ESTADOS UNIDO

o
SEÇÂO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XXIII - N. 9

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 9 de janeiro de 1964
Decisões do Sr. Secretafo da Indústria
(Republicado por 'ter saido com
Incorreções).
Ruy Carlos Ramos Barreto - Recorrendo do despacho q te deferiu o
termo n.° 94.186, priviiêgio de invenção, para: recipiente para captação,
conservação e armazenamento de líquidos biológicos -- D.o requerente: B.
Braum. O Sr. Secretário da Indústria exarou o segtonte despacho:
Copheço do recurso nos têrmos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
rt.° 4.048, de 2942.61, e da Portaria
Ministerial n.° 216, .te '27-9-63, e lhe
nego provmento para Imitir o despacho recorrido, de fls. 32V que aplicou o artigo 7.° do CSilgo da Pro-

priedade Industrial. -- Ria de Janeiro,
23 de dezembro de 1963. - As. José
1. C. Verciant - Sectário da Indústria.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Rio, 9 de janeiro de 1964
Diversa:

TERÇA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Cia . Cervejaria José Weiss •Recorrendo do despacho que deferiu o
têrmo n.0 365.112, marca Gerlo
De Cervejaria Leonardelli Ltda.
Cia. Química Rhodia Brasileka
Recorrendo do despacho que deferis( o
tarmo n.° 538,580, marna Aerosol
De Aerosol do Brasil Indústria,* Co.
mérche S.A.
s••••

n••=,

EXPEDIENTE QA DIVISÃO DE
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
Notificação
Rio, 9 de Janeiro de .964
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
a.° 4.048, de 29 de dezembro de 1961
e mais DEZ DIAS - para eventuais
juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecerem 'a bIte
Departamento a fim de efetuarem o
pagamento da taxa anal concernente
a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de SESSENTA
DIAS - na fo:rea do parágrak, único
do artigo 134 do Código da P
dade
Privilégio de Invenção, deferidos
Térreos:
N.° 85.219 - Dispositivo ajustãvel
em máquinas de escrever de qualquer
marca, para fazê-las servir, também,
de máquinas de contabilidade. Requerente: Frani Feed S.A.. Mecaniza.
ções Contábeis.
N.° 92.548 Caixa de mudanças

Custodio de Almeida 5 Cia. --- No
pedido de inscrição dos seus prepostos
para exame de habilitaçâu como Agente
de Propriedade rock:e-Ia' Srs. Wilson Toledo e Dilson Rodrigues Guimarães. Nada há (Tu. deferir. Requeira em termo*.
Laboratórios Torres S.A. - No
pedido de reconsiderapáo do desp,v-ho
de deferimento do termo •n." 474.956,
marca Tossant, do requerente João
Carvalho Damaszeno. .- Mantenho o
despacho, uma vez que as moreis não
oferecem possibilidade de casfusão. - automáticas continua ?ara 'veiculas a
Republicado por ter Asti com incor- motor'--- Requerentes: Vlachinir Hruska
reções.
- Karel Venygr - Tosei jo711 e Bretislav Novotny.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.° 100.271 - Pro,:esso para uma
DE RECURSOS
produção microbiológica aperfeiçoada
de vitam'na B-12 - Req uerente: Roux,
Rio, 9 de janeiro de 1964
sel Uclaf.
Recursos:
N" 109.711 - Amoetecedor de viCia. Cervejaria Brahma - Recor- braçõ:s e de rumores, para condiciorendo do despacho que Aderiu o t(lir; nadores de ar -' Requerente: balo
mo n.° 317.869 marra Garibaldi -N.° -110.595 - Carnaca de conflui:De Cervejaria eMente Ltda.
tão para motores diesel - PeatterriCia. Cervejaria José V. eiss - Re- te : Yasuh i to Yamaoka.
correndo do despacho que deferiu o
N.° 110.56R -• Esen a elás, ica térrno n. 365.111, rua *c a "4rola - Requerente: Clemens A.gust Moight
De Cervejaria Leoaardelb LtdVoigt.
• ••

N.° 111.680 - Máquina para iabricar cigarros providos com boquilha (filtro). Requerente: American Machine & Foundry Company.
N.0 112.754 -'Nôvo processo de
fabricação de saquinhos plásticos.
Requerente: Jorge Cb.apó.
NP 112.959 - Aperfeiçoamentos
em ou referentes a meias e similares. Requerente: Eng/ish Rose
Limited.
N.o 113,027 - Aperfeiçoamentos
em saltos para calçados. Requerente: Pucci 8. A. Artefatos de
Borracha.
N.° 114.889 - Nova disposição
das facas das hélices do Jiquidificador. Requerente: Joharun Glockshuber.
N.° 115.022 - Instalação em
máquinas de costura em ziguezague, para justar a largura do
ponto. Requerente: G. M. Pfaff
A. G.
N.0 118.148 - Processo de produzir soluções puras do inativador
de calicreina. Requerente: Farbenfabriken Bayer Aktiengsellschaft.
N.o 118.151 - Processo para a
preparação de novas succinimidas
substituídas. _Requerente: Sandoz
A. G.
N.? 118.156 - Processo de preparação de pregnano dionas subatitulda,s. Requerente: Les Laboratoires Français de Chirulotherapie.
N.° 118.296 - Processo e dispositivo para pôr em contacto fluidos e sólidos granuladas. Requerente: N. V. Octrooien Maatschappij Activit.
N.° 118.511 - Processo para
tingir fibras nitrogenadas. Requerente: Cibo, Societé Anonyme •
Ciba Aktiebgsellschaft.
NP 145.433 - Processo de fabricação de calçados com corte de
couro, lona ou sola, com solado
d eplástico, e o produto resultante
dêsse Processo. Requerente: Armando Gesino.
Desenhos e mpdalos industriais
deferidos

N.°. 135.225 - Nôvo modèlo de
isqueirb. Requerente: Ronson Corporation.
N.o 136.880 - Original e 'Mo
mociêlo de vergalhão. Requereute: Mineração Geral do Brasil Limitada.
N.o 136.882 - Nôvo e original
modê10 de vergalhão. Requerente:
Mineração Geral do Brasil Limitada.
N.o 137 653 - Forma Ou configuração poro veículos de brinquedo. tipo Kari. Requerente: Produtos Metalúrgicos Caredc S. A.
NP 137.661 - Nevo e original
desenho ornamental para tecidos.
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N.o 138.320 - Nôvo modêlo de
calçado feminino. Requerente:
Ancora, Cia. de Indústria e Comércio.
•

Modelos de Uuttitdades Deferidos

N.° 112.637 - Original modelo
de régua especialmente para fórmulas estruturais. Requerente:
Flavio Frota.
N.o 118.169 - Nôvo modelo de
trilhos de suporte de cortinas. Requerente: Gncomo Luporini.
.

OPOSIÇÕES

Escritório de Coas:trações e Elidenharia Ecel S. A (oposição o tèrnao 594.606 nome coitiercial) .
Escritório de Colistruções e Engeiiharia Ecel S.AA. oposição ao térmo
594.607) .
Romelsa lnn rtas;i:c e Comércio Limitada (oposição ac, térmo 594.140

marca R_omesa1.
S.A. Magaihã2s Cenuércio • Indús.

iria (oposição ao tèrmo 595.331 titulo
Magalhães ...ornexcio e Industria 1.
láquinas Senard Lida. (oposição
ao tênia) 596.550 tome conlercial)
Alcon Laboratories Lacorporated
(oposição ao têrrao 592.566 marca Iso.
prodol) .
Shell Brasil S A. Petróleo (oposição ao tèrmo 592.501 marca Ciai).
Shel Brasil S.A Petróleo ( °cosi.
ção ao térmo 59t 50t nome comercial).
1. Demercian Cia. (oposição ao
termo 596.028 a,a, a Jomafre).

Fried Krupp 1 a osição ao térreo
592.940 marca vt.rt ) .

Emilio Romani Cia. S . A . (oposição ao têrmo 598 23 marca Santa

:Z.° 132.971 -Nóvo modelo de Diana).
Shervin Willia,e1 do Brasil S.A.
caixa d'água. Requerente: Indarcit - Indústria de Artefatos de Tintas e Vernizes (oposição ao til'aio 593.496 marca Raskprimer).
Cimento e Amianto Ltda

•
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- As Repartições Pttblicas
- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
eingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e de
jornais, diàriamente, aíé ds
Manai
iniciadas, em qualquer. época,
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando deverão faze-hi : a tê às
eme
oo
i
"
as
ruieLteaçalas
- A fim de possibilitar a reCSAPR
RA
sacio
ma
~mofe
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanha- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA- ALVES
dos de esclarecimentos quane?
tes à matéria retribuída, nos
à sua aplicação, solicitamos
DIARIO
OFICIAL
urros de erros ou omissões, deusem os interessados prefeSEÇÃO uh
verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vale
a4K,11.• oft, Au Islioatallade de *a powilonis Ao DowARMANAR
crito, à Seçan de Redação, rias
Nocton Ao
tnaluswasi -.11• MISAN1149•
postal, emitidos a favor do
9 dr 17,30 horas, no máximo
Is A•410atrla Reendire.*
Tesoureiro do Departamento
ate 72 horas após a saída dos
• Impressa nas olicinsaao Depar
• sarnento ao Inipesissa Nacional
de
Im prensa Nacional.
órgãos oficiaii •
- Os suplementos às edi- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais sd" se
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIO
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES FARTICULARES
os solicitarem no aio da assiseita, rasuras e emendas.
natura.
Capital e Interior:
Capital
e
Interiorl
I
- Excetuadas as para o
Semestre . . . Cr$ 900,00 Semestre • • . Cr$ 450,00 - O funcionário público feexterior, que serão sempre Ano
Cr$ 1.200,00 Ano, • . . . (r$ 900.00 dera!, para fazer jus ao deianuais, as assinaturas podcrConto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição, no ato da assica, por seis meses ou um ano. Ano. . • . . . Cr$ 1.300,00 Ano .
Cr$ 1.000,00 natura.
- As assinaturas vencidas
- O custo de cada exemplar
poderio ser suspensos Sem parte superire do endereço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os ~tan- será, na venda avulsa, acresci•
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50. - se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
a verificação do prazo de vali- que findará.
dade de suas assinatura, na A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.

•- EXPEDIENTE
•

OIMIET•ie

Gan /IÇO

Ihrodutos Químicos Ciba S.A. (oposição ao termo 592.312 nome comercial).
Liebig'a Extract Ot Meat Co Limi.el
(oposição ao termo 593.662).
Medis Cirurgia • Comércio Ltda
(oposição ao terno 595.829 marro
Mectix.
Minerva S.A. Drogarias Farmác:as
e Comércio Reunidos (oposição ao termo 597.929 marca Minerva).
De Millus Comercio e Indústria de
Roupas S.A. ('posição ao térmo
597.406 ir arca Mi tusos) .
Industrias Yonc S.A. Produtos Grurgicos (oposição ao termo 595.819).
Restaurante e Auditório Meabla S.A.
.(oposição ao termo 596.524).
Maquip Comercial .de Máquinas a
S.A. (oposição ao Ur. Equipamentos
mo 594,318 marta Maquibras).
Cyrillo Mothe (=muja e Comércio
S.A. (oposição ao termo 583.472 marca Iodacin).
In.stitut Nationai dos Appelations
D'Origine des Vins et Eaux de Via
(oposição ao têrtuo 595.601 marca Paranâ) .
Institut Natioaai dos Appellratious
D'Origine das Vins et Eaux de Vie
((?posição ao têm ) 595.066 inar.:a
Nova . Lapá).
Sociedade Auxita, da Indústria Naval Sonave Lt ia (oposição ao térreo 598.970 marca Sonaa;e).
Chesebrough Pond'S Inc (oposição
ao termo 592.133 marca V).
CBE Cia. Brasileira de Extrustio
(oposição ao térnto 594.503 marca
Eletrodur).
Eotege Sociedade Terrapienagem
de Grandes Esuutoras Ltda. (oposio. ao termo 594.114 -titulo roteie).
Malhas Te-aport S.A. (op,.•sle,ão
ao têrmo 598.721 titulo Lojas Novitex).
Soc. Importadora e Exportadora
$.A. (oposição ao termo 595.249

'Barca Bocints1).

Indústria de Camas locas Ltda. (oposição ao termo 598.418 marca INCA).
Inca).
João Pereira• de Souza (oposição ao
termo 597.223 titulo Casa Pereira).
João Moura Lopes Es Cia. Ltda.
(oposição ao termo 594.402 titulo
Casa de Parafusos).
Alfredo Rodr.gues Rebouças (oposição ao termo 591.664 titulo Padaria a Pastelaria São Francisco).
Teconplan Construções e Planejamento Sociedade Civil Ltda. (oposição ao termo 589 732 marca TeC110,plast).

Distribuidora Juaterense de Auto
móveis Ltda. (oposição ao termo número 592.688 titulo Distribuidora lua,zeirense de Veículos).
Baila Industrial .S A. (oposição ao
termo 596.965 t.rwe comercial).
Comércio e Indústria •Hollo Lida:
(oposição ao tênue 599.954).
Indústria de Móveis Don Bosco Lida
(oposição ao térrno 599.368 marca
Dom Boixo).
Construções Metalicas Brasil Ltda
(opos:ção ao termo 593.306 nome comercial Construtora Brasil Ltda).
Cia: Industrial Capp (oposição .ao
temo 594.487 mama Ficap).
Qa. Progresso Nacional Indústria
Brasileira de Produtos Alimentícios e
Conexos (ópasição ac Urino 595.922
nome comercial).
Cia. Progresso Nacional Indúvria
Brasileira de Produtos Alimentícios e
Conexos (oposição ao termo 595.926).
Syntex S.A. (oposição ao termo
595.829 marca hledix).
Agência de Corratagens de Livros e
Revistas Ltda. , (oposição ao 'Urino
592.995 marca Pantetion).
Banco Naeonal (3. Ni tias (iz.ra
S.A. (oposição ao iérmo -I:t) 32t"., maca Cheque Azul).
• Bicicletas Monark S.A. (oposição!

ao termo 598.353 marca Monark).

Globex Utilidades S.A. (oposição
O Dragão Loiças e Ferragens S.A.
ao térmo 600.191 marca Ponto Frio). I Dragão).
U. F. E. (oposição ao tino número I Rio Grafia' e Fiitora Ltda. (op,)598.346).
sição ao termo 602 ..006 marca SomHerm Stoltz S.A. Importação Ex- bra).
portação e Comercio de Máquinas ; Institui Nattonal Das Appellations
(oposição ao termo 596.136 insignia D'Origine Das Vias et Eaux de Vis
(oposição ao termo 599.458 marca
oltl).
Tinto de Mesa Bordeaux RecordaStcom
Colmar Representações Ltda. (oposi- !nho
ção).
ção ao termo 602.028 marca Solmar).
Edil Gomes de Arruda (oposição ao
Dr. Mário Diniz de Araújo Jr.
termo 596.756 marca Ideal).
(oposição ao termo 601.229).
Cervejaria Guarà S.A. (oposição ao
Chiabrando 6 Amancola Ltda. (oposição ao termo 600.687 marca Pela).
têrmo 594.862 marra Olgi).
Cia. Eletromecánica Calma (oposi- I Jomar S.A. Comercial e Alminisção ao tino i94.544. nome comercial). tradora (oposição ao termo 598.312).
Sequeiros' Lopes Cia. Ltda. (opoLaboratório Lutécia S . A . (oposição
sição ao termo 594.566 marca Tele- ao tino 601.306 zoarca Diarrefran).
garantia)
Semp Rádio e Televisão S.A. (opo1,tunina Indústria de Lâmpadas Ltda. sição ao termo 595.359).
Indústria de Calçados Brigitte Ltda.
(oposição ao termo 594.014).
Lumina Ind4stria de Lâmpadas Ltda. (oposição ao rirmo 598.024 nome comercial).
(opos'.ção ao timo 594.754).
Inter American °range Grush Co.
Lumina Indashia de Lâmpadas Ltda. (oposição ao urino 596.973 marca Co(oposição ao termo 593.651).
bula).
Indiitrias York Produtos Cirurgicos
Atlas Importackou Ltda. (oposi;ão
(opos: ção ao tèrinc. 553.171 marca ao termo 595.372 amua).
Baba).
Studart S.A. indústria e Comércio
591.973).
Laboratório Lomba Ltda. (oposição (oposição ao tUrso
Studart S A. Indústria • Comerei()
ao tino 603.072 marca Sangue
(oposição ao termo 591.974 marca
Pilulas).
Melonia).
Cia. Gaspárlan Industrial do. 'Nor
Studart S.A. Indústria e Comércio
te (oposição ao tkrmo 598.225 titilo
(oposição ao térmo 593.777 marca
Fábrica Fortaleza). •
Cia. Gaspar Gasparian de Alimenta- • A Ponte de Colonia).
•
ção (oposição ao termo 597A45
Studart S.A. Indústria e Comércio
marca Crai).
(oposição ao termo 596.310 marca Co.
Cia. Gaspar Gasparian de Alimen- lonita).
tação (oposição ao termo - 594.979)
Studart S.A. Indústria e Comércio
frase de propaganda Crai aada mais (oposição ao termo 596.529 inarea natural).
Stud).
Enrico N' , egueim Leite Theaphila
Studart S.A. Inclustrm e Comi,
Silve:ra Wio Vergueiro Lei- (opos!ção ao térm.) (00.85-4).
te c Lygia V.:T..1.e rd Leite (opos çz.o
S. A •
ai Unto 5(.o t," e I •
tirao Fabril ENp..)7t:-...'wa
9 H
té.
Cia. Brnsdeiraue Produtos mu Ci- ti F E ( .40s:çk" o
mento Armado Casa Sano S.A. (opo- ; Ernesto Neug.Alaur, S.A. Indúsulas
sição ao termo 597.438 marca Con- Reunidas . (oposição ao têrmo 597.083
t
moem):
. • a m rca Tijela de Ouro) ."
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S.A. Indústrias Reeunidas F. Ma- 'Inclusa S.A. Indústria Metalúrgica 1 Time Incorporated (oposição ao ter.
Indústria e Comércio de Condutores
tarazzo (oposição ao termo 595.030 (oposição ao termo 598.073 marca In- J tio 595.902 marca Fortuna).
Elétricos Fioplast Limitada - oposi.
duselet).
marca Bem- Bom.
ção ao termo 593.714."
1 Texaco Inc (oposição ao termo ..
Cia. de Cigarros Souza Cruz (opo- Casimiras Nobis S.A. (oposição aol 595.640 marca Estrela).
Calcimento S.A. Importação Incida.
Nobis)
sição ao termo 595.012 marca Flami- termo 598.505
. marca
General
Motora Corp (oposição ao. teia e Comércio - oposição ao termo
naire).
Transporte Ristar S.A. (oposição , rerrno 595.673 expressão Processo' al. 600.290 marca Ical.
•
Produtos Alimenticios Paty Ltda. ao termo 599.961 marca Rimar).
I AC).
Construtécnica S.A. Comercial
(oposiçã oao termo 601.594 marca . Ercil S . A . Comércio e Indústria
Benr
Vidrasil S . A . Comércio e
Construtora - oposição ao 'termo no.
jaty.
(oposição ao termo 603.269).
tieiamento de Vidros (oposição ao ter. mero 501.770 marca Cotécnica.
Deasche Edelstahlwerke Alatienge. Era S.A. Cornérci oe Indústria mo 599.496 marca Vidrosul).
Harlo do Brasil Indústria e Cometei°
sellschaft (oposição ao termo 596.160 (oposição ao termo 603.268).
Sociedade Anônima -- oposição ao
Durex insinia).
Maranhão Industrial S.A. (opom- Cia. de Automóveis Osasco (opo- termo 598.184.
Bier Englert 6 Cia. Limitada (opo- çào ao termo 595.616 marca Riba- sição ao termo 595.439 marca Osasco)
Isofil S.A. Fios Cabos e Materiais 1 Fábrica Reunidas Dreyco S.A. -,
alça° ao termo 596.309 marca Guaiba mar).
ao termo 601.921.
cl. 41).
Moinhos Cruzeiro do ' Sul S.A. (opa- Isolante (oposição ao termo 595.153 oposição
I Fábrkas Reunidas Droyco S.A. jenaer Glaswerk Schott 6 Gen (opo- siçáo ao termo 595.621 marca Lau- marca Eletrofirid).
•
Isofil S.A. Fios Cabos e Materiatz oposição ao termo 601.919.
sição ao tênno 596.160 insignia Du- reana).
Ernesto Neugebauer S.A. Indústrias
Frigorífico
Armour
do
Brasil
S.A.
Isolantes
(oposição ao termo 595.154 I
rex).
HMH Publishing Co. Inc. (oposi- (op osição • ao teedio 597.118 masca marca Eletroflex).
I Reunidas - oposição ao termo numeSherwin WIlliam do Brasil S A . ro 597.123.
. •.
tio ao termo 595.032 marca Edições Levebom).
Empreza S !É . S. de Transportes Ur.
. Musicais Pleiboy.
Soc. Nacional de Materiais e Forjas Tintas e Vernizes (oposição ao termo
I gentes de São Paulo Limitada - opa
Dulmar de Azeredo Rodrigues (opo- Ltda. (oposição ao termo 597.394 mar. 598.380) Máquinas Tecnicopex do Brasil Li- sição ao termo 596.653.
sição ao _termo 602.015).
ca Sonafe).
Dianda Lopez
Cia. Ltda. (opo- Laticínios Santa Maria S.A. (opo- mirada - oposição ao termo 598.471 I Ernesto Neugebauer S.A. Indústrias
aição ao termo 50.848).
sição ao termo 598.029 marca Santa Financeira de Perfumaria S.A. - Reunidas - oposição ao termo ui:Inc.
oposição ao termo 596.505 marca Dana no 596.882.
Scalzilli. 6 Cia. Ltda. (oposição ao Maria).
termo 562.477 marca Garoto).
Frigorifico Armour do Brasil S.A Super.
Manufatura de Brinquedos Estrela ' Cia. Industrial Capp - oposição ao
S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- (oposição ao termo 598.676 marca 'Sociedade
Anônima - oposição ao ter- termo 594.500 marca Bletrocap.
(oposição ao termo 431.889).
Fasa).
Cia. Industrial Capp - oposição ao
.
mo
599.114.
Scalzilli 6 Cia. Ltda. (oposição ao Frigorifico Arnsour do Brasil S.A.
termo 594.507 marca Plasticap.
Les
Laboratoires
Rousse!
'opositermo 562.478 marca Garoto).
(oposição ao -termo 598.677 marra ção ao termo 594.958 marca Sicorten.
Cia. Industrial Capo - oposição ao
Guarda Móveis Gato Preto S.A. Fasa).
Bozzano S.A. Comercial Industrial e têrmo 594.492 titulo Ficais:
(oposição ao termo 594.824 marca Panquimica S.A. (oposição do ter- Importadora - oposição ao temo núCia. Industrial Capo - oposição ao
Gato Preto).
mnno 594.493 dto% Ficap.
mo 600.299 marca Ceporin).
mero 599.691.
Diamond AIkah Co. -- oposição ao
Banco .Novo Mundo S.A. (oposi- Amadeo Rossi & Cia. (oposição ao
C.G.S. Empreendimentos Adminis- termo 596.481 marca Figurativa.
ção ao termo 594.931 titulo).
termo 595.297 marca Rossi).
Randak Indústria de Calçados Ltda.
Gertina Kurth Freres S.A. Gebr
Sequeiros Lopes 6 Cia. Ltda. (opo- tração S.A. -. oposição ao termo nú(oposição ao termo 595.578).
sição ao terra° 595.976 titulo Lojas mero 597.551 ..marca Domas Utilidades Kurtb A. G. Certina Kurth Broa Li.
Domésticas S.A.
znitada - oposição ao termo 595.525
Indústrias Gezsy Levar S.A. (000- Teleson).
sição ao termo 594.779).
Sequeiros Lopes 6 Cia. Ltda. (opo•
Formac S. A. Fornecedora de Má- titulo.
Henke' 6 Cie. GMBH (oposição toção ao termo 453.386).
quinas - oposição ao termo 600.771.. Cia. Radiatelegrátca Brasileira Raao termo 596.807).
Martini & Rossi SPA - oposição diobrás - oposição ao terem 597.623.
The Scotch Whisky Association
Grandes Indústrias
Gamba
Indústrias Geasy Lever S.A. (°. (oposição ao termo 595.776 marca ao termo 595.267 marca Café Martins. Limitada - oposição aoMuleta
ttenno númeThe Singer Co. - oposição ao ter-1
aição ao termo 599.777 marca Alvo- Glen Morven)•
Time Scotch Whisky Association mo 595.249 -marca S. ro 596.053.
creme).
Dianda Lopez 6 Cia. Limitada -1 Luminoso Raibaw do Brasil S.A. Continental mato„ Comp.(op„/,. (000sição ao termo 597.164).
oposição ao térmo 595.904.
ao termo 595.852.
oposição
Contábil
Organização
Ituldico
ção ao termo 595.781 marca Conti- 7
Cacira Cia. de Administração Co- I Fábrica, de Forragens Limitada -.
595.635
Ltda.
(oposição
ao
têrmó
nental).
•
ao termo 601.270.
mércio Indústria e Agricultura - opo.. oposição
Martini & Rosai S P A (oposição marca jai.cl. 50).
Ardobras
tigos Domésticos S.A.
Lunart Engenharia Indústria e Co- s is ão ao térino 601-859ao termo 595.297 marca Rossi).
Nobel Comércio e Engenharia So- - oposição -ao terra° 595.993.
Indústrias Gezsy Layer S.A. (opo- mércio Ltda. (oposição ao termo
Intervos
Indústria e Comércio de
ciedade Anônima - oposição ao termo
595.910 titulo).
sição aci termo 599.849).
Aparelhos Elétricos I,imitada - opo596.927
titulo
Shopping
Center
da
Kaiser jeet Corp. (oposição ao ter- Indústria Metalúrgica Gazola Ltda. Lapa.
sição ao termo 601.403.
mo 594.724 marca Rural)..
(oposição ao termo 599.945).
Amélia Reimão da Costa Machado
Comércio' e Engenharia S.A. - oposição ao terra ° 599.540.
Paper Mate Manufacturing Co. Calçados Kimimo S.A. Indústria • Nobel
oposição
ao
termo
596.932
titulo
Parke Davis & Co. - oposição ao
(oposição ao termo 594:661 marca Comercio (oposição ao termo 595.585 I Shoping Center de São Paulo Imóveis
marca Mimo).
termo 597.733 marca Tanabes.
Capri).
e
Adm.
Limitada.
(opa.
Sequeiros Lopes 8 Cia. Ltda.
The Galette Co. - oposição ao
Bar e Restaurante Banhai Ltda. sição ao termo 595.072 marca Telea.1 Decar S .A. Importação e Comércio termo
595.940 marca K K H.
(oposição ao termo 602.692).
- oposição ao termo 596.018 insignia
tia).
Bar e Restaurante Banhai Ltda.
Lever
Brothers Port Sunlight Limf.
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda. Decar.
(oposição ao termo 602 693)•
(oposição ao termo 457.566 marca Sodraga Sociedade de Dragagens e ted - oposição ao ténno 601.200.
Lever Brothms Port Sunlight Liraf•
Bar e Restaurante Banhai Ltda. E/met).
Construções Limitada - oposição ao ted - oposição ao termo 601.183 mar(oposição ao termo 602.694).
Indústria Metaalúrgica Gaz,ola Ltda. termo 597.694 marca Socidraga.
ca Prolux.
Bar e Restaurante Banal Ltda. (oposição ao termo 597.561).
Sodraga Soc. de Dragagens e CoasSperry Rand Corp - oposição
(oposição ao termo 602.695).
Suddeutscle Metallwerke GMBH truró-s Limitada - Oposição ao etrmo termo 596.304 marca Rolotnagic ao
Ouro Preto Comercial e Construtora (oposição
ao termo 595.)93 marca lin. ni• 597.697.
Sul América Cia. Nacional de SeLtdas. (oposição ao termo 596.171) .1pletex).
Comércio e Engenharia S.A. guros de Vida - Oposição ao termo
Plastar 5. A.. Comércio e Indústria I Suddeutsche Metallwerke G M B fl - Nobel
oposição ao termo 596.929 titulo
de Materiais e Produtos Plásticos ( oPo - (oposição ao termo 595-.594 marca de estabelecimento Shopping Center de 600.319.
sição ao termb 595.286).
Indústria Praiasport S.A. - opas!.
Limpletex ci. 6).
Santana.
Nobel Comércio e Engenharia S.A. çâo ao termo 601.202.
Expresso de Prata Ltda. (oposiçãa Suddeutsche Metallwerke G M B H
S.A. Cátonificio Gávea - oposição
- oposição ao têrtno 596.933 titulo.
ao termo 595.194 titulo. Viação Es- (oposição ao termo 595.595).
I Farbwe Ke Hoechst Aktiengeseil.Nobel Comércio e Engenharia S.A. ao termo 601.068.
trela de Prata).
Mário Miranda Rosa (oposição ao chaft Vorm Meister Lucius 6 Bruning - oposição ao termo 596.931 titulo. . Kelier Weber S.A. Máquinas Coe Gráficas --oposição
Nobel Comércio e Engenharia S.A. merciais
(oposição ao termo 598.522 marca
termo 60.718 marca Diadema).
mo 596.874 marca Super Kleen.ao ter.
- oposição ao termo 596.928.
Cyanal).
, Brasimet Comércio e Indústria S.A.
Malharia Santa Izabel Ltda. (oposi- Farbwerke Hoechst AktiengesellsNobel Comércio e Engenharia S.A. - oposição ao tèrmo 595.989.
são ao termo 600.962 marca Mansa), .chaft Vorm Meister Lucho' 6 Bruffing
Financi-ra de Perfumeria S.A. ("G' (oposição ao termo 596.367 mares - oposição ao termo 596.930 Mu/o.
GilSerto Affonso Penna - oposição
F. Conte S. A. Indústria e Comércio ao termo 598.232 marca Antena.
tição ao termo 597.287 marca Tabu). Evli).
-oposição
ao
termo
599.302
marca
Maravilha Indústria e Comércio de
Porcel ana Mauá S . A.' (oposicão ao Aro Torsima S.A. (oposição ao ter.
Zatos.
Cafés Finos Limitada - oposição ao
termo 59.134 marca Moellinann4.
mo 597.239 marca Tona).
Stoan Coméreo de Calçados S.A. termo 455.636 marca Cruz de Malta
oposição ao termo 601.820.
J . I.. Portelo (oposição ao termo Cari Zeiss (oposição ao termo .
Frigorifico Cruzeiro S.A. - oposi•
598.434 marca SonornarY.
594.772 marca R Secret).
.
Indústria e Comércio dc Condutores ção ao termo 594.817.
Induza S.A. Indústria Metalúrgica Lever Erothers Port Sunlight Linrised Elétricos Fioplast Limitada - oposição
'Tamise Seiyaku Co. Limitada -.
ao termo 593.713 marca Fiplast.
(oposição ao termo 598.072 marca (oposição ao termo 601.677).
oposição ao termo 597.733 marca Ta..
Lever Brothere Port Sunlitht Liraited
Tupiter Dental Indústria -e Comércio nabec. - .
Induselet).
Induaa S.A. Indústria Metalúrgica (oposição ao termo '00.464 marca Sociedad . Anônima - oposição ao ar- Irmãos Sandrini (oposição ao térrea
• mo 601.738,
I 437.824 - marca Café Imbua).
Prolux).
(oposição ao termo 598.074).
111
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Corveta S. A. Comercial e Importadora (oposição ao tèrmo 596.021).
Fornecedora de Tecidos S.. A. (oposição ao termo 596.211 - marca Flamilene).
Ibia Instituto Bioquiinico Inter-Americano S. A.: (oposição ao termo ...
596.280 - marca Tacito1).
Francisco Freire Motta (oposição ao
termo 601.851).
General Electric Co. (oposição ao
termo 595.137 - marca Eletrogeral).
Manufatura de Brinquedos Estrela
S. A. (oposiç:o ao termo 600.776).
Manufatura de Brinquedos
Estrela
S. A. (oposição ao t2rnio 599.983).
Sandoz S. A. (oposição ao termo
592.656
marca Recol).
Societe Des Usines Chimiques Rhone
Poulenc (oposição ao termo 598.650).
Renda Priori E/ Cia. .koposição ao
termo 602.080).
Renda Priori ei Cia. (oposição ao
termo 602.079).
Lido Silva 5 Cia. Ltda. (oposição
ao termo 597.500 - titulo A Lâmpada).
Imobiliária Castor Ltda.
(oposição
ao termo • 592.990 - marca Castor).
Imobiliária Caeor Ltda. (oposição ao
termo 592.989 - titulo.
Manuel de Oliveira Guimarães (oposição ao termo 596.582 - titulo
A Locadora).
Bebi:ar Importação e Comércio Ltda.
(oposição ao termo 590.069 - nome
comercial).
Belmar Importação e Comércio Ltda.
(oposição ao termo 589.427).
Importadora São Marcos Ltda. (oposição ao termo 599.430 - marca
São Marcos).
Casa Nascimento Máquinas de Costura 'Ltda. (opa-sição ao termo 598.391
- marca Pina do,Nascimento).
Exirnbra Exportadora e Importadora Ltda . (oposição ao têrmo 594.725
-- Marca Eximbras) .
•
Francisco Cury Cassia 5 Filho Ltda.
(oposição ao termo 583.062 - nome
comercial) .
Francisco Cury Cassia 5 Filho Ltda.
• (oposição ao termo - 583.062 - nome
comercial) .
Imporgraf Corpercial e Importadora

Ltda. (oposição ao têrmo 597.459 marca Imporglass).
Publicidade Eclética S. A. Radiodifusão Imprensa Comércio e Indústria
(oposição ao têrmo 593.661 - marca
Eclética) . ,
Publicidad Eclética S. A. Radiodifusão Imprensa, Comércio e Indústria
(oposição ao têrmo 595.355 - marca
Eclética) .
Somopar Soc. Mercantil e Organização em Peças para Automóveis e Representações Ltda. (oposição ao têrmo 598.434
marca Sonomar).

Indústria de Máquinas Welba Ltda.
(oposição ao tèrmo 59&'.626).
Fab. de Lustres Orci Ltda. (oposição ao têrmo 598.018) .
Sodraga Soe. de Dragagens e Construções Ltda . (oposição ao têrmo
597.695 - marca Socidraga) .
Cia. Siderúrgica Paulista Cosipa1(oposição ao térmo 598.683) .
Moinho Selmi Dei S. A. Indústria
e Comércio (oposição ao termo 597.296
- marca Ypiranga) .
Delta Comercial de Matérias Primas
Ltda.' (oposição ao termo 597.688 marca Delta).
Perfumaria Lopes,' Indústria e Comércio S. A. (oposição ao tremo . . .
602.845 - marca LAV)
Indústrias de Chocolate Laca 5. A.
:(oposição ao tremo 595.798).
Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
'(oposição ao rermo 596.144 - marca
a
Brooklin).
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Indústrias Villares S. A. (oposição
ao termo 600.128
titulo).
Indústriàs Villares S. A . (oposição
ao 'termo 596.915 ) .
Indústrias Villares S. A. (oposição
ao termo 596.914 - marca Atlas).
Colchão de Molas Brasil Ltda. (oposição ao tênno 597.007) .
Oposição

N° 99.040 •=- Les Laboratoires
Français de Chimiotherapie Cumpra a exigência.
N° 106.636 - Elias Bi leski Cumpra a exigência.
N° 108,669 -. Kurt Polborn Cumpra- a exigência.
N9 108.841 - Newton K. Weley
- Cumpra a exigência.
1\19 109.496-- Pierre Darphin Cumpra a exigência.
N° 110.142 - C. P. R. - Confecções Francesas Reunidas Sociedade Anônima Indústria e Comércio -Cumpra a exigência.
N° 110.661
Comercial Solventes Corporation - Cumpra a exigència.
Ng 112.987 - Companhia de Tiotas e Vernizes R. Montesano Cumpra a exigênc ia.
N 9 112.465 Johanm GlOckshuber - Cumpra a exigência.
N°- 116.259 - Leslie Mackenzie
Valentine Brian Frederick Sagar Cumpram' a exige ncia .

Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A. oposição ao • têrmo - 104.408: privilégio de: Westfalische Metall Industrie G. M. B. H. - Lippstada
Retificações
Têrmo: 131.712 - para pedido de
privilégio de invenção - Um capacete
com vizeira transparente - requerente
- Protin Comissões Ltda. - pontos
publicados em 23-12-63.
.
Termo: 151.940: modelo de utilidade: Protetor para os joelhos no trabalho. \- Requerente: Vitorino Carreira - para data depositada em 16
de agosto de 1963. - Pontos publicados em 6 de janeiro de 1964.
• N° 117.685 - Abram - Pustilnic
Têrrão: 149.606: modelo de utilida- - Cumpra a exigência.
de: Um modelo de mamadeira. - ReN° 117.762 -- Benjamin Belinky
querente: Cia. Industrial CAPP - do - Cumpra a exigência.
Estado do Paraná - depositado em 4
N° 131.842 - Angelo Frasson de junho de 1963.
Cumpra a exigência.
1\19 131.88Z - Companhia Cario1 - Um modelo de mamadeira compreendendo dois recipientes para ca de Indústrias Plásticas Sociedade
aliemtnso líquidos, um maior e um me- Anônima - Cumpra a exigência.
nor, caracterizado pelo fato do recipienN9 133.307 - Victor Nuno Pete maior, provido de rosca -e-xterna em reira de Souza Lima - Cumpra a
torno de sua boca, ter enrosqueado so- exigência.
bre a bôca a banda maior de um pes- ' N° 135.643 • -- Johanin Glockshucoço que, na face inferior interna na ber - Cumpra a exigência.
porção de transição ou transposição , N 9 135.805 - Johamn Glockshupara sua banda superior de diâmetro ber -, Cumpra a exigência.
menor e dotada de rôsca externa, tem
um sulco circular no qual encaixa o
N° f36.121 - Armando Silvestre
bordo da bôca do recipiente maior, en- de Oliveira - Cumpra a exigência. •
rosqueando-se sôbre dita banda supe1\19 137.402 - Trol Sociedade
rior de diâmetro menor do pescoço Anónima Indústria e Comércio uma tampa removível que temn interna- Cumpra a exigência.
•
mente à sua banda .inferior um sulcro
N° 137.761 - Casa Condor Imcircular no qual encaixa -o bordo do
pescoço, sendo a tampa desenvolvida portadora Sociedade Anônima ' para cima um forma de calota esférica Cumpra a exigência.
e tendo esta fixada no centro usual
N° 137.967 - Jose f Duft bico de mamadeira, havendo ainda em
tôrno da base da parte da tampa em Cumpra a exigência.
N° 138-151 - José CaPaccioli forma de calota esférica faixa ligeiramente cônica destinada a receber sob Cumpra a exigência.
N. - - Ancora Companhia
ligeira pressão o recipiente ' menor removi,ael, com sua bôca voltada para de Indústria e Comércio - Cumpra
baixo, sendo êste recipiente menor pro- a exigência.
vido em tôrno do bordo de sua bôca,
N 2 138.421 - União Mechanica
de rôsca externa de diâmetro igual ao
Limitada
- Cumpra a exigência.
da rôsca interna da banda inferior da
N° 138.609 - , Clodomiro Jacinto
referida tampa em forma de calota esda Silva - Cumpra a exigência.
férica. - Total 2 pontos.
1\1 9 139.396
Indústrias - Esmaltarnte Limitada - Cumpra a exignPRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
,
INDEFERIDO

N9 - 139.41. - Plásticos Elter LimiN° 115.141 - Aperfeiçoamentos tada - Cumpra a exigência.
em obras estruturais rigidas, fixas ou
N9 138.459 - Abel Braz Ennes
móveis - Requerente: Oscar de - Cumpra a exigência.
Paula Bernàrdes.
1\19 138.573 - Indústria e Comércio Kattan Limitada - Cumpra a
MODELO INDUSTRIAL
exigência.
•
INDEFERIDO
1\19 138.765 - Indústrias Esmaltarte Limitada - Cumpra a exigênN° 138.403 - Nova apresentação cia
em embalagens - Requerente: Paulo
Ni 113.492 - ToiTimetal Trust
Vai Rocha e Milton . José de Almei- - Cumpra a exigênêcia
da.
N° 92.045 - Andra Kiss ' •
Cumpra a exigéncia
• EXIGÊNCIAS
N 9 93.945 - Atlahte Sociedade
N° 81.991 - Rigesa Sociedade Anônima Indústrias Médico OdontoAnônima: Celulose - Cumpra a Iogicas - Cumpra a exigência. .
exigência.
.791 - Sergáis Erdelyi e
Max . Stern - Cumpram a exigência.
N9 93.905 - Hans Jorg Waker
N° 108.151 -- Milton Brasillense
- Cumpra a exicencia
?ires - Cum pra -------- ia
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• N° 108.158 - Jorge Eugenia
Renner - Cumpra a exigência
1\19 108.567 - Redularas Administradora Limitada - Cumpra a exigência .
N° 109.037 - Jorge de Campos
Mello - Cumpra- a exigência.
N° 110.044 - Marcello Fernando
de Araújo Pena - Tome conhecimento do parecer técnico .
N° 110.177 - Eaton 'Manufacturing Company - Cumpra a exigência.
Karel - Ctvrtnik
1\1° 110.774.
- Cumpra a exigência.
N° 110.860 , Fichtel Sachs
Aktiengàellschaft - Cumpra a exigência .
Arthur de Castro N° 111.016
Cumpra
exigência.
N 9 111.376 - Fichtel Sacha
Aktiengsellschaft - Cumpra a exigência.
Vieira
N° 111.426
Gennari
- Cumpra a exigência
N° 112.523 - Mecânica Indústria!
Estampotec Limitada - Cumpra a
exigência.
9 112.916 - Yasuhito YaMaoka
Cumpra a exigência.
N° 113.149 - Fábrica de Caldeiras a Vapor Brasli Limitada Cumpra a exigência.
N° 113.211 - Boulos • Abou
Jaoude - Cumpra a . exigência.
• N 9 113.269 - Manoel da Silva
Carvalheiro - Cumpra a exigência.
N° 113.269 - Manoel da Silva
Carvalheiro - Cumpra a exigência.
N9 113.271 - Auto Union G. M.
B. H. - Cumpra a exigência
1\19 113,733 - Julio Freilij Cumpra a exigência .
N° 114.005
Fredeiro Stroebele
- Cumpra a ex4,éncia
N9 114.018 - Nicolino - Guimarães Moreira - Cumpra a exigência
•
N° 114.080 Fábrica Nacional
de Artefatos de Metais Sociedade
Anônima - Cumpra a exigência.
- 1\1 9 114.090 - Jean Emmanuel
Garakis - Cumpra a exigência
• N 9 114.104 - Manoel da Silva
Carvalheiro - Cumpra a exigência.
N9 114.129 - Trivelato, Sociedade Anônima Engenharia. Indústria e
Comércio - Cumpra a exigência.
1\1° 114.268 - Aldir Augusto Ramos - Cumpra a exigência.
N 9 118.839 - 'Indústria de Esquadrias e Parques Inespar Limitada
N

-

-

Cumpra a exigência.

N° 121.316 - The Cementation
Company Limited - Cumpra a exigência .
N° 121.674 - Me talux Indústria
e Comércio Limitada -a- Cumpra a
exigência.
N° 121.740Mealurgica Albion
Sociedade Anónima
, Cumpra a
exigência.
N9 121.805 - Jorgeb yilhelm

Kyed - Cumpra a exigência.
N* 121.898 - Espedito dos Santos breu - Cumpra a exigência.
Nu 127.578 - Ricardo Muzio Cumpra a exigência.
N° 136.364 - José Pinto Pessoa
- Cumpra a exigência.
N° 107.981
The Genetal Tire
Rubber Company - Cumpra a
exigencia
IV° 109.114 - Alfred Pitner
Sdciete Anon&me Des Roulements a
Alpines - Cumpra a exi gênci a .
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N° 109.569 - Danfoss Ved Inge- L'Azot et des PrOduits Chimiques
nior Mads Clausen - Cumpra a Du Marly. •
exigência.
Exigências:
• N° 110.217 - Harro Stucken N. o 118.953 - Diainantino dos
Cumpra a exigência.
Santos - Cumpra a exigência.
N.° 121.356 - Marino Scipioni
1n19 112.944 - The Goodyear Tire
8 Rubber Company - Cumpra a - Cumpra a exigência.
N.° 122.009 --Artefatos de Meexigência .
tal Daca S.A. - Cumpra a exiN° 112.96,1 - 112.962 - Hover- gência.
craft Development Limited - Cumpra
N.° 126.082 - Yawata Iron &
a exigência.
Steel Co. Ltda. - Cumpra a exiN° 112.979 - Lenkradwerk Gus- gência.
tav Petri - Cumpra a exigência.
N. o 126.951 - José Finotl N° 112.980 - Lenkradwerk Gus- Cumpra a exigência.
tav Petri - Cumpra a exigência.
Diversos:
•N° 113.007
Lenkradwerk Gustav Petri - Cumpra a exigência.
Celso Pedreira Cavalcane, Ary
N° 113.078 Clayton Dewandre Novis e Ulisses Parisot Esberard
Company Limited - Cumpra a exi- - -No pedido de restauranção.
gência.
patente de número 35.961 -- PriNQ 113.110 - Earl Avery Thomp- vilégio de Invenção. - Concedo a
restauranção de actirdo com o arson - Cumpra a exigência.
1\19 113.355 - Heberlein & Co. tigo 206 do Código.
A. G. '- Cumpra a exigência.
Indústrias Machina Zaccaria
-N° 114.313- Ilavo Duarte de S.A. -= No pedido de restauração
da p atente de número 46.571 Barros - Cumpra a exigência.
Privilégio de Invencão. ConceN° 114.375 - Ladislao" Borgdany do a reR tallran0.0 do a córdo com
- Cumpra a exigência
oarticro 206 do rárligo.No 120.896 - Ateliers de ConsS. I . A .M. Sociecic de Tnc1ustri-1
truction Scharer - Cumpra a exi- Americana de M-Icilina ct morcuatc
gência.
Dl Tann S.A. - No pedido de
re c touranção da •natente 55.648 N° 121.613 - SKF
Kugella- Privilérr io de nTveneão, - Concegerfabriken Gesellschaft Mit Ses- do " re atan ea ru-aarI acôrdo com
chrankter Haftung - Cumpra a exi- o artfmn 2°6 eo ródirfo.
gência.
N. V. Phili ps' GloeilampenfaN9 121.111 - The Goodyear Tire brieken - No nediclo de apostila
Rubber Company - Cumpra a na patente 63 674 - Privilégio de
exigência.
Invenção. - Faca-se apostilo. reNo
133.763 - Fernando Purita tificando-se a data da prioridade:.
Cumpra a exigéncia
Têrmo:
N." 103.539 - Francisc Boitar
DIVERSOS
- Modêlo de utilidade. - Arqui•
N' 114.002 - Newton da Silva ve-se.
Andrade e Waldir da Silva Andrade
N.° 103 527 - Eduard Suht - Arquive-se o pedido de privilégio Modêlo de Utilidade. - Arquide invenção.
ve-se.
Texaco Development
Corporation
N. o 110.891 - Yuichi Yamamu•
- No pedido de reconsideraçao " do
N.° 113.424 - Udic S.A. - priarquivamento no tèrmo número ....
109.007 - Concedo o ' desarquiva- vilégio de Invenção. - Arquivese.
ra - Privilégio de Invenção. mento.
Arquive-se.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
N.° 113.598 - Inêo Schincariol
PRIVILÉGI ODE INVENÇÃO
-,- Privilégio de Invenção. - Arquive-se.
Republicado por ter saído cOrn
N. o 116.008 - Ferreira & Colo.
Incorreções.
nhezi - Modêlo de Utilidade. Rio, 9 de janeiro de 1964
Arquive-se.
Notificação:
N. o 116.912 Gabriel Pou MaUma vez decorrido o prazo de teus - Modêlo de Utilidade. recurso previsto pelo artigo 14 -da Arquive-se.
Lei n.o 4.048 de. 29-12-61 e mais
N. o 139.562 - Angelo Ravioli dez dias para eventuais juntadas Privilégio de Invenção. - Arquide recurso, e do mesmo não se ve-se.
tendo valido nenhum interessado
ficam notificados os requerentes
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
abaixo mencionados a comparecer TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
a êste Departamento a fim, de
efetuarem o pagamento da taxa •
Rio, 9 de janeiro de 1964
final concernentes a expedição.
Transferência
e alteração de
dos respectivos cerificados dentro
do prazo de sessenta dias na for- nome de titular de processos:
ma do parágrafo único do artigo
Guedes Sobrinho - Transferên134 do Código da Propriedade In- cia da marca: Diplomata número
dustrial.
77.591. - Anote-se a transferênPrivilégio de Invenção Defe- cia.
rido:
Henschel Werke A.G. -Transferência da' marca Henschel núTêrmo:
mero 194.357. - Anote-se a
N. o 110.980 - Processo e apa- transferência.
relho para a mistura de gases Jodnn1afg A. Indústria de MáRequerente - Societe Belga de quinas - Pede pasII ser anotadr

na marca Komada sWt,cnero
261.692 a alteração do nome da
titular. - Anote-se a alteração
de nome.
Seatcar S.A. Indústria de Auto
Peças -- 1 Pede para ser anotada
na marca Seatcar número 264'.619
a alteração do nome da titular.
Anote-se a alteração de nome. -Nada há que deferir de fls. 60.
Mountain Music número 280.72C
a alteração do no meda titular.
- Anote-se a alteração de nome.
Província Imobil i ária Comercia"
Ltda. - Pede para ser anotado
na insígnia comercial: Província
Imobiliária Construtora Comercia"
n.° 283.963, a alteração do nome
da titular. - Anote-se a alteração de nome.
Gerhard Schubert - Transferência para seu nome da morra
Monisan. têrmo 327.175. - Anote- ,. e a transferência.
Bepaurk, Bebidas Paulista S.A.
Transfe ,-ência da marca Cubtta, têrmo 395.139. - Anote-se a
transferência.
.
Serraço Comércio e Indústria
Ltda. - Transferência da marca
Condor. tétano 3-36.058. Arutere a transferência.
Café Karnarco Limitada - na tainsferência da marca: Ka,margo K têrmo no 366.643 - Anote-se a trans•
ferênc/a.
Indústria de Freios e Fricção Lo'lambi Ltda. - Transferência para sep
nome da marca: Lonambi - ta.rmo n9
382.442 - Anote-se a transfer2mcia.
Mercantil de Bebidas Pahneiras Limitar/a - Transferência para seu nome da marca: Palmeirinha - térina:
391.199 - Anote-se a transferência.
Comércio e Indústria, Tureck & Irmão Limitada - transferência " para
seu nome da marca: Café Rio Negrinho - térmo n9 408.035 - Anote -se
a transferência.
Casa A. Fragale (Alfaiate) Limitada - pede para ser anotada na frase de propaganda: A precisão a serviço da elegância - The London Tallors tênno no 418,767 - a alteração
do nome da titular' - Anote-se a alteração de nome.
The Liando Tailors S.- A.. Confecções de Luxo - no pedido de alteração de nome da frase de propaganda:
A Precisão a Serviço da Eiegáncia The London Tailors - Urino número 418.767 - a alteração do nome da
titular - '2(note-se a alteração de
nome
Nunes & Meireles - na transferência para seu nome da marca - Ouro
Prêto - têrmo no 451.220-- Anotese a transferancia.
• Francisco Irajá Pinheiro - na
transferênéia para seu nome da marca
- Suplime - têrmo n 9 462.129 Anote-se a transferência.

De Paris S. A.. Perfumes Franceses
- no pedido de exploração de contrato da marca 205.340 - Apresente clichê.
UCB (Union Chimiquit-Chenaische
- Bedrijven - no pedido de alteração e transferência do registro 281.2a.3
- Cumpra as exigências.
Lanches Imperador Ltda. - na
transferência do tênno: 358.641 cumpra a exigência.
W A. Sheaffer Pen Co. - na transferência do têrmo: 326.855 - Mantenho a exigência.
Acron Ginco Agrícola Industriai e
Comercial Ltda. - na, transferência
do t2rmo: 425.369 - Cumpra a exigência.
Casa Paulista Antônio - Atina na alteração de nome do tênno 430.750 - Cumpra a exigência,
Aurélio BeTena - na transfefência
do têrmo - 432.128 - Cumpra a exigência.
Recordati Laboratório Farmacológico S.P.A. - na transferência.
Diversos

.

Chemway Químicas Ltda. na.
'averbação de contrato da marca 178.989 - Arquive-se, o pedido, aor •
fa'to, de ciunprimento da exigência.
De Paris 5, A. Perfumes F:anceses
- no pedido de apostila da marca:
265.339 - Anote-se, mediante apostila o'contrato de exploração, já averbado no registro anterior 142.996.
Bebidas Cacareco Ltda. - na transferência do registro 268.215 - Arquive-se o pedido por falta de cumprimento da exigência.
Ilagniis S. A., Máquinas e Produtos - no pedido de averbação de contrato 'do têrmo: 234.578 - Aguardese o pedido de averbação de contra*.o,
• concessão do registro.
ENTE DO SEEIVIÇO iiM
EX P
1NFOltalA(,1.'10
TIECEPIC.7.0
E EXPEDIÇÃO
De da 9 janeiro de 1964

Notificação:
São .convidados os requerentes
abaixo mencionado afim de comparocerem a 69le Departamento a
fim de efetuarein. o pagamento da
taxa final dos seguintes Processos
do Patentes.
N. 0 38.781 - Minnesota
And Manufacturing Company.
N.° 406.614 - 'frei S. A. Indústria e Comércio.
N.° 101.931 - F. D'Almehla o
Souza.
Diversos:
Parke Da is & Company - Na
palido'de apostila da Patente número 61.131 - Aposlile-se.
Tlie Nalional Smelling Company
- No pedido de apostila
Exigências
Laboratórios Lepetit S. A. - na da Patente n.° 62.014 - Apostransferencia do registro n o 86476 Cumpra as exigências. .
N. V. Philips' GlocilampenfitConfecções e Tecidos cotia Ltda. na transferência da marca: 114.119 brieken - No pedido de apostila
da Patente n. o 62.482 Apos.
- Cumpra a exigência.
• Lanifício do Vale do Paraíba S. A. tile-se.
Paramount Picture: Corporation
- Lavalpa - no pedido de averbação
de contrato da marca - 176.6% Na pedido de apostila da PaCumpra a exigência,
truta 13. 0 61.281 - Aposlib-se,
ri. nraco• co. - No pe.
Pravaz Recordati Laboratórios S. A.
dido de apostila da Pitt.211le núna alteração de nome na marca
mero 65.319 - Apostiles-o.
- 204.412 - Cumpra a. exigência.
STIC - Sociedade Tênica de IndúsRichardson Merrell Enc. - Na
- no pedido pedido de apostila da Patente nútria e Comércio b.
de transferência do registro 236.4,44 . moro 66.415 - Apostile-se.
- . Cumpra a exigência retificado por.
Arquivamento de processo; da
ter saldo com incorreções quanto ao
número da marca - Tendo em vista
patentes:
o despacho do Serviço de Documenta•osit de Souza
N.o 6`.2.145
ção, torno sem efeito o despacho de
arquivamento.
Filho.

I
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0 68.988 - Dr. Ottone Breu- • N.° 446.135 -- Mecânica Madrid Ns. 446.77lb - 446.774
Ltda.
Leandro Ribeiro de Mello
- N.° 73.462 - Baroc S.,A. 'er:,-;•e-N.° 446.134 - James Perry
N." 446.804 - Confecções Yoffi
N.° 446.143 - Química Indus- Ltda,
ntiaria Comércio Indústria.
• N.° 77.304
Victoria Merks trial Buquira Ltda.
• N.° 446 '807 - Renimax CornérN.° 446.160 - Comercial da Lu- "cio e Representações Ltda.
A. G.
• N.° 80.389 -- Josef Neiimann e vos Belinda Ltda.
N.° 446.815 - Amyres Calçados
N.° 446.167 -- Seteoa S. A. Finos Ltda.
Cia. Ltda.
Serviços Técnicos Aeronáuticas
N.° 446 820 - Siara Agro Me• N.° -86.114 - Jos A.1v
SeN.° 446.168 - Orgatroz. Eletrô- cânica
_
Ind. e Com. Ltda.
gundo e Clovis Alves Segundo.
nica S. A.
• N ° 446.834 - Luiz Fernando
N. o 91.716 - Merico Pereira
N.° 446.189 - São Patr:cio EmFerraz
Garlos.. •
preendimentos Adrn -nistraçãc e Com. V.-Alsciõo
N.° 446.838 - Itálica Móveis e
N.o .92.510
Vladimir Grin- de Bens Ltda..
,genkov.
N.° 446.190 - Becânica Solime-: Decor.:ções 1.tda.
N." 44C.839 - Fáb. de Luvas
no
S. A. Ind. de Peças para Au- F• nos
N.° 8.9581 Sotihras Soe!edade
Lord Ltda.
Técnica Industrial Brasileira de tomóveis
N.° 446 840
k. áb. de Luvas
Imprensa Ltda. • N.° • 446.193 - L,aminação Santa Finrs Lord Ltda.
N-0. 99.481
Charles du4ien Filomenta S., A.
N.° 440.886 - Promerc PropaB.a•ret.
N.° 446.200 - Pavimentadora e ganda Ltda.
NP 99705 - Ruhen Uni. ra . e Melhorcnientos Norte Sul
N.° 446.893 - Indústria e , CoIsidor Weiss.
N.° 446.207
mércio de Máquinas e Artefatos de
Karel Ctvrtnik
N.o 103.872
Antônio Massaro
N.° 446.217 - Alka Ltda. In- Metais Ferribill Ltda.
.N.0 105.624:
Georges D. Do- dústria e Comércio ,
N.° 446.902 - Octavid Francismitrakis.
•.
N.° 446.302
Barbosa Bastos 84 co Pinheiro
N.° 446.918 - Refrigeração AleN.° 10;5.972 - Leonidas .Aze Rangel Ltda.
N.° 446.313 - Indústria Química mã Ltda.
vedo Cunha.. .
Reunida • "IQR" Ltda.
Editôna " Cartaz
N.° 446.951
N.° 106.579 - Satomi
. N.o 107.793 - Federico Guru- _N.° 446.338 - W.alter Ragazzi S. A. N.° 446.343
Darcy •de CarvaN. o 446.982 - Izak Rimelblat e
meta Rodriguez.
lho Mattos
Josek Gliksman
NP 111.096 - Mario Reis. .
446.360 - Cementation Pe- 'N."' 446.994 7= Gil Amora
N.13 111.346 - YR° Nilton. Masi nniN°
Engenharia Civil em -Geral Ltda:. /4 -.° 4,47.021
José Marques de
e Emiti° Pal1ave ema.
•
N.° 446.363 --- Agência de Pas- Gadoy
N.o 111.818 Gswaldo
sagens Lord .Ltda..
N." 447.025 - Retiro Copas Nelombi.
N.° 446.372 - Ind. e Com. Au- gras Ltda.
to Peças J. K. Ltda.
N.° 112.579 - Vlior Lahate.
N.° 447.030 - Reco] RepresentaN.° 446.388 - Editara Três Po- ções
N.o 111.628 -Williani K.
e Com. Ltda.
deres Ltda.
&ameis Jr.
N." 447.035 7- POsto e Garagem
N.° 115.501 - Jayme José BarN.° 446.412 - José Messina
ros Lisbôa.
N.° 446.430 - Fábrica de Ladri-, Barão
Limeira- Ltda.
N.°de
447.047
Scuissiatto BasN.° 116.800 - Comercial e Ira- lhos Luso liespanhola Ltda.
soi
its
Ga.
Ltda.
portadora Ascot Ltda. ••
.
• N.° 446.443 - "Baluarte" ComN.o 117.022 - Ordener de Car- panhia Administradora e Comissária
N.° 447.048 - Scuissiatto Dasval1 Anui°.
N.° 446.524 - Argus Propagan- sei 8s Cia. Ltda. • N o 118.118 - Diamantis
da Ltda.
N.° 447.049 - Almiro Pinho Coe•
Diatnandlik
lho.
Sapataria
Ribalta
N.°
446.525
° 118.181 - Ilaprael Citverô.
N.° 447.054 - Percíliano DoN. o 121.712.- Mario Barros do Ltda.
mingos
da Silva e Vitorino DominJoberg
Ind.
a
N.° 446.526 . Ama mal. gos da Silva
Com.
de
Balanças
Ltda.
N.° 137.266
Leonardo Pujais
N.° 446.527 - Caçados Lisia N.° 447.062 - Isolou Indústrias
Árquivem-se OS processos.' Ltde,
Plásticas Ltda.
Heide ' Calumbini
N.° 446.538
N.° 447.087 - Patrimonial ParEXPEDIE.N-TE,D0 SERVIÇO DE
N.°
446.539
Lanches
Chave
de
ticipações
e Promoção de Vendas
INFORMAÇKO E RECEPÇÃO
Ouro Ltda.
Ltda.
N.° 446.540 - Ind. ' de Joias NoN.° 447.098 - Garage Machado
Arciuivarnento de Prooeseos bres Ltda.
de . Assis Ltda.
de Marcas N.° 446.548 -- „trate: 111r Viagens
N.° 447.171 - Librape Distri• Turismo Ltda
buidora Brasileira de Perfumarias
Rio, 9 de Janeiro de_ 1964
• N.° 446.555 r- Ari-Jerico Me-irei-1 Ltda.
•N.° 445.953
Antonio J. Ri- les La Porta
N.° 447.173 - Sociedade de Enbecoo Martins
446.586 - Indústria Comér- genharia "Marvic" Ltda.
N.° 445.954 - Distribuidora Cos- cioN.°
e Navegação Soc. Vinícola Rio
N. o 447.181 - Precisa Particimex Ltda.
pações nngenheria COrtlérelo • IndúsN." . 445.957 - Gráfica Brasília Grandense Ltda.
N.° 446.593 - Indastrie de Cot:- tria S. A.
Ltd.z.
roa
e Plásticos Ltda.
N.° 447.206 - Neptuno Elétri•
N.° 445.960 - Padaria e ConfeiN.°
446.594 - Malharia Auto- ca Comércio e IndUstria
taria Líder Ltda.
N. o 445.970 - Florencio de móveis) Sociedade Anônima
447.213 - •447.214 - SerN.° 446.654 - Spet Magazin gioNa.
Freitas
Ferraz
Ltda.
N.° 445.971 - Dernocrito AlbuN.° 447.215 - I nd . e Cons. ArN.°. 446.662 - Arcos Indústria e tefatos
querque
,de .Papel Nina Ltda.
S. A.
N.° 445.972 - Agnaldo Feia.an- Comércio
Na. 447.220 - 447.221 - JoaN.
0
446.665
Empreendimentos
des 13arbona
quina Custodio, Gu imarães
Santa Cruz S. A.
447.223 - Editôra Lar FeN.° 445.974 - João Rocha Sodré
N.° 446.673
Renb S. A. In- lirN.°
S. A,
N.° 445.975 - Alberto de Le-‘ dústria Brasileira de Armamentos
N." 447.229 - Vulcanilação MeIncida Raimundo
N.° 446.674 - Laticínios Chave r:nga
Ltda.
N.° 445.976 ---- João Celestino de Dourada Ltda.
. N.° 447.230 - Frigorífico Luso
Almeida
N.° 446.675 - Olavo Sadias
Central Ltda.
N.° 445.977 -. Lts:na Laranjeiras
Clarindo Pereira Brasileiro
N.° 446.676
N.° 447.235 - Cara Abaettuta
S. A
Branco
N.° 445.978 - Agenor de Abreu
N.° 446;077 - Casa Nilopolita- Ind. e Com. Lide
Netto
na Ltda.
14.° 447.236 - Alderr.ocir PareiN.° 445.987 - Inchistrias , Quimi- N.° 446.678 - Waldir" da Rocha ra Paiva
aos Reunidas "RR" Ltda. Carvalho
N.° 447.237 - Domingos , CoimN.° 446.040 - Torrefação Tim- •
446.687 - Confecções New- bra es Filho
bira Ltda.
ger Ltda.
N.° 447.238 - Acara . Ind. •
• N.° 446.095 - Contabilex Ltda. N. 0 446.719 - O Mundo da For- Com. Ltda.
N.° 446 -.111 - joão Leite da mica Móveis Ltda.
- • : 241
Ciro Saraiva
Fonseca
Melcinor 13in.-4 -m
1 N. o 44.728
•

N.

•

•

- Janeiro de 1964-

N.° 447.289 -- Malharia Linellas
Ltda.
•
N.° 447.331 - Café e Bar Duzentos e ' Treze Ltda.
N.° 447.388 - Jeanette Ádib
N.° 447.390 --- jeanette Adib
N.° 447.424 - Coelho da Mota
8s Cia.
N.° 447.425
Café Brasília
• tda.
L
• N . ° 447.427
Café Impenator
Na...0 447: 428
Ltda.
t de
u
- Ind. Interlândia
N ° 447.429
.
- Lourival Augusto
Macias
N.° 447.431 , - Silva Ferreira
N.° 447:432
Walter -Franco
N.° 447.433 - Manoel Joaquim
da Silva
N.° 447.436 - Têxtil • Baratex
S. A.
N.° 447.444 - Falia do Brasil
S. A. Equipamentos jactustriais
N.° 447.476 - Rede Federal de
Armazena Gerais Ferroviários S. A.
N.° 447.477 - Rede, Federal de
Armazena Gerais Ferroviários S. A.
N.° 447.491
Talmar Ltda. Com.
e Administração de , Imóveis
^N.° 447.493 - Borracheiro e
Acessórios Bairro Vinte -Ltda. .
N-.° 447.494 - Calçados Arma
Ltda.
N.° 447.495 -- GermiUtia Ind. e
Com. de • Aparelhos e Materiais Elétricos Ltda. •
N.° 447.549 - Decol Distribuidora de Equipamentos Combustíveis'
e Óleos Ltda.
N.° 447.582 - 447.583 • -447.584 - 447.585 - 447.586
Sanchez
Bin.
N.° 447.593 - Arantes
Ruja Ltda.
N.° 447.600
Rivoli Ind.- de
Móveis Estofados Ltda.
Na. 447.631 - 447.632 -447.633 - Televideo Reparos de
Televisão Ltda.
, Ns . 447.649 - 447.650
447.651 - Importadora Eletron.ave
Ltda.
N.° 447.656 - Fazendas Bebianas Ltda.
N.? 447..664 -- Comércio e Indústrias Nacionais de Expansão C1nematográfica Ltda.
N.° 447.667 --- Matos es Matos
Ltda.
N.° 447.671 - *União Nacional
de Cultura Greco Latina

N.° 447.677 - Elza Helena de
Araujo
N.° 447.701 - João Batista
Lima
N." 447.738
Jucam Comércio
e Representações Lida.*
N.° -447.740 - Indústria de Sabões Vida Ltda.
• N.° 447.742 - Participações Jarodo Comércio e Indústria Ltda.
N.° 447.782 -- Othon L. Bezerra de Mello Comércio Importação
a8. A.
N. o 447.783 - Livraria Edit6r.
Alvorada Ltda..
N.° 447.791 - 'Vitor F.1 da
Silva.

N.° 447.816 - Indústria e, Comércio de Tacos "JB" Ltda..
N.° 447.817 - Ateg Indústria a
Comércio
N.° 447.824 - À Sociedade Elatio Humattá Ltda. 2
•,
-- Arquivem-se os processos.
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EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E • N.o 429.227 - Quimeral Classe li _ Quimera' Mineração
DAS SEÇAFS
Indústria e Comércio Ltda. - Com
Republicados por terem saldo exclusão de alcatrão mineral e ve:.
gelai aves vivas colas e pelos.
Com incorreções.
N.° 429.310 - Zimatec - GlasDe 9 de janeiro de 1964
se 5 - Zimatec Indústria e Co•
Notificação
mércio de Máquinas e Artefatos de
Metais Ltda.
Uma vez 'decorrido o prazo de
N.o 429.387 - Imobiliário Arirecurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.o 4.018 de 29-12-61- e mais mex - Classe 33 - Aristides Au10 dias para eventuais juntadas gusto de Menezes.
de recursos, e do mesmo não se
N.° 430.020 - Citrocê - Classe
tendo valido nenhum interessado, n.° 3 - Laboratório alyrthonil
ficam notificados os requerentes S.A.
aaixo mencionados a comparecer
N.0 430.420 - Frigidaire a êsto Departamento a fim, de efe- Classe 6 - General Motora Cortuarem o Pagamento da taxa final poration - Com exclusão de apaConcernentes a expedição dos res- relhos.
pectivos certificados dentro do
N.° 430.546 - Guia do Telefoprazo de 60 dias na forma do parágrafo único do art.. 134 do Có- nes de São Luiz - Classe 32 Listas Telefônicas Brasileiras S.
digo da Propriedade Industrial.
As Sem o direito de variar em
Marcas deferidas:
tipos de letras.
N.0 359.130 - Porkert - CiasInsignia comercial deferida:
ee 2 - Orlicke Strojirno Narodni
N.o 426.533 - Diema DistribuiPodnik - Com os exemplares , de
dora de Equipamentos Máquinaa
fls. 16-18.
N.0 362.316 - Prona - Classe e Alcalis Classes 33, 6 e 1 n.o 3 - Productos Naturales y Sia- Diema Distribuidora de Equipateticos S. A. Prona - Como mar- mentos Máquinas e Alealis Ltda.
- Art. 114 nas classes 4, G e 33.
ca genérica.
N.° 381.076 - oZtos - Classe
Expressão de propaganda den.° 48 - Sales Affiliates Inc. •
ferida:
N.° 420.720 - alarubeni-Iida N.0 430.074 - Balcão da EconoClasse 7 - Marubeni I.I.D.A. do
Brasil Importação e Exportação mia - Classes 3e 48 - Arlindo
Ltda. - Com exclusão de arictes. Noronha de Camargo - Art. 121.
N.° 421.758 - Café Gomes' Frase de propaganda defeClasse 41' - Senhorinha Pereira
rida:
Gomes.
N.o 321.926 - Longe ou Perto
NP, 422.801 - Marnel - Classe
Vai Sempre no Dia Certo
n.° 1 - Condoroil Tintas S. A. - Líquidas
- Classes 33 e 47 - Líquigas do
Com exclusão de massas para Brasil S. A. - Art. 121.
pousar.
N.° 421.927 - Longe ou Perto
N.o _422.856 - 3-S Classe 48 atquigas Entrega do Dia Certo - indústria de Produtos de Beleza Classes 33 e 47 - Líquigas do
3-S Ltda. -- ,Com exclusão de Brasil S. A. - Art. 121.
leite debeleza.
N.° 430.207 - Cheque da
N.o .423.794 - Super Gado - Pontualidade - Classes 8, 9, 11,
Classe 41 - Moinhos Vara Cruz 13, 14, 15, 17, 18, 21,
25, 31; 34;
5. A. - Considerando-se como 36,
37, 38, 40 e 49 - Eletro Radistintiva a forma de representa- diobraz S. A. - Art. 21.
ção da marca.
N.° 423.748 - Iara - Glaese 8
Nome comercial deferido:
- Iara Filmes Ltda. - 1a criasse
N.o
388.793 - Cia. Centro de
/1. 0 8.
Informação
Automotiva - Classes
423.924
Baza
Classe
N.o
ns.
32
e
33
- Cia. Centro de
n.o 18 - Depósito de Material Informação Automotiva
Ltda. para Construcões Ltda.
Art.' 109
• N.° 426.144 - Theodor Wille
N.o 402.756 - Kaneinatsts do
- Classe 1 - Cia. Theodor Wil- Brasil
Comércio e Indústria Ltda.
le Comércio Indústria RepresentaClasses 1, 3, 6, 11 e 38 - Kações - Com exclusão de alfanges, -nematsu
do Brasil Comércio e Inbasculantes de metal, prumos ,e dústria Ltda.
- Art. 109 n.° 3.
saboneteiras. NP 420.527 - Cia. Agrícola
N.° 426.277- Correio do Cora- Parnaiba
- Classe 33 - Cia.'
ção - Classe 32 Sonyno Po- Agricola Parnaiha
- Art. 109 núpeschu.
N.o 427.082 - Semarin Clas- mero 4..
se .1 - Sociedae de Estudos Téc-'
Titulo de estabelecimento de•
nicos e Químicos de Aplicado
ferido:
Sacia Ltda.
N.o
402.317
Rainha das LouN.o 427.395 - Incorrei - Clasças
Classes
14,
15, 18 e 40 se 47 - Incorrei Indústria e Co- Xavier & Cia. Ltda.
- Art. 117
imai() Nacional de Freios Ltda.
n.o 1.
N.o 427.814 - Mata Gatos A.
N.o 404.752 -- Joalharia Maria
W. G. - Classe 17 - Arervulo - Classes 8 e 13 - Andras LuenWerneck Franco Genofre - Sem go Rebollo - Art. 117 n.o 1.
direito ao uso exclusivo da expresN.0 412.517 - Valery - Classão Mata Gatos.
ses 1; 2; 3,
-m hrd hrdhrr
N.° 428.049 ,- Pixoxo - Clas- ses de 1 a 45 e 47, 49 e 50 - Vase 21 - Luiz Peigo - Com ex- lery Perfumes do Brasil S. A. clusão de alavancas de cambio Art.. 117 n.° 1.
breques silenciosos painéis emN.o 421.801 - Condomínio Gabreagens propulsora,'
rage Central Riachuelo - Classes
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N.° 461.201 - Titanus Publicie
ns. 43 e 47 - Escritório-Técnico
Ramos de Azevedo Engelharia dada Ltda. Cumpra a exigiaArquitetura Construdes Severo e cia.
Villares S. A. - Art. 117 n.o 4.
N.o 464.219 - Icatu EngenhaN.° 422.464 - Ferrama Máqui- ria
a Imóveis S. A. - CUMIWIP
nas e Ferramentas - Classes 6, a exigência.
7 e 11 - Ferrama Máquinas e
N.0 484.260 - Farmácia HoFerramentas Ltda. - Art. 117 moefarma
Ltda. - Cumpra a exln . o 1.
N.° 425.871 - Constanze Crea- gêneia.
N.o 464.355 - Edgardino Bastos
ções Classes 13, 30, 33, 35, 36 & Cia. - Cumpra a exigência.
e 48 - Sergio Piccolotto - gora
Ns. 464.323, 464.324 e 464.326
exclusão da classe 33 - Art. 117 - Dr.
Amaro Taylos - Cumpra
n.o 1.
exigências.
N.o 427.864 - Creas Oltsri - as N.°
464.322 - Pluma S. A.
Classes 12 23 e 36 - Zelindp Olivi Comércio
e Indústria - Cumpra
- Art. 117
' n.o 1 - Substituina exigência.
do-se a classe 13 pela 12.
• N.o 464.316 - Agência Belacap
•N.° 427.560 • Osbenco Comér- de Automóveis
Ltda. - Cumpra.
cio' Representações - Classes 16,
exigência.
42 e 33 - Osbenco ComércSo Re- a NP 464.317 - Agência Belacap
presentações Ltda. - Art. 117
Automóveis Ltda. - Cumpra
n.o 1 - Incluindo-se a alasse 33. adeexigência.
N.o 429.057 - Anuartuma ImaN.o 461.310 - Moageira Indeveie - Classes 16 e 33 - Anilar pendência
Ltda. - Cumpra a exiCalixto Mansur Tunaa - Art. 117. gência.
N.o 464.303 - Jesus de-BritO
Marcas indeferidas:
N.o 361.986 - Jacira - Classe Pinheiro - Cumpra a exigência.
Ns. 464.289 e 464.290- Barry
n.o 41 - António Honor. de Brito
BarnetBiron - Helsio Guedes
& Cia.
N.o 423.456 - Mondai - Clas- Costa - Eduardo Martinelli Carlos Pereira liamos - Cumpra
se 41 - Duarte José Loureiro.
a exigência.
N.o 40.4.344 - Tomas Antônio
Expressão de prolaaganda deferida:
Brandão - Cumpra a exigência.
N.o 464.345 - Tomas Antônio
N.° 424.757 - Fundição de Ti- Cumpra a exigência.
pos Modernos - Classes 5, 6, 8, Brandão
Ns.
464.343
e 461.349 - liai11, 17, 25, 26, 28, 32, 38 e 40 - munda Leite Ribeiro
- Cumpra as
Funtimod S. A. Máquinas e Ma- exigências.
teriais Gráficos.
'0 464 . 334
ni-f54', • e
Transferência e alteração de • Editora Ltda. - Cumpra a exigência.
• nome de titular dê processos:
Ns. 464.286, 464.287, 4G4.288,
Sonda S. A. Sociedade calcas 464.329
464.330 - Norte Plaza
Nacionais e Derivados Alicenticios Hotels S.e A.
- Cumpra as axe- Transferência para seu ne-ane
gène ias. da marca Cinderela n.o 27..177 N.o 464.350 - Manoel Candido
Anote-se a transferência.
"A Nacional Magasin S. A. - da Silva - Cumpra a exigência.
N.0 464.352 - Maria Léda ViPede para ser anotada na frase de
propaganda Carimbo da Sorte nú- tal Leite - Cumpra a exigência.
N.o 464.284 - Construções Namero 458.536 - A alteraçaio de
nome - Anote-se a alteração de vais Nebracon S. A. - Cumpra
nome.
a exigahneisa.
Diversos:
Exigências:
N.o
431.559 - Clara EquipaCafé e Bar Candoza Ltda. Junto a marca Brascore número ment Company - Aguarde-se.
N.o 432.154 - Companhia Qufa
457.890- Cumpra a esigésicia.
N.° 429.209 - Laticínios e Ce- mica Rhodia Brasileira - Aguarreais S. A. (Lacesa) - Cumpra de-se.
a exigência.
N.° 432.153 - Companhia QuiNs. 464.194, 464.195, 464.196 e
N.o 461.706 - Eloywalcio Chamica Rhodia Brasileira - Aguargas de Oliveira - Cumpra a exigência.
4d64'‘4a
.. .e1.97 - Fiat Societa Per AzioNP 462.759 - Tratamentos ni - Prossiga-se
com as indicaTérmicos de Metais S. A. - Cum- ções feitas pela Seção.
pra a exigência.
•
N.o 443.747 - Salvador Flix e
Na. 462.482, 462.463 e 462.464 Sebastião Longares Calvo - Ar- Johnson & Johnson - Cumpra quive-se o processo.
as exigências.
N.o 428.403 - Instalações
N.o 483.865- António Grugel Montagens Ferrari Ltda. eHolanda - Cumpra a exigência.
Aguarde-se.
Na. 463.875 e 463.874 - TransN.o 404.622 - Araripe Rodrimusica S. A. Distribuidora de gues Jr. - Aguarde-se.
Música Funcional -- Cumpra as
N.° 4G4.706 - Lanifício Sulria•
exigências .
gandense S. A. - Aguarde-se.
N.o 463.888 - José, Millan PeN.o 444.168 -- Imobiliária Internacional Ind. e Com. Ltda. rez - Cumpra a exigência. -N.0 463.896 - Bronislava Oles- Arquive-se o processo.
zynska Stepniak - Cumpra a exiProrrogado de processos
gência.
N.o 463.893 - José
Pe- V.° 405.918 - Tabu (Dana)
rez
Cumpra a exigência.
Classe 48 - Financiara de PerN.o 463.946 - Cicero Fortes de fumaria S. A. - Prorrogue-se o
Cargueira - Cumpra a exigência. registro com averbação de contra- N.o 464.198 - Fiat 8°c:data Per to de exploração a favor de PerfuAzioni - Cumpra a exiatneta..
mas Dana do Brasil 8. À.
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continto no lêrmo 234.580 -- AguarSinal de .Propaganda Deferi,b.; de titulo - Hotel Nova Lindoia
a - concessão do registro. ,
, - Anote-se a transfe- ' de
il. 282.308
•
.
• N. 422.389 - 1 - Cia . Yasuda
,
. i• l',..,, ing 463.715
1-• Inis Trajano
•
s renda.
contra Incendiei Marítimo - ctrs' .
e
!I
- prossiga-se
incluindo
Shell Brasil S.A. - (Petroleo) - : Mattos
33 50 (art . 121 como sinal de Pra- pede 'para ser morada na marca - classes 6 e 11 frase de propaganda.
paganda).
.
Iria Trilou° Malhos
Shell Macoma - número- 284.126. I • N. 463.716 -=
Colsau Sociedade Beneficente (te Coi pr o ssiga-se
iaa-se u n s da se i
leta de Sangue - classe 33 (art.
Carithene ninne'ro- 284.357 ^ - as .
'propaganda. ‘ -s s e ' e 11
n° 121).
alterações do nome da titular - .• N. 432.980 - Amaury Goiniis LeAnotem-se
as
alterações
de
norne
.
•
--- Aguarde-se.
Lxoresso de Ni ropr ga acta De.,.
Palidez) dos Biscoitos Já : rei S.A. " ige
N• 440.435 - Comercial Proto- .
ferido:
-•-- pede para _ ser anotada na marca copia rada . - Arquive-se.
N. 430.533 - Bolo Cal - Radio - Ficr têrmo 140.689 -- .7 a alteraN. 410.262 - Ctiy Importadora
Difusora São . Paulo S.A. - alasse cão da nome da ti ! ala. r - Anote-se e Exportadora Ltela . - Arquive-se.
32 33 (art. 121) .
r alteração de nome.
i N. 440.558. - Comercial Pronto.
,
Nome Comercial . Deferidos: •
Tintas International S.A' . _ -p,2ae . copia Ltda. - Arquive-se.
I Retificação de aontrato de expla
para ser anotada na marca ___
N. 432.134 - Cost Cia. Organi•- gard - têm-ia 406.208 - a altera- ração publicada em seis de janeiro
EXPEDIENTE DAS SEÇÕES E Dlzadora
de
Serviços
Telefonicos
VISÕES R El ti BLI CA S POR TER
do nome de titular - Anate-,,e de 1964.
Cost Comp. - .Organizadora de Ser- ção
SAIDO COM INCORREÇÕES
aalteração de ncme. • Minnesota Mining and Manufacviços Telefonicos (art. 109 ri. 2) .
turing Co. - proprietário da marca
N. 432.062 - Cementation 11rMario Besassi - transfer:ncia "Três M" - registrada sob número
NO/ if ¡cação
ali S.A Engenharia, Civil em_ Geral para sêu nome • da marca - Coleção 259.773 celebrou o contrato de
Cementation Brasil S.A .
número
171.795 - Anote-se
a fatureira e Mercantil Ltda. --,
Uma vez decorrido 'o prazo . de reestaGeral (art. 109 transferêncir.
curso previsto pelo ai •ligo 14 da Lei "h"ria Civil rui
li-ele-ido ein" S. Paulo - Brasil 21. 4018 de" 29-12-61 e mais Dez n • • 2)
Averbe-se o contrato de exploração:
Exigências: " •
•. 433.316 - Produtos Citricos
Tèrmo 463.139
• marca . Jatai -Dias - para eVentuais juntadas de
recursos, e do mesmo , não se tendo do Brasil S.A. -_ Produtos Ci bicos Merck Sharp & Dome 8-A. In- requerente - Cia. Nacional de Tedustria Quimica e Farinaceutica - cidos valido nenhuan interessado, ficam do Brasil S.A. art. 109 il. 2).
publicado em 29 -de
Titulo de Estabelecimento Defe- no pedido de abervaçjo de contrato outubro de 1960.
notificados os . requerentes abaixo
da marca a. 217.020 - Apresente
mencionados a • comparecer .. a êste rido:
Tèrmo 461.975 - marca Fiesta Departamento a fim, de efetuarem o • N. 428.647 - Edifício Lunlk .para o requerente - Industria MeJosé Peixoto de Siqueira • Labo- talurgica Gazola
pagamento 'da taxa final concernen-"i Imolsiliarir Carvalheira Leda. - clichê em
raaório Maximus - na " transferên- 15 de outubro de 1960.
•
•
tas a expedição dos respectivos cer- classe -33 (art. 117 n. 4).
N. 429.606 - Setrisa •= Fran- cia do registro 223-.614: . Cumpra a
tificados dentro do prazo de SesTransferência de nome de Titular
.
de processo:
senta Dirs - na . forma : do pará- cisco Backes Van Guggenhout -- exigên
Revista
Paulista de
Industria,
Industrias .York S.A. Produtos •
grafo único do artigo 134 do Código classe 33 (art. ' 117)..
N.
430.114
Escola
Aubcrt
Bditora
Ltda.
Be
exploração
de
ela Propriedade Industrial.
Cirurgicos - transferência para seu
Robert ' Aubert Yvory - classe 33 contrato da marca 255.373
Cum- monr da marca - Creme '• Citai
(art. 117) .
pra. a exigência.
Smart - termo 435.035 • -. Ano- .
Márcas Deferidas:
N. 430.627 - Prontec" Pronto SoRevista Paulista de Industria tem-se a transferência de .Smart Incorro
Infantil
Yvan
Gusmão
de
Gráfica
Ltda
.
na
exploração
de
dustria Química e Perfumista Ltda,
N. 431..644 -I-. Portofino - Ind.
- classe 33 (rrt. 117).
contrato da marca número 255,373 para perfumaria Fetiche S.A. - e
de Calçados Portofino' Ltda. - Queiroz
N.
431.001
Larope
Lauro
Apresente
clichê.
desta para o requerente.
classe 36. (com exclusão do -saltos Rodrigues Pereira classe 33 (art.
Termoplástica Fier S.A. Industria
NOTICIARIO
para • calçados).
n.
117)
e
Comércio
.na
transferência
do
N. 432.286 - , Jinx -. ManufaRetificações:
N.
431.512
Cezarte
Cezarino
têrmo
460.991
Cumpra
a
exigêntura Nacional de Plásticos S.A. •
classe 40 (art. 117).
Lerder
cia.
•,
classe 28.
remo 119.912 - 'modèlo IndusN.
431.57i
2-Importadora
-StuttN. 432.287 - Jinx -7 Manufatrial para Novo e original nunlino
Térmos:
de Au4pm6veis - Alarnir G. da
de gravata - requerente Bernardinl
tura Nacional de Plásticos S.A. - gart
Silva
classe
21
(art.
117).
N
.
-463.954
Auto
Viação
Miclasse 8.
& Cursi ponhas publicados em -il de
2
2
Marco
EmpreendiN.
431.8.
rante
Ltda.
Cumpra
a
exigência.
N. 323.349 - Cacomarmo janeiro de '1964 - fica retificado
mentos
Imobiliários
Moszek
Icek
N.
463.547
Giselle
Manufatura
°atilo° S.A. Pavimentação e Reves- Strozenber - classe 33 (art. 117)
a data depositada para - Quatro
de
Lenços
•
Ltda.
Apresente
' pro- de junho de 1960.
timento - classe 16.
N.
432.311
Bar
e
Restaura
ate
curação
prossiga-se
excluindo-se
N. 432.401 - Multiflex - CorTèrmo 126.337 - privilég,to do
Cia. Cervejaria Brahma tricoline - marca" de terceiro. .
reias Mercurio S.A.' Industria e Co- Braluna
S.A. - classe 41 42-43 art. 117).
N. 463.582 =- Armazens Gerais invenção: Processo pare o preparo
mércio - classe 31.
Craca S.A, - Apresente procuração. de com-postos de N-Fcnilopiperazina
N. 432.490 - Cossaco - TeceN. 432.312 - Brr e Restaurante
N. 463.590 - Triporvac Comér- - requerente May & Maker Limited
lagem Parallyba S.A. - classe 24. Brahrna - Cia. Cerfejarda Brahma
- Pontos publicados em 8 de laNr. 432.492 - Cossaco - Tecela- S.A. - classe 41 42 43 (art. 117). cio de Tripas e derivados Ltda . - nein) de 1964, - A primeira forApresente procuração.
gem Paraihyba S.A. - classe .31.
mula está um pouco apagada, e a
N. 432.313 - Bar e Restaurante
N. 463.595 - Pavão & Gonzalez
N. 412.189 - Hellenic - Agência Brahma - Cia. Cervejeria Braluna
Apeesente procuração - pra- segunda fórmula de cabeça para
lide-nica 'Forneaimentos de -Navios S.A. - classe 41 43 42 (art. 117).
siga-se o pedido, tamhéan na classe baixo. Difícil de ser retificado, - fiLtda. - classe 41.
cando o procesos, a disposição dos
N. 432.314 - Bar e Restaurante 41. titulo.
interessados.
N.. 424.708 - 5 fios Mescla - Braluna - Cia. Cervejaria Brabma
N.
463.615
Cano
Erba
S.P.A.
S.A: Moinho Santisla Indusa-s S.A. - classe 41 42 43 (art. 117).
Cumpra
a
exigência.
N. 432.317 - Bar e Restaurante
Têrmo 131.970 privilégio' de
Gerais - desse 2.2
N. 464.010 Industria e Comér- invenção: Um capacete de proteção
- N. 316.959 - Garcia - Empresa Brahma - Cia. Cervejaria Brahma
cio
de
Artigos
para
limpeza
Jobar
com vizeira dupla, uma das ' qualst
Industrial Garcia S.A. - classe 22. S.A. -"classe 41 42 43 (art: 117).
N. 431.969 - Gohani Construtora Ltda. - Apresente Procuração,
basculante requerente - Protin . CoN. 430.287 - Ilotolav- Diversey
N.
464.015
Fábrica
de
Armas
Raim Nigri - Cohen' Cnostrutora
missões Ltda. - pontos publica- .
Quimica Ltda.. - classe 28.
Ilairn
Nigri
Modernas
Fam
Ltda.
-Apresente
. Ltda. - classe 16 (art.
dos em 7 de janeiro de 1964- a.
N. 430.271 - ' ftivedalv - Divcr- 117).
procuração.
retificação
.foi para o nome do reisey Quimica Ltda. - 'classe 46.
- N. 464.021 - Irou Industria MeN. 431.540 - B B - Saloanon
N. 432.332 - Casa Barreto - Os- cânica Ltda. - Apresente. procura- querente.
,Albukrek - classe 36.
willdo da Silva Barreto (art. 117). ção.
Rio 9 de janeino de 1964. ,- AsN. 431.595 - Astir --- Importasinei e encerrei 40 laudas do exile.
ção e Exportação de Produtos Ali- TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
N . 464.035 - Pavimentat Cons- diante deste Departamento. - misnent'cios Astir Ltda. - classe 41. DE NOME DE TITULAR DE PRO- trutora
teu Aloira Xavier, Direbor do S.
Ltda. - Apresente clichê.
N. 431.608 - 3 Vilas - Manicro
Documentação.
CESSiOS
N.
464.053
Chelle
do
Brasil
& Cia. Ltda. - classe 42.
Termo 136.618 - 22 de fevereiro
S.A. Industria e Comércio de Má.N. 431.622 - Gemido - Gucrde 1962.
unos. Schwarzkopf (transferência quinas - Apresente procuração.
net & Cia. Ltda.. - classe 1.1.
Hélio Silveira
'Requerente:
da
para o seu nome da marca Vlot n.
N. 464.116 - Industria Cerâmica
N. 431.890 Nautiplas - Natiti- 232.719) - Anote-se a transferên- Rapikorte . Ltda. -- Apresente pro- Mona - São Paulo:
Titulo: Aparelha registrador para
curação - prossiga-se com as 'vias
gilas Ind.- e com Ltda. - classe 21. cia.
determinação dos hábitos de: audiMario Benassi (transferência para primtivas.
(com excluso de anãcoras bolas e
o seu nome da marca Equipe 31.
N. 464.115 - Inrustria Cerâmica ência em rádio e televisão. Priaparelhos para mergullirdoecs).
234.521) - Anote-se a transferên- Rapikorte Ltda. - Apresente pro- vilégio de Invenção.
N. 431.948 - Rubitex 1° - Aparelho registrador . para
curação -.- prossiga-se com as vias
S.A. industria Textil Importação e cia.
determinaçãO dos hábitos de audiNovo Mundo Investimentos S.A. primitivas. •
omércio ---• classe po.
em rádio e televisão,' artransferência para o seu nome de
N. 464.132 - Minam Minas mo, Urda
N. 432.215 - Xanthia
Societe titulo Prrque São Domingos . n. Automóveis e Máquinas S.A.
ticulando com um receptor (tateielAnonyme 'ed Laurens Le Ithedive 272.786) - Anote-se a transferênvisão oe rádio, caracterizado pelo Diversos:
. eia ,
Extension Suisse - -e-13.5w 44.
fato da -tomada - de corrente elétrica
'433.237
Rotear
Bolear •
Brown • & Williamson Tabacco
Jerke, Davis & Company - 'de- para alimentação do aparelho ser
Imoprt de Rolamentos
Ltda. --- Corp . Expor t -Limited (tran gerê n - clara a desistência do - pedido de feita dentro do receptor, antes da
ch sse 6.
i a , para o se..n nome da marca aberhação de contrato no registro chave interruptore de' entradado
N. 433.243 - Liz - Comercial e Koad ii. 275.534) - Anote-se a 53,827 - Anote-se . ei desistência, mesmo_ sendo os dois . fios ligadoS a
Importadora Liz Lida. - classe 21. transferência.
dois pinos de um plug e .aos rescomo exp ressamento requerido. •
N. 433.893 - Cicolfer - T Oko- , Nova lindoia
Hotels • e • Turismo
Idagnus S.A. Máquinas e Produ- pectivos • contatos de um soquete.
Chi - classe 3.
S.A. - transferência para seu n01130 tos z__. no pedid, 0 de aberração de
Total ‘ele , 5 pratos.

N.°. 601.855 - ,C010n - Ciasse
• n.° 40 - Sittilart S. A. Indást•tia
e Consórcio - Prorrogue-se o re• gistró com exclusão de sai)onac.eos
e retificando-se a data para 27-11
de 1953.
ProrrOgaeão de frase do prO• paga tida : .
•
N.° 597.624 - PrOtejahl Seus
Interêsses Confirando -Num _Vigilante Contínuo - Classe 32..- A
Serviçal S. A. Técnica e Comercial - Prorogue-se o registro.
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M ARCAS D E PÓS! TADAS
Publicação feita de aeórdo co:.' o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação eomaçank a
correr G prazo de ee dias para o deferimento do pedido. Durante &se prazo podara° apresentar suas oposições ao Departamento
Naelenal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registzo requerido

'Ifermo n° 610.567, de 2-10-1963
Metalunion S. A. Produtos Quimicas
São Paulo

METALUNION
Indastria Brasileira

para diluir tintas. prussiatos; reativos. condensadores aparelhos de comuracaremovedores reveladores; saoão neutra ção interna, discos gravados, chaves
sais sdicilaios, secantes, sensibilizantes. ! de ondas, chaves de alavancas, chaves
silicatos. soda cáustica, soluções quinn- elétricas, chassis para rádios, diais, apacas de uso. industrial, solventes. sulfa- relhos de intercomunicação, aparelhos
Classe 2
de frequencia modulada, fonografos, fios
Para distinguir: Adubos, acidos sanitá- para eletricidade e fios terra, aparerios, águas desinfetantes e para 'Sas .sa- lhos de frequencias modulada, fusiveis,
nitarios, apanha-moscas e insetos (de fitas magneticas, geradores automáticos,
goma e papel ou papelão), alcalis, bac- geradores estatico e elétricos de alta
tericidas, baraticidas, carrapaticidas, creu çrequencia que funcionam com válvulas,
sol, creosotalina, creosoto, desodorantes, interruptores. Imans permanentes para
desinfetantes, de fumadores, esterminado- rádios, gravadores de fitas, gravadores
res de pragas e hervas daninhas, stere- de discos, aparelhos luminosos, lampa..
lizadores,'embrocações para animais, en- das, isoladores de corrente, microfones,
xertos, farinhas de ossos, fertilizantes mostradores de sadios, máquinas falanfospatos formicidas, fumigantes, fungi- tes, pilhas secas, pilras elétricas, plugs,
cidas, glicose para fins veterinários, gua- piek-ups, para-ralos, .potenclômetros, esno, herbicidas, inseticidas, insetifugos, 'calas de video, resistencias elétrizas,
larvicinas, microbicidas, medicamentos aparelhos recetores de sons, rádios, repara animais, aves e palies, ó leos de- lays, redutores, rádio-fonografos, mossinfetantes e veterinários, petróleos sa- tatos, rádios para e ',tomóvels, rádios
nitários e desinfetantes papel fumega- receptores, rádios canjugados cSu não
com fonografos
torio, pos 'Inseticidas, parasiticidas, funClasse 3
gicidas e desinfetantes, preparações e
Para distinguir: Artigos e aparelhos eleprodutos inseticidas, germicidas, desintricos e eletronicos: alto-falantes, antefetantes veterinários, raticidas, remedios
para Sins Veterinários, sabões veteriná- nas, agulhas para fonografos, aparelhos
de alta-fidelidade, amplificadores de som,
rios e desinfetantes, sais para fins agríbobinas, bobinas para rádios e televisão,
colas, horticulassanitárias e veterinários, sulfatos supe' rfosfatos, vacinas pa- aparelhos para controle de sons, chaves
automáticas, chaves para antenas e fios
ra aves e animais, venenos contra inseterra aparelhos de comunicação internas,
tos, animais e hervas daninhas
cimutadores, condensadores, aparelhos
Termo n s 610.570, de 2-10-1963
de frequência modulada, discos gravados, chaves de ondas, chaves de alaTovial Sociedad de Responsabilidad
vancas, chaves elétricas, chassis para
Limitada
rádios. diais, aparelhos intercomunicaArgentina
ção, fonografos, fios para eletricidade
e fios terra, aparelhos de Srequência moTOVI A L
dulada, fusiveis, fitas magnéticas, geradores automáticos, geradores, estático
e eletrônicos de alta frequencia que funs
Classe 4
Par adistinguir: Madeiras em bruto ou cionam com . vais/tuas, interruptores,
parcialmente trabalhadaS, em Viras, ser- imans permanentes para rádios, gravas
dores de fitas, gravadores de discos
radas e aplainadas
aparelhos luminosos, tampadas, isoladores de corrente, microfones, mostradoTermo n0 610.571, de 2-10-1963
Brassorna -- Importação e Comércio res de rádios, máquinas falantes, pilhas
secas, elétricas, plugs, pick-ups, parade Máquinas de Escritório Limitada
raios, potenclômetros, escalas de vídeo,
resistências elétricas, aparelhos receptores de sons, rádios, tomadas de correnif A
te, relays, redutores, radio-fonografos,
Incgstria
reostatos, rádios para automóveis, rádios receptores, rádios conjugados ou
não com fonografos, soquetes, sincroniClasse 17
Para distinguir: Máquinas para perfu- zadores, selecionadores, aarelhos de televisão, tomadas, transmissores de sons,
rar cheques e documentos
toca-disco, automáticos ou não, apareTêrmo n° 610.572, de 2-10-1963
lhos para telegrafos sem fio, transforBeaaá S. A., Rádio e Televisão
madores para radios e televisão, tomaSão Paulo
das de corrente

Têrmo n° 610.575, de 2-10-1963
Industrias Químicas Acsa Limitada

São Paulo

ÁCSÁXOL.

Indastria Braelleira
Classe ,a
Para distinguir: Substâncias e preparações quimicas usadas na agricultura,
veterinária e para fins sanitários, adubos, baraticidas, carrapaticidas, desla ce-

Classe 4
Substancias e produtos de origem ant.
mal vegetal ou mineral, em bruto, ou
tantes, defumadores, fertilizantes do sopardalmente preparados: Abrasivos em
lo, fungicidas, formicidas, germIddaa,
bruto, argila refratária, asfáltico em
herbicidas, inseticidas, microbicidas, óleos
bruto, algodão em bruto, borracha em
para fins veterinários, raticidas, remta
bruto, .bauxita, benjoim, breu, cânfora.
dios, sabão desinfetantes, vacinas e uncaolim, chifres, ceras de plantas, ceras
guentos
vegetais de carnauba e aricuri, crina
Classe 4
de cavalo, crina em geral, cortiça em
Substâncias e produtos de origem anibruto, cascas vegetais, aspas°, ervas
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
medicinais, extratos oleosos, estopas,
parcialmente preparados: Abrasivos em
enxofre, fôlhas, ,ibras vegetais, flores
bruto, argila refratária, asfáltico em
secas, grafites, goma em bruto, granito
bruto, algodão em bruto, borracha em
em bruto, kieselghur, líquidos de planbruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora,
tas, latex em bruto ou parcialmente
caolim, chifres, ceras de plantas, ceras
preparados, minérios Metálicos madeivegetais de carnauba e aricuri, crina
ras em bruto ou . parcialmente tiabas
de cavalo, crina em geral, cortiça em
lhadas, era toras, serradas e aplainadas.
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
mica, mármores em bruto, óxido de
medicinais, extratos oleosos, estopas,
manganes, óleos de cascas vegetais,
enxofre, &ilhas, Sibras vegetais, flores
óleos em bruto ou parcialmente prepasecas, grafites, goma em bruto, granito
rados, plumbagina em bruto, pó de
em bruto, kieselghur, liquidos de planmoldagem para fundições, pedras bri.
tas, latex em bruto ou parcialmente
tadas, piche em bruto, pedra calcária,
preparados,
minérios metálicos madeiplantas medicinais, pedras em bruto,
ras em bruto ou parcialmente trabaquebracho, raizes. vegetais, resinas. relhadas, em toras, serradas e aplainadas,
sinas naturais, resíduos. texteis, silicio
mica, mármores em bruto, Óxido de
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
manganes, óleos de cascas vegetais,
betuminoso e silicato
óleos em bruto ou parcialmente prepaClasse 1
rados, plumbagina em bruto, pó de
Absorventes, acetona. ácidos acetatos,
moldagem
para fundições, pedras briagentes químicos para o tra:arnente e
tadas, piche em bruto, pedra calcárla,
coloração de fibras, tecidos, couros e
plantas medicinais, pedras em bruto,
celulose; água raz. álcool. albumina
quebracho, raizes vegetais, resinas, reartificias, alumen, alvaiade alvejantes ira
simas naturais, residuos, textels,
dursrials, alurninlo em pó. amoníaco
seivas, talco em bruto, xisto, 'cisto
anti-jncrustantes, anti-oxidantes. andbetuminoso e silicato
corrosivos. anti-detonantes, azotatos
Classe 3
água — acidulada para acumuladores
Para distinguir: Como marca genericat
amónia: banhos para galvanização. beissinas. benzo' betumes. bicarbonato de
Substâncias químicas produtos e prepasados para serem usados na medlciaa
sódio, de potássio: cal virgem carvões,
carbonatos, estalizadores, celulose, caou na farmácia
pas fotográficas, composições estintores
Termo
ts°
610.580, de 2-10-1963
de incendi° cloro, corrosivos, cromatoa
Sibrasil S. A. Indústria Brasileira do
corantes, creosotos; descorante,s. destra
Brasil
crustantes, dissolventes; emulsões loto.
João Pessoa
gráficas, enxof re, "ter, esmaltes, nuaratoS; fenol, filmem aensibilizantes para
fotog rafias, fixadores, fluidos para
freios, torniol. fostatos Industriais. Iós
foros Industriais, fluoretos, tundantei
para solda: galvanizadores, gelatina para
B
Termo. no d10.574. de 2-10-1963
fotografias e pinturas, giz. gliceriaa:
MototécniCa Refriseração Limitada
dratos hidrosulfitos; maanésio. mercfe
Rio Grande do Sul
rio: nitratos, neutralizadores. nitri-a:Mitose; óxidos, oxidarnes, óleos para pinClasse E
tura, óleo de linhaça: prodatos
cos para impressa°. potassa industrial Para distinguir: Artigos e aparelhos
papéis emulsionáveis. para a lo:ografia eletrIcos e eletrônicos, partes e peças
papéis de turnesol. papéis haliográficos dos mesmos: Alto-falantes, antenas,
agulhas para fonografos, aparelhos de
e hellocopista, películas sersiveis
Classe 40
péis para fotografias e análises de labo- alta-fidelidade, amplificadores de som
Classe 22
ratório pigmentos. potassa pós metá- bobinas para rádios e televisões, apare- Para distinguir; Armações, pratelairas..
licos para a o:suposição dr latas pre- lhos para controle e sons, chaves de .balcõss dispensas. armarios, gabinetes 1 Para distinguir: Fios de algodão, fios
parações para to rap Prell Aton para tomadas, chaves automáticas, chaves para copa e cozinha, geladeiras comuns; de linho, cânhamo e juta, fios de seda
• natural, rayon, sisal, fios de là ara te•
de madeira
niquelar, pi-atf:.,r e aromar, produ:os para antenas e fios terra, comutadores,

PER/fil
Brasileira

Indástria Branieira

IfOREL
Indaatria Brasileira
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celagem, para bordar, para costura, tri- tez (inclusive pedras), instrumentos pacotagem e para . crochet, fios p"sticos ra cortar charutos e limpadores para
cachimbo, charutos, cigarrilhos, cigarros,
e fios impermeáveis
rapé, fumo em fardos, em fólhas, desTermo n° 610.581, de 2-10-1963
fiado e em corda
Mario Rebelo de Oliveira Filho
Terna° II° 610.585, de 2-10-1963
Estado ' da Guanabara
Suerdieck S. A. Charutos e
Prorrogação
Cigarrilhos
Bahia

Têrmo n° 610.583, de 2-10-1963 Suerdieck S. A. Charutos e
Cigarrilhos

Termo no 610591, de 2-10-1963
Navajas Calçados S. A.
sã., Paulo

Bahia
35?
yeo
c>55.
e.
•
4PSÇ

PRORROGAÇÃO.

Indústria Brasileira

In dústria

Brasileira

Cififaliaataia PURA
DMA US35 OAAMACEUTICOS
/Asno Retwo o

•

a

,cw*

Li
nCi:”..tert Braalletra

Classe 3
Para distinguir: Glicerina pare usos
farmacêuticos
Termo n° 610.582, de 2-10-1963
Mario Rebelo de Oliveira Filho
Estado da Guanabara
Prorrogação
PRORROGAÇÃO

veia 5

Classe 44
Para distinguir: Bolsas, caixas, cart-aras e estojos para acondicionamento de
cachimbos, charutos, cigarros e cigarr
lhas. fósforos ou fumo, charuteiras,
carreiras, fosaoreira se tabaqueiras -chimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras,
filtros, isqueiros e suas partes integrantes (inclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e limpadores para
cachimbo, charutos, cigarrilhos, cigarros,
rapé, fumo em fardos, em fõlhas, desfiado e em cordaTermo n° 610.586, de 2-10-1963 •
Suerdieck S. A. Charutos e
Cigarrilhos
Bahia

Classe 44
Para distinguir: Bolsas, caixas. carteiras e estôjos para acondicionamento de
Classe 39
cachimbos, charutos,- cigarros e cigarrilhas, fósforos ou fumo, charuteiras ci- Para distinguir: Saltos e solados de
borracha para calçados
garreiras, fos 4oreira se tabaque iras cachimbos. piteiras, boquilhas e ponteiras,
Termo n° 610.592, de 2-10-1963
filtros, isqueiros e suas partes integran- Indústria. de Calçados Albena S. A.
es (inclusive pedras), instrumentos pa' São Paule
ra cortar charutos e limpadores para
cachimbo, charutos. cigarrilhos, cigarros,
rapé, fumo em fardos, em falhas,.- desfiado e em corda
Termo n° 610.589, de 2-10-1963
Suerdieck S. A. Charutos e
Cigarrilhos
Bahia

teari

M11.81kr111M ISIUMM

InbirAhMR

I. UZ STCARIGA

Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral

C/asse 46 Para distinguir: Velas
Tenno n° 610.583, de 2-10-1963
Mario Rebelo de Oliveira Filho
Estado da Guanabara
Prorrogação
PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira
Classe 44
Para distinguir: Bolsas, caixas, carteiras e esteaos para acondicionamento de
cachimbos, charutos, cigarros e cigarrilhas, fósforos ou fumo, charuteiras, cigarreiras, fosaoreira -re tabaqueiras, cachimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras,
filtros, isqueiros e suas partes integrantes (inclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e limpadores para
cachimbo, charutos, cigarrilhos, cigarros,
rapé, fumo em fardos, em fõlhas, desfiado e em corda
Termo 119 610.587, de 2-10-1963
Suerdieck S. A. Charutos e
C.igarrahos
Bahia

Classe 4a
Para distinguir: Bolsas, caixas, carteiras e estôjos para acondicionamento de
cachimbos, charutos, cigarros e c •Carrilhas, fósforos ou fumo, charuteIras, cigarreiras, fos 4oreira se tabaqueiras cachimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras,
filtros, Isqueiros e suas partes integrantes (inclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e limpadores para
cachimbo, charutos. cigarrilhos, cigarros,
rapé, fumo em fardos, em falhas, des.
fiado e em corda
Tênno n° 610.590, de 2-10-1963
Suerdieck S. A. Charutos e
Cigarrilhos
Bahia

TEST

Indústria Brasileira
Classe 44
Para distinguir: Bolsas, caixas, carteiras e estójos para acondicionam arao de
cachimbos, charutos, cigarros e cigarrilha!, fósforos ou fumo, charuteiras, cigarreiras, fos foreira se tabaqueiras, cachimbos piteiras, boquilhas e ponteiras,

filtrei, isqueiros e suas partes tategran,

Classe 36'
Para distinguir: Calçados em geral
Termo n° 610.595, de 2-10-1963
Alice Pinto Cardoso
São Paulo

Classe 4<,
liara distinguir: Velas
Termo n° 61C.581, de 2-10-1963
Suerdieck S. A. Charutga e
Cigarrilhos
Bahia

Termo IV 610.593, de 2-10-1963
Indústria de Calçados Elbena S. A.
Saa Paulo

Indústria Brasileira
Classe 44 .
Para distinguir: Bolsas, caiaras, carteiras e estiijos para acondicionamento de
cachimbos, charutos, cigarros e cIgarrilhas, fósforos ou fumo, charuteiras cigarreiras, fos 4oreira se tabaqueiras, cachimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras.
filtros, isqueiros e suas partes integrantes (inclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e limpadores para
cachimbci, charutos. cigarrilhos, cigarros.
rapé, fumo em fardos, em fólhas, des•
fiado e em corda

Indústria Brasileira
Claase 44
Para distinguir: Bolsas, caixas, carteiras e estOjos para acondicionamento de
cachimbos, charutos, cigarros e cigarrilhas, fósforos ou fumo, charuteiras. cigarreiras, fos 4oreira se tabaqueiras • -achimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras,
filtros, isqueiros e suas partes integrantes (inclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e limpadores para
cachimbo, charutos, cigarrilhos, cigarros,
rapé, fumo em fardos, em ferlhas, desfiado e em corda

Classes:

33

Titulo

48
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Termo n° 610.594, de 2-10-1963
Nelson & Nelson Limitada.
Sào Paulo

jasses: 5 — 6 — ,9 — 10 — .
14
4,-- 15 — 18
21
28 — 39 — 40
46
47 -- 49
Sinal de Propaganda
Termo n° 610.596, de 2-10-1963
Cia. Manufatora de Produtos de
Argila "Comapaf
Pernambuco

Termo n° 610.598, de 2-10-1963
Cia. Manufatora de Produtos de
Argila "Comapal
Pernambuco .

Grasses: 2 —• 15 — 16
Insignia
'remo ri9 610.599, de 2-10-1963
Cia. Manufatora de Produtos 'de
Argila "Comapaí
Pernambuco

Cia. Manufatora
de Produtos de Argila
«COMAPA»*

Indústria brasileira
iasse 16

Nome Comercial
Termo n° 610.600, de 2-10-1963 •
Produtos Basicos S. A. Comercial e
Industrial
Per:umbu,

Urino a° 610.606, de 2-10-194
dos, cOrrentes, cabides, caixas de metal'
para ortões, colunas, chaves, cremonek;
Condoril Tintas S. A.
Estado da Guanabara
chaves de arausos, conexões para encanamentos, canos de metal, chaves de
Prorrogação
fenda, chaves inglezas, cabeções, canecas, copos, cachepoti, centro de mesa,
PRORROGAÇA0
coqueteleiras, caixas para acondiciona.
mento de alimentos, caldeirões, caçaromisseements=~~a~sa
II
las. craleiras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas, esferas, engates, enfeites rara
arreios, de meta) para automóveis, estribos, formões, espumadeiras, foices,
ferros para cortar capim, ferrolhos, facas. facões, frigideiras, cilindros para imasozwanzamiumemmee•
laminaçâo. ganchos, guarnições de me.
tal, garfos, ganchos para quadros,
INDUSTRIA DRA511.EIRA
gramoi para emendas de correias, limas,
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras, •
Classe 46
machadinhas, molas para portas de cor.. Para- distinguir: Cera para conservar
rer, martelos, marretas, matrizes, maf.
polir. soalhos e objetos em geral
mitas, navalhas, puas. pás, picaretas
pregos, picões, ponteiras, parafusos,
Tmo n° 610.607, de 2-10-1963
porcas, pratos, porta-gêlo, porta-pào,'
Condoril Tintas S. A.
porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteio;
Estado da Guanabara
roldanas, ralos para pias, regadores,
Prorrogação
serras, serrotes. sachos, sacarrálhas, te:
souras, talhadciras, torquezas, trilhos
trilhos para elevadores, tenazes, trava.
PRORAOGAÇÃO
dores, telas ele arame, tubos para encanamentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças, molas para porta.'
7-*Termo 11.9 610.602, de 2-10-1963

1

"TARO" I

Blagio Lombardi

Pernambuco
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
.areia, azulejos. batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento, cal. cre. chapas
Isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
Classe 50
caixas para coberturas, caixas d'água.
Indústria Brasileira
caixas de descarga pra lixos, edificaTítulo
ceies prernoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruTerm-J—ii° 610.603, de 2-10-1963
Classe 16
turas metálicas para construções, lameCia.
Irmãos Francischetti
Para
distinguir:
Materiais
para
conslas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Sno Paula
truções
e
decorações:
Argamassas,
argide junção. lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, mas- la, areia, azulejo., batentes, balaustres.
sas para revestimentos de paredes, ma- blocos de cimento, blocos para pavideiras para construções. mosaicos, pro- mentação. calhas. cimenta, cal, cré.
g
dutos de base asfáltico, produtos para chapas isolantes, caibros, caixilhos, cotornar impermeabilizantes as argamas- lunas, chapas para coberturas, caixas
'Indústria Brasileira
sas de cimento e cal, hidráulica. pedre- d'água. caixas de descarga. para lixo:
gulho, produtos betuminosos, impermea- edificações prensoldadas, estuque. ema.
.
bilizantes, liquidos ou sob outras formas são de base asfáltico, estuas. esquapara 'revestimentos e outros usos nas drias, forros, frisos, gesso. grades. Ia.'
Classe 21
construções, persianas, placas para pa- nelas, estruturas metálicas pira constru. para distinguir: Um aparelho para e.svimentação, peças ornamentais de cimen- côa. lamelas de metal ladrilhos, lana.
tabilizar a roda de veículos
to ou gesso para tectos e paredes, pape/ bris, luvas de iunçao. !ages, lageotas
para forrar casas, massas and-ruídos material isolante contrn frio e calot
Termo n° 610.604, de 2-10-1963
para uso nas construções, párquetes, manilhas, massas para e:vs .:talentos de
E. Lucena S. A. Indústrias
portas, portões. pisos, soleiras para por- paredes, madeiras para construções moMetalurgicas
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- saicas, produtos de base asfáltico, proPematribuco
cos tubos de ventilação, tanques de ci- dutos para totrnar invermeabilizantet
a sargarnassas de cimento e cal hidráu
mento, vigas. viganientos. vissem
lica, pedregulho, produtos betuminosos
Classe 15
tni n ertneabilizantes liquidas 011 sob ouPara distinguir: Abaixa luzes de lam- tras fornias para revestimentas e outros
piáo, abajures de porcelana, adobes, 1.15011 nas construções, persinias. placas
adornos, apanha moscas de vidro, apa- para pavimentação, peças ornamentais
relhos de oluça para sobremesa, .artgios de cimento ou gesso para tetos e parede louça parà uso caseiro, bacias de des, papel para forrar casas DIESSsas
•
latrina, balaustres de cerâmica, botijas, anti-ruidos para uso nas L ontstruções,
bules, caçoilas para molho, candieiros parqueies, portas, portões pisos, ao.
Classe 11
de louça, compoteir-as de faina, confei- letras para portas, tijolos. tubos de -coa, Para , distinguir: Tubos de ferro centeiras, cubos de porcelana, faiança para creta telhas, taegs tubos de vestilação
trifugados
uso caseiro, frigideiras de louça e de tanques de eirr , ivo trina, vigamentos
vIt•
Termo IV 610.605, de 2-10-1963
barro, funis de barro, faiança e /ouça,
"Hinterland" Mercantil Limitada
garrafas de faiança, louça e porcelana,
Bahia
globos de porcelana, jardineiras de ce- Ferragens e ferrou,. ae teNia espé
râmica para jardins, lava dedos de me. ria, cutelaria em gerai e outro, artigos
sa , louça de barro, de cerâmica, faian- de metal não incluidos em outras clasça, porcelana, comum, mantegueiras, mo- ses: Alicates, aldravas, arruelas, arralheiras, potes de barro, de cerâmica. ses: Alicates, aldravas, arruelas arre.
44n13In
faiança e de porcelana, puxadores, re- dores de latas, arrames lisos ou farpa.
ceptaculos, retratos em terra cota, sala- dos, aparelhos de chá e café. assadel:
deiras, saleiros, sanitários, sertans, tabo- ras, açucareiros, brocas, bigornas, bai
'Classe 32
letas, terrinas, tubos, urinós de cama, zelas, bandeias, bacias, baldes, bombo
vidraca ds loa -a. varetas vnsilhas e aferes bules, colheres para pedreiros Para distinguir: Uma publicação impressa
e tl 111:.-v•
crmis p s para

et.cir4sfetvo!rik

$1.1n VST‘IA

atAsii.e.01+

Casse 1
Para distinguir: Tintas, vernizes la
esmaltes
Termo n° 610.808, de 2-10-1963

Akbar Cosméticos Limitada Indústria

Comércio
Estado do Rio de aineirs

" tat 2cgdap

1 ndústria

17alárn caniço,

4
Para disrca
zar e eny,

.a

para ali-

crespOs

Termo no 610.609. de 2-10-1963
Nilo do Carmo Pinto
Estado da Guanabam

24ineainott
Indústria Br.asileira
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, esto.
f..sfos ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armaários para ba.
nheiroa e para roupas usadas, alniofet.
das, acolchoados Para móveis, bancos),
balcões, banquetas, bandejas, domicilia.

132 Terça-feira 14
res, berços, biombos. cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de 4antar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim. e praia, conjustos dP
armários e gabinetes para copa e co
zinha, camas cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola. dispensas, divisões. divans. discotecaa de
madeira, espreguiçadeiras' guarda•roupas, estantes, mesas, mesinhas. meaa.
nhas para rádio e televisão. mesinha
para máquinas de escrever, móveis pa!avisa°, molduras para quadros p'-taretratos, poltronas, poltronasacamas.
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
•
•
vitrines
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Termo n° 610.614 de 2-10-1963
J. Z. Spiyacv
Estado da Guanabara

Paulete Comércio
e Indústria'

Tèrnios ns. 610.620, à 610.623, de
2-10-1963
Lini ficio Leslie S . A . .
.Guanabara

INDVSTIruk BRASILEIRA

Classe 23
Tecidos de linho em peças
• Classe 34
Tapetes, cortinas e panos para assoalhos e aradas. Linóleos, oleados e
encerados

Termo n° 610.610, de 2-10-1963
Veb Farbenfabrik Wolfen
Alemanha

• Classe 36
•
Para distinguir: Artigos de vestsuarios
e roupas feitas em -geral. Agasalhos.
aventais. alpercatas, anaguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouuees. bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chales
Classe 16
cachecols, calçados, chapeus, cintos, cinPara distinguir: Engenharia e constru: tas, combinações, corpinhos, cai,:as de
ções e topo§rafia
senhoras e de crianças, calções calcas
camisolas, camisetas cuecas, ceroulas
Termo ri. 610.616, de 2-10-1963
Imobiliária Gazel Ltda.
. • colarinhos, cueiros, casacos, chinelos,
dominos, echarpes, fantasias, fardas, paGuanabara
ra militares e colegiais. fraldas, galochas. gravatas, gorros, jogos de litigaria. jaquetas leques, luvas. ligas, lenços, mantõs. meias, maiôs, mantas. mandrio, mantilhas, palatos, palas peaho•• Classe 28
ar, peugas, pulover, pelerinas. tam-hes,
Para distinguir: Materiais de espuma
polainas, pijamas, punhos perneiras,
plástica moldados
quimonos, regalos, robe de chambre.
Nome Comerciai
roupão, sobretudos, salsa. suspensorios,
Tênno no 610.611, de 2-10-1963
Termo n.° 610.617, de 2-10-1963
salda de banho. andalias. sweater, chorElisa Faria Rocha
Dias, Leal
Cia. Ltda.
tes, sungas, stolas, soutiens, slacks.
Pernambuco
tales. toucas, turbantes, ternos, nitormes
e vestidos
Classe. 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
CAMISARIA
Acolchoados para camas, colchas. cobertores, esfregões, fronhas, guardanaria
Brasileira
Indústpos. jogos bordados, jogos de toalhas.
lençois, mantas para camas, panos para
Estado da Guanabara
cosinha e panos de pratos, toalhas ie
Classe 32
aasto, e banho, toalhas de mesa, soaPara distinguir: Uma revista impressa
lhas para jantar, toalhas para chá e
Classe 36
café, toalhas para banquetas, guarniTérmo n9 610.612, de 2-10-1963
Titulo de Estabelecimento
ções para cama e mesa toalbinlias
Elisa Faria Rocha
Estado da Guanabara
Termo n.9 610.618, de 2-10-1963
Termos os. 610.624 à 610.625. de
Ernesto Paiva Marques
2-10-1963
Guanabara
Linificio Leslie S.A.

4k°

Imobiliária
Oazen Ltda.

Petis ueira

unric

Meu Caderno

Guanabara

de Cozinha
Indústria Brasileira

,

MISS TAIIORTEX
INDVS"- -"N

Classe 32
Para distinguir: Um livra

•

MiSS

Classe 36
Titulo
Termo n9 610.615, de 2-10-1963
Topenco
Topografia Engenharia e
•
Comércio Limitada
Estado da Guanabaia

Urino n.o 610.626, de 2-10-1963
A. Tavares & Cia. Ltda.
Guanabara

PRASILMA

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais. amido,
amendoim, ameixas, amêndoas. araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, zeite, azeitonas, banha, bacalhau, batas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café cm pó e em grão, camará°, canela
em pau' e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremas
alimentícios, croquetes, compotas, cangica, coalhadas, castanha, ceola, condimentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê, desces, dóces de trutas, espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, enxovas, extrata de tomate, farinhas alimenticias, lavas, fe
cuias, flocos, farelo, fermentos, feita°.
figos, frios, frutas secas. naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, gránulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, bania
mate., hortaliças, lagostas línguas, leite,
'condensado leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, 'ouro; massas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscoa
mostarda, mortadela; nós moscada nozes: óleos comestíveis, ostras. ovas;
paca. patos, pralinés. pimenta pós para
pudins, picIdes, peixes. presuntos, Patês. petit-pois. pastilhas, pizzas pudins; queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu. sardinhas,
sanduiches, salsichas, salmes. sopas eulatadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços. tortas, tortas para alio
mento de animais e aves, torrões, touca,
calho: vinagre
Termo na 610.627, de 2-10-1963
A. Tavares
Cia. Ltda.
Guanabara

A. TAVARES 4, CIA.
LIMITAIN

Indústria Brasileiro

Nome Comercial
Classe 6
Classe 34
Uma peça tranca-motor contra o furto
Termo n° 610.613. de 2-10-1963
Tèrrno n.° 610.628, de 2-10-1963
E.P.B. Editora Pedagógica Brasileira de veículos, motores e suas partes inte- Tapetes, cortinas e panos para assoa- Adolho
Zelma, José Cardoso, Salim
grantes, de sua indastria e comércio
lhos e paredes. Linóleos, oleados e
Limitada
Bubman, Wi son Manih Aboud e Isaac
encerados
São Pall)
Tarmo n.° 610.619, de 2-10-1963
sZelman
Classe 37
Guanabara
Solar Montalves S.A. Vinhedos e
Roupas brancas, para cama e mesa:
Pomares
Acolchoados para camas, colchas, coRio Grande do Sul
bertores, esfregões. fronhas, guardanaa Pg
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
SOLAR MONTALVES lençóis, mantas para camas, panos para
Indústria 13rasileira
cosinha e panos de pratos, toalhas de
INPLISTRIA BRASILEIRA
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
Classo 32
café, toalhas para banquetas, guarniClasse 42
Classe 33
Para distinguir: Edições e comércio de Frbidas alcoólicas e fermentadas, não ções para cama e mesa, toalhinhas
Titulo de Estabelecimento
(cobre pão)
incluídas na classe 3
livros

E

CINE PALACE
FLORENÇA

Terça-feira 14
Termo n.° 610.629, de 2-10-1963
• Pessete & Teixeira Ltda.
Guanabara

DIk1:110 OFICIAL
Termo n.° 610.635, de 2-10-1963
Indústria de Especialidades l'extis
Nova Olinda Ltda.
São Paulo

• EDIFÍCIO
BARÃO DE RUMA

Classe 32
Um jornal
Termo n.° 610.643, de 2-10-1963
Representações Pelegrino Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n,9 610.630, de 2-10-1963
Grá tica 24 de Maio Ltda.
Guanabara

Fabrica de Bebidas Copa Norte

Nome. Comercial

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Imressos em geral
Termo n.° 610.631, de 2-10-1963
Frederico Moller
São Paulo

Termo n.9 610.642, de 2-10-1963
•
Ruy Martins Meixeclo
São Paulo

FOLHA DE SX0 -ftutztJE

'Classe 33
Titulo

24 DE MAIO
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Termo n.9 610.636, de 2-10-1963
Importadora Lubeca Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

IMPORTADORA LUBSCA
INDUSTRIA E COMÉRCIO
LVITADA.

Nome Comercial
• ~n••nnn

Termo n.0 610.664, de 2-10-1963
Newpar — Eletro — Mecânica S.A.,
Guanabara

Têrmo n.° 610.637, de 2-10-1963
Lara Campos S.A. — Importação e
Comércio
São Paulo

Eletro

Termo n.o 610.632. de 2-10-1963
Emreendimentos Comerciais Itatiaia
Sociedade Anônima
São Paulo

Termo n.9 610.645, de 2-10-1963
Neuroar — Eletro — Mecânica S.A.
Guanabara -

," LANA CAMPOS ã/A
IMPORTAÇXO E COMtRCTO

ITATIAIA
Classe 50
Imresoss em geral da requerent,!, a saber: Papéis de cartas, envelopes, contratos, recibos, cheques, notas, faturas,
duplicatas, letras dc câmbio, memoranduns, cartões de visitas e' comerciais
Têrmo n.° 610.634, de 2-10-1963
Tapeçarias Donatelli S.A.
São Paulo

¡TAPEÇARIAS
'DONATELLI S.
Nome Comercial

Classes: 1, 5, 6, 8, 11, zl, 39 e 47
Insígnia
Termo n.° 610.646, de 2 10-1963
(Prorrogação)
Parke, Davis
Company
. Estados Unidos da Arné-ica

E COMÉRCIO LIMITADA
Nome Comercial

Termo n. 9 610.639." de 2-10-1963
Laminação Baukus: S.A.
São Paulo

LAMIN AÇãO BAUKUS 8/A
Nome Comercial

.

Têrmo n.° 610.640, de 2-10.1963
Editora Hotels do Brasil Ltda.
•
São Paulo

EDITORA HOTEIS
DO BRASIL - LTDA.
- Nome Comercial
Termo n? 610.641, de 2-10-1963
Cunit S.À. Indústria e Comércio
São Paulo
CUNIT S/A
"INDÚSTRIA E COMÉRt.-..kv

Nome Comercial

Termo n.0 610.650, de 2-10-1963
Helcimar França dos Santos
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira,
• Classe 8
-•
Rádio, televisão, acessórios de aparelhos
elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas,
tomadas, fios, soquetes) nparelhos fotográficos, cinematográficos, • máquinas
falantes, discos gravados e filmes
revelados

"EGREGI

Têrmo n.° 610.638, de 2-10-1963
Aços Baukus Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

AÇOS BAUKUS -INDUSTRIA

Termo n.9 .610.633, tle 2-10-1963
Etareendimentos Comerciais Itatiaia
Sociedade Anônima
São Paulo

Classe 48
Navalhas, lâminas para navalhas e jogos ou estojos de navalha assentadores de navalhas; perfumaria cosméticos.
escovas para o cabelo, escovas para os
dentes, escovas para as unhas, sabão e
creme para barbear, pincéis para barbear, recipientes e caixas para navalras
e para lâminas e recipientes ou caixas
fornecedoras ou dispensadoras de
lâminas

‘. Termo n.9 610.651, de 3-10-63
Representações Egregi Ltda
São Paulo

Nome Comercial

ITATIAIA Classe 50
Imresoss em geral da requerente, a saber: Papéis de cartas, envelopes, contratos, recibos, cheques, notas, faturas,
duplicatas, letras de câmbio, memoranduns, cartões de visitas e comerciais

ffljg,4G440
c--,-

Mec ânica ' Sm
.
.

Indústria Brasileira
Classe 41
Atum, etc. .

Termo n.° 610 . 649, de 2-10-.963
(Prorrogação)
The Gillette Company
Estados Unidos da América

4EWPÁR

Nome Comercial
Nome Comercial

133

REMEM

Ind.

brasileira

Classe 34
Cortinas e tapetes
Termo n.° 610.652, de 3-10-63
Rogerio Go.ties Camacho
São Paulo

SAWIT
INDÚSTRIlx

.BRASiLEIRA'

'PARE, DAVIS & COMPANY
Deka, Michigan, U.S A.

Classe 2
Para distinguir: Acido fanico ara fins
'Classe 3
sanitários, adubos ara agricultura e horticultura. água de cal, (desinfetante)
Um preparado farmacêutico
água oxigenada. bactericidas, banhos
Termo n.° 610.647, de 2-10-1963
ara carneiros. cloreto de cal para &sin.
The Sheffield Corporation
41, fecção, preparado de creosoto para de.
Estados Unidos da America
sisfecção, preparado &fumador, preparados desinfetantes, pastilhas para destuir insetos, pó para proteger os carneiros contra mascas, pós inseticidas e
para destruir pragas, água de potassa
Classe 8
para fins sanitáriOs, preparados para
Cabeços receptores para uso com siste- destruir pulga se piolhos, preservativos
mas para medir dimensões e semelhantes para 41Ores natural% sabão e preparado
para lavar cachorros, sais para fins agr1Termo n.9 610.648, de 2-10-1963
colas, horticulas, veterinários e sanitáLovens Kemisve Fabriks
rios, formicidas, carrapatecidas, salitre
kticselskab
do Chile, cloretos de zinco, sulfato de
Dinamarca
zLnco, loções medicamentosas para. uso
veterinário, muricidas,,vacinas. sõros especifirn, e reagentes para" fins veteriná,,AviTRE
rios, embrocação para animais, loções
medicamentosas, para uso veterinário,
Classe 4
preparados para esterilizar Instrumento.
Suplementos para rações de animais
cirurgicos

ELECTROJET

ar.
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,Termo n.o 610.653, de 3-10-63
Rogerio Gomes Camacho
São Paulo
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Tira» ai 610.657, de 3-1043 . rinários, sulfatos, superfosfatoa, vacinas
Termo n.o 610.666, •de 3-10-63
Linches Bar Riodão Ltda.
para ames e animais, venenos contra Ba te Restaurante Boneca do Itaim Lida'
São Paulo
insetos, animais e herva daninhas
São Paulo
Classe 4
Para distinguir: Algas marinhas, algo• RIODÁO
dão em rama, âmbar, asfalto, argila reBONECA DO ITAIM
Ind. Brasileift
fratária, areia para fundição e monaziInd. Brasileira
)1
• Chemical
tica, asbesuss azeviche, bauxita, barbas
Classe
41
t 'INDUSTRIA BRASILEIRA Industrial
Lanches de: mortadela, presunto, queijo, e barbatanas de baleia, borracha bruta,
Classe 41
salame, pernil, churrascos e café em breu; cola, cânhamo, cana da India, cabelos ou crio animal, corantes animais, Lanches de: mortadela, presunto, queijo,
liquido
Ciasses: 2 e 46
vegetais ou minerais em bruto, cascas salame, pernil, churrascos e café em
Titulo
liquido
Termo n.° 610.658, de 3-10.63
para curtir, 'cera virgem. 'cardas, cinzas,
Indústria e Comércio de Artefatos de cortiça, caolim, capim. cera animal ou
Temo n.o 610.654, de 3-10-63
Termo n.° 610.667, de 3-10-63
Cimento "Santo Elias" Ltda.
Flanulândia Ltda.
vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre,
Empreza Litoral Cinemas Ltda.
São Paulo
•
São Paulo
estopa, fibras, gomas e colas em bruto
São Paulo
gorduras, grafites e guaraná em bruto,
Pumcruti DIA
' SANTO ELIAS
gomalaca, guta-percha; hervas em bruInd. Brasileira
Ind. Brasileira
to, juta, lã em bruto ,,madreperola, lar.
fira, manganez, minérios, madeiras bruInd. Brasileira
Classe 1
Classe 16
tas. acabadas, semi-acabadas, aplainaTintas
Para distinguir: Materiais para constru- das, e compensadas; macr, óleos em
ções e decorações: Argamassas. argila, bruto; paina, parafina, pasta de papel.
Classe 32 "Termo ri.° 610.655, de 3-10-63
areia, azulejos. batentes. balaustres. blo- de madeira, de algodão ou là, pedras,
- Bar e Café J. J. Ltda.
cos de cimento, blocos para pavimenta- pêlos de animais, penas, penugens. pias- Almanaques, agendas, anuários, álbuns
São Paulo
ção. calhas. cimento. cal, are. chapas sava, pise polpa; raizes, rami. resinas; Impressos, boletins, catálogos, edições
Isolantes, caibros, caixilhos. colunas, sebo,' serragem: talco, terra cOta. turfa impressas, folhetos, jornais, livros iasFat
J23,
pressoa, publicações impressas, revistas,
cha pas para coberturas caixas d'água,1
Ind.ejlejra
órgãos de publicidades, programas racaixas para coberturas, caixas d'água,
Classe 3
.F1
diofónicos e rádio-televisionados, peças
caixas
de
descarga
pra
lixos,
edificaPara
distinguir
cano
marca
genérica.
r
Classe 41
teatrais e cinematográficas,
ções premoldadas. estuque, emulsão de' . Produtos farmacêuticos em geral
Lanches de: mortadela, presunto, pernil, base asfáltico, estacas, esquadrias, estruprogramas circenses
Classe 1
salame, churrascos e café em liquido turas metálicas para construções, lameTê11110 n. 0 610.668, de 3-10-63
las de metal, ladrilhos, lambris. luvas Solventes e dissolventes minerais para
Tertno n.° 610.656, de 3-1043
tintas,
vernizes.
esmaltes,
preparação
Organização
Arthur Vieira S/C
de junção. !ages. lageotas. material isoQuímica Industrial Soraya Ltda.
, São Paulo
lantes contra frio e calor, manilhas, mas- para o aperfeiçoamento do aço, absorSão Paulo
sas para revestimentos .de paredes, ma- ventes, preparações e cores derivados
deiras para construções. mosaicos, pro- do alcatrão, tintas e vernizes a álcool,
FEBRAN
dutos de base asfáltico, produtos para preparações para -colorir, tinturas coIn NYA
tornar unpermeabilizantes as argamas- rantes, laca e verniz para corrigir, maInd. 2rasileirà
rasileiral
sas de cimento e cal, hidráulica. pedre- térias corantes e descorantes, preparaClasse 1
gulho. produtos betuminosos, impermea- dos para vulcanizar e soluções titulaClasse 8
Para dlatinguir. Absorvenies acetona, bilizantes. liquidos ou sob outras formas das, tintas e vernizes para couros, tiraou gesso para tectos e paredes, papel manchas, hiposolfito de sódio, cloreto
ácidos. acetamento e coloraçao de fi- to
Aparelhos
de
ar
refrigerado e condipara revestimentos e outros usos nas.
bras. tecidos, wuros e celulose; água construções, persianas, placas para pa- de sódio, soluções para reveladores, so- ciodos, aparelhos fotográficoa acendeeu, alcool, albumina. anilinas, •lume*. vimentação, peças ornamentais de cimen- lução para fixador, nitrato de cloreto dores automáticos, aparelhos deterilialvalarte, alvejantes industriais, alumí- para forrar casas, massas anti-ruidos de amônio, cloreto de potássio, bromu- :adores. alto falantes e amplificadores
nio em p6. amoníaco and-incrustastes. para uso nas construções. parquetes. reto de amônio, potássio e sódio, 'iodu- de som. bebedouros de água refrigeraaati.oxidautes, ardi-corrosivos, anti- de- portas, portões, pisos, soleiras para por- reto de amónio, ácido nitrico, alumen, dos, balcões frigoríficos, balanças, bartemestes, azotatos, água acidulada para tas. tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- carbonato de sódio, idrosofito, idroqui- beadores elétricos, condicionadores de
actunuladoria. água oxigenada ara fins cos tubos de ventilação, tanques de ci- nina, água oxigenada. água raz, álcool ou automáticos de voltagem, exausta
para fins industriais, alvaiade, anti-cor. res, extintores de incendiei, estufas, foindustriais, amola: banhos ara galvanimento, vigas, vigamentos. vitreis
rosivos, sais de arsênico usados na in- gões à lenha, á gás, elétricos ou a
zação. benzina. benzo'. betumes, bicar.
dústria, corantes para uso na indústria querozene, gravadores de som e de imaTermos na. 610.657 a 610.661 e
boaato de sódio de otássio; cal virgem
mineral, creosoto para indústria, coran- gens, isqueiros, irradiadores de 'Tio ou
610.663, de 3-10-63
carvões, carbonatos. catalizadores. cela
loas. chapas fotográficas, composições Hemolabor Laboratórios Farmacêuticos tes para uso na indústria mineral, dis- calor, lavadoras de pratos e talheres
•
Ltda.
solventes, glicerina para uso na indús- lavadoras de roupas, máquinas de laestintoras de Incêndios, cloro. corrosiSão P-ulo
tria, carbonate de magnésia, oxigênio. var roupas, máquinas de secar e passar
vos. cromatos, corantes. creosotosi despotassa para uso na indústria, cloreto roupas, microfones, refrigeradores docorastes; desincrustaates dissolvrntes,
UM9LABOR
de zinco, cloreto de cálcio, ácidos, ar- mésticos, comerciais e industriais resisemulsões fotográficas, enxofre, éter, esIna. ti*osnRi]
sênicos, bicromatos, carbonatos,
maltes. estearatos; fenol, filmes sensibitências elétricas, resfriadores. relays
cloretos e sulfatos
lizados para fotografias, fixadores, flui(relés), reguladores de voltagem, refridas para freios, formol, fosrattos indusgeradores a compressão e absorção.
Classe 2
Termo n.0 610.662, de 3.10-63
triais. fluoretos. fundentes para solda;
Hemolabor Laboratórios Farmacêuticos sorveteiras elétricas, transformadores de
galvaaizadores gelatina para fotografias Substâncias e preparações quimicas usavoltagem. termostatos. torneiras de
Ltda.
das
na
agricultura,
na
horticultura
na
compressão, ventiladores elétricos doe 'pintura. giz. glicerina: hidratos. tudroaanitártos,
a
BRASCOVJW
veterinária
e
para
fins
eulfitos; impermeabilizastes. toduretoa;
mésticos, comerciais e industrias
Ind.
brasileira
lacas: massas para .pintura. magnésio. saber: adubos. ácidos sanitárias águas
Termo n.o 610.669, de 3-10-63
mercúrio; nitratos, neutralizadorea. ai- desinfetantes e para fins sanitários,
Ugo Notaroberto
troceltilose; óxidos. oxidaates. óleos pa. apanha-mosca e insetos Is de goma e
Classe
10,
papel ou papelão), álcalis. bactericidas,
São Paulo
ra pintura. óleo de linhaça;, produtos baraticidás, carrapaticidas. :mal creso• Ampolas
químicos pára impressão &assa .adus- talina, creosoto. desodorantes desinfeTermo n.• 610.664, de 3-10-63
trial. papeis emulsionáveis, para a foto. tantes, defurnadore& exterminadores de
grafia. papeis de turnesol. papeis bebo pragas e hervas daninhas. esterilizan- Empresa de Transportes Barbosa Ltda,
São Paul
gráficos e rellocopista, peliculas
tes, embrocações para animais enxerpapeis
para
fotografias
e
análises
yds,
tos, farinhas de ossos, fertilizantes, fosBIRB0SA
de laboratórios, pigmentos, potassa. pós fato& formicidas, fumigantes, . fungiciind.
Brasileira
metálicos para a composição de 'latas, das, glicose para fias veterinários guapreparações para fotografias. produtos no. herbicidas. inseticidas. insetifugos,
Classe 50
para niquelar. pratear e cromar. produ- larvicidas, microbicidas, medicamentos
• Impressos
tos' para diluir tintas. prussito; reativos para animais, aves e peixes óleos deremovedores. reveladores: sabão neutro sinfetantes e veterinários. Petróleos saTermo ri.° 610.665, de 3-10-63
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes. nitários e desinfetantes, papei fumegaImobiliária Stela Maris Ltda.
Classe 36
São Paulo
salcatos, soda caustica. soluçêes guiam- tório, pós inseticidas. parasiticidas. funPara disiiaguiri Artigos de vestuários
cas de uso industrial, solventes sulfa- gicidas e desinfetantes, preparações e
e roupas feitas em geral: Agasalhos
to*: tintas em pó, liquidai, solidas ou produtos inseticidas. fermicidas. desinDIEtt'alaltIlra
aventais. alpercatas, anáguas. blusa'
pastosa para madeira, ferro. • paredes. fetantes e veterinários raticidas, remébotas. botinas. blusões. boinas babacoast.-uções, decorações, couros. tecidos. dios para fins vete-inarios. sabões vetedouros. bonés, capacetes cartolas, caradesintraes
:ais
para
fins
Cias-50
fibras, celulose, barcos e veiculos, tal- rinários e
puças, casacão, coletes, capas, chales.
Impressos
ce Industrial, thiner; vernizes; zarcão i agrícolas. horticulas •'sanitários P vete-
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Teimo n.° 610.674, de 3-10-1963
cachecols, calçados, chaéupa, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças Transportes e Turismo Miramar Ltda.
São Paulo
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas. camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, eckarpes. fantasias lamas „,ara militares, colegiais. fraldas. galochas, gravatas, gorros. logos de lingerie, jaquetas. leques,
luvas, ligas, lenços. mantós,
maiôs, mantas mandrião mantilhas. paClasse 21
letós. palas, penhoar, pulover, Pelariam, ônibus e micro-ônibus para transportes
peugas, pouches, polainas, pijamas. pucoletivos
nho, perneiras. quimonos, regalos.
Termo n.° 610.675, de 3-10-1963
robe de chambre, roupão. sobretudos,
Confecções Fecoto Ltda.
suspensórios, saidas de banho, sandálias
SI() Paulo
aweaters, shorts sungas. :tolas, soutiens. , slacks. tater, toucas, turbantes,
ternos, unifounes e vestidos

MIRAMAR

Janeiro de 1964 135:

(Seção El)
Têrmo a.° 610.681, de 3-104963
Irmãos Vecchi
São Pau.to

oito mscANICJ
sio 302
Classes: 8, 21 e 33
Titulo de Estabelecimento
Termos na. 610.682 e 610.684, ck,
3-10-1963
Indústria de Bebidas e
Tirol
Conexos S.A.
São Paulo

FREGOTEX

Ind. Brasileira

Termo n.9 610.670, de 3-10-63
Refisa — Refrigeração Industrial S. A.
São Paulo

Classe 36
Artigos da classe

NO. BRASILEIRA

Class,. -.
Termo n.9 610.676, de 3-10-1963
Fornecedora Paulista de Aços e Metais Aguardente, anu, aperitivos. bagaceira,
batida:, brandy, bitter, cachaça, cerveFopame Ltda.
jas, cidra, conhaque; .,extrato de malte
fermentado; krnet; genebra ¡jengibirra:
tORDIECEIYJEA
kirsch, kummel, licores:
gin.
PAULISTA DE
maarsquinhos; nectar; pipermitn ponAÇOS
E
=mus
IND. BRASILEIRA
ches; rum: suco de frutas com álcool;
FUMAM LIDA
vinhos, andka e whisky
weemeeemew
, Classe 43
Agua mineral ,água mineral artgricIal,
São Paulo
água tônica, guaraná, gasosa, laranjaClasse 6
Nome Comercial
da, refrescos em geral e soda limonada
Para distinguir máquinas frigorificas,
Termo 12.* 610.677, de 3-10-1963
balcões frigoríficos, geladeiras indusTermo n.9 610.683, de 3-10-1963
C.E.B. — Cia. Editõra Brasileira
triais
Luiz Gonzaga de Oliveira
São Paulo
São Carda
Termo nP 610.671, de 3-10-63
Alfredo Fantini
São Paulo
Ind. Brasileir
CARNE". BANCARI0'.

REFISA

cita para máquinas. copos de borracha
para centro de "mesa, calços de borrapara freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições _para
traSveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiculos,
lancheiras para escolares. laminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador, pedal de partida, paras para businas;
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, eanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, -Ta.esembaio e isoladores, suportes, aimipneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partida, salto, solas c solados
de borracha, surdinas de boiracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tijelas,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha, para elaboracão
_
de substâncias químicas
• Is
Classe 36
Calç.,dos para homens, senhoras e
crianças e sandálias
Termo n.° 610.687, de 3-10-1963
Jundial -- Agro Pecuária S.A.
São Paulo

3uNDIL

Brasileira

•

Classe 19

Animats vivos, aves, bovinos, caprinos,
"ELE E ELA"
equineos, galináceos, ovos em gamai,
PRORROCTO
Classe 32
inclusive do bicho da seda e suínos
• SIO PpLO HIC
Artigos da classe
•
arta
Ind.. Brasi eira
Termo n.° 610.688, de 3-10-19
Termo n.° 610.678, de 3-10-1963 j
Auto Viação Sudoeste Ltda.
Classe 50
Corpan Comércio e Representações de
at
Impressos
para
uso
em:
—
Cheques,
São Paulo
• Classe 44
Artigos Nacionais Ltda.
e
duplicatas, envelopes, faturas, notas
São Paulo
Cigarros
promiss666rias, papel de correspondên14
cia e recibos, impressos em cdadrótazes,
Termo n.° 610.672, de 3-10-63
SUDOESTE
4/.
placas, tabuletas e veículos e bilhetes
Companhia União dos Refinadores
CORPAB
impressos
I'
Açúcar e Café

•

São Paulo.

Ind.. Brasileirk,
Classe 36
Artigos da classe

Têrmo n.° 610.679, de 3-10-1963
Carlos Paes de Mendonça
São Paulo

Têrmos as. 610.685 ã 610.686, de
3-10-1963
M.S.M. -- Artefatos de Borracha
Sociedade Anônima
.
SR) Pauto

SATHIE
Ind.. Brasileira

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
3, 11. 12, 33, 50, 49, 41. 14 . borracha, artefatos de borracha para
Téi=mo n." 610.673, de 3-10-1963
23, 36 e 37
: veiculos, artefatos de borracha não In!meça S.A. Indústria Malharia e
Titulo
&tidos em outas classes: Arruelas, arConfecções Afins
golas, amortecedores, assentos para caTérmr) n.° 810.680, de 3-10-1963
São Paulo
deiras, borrachas para aros, batentes de
Cotran — Cia. de Transportes S.A. cofre, buchas de estabilizaoor, buchas.
São Pado buchas para junaelo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para tePROFROGAÇAO
lefenes, borrachas para carrinhos indusCOTRAN
Ind. cii ejra
triais, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas, cochim
Sao Paulo—Capitai
de motor, câmaras de ar, chupetas cor3t)
dões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borMalhas de lã ou de algodão, camisetas.
Classe 33
racha, chapas e centros de mesa, corabrigos, malhas, camisas, paletós, vesdas de borracha, cápsulas de borracha
çj
Transportes rodoviários e carus
tidos de esporte, pulowers e casacos
Classe 11
• C.afé

I

Classe 2,
Para distinguir: Veiculo& e suas partp
integrantes: Aros para bicicletas, sutilmóveis., auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos
breques, braços ara veiculas, bicic/ea
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros- ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanquei, carros-irrigadorea carros, caeroças, carrocerias, chassis, chaaa
aliares p.tra veiculo:, cubos de veiculo •
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para velculos, direção, dela..
gadeiras. estribos, escadas rolante:2. elevadores para passageiros e para carga
era/ates par) ea aaoa, eixos de direçlc%
4relos, fronteiras para veículos, guidão,
loco/ia:ativas, lanchas, motociclos, mulita.
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantbei,
rodas para bicicletas, ralos para blcicle:
tas, reboques, radiadores para veiculo,
rodas para veículos. selins, triciclo tirantes para veículos, vagões, velocipedez, varetas de controle do afogador
acelerador tróleis, troleibus, varara le
carrns, toletes para •carros •

1 3b
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Térmo n.° 610.689, de 3-10-1963
Farmácia . Ayrosa Ltda.
São Paulo

.AIR USA

Classe 3
- Produtos farmacêuticos
Termo n.° 610.690, de 3-10-1963
Indústria e Comércio de jersey
"Sibecas" Ltda.
São PPulo

SIBECAS
Classe 23
Tecidos em geral
Termo n.° 610.691, de 3-10-1963
Lia Myrian Altilio Levy
São Paulo

CULTURA
TURISTICA
Classe 32'
Uma revista
Termo n.° 610.692, de 3-10-1963
Nicolau Pedro Antibas
São Paulo
SAIASORTE
SAIA DA SORTE

-
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tte papel transparente; pratos,. paPell;
soa, papéis de estanho e de alumiem,
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 impermeável
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulhe impermeabilizado.
papel para encadernar,' papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhoa. papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de . papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel.

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns Impressos, cartazes, catálogos. jornais nacio
riais e estrangeiros, publicações impressas. revistas. Propaganda em rádio
televisão, jornais, programas radioifiiii
cos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas' impressas •
Classe 25
Arvores de natal, bibelts, bolas para enfeites de árvores de natal, cartas geográficas, cartões postais, cartazes, diaplays. desenhos artísticos, desenhos decalcomania para tecidos estátuas. estatuetas, estampas, gravuras, trutas de
vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias, frutas de louças, figuras Para
enfeitar bolos de aniversrios, batizados
casamentos e outras quaisquer comemorações,
gravuras imagens, letreiros manequins, maquetas, obras artistica& obras de pintura, painéis e cartazes para decorações e para exposição.
projetos, mostruários de mercadorias
diversas e para propagands.s, suportes
artísticos para vitrines, estatuetas para
adornos e para fins artisticos, e
taboletas
Clasàe 28

- Classe 36
Frase de propaganda
Térmos ns. 610.693 a 610.696 e
610.698, de 3-10-1963
Cia. Ltda
K. Amemiya
São Paulo
UNIVERÇOk

Ind.. brasileira
Classe 35
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. aluas (em bratico) álbuns
para retratas e autógra'os . balões (ex.
teto para brinquedos), blocos . para
correspondência, blocos . para calculos.,
blocos para anosações, bobinas brocha,
tas não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão cadernetas. caderaos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões *de visitas, cartões comerciais, cartões indicas. confeti. çartolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para 'desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegrá gicas. cadernos de lembranças. carretéis de papelão; envelopes. enválucros para cha
rutos de papel, encadernacão de papel
ou papelão. ettiquetas: fôlhas indicas.
%lhas de celulose: guardanapos; livros
são impressos. livros fiscais, livros -de
contabilidade:- mata-borrão:. ornamentos.

Para distinguir: Afteiatos ie mataria

plásticos e de nylon: Recimeates tabricados de material plástico. -evestimentos confeccionados de subsiáncias animais e vegetais: Argola& sçucareiros.
armações para óculos. bu,es. bandejas,
bases para telefones. baides. bacias.
bolsas, caixas, carteiras. zb.. i,-as, cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas,
caixas para aconclicionamentc de alimentos, caixas de mataria' plasticc
para baterias, coadores,. coma. canecas.
colheres, conchas, cestas para pão cestinhas, capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais para veiam
caixas para guarda de obje-as .:artuchos,
coadores para chá, descanso para pratos, copos e copinhos de plástico vara
sorvetes. caixinhas de plástico para sor.
vetes, colherinhas. pasinhas. garfinhos
de plásticos para sorvetes. forrainhas
de plástico para sorvetes, discos de
mesa, estojos. estojos para óculos, embalagens de material plástico para 'sorvetes, ,estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, escoadores de pratos. massas antlruIdos, formas . para doces, fitas isolantes, filmes virgens, fios de celulose,
fechos para .bolsas. facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras.
guarnições Para porta-blocos, guarnições para liquidificadores e para batedeiras de Frutas e legumes. guarnições
de material plástico para utensílios e
objetos, guarnições para bolsas, garfos,
galerias para cortinas, jarros. laminados

lááticos, lancheiras, manteguelras,
orinóis, prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiro& pás de cosinha, pedras pomes arficiais, porta-pão, pulseiras para relógios, protetores para documentos. puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-n,queis, porta-notas
poria-documentos, placas, reisites, rodinhas, recipientes, suportes, suportes para
ladrilhos e adesivos -para azulejos,
peças, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústria textil. colas usadas nas indústrias,
guasdanapos. saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material pai.
fico,' sacolas, sacos. saquinhos vasilhames para acondicionamento. vasos. atearas, colas a frio e colas não incluidar
em outras classes, para borracha para
curaumes, para marcineiros, para carpinteiros, para vidros: pasta adesiva para
esmeril em pedra, em pó, em disco.
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos adesivos
de calçados
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila. areia, azulejos. barscaes talaustres
blocos de cimento, blocos pssra pavi.
mentaçao. calhas, cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo.
edificações premolciadas estuque, emulsão de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, prades, janelas estruturas metálicas para construções. lamelas de metal ladrilhos, NAU
bris, luvas de junção, (age& lageocas
material Isolante 'contra Inc
i' e calor
manilhas, massas para revessmentos de
paredes, madeiras para construções, mosaicos produtos de base asfáltico. produtos para totrnaz impermeabilizantes
a sargamassas de cimeno e cal hidráulica, pedregulho, p.odutos betuminosos
permeabilizantes liqukl,:s ou sob outras formas para revestansntos e outros
usos nas construções. persianas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de. cimentc ou gesso para retos e paredes, papel para forrar :asas. massas
ánti-ruidos para uso nas construções,
parquete& portas, portões pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto. telhas, tacos, tubos le ventilação,
tanques , de cimento, vigas vigamentos.
vitrõs. venezianas
Termo h.' 610.697, de 3-10-1963
"Alceinar" — Empreendimentos e
Construções Ltda.
São Paulo

ALCEM,A
Ind. Brasileira
Classe lb
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chasmas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, mas-
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sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar . impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica. 'pedregulho, produtos betuminosos. unpermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas; massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos. vitrós
Termo n.° 610.699, de 3-10-1963'
"Turbex" Distribuidora . de Acessórios
para Indústrias Ltda.
São Paulo
TURBEX
Ind. Brasileira'
Liasse 21
Freio (parte integrante do " veiculo)
mecanismo para acoplamento de veiculo: ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amortecedores de choques, paracroques, carro,
ônibus, automóvel, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas'. de cambio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barros de tração, barras
de direçâo, cabos de veículos; carrocerias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veiculos, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices, molas, motociclos, mancais de valemo*.
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões. porta-rodas, parabrisas, para.
choques, pistões, rodas, reboques, tambores de freios, varetas de velculos,
bicicletas, motocic.istas, retentores, aros
para bicicletas, oraços para velculoa,
crapas circulares para veiculos, cishot
de . veiculos, desligadeiras Fronteiras
para velculos, motociclo manivelas.
para-lamas, vararas de controle do
afogador e acelerador
Têrmo n.o 610.700, de 3-10;1963
Marcenaria Pica-Pau Ltda.
São Paulo

PICA—Pgr

Ind. Brasileira
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, Inclusive móveis para escritório. Armários, armaárlos para banheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de Jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e azinha, camas: cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, diva -ns, discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda•roupas, estantes,. mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão. mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas-camas,
prateleiras porta-chapéus sofás,
sofás-camas. travesseiros e
. vitrine-

