônima Indústria
e Comércio - Pede para ser anotada
na marca Emulsão de Colônia, - número 125.425 - a . alteração do nome
da titular - Anote-se a alteração de
nome,
Cooperativa Vinícola Santo Antonio
Limitada - Transferência para seu
nome da marca Cinco D'Ouros mero 134.467 - Anote-se a transfe-

rência. -

Perfumaria Guedes Sobrinho Limitada - Pede para ser anotada na marca Floresta - número 147.393 - a
alteração do nome da titular - Anotese a alteração de nome.
Brasileira de Vinhos Sociedade Anônima • Indústria e , Comércio - Pede
para ser anotada no titulo Brasilandia
- número 14.036 - a alteração
do nome da titular. - Anote-se a
alteração de nome.
Laboratório Biopan Limitada Transferência para seu nome da marca Tir - número 151.303 - Anotese a transferência.
P.-"ch-rt Sociedade Anônima Calçado: - Pede para . ser anotada nas
marcas:
Veraneio - Número 161.120;

Abril de

1963

--7 As atepartiçães , Públicas.
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renõoadas até 28 de
fevereiro de cada .ano e de
iniciadas, em qualquer época.
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
asem as • interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos • a favor do
Tesoureiro cio- Departamento
-de Imprensa ' Nacional.
•
Os suplementos às eiliOes dos órgãos oficiais ad se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição )10 alo du diei-•
nateiro.
- O culto de cada exemplar
atrasado dos órgdos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Crt$ 1,00, por aio
decorrido.

Reny -.número 251-.831 -- às
niunero 211.056 - a alteração do
terações do nome da titular - Ano- nome da titular - Anote-se a alteratem-se as alterações de nome.
ção de nome - Ficando sem efeito o
Clema Indústria e Comércio Limita- despacho de arquivamento tendo em
da --:- . Transferência para seu nome da vista a petição de fôlhas ter dado enmarca Globo - Número 170.338 - trada no prazo.
Anotem-se a transferência.
Thompson Ramo Walldridge Inc Volkswagenwerk Aktiengsellschaft - Pede para ser anotada na marca
Pede para ser anotada Volkswagen - Thompson - número 235.870 - a
número 177.981 - a alteração do • alteração do nome da titular - Anonome da titular - Anote-se a altera- te-se a alteração de nome.
•
ção de nome.
Laboratoire Le Brun Sociedade AnôBanco Nôvo Mundo Sociedade Anô- nima - Transferência para seu nome
nima - Transferência para seu nome da marca Eucalyptine - Número
dos títulos de estabelecimentos;
238.972 - Anote-se a transferência.
Bairro Nevo Mundo - N9 179.839
Marlene Lopes - Pede para ser
Parque NU° Mundo -- N9 179.840 anotada na marca Safira - número
Jardim Nevo Mundo - Número 1.254.030- a alteração do nome dá
179.941 - Anotem-se as transferên- titular - Anote-se a alteração de
das.
nome.
Incliiatrias- Reunidas Titan Sociedade
Mustaphà Amad Filho ti Irmãos --Anônima - Pede para ser anotada na Pede para ser anotada na marca Mafi
marca Titanzinho - número 280.046 - número 270.119 - a alteração do
- a alteração do 'nome da titular - nome da titular - Anote-se a alteraAnote-se a alteração de nome.
ção de nome.
Vanni Simões C, Companhia LimitaNot. Pen do Brasil SoCieciade Anôda - Transferência . para seu nome do nima Indústria e Comércio - Pede
título Casa Whisky - N° 209.801
para • ser anotada na marca Pilot Pen
Anote-se a transferência.
• - número 271.405 - a alteração do
Syntron Co Transferência para nome da titulai - Anote-se a alteraseu nome da marca Syntron - Núme- ção de nome.
ro 210.298 - Anote-se a transferênMustaphã Arnad Filho Ei Irmãos cia.
-"
•
Pede para ser anotada na marca Ma fi
• D. W. Albaneze Sociedade Anôni- - número 273.595 - a alteração do
ma, Importação e Exportação - Pede nome da titular - Anote-se ta alt6rapara ser anotada nas marcas:
ção de nome. ,
Albaneze - Número 191.228.
Centauro Transportes Rodoviários
Brólio - Número 188.556
e Turismo S. A. .- pede para ser
anotada no tieult: Centauro TransAlbaneze - Número 188.966
Albaneze - Nmero 191.227 - As portes Rodoviários - - número .
alterações do nome da oh/lar - Ano- 275.378 a alteração do nome da titular - Anoet-se a alteração de note-se as alterações de
. ICEA - r,ro-cio de me.
• Pilot Pen do Brasil S. A. IndúsEmbalagens e Afins Lim:tada. - Pede tria e. Comércio - pede para ser anoPara ser anotada na' marca Icea
tada na marca - Pilot - número
n

s.
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• 276.432 a alteração do nome da ti- • Linljuta S. A. Fios e Tecidos - do parágrafo único do artigo -134
tular - Anote-se a a l te rna° de no na alteração de nome do termo .. do •Código da Propriedade Indus-me. 419.682'- Cumpra a exigência.
Indústria Bralin 'de Auto Partes trial.
roleughl S. A. Indústria .Brasileira de Produtos Alirnenticios - pe- Ltda. --- na transferência no tênno
Nome comercial Deferidos
de para ser anotada rias marcas -- 420.32e - Cumpra a exigência.
Têrmos:
Italprato - número 277.889 - Do- Deoclides Reitos Jendiroba - na
ce verde - Mance° 277.830 - as al- transferência da marca no termo N.° 393.602 - Companhia de
terações do nome da titular - Ano- 541.032 - Cumpra a exigência.
tem-se as alterações de nome.
Conservadora Flamengo- Lida - na Fiação e Tecelagem .Industrial
Mineira - requerente - ComConfecções Davy Crockett Ltda. - transferência do 'termo 554.223
Industrial Mineira. , - Registretransferência para seu nome da alar- Cumpra a. exigência.
ITLL - Imobiliária Territorial Ex- se de acôrdo com o artigo 109 do
ca:' Davy Crockett - número
349.980 - Anote-se a transferência celsior Ltda. na transferência do Código.
• Lojas sóa Vista S. A. - pede pa- titulo - 146.220 - Cumpra a exi•
ra ser anotada na marca Propack - gência. •
N.° 393.624 - - Wtinmami térrno 417.485 -, e-alteração do no- - -Seciedade paulista de- Artefatos & Companhia Limitada - Regisme da'titular - Anote-se a alteração Metalurgicos S. A. - no pedido de tre-se de acôrdo com o artigq 109
• de nome.
transferência nas marcas .147.303 - número 1 do Código.
Berta Confecções Ltda.. - pede 129. 559 - Cumpra a exigência.
• para ser anotada na marca Laplage
- Titiulo de Estabelecimento
Usina Itaiquara de Açucar e Al- tarno 435.461 - a alteração do cool.S. A. - no pedido de averbaDeferidos
nome da titular - Anote-se a alte- ção de contrato da marca 181.338 ração do nome da titular.
N.o
393.604
Armazém AlmeiCumpra a exigência.
Laboratórios Keto Wemaco Ltda da
classes
41.
, 42 e 43 - de J. G.
Carlos Fausto ' Ribeiro '& Cia. - - Almeida & Companhia - de acôrpede para ser anotada na marca --Pasamin - têrmo 492.116 - a alte- no pedido de transferência -da marca do com o artigo 117 do Código.
ração do nome da titular - Anote- 191.431 - Cumpra a exigência. ae a alteração do nome.
Eutectic Soldas e Soldagens S.A. N.° 393.608 - Casa Mário de
Polenghi S. A. Indústria Brasilei- -- no pedido de averbação de con- Plissês - classe 33 de Mário J7:1ra de Produtos Alimentícios - pede trato -da marca 92.918 - Cumpra quim Fernandes = de acôrdo com
para ser anotada marca Everest - a exigência.'
. o artigo_ n.o 117 número 2 do Có••
têrmo -154.515 a alteração do nome a
Schering - Corporation' - na digo.
titular - - - Anote-se a , alteração da
255.474 - Cumpra a exigência.
nome.
N.o 393.348 Concreto Redimix
Cara .lemcke S.A., Roupas de do Rio de Janeiro - classes 16
• Sutton, Steele - Steele,
Inc no pedido_ averbação de, contrato na Cama, Mesa e Banho --no pedido - 33 - Concreto Itedimix do Rio
patente número 36.420 • - .privilégio de alteração de nome da marca
de invenção - Cumpra a exigência. 260.200 - Cumpra a exigência, de .Janeiro S.A. - de acôrdo com
o artigo 117 número 1 do Código.
Lanifício SuIrlograndense S. A. no pedido manutenção, do prazo no
Fálxica de Cigarros Carmo S.A. Marcas deferidas por
pedido de averbação de contrato ex- na transferência do sinal , de
ploração na' patente 49.403 - privi- propaganda-- núniero 170.905 -- • ter saído con incorreções légio de invenção e 52.471 privilégio
'N.° 124:795 , Peru.scabina- invenção
Mantenho a exigência. Cumpra a.exigência.'.
,classe
3 de Barbosa, Cava & Comno
pedido
'-de
transferência'
no
. Conch Internacional- Methane Lipanhia Limitada.
mited - na transferência da-paten- 'têrmo 413.392 . - . Cumpra
a
exl.
.
N.° 127.720 - Fulgura - claste 51.423 - Cumpra exigência.
gência.
.
.
se 8 de Wes-Ton Indústria CenLanifício do Vale do Paralba'S.- A.
Leonardo liames - transferên- tral Elétrica Limitada.
Lavalpa na exploração de contrato da
patente 58184 -,privilégio de inven- cia no .têrmo 417.318 - Cumpra
Maralex - clasN.° 399.923
ção
Cumpra a exigência.
a exigência.
Spetde Marlene Silva
Lanifício do Vale do Paraíba S. A.
se, 36
Entregadora Roma Limitada --- seri.
Lavaipa no . 'pedido de exploração
'de contrato -da patente 59.455 - na transferência no têrmo 418.752 N.° 139.665 - Esterel Mistral
.privilégio de invenção - Cumpra a - Cumpra a exigência.
•

•

exigência.

•

•.

-Augusto de Abreu & Filho

Societe Industrial% et Conunerala- na transferenda nã têrmo
le de Mecanique de La Cote D'voire 434.843 - Cumpra, a exigência.
Sicomeca - .na transferência para

seu nome da patente termo•.
106.883 - Cuinpra a exigência no

pedido de privilégio de invenção.
Cia. Comércio e Navegação - na
transferência jia marca de número
199.999 - Cumpra a exigência.
Willys Motora, Inc. -- na transferência da marca 180.491 - Cumpra
a exigência.
Fábrica de Artefatos de Aço 'Tupy
S. A. - na averbação de contrato
da marca: 200.784 - cumPra exi-

gência.
Universal American Corporation no pedido de averbação e transferên-

sia na marca - 238.318 - Cumpra
exigência.

Schinuriel do Brasil Indústria e

Comércio Ltda. -'no pedido de uso
autoe)zado da marca no 260.330 cumpra a- exigência. •
Laboratórios Dalsou Ltda - na
transferência da -marca 383.649 Cumpra a exigência.
-Indústria de Freios e Fricção Lo-

Diversos
The Muter Company - • na
transferência da marca n.o
142.412 - Cumpra a exigência.
Dansk Laboratórios Químicos e
Farmacêuticos - na transferência das marcas números 239.152
- 238.601 - Nada há que deferir pois o pedido de transferência já está em nome od requerente.
Valery Perfunies dó Brasil S.A.
- na alteração de nome da marca 149.634: "A" - Nada há que
deferir quanto ao pedido, pois
presente registro já está em nome
do , requerente.
EXPEDIENTE DA SEÇA0
DE TRANSFERÊNCIA

nambi 14.da'..- na transferência do
Notificaçdo , •
sinal de propaganda número 264.730
- Cumpra a exigência:
Uma 'ver decorrido o prazo de
Alba S. A. Adesivos e Lacticinios recurso previsto pelo artigo 14 da
Brasil América -.no pedido de aver- Lei
n.° 4.048 de 29 de dezembro
bação de contrato, da marca 266.671
de 1961 e mais DEZ DIAS - para
- • Cumpra exigência.
AVM - Auto-Equipamentos S. A. eventuais juntadas de recursos, e
- nó pedido de alteração de nome cio. mesmo não se tendo „valido
da marca 2436.7e9 - Cumpra a exi- nenhum interessado, ficam notifigência.
.
os requerentes abaixo menChemway Aufmciás Ltda. • -• no cados
Pedido de averbaei-o de contrato na cionados a comparecer a êste Demarca 178.08 - Cumpra a exigên- partamento a fim, de efetuarem o
cia.
pagamento da taxa final comerFinanciamento e Investimentos -- nentec a expedição dos respectina alteração de nome da marca - vos certificados dentro' do prazo
de SESSENTA DIAS - na forma
276.717 -- Cumpra a exigência.

N.o 399.524 -- Alteadores
classe 36 ele Brooks Calçados Alteadores Limitada, cm face do artigo 95 número 5 do Código.
N.° 399.637 - Trifibra -. classe 36 de -4. J. Renner 5.11 Indústria d. - em lace
do artigo 95 número 16 do Código.
Limitada
em. taco do, registro

apontado.
Frase de Propaganda Indeferida
N.° 381.793 - A mais pertelta •
Varejista em gêneros alimentícios
- ciasses- 41 - 42 e 43 de Mercearias Nacionais S.A. - em face
do artigo 125, numero 2 . do Codigo.
Exigências ,
N.0 395.4E4 - Sociedade de Engp.nhia Ferroviária - Soenf e Limitada - Preste esclarecimentos.
.Brasitex ' Polimer Indústrias
Químicas S.A. - Preste esclai ecimentos.
• Diversos
Sony
Kabushiki: Kaisha na impugnação feito a- marca
maneio 27'1.08o - Xá tendo sido
•

•

expedido o certificado do registro,
nada há que deferir em petição
ora junta.
Termos: • •
• N.° ocd.78 --e Belli, Pardini & -

Companma Limitada - Aguardese o prazo.
N.o a66.979 - Belli, Pardla &

Compannia Limitada. - Aguarde••
-N.°. oe8.J28 - Walter Bortoletto

se o prazo.

& Irmão.-- Aguarde-se o prazd.
N.o 393.360 - José Jaime de
Morais -- Aguarde-se.
Transferência e Altera 00
Nome
de Titular de 'Processos
classe 48 de A. Dercourt - com
exclusão de Quina Petróleo.
Inter American Orange Crush
N.o 393.642 - J. B. D., - Company ' - transferência para
classe 12 de Jordan() Bruno Dana seu nome da .marca Old Colony •
N.° 393.775 - Lizinvoltin - número 253.576 - Anote-se a
classe 3 le Alvaro Átahualpa Car- transferência:
• Bebidas Wilson S.A. Indústria
doso Ojeda.
e Comércio - . transferência para
N.° 395.534 - Crisnsa. - clas- seu
nome da insígnia comercial se 16 de Charles Honnold Cris- Figura
de pomba - número ..
,
pin.
185..848 - Anote-se a transferênNome Comercial Deferidos
cia.
- N.° 393.611 - Companhia Pro- -Reckitt's (Colours) Limited gresso Rural - classe 33 de Cem- transferência para seu nome da
panhia Progresso Rural - de marca - Cadmopone número ..
acôrdo com o artigo 109 número 2 236.679
, Anote-se a transfe•
do Código.
rência. •
•
N.0 393.709 -- Irmãos Seraera- Célia Magalhães de Mattos Cat...., •
ro Limitada , requerente Irmãos valho -, transferência para seu
Semeraro Limitada - de acôrdo nome da marca - Calmotós
com o _artigo 109 número 3 do número 270.704 -- Anote-se .a
tranferência.
Código.
Casa Arthur Armarinho S.A.
• Títulos -cie Estabelecimento
transferência para seu nome da.
• Deferido
Insígnia - Casa Arthur - númeN.° 390.952 - ConstrUtora e ro 274.084 - Anote-se a transfeImobiliária Auxiliadora Predial rência.
-e
classes 16 a 3 - Auxiliadora PreHélio Araujo Mareies - transe
dial S.A.-- de acôrdo com o ar- farência para seu nome da mar!
tigo 117 número 1 do Código.
ca Pif -Paf número 274139 N.° 399.899 - Credisano - clas- Anctp-se a transferência.
se 33 de Companhia Brasileira de
Produtos em Cimento Armado Hernaanny Xndúsria e Comércio
Hic S.A. - transferência para'
Casa Sano S.A. - de acôrdo com -seu
nome da marca - Frigia
o artigo 117 número 1 do Código.
núniero 296.177 - Anote-se a
Marcas Indeferidas Republicadas transferência.
N.° 395.982 - Catanduva Frigorífico Jandira S.A. classe 41 de requerente A. Bri- transferência para' seu nome da
ghenti & Companhia, em face do marca - Jaceguay - número de
artigo 103 do Código. •
têrmo 413.839 - Anote-se a trans,.
N

1208 Segunda-feira 15 /
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N. 538.474 - Miclaa - Moveismielan Ltda. - Classe 40
Proroguc-se
o registro.
N. 545.130 - Matalurgica Monumento - Mtalurgica Monumento Ltde.
- - Classe 11 - Prorogue-se o . regis•tro.
N. 545.463 - Lixi - Martini &
Rossi S. P. A. - Classe 42 -- Prorrague-se o registro.
N. 545.468 ---. Martini - Marfim
& Rossi S. P. A. - Classe 1 - Piorgue-se o registro. .
N. 555.653 - Licor dos Cardeiai
Licor dos Cardeaes
N. 555.653
- 'Cia. Antartica Paulista Ind. Bra.
sileira de Bebidas e Conexos -- Classe
42 - Prorrogue-se o registro.
N. 565.402 - Gloria - General
Dairy Corp. - Classe 41 - Proroguese o registro.
N. 565.416 - Argos - Industriais
Andrade Latorrg la A. - Classe 46.
- Prorogue-se o registro.
N. 565.669 - O Transmontano Centro Tranhmontano de São Paulo -•
Classe 32 - Prorogue-se o registro.
N. 439.264 - Papelaria Carvalho
ia. Ernesto de Carvalha Indústria e Co
Inércia Ercar - Classe 17 - Prorrogue-se o registro.
N. 543609 - Casa K - Alfredo
Koehle & Cia. Ltda - Classe 23 24 36
37 - Proroguese o registro retificandose a data para 21 de junho de 1952 -(título).
N. 546.895 - A Televisão - Ciadesa Comércio Indstria Artigos Domésticos e Elitronicos S. A. - lasse 8 e
11. - Proroguese o registro (titulo).
Lanificio
N. 563.995 - Lavalpa
do Vale da Paraiba S. A. - Lavapa
- Clsse 23 - Prorogue-se o registro.
N. 562.669 - C E - A. - Cie.
Brasileira de Alumínio - Classe 38
- Prorrogue-se o registro.
N. 562.810 - Crochet B - The
Rio de Janeiro Fluor Mills And Granarias Limitaed. - Classe 22 - Pror
roguese o registro. •
N. 566.095 Publit - Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft , Classe 2 - Proroguese o registro.,
N. 566:274 - Emblemática Cia. ervejaria Brahma S. A. - lasse 42 - Prorroguese o registro:
N. 566.275 - Emblematica
Cia. Cervejaria Brahma S. A. Classe 43 - Prorroguese o registro.
, N. 566.276 - Bock Ale - Cia.
Cervejaria Brahma S. A. - lasse 42
-- Prorrogue-se o registro.
N. 566:277 .-.A Rainha Lhas Cervejaria Brahma S. A. - Classe 42.
- Prorroguese o regilstro.
N. 566.277 _ A Rainha das Cer.
vejas - Cia. Cervejaria • Brahma S.
A. - Classe 42 - Proroguese o registro.
N. 566.319 -. Wissvit - LaboraClasse 3:
- toriO Myrthonil S. A.
- Proroguese o registro retificandose a data para 13 de junho de 1953.
N. 566.569 - Ribeira - Torazo
Okarnoto S. Acha Ribeira - Classe
41 - Prorroguese o regia:a.a.
N. 566.328 - Botema - Soc.
Técnica Demateriais Sotema S. A.
Classe 22 - Prorogue-se o registro.
N. 566.356 - Cocktail Rabo de
Galo - Cia. Industrio de Conservas
Alimenticios Cica - Classe 41 Prorogue-se o registro.
Norsul - ia. de
N. 566.362
Expansão marcial e Industrial Nor• el - lese* 22 - Prorogutuee o registro.
-

DIÁRIO OFiCIAL (Seção 111)
' N. 566.364 - Ita - Paulo I N. 566.319 - Wissvit - LaboraStrausz - Classe 40 - Prorroguese torio /vIyrthonil S. A. - Classe 3 o registro.
Prorrogue-se o registro retificando-se
N. 566.368 - Lavalpa - Lania a data para 13 de junho de 1953.
Raio do Vale do Paraibas - A LavalN. 566.569 •- Ribeira Torazo
pa - Classe: 22 - Prorroguese o Okamoto S-Acha Ribeira -- Classe 41
registro.
-J Prorrogue-se o registro.
N. 566.462 - Minas Agrícola N. 566.328 - Boterga ---- Soc.
Gunracy Duque Viriado Catão'-- Cias Tecnica da Matealais Sotema S. "- A.
se 32 - Prorogue-se o registro.
- Classe 22
Proroguese - o regisProrogação de Nome Comercial
tro.
N. 565.083 - Oxigênio do Brasil
N. 566.356 Cocktail Rabo de GaS. A. - Oxigênio do Brasil S. A. lo - Cia. Industria de Conservas
- Prorrogue-se o registro.
Alimenticios Cica - lasse 41 CProrogacflo de Frase de Propaganda Prorrogue-se o registro.
•
N. 565.679 - Liquificador WallN. 566.362 - Norsul - ia. de
ta o melhor auriliar da dona de casa Expansão Comercial e Industrial Nor- Eletroi Industria Walita S. A. - sul - Classe 22 - Prorog,ue-se o reClasse 8. - Prorrogue-se o registro. gistro.
N. 538.474 - Miclan - MoveisN. 566.364 - Ita Paulo Strausz
miclan Ltda.' - Classe 40 - Pror- Classe 40 - Proroguese o registro.
rogue-se o registro.
N. 566.368 Lavalpa -o LaniliN. 545.130 Metalurgica Monu- cio do ' Vale do Paraibas - A Lamento -- 1 Metalurgica Monumento Li- valpa - Classe 22 - Prorogue-s,e o
mitada - Classe 11 - Prorogue-se registro.
N.° 566.462 - Minas Agricola -o registro.
N. 545.463 Liai Martini & Guaracy Duque Viriado Catão Rossi S.P.A. - Classe 42. - Pror- classe 32 - Prorogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE NOME COgue-se o registro.
N. 545.468 - Martini - 'Martini MERCIAL.
& Rossi S. P. -A'. - Classe 1 - 'N.° 566.083 - Oxigenio do Brasil
S.A. - Oxigenio do Brasil S.A Prortguese o registro.
Prorrogue-se o registro.
N. 555.653 - Licor dos Cardeaes
- Cia. Antartica Paulista Ind. Bra- PRORROGAÇÃO DE FRASE DE
sileira de Bebidas e Conexos
Clas- PROPAGANDA
se 42 -- Prorroguese o registro.
N.o 565.679 - Liquidificador WaN. 565.402 - Gloria - General
Dairy Corp - Classe 41 - Prorro- lita o melhor auxiliar da dona de casa
- Eletro Industrial Walita S.A. gue-se o registro.
Prerrogue-ae o registro.
N. 565.416 Argos - Industrias classe 8
Andrade Latorre S. A. - Classe 46
Exigência
Prorrogue-se o registro.
N.o
411.210
- João Baptista
N. 565.669 -- O Trasmontano Centro Transmontano de São Paulo Raia - Mantenho a exigência. - Classe 32 - Prorogue-re o regisDiversos
•
tro.
'N.° 396.459 - Sociedade Comér- N. 439.264 - Papelaria Carvalho cio Norte de Minas Limitada Cia. Ernesto de Carvalho Indústria Socomil --- Prossiga-se com os noe Comércio Ercar Classe 17 -- vos exemplares; classe 41 - para
Proroguese o registro.
manteiga. .
N. 543.609 - Casa K Alfredo
Koehler & Cia. Ltda - Classe 23 24
36 e 37 - Prorrogue-se o registro re• NOTICIÁRIO
tificandose a data para 21 de junho
de 1952 - (Título)..
Privilégios de Invenção
N. 546.895 - A Televisão - Ciadesa Comércio Int 1.1,.tstria Artigos Do.TÉRMO 135.759
mésticos e Eletrônicos S. A. - Clas19
de janeiro de 1962
8 e 11 - Prorrogue-se o registro (titulo)
Requerente: Gerard Loeb - São
Paulo.
•N. 563.995 - Lavalpa Landi- • Título: Nevo modelo de cadeira
COM
cio do Vale do Paraiba S. A. - La- braços.
vapa - Classe 23 - Proroguese o

Abril de 19:53
macia do triângulos, -sendo que 'hastes
laterais - ao assento sustentam placa*
alongadas e com as extremidades ante..
riores voltadas para dentro, placas essas que Se prestam de descanra rara
os braços.
Total de 2 pontos.
TERMO 136.541
20 de fevereiro de 1962
Requerente: São Paulo- Alpargatas
S. A.

Invenção: "NOvo modelo de sola para calçados".

, 1 - NOvo modêlo de sala para cidçados caracterizado por feixes de retas
paralelas, dispostas simetricamente entre o bordo da sola e duas linhas fechadas, parcialmente paralelas ao bordo, sitia/Idas, respectivamente, nas partes correspondentes à planta do. pé .e
ao salto.
Total da 5 pontos.
TÉRMO 136.750
•
' . • á7 de feveteiro de 1962
Fábrica Reei de Garrafas Térmicas
Ltda. - São Paulo.
Modelo industrial: "Nova decoração
para jarras térmicas e outros".

registro.

N. 562.669 - C. B. A. - Cia.
Brasileira' de Aluminio - Classe 38
- Prorrogue-se o registro.
N. 562.810 - Crochet 13 - The
Rio de Janeiro Flour Mills-And Granarias Limited - Classe 2 - Prorroguese o regi.tro.
N. 566.095 - Publit
Farbenfar
briken Bayer
Aktiengesellschaft Classe 2 - Proroguese o registro.
N. 566.274 - Emblematica -Cia . Cervejaria Brahma S. A. Classe 42 - Prorogue-se o registro.
N. 566.275 - Emblematica -.Cia
Cervejaria Brahma S. A. - Classe
•
4:3
Prorogue-se o registra.
N. 566.276 - Bock Ale - Cia.
Cervejaria Brehma S. A. - Classe
42 - Prorague-sa o registro.,
N. 566.277 - A Rainha das Cervejas - Cia. Cervejaria Brahma S.
A. - Classe 42 - Proroguese o registre.

tc. 2

1.°) "NOvo niodelo de -cadeira com
braços", dotada de encôsto e assento
preferivelmente de plástico, conformando um todo único, caracterizado
pelo fato de que o encOsto apresenta-,
se com bordos laterais arqueadas convergindo para o alto, cujo topo apresenta região horizontal, estando Presentes no enceksto duas aberturas simãtricamente dispostas, em forma aproai-

1 -- Nova decoração para iarras térmicas a outros, caracterizada por compreender o fato de diria ou parte da
superfície da jarra ou similar, de preferência anodizada em côr, ser provida
da pequenas reentrâncias de contôrno
circular, em qualquer distribuição desejada, e cada uma tendo uma saliência interna, também circular e abaulada, com a parte central. inteiramente
ranhurada, à semelhança das superfícies
multi-facetada das pedras preciosas; tudo substancialmente como descrito •
ilustrado nos desenhos anexos,
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maiores "as esferas dos ângulos inferior
TERMO 137.106
• • TERMO N9- 116.718
TERMO li' 131.991
e superior, seguindo-se a esta última
13 de março de 1962
De 3 de fevereiro de 100.
De
20 de julho de 1961
=Hl projeção vertical também de cedeRequerente: Ao Rei dos Nriel§es
Bozzano S. A. Comercial, Induitrial ras sobrepostas em linha
Patente de Modelo Industrial: —.
Ltda. — São Paulo.
e Importadora — Capital do Ratado
Nôvo e original modelo
de cabra
Total de 2 pontos.
•
Pontos característicos de: Original para relógio.
de São Paulo.
configuração
em
harpa,
"Nova configuração externa de frasRequerente: — Indústria Relógios
co a.tampa ornamental" — Modelo inTERMO 143.793
Paraná Ltda.
cairitita, — Paraná.
dustrial.
de 15 de outubro de 1962
Requerente: Edmundo José da Ro.
cha — São Paulo.
Titulo: %eivo modelo de trava para
alavanca de câmbio central" — Mo.
delo industrial.

Reivindicurn-se como elementos constitutivos da novidade, o conteúdo dos
seguintes pontos característicos:
L° "Divo modelo da- trava para alavanca de câmbio central", caracterizado por possuir forma de uma campânula básica, de secção transversal ovóide, encimada Por uma outra campânula arredondada, com gola superior
envolvente a uma abertura semi-cir•
TERMO 138.291
cular de um lado e requadrada de outro, para perfeita enquadração dos mo.
23 de abril de 1962
Requerente: Giroflex S. A. Cadeiras vimentos- da alavanca do câmbio.
Total de 4 pontos.
e Poltronas — São PauloTitulo: Poltrona --nm cabeceira.
MkrtlYISD N 9 115.216
•
- De 1 de novembro de 1959
Depositante: Produtos Químicos
Ciba S.A. — Nata Capital.
Embalagem-Mostruário,
Pontos:
— Modelo Industrial.

1 .0 ) "Nova configuração externa de
frasco e tampa ornamental", caracte-,
rizada pelo fato do corpo do frasco ser
de base circular, possuindo o gargalo
menor.
Total de 3 pontos.

1.0 Poltrona com cabeceira, caracterizada pelo da poltrona se apresentar
com os braços executados em placas de
madeira de relativa largura, de modo
a formar uma figura trapezoidal vazada ou com aspecto de modura, na qual
é fixado o encôsto dotado de • um astofamento suplementar ao apoio da °abeça.
Total de 2 pontos.,
TERMO 139.887
' 11 de junho de 1962
Requerente: Carlos Gomes — Retado da Rio de Janeiro.
Título: NOvo modelo de veles comemorativas

1 — NU° mactelci de . velas comemorativ.as, moldado em cera, caracterizad r, por ume base cônica, sustentando
urr,c placa iosangular alongada no sentido vertical, guarneéida por esferas
dispostas em linha nas margens, sendo

is Original configuração em harpa,
caracteriza-se por sua caixa acústica
assumir formato trapezedde vertical,
cuja secção pode apresentar-se comJ
os contornos semicircular, poligonal,
quadrado, retangular, trapezoidal
outros; na extremidade superior
deste corpo, expande-se uni braço
encurvado (2), em cuja parede pode
ter ou não ornamentos e na extremidade deste braço há um suporte
inclunado (3), cuja ponta inferior
se conecta com um apoio inferior
(4), e êste suporte, é dotado de ornamento em forma de losangos (5);
noutro lado inferior do corpo (1),
há duas projeções (7), e na parede
inferior do mesmo, há pontos (8)
de apoio; na face interna do corpo
(I), tem uma pluralidade de pinas
(9), para prender as cordas, presas
no braço (2), por meio de cravilhas
ou tarrachas mecânicas (10); nas
duas faces contrapostas da caixa
acústica, há um entalhe (11) longitudinal saliente desta superfície; nas
duas margens verticais da face desta caixa, em que incidem as cordas
tem entalhados os desenhados Por
qualquer processo, frisos de ramos
florais (12) : o lado desta face pode
ter perfil oitavado, em meia-cana ou
outros; na região mais inferior desta
parede, há dois motivos ornamentais
(13), simétricos; nesta harpa incluise um automático, localizado na respectiva cabeça e na caixa acústica,
nara trabalhar com as oitavas da
harpa, a fim de dar as tonalidades
necessárias. (Total de 2 pontos) .

NI5vo e original modelo de caixa
para relógio, caracterizada pelo fato
de compreender uma caixa de madeira em forma de paralelepípedo
com cantos arredondados, unida, lateralmente, por pinos, parafusos ou
buchas, a dois blocos geométricos
sobrepostos sôbre quatro pésinhOs es-féricos, sendo que o relógio é provido de penduleta externa que funciona na parte inferior de. caixa.
(Total de 2 pontos) .
TERMO No 131.992
De 20 de julho de 1961
Patente de Modelo ' Industrial de.:
Nôvo e original modelo de caixa
para relógio.
Requerente:
Indústria
Relógios
Paraná Ltda. — Curitiba — Paraná.

=Mo N9 131.990
De 20 de junho de 1991
Patente de Modelo Industrial: —
Nôvo e original modelo de caixa
, •
para relógio.
Requerente: — Indústria Relógios
Embalagem-mostruário, caracteri- Paraná Ltda. — Curitiba — Paraná.
de
a)
zada pelo fato de consistir:
uma base ou caixa constituída de
uma única peça de material flexível
recortada e vincada de modo a formar um fundo mais largo que a parede de topo' ou tampo, constituindo
assim partias longitudinais inclinadas, providas de abas laterais ao
passo que as paredes latetais astraltas terminam em uma aba que se
19 Netvo e original modelo de cedea
encaixa entre o dito fundo e as ditas abas das paredes longitudinais,
19 Nôvo e original modelo de caixa para relógio, caracterizado pelo fr:o
sendo ainda que o dito tampo apre- para relógio, caracterizado pelo fato de empreender uma caixa de y.•
senta unia abertura central de cujas de compreender urna caixa de ma- eira em forma de dois blocos ve.beiradas se projetam abas trapezoi- deira em forma de paralelepípedo cais, dispostos. sôbre uma base redais; e b) de um suporte para o com cantos arredondados, unida la- tangular, dotada, em suo. parti suobjeto a acondicionar, constituído de teralmente, a dois blocos de Idêntica perior, de uma semi-esfera com a
uma simples fôlha de Material de forma, 'Igualmente ligados a dois superfície voltada Para cima e de
abas levantadas par acima e cujas blocos geométricos sobrepostos sôbre outra, de maior diametro, com a sudimensões correspondem exatamen- quatro pósinhas esféricos, sendo que perfície voltada para baixo, send0
te as da dita abertura cgatral, cujas o, relógio é provido em sua parte que, entre os dois referidos blocos
abas trapezoidais exercem -uma cer- inferior de penduleta externa, e na verticais do conjunto, que represen-.
ta ação de mola por ocasião do an- parte frontal dos dois primeiros blo- ta o Congresso Nacional em Brasília,
ca: -e do dito suporte; tudd -substan- cos se aplicam "emblemas de grau" encontra-se embutida a caixa do recialmente como descrito e exempli- representando qualquer das profis- lógio, cu:s. penduleta funciona exterfintfles ni acan:6* ~mui.
abes liberais, (Total de 3 tontos). namente. (Total de 2 tontos).
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•TERMO N.° 135.700
.

•

TËRMO N. 135.350
De 27 de dezembro 'de 1961
De 20 de julho' de 1961
De 20 de julho de 1961
r-- De .•17 de janeiro de .1962
Modelo Industrial — (Nova Confi•
—
Modelo Industrial: altivo e originai
14óvo À original Modèla de éaixa
Modelo Industrial — Nevo Modelo guração em Orifício Central de' Disco
modelo de caixa para relógio:
Madélo
para telógio.
de Eletrola Portátil».
de Arado».
Alpont Sociedade Anônima Produtos
Relógios,
Indústria
Relógios • Requtrente:
Indústria
Ites,utrente:
}orca — Aplicações Eletrônicas 'InFa,• ana Lida. - Curitiba — Paraná. Paraná Ltda. — Curitiba — Paraná dústria e Comércio Limitada. — São Siderúrgicos — São Paulo.
Paulo.
TÉRMO /n/* 132.005 -

=MO N9 131.993

n

•

-

e

••

to

FIG.3

1* Mv° e original moclélo de caixa
para relógio, caracterizado pelo faro
de compreender uma caixa de madeira em . forma de paralelepípedo
dois cantos arredoncados, uma
parte interior da caixa assenta sôbre
dois, pés entrelaçados em forma de
semi-circulo, que são mais largos no
meie e se estreitam para as extremidades. sendo que o relógio é provido de penduleta externa, que funciona na parte inferior do mesmo.
(Total de 2 pontos).

c.

1 9 Novo e original modelo de- caixa
para relógio, caracterizado pelo fato
de compreender uma caixa de madeira em forma de paralelepipedo,
com cantos arredondados, provida de
moldura mais larga que a caixa,
fixada sôbre quatro colunas verticais, que assentam sare uma base
retangular com um degrau, sendo
que a referida caixa é dotada de
uma abertura retangular com caatos arredondados, dentro da qual
funciona, externamente, a penduleta
do relógio. (Total de 2 pontes).
•

TERMO N.° 135.393
De 2 ' de janeiro de 1962

TERMO N9 132.004

Modelo Industrial — .tl\lovo Modélo
de, Frasuo para 'Medida de Bebidas».
• Josué Aiello e Alvaro Lotito — ão
Patente de Modilo Industrial — Paulo.
.Névo e originai rnodélo de caixa
para relógio.
Reiógic,s
Indústria
IZequtrente:
Paraná" Ltdi.. — Curitiba — Pararia
De 20 de julho de 1961 •

1 9 — Nova Zonfigtsração em orifício
central de disco de araPo, caracterizado •
por compreender uma abertura substancialmente quadrada, praticada no cenesta com
• 1° — Nevo modêlo de eitrola portá- tro do disco de arado, aberta
e provida, em
os
laterais
retilíneos,
til, caracterizado por compreender uma
caixa substancialmente prismática re- cada canto, de um recorte semi-curcular':
tangular com cantos chanfrados e pro- tudo substancialmente como descrito e
vida próximo as suas bordas, de fri- ilustrado nos desenhos anexos.
sos contornantes e delimitadores das
duas córes empregadas no revestimento
TERMO N9 135.755
do Conjunto, caixa esta dividida em
De 19 de janeiro de 192
duas metades, uma tõda fechada e formando base para' o prato para discos
Requerente: -Natale Rivello --- São
e, respectIvo braço (pick up), os quais
são dispostos excentricamente, e ainda,
para uma placa alongada com extre- • Titulo: Nova e original configuramidade recurvada, a qual recebe cinco ção ornamental aplicada . a cadeiras.
botões dispostos em linha e um deslocado em realço a éstes, base esta dotada em um de seus lados, de uma
alça e um fecho; e a outra metade
constituindo a tampa do conjunto, também dividia em duas partes, cada
uma dotada de abertura ovalada fechada por tecÃo plástico e ainda dotadas
de, placa interna provida de abertura
circular para colocação dos auto-falantes.
Total de 2 pontos.

. TERMO N.° 135.345

10) "Nova e origmal configuração
ornamental aplicada a cadeiras", :formada de encósto e assento preferivelModelo Industrial — 4t0figina1 e mente de plástico, 'conformando' um
todo único, caracterizado peio fato de
Novo I'Vlod,Ilo de Embalagem»,.
que o enctesto apresentar-se dotado
Dirceu Arantes — São Paulo.
com abertura triangular, com laterais
dispostas em "V: reunidas superiormente por travessa arqueada reentrante, situando-se o conjunto fixo a pés
usuais. (Total de . 2 pontos) .
De 29 de dezembro de 1961

19 Novo e original modéle de caixa
para relógio, caracterizaria pelo fato
<h compreender uma caixa de madeira em forma,: das colunas do Palácio do 'Planalto, sobrepostas sôbre
'uma .peqiiena base 'retangular •com
cantos • arredondados, ' disposta - sabre
outra base maior e igualmente retangular e com cantos arredondados, na qual assenta a miniatura da
Catedral de Brasília, sendo que a
caixa do relógio, em forma ' de paralelepípedo . com cantos arredondados,
encontra-se ligada às referidas co
-lunaspormeidpnos,arfu
on buchas. (Total de 2 pontos).

1 9 — Nóvo modelo de frasCo para
medida de bebidas, caracterizado por
ter base plana e circular, e a superfície lateral formada por um longo trecho principal Inferior, abrangendo mais
da metade da altura total' do fras'co, e
com paredes cónicas e suavemente
abauladas, trecho éste que se segue
superiormente por um curto pescoço
aproximadamente cilíndrico, o qual por
sua vez continua-se por nôvo trecho
cônio, porém invertido, com paredes
suavemente reentrantes e borda livse
superior arredondada: tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos. -

TERMO N9 135.757
De 19 'de janeiro de 1962 •
Requerentet Natale R ivello — Sãe
- 1° _._ 0,-igina1 e novo modelo de Paulo.
.
•
embalagem, caracterizado Por compreTítulo: • Nóvo• atodélo de cadeira,
ender um recipiente ou corpo principal,
tendo a superfície de fundo em forma-to ovalado, suavemente . reentraente, e
contornada por delgado frizo perifér2o,
e a supert.cie lateral formada por . faixa continua e lisa, de altura constante, e levemente inclinada- em relação
à base; e a tampa do recipiente tendo
•
também formato ovalado, com uma es- .
treita periférica saliente, que se revira
formando aba lateral de pequena altura, tampa esta ainda dotada, em sua
superfície, de uma canaleta ovalada,
de sarça° transversal em 'arco, disposta.
próxima da 'periferia; tudo substancialmaneta como . descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.

•

. -
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1°) "Nevo- modelo de cadeira', preferivelmente confecionada em p'ástico, no que tange a assento e encósto,
que conformam peça única, caracter1l
zado pelo fato de que o' encesto se
apresenta com abertura pentagonal circundada por faixa. de material de.
' periferia igualmente 'pentagonal. gim
Inferiormente ; se apresenta solidário
com a parte posterior, do assento, este levemente' concholdal, com abas laterais - mais elevadas e bordo anterior
voltado para baixo. (Total de '2 pon-

tos).

p:ARIO OFICIAL

Seção 111)

Abril. de - 1963 1211

' TÉRMO Ne 136.74-3
tendo ainda, . em sua borda superior,
uma faixa contornante de 'Fe-terço; e
2'/ de fevereiro de 1962 •
na parte do solado, correspondente à
.
planta 'Clo pé, sendo prevista uma área
Requerente: •!lenis Scwrz
São
saliente', inteiramente quadriculada, -ten- Paulo.
do contôrno acompanhando a perifeTítulo: Novo Elemento em Televiria, apenas afastado pela por delgada
faixa lisa contornantte; e finalmente, sores,
. •
na parte' correspondente ao peito do
pé, sendo prevista uma lingueta triangular recolhível, &rn como uma alça
transversal anterior, com abertura extrema aplicável em botão; tudo subs-'
tandalmente como descrito -•'• e ilustrado
•

'MAIO N9 139.9e4

Em 2 de março de 1962 .

abai
•
1 9) "Estojo para Baralhos, corar,
TERMO No 135.758
terizado pelo fato de ser formado por
placa retangular com zonas de maior
, De 19 de janeiro de 1962
TfilR.M0 136. gett
área e uma Intermediária, estreita,
Requerente: Gerar Loeb — Cão
que se presta de dorsa, sendo que •à
23 de Feverfiro de 1962.
urna das áreas se encontram fixadaa
Titulo: Nova e original configuraalças longitudinais, com ramo trans• Requerente: S. A. Indústrias Reuversal sob as quais sé encaixam os
• ção aplicada a cadeira com braços.
nidas F.,,Matarazo.
baralhes, enquanto que à faixa central se encontra alça para lapis e na
São Patao..
região se prolonga por aba triangu•T:tulo: Novo . e Original Desenho
lar com botão — Total de 2 ponOrnamental: oa,ra Tecidos.
tos. .
1° — Novo elemento em televisoTERMO N o 115.583
res, caracterizado por consistir na
Em 14 de dezembro de 1959
Inclusão de um relógio, como eleRequerente; Marcelo Teher — São
mento componente, noa aparelhos receptores de televisão •— Total de 8 Paulo.
nos desenhos anexos. •

- Título. Um nôvo chocalho para habês.

pontos.

( .TÊR.M0 Inix, 136..902

Em 2 de março de 1962
le) "Nova e origina/ configuração
aplicada a cadeira com braços", apresentando assento e encesto conformando peça única; preferivelmente plásti- •
ca, caracterizada , pelo fato de que assento e encesto se apresentam providos
•de perfurações encerradas em figuras
aproximadamente pentagonais, imitando a tecido de palhinha, sendo que a
região de confluênca do assento e
encdsto se' apresenta com estrangulamento, alargando-se ambas as regiões
a partir dêsse local, apresetando o
encesto topo côncavo e extremidades
Jaterals levemente saliente e projetadas para a parte anterior, sendo que,
finalmente. por hastes laterais, ao assento se ligam descansos para os braços, na forma de placas alongadas na
• forma aproximada de triângulos, com
perfurações em sua superfície. (Total
'de 2 pontos) .

TERMO 1\19 135.793
De 22 de janeirci de 1962
Modèlo industrial: 'Nevo

di galocha".

Aldra Imanishi — Rio de
Estado da Guanabara.

1 — Nevo modelo de galocha, aspe.-

dal para calçado femininO de salto
alto, caracterizado por ser formado
em peça única, de preferência em piástico transparente, e com a configuração
similar a do calçado, isto é, recobrindo as partes do peito do pé, laterais,
, calcanhar e podendo incluir também o
salto, à semelhança de uma bota, e

Requerent9" , Escritório Técnico
Cothrige Ltda. — São Paulo.
'Titulo: "Veiculo para Crianças"

• I) "Novo e Original Desenho Ornamental para Tecidos", em caras
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando estampas estilo típico
""cashimir" compostos de motivos de
210 x 120mm., dispostos no sentido
vertical, ascendente ou descendente
e outros motivos menores, no mesmo
estilo, sendo as _ estampas maiores,
omito semelhantes as penas de pavão
compostas de, um motivo decorativo
central prolongado por pequenos motivos na parte superior, envolvidas poi
listras grossas de duas cores contrastantas, chapadas, sôbre as quais estão estampadas 26 Pequenas figuras
arredondadas na parte de dentro
e terminado com um bico na parte de
fóra_sendo treze destas figuras para
cada lado. Tôdas as' estamçasque
formam os motivos grandes são'.contornadas por meio de riscas bastante
grossos, em cor neutra, chapado., e
tara no centro pequenas grinaldas
de flóreo. 0á inativos menorea suo
compostos de pequena estampas
muito semelhantes. como as lá descritas, apresentando um losangulo irregular na parte superior do qual existem cinco figuras iguais às que circundas do - motivo grande, na parte
inferior, motivos de forma arredondada, estampados _em quatro côres
vivas, chapadas, com filetes em cór
clara: Os mesmos filetes 'contornam
tódas as figuras que são ligadas entre, si por nato de grinaldas de Pequenas flores. Todo o conjunto estampado em cinco ciares sôbre fundo
tinto escuro. — Total de 2 pontos.,

1°) Um novo chocalho ara bebês,
caracterizado pelo fato de ser cons-,
tituido por, duas felhas plásticas, reu,
nidas, por costura eletrônica ou similar, em suas bordas, conformando
conjunto - Oco passível de recebr, por
insuflação, ar, apresentando cabo vazado por orifício de bordas igualmente soldadas, enquanto que a região
oposta, de, maior volume, se apresenta
com a configuração de cabeça . de ani.
1 0) "Veiculo para Crianças" apre- mal, • desenhada na face corresponden, o te. — Total de 2 pontos. •••
sentando • dais pares de rodas

posterior acionado através de corrente movida Por intermédio de pedais,
corrente essa protegida por calha superior, . sendo o conjunto dirigido
através de haste ligada a volante , superiormente recortado, caracterizado
pelo fato de apresentar o veiculo armação tubular ou de outro perfilado
conveniente, que compreende trecho
paralelos e próximos um do outro,
com região anterior conformando retângulos com cantos arredondados e
que circundam, à distância, az rodas
dianteiras, enquanto que os tubos paralelos posteriormente se prolongam
por trechos divergentes seguidos de
dois ramos paralelos com zona arqueada posterior e que circundam as
rodas correspondentes, as quais são
encimadas por peças tubulares longitudinais, arqueadas, com- ramo anterior vertical, sendo que ainda as peças tubulares centrais se apresentam
interligadas pelos extremos de paço
em "V" invertida, com vértice junto
à direção de veiculo, atingindo tal
vértice em último tubo arqueado em
direção ao alto e para traz. --- Total
de 2 pontos.
Em 2 de março de igs2
Requerente: Rol! R. I.(jahnnann —
São Paulo.
Titulo: Estojo para Baralhos. •

TERMO NI* 117-.037 '
De 6 de novembro de 1959
Tokui Kubota, Moai da Cruzes,
Estado de São Paulo;
'

11111111

•
u..
Em resumo, reivindicam-se como
pontos característicos do Msente mo- •
délo. os seguintes:
1°) Novo e original estojo para t
caneta e lápis, constituído por pasta.
de couro ou natural similar, substanÃ
cialmente lOnga, fechada por facho-)

-1
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transversal do jarro evoluindo
relampago ou outro conveniente, doTERMO lel', 131.361
desde a base ate a boca. — Tobrável longitudinalmente ao longo do
De
1
de
agosto
de
1961
plano que forma a lombada e am:ta
tal de 3 pontos.
Requerente: Akihiro Yainamka
a espessura da pasta e caracterizado
por possuir internamente' na altura clo• São Paulo.
terço inferior de uma de suas faces,
Titulo: Novo modelo de telha —
alojamentos ou escaninhos para lápis, Modao induqr:al.
preso por costura ao forro da pasta,
apenas -pela sua parte inferior, de modo a permitir o dobramento -dos escaninhos para fora da pasta; pelo fato
de possuir internamente' na face posta, uma pequena bolsa receptáculo
para borracha ou régua graduada; pelo
fato de ter preso a lombada na altura mediana, unia alça suporte .jcia,.a
canetas tinteiros ou outros. —.Total
de 2 pontos.
TERMO N° 124.614
Em 12 de agosto de 196C
1°) Novo modê1O de tema, caractePatente modelo irZistrial.
rizado por ser sua justaposição em •
Titulo: Nova e. original configura- linha, por meio de encaixes que formam linha, continua, nas pontas do
ção em motores a explosão.
Requerente: Caetano Branco, Filhos telhado. — Um total de 3 pontos.
Limitada Indústria e Comércio.
TERMO N" 131.882
De 22 de agCsto de 1961
Requerente: Companhia Carioca de
Indústria Plástica — São Paulo.

1°) O novo modelo de "Tampa de
Garrafa", caracteriza-se pelo formato
idêntico ao bocal da garrafa, sendo
sua parte superior rebaixada para
dentro do gargalo, exercendo pressões
convergentes, assegurando a perfeita
vedação de líquidos e gazes. — Total de 4 pontos.

P) Nova e original configuração
em motores a explosão canacterizada
essencialmente por compreender uma
caixa ou cobertura cilindrica que envolve o volante, e em cuja face externa é dotada, pouco adentro de sua
periferia, de um ressalto anular que
limita centralmente uma zona perfurada ou gradeada: pelo fato ainda da
parte superior desta cobertura possuir,
no mesmo plano vertical de sua face
externa, projeção retangular de largura inferior ao diâmetro da cobertura,
e de cantos arredondados de modo a
formarem com a curvatura 'da cobertura um plano continuo; pelo fato anda desta projeção ser provida de
laterais que envolvem o bloco do
motor, e os quais formam em relação
ao plano da projeção e da própria
cobertura ângulo reto; de fato ainda
da face superiot da referida projtção
ser plana e horizontal formando cantos arredondados com o corpo restante, sendo as extremidades livres
desta face superior e dos laterais arredondados, e fialrnente pelo fato ainda
de num dos' laterais da projeção, no
espaço rebaixado por esta e a própria
caixa, ter o depósito de coinbustivel
• seeção transversal ou perfil elipsoi- Total de 2 pontos.

TERMO NP 132.535 13 ue setembro de 1961
Requerente — General Electric
Company — Estados Unidos da
América.
Título — Jarro para liquidilicador.
1. Um modelo industrial de jarro
para liquidificador, caracterizado
por uma base genéricamente oval
porém com duas profundas reintrâncias de sentido, opostos e sóbre seu maior diâmetro, e uma
boca maior que a base, a seção

Ulale10 N.° 135.344
2 de deeembro de 1961
Mode.° .aaastrial "Nôvó modélo de emealagem".
Dirc..0 Aran Les — São Paulo.
1 — Nôvo modelo de embalapara conserva e laticínios em geral, caracterizado por um recipiente tronco-piramidal, de base tricontornada por delgado friso periférico, e a superfície lateral com
faces plailas e arestas vivas, re! cipiente êsie dotado de tampa superior, plana e triangular, provida de estreita faixa periférica sarevirada em aba lateral
liente,
inferior, de pequena altura, e
ainda dotada, em sua superfície
5 de dezembro de 193i
de uma larga canaleta tri ringue
Requerente — Companhia "Lil- lar, de secção em arcoa a pequena distância da faixa periférica;
ia" de ialaquinas Indústria e Cc.. tudo substancialmente como desinércio -- São Paulo.
crito e ilustrado nos desenhos
Requerente — Companhia "Lii- aneyoe .
original de caixa da moinho de
café.
Titulo - Nova configuraçue
1.0 — Nova configuração de
caixa de moinho de café, caaac:terizacia por uma base paralelapipedica, que vai até cérea da um
têrço da altura da caixa, de onde
TERMO N." 135"
suas paredes laterais maiores se
29 de dezembro de 1961'
inclinam, no mesmo grau, arn
p l eno paralelo ao fundo, em relaModelo industrial "NU° e orição ao qual é mais estrito for- ginal modelo de embalagem".
mando essa parle superior urna
Dirceu Arante — São Paulo.
pirâmide truncada de base retan1 — Niko e original modêlo de
gular. Total de 2 pontos.
embalagem, caracterizado por
Requerente — Flamini° Bariaresa compreender inicialmente um recipiente ou caixa, tendo a superficio de fundo em formato retangular, levemente reentrante, com
delgado frizo saliente contornante, e a superfície lateral composta por faces trapezéddais Usas,
inclindas em relação à base, e encontrando-se duas a duas segundo arestas vivas; e a tampa do
lar, provida em sua superfície de
uma larga canaleta retangular, de
TÉRMO N.° 135.134
sedçáo em arco, e próxima à periferia,
sendo contornada por
Icequerente: Flamini° Barbosa estreitaesta
faixo retangular saliente,
Ferraz — São Paulo.
que Pé! continua nos laterials em
Título — Nevo tipo de covo des- ab • • ortogonal Inferior, de altura
montável para pesca de peixes.
reduaida; tudo substancialmente
1 — Nino tipo de covo desmon- como descrito e ilustrado nos detável para pesca de peixes, consRetificações
tituído de plástico, alumínio ou
Térmos:
de qualquer outro material aproN. o 96.621 — privilégio de inpriado para esta finalidade, transparente ou não, caracterizado pelo venção para -- Evo processo de
fato de ser apresentado numa pe- reacão de uns llexahalodelOpença aproximadamentee cónica, com t idiene - com materiais de ele- •
uma pluralidade de orifícios sen- vado peso , molecular ou polimérido a bosa do mesmo, provida de, cas com inenturação alifática de
uma outra peça afunilada que se carbono co mcarbono, e os proajusta e amolda, fundindo-as dutos resultantes — requerente
para — Hooker Chemical Corpoentre si, numa única peça. 11
Pontos publicados em
Tudo como descrito e ilustrado rrtion
7 de março de 1963.
nos desenhos e clichê anexos.

Retificarão de contrato de
exploracão publicado em 14
de marcr) de 1963 — por ter
ter saído com incorreções
Fica retificado o nome do requerente para — Hay & Macleod
Limitada — estabelecido na Escócia da marca — Old Renfrew
ne:mero 203.943 — contrato de exnIoração em favor de — Martini
& Rossi S.A. Indústria e Comércio de Bebidas — estabelecido no
Brasil — Averbe-se o contrato de

exploração.

‘
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MARCAS

DEPOSITADÁS
11n11,

Pubilesoão telta de acórclo com_o'irt. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da ' ciata da pubEcaçrto começará a
correr o prazo de 60 &as pari o detariznento do pedido. Durante Use prazo_ poderão apresentar soas ce.nr!eões ao Depanamants
gulonal da Propriodazta Industrial aqueles que te Julgarem prejus cV.cadcs com a coneessAo do letro requerido
„

Termo n. 9 569.9-n, de 17-12-62
Indústrias de Chocolate Laci aS. A.
São Paulo

.....,

Termo n.° 569.974. de 17-1'2-62
Esemp Decorações Ltda.
Rio de janei-o

Termo n.° 569.980;de 17-12-62
J . Ferreira da Silva G Cia.
Pernambuco

Termo n.° .569.987, de i7-12.61
José Miguel Monteiro
Minas Gera)

eRORROGgit

A BALA Da a WRACd1=5;
OCLICiA OE Mi1H0E5

ANDORII1HA

•
.
Classe 41
Para distinguir: Balas,. caramelos t doces, pastilhas, confeitos, chocolates,
bombons
Têrmo n. 9 569.972, de 17-12-62
(Prorrogação)
Indústria Foroi Ltda.
São Paulo

~MS
Guanabara
Classe 33
• Artigos da classe
Termo n.° 569.975, de 17.12-62
Bilha E, Ricciardi
Paraná'

NIDREINTAS
Classes: 1, 14 e lc
Titulo

Ind. Brasileiro
Classe 38
Aros para guardanapo:, Cie papel
aglutinados. aluns (em branco) *.!buns
para retratos e autógrCos• balões" (exceto para • brinquedos), blocos para
correspondencia, blocos para cálculos,
blocos para anotações bobinas, brochuras não impressas: cadernos de escrever, capas para documentos, cartenas
papel ou papelão. .cdpsulas de papel,
caixas de papelão cadernetas. cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões co-marciais, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
r em branco para desenho, cadernos'
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegreicas. cadernos de lembranças, carretéis de papelão; envelopes. enválucros para charutos de -papel, encadernação de papel
ou papelão, ettiquetas; folhas indices,
bilhas de celulose; guardanapos; livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinos rapeis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes papel almaço com
ou sem pauta. papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico. papel impermeãvel
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos papel celo.ane,
papel celulose, papel de linho, papei
absorvente, papel para embrulhar tabaco. papelão: recipientes de papei rosetas de papel, rótulos de papel rolos
de papel transparente, sacos de papel..
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel

Termo n. 9 569.976, de 17.12-62
Gumercindo Gabr;e1 Garcia e José Aparecido Garcia
Paraná

Paiutia e Panamá
Classe 37

Titulo

Têrmo n.° 569.977, de 17-12-62
Construtora Cruzeiro do Sul Ltda.
Paraná

.Construlora
inumo w;• Sul
Classe 16
Titulo

Tênrno n.° 569.978. de 17-12-62
Aurino José Tavares
Paraná

Construtora
Corado de 'iestil

Classe 36
Titulo
Térmo n.° 569.981, de 17-12-62
Madeireira Guairacá
Paraná

latleileka Watt aà

Escritórto Brasil
de CoRtibilidadi
•

Classe 33
Titulo

Titulo
Urino n.° 569.988, de 17.12-62
Construtora Alves de Souza Ltda.
Guanabara

uONSTRUTORA
ALVES DE SOUZA LTÉ
Nome -comercial

-Classe 4

Tituoi

Termo n.° 569.982, de 17-12-62
Standard Electrica S. A.
Guanabara

Termo n. '569.989, de 17-12-62.
Construtora Alves de Souza Ltda.;

Guanabara

Astre Sonic
indústria Brasileira
Classe 8
Receptores de rádio e televisão coajogados ou não com troca-discos, transistorizados ou não
Termo n.á 569.983, de /17-12-62
Standard Electrica S. A.
Guanabara

Classe 33
Insígnia
• Termo n.° 569.990, de 17-12-62
"- 'Casa da India Importadora Ltda..

Guanabara

STANDARD ELECTRICA S. A.
kg Padrão Mundial em Tele -Comunicações,
Classes: 1, 6, 8. 9, 10, 11. 12, 32,
36 38 e 39
Sinal de Propaganda'
Termo n.° 569.985 de 17-12-62
(Prorrogação)
Bernardo Alfageme, S. A.
Espanha

CASA DA ÍNDIA
IMPORTADORA LTDA.
Some Comercial
Tiamo n.° 569.991, de 17- 12 - 62 ..
Casa da India Importadora Ltda.
Guanabara

*C'A%.5 Ati1W ND1A

Classe 16
Titulo
Termo n.° 569.979, de 17.12-62
Bonifácio Martini
Paraná

Classes: 12, 13 e 36

" NZI:tSZELIL BRASILEIRA

Classe 41
Sardinhas e tôda espécie de conservas
de peixes e mariscos
Têrmo n.° 569.986, de 17-12,62
C-enuina (,tda.
Minas Gerais

•

enema
Cl ,sre
Calçados em geral

Classe 41
Artigos da classe
Termo n. 9 569.99, de 17-12-62
Imobiliária Primos S. A.
Guanabara

IMOBILIÁRIA
PRIMUS S. A.
Nome Comercia!
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•

Termo n.569.993; de .17:12-62
Minerais Produtos Metalúrgicos Mipromeia" Ltda. .,Guaaabara".,
• ".•

-

Tetino

'

n. 9 570.001. de 17-12-6i.
Micheal Rolnik
- Guanabara

IELEFLHES

PRMTOS

'

• n•:.

MAC PEGAS E
ACCESURIOS LTDA.

f

MIMA FLOINENSE
DE PAPÉIS LTDA.
Nome Comerciai

9

'Felino n. 569.995, de 1712-62
Sociedade -Civil Hospital Guanabara
Guanabara
-•

•

Classes: 6, , 8, 11, _1 e 39
Titulo - de Estabelecitm

: PIXTSTRTA .BILKSILETRA
•

• V

Termo n.° 570.009,d& 17-12-1962
Atlas do Brasil Indstria e Comércio S.A.
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILE=

ARNAC

"

Termo n.° 569.996, de 17-12-62
Casa Aladim Lida .
Rio de Janeiro

CASA A1ADR1

•

Classe 6
Artigos da classe
_
Classe 21
• Artigos da classe
cremes para barbear, cretne dental,
geléia de petróleo perfumada, lápis
escóvas para dentes, cabelo, roupas.
cílios e unhas. fixadores para o cabelo.

\OPOy:

- 9

Termo U. 569.997, de 17-12-62
Auto Mecânica Brasitalia Ltd,

AUTO MECÂNICA
BRASITÁLIA
Classe .33
Titulo de Estabelecimento

Termo n. 9 569.998, de 17-12-62

•

Tecidos
Pereira fernandet
Industria Brasileira
Classe 23
Artigos da classe
Termo n.° 570411, de 17-12-1962
Mathias Schmitt
- Guanabara'

,Classe 1.6

T(...rtno n.° 570.006. de 17 - 12 -62

Classe 5
Artigos da classe

Mulo de Estabelecimentó

Ary Berriel Campos
Guanabara .

Confecções Vilela , Lida
R:o de Janeiro

Termos ns. 570.012 à 570.013, de
1712-1962
Aloysio de Oliveira
Guanabara

SISS MODO

ELENt",

.

Classes: 33 e 36
Titulo de Estabelecunento
Temi° n.° 569.999, de 17-12-62
-Confecções Villela Ltda.
Rio de Janeiro

AtiVEIS
nrosnuA BRAMEM,
Classe 40
Artigos da classe

SENHORITA
MODÉLO

9

- Termo n. . 570.007, de 17,12-62

Ary Berriel Campos
Guanabara

Classes: 33 e 36
Titulo de Estabelecimento

.•

.

Á k .R . À

• Classe _8
Artigos da classe
•
Classe 50

Artigos da classe
Térmo n.° 570.014, de 17-12-1962
Montevil .-. Montagem, Engenharia,
Viação e indústria Ltda..
. Guanabara

MONTE VII
Classe 25
Termo n.9 570.015, de 17-12-1962
Móveis Atlântica, Ltda.
'Guanabara

• Pedro Gomes Jardin Guanabara

• Claisesí 41, 42.e 43 •
Titulo de Estabelecimento.

INDÚSTRIA BRASA

INDÚSTRIA BRASILEI-lin

Termo n.° 57'0.000, de 1712-62

U F.F.E

lí__WIADRIAS DE LUXO,
.

(Prorrogação).
Laboratoire Des Produits Scientic
• França

• PRORROGAÇÃO,
,

PANCREPAR

—Classe 3
'Produto farmacêutica
Termos na. 570.019 à 570.020, de»
.17-12-1962 L
(Prorrogação)
Polak's Fruta] Werken (Polak's Frutal
Works) N.V.
Holanda

-10's EM 44+4,
IGUASSO
INDÚSTRIA. BRASILEIRA

•

Térmo n.° 570.018, de 1742-1962

Pereira Fernaneds & Companhia
Guanabara

Termo n.°- 570.005, de 17-12-62
Ary Berriel Campos
Guanabara

• . Classes:* 8 e 13
Titulo

Classe 33
Insígnia Comercial

Termo n.9 570.010, de 17-12-1962
1313.ASILEMIL

Classe 33
,Titulo

_

RODEIO
Classe 6
Artigos da classe

C

Classe 40
Artigos da .classe
Termo n. 570.017, de 17-12-1962
Auto Mecânica Brasileira Ltda,
Guanabara

. Classe .16
Artigos da classe

Termos ns.570.03 e 570.004, de
17-12-62
•
Carnac Peças e Acessórios Ltda.
Guanabara .

• SOCIEDADE CIVIL
HOSPITAL GUANABARA

r

INDÚSTRIA BRASILEIRA (
--

Termo n.° 570.002..41e 17-12-62
Clarnac Peças e- Acessórios Ltda. -"
,Guanabara

INcLue Coime:c:ai
Temo n,'° 569,994, de 17-12:62
Indústria Fluminense de Pepeis Ltda.
,
juanabara

-Têrmo n. 9 570.016, de-17-12-1962 .
•
••• • Móveis i.Ailântica Ltda..
• ., Guanabara?.4.-••

Classes: 25:e 45
Titulo
• de Estabelecimento
.
.

1,,,SAM3 MINIGMETA ITRA,

•

Termo n.° 57'2 .008, de 17-12-1962
Ary Berriel Campos,
Guanabara

_ v
I
STRIA BRILSII=` ,
INDÚ.
• Classe 16
Artigos da classe

MÓVEIS ATLÂNTICA
Classes: 34 e 40 •
Titulo de Estabelecimento

PRORROGACAÕ

' Classe 1
Produtos químicos a saber: essencial,

óleos voláteis e óleos d efloras
Classe 41
Produtos alimentícios a saber: eisências,
substâncias aromáticas próprias para dar
di!erentes paladares naturais e sintéticos, óleos de flores. SUZICOS de frutas,
balas e doces de confeitaria ,;
Termo n. 9 570.021, de 17-12-1962
Brancal S.A. Mineração e Comércio
São Paulo
•
IZ' CÁL !MANCA

812~rubs.vria tirassletra\
Classe 1
.
Cal -virgem ou- hidratada .para pintura
ou base de tinta

Segunda-feira 15
Têrmo n.9 570.022, de 17-12-1962
Wakamoto S.A. Produtos Químicos e
Fannacauticos
São Paulo
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Termo n.* 570.026, de 17-12-1962
Clube de Engenharia
' Guanabara

Termo n.° '570.036, de 17-12-19§2 Idas ,a saber: abajUres de lampião. açua•
Distribuidora de Gasolina Fátima Ltda. ! careiros, apanha-moscas; bacias de laGuanabara trina, bandejas, banheiras, biscoiteiras,
bidês, bilhas, botelas, botijas, bules; cafeteiras, canecas, castiçais, chavenas,
centros de mesa, compoteiras, cubos:
descansos de porcelana; escarradeiras,
espl.eniedores; filtros, funis, garras,
Classe. 32
globos, jardineiras, jarros, jarrões; lavaRevistas, livros e publicações em geral
dedos, lavatórios, leiteiras; maçanetas
de porcelana, rr.anteguciras, molheiras,
Termos ris. 570.027 à 570.030, de
Classe 33
moringas; paliteiros, pedestais, pias, pi17-12-1962
Artigos _da classe
res, polvilhadores, porta-facas, potcs,
Clube de Engenharia
Classe 48
Térmo ra° 570.037. de 17-12-196 2 puxadores; receptáculos; saleiros, servi, Guanabara
Para distinguir artigos de toucador e
ços de chá; taças ara café, travessas,
Afranio Estevão Corrêa
perfumarias. em geral: Almiscat. figua
terrinas; urinóis; vasilhas, vasos, vassos
Bahia
as beleza, água facial, água de lavanda
sanitários; xlcaras
água de colónia, arminhos, tgua de
quina, água de rosas, água de alfazeTermo n.° 570.043 ,de 17-12-62
iras, amónia perfumada, liquida, em pó.
Classe 50
Laboratórios Ostam S. A.
em pedras, para banho, brilhantinas,
Impressos
em
geral
São Paulo
bandolinas. batons. cosméticos para o
Classe
16
Classes: 33, 41, 42 e 43
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
Telhas de cimento e amianto
Titulo
ctayons. cremes para a pele, carmina
Classes: 33 e 48
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
Termo n.° 570.038, de 17-12-1962
Titulo
lentilhas, em trociscos e em pllulas,
Bureau Comércio de Móveis Limitada
Classes: 1 a 50
depilatórios, desodorantes. dissolventes,
Guanabara
Insígnia Civil
de pó de arroz. esmaltes para unhas,
Classe 3
asseridas. extratos, estojos de perfumes
Térmo n.° 570.031, de 17-12-1962
Unia especailidiade farmacêutica indl.
. creme para limpeza da pele, e para base
Clube de Engenharia
cada no tratamento da tuberculose
pestana, cílios e bigodes. fivelas para
Guanabara
o cabelo, glicerina perfumada para uso
Termo n.° 570.044, de 17-12-62
de toucador, grampos para o cabelo,
A
Natureza
— Produtos Farmacêuticos
Brasheira
para maquilagem. lança-perfumes,
• Ltda .
ções, liquidos dentifrícios, em pasta, em
São Paulo
.
Classe 40
sabão, em creme, em elixir e em pó,
CLUde Oa ENGENHARIA) Moveis de metal, vidro ou madeira
Ilquidos para ondulaçáo, permanente,
lixas para unha, laqu& óleos para o
411 Termo n.° 570.039, de 17-12-1962
Classes: 1 a 50
•
cabelo, pasta e 'pós para dentes, perfuBureau Comércio de Móveis Limitada
Sinal de Proaganda
mes, petróleo ara uso de toucador,
GUanabarapastas e p6 para as unhas. on-pons
;nine 48
"T"ermo n.° 570.032. de 17-12-1962
para pó de arroz, papéis perfumados,
Para c15:.ngt.1,1 artigos de ,outador
Organizações Lux Ltda.
carminados, e com pó de arroz, pentes,
perfumarias em geral: Almisca , água
. Rio de t'aneiro
pomadas perfumadas para o embelezade beleza, água fadai, água de lavanda.
alento da cutis. pon-pons. pó de
água de colónia, arminhos, água de
Organizações Lux Ltda.,
arroz
quina, água de rosas, água de elfazemas, amônia perfumada, liquida, em pó,
Classe 34.
Nome Comercial
Termo n.• 570.023, de 17-12-1962
em pedras, para banho, brilhantinas,
Titulo
Robreto de Almeida Cunha
bandolinas, batons. cosméticos para o
Termo n.9 570.033, de 17-12-1962 !
Guanabara
cabelo, pestanas, cilios e bigodes,
Termo n.9 570 .040, de 17..12-62
- Auto Mecanica Maringá Ltda.
!
crayons, cremes para a pele, carmns,
Laboratório Lutécia S. A.
Guanabara .
cheiros em pastilhas. 'em tabletes. em
Guanabara
. .
lentilhas, em, trocIscos e cai pílulas,
Auto
cremes para barbear, cremes dental.
•spaatórms, desodorantes dias • ventes.
'macias. extra:os estojos de perfumes.
Icreme para limpeza da pele. e para base
I
i
t
I de pó de arroz, esmaltes para•
unhas.
rasileira
Nome Comercial
escirvas para dentes. cabelo, roupas,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo,
Classe 3
Termo n.9 570.034, de 17-12 1962 •
pestana. cílios e' bigodes. fivelas para
Artigos da classe
F. • Gaivão 6 Cia
,
_
c cabelo, glicerina perfumada para uso
Paraíba
! TermoS ns. 570.041 e 570.042, de
de toucador, grampos para o cabelo.
a
17-12-62
geléia de- petróleo perfumada. 'lápis
PRORROGAÇÃO
Cristalinas
Importação e Comércio para maquilagem. lança-perfumes, loLtda.
ções, líquidos dentilricios, em pasta, em
São Paulo
sabão, em creme. em elixir e em pó,
Classe 8
líquidos para ondulação pernanente,
Aparelho detrato para ser adaptado em
lixas para unhas, laqué. óleos para o
veículo para evitar o roubo
cabelo, pasta c pós para dentes, perfuINDÚSTRIA BRASILEIRA
mes. petróleo ara uso de toucador,
Termo n..9 570.024, de 17-12-1962
pastas e pó para as unhas. on-pons
Classe
António Augusto Cabo
Para distinguir: Lentes de vidro somam para pó de arroz papéis perfumados,
•
Rio de janeiro
para óculos para projetos, para ton. carminados. e' com pó de arroz. pentes,
densadores, para faróis, para sinaleiros pomadas perfumadas para o embelezaClasse
41
•
de qualquer formato, ampolas, tubos, mento da canis pon-pons, P6 de
Sucos e:xaropes de frutase
arroz
almofarizes, copos, cadinhos, garrafas
•
91t&l.cera.i.a. eat2
frascos. cubetas. hastes, caretas graus;
Termo n.• 570.035, de 17-12-1962
Termo n. 9 570,045, de 17-12.-62
SAVEP — Sociedade Auxiliadora de - mamadeiras. formas para fornos, assa- Majer Mayer S: A. indústrias Farraaa
deiras, compoteiras, saladeiras, jardineiVendas. e Propaganda Ltda . •
Classes: 41. 42 e 43
ceuticas
ras, porta-jbias, centro de mesas, patiGuanabara
São Paulo
Titulo
teiros. jarros, cálices. . chicaras, pratos,
tildas, bandejas. pires, globos; licoreiPRORROGAÇÃO
Tarmo n.9 570.025, de 17-12 1962
ros, vasos, sers •aos para refrescos.
Clube de ngenharia.
taças, vasilhames mantegueiras; cápsu,:aanabara
las. vidraças e pendentes
Classe ,15
slinXISTRIA BRASILEIRA.
Para distinguir: Artefatos de ceràmica,
• &use 3
•
orcelana, faiança, louça vidrada ara uso Uma emeedtCdade farmacêutica indicaClasse 16
caseiro, aparelhos de chá, de cefé, de da no tratamento tdas angi-aas não espea
Artigos da classe
Nome Comercial
jantar, serviços de refrescos e de bebieificas (anginas vermelhas)
.4

Clube cie Engenharia

'ElY0-1316AN

MECÂNICA
[E 1310 N

;Industria

Clube de Engennaria

Citsientelha

ISOIDA-17
Indstria Brasileira

Burea
mdústria

(SIRIS

Industria Brdsileira

Bureau Comércio

. de Moveis Ltda.

Mecânica

Maringá Ltda.

ndusrioB

"CRISTALMAR"
I

Clube de Engenharia .

ANGINO—RUB
- Industria Brasileira

1216 Segunda-feirÃ 15
Termo n. 570.046, de 1i,-12-62
Laboratório Estrela Ltda.
São Paulo
9
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naoto n. 570.053. de 17-12-62
nano n.° 570.060, de 17-12-1962
José Cánovas Quiles
Laboratório Euterápico Nacional S.A.
São Pado
São Paulo
'
Classe 8
Vlvulas de descarga de bacias sanitárias
•

Brns ileire

Termo n. 570.054, de 17.-12-62
- José Cánovas Quiles
Classe 3
São Paulo
Uma especialidade farmacêutica indi,
Classe 6
. oda no tratamento das rijo-faringites Máquinas hidráulicas e Z,álvulas
e suas . manifestações
grantes dessas máquii.as
Têrmo 11. 570.047, de 17-12-62
Termo n. 570.055, de 17-12-62
Laboratório Estrela Ltda.
Société Des Usines Chim:ides Rhône.São Paulo
Poufenc
França
Classe 1
Artigos da classe

2215.

Termo n. 570.056, de 17-12-62
Société Des Usines Chimiquel Rhône..
Poulenc
9

Termo n.° 570.069, de 17-12-1962
'
Rádio Eldorado Ltda.
São Paulo

PRORHOGAÇÃO
011E-P0171211

9

(V4Uad cte 9:cuta

txionata Inuounummi L
no na

Termo n. 570.061, de 17-12-1962
Companhia Paulista de Al,:entação
São Paulo
PRORROGAÇÃO
eeePteeza

500/121 LIS 03IFES CRINIQI133

RU OiNi-Poi/LEBU - MAM
Classe 3
Artigos da classe

Classe 3
• Termo n.° 570.057, de 17,12-62
Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento das infecções cutã- Sa - té Das Usines Chimiques RhedePoulenc
neas
França
• Termo n. 570.049, de 17-12-62
Wialtifarma ndústria e Comércio Ltda.
São Paulo
''RORROGAÇÃC
, 4a-

P.112LIS 14

Termo n.° 570.070, de 17-12-1962
Rádio Eldorado Ltda.
São Paulo -

Sucessos de Sempre
Clasà 32
Programas radiofônicos e de televisão
Termo n. 570.071, de 17-12-1962
CIAL — Comércio e Indástri ade
'Alimentos Ltda.
Guanabara
9

suriteXTxqão
Nome Comercial
Têrmo n.° 570.062, de 17-12-1962
Companhia Paulista de Alimentação
São Paulo

• Indústria Brasileira

PRORROGAÇÃO

9

UITRADINk •
ínhtria Brasileira
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indica,da no tratamento das disenterias e das
entero-colites
Termo n. 570.050, de 17-12-62
Laboratório Rinedan Ltda.
Guanabara

MULTERGAN
zOCIEZrE DES MINES

ItitaKE•POULEIC

CIMAIQUIN

TIZÁNna

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 570.072, de 1742-1962
Vidor Limited
Inglaterra

Classe 41
Biscoitos e bolachas
...nnnnnn.•nn•"...

Termo n.° 570.063, de 17-12-1962
Companhia Paulista de Alimentação
São Paulo

CETAZIDA -

Classe 3
Artigos da classe

Termo n. 570.058, de 17-12.-62
Société Des Usines Chimiques Rhône,
Poulenc
França
9

In-áástria
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indica...
da no tratamento da tuberculose

PRORROGAÇÃO

LEN

VI

Classe 8
•
Instrumentos e aparelhos de rádio, de televisão, e telegráfico, fonógrafos e partes
de todos esses artigos; baterias; e caixas
para faroletes elétricos ou para lámpdaaa
elétricos portáteis

9

•

~a,

Classe 32

Classe 3
Artigos da classe
9

França

Termo n. 570.048, de 17-12-62
Laboratório Estrela Leda.
São Paulo
.

CROMOL
IndUstria Brasileira

Oestres--egDeífiW
Classe •32
Programas radiofónicos e de televisão

9

Classe 3
Uma. especialidade farmacêutica indicada como medicação auxiliar no ira,mento das rino-faringites e na obstração nasal

r..

9

9

Zn g stria Brasileira

Tãrmo a.° 570.068, de 17-12-1962
RádioEld orado Ltda.
Ao Paul.;

IT

Classe 41
Biscoitos e bolachas

Termo n 570.073, de 18-12-1962
Casa Barbosa Freitas de Tecidos Ltda.
Estado da Guanabara
9

Termo n. 570.064. de 17-12-1962
Companhia Paulista de Alimentação
São Paulo
9

Termo n.° 570.051. de 17..12-62
Clube de Engenharia
- -Guanabara

• PRORROGAÇÃO:
• JPAREN01,

PRORROGAÇÃO
, Classes: 1 a 50
Expressão de Propaganda .

•

n EDIFICIO„

.

SOCICSt Ocs

CLUBE DE ENGENHARIA
Classe 33
Titulo
Termo n. 570.05, de 17-12-62
José Cánovas Quiles
Sio Paulo

usmes cssuloues

amoNe•POUtENC

indústria Brasileira
Classe 15
zfatos de cerâmica assim discrimina: Beeiels sanitárias, pia., banhei,"
bidès

Termo n" 570.074, de 18-12-1962
Associação Médica Brasileira
(A. M.
„
São Paulo
•
,

FRANCA

Classe 3
Artigos da classe

9

S

dm Pedacinho de Copacabana
Na Rua Mais Tradicional do Rio

Termo n.° 570.059, de 17-12 1962
Tropical
Agencia de Viagens e
Turismo Ltda.
Guanabara

UNGIA
DE VIAGENS E TURISMO

•

Classe 41
Biscoitos e bolacha

PRORROOAÇX

Termo n: 570.065, de 17-12 1962
- Companhia Paulista de Alimentação -São Paulo •
9

`RORROGAÇÃO

SA1:1(1-',11EN

111Wtie-mmas
i" -`-

p

Classe 33
.
Titulo de F..stabelecimento

Classe 41.
Biscoitos e bolachas

r

'

Sinal CdelasPserop3a3ganda
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Tèrinb n° 570.075, de 18-12-1962
Três Leões — Companhia de Comércio,
Indústria e Representações
São F'ault

PRORRON,ÃO.

Termo n° 570.079. de 18-12-1962
Hirtz, Nuhrich
Cia. Limitada Rio Grande do Sul
•
paeasaaa04.
aatiorto
aut.
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xas'de metal para portões, colunas, canos de metal, cabeçotes, carreetoilhas,
cabos de metal,. chuveiros, comuns; crivos,. cruzetas, 'curvas, catracas,
nés, de metal campainhas caixas dágua
para aparelhos sanitários, estacas, pequenas fechaduras, chapas, centro de
mesa, distintivos dobradiças, esferas, esguichos, extensões, ferragens para aparelhos de bidês facas, canos, fivelas, fechos para malas e pastas, fechos de segurança para portas e janelas, ferrolhos,
ferrolhos, fbrragens para, aparelhos de
bidês, frisos, ganchos, guarnições de
metal para banheiros e bidês, guarnições de metal, ganchos para quadros,
_grampos para amendas de correias,
guarnições de metal para ináquinas, grozas, grampos para andaimes, curvas de
refôrço, grelhas, ladrões letras e números de metal, luvas para bombas dápua morsas, marretas, malhos, matrizes, martelos, molas para portas,' telas
metálicas, tubos de metal, maçanetas,
machadinhas, molas de vae e vem, aioias para cadeiras giratórias, matraca,
porta-toalhas, presilhas para malas e'
pasts, pregos, prafusos, porcas, ortachaves, rotetores para calçados, placas.
post'es de metal; pilares pequenos, ponteiras, roldanas, ralos para pias, raspadeiras, sacarrolhas, sifões, suportes, rosetas, tenazes, telas de arame, tesouras.
trilhos para portas de correr, torneiras.
trincos, tanques de metal, trilhos para
elevadores, tubos, tubos conduite, tubos
encanamentos tranquetas, tubos de açt.
soldados sem costura, uniões, tubos de
metal e inos
,

iNDUStRIA DRASMIRI

INDUSTRIA BRASILEIRA
•
Classe 17
Para d.stinguir: Artigos, máquinas e
Instalações para escritórios em geral..
Papel carbono, atendi, separadores
para arquivos, arquivos para correspondência, pastas para escritórios com
fechos de metal, almofadas para caIambos e para tinta, abridores de cartas,
berços para mata-borrão. canetas para
desenhos, cortadores de papel, carimbadores, tintas para escrever, borracha,
molhadores, gomadores, coladores, cestoa para papéis e correspondência, esquadros, desenhadores, datadores coco
minas, furadores, máquinas de apetrechos para apontar lápis, lápis, canetas,
lapiseiras, porta tinteiros, porta lápis.
porta-carimbos porta-canetas, descanso
para lápis e canetas, réguas, instrumentos de escrever e de desenhos, portacartas, porta-blocos, prensas, prendedores de papéis ganchos percevjos, compassos, máquinas para escrever, calcular e somar, máquinas para grampear,
grampos e ganchos para escritórios,
ara-linha, fusins, godets, sinetes, arguifichários, mapotecas, carrinhos para
máquinas de escrever e cofres

Classe 1
Para distinguir: Tintas e vernizes
Têm° n° 570.080, de 18-12-1962 '‘;
Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO'

1002WACION4L
LACIA
4v. byisr,
-

fiR,ISUrbs,4

Termo n° 570.084, de 18-12-1962
Guarujá Frio Pesca S. A.
São Nado
OCAUJI, FRIO PESCA
Indústria Brasileira,
Classe 4
Para distinguir: Gelo
Termo n° 570.085, de 18-12-1962
Guarujá Frio Pesca S. A.
São Paulo
Classe 47
Para distinguir: — Conbustiveis, lubrificantes, substâncias e produtos desU•
nados a iluminação e ao aquecimento:
Álcool-motor, carvão a gás, hidrocarbo.
retos, gás metano, butano e propalo,
gás engarrafado, gás liquefeitos. 'gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleos destinados 'a iluminação e ao aquecimento
óleos para amortecedores, petróleos I
querosene
Térmo n° 570.086, de 18-12-1962
Depósito de Meias "27" Limitada
São Paulo

Classe 41
Alcachofras,' aletria, alho, aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, áveia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacaa. carnes, chá,
Termo n° 570.082, de 18-12-1962
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
Jorge Amorim Cia.
meais, cominho, creme de leite, cremes
Classe 36
Rio Grande do Sul
alimentícios; croqutea compotas, canPara distinguir: Meias
gica, coalhadas, castanha, cebola condimentos para alimentos colorantes,
Urino n° 570.087, de 18-12-1962
Termo n° 570.076, de 18-12-1962
chouriços, dendê, doces, doces de fruAramifick, Vidal S. A.
PRORROGAÇÃO
Suja Viscosa, Societá Nazionale Indús- tas.
espinafre, essências alimentares, emSão Paulo
tria Aplicazionl Viscosa, Societá Per padas, ervilhas, enxovas, extrato de teAzioni
mate, farinhas alimentícias, favas; ffItália
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas sêcas, naturais e crisPRORROGAÇÃO
talizadas; glicose, goma de mascar, gorPRORRO6AÇA0
duras, grânulos, grão de bico,'gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, língt.as, leite,
POR:r0 AtTOTIL
condensado, leite em pó, legumes em
Classe 4
conserva, lentilhas, linguiça louro; masPara distinguir: Fibras texteis em bru- sas alimentícias, mariscos, manteiga,
to ou parcialmente preparadas, não ia- margarina, marmelada, macarrão, masINiASTRIA BRASILEIRA
doidas em outras classes. Linho, algo- sa de tomate, mel e melado, mate, misdão, canhanho, juta, seda natural, caroá, sas para mingdus, molhos, moluscos,
paco-paco, ramie, lá e borracha
mostrda, mortadela; nós moscada, noClasse 11
21
39 Para distinguir: Ferramentas manuais,
zes; óleos comestíveis, . ostras, ovas; Classes: 6 — 7 — 8 — 11
Têm n° 570.077, de 18-12-1962
Insígnia
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
terragens,cutelaria e pequenos artigo'
Hirta, Nuhrich & Cia. Limitada
Prorrogação
picldes, peixes, presuntos, pade metal comum, da indústria e comérRio Grande do Sul
• tês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
cio da requerente, a saber: Tarrachae
Têrmo n° 570.083, de 18-12-1962
queijos, rações balanceadas para anie machos para fazer rosca, braçadeiras,
, tatuei/acama . -;at..,
Fiação
Progresso
S.
A.
mais, requeijões, sai, sagu, sardinhas,
artigos de metal para janelas, portas,
~ma o
patataa •
São Paulo
sanduíches, salsichas, saltitas, sopas enescadas e cortinados, afiadores, aldralatadas, sorvetes, sucos de remate e de
vas, alavancas, alicates, aura ,'roias.
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.ancinhos, anéis para chaves. chaveiros.
rim, tremoços, tortas, tortas para ali.achas, argolas, armações de toldos
°RORROGitar
mento de 'animais e aves, torrões, touciwit4.
aros, rebites, arruelas, atiçadores azeicinho; vinagre
teiras, lâminas e navalhas de barbear,
brocas buris, bainhas, baldes. bacia
Termo n° 570.081, de 18-12-1962
balmázios, bicos, ilhóses e pontas de
Serviços Hidráulicos Ltda.
Sehyl
1$11,NS.K,A AAASu IRA
atacadores para sapatos, bisnagas, porSão Paulo
cas borbetetas, botões, puxadores, hra.
Classil 1
•
ços para cabides, e =prateleiras, min.
Para distinguir: Tintas e vernizes
tes _chantradores, cortadores, cravada
ret, cunhos. cabides. cabos, • caçarolas,
Termo n°.570.078, de 18-12-1962
cadeados, caldeirões, canos e tubos,
Sabrico S. A. Brasileira de Intercambio
cantoneiras, alças, pegadores, puxadores,
Comercial
Classe 11
cintas para caixotes, coadores, colhe_
ma:muno
Ferragens em geral: Arpões, ancinho.
res, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.
arrebites, argolas, arruelas. abridores de
cacadores.. debruns, dedais, enxós, as-,
rSABRICO S/A BRASILEIRA DE
lateas armações de metal' arames lisos e
INTERCAMBIO COlvigfketAt,
cariadores. elas, enxadas, escumadeiras,
Classe 22
farpados, arpões de carregar, arames
espátulas. esticadores, espremedores,,
São Paulo
metálicos. bola de 'aço, almotolias. ca- Para distinguir: Lã em 'novelos ou não, facas, facões, ferramentas cortantea,
Nome Comerciai
para costura e trlcotagem
deados correntes chaves, cremones
perfurantet, desbestantes 41' 'banto,

MERINOVA
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:.
Termo n° 570.096, "de 18.-12-1962
°lin • Mathiescin Chemical Corporation
• Estados Unidos da .América
— .

--

•foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fórmas • para bolos e para calçados, funis, ganchos, gratninhos,
dores de latas, jarras, jogos de chaves
de parafusos, lôminas e folhas de Serra;
limas, lampiões,- ,lataS'• para cenestiveis
e para lixo, charneiras é dobradiças.
machadinhas, martelo; Pequenas molas,
ferragess para peças de -:•mobiliária,'
cinzéis; escarnadores, punhais pás, panelas, parafusos, pinos e contra pinos,,
rastelos, rocinhas„ roletas, sacarrolhas,
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
tesouras
•Termo n° 570.088, de 18-12-1962
D. Santos 6 Cia.
' São Paulo

,CREZITO'LARBEAS
Santos. Est. de
ISso 'Paulo
`•

Classe 40
Titulo
Termo is* 570.089, de 18-12-1962
Hirofumi Fujivrara
São Paulo

ÊOTO ÓTICA FUMARA
$o: Paulo—Capital,
Classes: 8
Título

33

Termo n° 570.090, de 18-12-1962 •
"Codiva" Comercial Distribuidora de
Óleos Vegetais Limitada
São Nilo

,CODT111
Classe 41
Para. distinguir: Óleos vegetais
Termo n° 570.091. de 18-12-1962
Cia. Santo Antonio de Armazens
Gerais
São Paulo
-0IA. SANTO ANTONIO-;
ME ARMAZENS GERAIS..
Nome Comercial Termo n° 570.092, de 18-12-1962
Indústria e Comércio de Bebidas
Avestruz Limitada
'São Paulo
'--

PARA AS GRANDES PERSONALIDADES,

PERSONALIDADE DE UM GRANDE -T
• WHISKY WHISKY PRINCE ALDERty

Classe 42
.--.'
Frase de Propaganda
Termo n° 570.093, de 18-1211962
Moser Lander
São Paulo
-MOSER LANDE

Classe 43 Vara 'distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: ,Almiscar„ água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colônia, arminhas, água de
quina, água de rosas, água de elfazequina, água 'de rosas, _água de alfazemas, amônia perfumada, líquida, era pó.
em pedras, para banho, brilliantinas.
bandolinas, batons, cométicos "para o

cabelo, pagtanas, dlios e bigodes,
crayons, cregises para a peie, carm.ns,
cheiros" mis pastilhas,- em- tabletes, ,.ern
.ern trociscbs ..e 'em 'pílulas,
Cremei - para garbear, cremes degtal,
depilatórios, desOclorantes d.,ssolveates,
essências. extratos, estojos de perfumes,
creme para Lmpeza da pele, e para base
de pó de . arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para dentes, cabelo, , roupas,
cílios e unhas, fixadores pára o cabelo.
pestana, 'cílios e bigodes. fivelas pare
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toilcador, arampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções, líquidos denkifricios,. em pasta, em
sabão, em creme, em 'e em pó.
líquidos . para ondulação , permanente
lixas para unhas,. laqué. •óleos .Para
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes,' petróleo ara uso 'de toucador,
pastas e pó para as unhas, on-pons
para' pó de arroz, papéis •perfumados:
carminados, e com pó de arroz. Pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia, pon-poni, pó de
arroz

-PENDISTRIN

, Termo' n° 570.098, de 18-12-1962
José Romana Dias

Classe 8
Para distinguir: Instalações eletricas,
artigos eletricos e eletrônicos para veíc ulos: -acumuladores, antenas, baterias,
bobinas, businas, chaveá elétricas, chaves automáticas, comutadores, chassis.
c hicotes, para automóveis, dínamos, condensadores; farois, faroletes, filtros' para 'motores, fios para eletricidade e fios
terra, holofotes para automóveis, interruptores, isoladores, filtros de óleo,
adores de para-brisas. luxes trazeiras
para veículos, lampadas, lanternas, pi- .
lhas secas, paineis de carros, radios; re:
lays, refletores, sinaleiros, sereias, soquetes, tomadas, transformádores, terminais para baterias, valvulasovelas,pa"ra Siltros, aparelhos de lubrificação

•

•

PETERàj

Braelleiral

Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de cambio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão a carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros tratores, carros - berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas • circulares paM veículos, cubos de veículos,
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços para veículos, direção, desliaadeiras, estribos, escadas' rolantes, eleVadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas,- motocargas, moto furgões,manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios paris bicicletas, reboques, radiadores para veículos
rodas para veículos, -selins, tricicles, tirantes para veículos, vagões, velocipedes, varetas de controle do afogadOr e
acelerador, troleis, f roleibus, varaes de
carros, toletes para remos

N

PRORROGAÇÃO

74
17 PAIIIA

l" Termo n° 570.095, de 18-12-1962
Tupaiba
Indústria e Comércio Ltda.
• São Paulo
Classe 21

Termo.- n° 570.107, de 18-12-1962
Abbott Laboratories.,
._Eitados Unidos. da Arnérica

Classe 3
„ ••
-•
Classe
Para distinguir: Preparações "a-ati-bac-. Pare distinguir: Substâncias' químicas,
produtos e prepardaos para serem usateimas
'
dos na medicina ou na farmácia
Termo n° 570.097, de 18-12-1962
Termo n° 570.108, d e18-12-1962
Peters Hermanos, Compaãia Comercial
Liggett
Myers Tobacco Compaay
e Industrial, Sociedad Anonima
Estados Unidos da América
Argentina

Classe 42
Para distinguir: Bebidas em geral, não
medicinais, alcoolicas, cervejas, vinhos,
vinhos espumantes, licores, bitters, cidras, conhaques, cocktails, cordiais, nectares alcoolicas, ruhzu, aguardente, krisTermo n° 570.094,de 18-12-1962
Tupaiba — Indústria e Comercio • Ltda. che, gin, vérmouth, fernet, kummel,
'whisky, brandy e vinhos d efrutas
São Paulo
alcoolicas

Inéhistria
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Classe ,44
' Para distinguir: Cigairo.
Termo n° 570.109, de 18-12-1962
Richard Hudnut
Estados Unidos da América

FLATTER MAGIC
Classe 48
Para distinguir: Perfumaria, cosmétieoi
' e preparados de toucador
Termo xi 570.110, de 18-12-1962
Cleavet-Brooks Company
Estados Unidos da Améric.*
-4`

CLEA VER : BROOKã
Classe 33
•
, Estado da Guanabara
Titulo
Termo n° 570.099, de 18-12-1962
Sergio Mauro de Araujo Soares
Estado da Guanabara

,Juventude
Universitariá

.
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e' suas partes
integrantes não incluídas nas classe: 7,
10 e 17
Termo n° 570.111, de 18-12-1962
Heidorf & Nelson Farras, Inc. 2
Estados Unidos da América

W&N
.

Classe 19
Para distinguir: Animais vivos incluatire
aves, ovos em geral, inclusive do bicho Classe 32
da sêda
Para distinguir: Jornais. revistas e publicações impressas
Termo n° 570.112, de 18-12-1962
&unira Indústria e Comércio 5. A.
Têm° a° 570.100, de 18-12-1962
São Paulo
'Daniel Deligant
São Paulo
PRORROGAÇÃO
SAMIII A
Brasileira

Ina,

• Classe 48
Para distinguir: Agua de colônia, água
para beleza,' agita de quina, água para
maquilagem, cremes para a -pele, cremes paar embelezamento e maquilagem,
desodorantes, essências para perfumes,
extratos para perfumes, escovas para
dentes, cabelos, pestanas, cílios e bigodes, esmaltes para .unhas, lápis para maquilagem, loções -para' o cabelo, - óleos
perfumados, pd.de arroz, perfumes, papéis perfumados, rouge, sabões, e sabonetes perfumados, sais perfumado*,
talco

Classe 36
Para distinguir: Artigos ' de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos. aventais, alpercatas, anáguas, 'blusas,
botas, botinas,- blusões, boinas,' baba'
doures, bonés, capacetes. cartolas. 'cara- pinas, casacão coletes, capas„ chalea,
cachecols. calcados, chapéus,' cintos,
cintas, combinações, corpinhos, caio,
.de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, atecas, ceroulas, colàrinhos, cueiros; saias,
casacos, chinelos, dominós, echarpes:
Fantasias, fardas para militarese colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de 'ingeria, laquatas; leques!
luvas, ligas, lenços, mantós, meias.

•

cansas, mantas, mandrião, mantilhas; paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinaa
peugas, pouches, polainas,, pijamas; punhos, perneiras, quinsonos. regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sweaters, shorts, sungas, stolas, soutiens, *latim talar, toucas, turbantes;
ternos, uniformes e vestidos
• Termo n° 57.0.113, de 18-12-1962
Cocito Irmãos Técnica e Comercial
S. A.
São Paulo
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pickles, peixes, presuntos, pates, e petitaois pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salines , sopas em.
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha..
rim, tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões, toucicinho; vinagre

Térmo n° 570.120, de 18-12-1962
Sampaio Avelino Tecidos Limitada
Estado da Guanabara

PRORROGAÇÃO

Termo n° 570.116, de 18-12-1962 .
Casa das Buchas Limitada
Minas Gerais .

PRORROGAÇÃO
RATO-PARIN
Ind. Brasileira
Classe 2
Para distinguir: Raticidas
Prorrogação
Térmo n° 570.114, de 18-12-1962
Organização Minas Contábil Limitada
"Minas Contábil"
Minas Ger-ais

Organização Tétnica,
Minas Contábil Ltda.

Casa das Buchas Ltda.
Nome Comercial

Indilso ia Brasileira

Térmo n° 570.117, de 18-12-1962
Silvimex Importadora e Exportadora
Limitada
São Paulo

Classe 23
Para distinguir: Tecidos de algodão

1.
e lopunt
Indústria Brasileira

Nome Comeacial

ClaSie. &
I.
Para distinguir: Aparelhos didáticos, fotográficos e fotostaticos

Termo n s 570.115, cie 18-12-1962
Indústria e Comércio de Conservas
Margoya
São Paulo

Termo 'n° 570.118, de 18-12-1962
A Renascença S. A. Comércio e
Indústria
Estado da Guanabara-

Minas . Contábil

Termo n s 570.121, de 18-12-1962
•Sampaio Avelino Tecidos Limitada
Estado da Guanabara
.
PRORROGAÇÃO

Senisor

elp

do e

intli,stru ar:ide/ré

PRORROGAÇÃO

Classe 23
Para distinguir: Tecidos'de algodão em
peças

5(4,~-1

4

-403tr'
alara~sa.,.
s
44r,

FABRICA

De M01.1611%

•

Jft

Termo n° 570.122, de 18-12-1962
Martins Silvano es Cia. Limitada
Paraná

Á...Remiam
PRORROGAÇÃO
_s
?"-•
-40"44%
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amendoas, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeiClasses: 17 — 40
industrio Brasileira
tonas; banha, bacalhau. batatas, balas,
Para
distinguir:
Indústria e comércio de
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
Classe 41
café em pó e em grão, camarão, canela artigos e máquinas e instalações para Para distinguir: Farinha de mandioca
escritórios e móveos em geral
. em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
Prorrogação
Taram ns 570.123, de 18-12-1962
caramelos, chocolates, confeitos. cravo,
Vanadium Comércio. e Indústria de
cereais, cominho. crems de leite., cientes
Termo ne 570.119, de 18-12-1962
atarariticios, crossu es, compotas, can• Ferragens Limitada
A Renascença S. A. Comércio e
eaas, coalhadas, castanha. cebola condis.
Estado da Guanabara"
Indústria
mentos para alineatoa colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de fru- tas, espinafre, essências alimentares, em..
padas, ereilhas, enxovas: extraio de toPRORROGAÇÃO
mate, farinhas alimentícias. favas, féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cris- s
•VANAD1UM
talizadas; glicose, goma de mascar,
nfrog.r.,.........„,„. , ....,0 • :. , ,
duras. grânulos, grão de bico, gelatina,
inditsttq a Brasileira
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
Classe 11
condensado, leite em pó, legtunes em
Para distinguir: Ferragens e tartamela.
conserva, lentilhas, linguiça, louro; mas..
tas de Cela espécie, cutelaria em gera'
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
;: e outros artigos de metal não incluid 1
margarina, marmelaia. macarrão, mas, me outras classes: acess6r . o , para ..,-, J
sa de toemo. .. mel e m.'1.-4.1,1 -rate. masculos, alicates, alicates cortantes anais
sas para mingaus. Ia 3h.
n oluscos,
nhos, alavancas, arrebites, arruelas: armostrda, mortadrao lit's moscada, nogolas, aldravas, armações de metal,
zes: óleos comestíveis, ostras. ovas:
abridores de latas, arames lisos e ferr AS& da Guanabara
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para

Vadeafrta

• -

a

i
padas. aparelhos de chá e café, assa!
deiras, açucareiros, almotolias, arpões,
arpões de carregar, arcos de serrai
brocas, bigornas, baixelas, bandejas,
bacias, baldes, bombonieres; bridões
para animais, ules, bebedoures, bolai
de aço, colheres para pedreiros, cadeados, correntes, cabides. caixas de metal
para portões, chaves. cremones; anzóis,
arcos de pua, chaves de parafusos, calotas, conexões para encanamentos,
caixas de metal, 'chaves de lenda, chaves inglasas, cabeções, canecas, copos,
cachepots, centros de mesa, coqueteleiras, caixas para acondicionamento de
alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, cuscuzeiros;
coadores, colheres, cavadeiras, canos de
escape de metal, catracas, corta arames,
ddinhos, carretilhas, cabos de metal,
chuveiros comuns, crivos, cruzetas. curvas, curvas de reforço, calibradora*
canos, canos, chaves de boca, chaminés
so para talheres, dobradiças, enxadas,
de metal, canivetes, distintivos, descaisesferas, engates, esguichos, enfeites para
arreios e enfeites para automóveis, estribos, espumadeiras, :tendias. enxadi,
nhas enxós, esporas, engrenagens; bo.
tões de metal folhas de metal que em
volve as molas e protege contra o pd
e ferrugem, folhas de metal que, protege as molas contra o pó e ferrugem,
Formões, ferros de cortar capim, ferro.
lhos, facas, facões; fechaduras, funis
fórmas para doces, e bolos, frigideira*
fruteiras, fivelas e fechos para matai
e pastas, freios (para animais), ferra.
gens para aparelhos de bidês, ferradta
ras para animais, frisos, fôrmas. ferra.
gens para tetos de cabine de caminhões,
foices, fechos de segurança para por.
tas e Janelas, enxadões, guarniçõel
de metal, grelhas, garfos. ganchos para
quadros, grampos para emendas de
correias, guarnições de metal para °más
quinas, guarnições de metal para ha,
uheiros e bidés, grosas, grampos para
andaimes, jarras, limas, lâminas para
barbear, licoreiros, latas de lixo, letras
e números de metal, lknatões, leiteiras,
ladrões e espalhadores para mictórios,
levantados para vidros de caminhões
automóveis e para velculos 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 e
vem, molas para rodas, martelos para
casinhas, morsas, maneais para rodas,
molas para cadeiras giratórias, matrizes.
, navalhas para barbear, puas, pás, picaretas, pregos, picões, ponteiras, panais
sos, porcas, pratos, portagelo, portas
pão, porta-joias, 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, pino:
exentricos para veículos (pivô), peçal
pa sa mecanismo e partida, atas para
ponta de eixo dianteiro, panelas, portatoalhas, postes de metal, pinos, Krios
de direção, pinos de molas,' parafusos,
pernos trincos, tubos para encanamentos terminais para barra de tensáo,
verrumas, válvulas sanitárias para descarga -automáticas nas sentllhas. OSOL
embalagens de metal
nono n s 570.124, de 18-12-1962
Vanadium Comércio e Indústria de
•
Ferragens Liniltda
Estado da Guanabara

VANADIUM -Comércio e indústrii
'de Ferragens r.tdIl •
Nane Comercial

•

1220 Segunda4eira 15
Termo n° 570 .125, de. 18-12-1962
Bar e Restaurante Alvear Limitada
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Têrmo n° 570.128, de 18-12-1962
Whelpciale, Maxwell 6 Codd Limited
Inglaterra

Têrmo n° 570.132, á 18-12-1962
Irmãos Guidoni Limitada
São Paulo

Abril de 1963

canetas, capas para livros de escritório carbono, etencil, . carimbos, clas•
rificadores, .clips, colchetes para papeis, compassos, 'contornos -para mapas, e u,r v a s francesas, datadores,
emendas para parafusos para us oent
!AU-i ri
livros -de escritório, elásticos para esPRORROGAÇÃO
critório, espiral para pastas, espatulas,
á'nd/Setria Brasileira'
esponjeiras, esquadros, estojos paea la.:
Industria Brasileira •
pis. terragens para- pastas, fichários
Classe 41
colegiais, fitas de celulose para uso
^...
Para dist:nguir: Massas alimenticias, em escritório, fitas para máquinas de
bolachas, doi.es, balas, caramelos, pão escritórios, .litas de papel gomado,
Classe 41
de luxo, biscoitos, farinhas, amidos e gancho para papel, giz escolar, goAlcachofras, aletria, nino, aspargos,
teculas
ma arábica, Tonteiras, grafites, gramaçucar, alimentos para . animais, amido,
peadores. grampos, guilhotinas pe,ra,
amendoim, ameixas. amendoas, araruta,
Terma n° 570,133, de 18-12-1962
papais, jogos de • carimbos, jógos de
arroz, atum, áveia, avelãs, a,,eite, azeiCarvalho Ei Di Coita
pincéeis, lapis diversas, limpa-tipos
tonas; banha, bacalhau, batatas, baias,
São Paulo
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
para maquinas' de escritório, livros de
café em pó e em grão. camarão, alicia
argolas, livros de paratusos, livros fisClasse 9
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
cais, mata-borrões, mata-gatos, matai
Para distinguir: Pianos
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
tintas, normogra tos. • numeradores, paweieals, acanalho, CUM de leite, cremes
rafusos
para livros, pastas plásticas
Termo n° 570.129, de 18-12-1962
croavt! compotas, can.
para escritório, pastas - sanfona, pegaAndrade
8
Cia.
guia coalhadas, castanha, cebola condi..
dores de papel, penas para canetas,
Indú3tria Wrasileira
Ceará
atos para ali man tos colora ntcs;
percevejos. perita-adores, plaotadores,
chouriços, dendê, doces, doces de fruClasse 2
porta-bobinas, porta-cadernos, portatas, espinafre, essências alimentares, emPara ditsinguir; • Inseticidas
carimbos, orta-canetas, porta-atiquetaz,
padas, ervilhas, enxovas, extrato de taporta-lapas. pranchetas rendedores de
inale, farinhaá alimentícias, favas, féTermo n' 570.134, de 18-12-1962
lois, quadrb-negro para uso em escriculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
Petit Bar Limitada
tório, reabastecedores de pincéis, refigos, frios, frutas sacas, naturais e crisEstado da Guanabara
gistradores, réguas de cálculo, réguas
talizadas; glicose, goma de mascar, gor4.
•
comuns. separadores de t aael, sinais
duras, grânulos, grão de bi-o, gelatina,
para fichário, tintas de ..arever, tin) goiabada, geléias, herva doze, herva
teiros. tiraaaramoos. • trans1er1dores•
/ mate, hortaliças, lagostas, liaattas, leite,
i
- condensado, leite em pó, 'egu-rnes em
'Tétano n° 570.138, de 18-12-1962 Clases 41
conserva, lentilhas, linguiça, louro; mas.:
"Torusi" Tórno-Usinagem de Peças
alimentícias,
mariscos,
manteiga,
Titulo
sas
Limitada
Classe 43
.
margarina, marmelada, tnaaarrão, mas.
,slada
da Guanabara
.
11
Térmo
n°
570.135,
de
18-12-1962
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- Para distinguir: BA): :las não alcoólicas,
Comercial e Construtora Construcit,
a saber: refrigerantes
sas paia mingaus, molhos, moluscos,
Limitada
mostrda, mortadela; nós moscada, noTêrmo n° 570.130, de 18-12-1062
São Paulo
zes óleos -comestíveis, ostras, ovas,
Avelino Pomar S. A., Produtos
pães, paios. pralinés, pimenta pós para
Farmacêuticos
• pudinm, picides, peixes, presuntos, paComercial e Construtora !
Estado da Guanabara
iindústría
tês, e petit-os pastilhas, pizzas, pudins;
Classe 11
queijos, rações balanceadas para aniConstruciti Ltda.
Para distinguir: Perramentas manuais,
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiebes, salsichas, saltites sopas en..
ferragens.cutelaria e pequenos artigos
Nome Comercial
de metal comum, da indústria e comérlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de
Termo n° 570.136, de 18-12-1962
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha..
cio da requerente, a saber: Tarradias
Comercial e Construtora Construciti e machos para fazer rosca, braçadeiras,
rim, tremoços", tortas; tortas para ali•
Limitada
artigos de metal para janelas, portas,
mento de animais e aves, taraties, touciSão Paulo
escadas _e cort;nados. abactores, .aldraclnho; vinagre
•
Indústria Brasileira.
vas, alavancas, alicates. autnotolas,
• Termo n° 570:126, de 18-12-1962
ancinhos anéis para chaves, chaveiros,
"ramil", Companhia de Empreendimentachasa argolas. armações de aoldos,
Classe
10
tos Imobiliários Limitada
aros, rebites,' arruelas, atiçadores a'zetPara
distinguir:
Preservativos
de
São Paulo
miras, 'laminas e navalhas de barbcar,
borracha .
brocas, buris, bainhas, baldes. joazias,
indústri a Brasileira
Termo n° 570.131, -de 18-12-192
-baliria:tos, bicos, ilhóses e altas de
Classe 16
atacadores para sapatos, bisnagas. por.'
J. Peres
Artigos da clas s e
:as. borbuietas. botões,puxactoras, braTermo n° 570.137, de 18-12-1962 • ços para cabides e prateleiras. canave-d
•
Gasimbra Artigos de Papelaria Ltda. tes, chantradores, cortadores, c*ravado.
cunhos, cabides, cabos, caçarolas,
da Guano:babara
cadeados, caldeirões, canos e tubos,
cantoneiras, alças, pegadores, puxadores.
FERES
cintas para caixotes, coadores, colhe.
tas, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.
cacadores.. debruns, dedais, enxós, elo
cariadores, elos, enxadas, escuniadeiras,
espátulas; esticadores, expramedores.
facas, . facões, ferramentas .,cortantes,
• Classe 33
perfurantes, desbastantes _e •, alisantes,
Para distinguir: Empreendimentos
PRORROGAÇZIC
foices, furadores. fechaduras, ferrolhos,
Classe 11
iMobiliárlos •
Para distinguir: ablactes de 'cabeça 'fivelas, fôrmas para bolos e para calTèrmo n° 570.127, ale 1842-1962
para escritório, alfineteira .almolada çados, funis, ganchos, graminhos. abri' - Classe 42
Metalárgica Lex S: A. .
de carimbo, apagadores, aparelhos pa- dores de" latas, jarras, jogos de claves
São Paulo
Bebidas alcoólicas em, geral: Cervejas, ra fitas colantes. apontadores de • Ia- de parafusos. lâminas e fólhas' de serra,
!obter, vinhos, agnardentes, licores, ape- pis, berço de mata-borrão, blocos de limas, lampiões, latas para çotnestiyeit
para lixo, charneiras e dobradiças.
ritivos, fernet, whisky, kumeU, vermou- carta; blocos de rascunho, bobinas path: cognac, brandi, rum, vinho quina. ra máquinas registradoras, de soma e machadinhas, martelo, pequenas mola;
".n it o L
do, pipermint, gin, punch genebra. afia de cálculo, bobinas - para grampeado- trazeiros, eixos intermediários. embrea..
nectar e- suco de frutas com álcool res. bobinas para embrulhos, borra,- ferragess para peças de. mobiliária,
Brasileira'
cinzéis, eácarnadores, punhais. pás, panelas. paaafusos. pinos e contra pinos,
rastelos, rodinhas. roletas, sacarrolhas,
Classe 31
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
PREÇO
DO
NÚMERO
DE
HOJE:
Cr$
4,00
liorrechat
Mangueiras
4
ahas,. cabos para canetas, calendários,
1. frit obitinir:

ALVEAP

WELMAR

astr ttiti

a-)s bras
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