ESTADOS UN1D
SEÇÃO III
a
ANO XXII - N. 5

DEPARTAMENTO NACiONAL
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DA

Decisões do Sr. Secretário da Indústria)
RIO, 3 DE JANEIRO DE 1963
Adlb - Gabriel - no recorrendo
do despacho que indeferiu o tatuo 125.946 - marca La Cumparsita.
O Sr. Secretárlu da 1
tria cxarou
o seguinte despacho:
Conheço do recurso, nos térmos do
paragrafq único do artigo. 50, da Lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961, e
da Portaria 216. de 27 de setembro
de 1963, lhe nego provimento com .
cação do artigo 95 ri: 17 do Código
da Propriedade Industrial. Mantenho
o despacho recorrido. Rio, 17 de de- .
dembro de 1963. Ass. José I. C.
Verciani, Secretário da Iadústr:a. - I
Republicado por ter saldo co mincorreções quanto ao. nortie da marca.
Expediente do Diretor Geral
Rio, 3 de janeiro de 1964
Retificação por ter SA ido com ancorrecões Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.018. de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias - para eventuais
juntadas de recursos,- e do mesmo não
se tendo valido enhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a êste Departamento a fim de efetuarem o • pagamento da taxa finai concernente t expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias - na
forma do parágrafo único do artigo
134 do Código da Propriedade IndusMARCAS DEFERIDAS
Termos:
N. 318.542 - Lindo Bril - classe
48, de: Abrasivos Bom Bril Sociedade
Anónima.
N. 318.556 - Novo Bril - classe
48. de: Abrasivos Bom Bril Sociedade
Anónima.
N. 267.738 - Boinbrilando cl.
48, de - Abrasivo-5 Bom Bril Sociedade Anónima.
Ã'estauração'de Registro de Marca
N 100.313 - HelMar - classe 21
de: Emprêsa de Ônibus Helmar Limitada. - Concedo a restauração.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N. 351.173 - Laboratório Elee•
trossil Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 445.991 - Rádio Record S.A.
- Cumpra a exigência.
N. 447.763 - Indústria Brasileira
de Peixe S.A. - Pescai. - Cumpra
a exigência.
N. 452.829 - F. Pinto 81 Santos
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 484.628 - Condomínio Edifício
Brasil. - Cumpra a exigência.
N. 475.416 - António Morello, Cumpra a exigência.
N. 498.987 - Indústria de Meias
Picco Ltda. - Ctunpra a exigência.
N. 515.222 - Indústrias Químicas
Mangual S.A. - Cumpra a exigência.
N. 524.927 - Indústrias Jorge Corrêa S.A. - Cumpra a exigência.
N. 530.183 - Villasbóas S.A. In•
dústrias de Papel. - Cumpra a exigência.
N. 377.423 - J. S. Lopes -& aia.
Ltda,
cumpra a exigência.
N. 469.388 - Laboratório Espect.
farma S.A. - Cumpra - a exigência.
N. 485.063 - Auto Copa Ltda. Cumpra a exigência.
N. 495703 - Livrar/ Editóra
Pallotti. - Cumpra a exigência.
N. 451.627 - Jorebel Com. Ind.
Agricultura Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 453.439 - Riedel - 'de Haen
Aktiengesellschaft. - Cumpra a exigência.
N. 514.279 - Três Leões Companhia de Comércio Indústria e Representações. - Cumpra e exigência.
N. 525.162 - Isaac Jackson &
Sons (Fasteners) Limited. -- Cumpra a exigência.
N. 527.315 Adriano Mauricio
S.A. Indústria e Comércio. - Cumpra a exigência.
N. 532.685 - Eletrônica Industriai
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 533.009 - Pierotti Comi Ltda.
- Cumpra a exigência.
N. 535.582 - Lab. Dueto S.A.
Indústria Farmacêutica. - Cumpra
a exigência.
N. 531.349 - Bich Marcel L011111
Michel Antoine. - Cumpra a exigência.
N: 596.695 - Laboratório Firnatose'l S
- Cumpra a exigência.
E 9 . 599.294 - 599.295 - 299 311
- Sigla Equipamentos Elétricos Ltda,
- Cumpra as exigências.

N. 116.783 - Processo de obtenção
de ácido aromático sulfamilado, assim
como
seus sais - requerente: -RousN. 100.649 - Condeteração Nacional dos Tarabalhadores no Comér- sel Uclaf.
cio - classe: 33 - Confederação NaExigências
cional dos Trabalhadores no ComérConcedo
a
restauração.
cio.
N. 111.546 - Júllus Plaute. Cumpra a exigência.
Nome Comercial Deferido
N. 114.698 - Irwin, Neisler & Co.
N. 390.836 - Distribuidora Pau- - Cumpra a exigência.
N. 116.980 - Chemische Fabrik
lista de Madeiras. Limitada, requerente: Distribuidora Paulista de Madeiras Frankenthal H. Schmidr K. O.
Ltda. -7. de acõrdo com o - artigo 109 Cumpra a exigência.
N. 117.278 - Compagnie de Saint
n. 3 do Código - repuWdo Dor Gobain.
-,Cumpra a exigência.
ter saldo com incorreçõer,
N. 118.636 - William Carl Mende
e John L. Eeidel. - Cumpra a exiDiversos gência
N. 118.978 - Vereinigte OsterN. 3O.36 - Distribuidora .)aulista .de Madeiras Ltda. - Torno sem reichsche Eisen Und Stahlwerke
- Cumpra a exiefeito o desAicho que arquivou o pro- Aktiengsellschaft,
gência.
cesso, e determino seja feita nova puN. 119.536 - Bot Brassert Oxygen
blicação, como propõe os pareceres. Technik A.G. - Cumpra a exigência.
Reeons.deração de Despacho'
N. 119.557 - United States Stel
Frontal, Mecanizações Contábeis So- Corporation. - Cumpra a exigência.
120.312 - Halhner Corporation.
ciedade Anónima - no pedido de re- - N.Cumpra
exigência.
consideração do despacho de indeferiN. 21 .3 1 - Lepetit S.P.A. mento no tèrmo 535.037 - marca: Cumpra a exigência.
Frontal. - Tendo em vista o Pedido
N. 121.622 - Farbswerke Hoechst
de reconsideração, e,considerando que Aktiengsell, cgaft - Vorm Meister
Lucius
& Bruning. .- Cumpra a
as marcas havidas corno impeditivas
não oferecem o menor risco de ..irro de exigência.
N. 122.010 - Concast A. G. sonfusão, resolvo, na forma da lei,
reconsiderar o despacho que Indeferiu Cumpra a exigência.
N. 122.366 - The British Drug
o presente pedido para ,efeito de con- Houses
Limited. - Cumpra a exiceder o rgistro.
gência.
122.617 - Abbott Laboratories.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE - -N.
Cumpra a exigência.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N. 122.652 - A.S. Dumex (Dumex
Ltd.). - Cumpra a exigência.
Noticiário
N. 122.715 - The Wellcome FounRio, 3 de janeiro de 1964
dation Limited. - Cumpra a exigência.
Uma vez decorrido o prazo de reN. 126.215 - Yawata Iron 1 Steel
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
W 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Co. Ltd. - Cumpra a exigência.
Dias - para eventual ajuntadas de N. 126.369 - Yawata Iron & Steel
recursos, e do mesmo não se 'tendo Co. Ltd. - Cumpra a exigência.
Na. 128.969 - 129.522 - 129.822
valido nenhum interessados ficam
notificados os requerentes abaixo - laxo Laboratories Limite& Cirripra
a exigência.
mencionados a comparecer a êste
N. 141.187,- Gustav Rudoli Knoop.
Departamento a fim de efetuarem
o pagamento da taxa final concer- Cui4.,a a exigência.
N. 153.466 - Pedrina Tavares Nenente à expedição dos respectivos
DIVERSOS
certificados dentro do prazo de Ses- ves. - Cumpra a exigência.
senta Dias - na forma do parágrafo
BrPrDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 473.248 - Casa Paraíso de Ca:único do artigo 134 do Código da
çados Ltda. - Nada há que deferb
PROPAGANDA
Propriedade Industrial.
uma vez que o R. 89.835 já foi prorrogado sob 219 250.551.
já,'XICIÊNCIAS
PrIvilégio de Invenção Deferidos
N. 483.345 - Aguas Sanitária,
Vrrnos:
Super Globo de São Paulo Ltda. ruo, 3 de aneiro de 1964
Nada há que deferir uma vez que
N. 114 997 - Processo *de produzir
N. 267.077 - Lab. Farniaquion R. 138.744 já foi prorrogado sob
novos derivados fenII alanínicos - Ltda.
- Cumpra a exigência.
Zr 253.922.
requerente: J. R. Geigi S.A.
Restauração de Sinal de Propaganda r
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente,
destinado à publicação nos •- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL',Jornais, diáriamente, - até às
OMR TOIR • GERAL
4.5 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
,quando deverão fazê-lo ag às
COMPILAM SM ~CO CO puen.bmsç'eas,
crseFa
Imole em nermoio
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes á Matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
'casos de erros ou omissões, desuta° 'st,
•
verão ser formuladas por esBisca. •. Oabdoldodo do xpodIooto ao
crito, á Seção de Redação; da
Noodonal ao Proprl
tr0000tno, do MtolOt4P10'
as 17,30 horas, no máximo
talo andemerto Coodkreoa
até 72 horas após a saída dos
Impresso net, clicinssao Depertamtnro de Imprensa Nacional

EXPE'DIENTE_

•'Órgãos oficiais. - Os originais deverão ser
'dactilografados -e autenticadce,

ressalvadas, por' quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
;poderão ser suspensos - sem

ASSINATIMAS
,
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

- FUNCIONÁRIOS-

Capital e Interior:
Capital e Interior:
000,00 Semestre • . . C$ 450,00
Semestre . . • Cr$
Cr$ 1.00,00 Ano .
Ano
Cr
900.00
Exterior:
Exterior:
Ano .
. . Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00

parte supericc do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanprévio. ,
1 Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano,em tes providenciar a respectiva
renovaçãõ com antecedência
a verificação do prazo de vali- que findará.
dade de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de minimO, de trinta (30) dias.

„aviso

Darei Industrial FarN. 535.969
Iriscêutica Ltda. - Aguarde-se.
N. 592.860 - Almeida ,Comércio e
Indústria de 'Ferro S.A. - Aguarde-se.
N. 603.055 - 111erkel - Frei Indústria e Comércio Ltda. - Aguarde-se.
PRORROdAÇA0 DE PROCESSOS
•

428.096 - Lojas Reunidas - "classe 35 - Loj as Brasileira Reunidas
6.A. - Prorrogue-se o -registro com
exclusão de bIusiiSes.
N. 423.100 - Lojas Reunidas classe 17 - Lojas Brasileira Reunidas S.A. _- Prorrogue-se o registro
com exclusão de trenas.
N. 489.692 - Cine Aventuras -classe 32'- Rio Gráfica' e •Edittra
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 491.634 - Dinamic - classe
21 - Mesbla S.A. - Prorrogue-se
o registro.
N. 491.636 '
Mesbla Noticias Classe 32 - mesbia s.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 503.403 - Fábrica de Cerveja
Oriental - classe 42 - Fábrica de
;Cerveja Oriental Ltda. - Prorrogue-se o registro com exclusão de
Pguardente.
' N. 514.452 - shblime - classe 41
r-- Laticínios Moctisa S.A. - PrOrr0
gue-se o registro.
N. 517.991 - Emblemática -- el.
38 - Cia. Ernesto de. Carvalho Indústria e Comércio "Ercar". - Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 6-11-52:
N. 517.994 - Ercar
classe 17 pia. Ernesto de Carvalho Indústria
• Comércio "Emes". - Prorroguepe o registro retificando-se a data
Para 6-11-52.
N. 519.741 - Figurativa - classe
- Antonio Polak. - Prorrogue-se
O registro. .
N. 525.692 - Kiboli :- desse 4 ICibon S.A. (Indústria Alimentícias).
S.- Prorrogue-se o registro.
'classe 10
1- N. 525.693 - Klbon.
Kibon S.A. (Indústria AlimentlMasa - Prorrogue-se o registro.
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- As Repartições Públicos
cingir-se-ão ás assinaturas
anuaii renovadas até 23
fevereiro de cada ano e ás
iniciadas; em quedquer época,
pelos órgãos competentes. . r
- A fim de possibilitar a re'nessa de valores acompanha..,
dos de esclarecimentos quantz
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerãO aos assinantes que
os solidlarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federa!, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura. .
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de C$ 0,50, Se do mesmo
ano, e de Cr 1,00, por ano
decorrido..

N. 525.691 - KibOn - classe 11 N 9 528.641
Classe, Goianiense Sociedade Anónima 1Duperlal
i
Kibon S.A. (Indústrias Alimentícias). 46 - Du Pont do Brasil Sociedade Prorrogue-se 'o registro.
- -Prorrogue-se o registro.
Pror- .N° 515.109 - Brrvni%t-ônico ! Anônima Indústrias Qu:micas
N. 525.695
Kibon - classe 15 Kibon S.A. (Indústrias Alimentícias). roges-se o registro.
Alopáticos
N° 529.073 - Mosguitol eIgnis» -- Classe 3 Medicamentos
- Prorrogue-se o registro.
ProrSociedade Anônima
Classe 2 - Frederico da Silva Neves Nacionais
rogue-se o registro retificando-se' á
N. 525.696 - Kbon - classe 16 - -- Prorrogue-se o registro.
Kibon SJ. (Indústrias Alimentícias).
Classe 44 data para 7-12-51.
N° 531.125 - ZuaVo
- Prorrogue-se o registro.
Bene Generica
14° 517.386
N. 525.69'Z - Kibon - classe 29 - - Cari Leoni N. V.Prorrogue-se
Classe 3 - Laboratório Farmagulon
Klbon S.A. (Indústrias Alimentícias). o registro. - Prorrogue-se -e registro.
Desca - Classe 44 Limitada - Prorrogue-se o registro
N° 531.126
'N 525.698 . Kibon - classe 34 - - Cari Lconi N. V, - Prorrogue -se retificando - se a data para 18-3-52.'_,
Mlo.on. S.A. (Indústrias Alimentícias). o registro.
N° 519 - Anemobel - Classe 3
- Prorrogue-se o registre.
Medicamentos Alopáticos Nacionais
Magia - Classe 44
N9 531.127
N. 525.699 - Kibon - classe 35 Kibon S.A. (Indústrias Alimentícias). -Cari Leoni N. V. -- Prorrogue- Sociedade Anônima - Prorrogue-se o
registro.
se 'o registro.
- Prorrogue-se' o registro.
CasN° 531.128 - Ebano - Classe 44
N 9 519.712- Manitofilina
37!
Classe
___
on
i
b
N° 525.700 ,_, K
Cari- Leont N. V. -- Prorrogue- se '3 -- Medicamentos Alopáticos
- Kibon Sociedade Anônima (Indüs-j,,
~e ,
Prorrocionais Sociedade Anônima
registro
.
.
irias Alimentícias) - Prorrogue-se o ' - - " -*, .
gue-se o registro.
441.077
•-•
Pentaneurin
ClasN
9
registro.
,
I
Classe
se 3 -- Laboratório Silvogaimica Limi- N° 521.337
Epopeia
N° 525.701
Kibon
Classe 39 tada - Prorrogue-se o regitsro.
Editóra Brasil America Limitada
32
- Kibon Sociedade Anônima (IndúsN° 471.820 - Intec Classe 6 - - Prorogue-se o registro.
trias Alimentícias) - Prorrogue-se o .xIntece Instrumental Técnico Científico
GlaneÀ 42 .
N° 524.157 -- Pelintra
registro.
Limitada -• Prorrogue-se_ o registro.
Companhia Cervejaria Brahma
N" 525.702
Kibon
Classe 41 N° -480.434
Classe'
Relanspo
Prorrogue-se o registro.
Kibon Sociedade Anônima (Indústrias illimentimas) - Prorrogue-se o 46 Carlos Pereira Indústrias Qui- N° 524.158 -- Pelintra
Classe'43
micas
Sociedade
Anónima
Prorroregistro. •Companhia
Cervejaria
Brahma
gue-se o 'registro.
ciedade Anônima.- Prorrogue-se o' et.
N9 '528.595 - Arte Elitrica - ClasN° 482.645 - Naso Valda -- . Clas- gistro.
se 8 - Arte Elétrica Limitada - Pror1
te 3 -- Societe Silva Pour
rogue-se o registro.
Classe 41.
tation de Produits Specialises s•-•• Pror- N° 525.168 - Cantina
Kibon Sociedade Anônima (Indús.
N° 528.635 - Duperial - Classe rogue-se o registro.
,
Prorogue-se o' re.
tria Alimentícias)
1 Du Pont do Brasil Sociedade Ano.
N 9 483.617 - Nitro .!-- Classe 31 Ostro.
•
•
nima Indústrias Químicas .-- Prorna.
Companhia Nitro Química BrasileiN• 525.190 -• Flutuante Classe
gue-se o registro.
ra - Prorrogue-se o registro.
46 - Indústrias Gessy Lever Sociedade
N9 578.636 - Duperial
Classe
N° 486.000 - E. B. E. Sociedade Anônima - Prorrogue-se o registro.
38
Du Pont do Brasil Sdciedade Anónima - Classe 31 - Empresa
-Clasie
Anônima Indústrias QUIMICas
Pror- Brasileira de, Engenharia Sociedade , N9 525.355 --- Mulsofix
rogue-se o registro.
Anônima
Prorrogue-se o registro. - Prema Preservação de Madeiras SoProrogue-se o reN° 'f•
M . 811
Lysoform
Classe Ziedade Anônima
N 9 528.637
Classe
3 - Da Pont do iraU Sociedade 3 - Laboratórios Lysoform Sociedade.. gistro. ,
Anônima Indústrias Oulmir.As Pror- Anónima
N? 525.523--,- Sal. de Walmon-Pras
Prorrogue-se o registro. rogue-se o registro.
N 9 509.131 - Maggioni - Classe 'ma - Classe 1 - Prema Preseravção
/sr 528.638
Duperial - Classe 3 - Maggiony
C. S. P. A. -- de Madeiras Sociedade Anônima Prorrogue-se o registro sem direito 40
2 Du Pont do Brasil Sociedade Prorrogue-s' o registro.
•
An
ônima Indústrias Químicas - ProrN° 510.676 -Marann5 - Classe uso exclusivo da expressão Sol de
rogue-se o registro.
48 - Olcoou'm'ca Indústrias Reunidas Wolinan.

r

-
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N° 525.629 - Sadias - Classe 42
• Gouvéa Filho
Companhia ,Limitoda - Prorrogue-se o registro.
N°. 526.614 -- Simare c- Classe 44
- Costa Penna 6 Companhia - Porrrogue-se o registro.
N' 531.129
Orion - Classe 44
Prorrogue-se
Cari Leonl N. V.
o registro.
Classe 44
N° 531.130 -- Custo"
-- Cari Leoni N. V. - Prorrogue-se
o registro.
Classe 44
N9 531.131 - Vigor
• Cari Leoni N. V. - Prorrogue-se
o registro.
N° 531.133
Tosca -- Classe 44
- Cari Leonl N. V. - Prorrogue-se
o registro.
N° 531.136 - Nobre •-• Classe 41
• Carl Leoni N. V. •-• Prorrogue-se
o registro.
N° 531.137 - Pinto - Classe 44
- Cari Leoa' N. V. -• Prorrogue-se
o registro.
N' 531.138 - Xuchu - Classe 44
- Cari L,coni N/V. •-• Prorrogue-se
o registro.
Classe 44
1-boda
N° 531.139
- Cari Leoni N. V. - Prorrogue-se
o registro.
N9 531.140
Lindo - Classe 44
- Cari Leondi N. V. - Prororgue-se
o registro.
N° 531.141 - Andes -• Classe 44
Cari Leont N. V. - Prorrogue-se
o registro.
Classe 44
N° 531.142 - Union
.•-• Cari Leoni N. V..- Prorrogue-se
o registro.
Classe 44
N° 531.144 - Palma
- Cari Leoni N. V. - Prorrogue-se
o registrai.
N9 531.310 - Neutro-Gastro
Cristovão Colombo LisClasse 3
boa -- Prorrogue-se o registro.
N° 531.515 - O Sanittario de Santo
António - Classe 32 - Frei Agostinho
Gringa C. P. M. - Prorrogue-se o
reaistro.'
West Point - ClasN9 531.912
se 44 - Companhia de Cigarros Si,
Prorrogue-se o registro.
nimht:
N° 532.15n - Vanguarda - Classe 42 - Cooperativa Viti-Vinicola
Serrana Limitada -- Prorrogue-se o registro.
N° 532.502 -• Catita - Classe 41

Lar-Vai:Vos São Mantel Limitackt
Prar-c ataa ar o relastro.
N' 532.919 -• Alerta - Classe 2
••• Comércio nalma p Raymuaao da Ponte Limitada - Prorrogua-sp o registro.
1n19 a/1,169
Laboratario São LuClasse 1 - Carvalho Leite Mecas
die-arnentoa Sociedade Anônima -Prorroaa a-ea-- aleiro retiPea ado-se a
data raim 24-1-51
1.,14
laamdal
Classe II
T)Ntintivos Pandal LiT ^-14 " ,'"
m 1r4"2- - 13-nrrorn p-se o renistro.
1n1* 1i 711 - 7t-01pm:1one
Classe 3 - Tm n-ican T-Torn . P-orlacts Carporaaaa
Th.ornsono - so o reaist,o.
No 511 575 - Piaacinfila -" Classe 1 ,shoratórir, Aclimar-No Lm!teria .- P-o.roone-ce o real.tro.
jnI• slo 111
Thprica - rNsse 11
11,"^tra Socier;nA. Anóo rec00,0.
•
x.si si 4
ig
arataa, r aatfa,aa

on ,... C -04o Trina7io --

TTIP nsn .
Cane 41 --

Triclao-! -s Reun idas Triunfante. Limitada P,orrogue-se o registro.
iNT• ç5Ç.275
Rem. Cruz-Bintteçon Daan p mann CommnItts - C ama, 44
Dannernann eomereto e Tu-
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dilatria de Fumos Limitada Dancoin,
N. .293.173 - Impressora LitográN. 0 423.909 - 423.908 Proraogue-se o registro retificando-se a fica e Gráfica Universo - classe: 33 buidore Mattonense de Bebidas Ling.
data para 7-10-52„
- 38 - 25 - Ismãos Gasparini Lima. tada - Cumpra ao exigências. s
N° 556.276 - Reine Sapé Blatter tada. - Prorrogu a-se o registro com
N.° 424.019 --, 424.923 - Pa•
Dannernann Comércio inclusão da classe 25.
, ,apaga naud S. A.
-;-•• Classe 44
Cumpra as exigências
N. 469.221 - Camisaria Veneza e Indústria de Fumos Limitada Dancoin
N.° 424.026 - Indústria de BeProrrogue-se
o
registro
retificandoclasses:
36
e
33
D.
Anastácio
bidas Madrid Ltda. - Cumpra a
Prorroatie-se o registro com inclusão exigência.
se a data para 7-10-52.
N° 563.938 .•-• Calcitropina Clas- da classe: 33, paga a respectiva taxa.
N.° 425.236 - •Sodima Sociedase 3 .•-• Avelino Pomar Sociedade Anôde
Distribuidora de Madeiras S.A.
Prorrogação
de
Insígnia
de
Comércio
nima Produtos Farmacauticos - Pror.,
Cumpra a exigência. .
rogue-se o registro.
N-° 427.485 - P. Viana 5 Filho
N. 504.012 - VW Wolkswagen
N° 565.390 - Gato Preto -• Classe 47 -- Indústria e Comércio Apoio O Carro do Povo - classe: 21 - Indústria -e Comércio Ltda. - Cum.
pra a exiaancia.
Sociedade Anónima Prorrogue-se o Vollts*agen Aktiengesellschaft.
Prorrogue-se o registro.
N.° .429.926 - Interlake Tissue
re o registro.
Mills Co. Limited - Cumpra a cid.
N" 565.391 -- Emblemática - ClasEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
gência.
.
se 4 Rener . Hermann Sociedede
N.° 433.235 - Leon Czyncyk
Anônima Indústria de Tintas e Óleos EXAME FORMAL DE MARCAS
Cumpre a exigência.
- Prorrogue-se o registro.
EXIGÊNCIAS
N9 578.156 - Galeria São Pedro -•
N O 439.318 - Antônio Gomes de
Classe 14 - Nilo Ribeiro - ProrroAlmeida - Cumpra a exigência.
Rio,
3
de
janeiro
de
1964
gue-se o registro.
DIVERSOS
Classe 42
N° 584.871 -- Renig
N.° 317.217 - The sEtterbrook
N.° 380.264 - Radio Rio de J..
- Empresa Gerin de Bebidas Sacie- Pen Company - Cumpra a exigênneiro Ltda. - Prossiga-se com a indidade Anônima - Prorrogue-se o regis- cia.
cação feita pela Seção.
tro.N.° 338.515 - Degremont Rein
N.° 384.292 - Edward E. Johnson
Pastilhas Wild - S.A. Engenharia Saneamento e TraN° 589.715
Classe 3 -• Schiller Brixen &• Campa- tamento de Agua - Cumpra a exi- Inc. - Prossiga-se com a indicação
feita pela Seção.
nhia Limitada -• Prorrogue-se o gência.
•
N.° 401.400 - Radio Atlântica de
gistro retificando-se adata para 28 de
N.° 380.169 - 3180.180 - Bela Santos Ltda. - Prossiga-se com a Ur.
dezembro de 1953 com everbaçào de
feita pelo Sniio.
contrato de exploração a favor de Mar- Vista S.A. Produtos Alimentícios - diceção
DT.° 420.420 - Indústria Cerâmi.
bel Soaeidade Anônima Laboratório In- Cumpra as exigências.
N. 0 389 809 - Carlassara & Fi- ca Santo Antônio S.A. _ prossiga.
ètustrial Farmacêutico por despacho do
se com a indicação feita pela Seção.
lho
Ltda. - Cumpra a exigência.
chefe da S. T. L. de 22-8-63.
N. 424.624 - Casas Terno Lar
Classe 7 • N. 0 399.580- Merques e Gomes
N° 590.312 - Mosela
Ltda. - Prossiga-se com a indica.
Blemco Importadora e Exportadora -, Cumpra a exigência.
N.° 399.584 - Rigo
Cia. Li- ção feita pela Seção.
Limitada Prorrogue-se o registro
N.° 437.454 - 437.453 mitada - Cumpra a exigência.
com exclusão de aparelhos.
N.* 399.972 -, Redebras Repre- 437.452 - Concórdia S.A. Veículos
N° 590.439 •-• Saliamina - Classe
3 C. F. Boehringer 5 Soei:na G. sentações Lt.cla. - Cumpra a exi.- e Máquinas Agrícolas - Prossiga-s•
M. 13. H. - Prorrogue-se a registro gênria.
t.cm as indicações feitas pela sesío.
com averbação de contrato de exploN.° 400.210 - Distribuidora de
ração a favor de Boehringer do Brasil Behicias Butantã Ltda. - Cumpra a
Sociedade Anónima Produtos Químicosê
alue ncia.
NOTICIARIO
e Parmaceuticos.
N.°
400.211.400.212
N. 598.251 - Lidar - classe: 41
Oposições
- Indústria e Comércio Irmãos Villa- 400.213 - 400.277 - 400.278 Ia Limitada. - Prorroirue-se o regia- - Cervejaria Mogiana Ltda. Alexandre Gnocchi (oposição ao Mai
tro retificando-se a data para 30 de Cumpra as exigências.
tnot 595.102 título Agência Internacioa
401.279
Iron
Plast
S.A.
N.0
mato de 1953.
N. 599.681 - Amo - classe: 43 Indústria • Comércio de Plásticos - nal de Marcas e Patentes).
Sherwin Willians do Brasil S.A.
- Amo Sociedade Anónima, Indústria Cumpra a exigência.
N.° 402.092 - 402.202
lis- Tintas e Vernizes (oposição ao tarmo
e Comércio. - Prorrogue-se o regisdástria Ibirubense de Produto. Sul- 593.497 marca Vadalastjc cl. 1).
tro.
Sibisa Sirotsky Bitmann S.A. Ind.
Polar
classe:
I
nos
S.A. -- Cumpra • exigência.
.
N. 601.597
e
Com.
(oposição ao tèrmo 590.769
Júlio
Gomes
Leal.
Prorrogue-se
N.
0 402.257 - 432.258
Dansk marca Sidisa cl.
Laboratórios Químicos e Farmacãutie registro.
Condoroil Tiritas S.A. (oposição a0
N. 602.442 - Padaria e Confeita- cos Ltda. - Cumpra es exigências.
térrao 594.918 marca Pareflex cl. 16).
ria União Paulista - classe: 41 N.° 403.093 - A. Scarparo
Scrraço Comarca) -e Indústria Ltda.
Panificação União Paulista, Limitada.
(oposição ao termo 589.933 titulo);
- Prorrogue-se o registro retificando- Irmão - Cumpra a exigência.
N.° 410.887 - Padorga Compa- Metalurgica Serrador cl. 7 - 11 se a data para 19 de setembro de
40). .
nhia Paulista de 'Administração e Or- 17
1953.
N. 604.028 - Marlack - classe: ganização - Cumpra a exigência.
Cia. Antarctica Paulista Indústria
I - Condoroil Tintas Sociedade AnóN.° 410.214 - Uncle Ben's Inc. Brasileira de Bebidas e Conexos (opa.
nima. - Prorrogue-se o registro.
sição ao tèrmo 584.295 marca Haia- Cumpra a exigência.
burguesa.
N.°
417.199
Indústria
•
CoProrrogação de Nome Comercial
IVionsanto Chemical Co. , (oposição
mércio Pissoli S.A. - Cumpra a exiao térmo 588.658 marca Akril).
gência.
N. 533.162 - Emprêsa de MineraConcreto Armada Premoldado Re.
N.° 420.143 - Amisca S.A. Ad- presentaçõea Engenharia S.A. (oposla
ção Esperança Limitada - Emprêsa
de Mineração Esperança, Ltda. - ministradora de Bens - Cumpra a ção ao têrmo $94.657 marca Caprl
exigência.
Prorrogue-se o registro.
classe 6).
N. 533.296 - Organização das
N.° 421.714 Jupiter Deaptal
Plastifon S.A. Plasticos e Deriva.
Voluntárias - Organização dar. Vo- Indústria e Comercio S. A. - Cumpra dos (oposição ao térmo 594.504 marco
luntárias. - Prorrogue-se o registro. a exigência.
Plastifio cl. 1).
N.° 421.884 - Madison EletraN. 533.297 - Predial Nôvo MunCia. Eletromecanica Calma (oposta
do Sociedade Anônima - Predial No- nica Indústria a Comércio Ltda. - ção ao têrmo 592.758 titulo Auto Me.
vo Mundo Sociedade Anónima. - Cumpra a exigência.•
cânica Telma cl. 2.133).
Prorrogue-se o registro. N.0 423.309 - Cepec - SocieFios e Cabos Plasticos do Brasil
dade de Estudos Patentes • &supra- S.A. (oposição ao termo 594.174 marProrrogação de Titulo de Estabeleci- endimentos de Concreto Ltda. - ca Polivar).
mento
Fios e Cabos Plasticos do Brasil
Cumpra a exigência.
N 422.050 - Hewkee Patent S.A. (oposição ao termo 593.714
N. 525.190 - Tanoaria Maceda - Windows (PTY) Ltd. - Cumpra a nome comercial Fiplast Indústria e Coclasse: 26 - Tanoeiro Indústria e Co- exigência.
mércio de Plasticoa Ltda).
mércio de Vasilhames Limitada. Kibon S.A. Industrias Alimenticiall
N.° 428.161 - André Jacá doe I (oposição ao termo 584.931 ama
Prorrogue-se o registro retificando-st
Santos - Cumpra a exigincia.
a data para 31 de maio de 1962.
Bombons Gelado ci. 41);

CO OurIrta4cira 8
_

DIÁRIO OFICIAL (Seção ro

Janeiro de 1964

porte Universal Ltda. (oposi-gio! Cia. Leco de Produtos Alimentícios
Levar Brother Port Sunlight Limaedi
Ur,:.brasil S. A. Agricultura Indús(oposição ao Urino 591.453 marca Si aso térmo no 591.628 titul o (Jalado (Oposição ao Termo n.° 598.029 tria e Ccmércio (oposição ao Termo
Universal).
005952C5
lar cl. 21).
marca: Santa Maria, classe 41)
595.256, nome comercial).
Laticinios Santa Maria S.A. (opoAnte-nos 'matei Ltda. (oposiçãO ao
Osasco Diesel S. A. Veículos e Mo= . 'Edson laIrd..iros (oposição ao .Termo
sição ao térino 59b.499 marca Soma térinc .-no 596.259 título No:atel 2rotoras (Oposição ao Termo n. o 598.358 n. 0 599.938 marca: Ada).
Maria).
dutos Eletronicos).
marca:, Osasco, classe 50).
Capri Imobiliária Ltda. - (oposiEngelco Engenharia e Indústria LiSherwin Williams° do Brasil S.A.
ção ao termo 593.899 ,marca Capp).
Costa Junior ás C:a. (Opos:ção ao ra..tada (oposição ao Termo número
i
zes
(oposição
ao
têsTintas
e
Verr
Cia. Agro Pastoril Rio Doce (opo- mo no 592.528 marca Tintavinil cl. 1). I Termo n.9 595.550. marra: Trevi 599.067, marca : Engecol) .
sição ao termo :593.899 marca C.I.PP).
dares 6).
Eng acon Engenharia de Concreto
Ernesto Neu3ebauer S.A. Indús:rias,
Casa Falchi S.A. Indústrias e Coreuni
das
(oposição
ao
têrmo
número
Acumuladores Bandeirante 1....mitada. Armado Ltda. (oposição ao Termo
mércio (oposição . aa termo 583.364
594.692 marca Café Moeda da Curo). (Oposição ao Terme. n . o 589.030 n. o 599.067, marca: Engecol).
marca Pippermint cl. 4 1 ) •
Sagres S.A. áleacantil AdministiaMtkalúrgica Duna Lida, (oposição titulo: Auto Ele :rica Band:irautes);
Nevrs 8s Lyra Ltda. (oposição ao
dora e Industrial (oposição ao termo ao têrmo n" 5 Q,1. 540 nome co:nerLex Ltda. (Oposição ao Teimo nú- Termo n.° 595.946, marca: Sabrine).
583.961 nome comercial Sagres Publi- cial).
mero 592.518, marca: Marcalex.
Mobicap Empresa de Mobilização
cidade e Editora Ltda).
da Capitais Ltda. (oposição ao Termo
Ferragista Machado Coelho & Cia classe 32).
Institui Natonal des Appellatiois Ltda.
0. 0 595.199, insignia Mobival).
Fermeco (opessição ao tênno
D'Origine Des Vias Et .Eaux de Vie •no 583.141 marca Permaco cl. 11).
Fe:genson S. A. Indústria e CcrneaFábrica de Doces Cristal Limitada
(oposição ao tênao 587.021 marca
"
Castro Ma si,i ah _Ltda • (opo leão cio (oposição ao Termo n.° 596 344).
Sete Flexas cl. 42)
Bril S. A. Indústria e _Comércio (oposição; ao Termo n.° 597. 863,
ao térmo no 591.938 titulo Pretty's
Farbwerke Toechst , Aktiengesells Boutique)
(oposição ao Termo n. o 595.527. marca: . Campson classe 41).
chatt Vom Meisrer latidos ti Brurang
. Joaquim Pino da Silva. Cardoso
marca: Vidrobril, classe 46).
Soft°
Maior
S.A.
Tecidos
e
Ar(oposição ao termo 593.781 marca Z.
(oposição,. ao Termo n.° 599.087.
Comercio
marinho (oposição ao térmo número 'Bril S. A. Indústria e
motrin cl. 3).
titulon.Fábrica de Vinagte São Jorge) .
593.698) .
(oposiçãoao Termo n.° 594.705,
The Gillette Co (oposição ao térJoaquim Pinto da Silva Cardoso •
Margarida
Maria
BarrOzo
de
()'m-7
marca:
/3;i1
Nylon.
cl.
22).
- pos Armando (oposição ao têrmo
mo 590.450 insignio Dafel).
(opciaigitoario termo n‘.° 596.069, título:
Rolhas Metalii:as Crown Cork (opo- no 593.791 tí li,Co Radio Planalto de
Chocolate a Sultana S. A. (oposi- Bar atoPastelaria São Jorge).
siçãõ ao termo 595.588 marca Crown Brasília).
ção ao Termo n.° 594.676 marca: • Fábrica de Doces Cristal Limitada •
cl. 28).
(oposiçãoÀ; ao Termo n.° 596.053.
Farmopecuaria S.A. Produtos Ve- Kaseiro)*.
José Lobo Comesclo S.A. (oposi- terinários (oposição ao Urino mamar°
Auto Mecânica 1Vlay Ltda. (oposi- marca:A3i Campeão, classe 41) .
ção ao têrmo 589.723 marca Lobo)
593.235).
Neves as Lyra Ltda . ( oposição ao
ção ao Termo n.° 593.896).
Comil Comercial e Importadora de
Termo n . o 59É . 947, frase , de propaFarmopecuária S. A. produtos VeDecar S. A. Importação e ComérFrutas Ltda. (oposição ao ferino
terinários (oposição ao tèrmo nú- cio (oposição ao Termo n.° 594.884). ganda )
•
589.961 marca Comi] cl. 50).
mero 593.236 marca Farmatel),
Jose Aurelio Afonso (oposição ao
Fabrique 'de Ivlontres Vulcain Et
Owens Corning Fiberglas Corp
Radial Diesel Comércio e importa- Termo n . ° 593.551, marca: Café Flor
Studio S.A. (oposição ao tèrmo nú- (oposição ao térmo n" 593.332 marca. ção :de Motores Ltda. (oposição ao
da Serra ) .
mero 591.619 marca Studium cl. 8). Fibravid S.A.).
Termo n.° 593.352, marca: Radial
•
aVibar Indústria e Comércio S.A.
Fábrica Indiana Comércio • IndúsOwens Corning Fiberglas Corp Diesel).
(oposição ao termo 592.436 marca Vi- (oposição
tria Ltda. (oposição ao Termo
ao têrmo W 593.384 marca
Cia.
Química
Industrial
Cil
(oposiças.
mero 593.449).
Fibra,vid S.A.).
•
Rádio Mundial S.A. (oposição , ao
Owens Corning Fiberglas Corp ção ao Têrmo n.° 593.522, :tarda:
Co. (oposiSido] . Werke Sicgel
têrmo 593.290 marca Mundial) .
ção ao têrmo 592.613 marca Sigal). (oposição ao têrmo no 598.383 maha Cil).
Casa Nascimento Máquinas de CosKibon S.A. Indústrias Alimentícias Fibravld S.A.).
S.A. Frigorifico Anulo (oposição
'(oposição ao termo 593.026 marca
Owens Corning Fiberglas Corp tura Ltda. (oposição ao Termo núme- ao termo 594.055 marra Três Lagôas).
(oposição ao têrmo no 593.385 marca ro 592.074, marca: Vitória, ci. 8).
,Klamor cl. 41).
Laboratório Climax S.A. (oposição
Fibraviol S.A.).
Bares e Cafés Americanos Limitada ao tèrmo 593.030 marca Eserin) .
Indústria de Calçados Durex Ltda.
Laticínios São Sebastião Ltda.
Novaquimica Laboratórios S.A.
(oposição ao Termo n. 0 591.372,
'(oposição ao termo 594.020 marca (Oposição ao têrmo .119
594.173).
Premiar cl. 36).
titulo: Bar e Restaurante Marrocos). (oposição ao termo 597.734 marca
Beneuri).
Rasciannamea (oposição ao têrmo
A. B. C. Rádio e Televisão S.A. no 595.010 marca Marte).
Casa Nascimento Máquinas ' de CosDr. A. Wander S.A. (oposição
r (oposição ao termo 596.829 marca
Metalúrgica Peçauto Indústria e tura Ltda. (oposição ao Termo núao têrmo 593.641 marca Forrnisol).
B .B.C.).
Comércio Ltda. ((oposição ao têrmo mero 592.072, marca: Vitória). •
Laboratório Cl imax. S . A: (oposição
Eron, Indústria e Comércio -de Te...1- no 595.544 marca Peçauto).
Volkssven do Brasil Indústria e Co- ao têrmo 597.178 marca Palukin).'
dos S.A. (oposição ao termo número
Cia. Cestari Indústrias de Óleos mércio de Automóveis S. A. (oposiBial Farmaceutica Ltda. (oposição
591.000).
Vegetais (o posição ao tê-mo número ção ao Termo n.° 598.811, marca:
ao termo 5955.217 marca Gubernal).
595.821
marca Dana cl. 41).
Eron Indústria e Comércio de Teci- .
Volks).
Indústria Paulista de Móveis de
'clos S.A'. (oposição ao termo número
Instituto National Des Appellations
Karmann Ghia do Brasil Indústria e D'origine des vins et eaux de vie
Aço S.A. (oposição ao térmo número
590.999).
Comércio de Carroçarias Limitada (oposição ao termo 593.545 marca
A Sensação Modos S.A. (oposição 595.040 marca Paulista).
J. Lovro & Cia. Ltda. (oposição (oposição ao Termo n.° 594.396. Pepitas).
lao termo 590 890).
A Sensação Mortas S.A. (oposição ao têrmo n o 596.135 marca Mi- nome comercial).
Compania Anônima Toddy Venezoèe-rocem).
tio têrmo 590.889 marca Dular).
Kaspar Winkler 8s Co. Inhaber Dou-, lana (oposição ao termo 596.331 marca
• Kartro S.A. Importadora e DisIBESA Indústria B rasileira de Em- tor Sch:nker Winkler (oposição ao r Polimetal cl. 11).
, tribuidora• (oposição ao termo número balagens S.A. (oposição
ao tarmo nú- Termo n.° 594.564, marca: Cicol).
Cia. jchnson 3 Johnson do Brasil
691.481 marca Kratos) . ' •
mero s g s.440 marca nobromatic). Indústria Química e Farmacêutica Produtos Ci O. g:cos (oposi;n_i ao térIndustrio Goomtex tda. (oposição
ScheringS.
A.
(oposição
ao
Termo
Cia. Leco de PrOdutOs Alimentícios
mo 599.004 ma-ca En'erocolin). •
o têrmo nu 595.070).
Indústria Goomtex (op:sição ao (oposição ao tkrmo n' 596.499 marca n.° 395.654).
Coral S.A. Fábrica de Tintas Esda Fazenda Santa Maria. Coretti).
térmo no 594.059).
Indústria Química e Farmacêutica maltes Lacas e Vernize g ( op:_i,s'ção ao
1VIeta1úraica Lex S.A. (o posiçã'o ao
Scher:ng S. A. (oposição ao Termo têrmo 593.679 marca Casas Coral,,tva."
Indústria Ccomtex . Ltda. (oposição térino no 596.583 marca Alex).
_
n.* 595.654, marca: Atocran, el. 3).
'ao Urna° no 593.065).
Seta Comercial Ltda. (opos'çaca ao '
Taiyo Indústria de Pesca S.A.
Indústria Goomtex Ltda.. (oposição
Fábrica Têxtil Blumenau Sociedade termo 594.545 nome comercial) .
ato têrmo n o 593.065 marca Ber- (oposição ao têrmo n o 596.978 merca Anônima (oposição ao Termo número!
Bayo).
Seta Comercial Ltda.(opos'ção ao
romtex).
597.440. merca: Marcotex) .
têrmo 594.555 titulo Reta).
t
Fábrica de Brinquedos Lambi Ltda. • Indústria Nacional de 9eronáutica
Brasquímica Importadora e Expor(posição ao têm) w 596.949) .
Seta Comercial Ltda. (oposição ao
S.A. tieronac (oposição ao têrmo núIImobiliária Harmonia Ltda. (opo- mero 597,145 nome comercial Aeronac tadora S. A. (oposição ao Termo nú- termo 594.555 ti u'o • Reta).
alça° ao têrmo no 594.563 marca Ltda. IncUstria Comércio e Impor- mero 596.123, marca: Brasinquim,
• CalifórnTa Tur:smo (oposição
classe 3).
Yrarmonia).
tação).
ao Will') 593.774 título California 'TuMotores e Máquinas Motomac S.A.
Brasquitnic,a Importadora e Exporta- rismo Rio).
Indústria Metalúrgica São Caetano
'oposi ção ao têrmo n o 593.483) .
•
S.A. (oposição ao têrmo n o 597.431 dora S. A. (oposição ao Termo núIsotil S.A. Fios, Cabos e Materiais
Agrobras- • Comercial e Industrial marca São Caetano do Sul da Penha). mero 594.798, marca: Brasiquimin, Isolantes (oposição ao termo 594.175
580.254).
o
E.A. (oposição ao têrmo n
IBESA Indústria Brasileira de Emmarca Polisol).
Cia. Antarctica Paulista Indústria balagens S.A. (oposição ao têrmo classe 3).
Emprésá Guanabara S.A. EngenhaConexos
de
Bebidas
srasileira
no 597.433 cl, 6).
Laboratório Moura Brasil Orlando
ria e Indúsar:a (op osição ao tt'rmo
• (oposição ao térino no 591.475 marca
Italo Bianconi (oposição ao têrmo Rangel S. A. (oposição ao Teimo
Caçula). .
no 597.482 marca Safira).
n.° 588.343, marca: Moura Brasil). 397.C73 marca Guanabara).
Cia. Antarctica Paulista Indústria
Forlandi ( oposi ção 0° Té'rin
Comercial e Construtora União LiDa:rolar
Benz
Aktienoese;Ischaft
°
Brasileira de Babida.s e Conexos (opo- mitada (oposição ao têrmo número, ma.
"Ci° 595.182. marca: Cah ta Mun- (oposição ao termo , 594.782 marca
ição ao têrmo no 591:893 marca Gua- 597.761).
dial)
„
Lloraa
•
,
.
'keiné• Coroa),

u.learia-l'eira
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Dckauto Auto Serviço Comercial I Doces Confiança S. A. Indústria •
insltuto 1k1-..c1icomenra Fontoura So- ' Comua Indústria e Comé rcio de
te Comércio (opositfio ao termo.
ciedad
ao tarmo .Maquin: s Ltda. (oposição at armo Ltda. (oposição ao .têrino 595 544).
s
e Anônalia (op ç.c
1 Ancora Indúsrtirnina es95Co n919é )rcic. Ltda. 597.080).
591.571 marca Corcna). •
55).185).
de oposição ao tè ---- ' '5
•
I. Cia. União dos "'afinadora. Açti°rema Indústria e Cornérm °
',mãos' Daud St. Cia. Ltda. 'q aseu
Nacioaal
Cia. listri,a•alora
de Pe .M
*
( ' 's Lida.
a. . (oposição
ao termo 1 çã° ao 1.(*.irtuo 597.106 nome ikmiertrõleo
toposio,,0
ao t ..m.rn) 599.228
_ áquinas
NI•1(:
car e Café oposição ao . termo ......
597.383).
, 41..170 marca Vera).
•
eirl).
marca
Nacional).
S. A. Petróleo (opo1 ...
,
.'
'
1Impor••• ci.• a e •A• S • • Lorema Indústria e Comércio de - Fábrica de Móveis Cromados Real
Rádio l'9
o ao termo 596.157 marca DoLida.
(oposição
ao
Urino
Lida.
(oposição
ao
termo
389.
760
sica
alago
i
na
s
A. (opos:çâo ao terinu 599.249 ma:ca 591.573 nia rel. Carena r) .
rex).
marca tical).
•
Sliell Brasil S. A. Petróleo (oaoFriucnor) .
Imobiliária II a miou ia''' LI da. ( opa-Imobiliária
I Corema Indústria e Comérc. n de sição ao taram 596.060 marca liar- sição ao Urro° 596.160). ..,
Rádio Prior lmp d adora S. A. máquinas Lida . ( oposição
Orion Rádio. ES Villanossagt V al`..ri" . monta).
'oposição ao térmo 59).25J marca 594.980 n ume comercial) • "°
.
Cripri Imobiliária Ltda. (oposição lalat (oposição ao Urino 591.052).
P Mor).
.
Albino Castro Comércio e Indús1 Getúlio Uno da Silva (oposição ao termo 593.901 nome comercial).
Produtos Quanicos Guanary S.A. ao lêrnio 594.874 marca •Silva elas- . Sociedade Ultramarina de *i'abacos tria S. A. (oposição ao têm -) ...
Lida. (oposição ao termo 597 .668) . 598.554).
•
(oposição ao termo 59 ( .827 marca s e 8 ) .
. S. A. Produtos Químicos Cilia
Guarany).
E. Alkinsons Llinited (opo-Cia. Antártica Paulist a Ind -ástria '' -( oposição ao térmo 595.228 nome
J.
'
sição ao termo 596.963).
Brasileira
de
Bebidas
e
Cone
aus
Vulcan Material Plarreo S.A. (ia, 1- (oposição ao termo 595.720 marca comercial) ' • .
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de
•
•
sição ao termo 594 V'? marca Vi- Vai Paralso).
Benz Aktiengesell sehaft 1964. - Nilton Ai p im Xavier, Dii Da imler
nilpiso). •
retor do S. • Documentação.
Cia . A ntá rt ica Paulista In(U.si ria w(fo,i;o„s3,24,„,° , aci„ 1 tèarinli ° 595 ' 563 ma rea
Costa Junior es Cia. topos ção . ao llersileira de Bebidas e Conaxi .s - '''''--'----''
Mesbla S. O. (oposição ao tèrino
termo 595.831 marca T- evo e.. 50 . (oposição ao termo 595.721m'in
. •• a 598.902).
TÉRMO N.° 122.415
Cia. Industrial Rio .,1alivra topo- Val Paraisol,
Mesbla S. A. (oposição ao termo
stção ao te mo 595.808 marca Rio
Fiocca Kis:mate (op•osição aa n Ca• - . 598.970).
De 2 de setembro de 1960
-Puatra.
mo 597.551 nome comercial) .
Alesbla S. A. (oposição ao termo
Fiocca
Paisquale
oposição
ao
termo
Requerente:
Ciba Société Anonyine,
599.517 . 'nuca .Dingmac)
Sociedade Comercial l'.0a Ltda. ,opa- a
•
97.552
marca
Domas)
.
Basiléia,
Suíça.
.
a:çã o ao térmo 595.305 marca lbira
Mesbla S. A. (oposição ao têrrno
1 Inafer Intercâmbio de Oços e Fercl. '50).
Pontos característicos de «Agentes
',atoardas° Ltda . oposição ao ,térmo G00.117 marca Confecções Personal).
.
Cia. Cervejaria Brahma (oposição Hebicidas» (Provilégio de invenção) .
Saturnia S.A. Acumuladores •Eié„ 596.500 marca Gimafer).
Construtecnica S. A. Construtora ao termo 604.270).
tricos (oposição ao termo 596.784.
1 .°) Agentes herbicidas, caracterizae Comercial (oposição ao térnm....
Laboratório Farmacêutico Interna- dos pelo fato de contarem, como ingre..
marca Saturno J. 33).
397.143 marca Coustruteto).
•
cional S. A
(oposição ao têm() diente ativo, um derivado 13- •1/4ido corTextil Capitolio Ltda. (oposiçao 600.839 marca • Nnarexyl) .
Meahargica Rossi S.A. (oposição
benitco da fórmula geral:
.
ao termo 596.824 titulo).
a.o termo 595.297).
Trimre Máquinas em Geral Lida,
Moageira Industrial Santo Antonio
Roupas Ab S.A. Indúsria Roupas (oposição ao termo 592.405 marca Ltda. (oposição ao termo 461.429
Profissionais (oposição 'ao termo Mi- Trimac).
marca Café Jóia).
mero 595.809 (nome comercial).
União Fabril Exportadora S. A.
Coian Organização Construtora] e
F. E. (oposlçao ao termo ....
Saverlo Barbaru'o (oposição ao ér-Incorporadora Andraus Ltda. (opo600.842),
sição ao termo 596.548).
.
mo 594.625 marca- Regina).
Dekauto Auto Serviço Comercial
Jara g ua S. A. (oposição
Manoel Ambrosio 1(aho S.A. In- Ltda. (oposição ao termo 594 88.1). aoMecânica
termo 318.006).
Delate.° Auto Serviço Comercial
dústria e Comércio (oposição ao . termo
Ltda. (oposição ao termo 594.884).
Doces Confiança • S,
Indústria
599.669 marca Leomar),
Regência Hotel Ltda. (oposição ao e Comércio • (oposição ao térmo...
Indústrias Reunidas Vidrobras Ltda. termo 593 . 411) .
no qual Hal representa um atomo de
¡597.079).
halogénio, especialmente um átomo do
Vibras cl. br.
cloro, RI representa um átomo de hidromo 594.052 marca Orion (oposição oa
gênio ou um grupo alcoila inferior, estermo 594.052 marca Orion cl. 8).
pecialmente um grupo metila ou Cila,
Ibesa Indústria de Embalagens S.A.
R2 representa um grupo alcolla inferior,
•lbeaa Indúsria Brasileira de Embalaespecialmente um grupo metila ou atigens S.A. (oposição ao termo 595.164
la e n é o número inteiro 1 ou 2. e,
marca Automatic Stevenson).
também, uma substância de veiculo pulverizado e/ou um agente dispersante
Yanmar Diesel Motores do Brasil
e/ou uni solvente orgânico de alto ponS.A. (oposição ao têrmo 595.253
to de ebulição.
marca mamar).
Dispõe sôbre a situaçâo jurídica
"ai to•al de 2 pontos.
Auto Peças Henrique Schenk Indústria
cá mulher casada
e Comércio S.A. (oposição ao termo
595.43 marca HM).
TÊRMO N.° 126.337
Ibesa Indúsria Brasileira de EmDe 2 de fevereiro de 1961
balagens S.A. ;oposição ao têrmo
597.675 marca Fluldmatc).
Requerente: May Baker Limited Inglaterra.
Ibesa Indústria Brasileiraa de EmbaDIVULGAÇÃO
N.°
877
Título - Processo para o preparo
lagens (oposição ao têrmo 597.677).
de compostos de n-fenilopiperazina Administradora Umuarama Ltda. opoPrivilégio de Invenção.
sição ao termo 596.043 marca Umua1.°) Processo para o preparo de com(3 § Edição)
postos de N-fenila--' aarazina com a fórrama.)
mula geral:
Osasco Diesel S A. Veículos e
Motores (oposição ao terrim 601.051).
Preço: Cr$ 40,00
Pana S.A. Fábrica Nacional de
14--X
Tubos (oposição ao termo 596.535
marca Fanac cl. 7).
Cit Swift do Brasil (oposição ao
tarino. 599.341 marca La Plata).
Luzito Indústria Eletrônica Ltda.
(na qual .n representa uma cadeia lett/
A VENDA:
(oposição ao térmo 590.432 marca
saturada
ou etilenicamente não saturaMesma).
da de hidrocarboneto de dois a quatro Produtos Alimentícios Balsa S. O.
átomos de carbono, que podem ser suSeção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1 •
(oposição ao termo 597.123 marca
bstituidos por um grupo de alquila ou
Rei).
hidroxi, ou tanto um grupo de alquila Agência 1: Ministério da Fazenda
Produtos Alimentícios Reis(' S. A.
e uni grupo de hidroxl, c na qual,
(oposição r o termo 597.16 marca
quando a cadela con t ém quatro átomos
Rei).
de carbono adjaCente ao grupo de fe-''
Confecções' Marajó S. A. (oposição
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
nilo pode ser substituído por um grupa
ao termo 590.392 marca Ma rajaara).
oxo, Ar representa um grupo de fenilo "
ienzle Apparate GlIBIt (oposição
op çiona'mente substituído por um ou
ao' termo 597.325 marca Arca).
dois substituintez salecadon de agu.
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Poi de alquila, haloalquila e .cano
átccuos de halogênio, RI repri- s um
sele
grupo na posição meta ou
cionado de um _grupo de animo ou
animo subst:tuido tal como um grupo
de monoalquilamino, dialquilamino, rnonohidroxialquilamino, ou di (hidroxialw
quila) amMo, ou um grupo com capacidade de conversão para uso grupo de
animo tal como um grupo de acilamido,
N-alquilacilarnido, carbomoilam:no, alcoxicarbonilamino ou Moxazolidona, R2
representa um grupo em cada posição
não ocupada por RI e representa um
grupo nitro ou qualquer grupo dentro
da "definição de RI exceto um grupo
li-oxazoliclona) e os sais de adição
ácidos, caracterizado pelo fato que ele
compreende reacionar um composto com
a fórmula Ar-P com um composto- com
a formula errai:

(beça()

dl)

Jane:rd de 1964
J11.

TERMO N.° 123.726
to, a frente da capa e o outro as cos..
tas; sendo que o pedaço que forma a
de 25 de outubro de 1960
freffie da capa apresenta em sua face
inteena em altura mediana duas alças
Metalúrgica Ezilio
Requerente
dispostas horizontalmeree na mesma linha, junto as margens, presas por cos- Baccelli Ltda.
turas praticadas em seus extremos; apreSão Paulo
sentando o pedaço que forma as cosTitulo — Nova Configuração Ornatas da capa, dois falhos presos tam- mental aplicada a Chopeira•Modelo
bém por costura junto às margens em
altura correRpondente à cintura, por Industrial.
meio das quais é a capa amarrada.
Um total de 2 pontos.

que funciona em posição vertical, apoiando-se inferiormente em um rnancal.
havendo um tambor denominado "pane.
Ia de embreagem", estando dentro desta
situada a embreagem, que consta de
alhétas de ferro articulando-se por meio
de Pinos e prendendo as lâminas de
lona, sendo que, pelo atrito, sôbre a
face interna da "panela", a impulsiona
para a devida rotação do eixo interno.
Seguem-se os pontos 2 a 8.
TERMO N.o 133.706

TERMO N.° 117.516

de 26 de outubro de 1961

De 2 de março de 1960

Requerente: Orlan 'Indústria Eletromagnética e Plástica Ltda. — São
Paulo.
Titulo: Nova e original configuração
aplicada a miniatura de lanterna elétrica — Modelo Industrial.

Modelo Industrial allovo modelo de
madeira compensada molduracia.
mercial Madeireira Wolf Cia.
Ltda., es•abelecida na cidade de São
Paulo.
a0‘
• ÇA*2

R

2

na qual P e Q são grupos tais que
eles interatuarão para produzir um gru-'
peai:Isento .com a fórmula:

Pontos Característicos
Ar, R1, R2 e X Sendo conforme definidos mas acima . e, caso desejado,
convertendo por processos conhecidos
cada ou ambos RI e R2 no produto resultante para grupos diferentes dentro
das definições acimamencionadas dêstes
símbolos.
Uni total de 15 pontos.
TERMO N. 109.891

1.°) Novo modelo de madeira compensada moldurada caracterizado pelo
fato de ser aplicada sôbre placas das
usuais madeiras compensadas. uma pl aca de pequena espessura, de madeira
especial trabalhada em qualquer tipo de
desenho em re'evo ou não, sendo o conjunto das ditas placas aplicado nos
mais diversos tipos de reveseruentos em
geral.
Um total de 2 pontos.

1.9 ) "Nova Configuração *Ornamental aplicada a Chopeira", caracterizada
pelo fato de se apresentar com corpo
aproximadamente tronco-piramidal invertido, uma vez que suas paredes'se
apresentam ligeiramente inclinados para
cima e para fora, sendo o topo maior
recoberto por tampa, cujos bordas se
salientam -em relação ao citado todo, o
conjunto assente em base retangular,
com paredes ligeiramente inclinadas
para o alto e para dentro, à qual base
pode-se ajustar recipiente retangular, de
baixa altura e fundo perfurado, disposto
do lado correspondente aos bicos de
fornecimento de bebida, e, ainda, a
paerde anterior do corpo principal é dotada de ornamentação constituída por
faixas verticais de diferentes coloridos.
Una total de 2 pontos,

1.° — Nova e original configuração
aplicada a miniatura de lanterna
trica, de reduzidas dimensões apresentando corpo usual cilíndrico, liso, caracterizado pelo fato de ser um dos
extremos do corpo dotado de zona de
progressivo aumento de diâmetro, seguida de região cilindrica após a qual se
encontra bocal ligeiramente cônico, provido de pluralidade de ranhuras longitudinais, sendo que no interior do bocal se encontra lâmpada usual.
Um total de 2 pontos.

TERMO m. 130.516
- De 22 de abril de 1959
TERMO N.° 1l912
Modelo Industrial para «Uma capa
de 30 de junho de 1981
para motoristas de veículos de duas rode 6 de junho de 1960
das e biciclistas.
Requerente
0:ganização Otto PêPontos Característicos da Patente 3e cego Ltda." de S:..) Paulo.
Alfred Schmidt, estabelec'do na CaTERMO N.° 133.777
Modelo Industria/.
pital ' do Estado de São Paulo.
Titulo --- "Cerrtri 4uga para Desende 30 de outubro de 1961
Para: — Novo e Original Modelo de ordurar resíduos cosidos" de 850m/m.
Gravata'.
Requerente: Indústria Metalúrgica
Modelo Industrial.
Fabin Ltda. — São Paulo.
Requerente --- Bernardini s Cursi.
São Paulo
Título: Ntávo e original moditlo de
Isqueiro — Modê.lo Industrial.

Pontos Característicos
' 1.°) Uma capa para motoristas de
veículos de duas rodas e biciclistas, caiacterizada por ser formada por dois
p'edaços de tecido plást:co, lona ou
outro material impermeável qualquer,
retangulares, unidos por uma costura
piaticada em uma de suas margens, no
pOnto corresponclen'e aos ombros , tendo centralmente um colarinho provido
dei (fecho-ecles.) na parte anterior, pelo
qual é ajustado ao pescoço: sendo tais
pedaços que são completamente fechados, caem em forma de avental, formando um, que é de maior comprimen-

1.°? Novo e original modelo de gravata, caracterizado por ser constituído
de duas hastes (1) e (2) ligadas por
elásticos (3) e passadeiras (4), ajustáveis, apresentando em uma das hastes
(1) um botão (6) e um dispositivo
(5) d.e fechamento, que prende as duas
rastes, ima sôbre a outra, em posição
cruzada.
Segue o ponto n.4 2

Pontos Característicos

A

"Centrifuga para desengordu1.°)
rar resíduos cosidos" caracterizada
Pontos careMrtsficos
por ser constituída de uma base, um
novo sistema de movimentação, um cesL — Nôvo e original modelo de is- •
to giratório, unia carcassa, motor e
feio, sendo que a base é composta de queiro, caracterizado por seu cora* pra..
4 (quatro) pés de sustentação, apoian- mático, cuja base é uma associação
do-se num anel inferior e o sistema de entre urna figura oval e uma retangular/.
movimentação é constituído de um alio,
Um total de 4 poeto*.

•
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r'MARCAS

D EPOSITADAS

Putaleadits fatta de &carda fora o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publiaagibe comeatszá a
afazer • prazo de 80 dias para o deferimento da pedtrie. Durante are prazo poderko apresentar suas oposta-6es ao Deputemos.3;a~ da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a cucu& iio registro rsauerido
cados de material plástico, revestimen- res em geral, erva-mate, ervilhas, as- geléia de petróleo pertumad, Spis,
én' pó,
tos confeccionados de substâncias ani. pargos, essências não • alcoólicas para sabão em creme. em eliza
mais e vegetais: Argolas, açucareiros, alimentos e doces; extratos de tamate: liquidas para ondulação, permanente.
armações para óculos, bules, bandejas. farelo, farinha de arroz, de a ssaa, de lixas para unhas, laquê, óleos para o
bases para telefones, baldes, bacias, centeio, de cevada, de milho. de mata cabelo, pasta e pós para dentes. ,pertu.
bolsai, caixas, carteiras, chapas. cabos doca, de sagu. de -trigo, favas de bau- enes, petróleo para uso deastoucador.
para ferramentas e utensnias, cruzstas, nilha, de feijão verde e de mel; fé- pastas e pó para as unhas, p&z-pons
caixas para acondicionatitents . de 'ali- culas para alimento; fiambre, figos, li- para' pó de arroz, papéis perfumados,
mentos. caixas de material plástico gado, flocos de milho, de trigo. cumes- carnri
nados, e com pó de arroz. upentes,
para baterias, coadores. cosias. canecas, avais; framboesas; frutas confeitadas, em pomadas perfumadas para o embeleza.
colheres, conchas, cestas para pau ces- calda, em conserva, secas e verdes; fubá mento da mais. pon-poas, pó de
tinhas, capas para álbuns e para livros, da milho e de mandioca; gdasina; ge.
arroz
cálices, cestos, castiçais paia velas, Mias; goiabada, gorduras rnmestiveis,
Térmos ns. 609.987 a 609.992, de
caixas para guarda sde objetas cartuchos, groselhas, guandu, lagosta. laranja le27-9-63
coadores para chá, descanso para pra- gumes, leite, leite condensado, lentilhas
Elos Química Industrial Ltda.
tos, copos e cophahos de plástico para limões, linguas, linguiças limas. (fruGuanabara
sorvetes, caixinhas de plástico para sor- tas), maçãs, macarrão, malte, mandiovetes, coiherinhas, pasinhs,s sarfinaors ca, mangas, manteiga, tnargatinas, maIndústria Brasileira
de plásticos para sorvetes. Maminhas riscos, marmeladas, marmelos, ,massas
de plástico para sorvetes, discos de alimentícias, massa 'de aletria massa
•
Classe I
mesa, estojos, estojos para óculos, emAzul da prérsia, azul ultratnar. alumí- balagens de material plástico . para sor- de tomate, mel, melado, melancias. menio em pó para pintura, ácido nítrico, vetes, estojos para objetos, espumas de lões, milho, milho verde, natais s. molho,
alumen, água oxigenada, água raz, ál- nylon, esteiras, enfeites para automó- 'Molho de pimenta e de tomate. moluscool para fins industriais, alvaiade, veis, escoadores de pratos. massas 'inti- cos, Morangos, moscatel . (uva) mosenti-corrosivos, ácido arsénico, brilhan- midas, formas para doces, fitas isolaa. tarda, 'nabos, nozes açucaradas, nozes
tes a óleo, bromoreto de amônio, bicro- tu, filmes virgens, fios de celulose, do Pará, óleo de amendo ,tn (comua
vais), óleo de babaçu (cornestivel). óleo 1. ""'PRIA BRAS,' '1."
matos, cloreto de sódio, cloreto de
amónia cloreto de' potássio, carbonato fechos para bolsas, facas, guarnições, de dendê, de oliva, olivas, osfras, ovas
de sódio, corantes para usp na indústria guarnições para chupetas e mamadeiras, de peixe. ovos. 'panquecas, pão. pães de
Classe 1
mineral, creosoto para indústria, carbo- guarnições para porta-blocos. guarni. açúcar, pão de 16, passas, palmitos, pas- Azui da prérsia, azul ultramar, alumições
para
liquidificadores
e
para
bate.
téis,
patos,
peixes
salgado
e
séco,
pêra,
nato de magnésia, cloreto de zinco,
ais, em pó para pintura, ácido nítrico,
cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca de material plástico para utensílios e pimenta de Guiné pimenta malagueta, alumen, água oxigenada. água raz, álpreparada, 'glicerina para uso na in- objetos, guarnições para bolsas, garfos, em pó . e do' Reino, pimentão, pinhas cool para fins industriais, alvaiade.
dústria, hiposolfito de sódio. iodureto galerias para cortinas, jarros, laminados pinhões, pres. untos, 'quiabos, queijos, anti-corrosivos, ácido arsênico, brilhande amônia Idrosolfito, laca, massa à plásticos, lancheiras, mantegueiras. ma- sal de cozinha, sal fino de mesa. sal tes a óleo, bramares° de anaônioabicro.
base de óleo para correção de pintaras, las, orinóls, prendedores de• roupas. pu- grosso, salame, salsa, salsicha. sardinhas matos. cloreto de sódio. cloretp de
nitrato, óleos, potássio de sódio , pa- xadores para móveis, pires, pratos. pali- em lata, sementes de cominho. substan- amónia cloreto de potássio. carbonato
tássio para uso na indústria. secantes teiros, pás de casinha, pedras pomes La- cias alimentícias sumo de frutss, tâma- de sódio, corantes para uso na indústria
para tintas, sais, de arsênico usados deiras de frutas e legumes, guarnições ras, tamarinos, tomates, lassas, toadilha. mineral, creosoto para indústria, carbona indústria sulfatos, tintas, tintas a ficiais, porta-pao, pulseiras para reló- tremoços, trigo, triguilho, tripas. trutas. nato de magnésla, cloreto de zinco,
álcool, vernizes a álcool
gios, protetores para documentos, pucloreto de cálcio. esmaltes. goma-laca
vinagre
• Classe 2
preparada, glicerina para cso na inxadores de água para ' uso doméstico,
Classe 46
Substancias e reparações quimicas porta-copos, porta-n.queis,. porta-noras, Amido, alvejantes, anil, agua de lava- dústria. hiposolfito de sódio, iodureto
usadas na agricultura, na horticultura, porta-documentos, placas, rebites, todi- deira, agua sanitásia. ceia para assoa- de amónia, idrosolfito, laca, massa ia
na veterinária e para fins sanitários. nhas, recipientes, suportes, zupas ses para lhas, detergentes, esponjas de aço, fós- base de óleo para correção de paturas,
a saber: adubos, ácidos sanitários, ladrilhos e adesivos para azulejos, foros, lixivoa, lixas, lã de aço, poma- nitrato, óleos, potássio de sódica po.
aguas desinfetantes e para fins sani- peças. carretéis para tecelasem e guar- das para- calçados, palha de aço pre. tássioapara uso na indástera, secantes
tários, apanha-moscas e insetos -(de nições de material plástico para . indús- parados para polir e 'limpas madeiras. para tintas, sais de arsénico usados
agonia e pfapel ou papelao), álcalis, tria textiL colas usadas nu indústrias, vidros, metais e objetos panos para na indústria, sulfatos, tintas, tintas a
álcool, vernizes a Istmo]
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas, guardanapos. saleiros, tubos tigelas polir e para limpeza, panos de esmera
. - . Classe 2
cresol, creosotalina, creosoto, desodo- tubos para ampolas, tubos para ache- e material abrasivo empregado na hm.
rante, desinfetantes, defumadores, ex- gas, travessas, tipos de material plás. peza de metais e objetos, sabões em Substancia e preparações qtamicas tuaterminadores de pragas e hervas dani- tico. sacolas. sacos, saquinhos. vasilha- geral, sabões em pó, em flocos, saponá- das na agricultura, na horazuttaa. na
veterinária e para fins sanitários, a
nhas, esterilizantes, embrocaçeas para mes para acondicionamento, vasos. saceos, velas e velas a base de
saber: adubos, ácidos sanitársos. águas
animais, enxertos, farinhas de ossos, caras, colas a frio e colas na° inchadas
• estearina
desinfetantes e para fias sanitários,
fertilizantes, fosfatas, rormicidai, fumi- em outras classes, para borracha, para
Classe 48
curtumes,
pare
marcineiros.
cara
carpinapanha-mosca
e insetos --(de goma e
gantes, fungicidas, glicose para fins
teiros. para vidros, pasta adesiva para Para distinguir artigos de toucador e papel ou 'papelão). álcalis, bactericidas,
veterinários, gtianca -herbicidas, Moenda correia, pasta e pedras para afiar. perfumarias em geral: Almiscar. água baraticidas, carrapaticidas, cresça, cresodas. inietifugos, larviciefas, microbici- esmeril em pedra, em pó. em • disco, de beleza, água fadai, água de lavanda. talina, creosoto. desodorantes. des.nfe»
das, medicamentos para animais, aves em pasta para afiar, moer e desgastar, água de colônia, arminhos. água de tantas—deita:fiadores. exterminadores de
e peixes. óleos desinfetantes e veteri- rebolos, adesivos para tacos. adesivos quina, água de rosas, água - de ellaze- pragas e !larvas daninhas. esterilizannários, petróleos sanitários e desinfena èerfumada liquida, em pd, tes, embrocações para animais. enxer•
de calçados
tantes, -papel tumegatória pós inseticiem pedras. • para banho, brilhantinas, tos. farinhas de ossos, fertilizantes, foz.
Classe 41
das, paraticidas, fungiddas e desinfe- Abacaxis. abricós ,acidos aromáticos bandolinas, batons, cosméticos para o fatos. formicidas, funagantes, fungicitantes, preparações e produtos (meta para licores; açucara aletria, alface, cabelo, pestanas. cílios e bigodes, das, glicose para fias veterinários. gutacid" germicidas, desinfetantes e vete- alho, ameixas, amendoas. amendoim, crayons, cremes para a . pele, carmins, no, berbicidas, inseticidas. Insetifugoa
rinários, raticidas, remédios para fins ananazes arroz, artigos de pastelaria: cheiras em pastilhas, em tabletes, em larvicidas, microbicidas, medicamento*
veterinários, sabões veterinários e de- aspargos, aveias, avelãs, zeitonas. azei- lentilhas, era trociscos e. em gulas, para animal,, aves e peixes, óleos dçè
sinfetantes, sais para fins- agricolas tes, bacalhau, bananas. banana glacé, cremes para barbear.. cremes dental. sinfetantes e veterinários, petróleos me.
borticulas, sanitários e veterinário* seca e em doce, bananada: banha bata- depilatórios, desodorantes, dissolventes, nitários e desinfetantes, papel fumega
sulfatos. superfosfat ss. vacinas para tas, batatas doces: baunilha. beterraba. rufada* extratos, estojos de perfumes, tório, pós. inseticidas, parasititidas, fust
aves e animais, venenos contra inseto& biscoitos, bolachas, bombons. carses de creme para limpeza da pele, e para base gicidas e desinfetantes, preparações ra
animais e hervas dadinhas
cabrito, carneiro, de porco, de vaca, de pó de arroz, esmaltes para unhas, produtos inseticidas. fermizidas, desi
Classe 3
teans•vriáo,tcdas.e
de caça (seca e verde); car pes em eacóvas para dentes, cabelo, roupas, f
Substâncias químicas, produtos e pre- conserva, cacau, Café, camarão, canela cilios e unhas, fixadores para o cabelo, &os /ara fins veterinários, sabões veta
parados para serem usados na medicina caramelos; eastanhas;' cebraas; cereais, pestanas, aluam e bigodes, fivelas para diários e desinfetantes, sais para thsi
ou na farmácia
ch; em 'folha, de Cellào. de- Pormasa. o cabelo, glicerina perfumada para uso agrícola., horticulai, sanitários e veta
Classe 23 • .
da Incha, preto,' do Japão. e verde: de toucador, grampos para o cabala riparias, sulfatos, superfosfatos. vacinas
Para distinguir: Artefatos de material chocolates; cogumelos, compotas con- para maquilagem'. lança-perfumaspara aves e animais, venenos contra
plásticos e de nyion: Recipientes labia servas, confeitos, cravos, damascos. da- ções, liquidas dentaricios,. Ism ?ama, :ai insetos, aramais e Isenta daninhas
na. 609.980 a 609.986, de
27-9-63
Elos Química Industrial fstda.
Guanabara .
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léias: bervas .doce, herva mate, hortali- das para calçados palha de aço, pre para copiar, papel para desenhos, paClasse 3
I
ilubstancias químicas, produtos e pre- ças; lagostas, línguas. leite, leite conden- parados para polir e limpar madeiras pe) para embrulho impermeabilizado
vidros.
metas
e
objetos
panos
para!
sado,
leite.
em
ó,
legumes
em
conserpapel, para encadernar, papel . parai'esp arados para serem usados na medicina
va. lentilhas, linguiça, louro: massas ali- Polir e para limpeza panos de asmas:1 crever„papel" para imprimir, papel pae na farmácia
mentidas, mariscos, manteiga. ntergari- e material abrasivo einpreadno na lan I rafinai para embrulhos, panei celotane,
Classe 28
pa6e1 celulose, papel de linho, papel
Para distinguir: Artefatos de. material na, marmelada, macarrão, massa de to- peza de metais e objetos sabacs
plástico e de nylon: Recipientes fabri. mate, mel e melado, mate. massa, pa- geral sabões em , p0, em flocos. sapona abssorvente. papel pata emorulhat tabaco, papelão, recipientes de papel, roceos, velas e velas a base de
caos de material plástico, revestimen- ra mingus molhos, moluscos, mostarda.
setas de papel, rótulos de papel, rolos
estearina
tos • confeccionados de substancias ani. mortadela; nós moscada, nozes; oleos
de papel transparente. saços de papel,
mals e vegetais: Argolas, açucareiros comestíveis, ostras. ovas; pães, paios,
Termo na' 609.999a de 27-9-63
serpentinas: tubos postais ae cartão.
armações para óculos, bules. bandejas pralinés. pimenta, pós para pudim. piLaboratório Regias Ltda..
tabetes de pape,
petitpeixe,
presuntos.
Patês
e
ckles,
bases para telefones, baldes, bacias. hol.
Rio Grande do Sul
sas, caixas, carteiras, chapas. .cabas pois, pastilhas; pizzas . pudins; queijos,
Termo n.° 610.004, de 27-9-63 .
para ferramentas e utensílios cruzetas ligneijão; .sal, sagii, sardinhas, sanduiEditora de Música Brasileira e Inta-caixas para acondietonamento de ali. ches. salsichas, salames, opas enlatadas LABORATORIO rtt.uuS
nacional S. A. ".EMBI"
oara
tomate
e
de
trinas;
tord'ástico
sorvetes,
suco
de
tnentos, caixas de material
Guanabara
baterias, coadores, copos, .canecas, co. rada, tapioca, tâmaras, talharim treN crae COttlerclai
Iberas, conchas, cestas para pão cesti- moços, tortas, tortas para alimetno de
nhas, capas para al guns e paras sivros animais e yes, torrões, toucinho, viTermo ii." 6:0.000, de 27-9-63
cálices, cestos, castiçais para velas.
nagre
Jamartia — Conércio Indústria e Imcaixas para guarda de objetos.
Classe 46
portação Ltda.
codores para chá, descanso para Alvejantes, amidos, anil, água de lavaSão Paula
pratos. copos e copinhos de plásocc deira, água sanitária, cera para soalhos,
paar sorvetes, caixinhas de plástico detergentes, esponja de aço, fósforos,
para sorvetes, colherinhas. pas,nhas,
lixivia, lã de aco, pomadas para calgarfinhos de plástico para sorvetes, for.
de aço, preparados para
minhasde plástico para sorvetes discar, çados, palha
de 'mesa, estojos, estojos para óculos. polir e limpar madeiras, vidros, metais
IND. BRASILEIRA
embalagens de material plásaco. emba- e objetos, panos para polir e para limNome comercial
abra.
peza,
panos
de
esmeril
e
material
lagens de material plástico para sorvesivo
empregado
na
limpeza
de
metais
e
Classe 1
Termo
610.005, de 27-9-63
tes, estojos Para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites rara automó- objetos, sabões em geral e saponaceos, Massa plástica obtida quimicamente Editora de Música Brasileira e Internacional S. A. "EMBI"
veis, massas anti-ruidos, ascoacloras de velas e velas a base de estearias,
pratos, funis, formas para doces, fitas satiões em pó, m flocos, esponjas de Termos os. 610.001 a 610.003, de
Guanabara
27-9-63
limpeza
Isolantes. filmes, fios de celu lose, fechos
Editora
de
Música
Brasileira
e
Internapara bolas, facas, guarnições. guarmTermo 'ria 609.996, de 27-9-63
cional S. A. "EMBI"
çõá para chupetas e mamadeiras, guar
Guanabara
nições para porta-blocos, auarnições Stop — Sociedade Técnica de Obras e
Planejamentos Ltda.
para liquidificadores e para batedeiras
. Rio • de Janeiro
de frutas e legumes, guarnições de materia] plástico para utensílios e objetos.
guarnições para bolsas, garfos. galerias
para cortinas, jarros, laminados piásL
'ticos, lancheiras, mantegueiras, malas.
SOCIEDADE TÉCNICA DE
Classe
8
•I
•orin6is, prendedores de roupas, puandOArtigos da classe
Classes: 8, 32 e 38
OBRAS E PLANEJAMENTOS
res para móveis, pires, pratas palitei.
Classe
32
ros. pás de cosinha, pedras [sacies artiTítulo de estabelecimento
Almanaques, anuários, álbuns impres- n11,
ficiais, porta-pão, pulseiras .para re16sos, cartazes, catálogos, jornais nacio
nrino n.° 610.006, de 27-9-63
gi6s, protetores para documentos. pua.
Classes: 33 e 16
nais e estrangeiros, publicações imprss- Editora de Música Brasileira e Interxadores de água para uso doméstico,
'Titulo
sas. revistas. Propaganda em rádio
nacional S. A. "EMBI" '
porta-copos, porta-níqueis. porta-notas,
televisão. jornais, programas radiofóni.
Guanabara
'porta-documentos, placas. rCbites
Termo n.° 609.997, de 27-9-63
cos.- peças teatrais e cinematográficas.
Classe 8
nhas recipientes, suportes, supoites-para
Sociedade Biblica do Brasil
e revistas impressas
guardanapos. saleiros, tubos, tigelas,
Guanabara
Classe 38
tubos para ampolas, tubos para serinEMB1 DIVULGA A MÚSICA DO
Aros para guardanapos de papel
gas. travessas, tipos de material piásaglutinados, álbuns (em bransaa) 'álbuns
esmeril em pedra. em pó, em disto.
BRASIL NO MUNDO E A MIGA
para retratos e autógrafos, balões (exem "pasta para afiar, moer e liesgastar.
ceto para brinquedos), blocos para"
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
correspondência. blocos para cálculos
para ladrilhos e adesivos para azulejos.
DO MUNDO NO liRASIC
blocos para anotações. bobinas, brochaanéis, carretéis para tecelagem e. guarras não impressas. cadernos de escrenições de- material plástico para inchisver, capas para dia:mento& carteiras,
tico, sacolas, sacos: saquin la-ai -vasilhaFrase de propaganda
papel ou papelã ). cápsulas de papel.
mes para acondicionamento, vasos. xlTermo
n.° 610.007, de 27-9-63
caras, colas a frio e colas não incluidos
caixas de papelão. cadernetas. caderClasse 50
nos. caixas de cartno. caixas para pa- Editora de Música Brasileira e Interem outras classes.- para borracha, para
nacional S. A. ''EMBI"
cOrtumes, para marcineiros, para sana- Para distinguir: Impressos para use co' pelaria. cartões de visitas, cartões coGuanabara
salsos, para vidros. pasta adesiva para cheques, duplicatas, envel6pes, fars-as, mercilas, Cartões Indicas, conleti. carcorreias, pasta e pedras P ira afiar notas promissórias, papel de correspon. tolina.- cadernos de papel cnelimetrado
dência e recibos, impressos em carta. e em branco para desenho, cadernos
Classe 41
Para distinguir: Alcachofras, aletria, zes, placas, tabuletas e velculasa bilhe- escolares. cartões em branco cartuchos
tes impressos
de cartolina, chapas planograficas. caalho, aspargos. açucar; alimentos para
dernos de lembranças. carraréis de paanimais, amido, amendoim, ameixas,
Termo n.0 609.998, de 27-9-63
pelão, envelopes. envólucros para chaamêndoas, araruta, arroz, atum, aveia,
Nestor Corrêa Gonçalves
rutos de papel, encadernação de papel
avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacaGuanabara
ou papelão, etiquetas, (talhas indicas.
lhau, batatas, balas, biscoitos, bomfOlhas de celulose. guardanapos. livros
.
2
bons, bolachas, baunilha; café em pó
não impressos. livros fiscais. livros
em pó. cacau, carnes, chá, caramelos.
contabilidade;
mata-borrã s: ornamentos
• chocolates, confeitos, cravo. ccre3'xi,,
de papel transparente; pratos papeliconsinho, creem de . leite, cremes alimennhos. papéis de estanho e de aluminio.
tícios, croquetes. compotas, cangica.
indústria Brasileira
papéis sem impressão. papéis em branco
coalhadas. castanha, cebola, coralinenpara impressão. papéis faatasia menos
tos para alimentos colorantes, chouriClasse 46
para forrar paredes, apel aMaço com
ços; doces, doces de frutas; espinafre, Amido, alvejantes, anil. água de lava- ou sem pauta. papel crepon. papel de
essências alimentares, empadas ervi- deira agua sanitásia. casa pare assoa- seda, papel impermeável. papel em boClasse 50
lhas, enxovas, extrato de tomate; fari- lhas, detergentes. esponjas de aço, fós- bina para impressão. papel encerado Envelopes, carimbos papéis "de carta,
nhas alimentícias, favas. féculas go- foros. lixívoa, lixas. lá de aço, poma- papel higiênico, papel impermeável cartões, comerciais, e de visitas, ;olhestos, farelo, fermentos. feijão. figos frios,
tos, folhinhas,. recibos, "reotas fiscais.
" frutas secas, naturais e cristalizadas:
'faturas, duplicatas, letras de cambio,
goma de mascar, gorduras, grânulos.
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 2,00
promissórias, embalagens impressas
grão de bico, palatina, goiabada, ge
_
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