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ANO XXII — N.' 14

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DECISÕES
DO MINISTRO
Rio, 15 de janeiro de 1964
'lhe Scottish Woolen Trade Mark
ia doo Limited — Recorrendo
do despacho que deferiu o pedido
de registro da marca: Scotty Gravatas c Confecções Limitada.
O Ministro exarou o seguinte
despacho:
NSOC

Conheço do recurso, nos têrtnos
do artigo 15. da Lei número 4.040,
de 79 de deztnbro de 1961, neõo provimento de acórdo com o parecer do
órgão técnico, no sentido de que
não ocorre, nos caso, colidencia cap ‘ tz de induzir o consumidor em
Em 8 de janeiro de 1963.
RArediente do Secretário
dá Indústria
Dia 15 de janeiro de 1964
Dunlop Rubber Company Limited
- Recorrendo do despacho que indeferiu o pedido de privilégio de
invenção para correia de transmissão
.1perfeiçoada
têrtno número .....
31.327.
O Secretário da Indústria exarou o
termos do parágrafo único, do artigo
seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto, nos
50, da Lei 4.048, de 29 de dezembro
de: 1961, e da Portaria Ministerial
' , úmero 216, de 27 de outubro de
19 63, e lhe dou provimento para
onceder a patente, nos termos das
aracterlsticas de fõlhas 47 do processo, reformando, assim, o despacho
lecorrido de Rilhas 30v.
Sio de Janeiro, 3 de inetro de
1964.
C. Martins — Recorrendo do
despacho que deferiu o têrmo número 54.852 — privilégio de invenção
fmra aperfeiçoamelos e minstrumen(0A de escrever.
O Secretário da Indústria exarou
k) seguinte despacho:
Conheço do recurso nos termos
s',0 parágrafo único do artigo 50, da
Lei número 4.048, de 29 de dezembro de' 1961, e da Portaria Ministerial número 216. de 27 de setembro
de 1963. e lhe' .nego provimento
, ,.•
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
para manter o despacho recorrido
que aplicou o artigo 7 do Código
de anterioridade Impeditivas e assim,
possuir o requesito da novidade.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de
1964.
Arbame Sociedade' Anónima —
Material Elétrico, Metais e Ferragens — Recorrendo do despacho que
deferiu o têrmo número 56.348 —
Modelo de utilidade para nova disposição e mcomutador elétrico do tipo pendente (pêra) , do requerente
Indústrias plásticas e eltro mecanica
panam limitada.
O Secretário da Indústria exarou
o seguinte despacho;

:na

Conheço do recurso nos Cérmos do
parágrafo único do artigo 50, da Lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961,
e da Portaria Ministerial n° 216, de
27 de setembro de 1963, e nego
provimento ao mesmo de faias 35,
para manter o despacho recorrido de
fólhas 34v., que aplicou o artigo 7°
do Código ..da Propriedade Industrial,
inclusive por não haver anterioridade impeditivas a observar.

Luzalite Comércio e Indústria
Ltda. — .ReCorrench. do despacho
que deferiu o termo 60 674, modèlo de utilidade para novo modClo de vidro para caramelos e
bombons, do requerente Bombonieres Rotativas Sam-bar Inciústrit. e Comércio Ltdtt.
O Secretário da Industrie exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso, nos termos
do parágrafo único do artigo 50
da Lei n.° 4 048, de 29 de dezembro de 1961, e da Portaria Ministerial 216 de 27-9-63, e lhe nego
provimento, para manter o despacho recorrido de fls. 68, que
aplicou o artigo 7. 0 da Código da
Propriedade Industrial, na ausência de comprovação de falta de
novidades.
Rio de Janeiro, 6 de jelleir0 de
1964.
. Indústrias Reunidas Irmãos
Spina S.A. — Recorrendo clo des
pacho que deferiu o termo número 60.725, modêlo cle utilidade
para modelo de pasta colecionadera de documentoa ou livros de

Hermogenes Miranda — Recorrendo do despacho que deferiu o
termo 64.522, modelo de utaiactde para nova disposição em tem.
pas para liquidificadores, do refolhas soltas, do requerente José -querente Ottone Brentani.
Cardoso de Moura e Ary Moacyr
O Secretário da Indústria exa.
Mari.
rou o seguinte despacho:
O Secretário da Indústria exaConheço do recurso, nos termos
rou o seguinte despacho:
do 9 único do artigo 50 da Lei núConheço do recurso interposto a mero 4.048, de 29-12-81, e da Porfls, nos têrmos do 9 único do ar- teria Ministerial n.o 218 de 27 de
tigo 50, da lei n.o 4.048, de 29 de setembro de 1963, e lhe dou prodezembro de 1961, e- da Portaria vimento para reformar o despaMinisterial n,o 216, de 27 de outu- cho recorrido de fls. 11v. para
bro de 1963,. e lhe dou provimen- denegar a patente, com aplicação
to ao recurso para reformar o do artigo 11 (I 1. 0 do Código da
despacho recorrido de fls. 28v., e Propriedade Tndustrial (a falta de
denegar a patente requerida, por dos laudos técnicos de fls. 31, 32)
falta de novidade, com aplicação dos laudos técnicos' de fls. 31 52.
do artigo 11 1. 0 do código da
Fábrica de Pinceis Tupi Ltda.
Propriedade Industrial.
— Recorrendo do despacho que
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de deferiu o termo 77.498, modelo de
utilidade para novo elemento de
1964.
fixação para brochas de pinceis.
Eugênio Bonetti — Recorrendo
O Secretário da Indústria exatio deepacho que deferiu o peaido
de modelo de utilidade para en- rou o eaguinte despacho:
xugador extensível para roupa,
Conheço do recurso, nos termos
termo 62.151, do requerente Fer- do parágrafo únicc do artigo 50
Augusto
da
Silva
Manando
da 'Lei n.° 4.048. de 29 - 12 - 1961. e
chado.
da Portaria Ministerial o 216 de
O &.,.cretário da Indústria exa- 27-9-1963, e lhe dou provimento
pare manter o despacho recorrido
rou o seguinte despacho:
de fls. 20. eme n.olicou o artigo 10
Conheço do recurso nos termos do Código da Prooriedade Indusdo 9 único do artigo 50 da Lei nú- trial. observados os pareceres técmero 4.048, de 29-12-61 e da Por nicos de fls. 64, 68v. e 73.
tarja Ministerial n.o 216 de 27 de
setembro de 1963 e lhe dou provi- DECISÕES DO SECRETARIO DA
mento em parte, para manter oj
INDÚSTRIA
•
despacho recorrido de lis 20v.,1
concedo a patente com o pontos'
Rio, 15 de janeiro da 1964
característicos de fls. 61.
J. D. Riedel E. de Haên Cia.
Termo:
Ltda. — Recorrendo do despacho
N.° 62.151 — Modelo de utilida- que indeferiu o termo 100.087,
de para n5vo modelo de enxuga- marca Degalol.
dor exteneivel para roupa — ReConheço dó recurso, nos termos
querente: Fernando Augusta da do 9 único do artigo 50 da lei núSilva Machado — Estado da Gua- mero 4.048. de 29 de deembro de
nabara, depositada em 23 cie maio 1961, e da Portaria Minieterial
de 1952.
mero 218 de 27 de sekemLro de
1963, e lhe dou provimento para
1 — Novo modelo de enxugador conceder o registro da marca piei.
extensível para roupas, reivindi- teada a fls. 2, por ausênc's de
cado e caracteriado pelo rate de anterioridade impeditiva. em virser constittide de dois corpos com tude de não ter sido prorrogado o
vários tube s e varas, os quais de- registro n.o 33.178.
pois de embutirem kb no ou tro, Por
Carlos Natale Recorrendo do
meio da introducão das varas noe
tolhes formam um conjunto de despacho que indeferiu o termo
167.845, 'marca Natale.
retângulos retráteis, .
O Secretário exarou o seguinte
Total dos pontos, publicado
despacho
corno retificação

(

t

Seção IN)

Ó1/RIO OFECIAL.

2O2 Terça-feira 2'.n

Jane:ro zle 1964

•EXP-EDIENTE

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
-fevereiro de cada ano e :às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar á remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanti
à sua aplicação, solicitamos
usem os Interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor . do'
9 às 17,30 horas, no máximo
dm In chi I
Corr.% rolo
•
Tesoureiro do Departamento
t.gé 72 horas após a salda deSi
"impreseo naa eficineedo Departamento de In.prenaa Nacional
de Imprensa Nacional.
órgãos oficiais. *
- Os suplementos às edi- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais 16 se
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
re::salvadas, per quem de di- 11EPARTiçõES E PARTICULARES
os sone:darem no ato. da °uireito, rasuras e emendai.
Capital e interior:
Capital e Interior:
- notara.
Excelumdas as para o
Semestre . . • 'Cr$ °moo Semestre . . Cr$ 450,00 - O funcionário público feerierior, que serão sempre Ano
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00 deral, para fazer jus ao des1,r ais, as assinaturas poderconto indicado, deverá 'prova:
Exterior:
se-ão tomar, em qualqaer
esta condição no alo da assig Exterior:
por seis trimaex ou ant ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00 nutrira.
- O custo de cada exemplar
- As assinaturas -Vencidas
pe4erão ser suspensa, sem parte supericir do enderêço vão continuidade no • recebimento atrasado dos órgãos oficiai'
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescimi..g.so pretiro..
Para faci!itar aos assinantes de registro, o inés e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se' do mesmo
renouaçãxs com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por, ano
a verificação do pra:o de vali. que (indará.
decorrido. .
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
c`e de _suas ,assinaturao„ na
- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais, dtáriamente, até às
o enate" -Amem.
13 horaw, exceto aos sábados,
, ALBERTO DE BRITO PEREIRA
girando deverão fazê-lo até às
CHEFE DA sacio eu wersAçao
CIMee PIE MD 111111•WC O Da oung. icAç eut a
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURLO FERREIRA ALVES
tes á matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deiiaçÂO 111
verão .ser formuladas por es(
•••••n•~1.1.4. 44.• m.e.adboraffê. O pi arfam. n lho
-••••
orno; á Seção de Redação, das'
Péaa.10.al âo Propelmod•4a
•
Minto trieNew
indu n M 1*$ Id

Conheço do recareo,- nas Ulmos
do II único dó artigo 50 da Lei
4.C48, de 23 de dezembro de
1S3 1 . e da Portaria 14,1inisterial
n.° 216 de 27 9-IS-31. e doa provimento ao meemo para ra l'orrnar e
del:eecho rec irrid.o de fls. 15, em
virt-ede de ter deeetpereeido o kmpeeento, de-.ice'rdo coint a Inf. 0 - 111 açãO. de fie 12v. de não' ter
s'do• prorrogedo a vieera:ia da
.
m •-:eca 49 . 558 ea- e lã
e
LaeticiAe.et:TOS
. Alba S.A:
- Recorrennica
do do desoaeho qae ind efe riu o
171.529. merca Alba.
O Secretária da Iro:lá:trio exar. • t o eeeuinte dee-enche:
C.r.heço di ect.jrO interposto a
fl- ros. t:rmoe do fi ente° do arde det' Z.3. da lel 4 '43 de
' ,.)ml-;to de 1 1;5; e da Portaria
Çr'el n 216, de 27 de outubro
de ICi13, e he •er,u pn telmcn to
aare recama* o, despacho recorrido de fls. ; 1.1." • para conceder.°
rcat,:tro em virtude ,de . e•e anteimpeditive. da mesma Int-ree:rda e ;1. ti m poesibilitar a
cota extendar a outros produtos
cie rneema ela ka 4, a marra Alba.
rarraotera,pi ca Ltda - Recor-

rendo do deapecne que deferiu o
térreo 179.532. Cl nrea Oaigeotriein do requerente Viee's 7..ndustr$al
lirarnincéutnca Ltda. O Secretário da IndÚStea eXa)
,
eeu o tettlif acapache:
,
• • nós 1 ermos.
CConheçorecurso,
do § Único dó artigo 50 da LeVniimero 4.048. de.29, de .dezembro de
1951 e da Portaria.Minie(,rial
iaero 216, de 27 .de setembro. de
1963e ' lha neg.j.Provirnento, par
inkSier o despacho' : fee'Otrt-dO
haver
f4, em virtude de
eopPeetaçlk)
evtae e
•Wildíkrketa
.•
ftt

marca registaaca Gargeotricon e 1963, e lhe nego provimento para Lei número 4.048, de 29 de dezembe
'manter o despacho recorrido, de de 1961, e da Portaria /vlinisteri!
do recorrente. Gargotricil.
fls. 13 v., por não ser aplicável à número 216, de 27 de setembro
Francisco Fileepo Neto - Re- espécie o artigo 95, n.9 17 do Código 1963, e lhe nego provimento pai
correndo do despacho que inde- da Propriedade Industrial e de AN manter o despacho recorrido,
fls. 13 V. que aplicou o artigo 93
feriu o termo 180.827, marca Ri- mero 93, do mesmo Código.
da propriedade Industrial de;+
'alente.
S. A. • Superba Grande Fábrica de Código
vido à diversidade de aplicação de
Artefatos
de
Borracha
recorrendo
O Secretário da Inclestaa . exa- do despacho que indeferiu o têrmo produto, a pretensa impeditiva com4
e a pleiteada come
rou o seguinte deepacho:
número 239.650 - marca: Superba. analgésico
vermífugo.
Secretário
da
Indústria
exarou
O
Conheço d °recurso nos têrmos
Jacob Bas/san & Pilho Ltda. e Be.
do único do artigo 5 .) da Lei o seguinte despacho:
Máquinas S. A. - ambos
. (21 4.048, de 29 de dezembro de - Conheço do recurso, nos termos moreira
do despacho que deferil
1561, e -da Porta ria Minister i al nú- do parágrafo único, do artigo 50, da orecorrendo
termo 304.405 - frase de propa.
Lei
número
4.048,
de'
29
de
dezembro
mero 216 de 27 de setembro de
A Pechincha do Dia - do re1961, e da Portaria Ministerial gande:
1963, e lhe nego* provimento para de
querente: Agostinho Setti S. A. número
216,
de
27
de
setembro
de
manter o de :pacho recorrido de 1963, e lhe nego provimento para Comércio,' lAxportaçãq e Importação.
NI. 16, que bem aplicou ao caso manter
o despacho recorrido, que •O Secretário da nidústria exaroi
o artigo 95 n. o 5 do Código
aplicou o artigo 95 n.9 17, do Código o seguinte despacho: •
Propriedade Induetrial.
da Propriedade Industrial, em virtu- . Conheço do recurso, nu tértnoi
das anterioriodades impeditivas CIO parágrafo único, do artigo 50. d:
General Time Corporation --! de
apostadas à fls. 9 v.
Lei número 4.048, de 29 de dezembr4
Recorrendo do despacho que dofe1!
de 1961, e da Portaria ILinisteria
riu o tèrmo 200.927. marca Clock, Distribuidora Record de Serviços, número 216, de 27 de setembro dl
de
Imprensa
Ltda.
recorrertdo
do
de F. Capila-io & Cia. Ltda.
despacho cp.ke deferiu o tèreao núme- 1963, e lhe nego provimento pari
despacho recorrido.
Conheço do recurso. interposte ro 280.053 - marca: Distribuidora manter
O, que aplicou O artigo 93. dí
Ltda. - do requerente fls.
a ,f1s.. nos têrmos do 1 único do Imprensa
Código dl propriedade Industrial
artigo 50, da Lei 4.048, de 29 de Distribuidora- Imprensa Ltda.
visto ser a anterioridade impeditiv:
O
Secretário
da
IrÁustria
exarou
indicada do próprio Interessado.
dezembro de 1951, e da Portaria
Ministerial n o 216 de 27 de outu- o seguinte despacho:
Organialça5es- Núvo Mundo S. A
bro de 1963, e nego-lhe provimen- - conheço do recurso, nos termos - recorrendo do desincho, que de
to para manter o deepacho recor- do parágrafo único, do artigo 50, - da feriu o termo ri. 311.806 - nome co.
rido de fls. 12, que aplicou o ar- Lei número 4.048, de 29 de dezembro naerciar: Transportes Ndvo• Monda
tigo 93 do Cód : go da Propriedade de 1961, e da Portaria Ministerial Ltda. - da Emnrésa de Transportei
216, de 71 de setembro de No5vo Mundo Ltda.
Industrial, pela ausência de ante número
e lhe dou provimento para re- O secretário da Indústria exarog
rioridade impeditiva náo sendo 1983,
formar o despacho recorrido de o seguinte despacho:.
aplicado o .artigo 95 n. o 17. por férhas
lo v. com aplicação do artigo - conhato do recurso, nos térmoa
não colidirem nem estabelecerem 111, zi.9
2, do_Código da Propriedade
erro ue'orifião . am marcas West, Industrial, _fkee Ao regintro númer do parágrafo único, da artigo 50, da
Lei número 4.048, de 1% de dezernbre
elox • e-Clock.
'•
285.097.
de 196L . e . da' Portaria Ministera:
Indústria e Comércio de Bebidas ••Industria
e
química e Farmacêutica número 216, de 27 de setembro de
C)

dl

2 • : •

Avestruz
- recorrendo ,do Sohering S. A. - recorrendo do dasdesSelnii mie 'indeferiu o tértno
deferiu o térmo número
merb . 220:573' .:--- Marca' Wiffenborg: 2 . o que
-- marca - Vermonen
)
requei'ente:. Laboratório SáneSt
Wcretário da Indústria -exarou
,
.•

,

.

•

•

O

Limitada. '
'
.
ConheçO • dce ,recurso. nos•:-!tetmos
,eeeeir
Secreleirie
tia
finclOstris,
:
do Parsig/Wo -,,úniaOl••de. art1gig• '50,. da o seguinte'deepa~:Lei número 4.048.i-de•29 de deee1ro
.• •
,4k
o- •
•
• do recurso, is tkmea
de 1461. g da Porta
tróxia(re t48, Offl toi
.04~. 4025a 4P '=.'" 44 d'
O seguinte despacho:

•

'O,

,.•

'

•

•

.

•

provimento rp*a
1963, e lhe ,
manter . ' 'o p es acho recorrido. fl
fls." 10.' 'que apBeoti 'o artigo 109. da

Código do Prenriedade Industrial na.
falta de registro anterior da cla,-e
de transportee • eem nome ebruercial.recor- ~ta' Akteenteeelesterift
rendo de despacho «me deferiu

Urino n. 321.818 - marca: Vel - de
Olkate Tialanolive Company.

Terça-feira 21

O Secretário da Indústria exarou
seguinte despacho:
- Conheço do recurso, nos tern:toa
AO parágrafo único, do artigo 58, da
..e..el número 4.048, de 29 de dezembro
ele 1981, e da Portaria eliniste'rial
eritlinero 416, de 27 de setembro
963, e lhe nego provimento para
enanter o despacho recorrido, de
ela. 7 -e., que aplicou o artigo 93 do
Código da Propriedade Industrial, a
ieeo sei- aplicado ao caso o urtiga 85,
41. 17 do mesmo Código.
Colégio Adventista Braelleir0 -eecorrendo do despacho que deferiu
Ó termo número 327.670 - Nome
.01nerc a1t Produtos de Alimentação
Limitada.
O Secretário da Indústria exarou
O seguinte despacho: •
- Conheço do recluso, nos termos
do parágrafo único, do artigo 50, da
, Lei número 4.048, de 29 de dezembro
)de 1961, e da Portaria Ministerial
j 'ntlin ro 216, de 27 de setembro de
1963 e determino o arquivamento do
processo com aplicação do artigo 197,
, do Código da Propriedade Inclue, trial.
: S. A. Indústrias Reunidas F. Mataraezo - recerrendo do despacho
ttue deferiu o termo 335.168 - marca:
Iára - de Frigorífico !Ara Ltda.
O Secretário da indústria exarou
• scguinte despacho:
- Conheço do recurso, nos termos
do parágrafo único, do artigo 50, da
Lei número 4.048, de 29 de dezembro
de 1961, e da Portaria Ministerial
número 216, de 27 de setembro de
19e3 e lhe dou provimento para reformar o despacho recorrido, peta
indeferir o pedido de fls. 2, com apli'oaç ão do artigo 95 n.e 17, do Código
ea Propriedade Industrial (anterion. 95.768, pror-erldade impeditiva
rogado sob o n. 193.239).
MtesiaIs SA°
Distribuidora d
Miguel S. A. - recorrendo do dez9

i

e
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N.° 138.094 - Gabriel Rebollo
Fábrica Metalúrgica de Lustres LiMaseip - Mantenho a exigência.
mitada - Recorrendo do despacLa
N.° 138.209 - Antônio Lloreda que deferiu o termo 114.719 - PriVila - Mantenho a.exigencia.
vilégio de invenção de Erwin Vurba,
N.° 138.756 - Tupanangyr Gomes
João Bernila - Recorrendo do des- Mantenho a exigência.
pacho que Indeferiu o termo 111.252
N.° 139.831 - Joaquim Forrar - Privilégio de invenção.
Pulg - Mantenho a exigência.
Laboratório Farmacêuticos Lafatan
N.° 140.995 - Adelino dos Santos
Ltda.
- , Recorrendo do despacho
- Mantenho a exigência.
N.° 141.313 - L. Augusto & Cia. que Indeferiu o termo 381.777 marca Mensoginol.
Ltda. - Mantenho • exigência.
Diversos

!i

Augusto Oscar Huber - No pedido
de restauração da Patente 53.343 Privilégio de invenção.
Autorizo:
N. 132.837 - Hana Ounter Ourn0

mirsbach - Aguarde-se apresentação
doa fundamentos pedidos de reconsideração.
Indústria • Comercio de Plásticos

Plassol Ltda. - No pedido de restauração do termo 139.362 - Concedo
restauração.

Marca indeferida
Rio, 16 de janeiro de 1964
N. 0 '391.890 - Carlsberg - Classe 3 - Do requerente Destilaria Dalmore Ltda. - Nos termos do artigo
96 do Código da Propriedade Indus-

Expediente da Divisão de Privilégio
de Invenção
.Notificação
Rio, 15 de janeiro de 1964
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias - para eventuauis juntadas de recursos, e do &esmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mehcionados a comparecer
a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes ã expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de sessenta dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.
Privilégio de nvençào Deferido

Termos:
N. 113.431 - Nova Grade de Levante Hidráulico. Requerente: Agrau•
to S. A., Indústria e Comércio.
_ Indústria de Refrigeração Consul
N. 124-.722 - Aperfeiçoattientos em
S.A. - Declara a desistência dos pe- máquinas para plantação. Requerente:
.
dido! de registros das mercas:
Oscar Mentia Barreto. - Tendo em
Conut city 9.601 - Termo 459.746. vista que a partir de fls. 67, do preR.
Consul City 9.603 - Termo 459.747. sente pedido contém solicitações estra•
Consul City 9.605 - Termo 459.748 altas ao referido parecer, é o mesmo
e
- Anotem-se ao desistenciee • arqui- deferido, somente m relação ao que
consta até a citad fdlh 67.
pecha que indeferiu o termo 348.874 vem-lies-ar-processos.
- Marca: São Miguel.
Modélo Industrial Deferido
'Diversos

O Secretário da Indústria exarou
o eeguinte despacho:
- Conheço do recurso, nos termos
do parágrafo único, do artigo te, 'da
Lei número 4.048, de 29 de dezembro
de 1961, e da Portaria Ministerial
número 216, de 27 de setembro de
1963 e lhe nego provimento para
ene te r o / despacho recorrido de
:fellias 9 v. que aplicou o artigo 95,
ri. 17. do Código da Propriedade Industrial. face a anterioridede impeditiva R. 231.056.

trial.

^ Desistência de processos

Sua Majestade Roupas S.A, --.. No

N. 137.825 - New() modelo de

pedido de reconsideração do despacho garrafa para bebidas em geral. Reque-

Indústria de Máquinas Agrícolas
Ideal, Limitada - nos esclarecimentos
no têrmo: 121.522 - Modêlo de utilidade. - Atenda ao parecer.
Têrmos:
N. 96.931 - Panex S. A., Indústria e Comércio. - Cumpra a exigência.
N. 109.698 - Produtos Químicos
Guarany S. A. ,Cumpre a exigén.
cia.
N. 113.292 - Antônio Evaristo de
Brito. - Cumpra a exigência.
N. 113.890 - Agrauto S. A., Indústria e Comércio. Cumpra a exigência.
N. 114.024 - Nicolino Guimarães
Moreira. - Cumpra a exigência.
N. 118.258 - Cora Products Company. - Cumpra a exigência.
N. 120.170 - João Amaral Gomes
Cumnra a exigência.
N. 120.909 - P rodutos Ouim'cos
Guarany S. A. - Cumpra a exigência.
N. 122.841 - General Cigar Co
Inc. - Cumpra a exigência.
N. 122.983 - Molins Mach.ne
Company Limited, - Cumpra a exigência.
N. 124.840 - Indústria Mecânica
e Elétrica 'me, Limitada. - Cumpra
a exigência.
N. 128.782 - Crosara
Companhia. - Cumpra a ex:gência.
N. 138.093 - Antônio Leva Martin.
Cumpra -a exigência.
N. 143.343 - Eno de Miranda Cardoso. - Cumpra a exigência.
N. 73.798 - Estanislatt Meliunas.
- Cumpra a exigência.
N. 93.444 - Esso Research and
Engineering Company. - Cumpra a
exigência.
.
N. 98.307 - Beiden Manufacturing
Co.
N. 100.092 - Cunch 'eternatiorial Methane Linared. - Cumpra a
exigência.
N. '101.981 - Antônio Aureliano
Costa e Sebastião • Soares. - Cumpra
a exigência.
•
N. 106.040 - Karl Thomae G.M.
B H; - Cumpra a, exigência.
N. 107.944 - Pittsburgla Mate
Glass Company. Cumpra a exiggência.

de deferimento do termo 536.74/ - rente -' Indústria e Comércio de BeMarca Majestade - De Cooperativa bidas Pernambucana' S. A.
Sannanduvense de Produtos Suinoe LiPrivilégio de Invençiio Deferido
mitada - Mantenho o despacho conN. 114.212:- Com Products Coeicessivo do registro uma vez que a repany. - Cumpra a exigência.
(Republicado
por
ter
saído
com
inquerente já é titular de marca identil correções).
N. 117.412 - Manoel da Silva.
ca para os mesmos artigos.
Carvalheiro. - Cumpra a exigência.
N. 118.296 - Processo e dispositiN. 125.689 - Stauffer ChemicaI
vo para pôr em contáto fluidos e só- Company. - Cumpra a exigência.
Expediente da Seção de Recursos
lidos granulares. Requerente: N. V.,
N. 126.096 - Stouffer Cheinical
tiExnediente do Diretor Geral
->
Octrooien Maatschappij Activit.
Exigência
Company. - Cumpra a exigência.
N. 143.273 - Sekiden Kagaru KoDesistência de processo
Modélo Industrial
Rio, 15 de janeiro de 1964
yo Co Ltd. - Cumpra a exigência.
N. 144.037 - Indústria de PlástiRio, 15 de -janeiro de 1964
Sociedade Industrial de Produtos Sa.
(Republicado por ter saido ctxtt In- cos e Tecidos Limatex Ltda. - Cum..
nitários
Ltda.
Na
reconsideração
do
correções) .•
pra_ a exiancia.
Ciba Societe AnOnyma - Ciba AleN. 137.653 - Forma ou configuratiengsellschaft - Declara a deásten- despacho de deferimento do termo
N. 147.304 - Hermorion Ltd. ção para veículos de brinquedos tipo Cumpra a exigéência.
eia do pedido de privilÁgio de inven- 394.057 - Regularize o pedido.
são gero processo para e fabricaSociedade Comercial São Paulo Mato Kart. Requerente: Produtos MetalúrN. 147.305 - Dunlop Rubber Company • Limited. - Cumpra a exigênção de novos halogeno androstênos - Grosso Ltda. - Apresentando recurso gicos Carnclec S. A.
cia.
Termo 111.339 - Anote-se a desia- ao deferimento do termo 109.423 -Exigéncias
N. 147.308 - Elio Capriata. rencia e arquive-se o processo,
Modelo de utilidade - Pague a taxa.
Cumpra a exigência.
,
Fábrica Metalúrgica de Lustres LiOntelS.A.,
Industrial
e
Comércio
Exigências (
mitada - No recurso interposto ao de- - opoente do tèrrao: 108.895 - pri- • N. 147.312 - Sul Fabril Sociedade
ferimento do termo 114.719 - Pa- vilégio de Invenção. - Cumpra a ext. Anônima. - Cumpra a exigência.
N. 147.358 - Rômulo C.nrraro.
N. o 65.485 - Barbosa 5! Cia.
gue a taxa.
Onda.
Cumpra a exigência.
Mantenho a exigência.
N.
147.377 - Antônio Gavião. Comércio
e
Indústria
Lente
Cia.
Recursos
O
137.954 - Luiz Hildebrando'
Ltda. - opoente do termo 107.057 Gonzaga. - Cumpra a exigência.
Fa hl-1 no Braga - Mantenho a exigênSociedade Comercial São Paulo Mato privilégio de Invenção. - Cumpra
cia.
DIVERSOS
Grosso Ltda. - Recorrendo do das- a exigência.
•
N. 0 137.958 - Adolfo Gomes Ta- pacho que Deferiu 4 termo n.° 109.423,
Corrado Cipola - opoente do' terKaiti Ishizuka -- no recurso ao Indo.
ares Filho - Mantenho a exigenModelo de utilidade do requeren- mo 141,087 - privilégio de invenção.
ferimento do tèrmo:' 52.696.
ela.
' te Metalúrgica Planeta Ltda.
- Cumpra a exigência.
"' •
- t Man;
p•
)
r tenho o parecer. técnicr
•
•
tr.
51 ,"'
•
••
I

I

DiÁR10 9C1AL (-Seaal 0 F.1)
•••.'
•
• 204 Terça-feira 21
-Condem:adores Cobra N. 463.574 - Comercial e Diatri- N9 4$5.629 -•-•Guacyara S,A. alea
Fabrica de
14PEDIENT REPUBLICADAS
bualora Roteiro da Economia Ltda. - Inorammtes e Teraa.nos Campaa a
IPOR TER SAIDO COM INCOR- marca Cobea de Très Cabeças edgêncla.•
Ltda. - NO pedido de caducidade da Cumpra a exigência.
REÇÕES
N • 433.645 - Come-dai e Impetgaze-registrada sob número 177.386 - N. 465.575 Ind. de Rendas Mi- Itadora
CL:mamata Ltda. - Cumpra a
nanam Ltda. -• Cumpra -a exigência. exigi/riu.
de Hydrawerk Aktienagellachaft. •
armo:
N. 465.576 - SOC'. Luterptinatária N 165.64i - Clarincla
, que a impetrante da
Tendo
em
vista
Fiumb
Gla- declaração, da Saclucidada aão veio Brasileira - Cumpra /a exigência,
N. 115.465 - johaan
- Cumpra a axigana
n.
altahuber - Tome • conhecimento do cumprir a exigência publicada em 27-6'
N. 4a5.1577
Padaria Caatetares N- 443.(49 - -Leme tainércio e Inparecer tecniço.
de 1963, conforma itafarmaçaia da Sedústria' Ltda. - Cumpra a .exiaincla.
Cumpra a exigancia,
N. 135.31% - .,knçarct Cia.'. de la ça•C• competente. esta Divisão juridiaa, Ltda.
46.5.65.5 - Bar e Café Douro Lia
-(tinraeComéc nhei- resolve •cletreaar o pedido de• dac1ara- N. 465.578 - Panificadora e Cem- mItada - Cumpra a exigência.
faitaria
CaiadaDutra
Lida.
Cumpra
mento do parecer taculaç.,
Ne 465.651 - Padaria e Confeitaria
00 da caducidade 'dó regiatro número a exigancia.
N. 139.4411 - Plásticas Elter
Oras aada. - Cumpra a e/as:Incl.%
177.386 referentes a marca emblemátir N. 465.57-9- - jos; Galante
N 485.652 - Anneiracci Naworri
Tome ceini-tceimento do parecer Mc- ca. Cabra de Tréa Cabaças. De Ey-,
Cumpra a exigancia...
Limitaria. - umpra a exigência.
.
- drawerke •.,G.
rico.
•
1 43a. 653 - D.P. E. Dista-lb& dera
N. 93.945, Atiàate S.A. IndúsN.
465.582
Conservadora
de
Eletrias Médico Odontolagicas . - Preste Faller ai Cia. Ltda.. - No pedido vadazcs Ziur Laia. - Cumpra a exi- de P.:c:datas Químicas S.A., - Cumpra a exigência.
de caducidade parcial da marca Sabrir Caiara.
a
•
saclaracimeatea.
N. 107.98.1 .-- The Gensrat "Éise na - registrada sob número: 198.564' N. 465.584
Artefatos de Madeira
N" 485,854
&cila
Iklateriais
ela
. Ltda.--Cumpra
-- Cumpra a exiganeit
d
Rubber Compauy- - Cumpra a cai- - de • A. Neves ta Monteiro Ltda.
Const(uaão Ltda. - Cumpra a exigén- J'aff.
Joaefa Dura.n veig
N9 425.635
ajéncia.
•
aia.
Considerande.
.
- Cumara, a
CdaVo 'Duarte de
N. 114.313
‘
" "
indústria de 'Móveis
4a.a.41.541
legitimo intarassa da impe-. Philips S.A.
Barros a-- Çampeaaa exigaraia. •
- h/d./P a
Ltda. - Cumpra a extancia.
trante da
çã da •
Tatuo&
N.. 465-586 - Laia ete Artefatea i Somara
N9 463,657 - Martela Industrial é
rama) de dapósito 594:•946 pedida de Borracha Invicta Ltda. - Cumpra41e
a
N . 98.584 - Soabras -- Socieda- reWstro da marca. Sabiaea para calça , eaigaaia. •
Construtora Ltda. - Curapaa a exi• -a •ganida.'
de Técnica Industrial Brasileira de Int- dos;
Na 465..590 - Uca f 'União Cowarcetrtai N9 465.655 - infustria' e Comércio
irivençã° 2
r °
Rtyvas -de dasitSk) daaaarca,a-ia i Aiminj-e. re m uh_
argui tase...
Dm-111mm em Plastic° VanpIas Lanha
-.'Saibram, para cakados ofereçidas pela
..
•,
.
N. 99.704 - Rauben Sapira
laia llaretracte da caducalade:
tada - Cumpra a exigência.
i
N.
465595Representações
In-,
, Peivilégict de lave:a- 3
N a 465.658 - 465.660 - 465..662 da Weiss
Que a titular uao e o P
*
tercambio
Norte
Sul
Lida.
Cumpra'
ção - Arquive-se.
Exacta Lada- Técnica e Vendas -•
que está usando a marza Sabrina P a ' a exigancia.
N „107.70.1
Curo- calçados. Provando &amante que - a
! Carapau as exigiencitas.
Federlaa.
cozi. unau& em uagas de astaia.a a, N. 445.597 -- Ind. e Com. Famae! • 415.661 - Exacta Ltda. Técnica
aacta: Rodriguez -',Madato da
' ela.
ta •Cumpra
e Venda
..
a catigén
Arquive-se.
t.l'aSaS, Saitia, vesedos. e cal-dam&
a : Ltda. - Cumpra
-_
..
. á exigência.
Prossiga-se co
m as indicaçata feitas
N. 112.597 - Vitor
Labate
•
R ocfrsçjuez de paia. peo.a.
4 - O parecer da Seção Legal.
Privilégio da invenção .- Arquiva-se.
axigéneia.,
5 - Q parecer da Diviaão de Mar- Menezes - Cumpea
N. 114.003.
- N:awiciat da Silvá cas: Reatava esta Divisad juridica, de- N. 445,599 -.Saaala G . saia G, N 4£5.1111 4 - Lisboa Cabral- L. Carac
• lareatacia - Cumpra a ex.
• Panina
AJ:drada e Valcae da &laia Andtade - durara a caducidade parcial do. regia, Lida. - Cumpra a. çaiialatacia.
Privilégio de ia- eração - Azquixe-se. tro 198.564: para calçados.
N. 465.600 - Dante Mazzelbs. ---• 011°'-aale 485.865 - Comercial, a ImportaNotíficaçaa --a. E convidado: Trai,
e
' timpra
a exigancia.
•
Isaagaaaa basaeis e dera Laerte Chino Limitada
S.A..- IndústriaCamércio a come Exalara-ia .
N . 465.601,
,r
Cumpra a exigência
parecer' a aatit Dapartamantio a fim de Tariztoi 232.265:
Gebr. aVeyars- Admitas:ração Ltda. - Cumpra a exi465.688
sa,p,ii sociedade Arta
efetuar o pagamento da taxa final* do berg - Cumpra a exigência.
gancia,
raqtrarinase de Pavimentação e Obrar
tarmo: 49.614: modal° de tailidadç.
Diveraoa
walala IJ . a em& Lt0a. - CUrapra a exigência.
N. 465.602
. Aratataang : Pateais Co. Limitei
Mateeial Elétrkaa. Ltda. - Cumpra i. e 461.641
-- Pastelaria Diva. LimiEXPEDIENTE DO DIRETOR DA NQ pedido de prosi,etjação da. perante de
a exiganda
Prossigarse com a in- tada - Cumpra a exigência..
DIVISÃO JURITI-CA
1.605s modarlia radas:aia/ - Prorrogue- cáaaaala feita pela Seçao,
N 455.069i Prateplast Comércio.,
•
az- da aça adv. caia a art. 42 ao Cu- ' N. 463.604 - Gemam ajaraaai ; La. Indústria Ltda. - Cumpra -.a entRio 15 de janeira de 1964
Quisa a '
Pee e rosê Lopes Sastre -Cosa
'
n
viçaalúagica Rio S.A. Iachastria e exNencia.N9 465.670 - 108 Lanches
Cacluçiciade dc Marcas.
Limitada
•
Comércio - Nó . pedido de prorrogaOsterreichischea - Inatitut. -•
ção da patente 3.228: modal ° de uti- N. 465.605 - Nélson dos Santos Na 465 77
1 - Agtc ii Quintana 116
• Haemoderivatet Cçaaltachaft,
lidade _-- 17worsague-se de . acatado com - Cumpra a exig.aacia.
Compra a
N 465.606 - Nélson dos Santos jataia . ° Itaa"
- no pedido de cadaciclacie da. emaça o art. 41 do Código,.
Haemo - registrada, sob. macero: Luis A.. Pereira Gomes - No pe- ,- Cumpra a exigancia.
ossiga-se com a indicação feita
Prossiga-se
3.95.078 - do requerente Marcos Pro- dIda, de restauraçãO da a enta de
;- N. - 463.607 - Nélaon dos Saatas nela
'Cumpra
a
exigência.
dutos QUITIliCOS Ltda. '
a
Mn*, 6. 1:.?&:. • P r i•Vil*gi'a . d
e invençao - Auto
Tem Rim. Lima
aia -46.a.871
Concedo a xestraimaçãj . de açaada ceei Na 465.611 - 465.612 - 463.6.13 tada
Cumpra
a exigênciaConsiderando
c
S
l
. • o art. 2.06 da Código.
4t13 681 - Editara Cruz Lana.
1 - Que; não foi provado o desustoCumpre
"1- Pada - Cumpra a exigência.
°tIstruções
"Oraviano
Zara: no pedido de Sências.
da• marca générica - aramaca 14, 465.633 - Partais Comércio dá
ame as certidõea de fia, 23 24, 2.5a 24 prarrogaçao da patentede número N. 465.614
Cumpra a.
U
Ozar Guimarães
°
mocktlo induatatal -. AguardeI 27 ernanadaa do Serviço Nacranal
exigência.
Dias
Cumpra
a
exigência.
•
acalizaçaa, da akdicina tomam impe- se.
Cano. Bauducco - Na• aedido de N. 465.619 - 463.620 - 1Cismet 10 . 465•.686 - Azidoron. Confecçóel
WI te a certidaa de Ils• 11 ernartaa: do
~maçara da patente número, a7.447 -Decorações Indústria e Comércio Ltda. Infatnis Ltda. - Cumpra., & exigência.,
ar/esmo Serviço;
N9 965.686 - Prancoplast Tndústriaprivaéa,to de invenção - Concedo. á - Cumpra as exigências.
.2
pareceres dá Seção Lagali -restauraçãq dc canto com o art. 206 N. 465.621 -- Vicente Ricotta _te Ceme"i° Ltda" - Cumpra a
génclu.
Cumpra
a
exigência
3 - os dernaia detne ataa_ canataates do C3c111),
N. 465.624 - A Rádio Carlos Go- N 465.687, - Distribuidora. de Frudo. processo, que provam que a. ararça Irkopp Indústria de Máquinas de mes de Campinas Ltda. - Ctimpra a tas
"A Sereia" Ltda. -• Cumpra a
ko• arada dentra de dbis aaQ8 ante$ Costura S.A. - No pedida de cadu- exigência,.
exiaanda.
cidade da marca número: 160.782 ae cedido de caducidade; rcaobre esta Arquiv.e
se- por falta' de cumprimenta N. 465.622 - 'leira: Karl Stitatim- N 45.688-- Eletro Méc:nica Lao3;) ivisão Jurídica denegar pedido de
'da exigência. •
met a- Campra a exigência .- Prosa tee, Ltda. - Cumpra a •exigencia..
•aduaidade da registro 195.076.
- weinert D'Araore #
siga-se CQM. as inclicaçaes feitaa peta ate 483.
Walter Lantz Production& Iaa
bailado Noa Laboratórios da PM- ,Seção.
Cite Limitada - Cumpra a exigêncilb
No pedido de caducidade. da marca. - datam, Químico* e Biológicox Ltda., com a badicação feita
Pica-Pau de Pau - número 124.480t iNo • pedido de caducidade- da. marca , N. 465.628 - Açomax !portada- -pela.Proasiga-se
Seção,
Orbist Publicaçaea Sociedade Ana- 239.132 - Arquive-se por falta de na. e Comerciall Ltda. - Cumpra
'exigência.
46a.690- - Luiz Sanson 'nana.
cumprimento, da exigancia.
N. 465.630 - Cold &ar Inclaataim Cl Pa - exigênciaGaisiderandO
N 465.692 igrela Evangelista
EXPEDIENTE DE SEÇÃO DE e Comércio de Lubrificantes Lida. - •Afflembléi
a de Deus de Vila Nova Cumpra a e-algar/eia. 1.- O legitimo interasSe • da Impar
EXAME, PORMA.B.
Cunipra a exigência.
trante da, declaração da. caducidada - MARCAS
N. 465.632' - A. 6saano Cia. N9 4C5.6113 - Sociedade Benefi-'
o depósito do taioca 549.153a
Ltda. - Cumpra a exigência.
cente Presbiteriana de Catanduva Rio, 15 -d
neiro de 1964 .
N. .465.635 - 'Ipiabas Administra- Cumpra á maça:arria.
A certidaa de fle., 9.
•
ção e Participações Ltda. - Cumpra
3
0 completo analgia am sue se .goiçlêne,iat
• lative=a3
-a exigência. .
,
4a5,71....aijciaeel
bartie
einnmanteve a titular daaragistro; caiando prá a exigência;
N.
465.636
463.637 - KL:nal N9 465.626 - Henry Karl Schwisi••••.'',
aotifleado a chiar o Siie haaae: do 'agaí
Ret.,
DeçoraçPas jpd4atria e Comarda
parisalgaaa-,e , com a a indlcaçaa •
arteraaae- no prazo iraprodóalavelad4 N . aka5,,52
j(e.au ..Mloaesio :na
•' lama, 42a. seçam;
Camprca5Nis exigêndias. ..1-:a•
•
sessenta diasa Resolva ,gata 1iv.1
.'4a.tai • Corri
iCtirapataa
_ ala a.a a N, 465.638 -r Representriacea ' 1l.aps4'
a indicaçáo
çachicIctrapa, olfa aitaua. N. 45,a73-1-a--Petrantaa:Nipo•Brza.
aRibaircr
ca-m Gunà
&' aNásalf - Frdsi h at. eaara
,•
litita pela seção,
tra zianena: 174.480.
a a aaleira Lida,
Cumpra a eatigkaattaa
•
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Prorrogação de. Processos
I
N. 402.905 - Cherz7 - classe 8classe: 39
IN: 408.217 - ABC
Expediente das Divis5es'e . Seções Republicado por terem saído com incorr+- - ABC Rádio e Televisao Sociedade Indústria Eletrônica Cherry Ltda.
N. 419.015 - Brasileira - classe
N. 505.453 - 13. Vicente Jorna(
Anônima.
ções
27 - TrambustrIndústria Brasileira - classe 32 - Comercial Editiara
N. 428.671 - Optef - classe: 3 de Artefatos de Fibras Ltda.
Gráfica São Vicente Ltda. - Prol**
Notificação
•
- Pedro Breves & Companhia.
rogue-se o registro.
Transferência e alteração de nome
N. 571.294 - Vulcan - classe 31
N. 433.215 - Crecor - classe: 49
Rio, 15 de janeiro de 1961
- Britth Belting & Asbestos Limited,
de titular de processos
Crecor nd. e Comércio Ltda,
.
- Prorrogue-se o registro.
Uma vez (iatismo° o prazo de recurN. 434.431 - Andare - classe: -11
Jacques Jean. Marie Moussalll,
N. 608.044 - Metalúrgica Monetti
so previsto peso tirc,go 11 da Lei - Panificadora Andare Ltda.
Michel Charles Christian, Moussallt, - classe 16 - Metalúrgica MOnettl
numero -3.4.)4o, de 29 ue dezeznoro de
Sabine Claude .Marguerite Moussalli S.A. - Prorrogue-se o registro
19-..)1 e mais acz d.as - para eveuRESTAURAÇA DE PROCESSOS e Mada Moussallt. - Transferência classe 11 e retifificando-se a data
cum juntadas de recados, e do mespara seu nome da marca Inophyline para 5-2-54.
ma n.o se teat,o valido
li
nenhum iae
tN. 611.983' - Simpiex - classe
N. 396.750 - Audax - classe: 50 _ na 115.285 - Anote-se e. transferessaco, ficam notificados os seque- - Aiidax -Contabilidade e Administra- rência.
- Simplex Equipment Oorporation.
Pilkington Brothera Li mited. - - Prorrogue-se o registro.
-rentes abaixo mencionados a compare- ção S.A. - Concedo a restauraçao.
Transferência para seu nome da
N. 616.376 - Petróleo Haia
cer a éste Departamento a fim de
marca Armourdisc - n9 191.545 - classe 48 - Companhia Haia Indus4
efetuarem O paginneuio Lia taxa final
INSIGNIA COMERCIAL
Anote-se a transferência.
trial de Perfumaria. - Prorrogue•
concernente& à expedição dos respecl
, DEFERIDA
Fábrica de Tintas Ideal Ltda. - se o registro.
tive% certificados dentro do prazo de
Pede para ser anotada na marca
N, 616.884 - Indiana - classe .14 )
sesenta dias - na tonna do paragrafo
.1\1.. 421.183 - Cenaig - classes: Ideal) Intraeconômico n9 374.446 -- - S.A. Fiação Para Malharia In*
an'co do artigo 134 do 'Código da 6 - 8 - 33 - Centrais Elétricas de a alteração de nome. - Anote-se a diana. - Prorroeue-se o registro.
Propriedade industrial.
N, 616.904 - Table Tosse - cl,
Minas Gerais Sociedade Anônima. - alteração de nome.
3 - Almeida Cardoso & Cia. Ltda.
Art. 114.
- Prorronte-se o registro.
MARCAS DEFERIDAS
Exigência.
N. 618.179- A La Cle - classe 21
NOME COMERCIAL DEFERIDO
Mieg & Cie. - Prorogue.
Durgo, Goma de Mascar Ltda. - N. 354.193 (2 anos de tonel). (Tase o registro -com a averbação (14
tuzinho) - classe: 42 - D'Abronso
N. 420.389 - Progresso ndustrial Junto a marca Yucaan n 9 196.347. contrato de exploracão a favor 14
6 Companhia Limitada, - Substituiu- do Nordeste Limitada - Progresso - Cumpra a exigência.
N. 223.565 - Instituto Soro Hor- Cia. Brasileira de Linhas de Cosei
tio .se 'cognac" por "conhaque".
Industrial do Nordeste Limitada. - moterápico Nacional S.A. non. - - despacho de 14-2-59.
N. 358.525 - Intraregional - Art. 109 nq 3.
N, 6111.272 - 'NePro - classe 31 Cumpra a exigência.
classe: 21 - Intraregional Importação
Albert Hammond Staton - Junto Crovm Cork & Seal Company Inc. e Exportação Geral, Limitada..
434.009
N.
Aural Sociedade a marca Dairy Queen n° 227.663. - Prorrogue-se o registro.
N. 378.387 - Colores - classe: 8 Anônima Participações Comerciais e Cumpra a exigência.
Frorrogaçâo de Expressão de
- João Zernik - Com excitai) de ndustrais
Aural Sociedade Anônima .Schering Aktiengesellschaft - Jun•
Propaganda
caixas registradoras de dinheiro.
Participações Comereals e Industrais to a marca n9 270.993. - Cumpra a
exigência.
N. 378.746 - Nicholsok's Lampli- - Art. 109 p9 2.
N. 606.206 - Sensação do Lar
Organização _Palavra da Vida ghter - classe: 42 - J.
Nicholsoa
9 - 10 - 11 -- 12 a marca Palavra da Vida n9 classes 8
f, Co. Limited.
TITULO ,DE ESTABELECIMENTO Junto
13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21
273.297. - Cumpra a exigência.
•
DEFERIDO
N. 383,903 - Pitangueiras - elasPalhinha S.A. Indústria e Comér- 22 - 23 - 2. - 25 - 26 - 27 -. 42 - Bar e Bilhares Pitangueiras
cio de Bebidas em Geral - Junto a 2R - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 N. 402.718 - Magazine Joaninha marca u° 130.166. Cumpra a exi- 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 Limitada. - Com exclusão de gingar44 - 48 - 49 - A Sensação Modas
- clases: 33 e 36 - Chil Kopesszty. gência.
•
N. 565.033 - Iracema Martini Ei- S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 420.331 - MX". - classe: 11 ch - Art. 117 n9 1.
- Thomaz Gordano. - Com excluN, 422,168 - Edifício Alvorada cken.scheidt. - Cumpra a exigência.
Prorrogação de frase de
N. 580.982 - The Nippon Toki
sao de dedais de metais. ferro de engo- - classe: 33 ,- Chaim Fajwel-NaparsPropaganda
Kaisha Ltda. - Cumpra a exigência.
mar não elétrico, punhais e viadutos tek - Art. '117 n9 4.
N. 617.007 - O. Barbiert e Cia.
N. 419.626 - Gea - classe: 16 e Ltda.
de /erro.
- cumpra a exioincla.
N. 618.452 - Casas da Banha
N. 420.656 - Dacolin - classe: I 32 - Géa Plantas e Jardins Limitada
N. 617.333 - Fellx Pereira Mar- Cada • Vez Melhor - Classes 41
- Condoroil Tintas Sociedade Anôni- - Art. 117 n9 1.
ques. - Cumpra a exigência.
•
42 - 46 - Casas da Banha Comérma. - Com exclusão de tintas em
cio e Indústria S.A.
N. 421.459 - Churrascaria Espeto
• - Prorrogue-se
massa para ponsar.
o redstro.
Diversos
de Ouro - classes: 33, 41, 42 e 43
N. 420.675 - Hadrich - cima: - Nelson Borssato - Art. 117 u9
Oposição
6 - Vva. Luiz Hadrich 6 Filhos Li- 1 incluindo-se as classes 41, 42 e
Eitel Mc Culloueh Inc. - No pedido de transferência da marca
mitada. - Considerando-se como inte- 43.
Zincabraa Tratamento de &medi
Eimac 57.089. - Arquive-se o
grantes as partes de máquinas,
N. 421.560 - Lojas Riachuelo - pedido de anotação de fls. 19 em eles Metálicas Ltda. - (oposição ai
N. 420.155 - Lavanderia Sio Pe- classes: 12 - 22 - 23
24 -31
tèrmo 592.743 - insígnia !Z Zin
dro - clase: 36 - Lavanderia São - 34 - 36 - 37 - Companhia Dis- face da petição de fls. 36.
Laboratório Labolessel S.A. No cobras" - classe 33).
Paulo Limitada. - Com exclusão de tribuidora de Tecidos Riachuelo - pedido
Casa da Raposa Vidros e Moldura
de contrato de ex ploração' da
cobretudo.
Art. 117 n° 1.
marca: Nestosyl n° 230.092.- Ar. Ltda. - (oposição ao tarrno 597.08
quive-se o pedido de averbação de - marca Ra posa - classe 15).
N. 421.544 - Cianocaina - classe:
N. 421.561 - Lojas Riachueio Miller S.A. Viagens Turismo
3 - Instituto Biológ ico Herb Socieda- classes: 12 - 22 - 24 - 31 . - 34 contrato de fls. 8 por falta de cumRepresentações - (oposição ao tèr
primento de exigência.
de Anónima.
36 - 37 Companhia Distribuidora
N. 430.489 - Alberto Lundgren mo n9 595.105 - marca Millen N. 419.118 - Serviço de Publica- de Tecidos Riachuelo - Art. 117 n9 Tecidos
S.A. - Rrquive-se o o pro- classe 50).
- classe: 32 - Centro das n/- 1.
Representações de Máquinas. Ma
cesso. .
dastrias do Estado de São Paulo.
N. 429.861 - Companhia Naciona: toreq e Acessórios "Remma" S.A. N.
421.563
Lojas
Riachuelo
. N. 429.843 - D'ectronic - classe:
de Loteamentos. - Arquive-se o (oposição ao tèrmo n 9 596.552 - Elevadores Schincller do Brasil classes: 12 - 22 - 24 - 31 - 34 processo.
ma rca Reina - classe 50).
36
37
Companhia
Distribuidora
Sibar Comércio Importação e Eic
N. 429.864 - Companhia Nacional
Sociedade Anônima.
N. 431.258 - Biblieteca de Cu l tu- de Teci,jos Riachuelo - Art. 117 fa9 de Loteamentos. - Arquive-se o Portanão Ltda. oposição ao têrtn
595.252 - marca cibar classe 6).
processo.
ra Sociológica - ciasse: 32 - Zahar 1.
Uniaa Fabril Exportadora S.A
N. 133.408 - Saint Tropez Bouti
Editcares.
N. 430.243 - Granilite e Materiais .U.F.E.)
- (oposieão ao térmó n.
N. 433.202 - Savicio - ciase: 50 q ue classe: 36 - VV. Moreira 6 Para Construções GranihOna Ltda. 599.900 - marca Vara Cruz Companhia Limitada - Art. 117 n9 - Arouive-se o luxem°.
Re presentações Saviao Limitada.
41).
N. 430.589 - Telepublix S.A. Pro- classe
N. 433.459 - Steinx - classe: 6 1.
Distribuidora de Artigos Elétrico
N.
433.542
Avipam
Turismo
pazanda.
Arquive-se
o
processa,
-- Fábrica de Relógios "Oro" SociedaDomésticos Citvlux S.A. - (opost
classe: 33 - Avipam Comkcio. SnN, 430.993 - Maria , do Socorro ção ao Varino 596.766 - marca Lux)
de Anônima.
Lages
Gonçalves.
Arquive-se
o
cidade
Anônima
Art.
117
n9
1.
Cia. Niouel Tocantins - (onosiçãi
N. 433.703 - Vianna - clase: 33
N. 434.368 - Edifício Coroado processo.
ao têrmo 5a4.941 - marca Toeantin
- nclüstrIa de Cartonai:leni Vlanna Liclasse:
33
Condomínio
do
EdiN. 431.205 - Representações Numar - classe 50).
mitada. - Com exclusão de ma taReal S.A. Transportes Aéreos fício Coroado - Art. 117 n9 1.
Ltda. - Arquive-se o processo.
borrão.
N. 431.674 - Helmuth Nlckhorn. (oposição ao têm) 591.780 - inani
N. 434.460 - Goliardo - classe:
N. 433.859 - Pirafa - classe: 6
Real).
'Art. - Arquive-se o process0.
___ rui...st/tas Brasileiras Eletrometalsk- 33 - Auto Peças Gollardo
N. 436.236 - Jair Silva da Luz & Malharia Irmãos Daher Daud ELA
117 ne1,
gicas S. A.
(oposição ao tèrmo 594.859 Cia. - Arquive-se a Processo.
N. 433.903 - Santo Anacleto • N. 442.936 - Laticin'os Edelweis marca Visai - classe 36).
Marca Indeferida
classe: 50 - Gráfica Santo Anacleto
Santa ,Lúcia. Cristais Ltda. (oposi•
Arquive-se o processo.
Ltda.
N. 445.862 - Metro Mecânica cão ao tèrmo 581.67'7 - inalgnia .
Limitada.
N. 414.854 - Champaene da FeN. 434.243 - Foonloide - classe: l(cidade - classe 42 -- Vinfoola Bra- Tibur Ltda. - Arquive-se o processo. Brindex).
N. 445.938 - Ramona Pelaez Ro- • Santa Lúcia Cristais Ltda. • ioPost,
- Condonsi l Tintas Sociedade sil Bosea Ltda.
de LU0114 - Arattive-is o cão eo termo 581.880 - 15181fn14
driguez
-.catíaae
X. 424.452 - Goodseat
Aneinim s . - Com exclua°, de ttt‘tet
•4.; ,prooeseo. . 4
,
waçsa de pensar
• ,. k 1. 140 • Alfredo liontaveeda.

,
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Industrial e Comètroio- Ume
Cia. Industrial e Comercial Brasileira smeo, ao 'termo 596.600 marca Dois •
"toda (oposição ao termo 601.430)
Produtos Alimentares (oposição ao Leões).
Ofása Organização. Financeira Adine
Três Leões Mecânica S.A'. Remeternao n.°'596.607, marca Frozen Uoods)
' Valeria , Primeira, S.A., Participações sentaçõos Comércio e Indústira (opimo. nistrodar S.A. (oposição ao termo ret
Industriais' (oposição ao termo número ção a, tâmara 596.975 marca 2 Leõets). mero 596.518 ma-ca onfiaoça).
594,986. marca Valeria).
• Panificadora Seva Telles Lida, (opo•
industrio e Comercio,' de Malhas 14
Precisa S.A., Indústria Mecânica . de sição ao termo 596.531, marca Silva
luntex
o Ltea. (oposição ao. termo eld
•Precisão (oposição ao termo n.° 601.449'. Teles cl. 41).
mexo 595 .C61' masca- Lilueo •
•
•
marca Perdoo),
'Unia° Coibi' - aro. (oposição ao
Simea -do B2asil S. A Industrial •
•
Uniarc) .
Calçadas Eltz Ltda. (oposição ao têrmo 601.71
Motoros Caminhões a Automoyees (o •
• e. "oposição • ao sição ao, termo. -596.546. Marca
,térrno 596.141, parou Karina).•
•• • UM= Cat.
t J.
goda).
•
. Moreira Cia. Comercial de Teci- termo 601.410 o....ea Uni Aarc) .
loCestar1• 8, lrraeos (oposição ao ter.
eroaço Produtos de Aço S:A. (Peoe dos (oposição ao termo a.' 599.951,
•
•Braseietal
Cia.
Brasileira
-de Mete'lre
marca
m o 601,069 marca Margei).
iistem ao termo ne 395.887, marca 133g
gia• (oposição. ao- termo 586:119 matei
e- Distribuição de Ibrametal),
Comot
Comércio
•
1. Moreira Cia. Comercial de Tecidos Petroleo S.A. (oposição ao termo rol.•
Industria :Melalurgica " Garota. ledio
• Gráfico, Editora Puelicaçees Espe- (oposição ao termo me 599.959, marca mero 596.12L marca amole);
•Coposição • ao termo 590.184 nome 01
cializadas S.A. (oposição ao termo •I nka) •Remae Representaça-s de Maquina.% mereial)o
, Efece Editara S.A.. (oposição ao
sie 598.404).
.
Efece. Editora. S.A. . (aposição ao térrno- n.° 417..708. -marca Registro de e Equipamentos Ltda, k oposição ao ter- ção, ao termo 580.357 marca Brazilie
Look„) ,. •. •
mo 596.532 marca Ranj a). ' •
térmer, n.**- 382.962, marca Auto. Peça Auto Poços Mato. Parta Registei).
/Yliontsota Mining Anal Manufactio
Bial Farrnaceutica. Ltda. "opoolaão
' cio e Indústria)..
Comer
Fona rrigori.,:o leratogrossenae
ring • Co. (opoOçto ao têrmo 595:577 ao termo 601.269 marca N'ovalgina). (oposção ao terrace 588.244i. marca
Sapataria Andorinha Ltda. (oposição nome comercial).
Dr. A. Wander S.A.. (oposição ao mar).
e
ao muno ne 601.192, morea AndoriMinnesota Mining Anel ManufaztU- térma 596.751)
Manda e: Filio. Ltda. • (oposição ti
ring Co. (oposição áo termo 596.576
nha)
Seabra Cia. de- Tecidos S.A. (opol. termo- 591 547' marca Malharia
Copi
marcaM
B
M.
sição áo térmo 601.192 marca Andori- cabana).
• Braoimet Comercio e- Indústria; S.A.
industriei e Comércio Corneta SÁ
(oposição ao Will° no 457.365, marca
.1V/innesota Ivlining And Maraufactu- nha).
riug. Co. ( oposiç
Brasil/oca).
Repoesentaoões de Maquinas . Moto- (oposição, oo termo 539.222 título M
ão ao Urano 596,575).
Brasimet- CRIllérCi0 e eadástria; S-.A.
Seer:nese/ta- Mining And Manufactu- res e Accessórios Remoia S.A. (opo- tahomeen Trombetta).
. (oposição: ao tarreo"ne 137.367, marco. ring Co. (oposição ao têrnao 596,574). sição ao termo 596.552 marca Rena). ••A le RenneoS. ot Industria-clo
Minnemon Motim, A kol , lelonufactu• Brosilinec).
E Atkinsoo Limited (oposição tilado. (oposição ao termo 557.108 mil
J,
raio Co. (oposição ao termo 596,573); ao' termo • 599.509 marca. Exoelso) ; Mera ca Reter). •
Brasimet Coniéro.io e IndOstria
Unia° Fabril Exportadora S.A. ck
(oposição ao Mono n." 475.368, nome
Mirabel Produtos • *Ahnientitios
CR. Inc. (oposição ao termo
comercial) .
U- F- E. (oposição ao têm> 601.448 589.694 marca Dormor).
(oposição ao termo 584-.659 marl
•
Drink)..
Marca Luzir),
Provimi do Brasil S.A. lodostria
Gráfica Editora Publicações EspecialiCooperativa, Central' Agremio •
m ércio (oposição ao têrmo 602.047
Co
Snersizin
Williams
doBrasil
S.A.
zadas S.A. (oposição co termo monero
Brasi
l (oposição ao -termo, 589-.404
Marca
Provirem).
Tintas e Vernizes (oposição oo ret.
598.397,- marca Moderna).
Foirbanks IVIorae 5 CO. (oposição tulo„ Comercial Sul Brasil) .1
•-•
Fábrica de Artefatos de Moveis de mo . 601.200).
Cia. Lado. ao, Mono 596.547 marca Lemos lex, .The Geletteo o. (opooiçãO -ao terrs
Aço Fama . S.A„ (oposição; ao termo ' Otto Angusto de Li m a
586.357 marca . Sueca)
•
•(oposição ao termo
599.31e1. turca sel)
•
no 600.311, marca Fome).
Transauto).
The
Gillette
Co.
(oposição
ao.
tora
. Sairbáliks-Morse 5 Co: (oposição
Mimo Ant'emio da • Silva (oposição
586.356 marca Sueca).
•
597.589 marca Disse!).
ao tOrmo n.° 601.292, marca Aperitivo • Societe St Raphael (oposição ao ter- aooterrao
Dield Manufacturing' Cotupaay •-;
Coro ProductS o. (oposiçao . ao termo 596.817 marca Seio Rafael).
Maracuja) .
601.742' naarcá Café Dom Baec e ) • (oposição • no . termo ru 556.199 Syntelco S.A. Comércio, Importação, • Ernesto Neugcbauer S.A. Indeotrias, mo,
The
Singer Co. (oposição ao termo coo Dieltlrül - classe: 7).
Re-unidas
•
(oposição
ao
Mono
599.3891
Exportação (oposição ao têrmce. número
Syote.x Corporation (oposição ao t*,
597.394,
marca Sonde),
marca
Emblemática),
591.989, marca Sinteticoe).
Teto Singer, Co. (oposição ao termo mo: 588,063, - marca: Polysiatex Erneoto. Rothschild S.A. Iodustfia
classe: 1):
Aven Produtosoloc (oposieeo ao 'Comércio • (oposição ao ' termo 601.049 598.080 marca S Tsuzuki).
Organização Otto Pecego Ltda. (opm• A Antiga e Mistica Ordem Rorsail
temo ro' 601.&03,"marca Topazio),.
marca O Pombo Correio).
Arami.ficio Vidal S.A. (oposição ao
Farbenfabrik,en. Bayer Aktiengesells- sição ao termo 597.227 m araea Se- Crucis
Amar
•
o Grande
Loja
B
termo 'n.° 596.734, marca Man:lace).
chaft (oposição ao termo 477.250 marca
(oposição ao, termo: 5&&22h- more
Elo Públkidade e Editora Ltda. (opo- Rosecruz - classe: 50).
Indústrias Dante 'Ramenzoni
Ti m bo)
•
sição ao termo 458.971 marca Elos
(oposição ao mono no 597.828).
1;Bt do Cesta., Cia. Lta.; - (opl
Farbeolabriken Bayar Aktiengesalls- Clube). •
o
sição, ao termo: 588.534 - marca:
- o-Larabretta do Braoil S.A., Indústrias cbaft• (oposição ao termo 564.083 mar• Elo Publicidade e Editora Lola. bacano - classe: 36).
Mecánicas (oposição ao rornao • memoro
Paraguaçu).
.598.371).
Santa. Cruz S.A. Adnanistradora (oposição.ao termo 458.972 marca Elos Concordia. S .A. Veículos e Mui/Á
•- Colchão, de Molas Brasil Ltda. (opoo Mercautil e, ittdustraal (oposição ao tér- Chibe.)nas gricolas - (oposição ao tema
&içou ao momo m e 598.342, titulo Mo 596.966 tete° Cia. Agro Pastoril -Selma de Almeida Molede topiestiee 589048).
ao
taram
603.586
marca
Aoabel).
Fábrica de - Colchões Estofados, Bra- Sia. Cruz) ...
(
Titulei: Eletrotécnica Concodria Cia. • de Cigarros Souza, ruz' "opo- classe: 8-33).
siler).
; Tecidos Pluma S.A. (opesiçÃo
s ição - ao termo 597.054 marca. Angora).
Dal Molin' S.A., Inchiatria, Comerr térreo 598,085, marca Pluma).
mcdeé:
leooniard Ltda. (uposiçe
cio- e Agricultura (oposição ao teereo Tecidos Pluma S.A. (oposição ao Dori C Friedi Laoder (oposição ao• ao termo: 589.22V-.
termo
60/-.456)a
n.° 597.758, marca Dalrno).
gica. Trent/eito- classe: 6-13).
rarmo 597.280 marca Plumalon),
•
s ição a-,c) Iadustrios lerasileiraa de Lapia Fritz Molter 5,Bomaiord Lta. ( oMesieão g
Helios S.A:. Indústria e, C00433átfá0 •Cia. Calçado Borda.Uo ( opo
térrao 598-.554 Marca Brirtol).
'- )ohansen: S.A. (oposição ao. térmo termo: 589,223', - Insígnia: Trombai*
(oposição ao tèrnao
..11,37.778,,
classe: 6 e•33).
Casa , Masetti S.A. 'industria e o- 411.059). DI'Aribuidora de, Máquina,s;;Fielickbet)
Naildtex S.A. Tecelagço e- onfeeIndústria -Sul Antoricarm, de Metais mereio.(oposição ao termo 599,006 mar• Jamartia Comercio Inustria e Impo
ções (oposição 'ao termo 601.437).
. S.A. (oposição . ap tOrnao a.° 596.942. ca. São Jorge)
Dori C Friedlanoler (oposição ao ter- tome°. Ltda. (oposição- ode termo: o
• titulo Indústria de A5tefatos Metálicos. otoaificio Capibaribe S.A. (opmatmero 569.460 - marca: Wooder Weld
m 593 943),
' • I c iern ) .
• Modas Estrela . oeLs; Lta. (oposis
çeo ao termo 598.983).
• Mototecoica Refrigeroçâo Ltda. (copo? 1 Café do' Ponto Industrio. e, Comércio Rena Buromaschinen Fabrik Gmbh ao termo-o 590.201 1 - marca. Eao-e
(oposição ao termo 596.552 marca Re- - classe: 3O).
sição ao ternue 598.760, neaka.Prost Ltda. (opo,sição ao termo 598.360).
Valeoteno. doo Santos Diniz (oposição ma).
Proof). Fornecedora de_ Materiais Camperms Cortume Souia Irmãos S,A. (opos3
e m termo 599.5k marca Pão, de Açu,
Cia. Swift• do Brasil (oposição
tèrmo: 5891514 - mama: Sova
S.A.: Feetnaeasa . (oposição ao termo çãoclao
torra° ri.° 602:180, marca tope Secret tar) -.
Ossez. 36),.
597/.133
mareai
Formacom)
.
Doesquale) .
S.A. Fébrica de Tecida e Borda• Jose Carlos, 1VIacbao, (oposh000
Alfred Fahrni eoposooso ao Momo dos. roça (oposição. ao- termo 598647 • DeeMillitacamérclo e Industrio de Rou- term o: 591:172 - marca: Os Intora
599.532
o
pas
Siee.
(Oposiçào
ao
ter
m
n' 592,68-2. marca Novaplaa).
Mama, ietpal)
veia). .
_Serra Cia.' de Tecidos S.A. (oposie I Indasitiaa . de Cemzolate Lesta S.A: marca- APpeal)
• EreillS.Ae. CO:lerei° ea lede ama
ção ao termo ne 600.297, marca %Moa (oposição ao Nono 597.174 ~reco Ca- • De Mill us Comercio e Onduslziae (oposição ao termo: 591.575 -- US3W1
Seabra)
).
1
Roupas S.A. (oposição ao termo
D 1.1„, classe: 5)
'
de
Produtos
Quimizom
Fabrica
mero
598.758.
muco,
Overette)
Aço Tors.ina S.A. (opmayeo.
Ereil, S•-:A. , Comercio . e; lá/dum:ia,
kin,
(
o
ao,
termo
599;114
more
Be
De
'Mdlus
Comércio
e
Industrio
de
ti. mo ne 597.931., marco Sinio,),i
(oposição ao termo: 591.5e7.
mamo:
ao.. Éoke
Roupoo• S.:A. (oposição ao, termo
Aço. Toroima S.A. ,(comaição,
e1,0frolasser: 11)-t
tomo ri.' 597.30, nome comorefalls
Xcepoaiçao ao téorao,597.450t Muio Bom eeeeo , ;598.- 1 52 4 ~coa Meu, Sombb)
(op
Date Industrio e, Comercio $.
Cia. Iodustirtol.e. Conaticial.firaalÁire4 Novoulejtosmmungo)",
, De Mus, Comercio e. Imbuiria , de 1 5içâO ao. termo, 586,22.3).
Produto& A)imeMarem_
(oo,
} Tr4 Lace, Meeemioa LA. Ripe Roupai (9posição i ao teo:oste nio I Akantara Machado, Comercio eElo:
• tno
oo ne 596•409; nabffe Ppm*
4,40050m!
&mio • *. 'Liadaneoie
001.139.' aturai Zoitéli*U„ '
einclimentoie Ltda. (oposição, ao 40
~Ivo
§
•
•
t ,,
•1., -A
- •
,•
p•
••
•
Produto Alimentício 13andelramt6
Ltda. (oposieão ao termo 598,71e; aSeg, Bandeirante).
Indústria e Comércio de Aláxotinas
Matrizes e .N.1,etata.s. de Cimento
Illotee Ltda. (oposiçilo ao termo no
O91328 - marca /31otec
el. lee.
Romaria Indústria Lettorexcio
Armações- de (mulas 1,,tea, (oposição
594.821 - marca Itomarta).
e Oposições

i de

•

•
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Eieco Empraza Técnica Almiaar d.o The Gillette Co (apaiação ao ,Ernesto Neugebauer S.A. Indústrias
mo 586.522 titulo Feira Nacimad de
termo 416.846 -mores Proritecaniea). Reunidro (Oposição ao termo •númeCem troção Ltda. - (oposição oo
Plasticca,
General Motoro Corp. (oposição TO -598.795 marca Emblemática).
Mcautára Machado Comercio e Em- 522.651).
"KIS= o têrmo 601,711 marca lielco)..
Volionvage.nwerk A .G.
preendimentos Ltda. toposiçáo ao ter- Ett ta Em preza _Técaica- Auor(io
(Oposição
Parfutus. de -Luxo (cposlção
'no 586.518 titulo Feira de Amostra Comstrução Ltda. (oposiça ao 4,Int- aoLes
termo 596.962 . marca L'I/cure a otêrmo 598,.179 titulo Volear).
Plesticai.
Serrote)...
Cia. • de Canetas Compactor • (OpoAlrantat‘ Machado Comercio e boo 515 192 marca Plostilux).
Representações
.
Corder
Ltda.Lapa.• Vulcanização S , )roca bana
sição ao oarmo 598,181 titulo _Popepreendimentos Ltda. (oposição ao terao térreo 593 055 mano Corao ( oposição ao termo r.96.753).
laria Imperial) .
m.() 586.516 marca Feira de Amostra
Lsofil S.À. Fios Cabos e
Pane).
Mellitta Werke Beratz § Sobn
de Ferro e Aço).
riois isolantes (oposição ao
(Oposição ao termo 596.750 nome
Plastifon S.A. Plasticos e L)crivavlos Cardas e Liças Wamoo Waams do 597.312 marca isomia).
comercial).
i3 rals i! ' Ltda. (oNmicao ao talim nú(oposição ao termo 586.408).
Isolai S.A. rios Cabos e Matemero
590.884
Insionia
CASE).
Gear Bohler 5 CO:. asktiengeselloAlcantara Machado Comercio e Emriais isolantes (oposição ao tamiso
preendimentos Ltda. 1.oposiç8o . ao ter- Industrio Textil Cata:riu:me 5.A. 697.317 -marca /sopa!).
chaft (Oposição ao termo 598.254
mo 586.521 titu lo Feira Nacional de (coos:ção ao termo 5)7.( '8 titulo Te-.
Isofil S.A. Fios Cabos e Mate- marca 'oiço Estrela).
easçein Sto. Cato" tal .
Ferro e Aço).
;riais Isolantes ( 0 000i cão ao tênno
Rodoviária Beira Mar Ltda. (Opo599.961 marca M
sição ao têrmoo.Plastifon S.A. Plastico ' e Derivados Soori Sociedade ,Conorcizil Te Repre 497.316 marca 15opt1).
•
Isolai S.A. 'Fios . Cabos c Mate- mar).
(oposiçao ao termo 586.407 marca P. mottasões e • Instaams•Oes Ltda. (oposição ao térmo 599.590 marca Soada . riais Isolantes (oposição ao tênno
António Lins da_ Albuquerque.,
Plastifoto).
Artefatos 'de Couros Andorinha Ltda. 887.313. marca /somai). • .
(Oposição ao termo 599.219 marca
Classe Cia. Industrial dc Olcos
Noreste (oposição ao termo 585.395 (oposição ao , tCrmo 601.192 marca An . Laboratórios Lepetit S.A. (oposi- Trio* Noodestino).
•
-- -doninha).
• tOug Jangada).
ção ao termo 602.174 marca Lipovit
Azoaram Lins do Albuquerque
Indústria de Tecidos Lindamar Ltda. B1).
Brasmotor S.A. Empreendimentos e (oposiçao
(Oposição. ao tanino 599.218 marra
ao
térroo
599.897).
•
Cia. Quimica Duas Ancoras Copo.
Participações (oposição ao termo iraMeias 'e Fios S.A. (oposição olção ao termo .396161 título Cito). Trio Nordestino).
mero 585.656 titulo Lavanderias Auto. aoMefil
•
têrmo
601.575
marca
Meiafil).
Grandes Indústrias Minati Gazoba
Cio, Quimiea Duas Ancoras (opomatizas Regina).
Vcmag S.A. Veículos e Maquhro Construtora Bater Ltda. (oposição sição 4o têrmo 594.193 titulo Cita). Ltda. - (Oposição ao tarmo 598.345
.Cia. Químico Duas Ancoras
marca Fartura).
Agricolas (oposiçáo ao termo 585,452 ao tarmo 601.197 marca Beta). - sição
Diando Losiez e> Cia. Ltda. (Opomarca AvermaqI.
MateriOis e . -Ferragens Ltda. IVIafel cora). ao groso 593.529 marca AnAcessoricis Sao jogo S.A. Importar (oposição ao térmo 599,768).
Alfredo Adolf Sclombel (oposição sição ao termo 598.459 marca Guanabara).
çaio e Comércio (oposição ao termo Cia. Metá.lion -Indastrial do Goiás ao thosto 598.228 marca Record).
585.736 titulo Auto S3o )oão).
Fábrica de Biscoitos Principe Ltda.
Cimig (oposiça oao tarro° 597.294).
Industrias Reunidas Moniolinho
Ltda. (aposição ao têrmo 601.150 (Oposição -ao term ,. o593.991 marca
Laboratorio Lutecia . S.A. (oposlçaa Sociedade Importadora Mercantil Li- :Marca
Rmblematica)
bis).
mitada Sochnol (oposição ao termo núao termo 589.795 marca Lamaax).
Lodestrias Reunidas Monjolinlio
Laboratorio Loteria S.A. (oposiçao mero 595.249 marca Sociatel).
Pedro Miranda (Oposição ao terUsina Imauca S.A. (oposição ao Ltda. (oposição ao tartno 602.154). mo 601.310 marca Engenho Velho),
ao termo 589.929 marca Gluta. 86).
termo
598.276
Marca
rpojuca).
•
Magazine
Louvre
S.A.
(oposição
Lab. Lutccia S.A. (oposição ao :er'Papelaria Ultra Ltda. (Oposição
Fzeit S.A. (oposição ao termo nú. ao t rmo 597.373 titulo Louvre).
mo 590.795 marca Laxalax).
mi termo ' 594.064 marca , Ultro
Farmopecuaria
S.
A
.
Produtos
Vemero
599..573
marca
Fafil).
•
Laboratorio Lutecia S.A. (oposiçao
terinários
(oposição
ao
tèrmo Print).
ao termo 589.929 marca Guta "i6).
Autonac S.A. Distribuidora de An- o 597.356).
A Cornflakes S.A. Beneficiadon•
Laboratorio Lutecia S.A. (oposição imáveis Nacionais (oposição ao; tarro. n-Instituto
Med ieanenla Fu iioura de Cereais (Oposição ao termo númeao termo 590.037 marca- Sestomil),
S.A. (oposdaiim ao termo 397 731 ro .597.118 marca Levebom).
598.762 marca utopac. ).
Lidice S.A. Industrio e Comercio de Indústria e Comércio mazonas Ltda. marca Beocurina).
Plasticos (oposição ao termo 585.033
Cia. Antártica Paulista Industria
( oPasiião ao. termo 598.146 marca
Coral S.A. Fábrica de Tintas Esra arca Lynice).
de Bebidas e COOCJI011
. .
matarias).
inislies Lacas e Vernizes' (oposição Brasileira
ao termo 596.975 marca
São Paulo Alpargatas S.A. (oposi,- Mauro Borges Zanetti lorosiç3o ao ais Urna° 592 • 323 nome e•Jmerelni) 2(Oposição
Leões) .
Coral S.A. Fábrica de Ti ata Esção ao termo 589.645 marca 1 Pa- termo 601.282 marca Treviso). .Cia. Antártica Paulista Indústria
Ele s Engenharia de Eletricidade Li- inaltes Lacas e' Vernizes (oposição
tos) .
Brasileira de Bebidas e Cones (OpoSão Paulo Alpargaas S.A. (oposa. talada (oposição ao terzno 599.158 ao têrmo 399 .320: marca Coral).
Coral S.A. Fábrica de Tintas Os--' siçãoao termo 597.457 titulo Fábriçào ao termo 587.594 marca .W S). marca Elle .). . •
Lacas e Vernizes (aposição ca de Bebidas Vitória).
• Laboratil S.A. Indústria Farmaoéu- • Indústria de Meias Apoio S.A. maltes
Time Ineorporated (Oposição ao
tico (oposição ao termo 555.524 tO aoposiçOo 'ao termo 598.552 marca ao termo 599 .322 marca Coral).
polo).
Coral'S . A. Fábrica de Tintas Es- térroo 598.125 marca Vida de Roje),
talo Leptovit).
maltes Lacas e Vernizes (oposição • Sido' Comércio e Indústria S.A.
Condomínio do B,dificas Belacap Cia. Industrial e CoruerciaI Brasile', ao termo 599.321 marca Coral).
(oposiçao ao tedrim 555,605 titulo Edi- ia de Produtos Alimenticloa (oposição Cia. Swift do Brasil (oposição ao (Oposição ao termo 601.512 mares
eido!).
Belo Torre Belacap).
.
ao termos 596.608 marca
Fresh Urino 602.136 marca Fortaleza).
Pailard S.A. (Oposição ao tarme
Condomínio do Edifizio 13e)acap Frozeis).
.
Poças Ltda. Oposição 59.7.934 marca Hermes).
(oposiçã oao. térmo 463.579 titulo Em- Cia. Industrial e Comercial Bras:liem aoTratonme
térmo 599.239 marca Tratomok).
N. V. Philips Gioeilamponfabria,
.
ia de Produtos Alimentares (oposIção
fido l3e1acao).
Casa Contagalo Todustria ComerAuto peças sao Jorge Lida . (000aa, ao termo 596.606 , marca ronco cio Ltda. (oposição ao Urino nO keri (Oposição ao termo 597.087
597.424 titulo Granja Cantagalo marca San 'Felippe ci. 8).
°ds)
fio ao farino 585.347 marca São F°
ão José Comercio Importação e
Cia. de "Planejamentos; • Técnicos
'
Isiontblane Slinplo G•mbh (oposi- Lida).
/orge).
fomisa (Oposição ao terra ° 602.395
.Strambi 5 Carvalho opo toçoa ao cão ao tèrmo 596.538 marca Mont
.
Exportação Ltda. (oposição ao merca Formosa).
Urino 589.042 titulo Dulce Medas). Blanc.
Time. Singer Co, (Oposição ao tertênno
601.487 marca São José).
Comercial 'importadora Atlânticas Lt.
Montblane
(oposiçãoao • térnao&imolo
596.542Gmbh
2niarra
Mout -Nies; S.A. Artigos para Cabelel- mo 597.244 marca Sotrance).
soltada.° (oposição ao. termo 584:689 Blanc).
leirOs e Perfumarias (oposição ao
Sociedade Industrial ole Produtos
morca 'Atlantidai.
Montblanc Simplo GoNs (opas!. térmo 602,799 título Niasi Cabelel- Sanitários Ltda. (Oposição ao termo
•
•Empreendinientoa Comércio e Repre„.. ção ao tiénno 596.544 marra Mont reira s)
602.223 marca Clorofin).
sontaçOes EMCO Ltda. (oposição ao •ain")'.
Faloet Comercio/ e :Industrial
Cia. de Cimento Vale do (Paralisa
Gebruder Junglians a g (oposição Ltda. (oposição ao Mono 589.604 (Oposição ao termo 597.015 titulo
têmno 584.501 marca EMCO). •
marca Fulgente).
Cortume Brasão Ltda .. (oposktio ao, ao taram 597.723 marca Belvox).
.
--a - Sherwin Williams do Brasil S.A.
Ernesto Neugebauer S.A. Indás. Ceres:deo Tupy).
ttrolo 582.441 marca Brasão).
Tinta" e Ver:aluo •(0P0eição ao trios Reuaidaa (Oposciaão ao tarmo
Luzalite Comércio e Indiatzia SoEintec Emprêsa Técnica de Assis- ;termo - 601.199 marca Telcolor).
ciedade Anônima (Opsosição ao ter598.769 ~ima Embhonátice).
!anda Comercial Ltda. (oposição ao São Paulo Alpargatas S.A. (opamo
597.322 marca Luzatex).
:tição ao termo 518.437).
Zanesto Neugebauer S.A, Indústermo 588.714 insionia ESTEC).
Sociedade Nacional cie Materiais e
Suma Máquinas e . Acessórios. Tez- " Refrescos do Recife. S.A. (0Paral- tria& Reunidas (Oposição ao tamiso Forjas Ltda. (Oposição ao termo
teia S.A. (oposição ao termo 585.186), ço ao termo 598.276 nome comer- 600.050 marca deferendex).
marca Sonafe). Sussen Máquinas e Acessarios Tem : 41a1)•
ABC Rádi co Televisão S.A. (Opo- 397.394
Lojas de Calçados Noicirnento Li
teia S.A. (oposição. ao tarotei 588.187 , Moleste. Neugebaner S.A.: Induz- siçao, ao térmo 600.598 frase de pro- mita&
(Oposição ao termo 603.581
Marca Sussey Intportação e Export-o 'elas Reunidas (oposição ao- ténue paganda Ourobraa),
frase de propaganda Quando volto
, 598.614 marca Emblernatlea).
çao Ltda.).
[lime Contraio • e • Industrio- S.A.
ABC Rádio e. Televisão S.A. (Opo- volte com Garbo).'
Protege S.A. Engenharia e Protc- oposição ao termo 598.254 marca sição ao têrmo 600.585 frase_ de pioGouter Baunigarten (Oposição ao
.
•çaes Especiais (oposição ao termo ,m1,- Estrela). ,
pasiauvia Ações de Ouro).
.
tênis° 597.833 marca Ilaynes Siaisumo 578.554 marca Protegi..
Grandes Industrias alinelti'Garoba
Indústria de Castiças Fomo/sal tida, usa. (oposição, ao, :-tumo offi.gen. Banes: oNstugebauer S.A. Indústrias. ,lita).
(oposição ao . termo •• 597.704 mama ' Fo itiorilo o Arrog ar ao Bolsai} . S.a. Reunidas (Oposição ao -arma 598.619 ..,Armaziois Gerais União Pauliste
S.A. (Oporição ,ao,- termo 597 536)
1 iInevca; Broblemática),.
Funchal).
.((wesitao ao tatuo 4599o181).
'
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NOTICI=,R:0
• Oposiçaes
São Paulo Alpargatas S.A. Oposição ao termo 108.288 - Privilégio de invenção de Newton Santos.
Cia. Fiat Lux de Fósforos de Segurança.- Oposição ao termo número 103.846 - Privilégio de invenção
de Amico Diodati .
Retificações
Termo:
N.° 136.618 - Privilegio de intenção para - Apare!ho' registrador
para determinação dos hábitos de auiliencia em rádio e televisão Reluerente Helio Silveira da Motta Nmtos publicados 14 de janeiro de
1964 - para o total de pontos rei'indicações - Nove reivindiesçaes.
DF.PARTAMENTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisões do Ministro

EXPEIDIENTE DO DIRETOR

-GERAL

Notificação
Rio, '16 de janeiro de 1964
Uma "vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art!go 14 da
LeiLei n9 4.043, de 29-12-61 e mais
dez dias - para eventuais juntadas
de iecursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a Cate
Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento -da taxa final concernentes à expedição dos respectivos certificados edentro do prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Modelo de Utilidade deferido
Termo nv 68.565 - Modelo d. 1'97

.

aruterdtir sse0953,8

de Te-

EXPEDIENTE DA DIVISA° DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Notificação
Rio, 16 de janeiro de 1964
Unia vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art'go 14 da
LeiLei n9 4.048, de 29-12-61 e mais
dez dias - para eventuais juntadas
de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes aba'xo
mencionados a - comparecer a êste
Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa final concernen_tes à expedição dos respectivos certiVcados dentro do prazo de sessenta

mesmo não se tendo valido nenhuns
interessado, ficam notificados os requerentes . abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento a
fim, de efetuarem o pagamento da
taxa final concernentes a expedição
dos respectivos certificados dentro
do prazo de sessenta dias - na
forma do parágrafo único do artigo
134 dO COdigo da Propriedade Industrial.

MARCAS DEFERIDAS
-

N° 404.690 - Pitão - classe 42
Francisco Marques Fernandes.

N9 429.330 - Bosaspray. - classe I - Brasil Oiticica Sociedade
Anónima.
elas.
N9 429.331 - Bosawash
se 1 - Bi asil Oiticica Sociedade
Anônima.
W 429[411 - TV Rio Bonito -classe 8 - Eletro TV Rio Bonito

INDEFERIDO

113.113 - Tabpada Universal. caixa de descarga - Requerente:
Requerente: Wilson Neves Gui- Joachirn Becker.
,
marães. - Concedo a restauração.
GAR'ANTIA
Exigência;
DE PRIORIDADE
N9 139.572 - Manuel Rodrigues'de
Souza. - Mantenho a ex'gencia.
N' 139.216 - Caixa de Mudança
de Marcha, aplicável a máquinas
Expediente do Diretor Geral
operatrizes em geral, ou a qualquer
outras' máquinas. - Requerente: InExigência:
dústrias Roml Sociedade Annôirna Rio, 16 de janeiro de 1964
Arquive - se, de acõrrdo com o artigo
Termo n g 284.245 • .0 João Bouerl 99 do Código.
& Cia. - Mantenho a exigencia.
DES1STENCIA DO ,PROCESSO
Diversos:
NO 415.297 - Marques & Pilho
Sandoz Sociedade Anónima - DeLtda. - Marca - Arquive-se.
clara
a desisténcia do privilégio de
N9 415.298 - Marques & Filho Liinveçnão para processo para a premitada - Marca: Arquive-se,
N9

número 4.048, de 29 dc dezen.Sro
de 1961 e mais dez dias - para
eventuais juntadas de recursos, e do

Limitada.
N9 429.8756 - O Mundo ao seu
Alcance - classe • 8 - Standard
N 98.050 - Uma válvula para Electrica Sociedade Anónima.
•

Restauração de Modelo de Utilidade

• Rio, 16 de janeiro 'de 1964
Miguel Antonio A. Ugalde. Recorrendo do despacho que deferiu • o pedido de privilégio cie invenção para
Embreagem no cubo da roda. Termo
n9 92.172. Do requerente: Arthur M
Warn.
O Ministro exarou o seguinte despacho: "Bem examinado o processo,
concluo concordando com os pare:eres convenientes do Diretor da Divisa de Patentes e do que emitiu o
Senhor Diretor Geral do D.N.P.I.
pelo qual acotio e dou provimento ao
recurso interposto, denegando a patente".
Em 14 de janeiro de 1964.
José Carlos Lopes da Costa - Recorrendo do despacho que indeferiu o
Termo n9 109.868: privilégio de invenção para , aperfeiçoamentos em
brieé-soleil.
O Ministro exarou o seguinte despacho: "Conheço do recurso, nos
termos do artigo 15, da Lei n9 4.043,
de 29 de dezembro de 1961. A vista
do parecer da própria anterioridade
recorrido, o Sr. Diretor Geral do D.
N.P.I., q ue se pronuncia pela reforma do seu despacho, dou provimento
ao recurso pleiteado e defiro o registro. Determino, ainda, ao D.N.O.I.,
guie faça riscar; na petição de fls. 44,
as expressões consideradas inconvenientes.
Rio de Janeiro, 8 de- janeiro de
1964.

eFolori*.

•Modelo Industrial Deferido
aos sanitários. Requerente: Eileen°
Ettore Edgard Corrieri. Publicado
como retificação, fiando s':m efeito
DP 132.325 - Nôvo ModZilo de Cal
çado muculino. Requerente: Duo ciespacho de arquivamente.
racour S. A. Indústria e Comerclo.
Ne 74.014 -- Companha Johnson
Restauração de privilégo de invenção
Johnson do Brasil, Produtos Cirtue
.N? 100.217 - Uma dispa.sição cons- g1cos - Tome conhecimento do patrutiva de máquina a energia solar. recer técnico .
Requerente: Pedro riuin ierme waack
N9 96.302 - Durever Sociedade
•-•-: Concedo a restauração.
Indústria Metalurgica 111.097 - Aperfelçoamentes em ou Tome conhecimento do parecer técrelativos a moinho para prociuz_r nico.
fubá, farelo, cangiqu nha. prestanN9 130 304 - Organização Otto
do-se, ainda, ao corte de forragem,
cana e análogos. Requerente: Domi- Pecego Limitada - Tome conheci"
clano Borel da Silva. - Concedo mento do parecer técnico.
Na. 130.505 - 130.507 -a restauração.
IsTí 115.120 - Zndoradiosonda. Re- 130.509 - 130.510 - •130.512 querente: Hans Güter NÕ- ler. Con- 130.514 - 130.515 - 133.519 130.519 - 130.520 - 130.523 restauração.
cedo
, N? 15.140 - Proiesso de Fabri- Orgameação Otto Pècego Limitada cação continua de a'cocis peliealen- Tome conhecimento do parecer técniles, especialmente pentacritrit. - co.
Requerente: J. Meissner. - Conce- Expeclinte da Divisão de Privilégio
de a restauração.
de Inveção republicado por ter
N9 116.418 -e Aperfe'çoamentos em
saldo com incorreções.
esquadros para desenhos. - RequeRio, 16 de janeiro de 1964.
rente: Fábrica de Artefatos de Celuloide Romeo Ltda. - Concedo a resPRIVILÊGIO DE INVENÇÃO
tauração.

Janeiro de 164

N9 431.560 - Serceal - dum
1
Imeprial Chemical Industrie/ United.
N9 432.143
Brasil News classe 32 - Alfredo Goulart d
Castro.

Na 433.536
Mangaratibina classe 42 - Agripina de Sous
Brasil.
dai
N9 433.741 - Solvosterol
se 3 - Albert Rene Joseph Castaig
e
ne.

N9 434.230 - Binder - classe
A. P. Green do Brasil Sociedal
Anónima Comercial Industrial. e 'ré

-

alce.

RESTAURAÇÃO DE PROCESS4
paração de novos derivados, básicos
de indol - Tèrmo número 123.195
N9 312.704
Nervosedyl - deo
- Anote - se a desistencia e arquive- se ' 3 - Indústria Química Organio se o processo.
Paulista Sociedade Anônima - Coo
Geraldo Pacheco Silva, Márcio cedo a restauração.
N9 369.375 - Drogametro Roberto Pacheco, José Vicente Ferreira Assé - Declaram a desisten- Limitada - Concedo a restauração.
N5-1n
eia do pedido de privilégio de Inven- •
ção ' para processo de fixação de
N.° 374.188 - Passini - eass4
vidros em portas ou janelas e res- 21 - Auto Peças Passinl Limitada
pectivos perfilados --- térmo número _ Concedo a restauração.
143.839 - Anote-se a desIstència e N.o 391.880 Androgenol arquive-se o processo.
classe 2 - Labora torto Hertape
Limitada. - Concedo a restauEXIGÊNCII
ração.
N 9 79.585 - Acordet». - l'oN.o 394.183 - Nota Mineira
•1•14

dias - na forma do parágrafo único d,?schinl Sociedade Anónima - Man- classe 41. - Baptista de Almeida.
- Concedo a restauração.
do artigo 134 do Código da Proprie- tenho a exigência .
dade Industrial.
N.o 394.940 - Penheiros - clasDIVERSOS •
se 19 - Incubadora Pinheiros Li..
Privilégio de Invenção Deferidos
mitada. - Concedo
restauraNó 11.031 - Centr1s rundi- çã_g.
Tèr11108:
cães Centrifugadas Sociedade AnOni- 'S.° 395.753 - Emblemática N O 98.043 - Instalação para regu- da - modelo de utilidade - Arqui- classe 41 - Companhia Industrial
lar o fluxo de fluidos para reatores. ve-se,
e Comercial de So rvetes "Incogel"
Requerente: Hooker Chern ,ca/ Cor- N9 118.133 - Plastic - Texti1e - Concedo a restauração, obserporation,
Acceasortes United NO 117.476 - Faca para trinchar. 1/avençai° - Arquive-se, Privilégio de vando-se a restrição do despacho
do tinhas 12 verso.
Requerente: A. B. Bahco.
N.o 395.822 - Skalsso - classe
NO 138.963 - Nova trava pata diEXPEDIENTE DO DIRETOR
41 - Gelados Skai Limitada. reção de veicules em geral. RequeDA DIVISÃO DE MARCAS
Concedo a restauração.
rente: Antonio Gomes de Oliveira.
N.o 397,316 - Joana - classe 36
Notificação
- Confecções Jonas Limitada. Modelo de Utilidade Deferido
Concedo a restauração.
NO 100.99 -- N5vo tipo de tampa
Rio,' 16 de janeiro de 1964
N.0 398.873 - Irbat •- classe 6
para adaptação em asterilts.der de
trutas e legumes.
Requerente: Uma .vez decorrido. o prazo de re- -- Irmãos Batista Limitada. •- n
;rumo nslen1qr.
reviito peio ,ertigo 14 de, Lei Concedo/a reatattrago.
' •.

t :t
I

MARIO Of101Als

erça-feira al

classe
N.° 398 . 874 - Irbal
- Irmãos Batista .Limitada. Concedo a restauração.
N.° 406.688 - Sugestbee Liberarias - atue 32 SugesWes Lite"falaz S.A. Editoras e Livrarias.
Concedo a resteurego•
Resfauraçda de 3 kat de afio.
pmpanda:
•
/LP 342.569 - Imobiliária
Wsmos - classe 3$ •-•• Kosanos Engenharia S.A. - Concedo a rattats'ação (artigo 121).
Reetauraolo de no* e ee-

NP 431.443 - Vm mikhão
railhão ganhe aqui COM seu talão
- classe 50 - Editora Lar Feliz
Sociedade Anônima.
- classe 50 - Eltiltbra Lar Feliz
NP 431.585 - Pague sua pret.
taça° e ganhe -1 milhão - classe
50 Editôra Lar Feliz S.A. - •
N.o 431.586 - Quanta valS-seu
talão? 1 milhão? - classe 60 Editara Lar Feliz S.A.
NP 481.588 - Sou liquidificador
vale 1 milhão -"alam 50 - Edit6ra Lar Feliz S.A.
N.o 431.589 -' Sua kW:Acta vale
- olmo° 50 -Editóra
•
Lar Feliz S.A.
N.o 431.590 - Sua panela de
pressão vale 1 milhão - classe 50
- Editôra Lar Teliz S.A.
NP 432.772 - Eeu calçado vale
1 milhão - classe 50 - 33 -- Editbra Lar Feliz S.A.
NP 432.773 - Seu palpite vale
1 milhão - classes 5 0- 33 Editõra Lar Feliz S.A.
NP 432 .774 - Seu talõe vale 1
milhão - classes 50 - 33 - Editóra Lar Feliz S.A .
N.o 432 .775 - Seus talões valem
milhões - classes 50 - 33 - Editbra Lar Feliz S.A.
NP 432 .776 - Sua pasaaem vale
1. milhão - classe-s 50 - 35 - Eclitõra Lar Feliz S. A .

(Seção 111)

NP 426.873 ---" Companhia Brasileira de Novidades Doe:eiras. Cumpra a exig6ncia.
N.°433.291 -Winthrop Products
Inc. - Cumpra a- exigência.
NP 439.991 - Equipamentos
para Pinturas Hollanerder Ural- Cumpra a exigência.
N. o 442.624 - Ponte & Filhos
Limitada. - Cumpra a exigência.
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- Pau-American 'Mau Importador a Expor tador a e Comercial Limitada de acOrdo com o art. 114

da Códlgo, nas classes ate 34.
N. o 405.648 - 1. M. P. - Classes 38 e 50 - Requerente - Ari!xtótisLas da Mattos Fernandes de
acórdo com o art. 114 do Cód;go.

Nome coineroial deferidos:
N.0 346461 - Ao Rei Peui:htz,
Diversos: de Aves e Ovos Ltda. - ReapwN.0 418.416 - Zucatex S.A. In- rente. - Ao Rei Paulista de Alves
Ovas Ltda. de acordo com o ardústria e Comércio - Arquive- etigo
109 n.° 3 do Código.
se o processo.
N.o
N.9
438.415
Marques
&
Filho
.415.095 - Indústria
nieretal:
Limitada. - Arquive-se o processo. tromocAnica Nacional lena S. A.
NP 402.347 - Transoceanica
N.° 443.141 - Starapitst Benefi- - Requerente - Indústria Elevociada& Anônima Comissária e Excladora Têxtil Limitada. - Argui- mecânica Nacional Teus Sociedade
portadora - TranackceAn ;ca S.A.
Anónima de acordo com o art. 109
Ve-Se o prOCCSO.
Comissária , Exportadora. - Condo Código.
NP 451.818 - Ind. Mecânica e
cedo a restauração (artago 109
N.° 595.768 - Stiopping Center
Elétrica
Imc.
Limitada
Arnúmero 2).
do Brasil S. A. Imóveis, Incorpoquive-se.
Restauraçdo de Titulo de
N.° 463.568 - Indústria &mera- ração, Administração e Vendas,tubtlecintento:
rO S.A. - Torno sem efeito o des- Requerente - Shoping Conter do
pacho supra que arquivou c pro- Brasil S. A, Imóveis, IncorporaNP 405.886 - Casa Edinar L.
cesso determinando, o seu prosse- ção Administração e Veadas ..la
listavas - classe 1 - Marina L.
guimento face a exposição da S. acórdo com o art. 109 n.° 2 do
&teve - Concedo a restauração
de Produção no processo do tèrmo Código.
(artigo 117 número 2)•
601.477.
Titulo de iestabelacimemo deTítulo de Estabelecimento DeN.° 601.477 - Ind. Snmeraro
feridos:
lendo:
S.A. Metalúrgica em Geral. ArN.° 331.174 - Fiação Santa
quive-se o processo.
NP 432.393 - Edifício Stefan
Barbara - Classes 22. 23, 21,
•
Zweig classe 33 - 11:nobiliária
31, 36 e 37 - Requerente - Cia.
EXPEDIENTE Dk SE1;:10
Raul Rebouças S.A. - artigo 117,
Fiação e Tecelagem Santa Barbam
DE 1)14'.8.01JKAS
número 2.
cFe acordo Com o art. 117 n.0 1 do
433.052
Fabricado
no
N.o
N.° 434.568 - Casa das ArruelasCddiao.
No,
... para o clima do Brasil -- classe 21-33 - Júlio Sarraf NP 1;8.217 - Sitio e MerealliIbeaa Indústria - Brasileiclasse
Artigo 117 número 1.
De 16 de j aneiro-de 1964
nbu Paraíso do Setubal Clas-es
•
ra dé Embalagens S.A.
Marcas: Deferidas:
41 e 33 - Requerentp N.o 434.610 - Seu talão vale 1
Uma vez decor rido o prazo de lis. 19,Splenclo
.re de acórdo Com
NP 346.597 - isol.ai1 - elas- milhão - classe 33 - Editóra Lar recurso previsto pelo art. 1 h da António
art. 117 n.° 1 do çódigo.
o
Feliz
S.A.
Lei
n.o.
1.018
de
29-.12-61
e
mais
ae 8 - Fábrica de Materiais IsoN.o 434 -.611 - Sua ação vale 1 10 dias para eventuais juntadas de
lantes Isolasit Limitada.
N.o 405.576 - Farmácia 1::-11milhão - classe 33 - Editôra Lar recursos, e do mimo não se ten- acaro Ido Sul - Classes. 3 e is de
NP 427.377 Lorener.se elas- Feliz C.A.
do valido nenhum interessado-fi- Jose Ribeiro do acórdn com o arake 38 - Distribuidora de Papéis
N.o 934.612 - Sua apólice vale cam noti •ficados Os requerera-et' tigo 117 rao 1 do Código.
Lorenense Limitada.
00r
a comparecer
1 milhão - classe 33 - Editêra. Lar abaixo mencionai
N.o 405.678 - Mamar MagaN.° 430.339 - Selkirit - classe Feliz S.A.
Osie De param-tent) a rim, de zine -- Classes '30, 35. 36 e 37 dó
42 - F. Rezende.
efetuarem o 'pagamento da taxa Milmar Magazine Ltda. ae.
al.0 434.613 - Sua compra vale final concerneutes a exp,-alição do s do com
N.0 432.350 - Cacopasa - elas.
com o art. 117 n.o 1 do Cod:go.
se 16 - Cacopiso S.A. Pavimen- 1 milhão - classe 33 -.Editora respi• cli7os certif icados dentro do
N.o 4.05.717 - IrnobSaaNe
Lar Feliz S.A.
prazo de 60 dias na forma do Pa- Bem - Classe 33 de Imobiliária
tação e Revestimento.
Único da art.. 134 da Cd- Servo Rem Ltda. da acórdd com
N. o • 433.288 - Rlehmond - N.o 434.614 - Sua obrigação rágrafo
digo da Propriedade Indost.ial.
o- art. 117 n.o 1 do Código.
vale
1
milhão
classe
33
Ediclasse . 47 7- Richmond Lubrifitora Lar Feliz S.A.
cantes Limitada. \
Marcas de' feridas:
N.° '105, 772 - 111.4 av• este N.o 433.407 - Saint Tropez -•
Classes 33 e 36 de Rufa Tetitloa.e
Expressa° de Propaganda
alasse 36 - W. Moreira Sc Com- deferis:10: N.0 170 . 2.15 - ic tor ia Arinarinims S.. A. tle neônio raan
panhia Limitada.
se 6 de FunLimod, Fundição de O art. 117 n.o 1 do Código, UiN.o 433.435 - Tulle rástico - NP 430.568 - O seu carnet vale Tipos Modernos S. A.
eluindo^se
claase 33.
classe 23 - De MLIus Comércio e irdlhaes - classes O - ti - 14 n-•N.° 378.322 • Casino de Paris
N. 414.9'79 --- Iristitato de na21 - 23 32 - 36 - 37 - 40 - - Classe 8 de Omniadautche
Indústria d.
S.A.
laza Manca Clase 33 de lelbel
Casas Pirant 13.A. Comércio e Ira. Expor Cl. 51. B. H.
N.o 433.479
Blanco - Led Esma - de acõrdo
Monza - classe portação.
21.
Panaato 13,A. Indústria a
N.° 378.143 - GaitoFiim
- Claase dam o art. 117 do Código,
N.o 430.221 - 14 Fabeicas as suas n.o /3 de Gano Cia. Ltda.
Comércio.
ordens - classes 23 - 36 - União
EXPEDIENTE DA SEÇAO
e 377.335 - Luz - Classe 4 1.
NP 433.537 - Supermuzical - Brasileira Distribuidora. de Teci- daXCia.
PESQUISAS
Luz Steariea. classe 32 - Rádio Rio Limitada. dos
Limitada.
N.o 403.181 - Stenorol - Cias•
N.° 433.573 - Vedajuntas NotificaçãoSO 3 de Les Lahoratoires Col3ea
N.o 430.299 - Pagaasa Por si
classe 31 - Júlio Sarraf.
S.
A.
.
Andersan Cayton &
NP 434.205 - Infranterm - classe 41
De 16 , de janeiro de 1964 •
N.° -105.338 - Diamante classe 10 - Sociedade Comercial Companhia Limitada.
Uma. vez decorrido o • ptino de reClasse 16 de Au gasto Rentes
• Pró Médico Limitada.
Titiiitk.de Estabelecimento InN.o 405.621 - Garnaglobin - curau perviito pelo. artigo. (lã Lei
Frase de PrOpaaundu Indefe- deferido: .
Classe 3 - do Indústria Braaileirn de mimei, 4 .018 de 29 de dezembro de
•
1961 e, mais dez dias - para evenrido:
N. o 431.536 - Construções Popu- Produtos Químicos S.. A.
tuais juntadas-de recursos, e do mes.:
NP 425.013 - Seus Cupões Va- lares r- _classe 33,- Construçõ
7Ç.°.,405 .625 ---„,Brasilar -.- Clas- mo' 'kkio',• se knoto vali% aczburn iftte.
iem 59:lhões - Claseel3 - Editora Populares Limitada.
se. 46; 'de Sociedada Itulusistal
Tessadd; ficam 'notificado os recrarren.
- Lar Feliz S.A..'
Produtos Sanitários Ltda.
tas ab5i1O ''inerietonedos a. .4' 00:P ret:
Exigências:
•
NP 430:078 - Exigido * Seu talãO
Satz
Classe
éste t)epartataento a fnii, de efecue:
COrretagena mo 1 de B. T. BabbilL Indústria rem o. pagapento. ela taxa final - çoneer.
ganhar N. o 416.316
vocé estará habilitado
•
ebosealião- • dos rsocVvos
Editôra R efresentacões Lifnitacia,
1 'milhão - claa8e"33
Oentea
QUítairs S). kl
J;2- ,ifi cado6 .
t
, Pra a êxi ênci
Lar Feliz S.A.
•
„Rado .PaT;ck de:, scaeoz.a
its,'
4at.
conevejfil
!
,
ritia 'e Droga) . 4j , Py.b:miét
. N.P 430343- ;inn facidia :pá 423.682 - Farái
algar -la nar lOr.ina . .paeagamio aaa..ay
N.° '3i3.668 - 11Wh-1413Y do artigo 134 do Código da Propr:1mais - classes 8u.--4
ri 'Jade' Abril Libilt--Curnpret;''
Requerente dade lndustrial.
- Classes 33 e 33
- a exigência .
diocentro S.A.

is-

k.
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' MARCAS DEFERIDAS

E. A.
N9 380.161 aa Xara
Amaral - Classe 40.
N9 411.290 - Ditran."-- Iníiústria
de Estofados Duran Sociedade Anôni.
ma - Classe 40.
N"- 417.026 18 do Forte - Lanches 18 • do Forte Limitada - Oasse 41.
N" .427.868 - Cine Propaganda
José Pinto de Souza - elasSouza
' se 32 Com exclusão de artigos a
cronicas para jornais suas seções e pio, paganda.
Plastisil - Plast:sil
N° 428.282
Indústria e Comércio de Plásticos LiCom exclusão
mitada - Classe 28
‘ 'de guarnições.
N" 429.355 Braz de Pina Materiais de Construções Brat de Pina Limitada - Classe 16.
N9 431.100 Perboron Companhia Eletroguimica de OsaSco - Classe 2.
411.259 .- Biblioteca de Cultura
CientiRa - Zahar Editores
se 32.
N O 431.262 --- Zahar Editores -Biblioteca de Cultura Econômica Classe 32.
. N . 431.264 - Biblioteca de Cultura
Filosófica Zahar Editores -- Classe 32.
N° 431.386 - Wellen - Laminação Holo Limitada
Classe 11.
GranN" 432.203 - Frangolandia
ja Londres Linitada -- Classe 19.
N o 433.349 - S. P. C. - Produtos Citricos do Brasil Sociedade Anônima
Classe 42.
1\1" 433.350 - S. P. C. - Pro,dutos Citricos do Brasil Sociedade Ant5Intim - Classe 43.. Pistone - Antonio
t N" 433.974
Pistone - Classe 42.
N . 4341-018 . -- Desportivos - Ivo
Minaz Dantas - Classe 28.
•
B. B. Instituto
N" 434.251
ide Beleza B. B. Limitada - Classe
ag.
Thyrso Boltttra -N" 434.433
Companhia Limitada
•.Thyrso Bottura
Classe 35.
s N o 434.434 - Tbyrso Boltura Thyrso Bottura 6 Companhia Limitada
'- Classe 11. .
N" 434.479 - Poly jet - Produtos Químicos GuarRny Sociedade Anônima -- Classe 7.
.
.
. N'' 434.481 -- Ultra jet - Produtos
Químicos Guarany Sociedade Anônima
''L. Clusse 7.
r n N . 434.507 .- Cimo ..- Móveis Cipo Sociedade Anônima - Casse 26.
¥ N.' 434.518 .- Masfir -, Indústria
dli Calçados Erno' Sociedade Anónima
'- Classe 36.
1 N o 434.548 "- Cimba aa GorIzIo
,Fenei ....-- Classe 41.
r 1\1" 434.716 -Umuarama - Rica
L lora Soeiedade Anônima Indústria e
. inércio .--- Classe 48.
; N9 434.718 .- Kabore -, Rica Flo¡tu Sociedade Anónima -Indústria e Co.
( ritércio ..... Classe 48.
' N° 434.736 --. Pasa ..;•- -Pasa Park

N• 434.900 .- Tacaryl - Mead
Johnson 6 Co. a.. Classe 3.
N' 434.907
Guaru
Comercial
Guaru Limitada - C l asse 8.
N° 434.910 - Tres Gerações aa
Mario Chiodi 6 Filho
Classe 36.
N" 434.912 a-, Sydwan - Móveis
e 'Aparelhos Elétricos Sydwan Limitada - Classe 40 - Com exclusão de
porta retratos.
N° 434.922 - Paris Chic - Editora
de Revistas Sociais Erson Limitada -Classe 32.
N o 434.925.- ISiladarnoiselle Voyage 11/4,Iadernolselle Modas e Confecções Sociedade Anônima - Classe 35
- Com exclusão de i:hapé:us.
N . 435.026
Presta - Apollinaris
Brannen A. C.
Classe 43.
N o 435.053 - Cecagno
CarrO.
carias Cecagno Limitada - Classe 21.
N" 435.054
Lugano's - Mock
6 Lomnitzer
Classe 41.
N" 435.206 - M. R. I. - Meuse
Casado de Lima Antunes .-- Classe
32.
N . 435.330 - Confer Confer
Construções e Ferros Sociedade Anônima - Classe 16.
N° 435.433
Hel:tube
Spiro
Establislament Sociedade Anônima
Classe 11.
N' 435.433
Sanguinette
Comércio c Indúãria Sanguinette Limitada - Classe 42,
N° 435.466 - Bilevon
Ferben.
fabri ken A ú ti e. ng esel lscha ft
Classe
2.
N" 435.470 ..- Saltufer Saltofer
Comércio e Importação Limitada Classe 11.
N O 435.489 - Flora do Lanche
Fernando Alterio El Companhia Limitada - Classe 32.
9 435.518 -- Morrei
Attilio
Morresi
Classe 6.
N° 435.522 Bunhoz - Casa Munhoz Sociedade Anônima Comércio e
Indústria - Classe 8 - Com exclusão d.e alfanges ancoras e poseiras.
N° 435.528 - Sevilha - Sevilha
Indústria e Comércio Limitada -- Classe 40.
No 435.532 - Vig Vig.
tria Pioneira de Pulverizadores Lim'tala
Classe 7.
N° 435.631
3 Comarcas
Ma-.
nitro
Companhia Limitada - Classe 42.
N° 435.746 - Dexfer Indústria
Brasileira de Produtos Químicos Sociedade -Anônima - Classe 3.
9 435.750
Nutriía1
Indústria Braiileira de Produtos Quimit.os
Sociedade Anónima - Classe 3.
N° 435.751
Nutrispo tria Brasileira de Produtos Químicos
Sociedade Anônima - Classe 3.
N9 435.753 a- Parinex
Laborte.
N

N

rápica Bristol Sociedade Anónima Indústria Química e Farmacêutica Classe 3.
N9 435.762 - Radocontral
C.
H, Roehringer Sobas -- Classe 3.
N° 435.799 - Calorit
Ferdinana
do Benucci Atila /1kilotta

Classe 8,

í

daneiro de 1964

-- N .' 436.012
Cristian" Gian
Ennio Giancristiano
Classe 36.
N• 436.038
Sammarone - Sammarone Sociedade Anônima Indústria
Cerâmica
Classe 8.
N° 436.054 Neofix Hermanny
Indústria e Comércio 1-lic Limitada Classe 10.
N° 436.062 aa Santo Antonio
Luiz Peçanha de Figueiredo - Ciasse 37.
MagnaN° 436.064 - Insukote
bras Sociedade Anónima Produtos Qui- Classe 28.
N9 436.176 - Rocúet Indústria
Brasileira de Canetas Limitada - Classe 17.
N° 436.207 aa Azzalin Tecidos Classe 24.
Victorio Azzalin
Pilho
N°436.209 - Azzalin Tecidos
Victorio Azzalin 6'Filho
Classe 50.
N° 436.220 - Café Vargas - Wilson Vargas Classe 41 - Para café
apenas.
N° 436.221'
Café Dall'Aguol Irmãos Dal Agnol - Classe 41
Apenas para café.
N° 436.224 - Café Eolo Lourival
Antunes de Freitas - Classe 41 -Para cafr apenas.
N" 436.233 Guasca Flavio
Dali Igna Companhia Limitada Classe 41. N° 436.261 Ki Belo a- , Coinpanhia Harkson Indústria e 1 Comércio
Kibon - Classe 41.
N° 436.262 - Ki Belo
Companhia Harkson Indústria e Comércio
K'bon
Classe 43.
N° 436,263 Ki Fruta Companhia Hartison Indústria e Comércio
Kibon - Classe 43.
N° 436264 Ki Fruta - Companhia Harkson Indústria e Comércio
Kibon - Classe 41.
IN' 436.265 - Karino Companhia Harkson Indústria e Comércio
Kibon - Classe 43.
CompaN 9 ,436.266 - .Karino
nhia Harkson Indústria e Comércio
Kibon
Classe 41.
N° 436.268 - Kissata Campanhia Harkson Indústria e Comércio
Kibon - C l asse 43.
CompaN° 436.269 - Kissata
nhia Harkson Indústria e Comércio
Kiboa - Classe 41,
•
N° 436.270 Kassata - Companhia Harúson Indústria e Comércio
Kibon -- Classe 43.
N° 436.271 Kassata Companhia Harkson 'Itv;ústria e Comércio
Kibon - Classe 41,
N° 436.527 Llobera Peneira
Indústria Brasileira de Feltros Llobera
Sociedade Anônima - Classe 23.
N° 436.529 Llobe.a -- Primeira
Indústria Brasileira de Feltros Dobara
Soci adade Anônima - Classe 31.
N° 436.530 - Llobera •-• Primeira
Indústria Brasileira de Feltros Ll'obera
Sociedade Anônima - Classe 34.
N° 436.531 , --- Llobera - P-'meirr
Indústria Brasileira de Feltros Talobei.
Sociedade Anônima -.Classe 37.
~110

INSIGNIA DEFERIDA

TITULO DE ESTABELECIMENTO!
DEFERIDOS
N• 432.987
Palácio das Louça"
- J. B. Pimenta & Companhia Ling.
tada - Classes 14 - 15
Artigo
117 número 1.
N° 432.993
Feira das Louças
J. B. Pimenta 8 Companhia Limitadi
-• Classes 14 - 155 Artigo 117
número 1.
N° 434.723
Edifício Dom Arti•
gas
_Construtora Canada Sociedade
Anônima - Classe 33
Artigo 117,
número 4.
N9 436.259 ,.- Feira Nacional dá
Indústria - Alcantara Machado Co'
mércio e Etnprendimentos Limitada
Classe 33 - Artigo 117 número 1.
N° 435.309
Organização de Peritos Economico Contábil ORPEG Luiz Pires Correa - Classe 33
Artigo .117 número 1.
N° 435.329 .-- Gilson Gonçalves só
Radiadores - Gilson Gonçalves -•
Classes 21 33 aa Artigo 117 nnmero 1.
N° 435.481
Bar e Restaurante
Rancho- Alegre - Bar e Restaurante
Rancho Alegre Limitada
Classes 41
- 42 - 43 - Artigo 117 número 1.
N° 435.756
Bati - Maria de
Lourdes Watson
Classes 13 - 15
25 - 36 - 49
Artigo 117 número 1.
Empresa Fluvial
N° 435.757
raima a- Empresa Fluvial MariÉitna
SoCiedade Anônima - Classe 33 •-•
Artigo 117 número 1.
N° 436.168 - jardins Orientais -Hiroshi Matuda --a Classes 45 - 33
-- Artigo 117.
N° 436.199
Ypiranga Turismo e
Excursões - Hermindo Alberto
Classes 33
--- Artigo 117 número 1. ‘.
N° 436.247 - Salão Internacional de
Automóveis
Alcantara Machado Comércio e Empreendimentos Limitada
Clasqes 6 - 7 - 8 - 9 - 11 -- 21
-a 33
39
47 --- Artigo 117 número 1.
EXIGÊNCIAS9 371.687
Sa.
Helio Stavale
tisfaça exigência.
Anônima Comércio e Indústria - Sa.
tisfaça exigência.
N 0- 406.351 --Estabelecimentos GrãfiCos Santa Maria Sociedade Anónima
Satisfaça exigência.
N9 417.963
Francisco Socher Satisfaça exigênCia.
N . 462.504 - joviano Gomes de
Araujo - Satisfaça exiconcia.
1\19 418.058 - Sociedade Anónima
Martapilli Financiamentos e Investimentos -a- Satisfaça exigência.
N9 419.791 - Schenley Industries
Inc. - Satisfaça exigência.
N. 420.225 - Martini Rossi SPA
- Satisfaça exigêncla.
N9 422.515 - Cia. Industrial e Comercial de Minérios Cicotaine - Sada:
faça exigência.
N° 422.676 - Instant ° . Brasil Estados Unidos - Satisfaça ex:ganc'a. N9 424.639 - Comercial e Importadora Arcadas Limitada -a- Satisfaça exigência.
N" 427.357 :.- Fábrica de \Valha
e Doces Lanvin Limitada - Satisfaça
exigência.
N. 427.881- - Auto Plat do Brasil
Plarnados Lida:sie:a e .Cornérelo
N

N' 435.808
Aliart
José Tel.
l'n1.9 434.732
Associação Umuarareira Faurtino -• Classe 25.
Aasocla.
H* 435.839 - 3 Fazendas - Ma- ma de Campos do Tordo
-fft
X
it gE3m
5eg
a• Ctisnse
. ntO
5stre ça° 152cledade
ção Umuarama da Campoa do l'ordgo
nieto
ô
Companhia
Limitada
Clas...* Nerra Maestria ....
Cle.saa 33 - Artigo 114.
I
43.
t ,,laa
' ,24° 434.836
Gasparion Sociedade Rateei- se H'
N° 435.685
•adústrias
Domvital -- Rodo435.844
Desejo
Editora via EnonrVital Limitada
-. Classe 23 .
Classe 3.
Real Limitada
Classe
32,
• N° 434.842 .-. Settfixd -- Indústria
I\P
435.887
Teatro!
Ciba
SoSabão Tamoyo Limitada .- Classe ciais Anonvme - Classe 48.
NOME COMERCIAD DEFERIDO
N. 436.002
CortegeralCorteN° 435.179 - Fernando "de
P - 1",l' 434.857 - Coqueiros - Corta. geral Chapa e Ferro
Limitada
Otas- ra Morgado a.- Fernando de Oliveira
Coueteos iode:194 Anulas .- o
, . Morgado - Artigo 109 ntimero
fada
4 wf

11

'L.

Satisfaça 'exigência

.

-

a•
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alteração do nome da titular - Ano-1 transferência e a alteração de titula.,
te-se a alteração de • nome.
Anotem-se a transferência • atter:1;1•
Perez G Irmãos Indústria • Comércio
de nome.
çâo
de Molas Limitada - transferência
Braamarc Wiclunan S. À. Inda'
para seu nome do têrrno n' 94.671 --Pede para 34
-modélo de , utilidade - Anote-se a al- tria. e Comércio
ta/P
anotada nas marcas Trugrip
teração de nome.
414.188 - As alteraç
número"
mo
Bicicletas Monark S.A. - pede para
ser anotada no têrmo n° 96.557 - do nome da titular. Anotem-se .
privilégio de invenção a alteração do alteraOes da asame•
Antonio Chequer - Tranaferancia •
nome da titular Anote-se a alterapara seu nome do têrrno número ..:
ção de nome.
430.994 - Anote-se a transferência.
Michaela Garcia Gomes - transfe- Âncora Indústria e Comércio Linda
rência para seu nome da patente mime- tada - Pade para ser anotada nos
ris 53.400 - privilégio de invenção iérmos número 131.034 -, modelo
- Anote-se a transferência.
industrial - 131.035 - modelo iria
José Pirmino dos Santos - transfe- dustrial 131.240 - modelo ;adua,
rência para seu nome 'da' patente de trial - 133..449 - modelo industrial
privilégio de invenção - tèrmo 103.137 - 135.588 - modelo industrial. - Anote-se a transferência.
As alteraaões do nome da • titular.
Refining Company Anotem-se as alterações de .nome. •'
Ashland Oul
Salina Socieàade Indústria e Cotransferência para seu nome do
tèrmo 121.311 - privilégio de inven- mércio • - Transferência para seta
ção - Anotem-se de United Carbon nome dos tétanos número "136.5C4 :Company Inc. para United Carbon privilégio de invenção r 136.526
Company, e desta para a requerente. privilégio de invenção - Anonsiu-ú
• - •
Monsanto Chemical Company - as taansferéncias.
transferência para seu- nome do ténue
Musicais
e
Instrumentos
Cia., Ma.
- privilégio
'
• da invenç ão non Sociedade Ananima - Pede pan..
Anote-se
a
transferência.
ra ser anotada na marca: Rialto Berta Confecções Limitada - pede número 136.699 -a- A alteraaao do
para ser anotada no tèrino 122.251 - nome da titular. Anose-se a alteramodalo de utilidade - a alteração do ção de nome.
nome da inalar - Ande-se a alteraLaboratório Cora SOc.:erlade AntSni.
O termo 422.932 marca Regulua de ção de nome.
ma - Pede para ser anotada na
Agritua Equipamentos e Maquinas AgríNorth American Sugar Industries, In- marca Corthnicina - número
colas S.A. classe 7 clichê publicado
corporated
- Pede para ser anotada 143.258 - A alteração do nome-da
em 17 de setembro de 1959 estabelecido
no tèrino 129.619 a alteração do nome titular.
Anote-se a zateração de
em S. Paulo.
da, titular - Anote-se a alteração de nome.
nome.
Transferáncia e Alteração dc Nome
The Londan Tailors Sociedade
de Titular de Processos
Ancora Indústria e Comércio Limi- Anônima - Pede para srr anotada
tada - pede para ser anotada no tér- nas marcas The London Tailors mo 138.323 - modélo industrial a al- número 177.780 e do titulo The
Riu. 16 de janeiro de 1964
Fabrica Real de Garrafas Térmicas teração do nome da titular - Anote-se London Tailors - número 249.300
As alterações de nome. Anotem.
Limitada - transferência para seu nome a alteração de nome.
•
Sumia - Sociedade Anônima In- st as alterações de nume.
das patentes de numerosa
dústria e Comércio - Transferência
Companhia Iidustrial e Coanercial
N' 3.343 - Modal° industrial.
para aeti nome- do tèrmo número ... Brasileira de Produtos Alimentares 7N" 3•579
Modal° industrial
privtléqio de iiivanção. Pede para ser. anotada nas marcas:
!36.5a7
N9 4.477 - Modélo de utilidade.
•
N. 61.864 - Privilégio de inven- -- Anote-se a trartafaraacia.
Meigor - número 191.016 -PulvoPitistus Sociedade • Anônima - lac. - número 222.619 - Nurralae
çâo.
Transferência para seu nome do
N' 62.279 - Privilégio de invenção. têrmo número 143.926 - Privilégio _ número' 222.650 - Superlac' N° 62.334 - Privilégio de invenção. de invenção - Anote-se a tunsfe- número 222.651 - São Miguel número 263.897 - Gardenia nat.
_. Anotem-se as transferências.
ri5ncia
mero 273.713 - Magra - número
Alumínio Pan-Lar Limitada - trans275.817 - Einagril - número ....
Bacarcii E, Company Liinited
ferência para seu nome da marca 4.185 Transferncia da marca Barcardi - 275.818 - As alterações de nome
- modelo de utilidade - Anote-se a
a transferência Anotemase: 1°)
numero 281.431 - Anote-se a transtransferência.
alteração de nome da titular pais
ferência.
•
Sarnigue - Indústrias Sáo Miguel
M. 13. Indústria e Comércio de Bi-1 Monsanto Chemical Sompauy - de Produtos Alimentícios Sociedade
jouteria Limitada - pede para sei Transferência para seu nome do têr- Anônima e a transferência desta
paanotada' na patente de número- 4.833 mo número 54.786 - Privilégio de ra a requerente.
modelo de utilidade a alteração do nome invenção' - Anote-se a transferência
da titular - Anote-se a alteração de para seu nome do têrrno- número
EXPLORAÇÃO DE CONTRATO
nome.
54.786 - Privilégio de invenção DE PATENTES
Fábrica Real de Garrafas Térmicas Anote-se a transferência.
Limitada - transferência para seu nome
Nebratex Indústria e .Cornértig
Pilot Pen do Brasil Sociedade
da patente 61.203 - privilégio de in- Araaraiana, Indústria e Comércio - Tinportação e Exportação Limitada venção - Anote-se a transferência.
Pede para ser anotada na patente de
Indústrias Reunidas Irmãos Spina So- P ede para ser anotada no • termo Ume-o 59.218 - Privilégio de innúmero
107.994
modelo
de
utiliciedade Anônima - transferência para
venção o contrato de sua explora;ats
seu nome da patente .62.756 - privi- dade a alteração -do nome da titular Averbem-se: 1°) contrato *de
_
Anote-se
a
alteração
de
nome.
légio de invenção - Anote-se a transParks Cramer Company - Trans- contrato a favor de Textile Mouldinga
ferência.
•
ferência para seu no témo de .. Limited; 2°) Contrato de Sub licença
Ethicon Inc. - trarisferénçia para ferência 'para seu nome do térino de' exploração a favor do . requerente
seu nome da Patente 63.364"-- privi- numero 108.051. - _Privilégio de inCompanhia Imperial de .Indústrias
legio de inve,nçficr - Anota-se .a 'trans- venção -. Mote-se,•a transferência-. Químicas do Brasil - Pede para se
•
ferência
anotada' na patente número .63.305
Feldnuihre- Aktiengesellschaft '
aa-" apalvilégto ' de invençáo o -cOntrat
Raussel Uclal tranaferhicia 'para Transferatacia • para SCI1 ..nome
seu nome' das ., patentes de r -mimarás me animara, 124,764 ,a-a Privilégio 'de de sua exploraçâo - .4 veche-se ( de i4plorsição.
invenção
63.938 - privilégio de invençao.
Anciae-se
taansfesên- tohfratti
'
Jaati
•.
cia.
invenção.)'
64.230'-aaaPriViléaió
,
•
Térmo: '122.07$ - privilégio de ina
EXIGNCIAS,
Anoterne as';tranSfêrénalas.: • I a: V.' l'araatinr.Sta'ac,e' 4.à1; 40n4111.4
'1
avaata.;la
Maa-rials
d
,t3àtà'•
.
COnStiado"
'eé;;Jè aaEn4U'etcde Iridatriá
Ralai:bold • Ch eini é A.G';,.ptielci
para ser -anotada na marca laanc"o datada - No pedido de 'averbaaiti .
Paras) agia Janotadà rtariatentet"..tMe.'M - têm° número 435.157
65.545 - privil(gio de invenção . a
A te contrato da patente 45.903 -

N9 434.571 - Socidro Soc. de EnN° 434.278 - Ao Mundo Elegam
te S.A. Tecidos e Confecções - Sa- genharia Elétrica de Hidraulica , Limi•
tada - Aguarde-se.
tisfaça exigéncia.
N. 435.833 - Max Stepha - AguarThyrso Bottura 6 14,
N9 434435
de-ta.
mãos - Satisfaça exigi/nela.
N° 435.994 - Floriano Scattolin
N's 434.533 a-- 434.534 - ponte
dos TccIdos S.A. Comércio de Taci- Irmão . Limitada - Aguarde-se.
• N9 436.019 - Produtos Texteis Ar•
dos - Satisfaça •xigancia.
mando Ricardi S.A. - Aguarde-se.
N° 434.535 - SEOP Soc. Técnica
N9 436.056 - Dieta S.A. Produde Obras Públicas Limitada - Satis- tos Alimentícios - Aguarde-se.
faça exigência.
N° 436.057 - Dieta S.A. Produtos
N. 434.744 - INO Indústria Na- Alimentícios --Aguarae-se.
cional de estica Limitada - Satisfaça
N. 436.284 - Alcântara Machado
exigência.
Comércio e Empreendimentos Limitada
N° 435.103 - Eletro Fazia Limi- - Aguarde-se,
tada - Satisfaça exigência.
436.285 - 436.290 - 436.292
N9 435.162 - CIMP Comercial Im- - Alcântara Machado Comércio e Emportadora de Matérias Primas Limitada preendimentos Limitada - Aguarde-se.
- Satisfaça exigência.
•
N° 436.291 - Docar S.A. EngeN° 435.306 - Mapla S.A. Indús- nharia Coniércio e Indústria - Aguartrias de Materiais Plasticos - Satis- de-te.
•
faça exigência. •
N9 436.295 - Emprésa Piaba da
- Ag uarde-se
N° 435.519 - Casa laluuhoz S.A. Manhã
N° 436.440 - Casoy S.A. ImporComércio e Indústria - Satisfaça uritaça° e Comércio de Artrgos DoméstiOnda.
N. 435.608 - Associação dos Em- cos - Aguarde-se •
pregados no. Coméraio do Rio de JaN. 436.441 -2- Casoy S.A. ImporSatisfaça exigência.
neiro
taçáo e Comércio de Artigos DoméstiN° 435.682, - Bandeirantes Promo- cos - Aguarde-se.
ções de Vendas Mercantil Limitada N° 436.858 -a• Costa Silva 6 Cia.
ta Satisfaça exigência.
Limitada - Aguarde-se.
Joper Indústria e CoN° 436.248
•
Retificação
mércio Limitada - Satisfaça exigan a '
cii.

N9 437.403 - Siemens do Brasil'
Cia de Eletricidade - Satisfaça cai-1
gancia.
N' 461.795 - S1geki Morimoto
Irmãos - Satisfaça exigência e proasiga-se como indicado pela seção.
Diaersos
N. 379.949 - The Borden Co. Aguar-se..
406.146 - Sunksen Chocolates
Sociedade Anónima - Aguarde-6e.
N9 415.500 - Joker Empreendimentos e Administração S.A. - Aguardese . -

N° 425.180
Mustapha Aznad Filho
Irmáos - Aguarde-se.
N° 328.688 - Soter Limitada Aguarde-se.
N. 434.103 - lbesa Indústria. Brasil.
lcira de Embalagens S.A. - AsaCiarde-se.
N° 434.104 - lbesa Indústria Brasileira de Embalagens S.A. - Aguarde-se.
N9 434.107 - Agesse Comércio e
Representações .-- Aguarde-se.
N° 434.266 - API Artefatos Plásticos Industriais Limitada - Aguarde-se.
N°s 434.405 - 434.406 o- Cia.
Brasileira Rhodiaceta Fábrica de Raion
- Aguarde-se.
N. 434.544 - Labs. Moura Brasil
Orlando' Rangal S.AÁ. = Aguarde-se.
Nus 434.569 - 434.572 - Socidro
Soç. de Engenharia Elétrica e Hidrãulica Limitada - Aguarde-se.
• N° 434.780 - aladas: S.A. Ind.
e Coméaaio - Aguarde-se.
N9 435.,038 - Cia. Química Rhodia
Brasileira -- Aguarde-se.
N° 435.073
Dierberger Agro Comercial Limitada' - Aguarde-se.
N. 435.223 - A4OciiiÇãO • doi Diretores de Vendas do Brasil - Aguarde-se.
• N., . 435.310 - 0`.xganizaçÃo de, .Peritos ,Econômico Conaabil Orpoe.. aAgnatalo-se.
*a
N° 435-32,3
Malharia' Sularnita
Limitada a-. Aguarde-se., , •
"i
a-, S.A „alndustrin e çrço. 435.:368
•
n#rcio Concordia -, Aguarde-st.

.4
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privilégio , de invenção - Cumpra a
• ..
exigência.
Indústrias Reunidas Vidrobrsá
- No pedido 'de averbação
de contrato ,da • patente 52.943 .•
."
Ci....ipra a exigência.
• fítilicon, Inc. Transferência, para , 'eu • nome da patente 61.512 prÀvlégio de , invenção - Cumpra a
Automáticos Sermar
- Na transferência da paten• .te . 60.356 - privilégio de invenção
- .Cumpra a exigência.

- Serrana S.A. de Mineração
na transferência do têrmo 145.940
'privilégio de invenção -; C'unipra
•
a' exigência.
. Aulo Cell° Bcrges - na tra.nsJesência do têrino 143.618 priveégio de invenção._ j- Cumpra
: a exigência.
• Everton S.A`. Indústria de Com4)011:metes Eletrônicos na alteração do nome ,do têrmo 118.311
; modelo do intilidade. - Cumpra
•
xigência.
.. *The National Cash Register
' Company - na transferência do
êrmo 115.734 - . privilégio de invenção. - Cumpra a exigncia. •
Johson & Jchnson - na trans, -feréncia da patente 62.307 :vilégio de invenção. - Cumpra- a
°x iaência
•
indústria e Comércio Trorion
S.A. - na ever'eação de centrato
privilégio de
da patente . 47.208
- Cumpra a exigência.
Perez & Irmãos Indústria e Comércio de Molas Limitada - na
'transferência.do têrmo 143.022 _
:privilégio de invenção. - Cumpra
'a exigência.
Nippon Junsuiso Kabushiki KaL
sha - na transferência do têrmo
141.990 - privilégio de invenção.
- Cumpra a exigência.
Vicente Rosielo - na transferência parcial do têrmo .122 087
- privilégio de invenção. - Cumpra a exigência.
• Hoover Limited - na transferência para seu nome do têrmo
' 121.460 - privilégio de invenção.
- Cumpra a exigência.
Johnson & Johnson - na traiuferência da patente 62.675 - pri•

•

vilégio de invenção. - Cumpra

a

'exigência.,
Jchnson & Johnson - na transferência da patente 62.781 - privilégio de invenção. - Cumpra
a ixigência.
Dentaria Brasileira S.A. Inrústria e Comércio - na transferên'aia do têrmg 124.513 -.privilégio
.,'de invenção. - Cumpra a exigência.
Orvai- 'importadora Limitada
- na transferêr.ela do têrmo
.123.749 - privilégio de Invenção.
- Cumpra a exigência.
13rastemp Peças . e Serviços Limi.1ada - n aaverbação de contrato
467.698, -- Cumpra a exigência.
S.A. Industrial Irmãos Levar oaserbac, ão de ccntrato • da marca
412.825. - Cumpra a exigência.
Ethicon Inc. - na alteração de
pomo do registro 232.182. - Clilln.
tiLra a exigèneia.'

Orbis Publicações S.A. retificação no têrmo 427.041. Cumpra a exigência.
Chesebrough Pond's Inc. - na
transferência da marca 209.748.
- Cumpra a exigência.'
Johnson & Johnson - ná transferência dos registroac285.019 200.201 - 282.515 - 232.986. Preste esclarecimenios quanto a
marca 270.579. - Aguarde-se.
Johnson Si Johnson - na transferência da marca térme 430.013.
- Cumpra a exigência.
Sundstrancl Hydraulic AB. na averbação de contrato número
134.432. - Cumpra a exigência.
Indústria e Comércio L. S. Starrett S.A. - na averbação de contrato da marca 176-.711. - Cumpra a exigência.
Mead Johnson Endochimica Indústria Farmacêutica S.A. averbação de contrato da marca
188.605. - Cumpra e exigência.
Faproco - Fábrica de Produtos
Cosméticos Limitada - na aver,
bação de contrato da marca ....
226.467. - Cumpra a exigência.
Metalgráfica Canco S.A. - na
averbação d °contrato que ceie=
brou com American Can International, Inc. - Arquive-se o pedido,

N 9 601.858 - Studart S.A. Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
Jonathan Logan Inc.
N9 (303.471

- Cumpra a exigência.
N 9 605.603 - Transportadora Tapir
Ltda. -- Cumpra a exigência.
•
N 9 60-7.433 - Laba. Osório de Moraes. Ltda. - Cumpra a exigência.
N9 610.496 - Fábrica de Papelão
Ondu'ãiclo Duplex; S.A. - Cumpra a
exigência.
N 9 611.193 - Condomínio do iklifício Savoy - Cumpra a . ex:gência.
N9 612.265 - Sociedade Brasileira
de Mineração Ltda. - Cumpra-se a
exigência.
•
N9 (312.852 - 'Alberto Lundgren Tecidoz.: S.A. - Cumpra a exigência.
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,
Prorrogação de Processos
N9 334.497 - Cairel - classe 22
J. & P Coats Limited - Prorrogue-se o registro.
NP 463.224 - Época Escritório
de Peritagena Organizações Contá•
-beis e Auditoria - classe" 33 Pedro Câmera. - Prorrogou-se o
registro .

N.° 480.719 - Estrela classe 8 - Hime Comércio e Indústria S.A. - Prorrogou-se o registro retificando - se a data para
18 de agôsto de 1948.
N.o 530.868 - Licor de Mate clase 32 Scalzilli & Companhia
- Indústria de Bebidas Limitada .- Prorrogue-se o reN_
Ales Ramos Lide. Auarde-se o gistro.
prazo e apresente procuração e comN.o 537.439 - HorinoneUron plete a taxa.
classe 3 - Química Farmacêutica
N9 613.372 - Indústria de Bebidas
Villela S.A. -- ProrroAlves Ramos Ltda. - Cumpra a exi- Mauricio
gou-se o registro retificando-se a
gência.
data para 30 do setembro de
N O 613.557 - Artefatos de Tecidos 1952.
Amazona S.A. - Cumpra a exigência.
Noya - clase 10
N.o 537.441
N? 613.845 - Café Alvorada S.A. - Jayme Noya. - Prorrogue-se a
registro.
- Cumpra-se a exigência.
‘1N 9 613.936 - Vitrais Vasco da GaclasN.o 551.112 '- Prandial
ma Ltda. - Cumora- na a exigência.
N9 614.520 - Alfa Delta Cinema= se 3 - Laboratório Normal S.A.
tozráfica S.A. - Cumpra-se a exi- - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 6 de cutu•
gência.
bro
de 1952.
614,521
.__.
Indústria
de
Bebida
N9
por falta de cumprimento da 'Alves Ramos Ltda., - Cumpra a exiN.o 555.862 - Gota; Sedovariagência.
exigência.
.
nas - classe 3 -A. Instituto TeraN 9 614.786 ' - Martha. Rosa Peters pêutico Scil Limitada. -- ProrroJohnson & Jo?..-inson - na trans- Cumpra a exigência.
gue-se o registro.
ferência da patente 61.943 de invenção. - Arquise- N O 614.840 - Joaquim C. GuimaN.o 555.865 - Sinege -'classe 3
se o pedido por falta de cumpri- rães - Cumpra a exigência. _
Instituto Terapêutico Sei! Limente da exigência.
N O 614.874 - Fascinação Modas Li- mitada. - Prorrogue-se' o registro.
NP 559.371 - Cetermin - ciasHunter Dcuglas Intematit-,nal mitada - Cumpra a exigência.
N9 614.896 - Casa windsor Modas se 3 - Indústria Farmacêutica Er(Quebec) Limitada. - na transfreência para seu ncine do têrmo e Confecções Ltda. - Cumpra a exi- govita Limitada. - Prorrogue-se
o registro.
99.759 - privilégio de invenção. gência.
- Arquive-se o ISedido por falta
NO 615.140 - Avelar Varanda N.° 559.371- Cetermin - elasCumpra a exigência.
de cumprimento da exigência.
sn 3 - Indústria Farmacêutica
Johnson & Johnson - na transNO 615.423 - Meias Star Sociedade Ergovita Limitada. - Prorrogueferência da mr.rca 282.521. - Anónima - Cumpra a exigência.
se o registro.
Aguarde-se .
No 616• 386 - Marrnoaria Arcai LiN.° 559.372 - Levuformin
Retificação de Contrato de mitada - Cumpra a exigência.
classe 3 - Indústria FarmacêutiNO 619.832 - José Celeetin'o de ca Ergovita Limitada. - PrcrroExploração:
Barros - Cumpra a exigência.
gume o registrq..
Fica retificado e pedido de
- Societa Farmacêutica
ploração de contrato de explora-Italia
N 9 619.885
N.o 567.019 - Rossi --: classe 42
- Cumpra a exigência.
çãO da marca Midystal - reg'..stra- - Martini & Rossi B.P.A. da sob o número 246.496 cuja puDiverso&
Prorrogue-se o registrp com averblicação foi feita em 19 de julho
bação de contrato, de exploração
de 1963. O contrato /01 feito entre
N 9 611.697 - Perfumaria Pliebó a favor de Martini & Rossi S.A.
Societé D&Etudes de Recherches S A. - Aguarde-se.
e Comércio de Bebidas
No 611.700 - Sociedade Vinícola Indústrias
Et-D'Application ScientifiqueS Riograndense
por despacho de 22 de maio
Ltda.
Aguarde-se.
Et Medicales (E.R.A.S.M.E.) - NO 612.496 - Adega Suisso Brasi- 194.
estabeleado na França e em favor leira S.A. - Aguarde-se.
N.o 567.378 - AC --. classe 16
de Aplicações 'Farmacêuticas CoN 9 613.122 - Alimonda Irmãos So- - Cerâmica Sul Americana S.A.
mércio e Representações Socieda- ciedade Anônima - Aguarde-se.
de Anónima - estabelecido no Es- N9 613.732 - Flavio Gazarra Silva - Prorrogue-se o registro.
N.o 570.452 - Watteau - classe
tado da Guanabara. - Averbe-se - Aguarde-se.
48
- Watteau S.A. Industrial CoN
9
614.184
Fábrica
Vu1c4
de
-0 contrato- de exploração.
Tintas e Vernizes S.A. - Aguarde-se mercial Financeira e Imobiliária.
No 614.439 - Saberias Editôra Li- - Prorrogue-se o registro.
EXPEDIENTE DA SEÇAO bE
mitada - Aguarde-se.
PRORROGAÇA0
N.o 578.278 - River - classe 11
149 614.789 - Textil Tabacow S.A.
- Industrial e Mercantil "Profer"
Aguarde-se.
Extoëricias
N 9 615.072 - Laboratório Teraplca S.A. - Prorrogue-se o registro.
Paulista S.A. - Aguardese.
N.o 583.288 - Subia - classe
Rio, 16 de janeiro de 1964
N.9 615.359-CDC - Aguarde-se.
41
- Distilaria Niagara S. A. No 615.416 - Perfumaria Leblon Prorrogue-se
•N9 380.207 - Alfredo Carvalho Mao registro retificandoS . A . - Aguarde-se.
cedo e Rachel Leal de Macedo
NO 615.418 - Indústria Metalúrgica se a data para
Cumpra a exigéncia.
N.° 596.447 - 'Americano' -Neusa Ltda. - Aguarde-se.
N 9 415.997 - Companhia Paulista N 9 615.491 - Papelaria Vale Lirni, classe 49 - Irmãos &
de RepresentaçSas - Cumpra .a exi- , tada. - Aguarde-se.
do Vestuário. - Prorroguç.se. o regência.
I N9 616.166 - Auto Importadora gistro.
• N 9 564.175 - Malharia Simber So- Maringa Ltda. - Aguarde-se.,
N.° 601.563 - Bonal
elasse
dedada Anônima - Cumpra a exi- N9 616.167 -,Sociedade Agrícola &
28 Indústria e Comércio zonal
Onda.
Industrial Fortaleza - Aguarde-se.
N9 595.653. -- Augusto P. Mocellin
NO 620.025 - J. Rabello & Cia. Li- Limitada. - Prorrogue-se c, re- Oumpra a exigência •
gistro.
Imitada - g
A u ard e-se.
•

Terça-feira 21
N.o 605.535 - Vedete - classe
36 - Marcel Modas Limitada Prorrogue-se o registro.
•
NP 611.184 - Rival - ciam) 36
- A. J.. Renner S.A. Indústria
Ot1 Vestuário. -- Prorrogue-se o registro retificando-se a data Para
• 15 de março de 1954. .
N.o 611.219 - Liece - classe 48
- Perfumaria Mascote Limitada.
- Prorrogue-ao o registro.
•

N.o 611.288 - Norma - classe
36 - A. J. Renner S.A. Indústria do Vestuário. - Prorrogue-se
o registro retificando-se a data
para 27 de março de 1954.
N.o 611.705 - Pikina - classa 42
Picon (S.A.P.) .Societé Anonyme Des Anciens Establissements
Amer Picon. - Prorrogue-se o
registro.
N.o 611.839 - Da-Lite - classe
- Da-Lite Screen Company Inc.
- Prorrogue-se o registro.
NP 612.294 - Emblemática lasse 14 . - Pilkington Brothers
Limited. - Prorrogue-se o regi:4ra.
N.o 612.419 - Gannam - classe 37 - Gannam & Companhia,
- Prorrogue-se o ia-Ostro.
N.o 612.907 - Colegial - elas-'
se 41 - Casa Falchl S.A. Indústria I' Comércio. - Prorrogue-se o
registro.
NP 613.035 - Carnaval - classe 41 - Casa Falchi S.A. Indústria e Comércio. - Prorroguo-se o
rogistro. N.o 613.125 - Risodia - classe
‘3 - Companhia Química Rhodia
Brasileira, - Prorrogu o -se o registro.
NP 613.130 - Duofuld classe 17 - Th, Parker Pen Company - Prorrogue-se o registro.
N.o 613.405 -' Emasaias Hiato
Cristalogenas - classe 14 - Laboratórios Krinos S.A. Indústrias
Quimleas e Farmac'eutlea. - Prorrogue-se o registro.
N.o 613.448 - Universal - classe 21 - Kaiser Jeep Corporation.
- Prorrogue-se o registro.
N.o 613.837 Quino-Phytina classe 3 - Produtos Químicos'
Ciba S.A. - Prorrogue-se o registro .
N.o 613.838 - Microsol - elas.
se 1 - Ciba Societé Anyme. Prorrogue-se o registro com averbação de contrato a favor de Produtos Químicos Ciba S.A. - despacho de 4 da novembro de 1955.
N.o 613.839 - Ultravbn classe 43 - Clba Societé Anyme. -Prorrogue-se o registro retificando
a data para 5 do fevereiro
de 1954. Averbação de contrato do exp'oração a favor de Produlos Quirrocos Ciba S.A, - desPecha de 11 de março de 1957.
N.o 613.840 - Ultravon 1 - Clba Societé Anonyme. Prorrogue-se o registro com contrato de , exploração, 'a favor de
Produtos Químicos Ciba S.A. descho de 11 de março dê 1057.
„N.° ' 614,145 . - Mal:1
--e-;clas- N, V. Philips'aloellampen._
- Prorrogue-se o
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gistro com contrato de exploração - Prorrogue-se o registro retificandoa favor de S. A. Philips do Brasil se a data para 17 de abril de 1954.
por despacho de 28 de maio de
N. 619.821 - Cálcio Ergosterina
1962.
- classe: 3 - Instituto Terapêutico
Scil Limitada. - Prorrogue-se o reNP 614.188 - VulcoMax
classe 1 - Fábrica Vulcão de Tin- gistro considerando-se como distintiva
tas e Vernizs S.A. - Prorrogue- a forma da representaçáo da marca e
se o regisro retificando-se a data retificando-s- a data para 15 de fevereiro de 1954.
para 6 de julho de 1954.
N. 620.149 - Pertinon - classe: I
N. 614.470 - Turin - classe: 42 - J. R. Geigy Sociedade Anónima.
- Grandes Marcas Internacionais So- - Prorrogue-se o registro.
ciedade Anônima, Indústria e Comércio
de Bebidas. - Prorrogue-se o regis- • N. 620.159 - Vasculat - classe:
3 - C. H. Boehringer Sohn. tro.
Prorrogue-se o reg'stro.
N. 614.473 - Arcanciel - classe:
N. 620.466 - Luminall - classe:
1 - Quimbrasil Química Industrial
Brasileira Sociedade Anónima. - Pror 1 - Condoroil Tintas Sociedade Anônima. - Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
N. 620.774 - Suzette - classe:
N. 614.484 - Jungia - classe: 48
- Myrurgia Sociedade- Anônima. - 3 - Casa Granado Laboratório, Farmácias c Drogarias, Limitada. Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N. 614A85 - Maderas de Oriente
N.6 626.817 - Renascença - classe: 2 - Myrurgia Sociedade
Anônima. - Prorrogue-se o registro. class 17 - A Renascença S.A. Comércio e Indústria - Prorrogue-se
N. 614.733 - Café Alvorada
o registro.
Anônima. - Prorrogue-se o regisde expres.gã,o, de
Prrogação
de Anónima. - Prorrogue-se o regispropaganda:
tro.
Quaker - classe: 41
N. 614.8-16
N.o 527.371 - o melhor que se
- The Quaker Oats Company. -- pode comprar - clase 8 - StanProrrogue-se o registro.
dard Eléctrica S.A. - ProrrogueN. 614.895 - Cremil Reisa - clas- se o regitros retifrando-se a data
se: 41 - Produtos Alimentícios Reisa para 6 de janeiro de 1350Sociedade Anônima. - Prorrogue-se
Prorrogação de frase de proo registro.
'paganda:
N. 614.968 - Curinga - Classe:
N.o 538.402 - Elixit de Inhame
24 a-- São Paulo Alpargatas Sociedade Goulart - classe 3 - LaboratóAnónima. - Prorrogue-se o registro. rios-Goulart S.A. - Prorrogue-se
N. 615.153 - Le Thermogente - o registro.
classe: 3 - Etabllssernents Vandenbroeck ,5 Cie. Lc Thermogene Ste ' NP 538.403 -• Elixri de Inhame
Gulart depura fortaae re e eogorAme. -- Prorrogue-se o registro.
da - classe 3 - Laboratórios GouN. 615.198 - Pilote - classe: 39 lart"- S.A. - Prorrogue-se o re- Compagnie Generale des Etablisse- gistro.
- Prorrogue-Se o reNP 611.225 - rara decorar, cu
gistro.
pintar o Mundo das Tintas em
N. 615.360 - Ranco - classe: 8 primeiro lugar - classes 1 - 16
Ronco Incorporated. --; Prorrogue-se
- 33 - F. Ramos & Companhia.
o registro.
- Prorroga)e-se o registro.
• N. 615.415 - Thoranja arasse:
Prorrogação de nome co42 - Indústrias de Bebidas Joaquin
Thomaz de' Aguas° Filho, S. A. - mercial:
Prorroque=se o registro.
N.° 605.498 - Fábrica Fiel LiN, 615.432 - Depleoeas - clas- mitada - Fábrica Fi-el Limitada.
se: 3 - Abbott Laboratories. - Pror- - Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro com contrato de
NP 611.905 Alimentaria Norte
exploração a - favor de Abbott Labo- Paraná Limitada - Alimenfaria
ratórios do Brasil Limitada. - despaNorte Paraná Limitada. - Prorcho de 6-6-60.
rogue-se o registro.
N. 618.438 - Santa Luzia - clasProrrogação de Titulo de Esse: 12 - J. Corrêa Aviia s Compa•
nhia Limitada. - Prorrogue-se o re- tabelecimento:
•
gistro.
NP 543.291 - Casa Maestti N. 618.440 - Vicccain - classe: classes 10 - 13 - 14 - 15 - 25
3 - Laboratório Geyer Sociedade - Casa Masetti S.A. Indústria
Anônima.
Prorrógue-se o registro. e Comércio. - Prorrogue se o reN. 618.530 - Intima - classe: 24 gistro retificando-se a data para
- Bozzano Sóciedade Anónima, Co- 31 do julho de 1953.
Prorrogue-se o registro.
• N.o 522.017 - Edifício O. K.
N. 618.531 - Juventa - classe: • - classe 33 - Hotéis O. K. Ma48 Bozzano Sociedade Anônima - cedo S. A. - Prorrogue-se o reComercial, Industrial e Importadora. gistro retificando-se a data para
- Prorrogue-se o registro.
17 de fevereiro de 1952.
N. 619.066 - Cortoftal - classe:
N.o 577.180 -- Laboratório Wan3 - Schering Corporation. -• Pror- del• do Brasil
classes 2 ' 3
rogue-se o registro com contrato de 41 -47 Doutor
A. Wander S.A.
exploração a favor de: Indastria • QutProrrogue-se o registro.
mica e Farmacêutica Shering Sociedade Anônima, despacho de .2 de, maio 1, NP 614.029 - Casa Primavera de 1962.
I classes 12 - 22 - 23 - 24 - 36
Podo/eina - classe: --- 37 - 48 - Africana Tecidos
60:818
PrOrrogueese o registro.
Laboratório Neuriseciol Limitada. S.A.

Privilégio de Invençãf
11a111110

139.761I

De 6 de* juuho 4 1962
BrasiCompanhia
leira de Novidades Doceiras.
Local: São Paulo.
Titulo: Novo zuodaelo de galha de
papelão, cartolina ou semellaanta,
para alistar em sorma de caixa.
alodelo Industrial,

Requerente:

nco modas de folha de papelão,
cartolina ou semelhante, para for.
in ar uma caixa iiesi.nhua a se e'. • sie
embalagem para o transporte, exposição e venda de produtos aliam:silícios, tais como balas, chocolates,
caracterizado pelo
bombons, etc.,
LIO
tato de adresen:a. •
sentido de seu •maior comprimento
e cinco vincos no sentido de sus
/aramo. vincas asses que tiVidC, t a
fed/ia em treze campos ou seções,
sendo duas maiores, uma 'superior •
outra infe ler, suostz.r.easlule,he
tangulares, ligadas entre si por uma
seção mtangulaa menor, que possui
uma 'fenda ou corte em forma de
meia áll11, a seçao ma.or suoe-sor
compreendendo ein " sua isuperfIcle
uma fenda ou corte em diagonal, sipequenos vincos
tuado entre dois
que dividem a referida seção CM
duas partes iguala cem suas bordas
laterais três seções estreitas, 1 abs.
tancialmente retangulares o de cautos arredondados, sendo que a seção estreita superior possui
corte ou fenda de configuração trapezoidal, a' seção menor interior
tendo eia sua extremidade interior
uma • reentrância de consiguraçáo retangular, e rendo três menores de
configuração irregular ligadas entre
s' por scçoes retangulares adjacentes, as 'referidas seções irregulares
possuindo eia suas extremidades Inferiores aselhas que s prendia entro si quando a folha é vincada 411
dobrada para armar a caixa, tudo
como descrito e ilustrado nos desenhos •anexos.
•

TARMO N o 139.870

De 11 de junho de 1062
Modal() Industrial "Novo modal*
do Queimador de Cias".
Cebee S.A. Engenharia sit ludastrie, estabelecido na cidade de Slo
Paulo.

10 - Novo mod6fe3de queimador
do gás, caracterizado asor cotnereen.
der em corpo aubstaeciaterente

244 - Teulla4eir- 21
3priamático retangular, dia paquana
Altura, tendo a face de fundo fornada em - dois planos simetricamente inalinado* oca laterais metoras para o centro, convergindo
. para um pescoço central inferior, em
invertido,
trenco-conico
• lormato
aplicável ao respectivo cachimbo,
.corpo Me ainda dotado de uma peipiena saliência. lateral, prismática
quadrangular, derivada de um dos
laterais maiores, nas proximidades
do menor adjacente; e na lace retangular superior do dito corpo,
senoo previstos três pares de rasgos alongados, aldnhados iongitudinal:nauta cai ceda. par, e exteudidos
, por toda a altura do conpo, com paredes iuternas laterais inclinadas,
abrindo-se suavemente em direção.
to lundu, face esta. inteiramente
proviva` de uma pluralidade de peque:ias saliancias tronco-coaicara
coni furos ter trais verticais, e dispos.as em paees de linhas longitudinais. porém com - ligeiro defasamento transversal cure si, ditas iça. liencias estando estendidas por .toda
a soperifície da fase, cum, exceção
apenas de área central, e avançando
aluda para a saliência !aluai roiadruaular. tudo substancialmente
como descrito e ilustrtdo nos ciesenhos anexos.

OFICIAL (Seção El)
ias laterais de superficie rugosa,
partindo du calcanhar, onde são
interligadas por trecho vertical tentador, de largura gradativamenti
decrescente para o alto, e estendendo-se até a biqueira, onde sAo
ligadas por- estreita faixa anterior,
com aia sulco, central longitudinal;
na borda livre superior do calçado, saudei prevista delgada
tira lisa, curtos-nada por pequenos
segmentos salientes, holland() prespontos de costera, tira esta que se
catando pela parte anterior ou correspondente ao peito do pé, canto r
-n.adoumgrande-áctralsuperior, inteiramente formada por
delgadas tiras salientes; cruzadas ,em
duas direções, e com pequenos oriraios nus cruzamentos,
à sarnaaliança de um 'trançada; e finalmente, stabre a dita área central,
sendo prevista uma laixa transversal, de superfície rugosa,. com alargamentos retangulares extremos, e
TERMO N° 139.977
contornada por pequenos segmentos
salientes, imitando preapontos de
De 14 de junho de- 1962
costura; tudo substancialmen'e como
nus "de-ar - 1 w
ile Estofa mentos descrito e ilustrado
Cia. Teperman
anexos.
Paulo.

rilizadoras*, caracterizada pelo fato
~presente:em • corpo prismático
som paredes frontal e laterais Inclinadas, afunilando-se em direção
à base, onde são dispostos pés transa parede frontal
versais, estando
provida de- porta retangular, enquanto que acima deste o corpo- do
conjunto se apresenta com face superior inclinada ligeiramente para
tnaz, ostentando porta circular, centralmente provida de mostrador de
temperatura e placa lateral provida
de pilotos e chave elétrica, sendo o_
por cobertura
conjunto encimado
cujas bordas se projetam ligeira.
mente e inreiação e paredes do
conjunto,o qual superiormente apre.
senta canalização com extremidade
recurvada para baixo, estando presente, ainda, 'sobre a cobertura, sa.
liénela tronco , canica.. — Tot al. de
2 pontos.

Modelo industrial "Novas d ispoaições de cadeira giratória para de
senhistas%

De 22 de iU11110 de 1962
aiodélo In d ustrial "Original modeli) de calçado- utasculina"..
"Dui•acour" S . A, Indústria e Co'
na cidade de
CSL« belveida .
São Paulo.

- ff111.110 N° 139.963
De 13 de junho de 1962

tu isco Fraga Vieira da Barros
— Minas Gerais.
• Mouttio industrial para.`aalevo
mimai() de bloco para afiar laminas
, de barbear".

'Novo 'modelo de moco. paza aliar
lániin,as de barbear, Canatruido
'bloco paratelopipedica de material
atitiqinulo tal corno vidro, parcela:ia
rada, aço, aço inaxitiá.val e :quia:ttatiaitas. que permitam, gollMentd
atisanaratito no grau máximo, caraeti'élainto por api'eseuta n4asuperfl• :ele attpaaia: uma. escavação- arco el.
Ciadelea abre ngentio aproximadaamante quarenta e cinco graus.
Total de 2 pon tos.••
,
fORMO ai° 139.912
Deposi:ada em 2 de junho de 1062
fiarei —
Requerente: Leopoldo
1. Pauto.
Ufilu i o: "Novo e original conligu.
-..a;ação
ornamental apbeada * astuhis woariliaatiores"

"f` 'irr'"Mosa e erigiu:1i sonfl~ão
4*W•
apileadgt

TÊ:Atai() N a 140 .240.

1° —
a
modal° de calçado
masculino, do tipo feito em peça
única de material plaktico, caracterizam) por
compreender inicialmente o solado
liso, apatia* formando uma estreita vira lateral
ront-ornante desde o enfranque ate a
biqueira, a inteiramente dotada de
pequenas saliancias superiores triTikRal0 Na _140.14
angulares, adjacentes enire si; e . o
"curte" do calçado sendo formado
inicialmente por duas frisas lateDe 19 de junho -de 1962.
rais, de superfiole_rugosa, g com
Modèlo Industri::1 "Novo modélo altura
suavemente decrescente desde
de calçado masculino".
o calcanhar até a biqueira, falsas
"Duracour" S.A. Indústria e Co- estas interligadas anteriormente por
niéreio,. estabelecida na cidade de estreita faixa transversal,aforntando
São Paulo.
bico quadrada, e porteriormente Por
um trecho vertical, de largura suavemente cresceute de cima para
baixo, e com contórno marcado por
'uma linha de pequenos segmentos
saldentes, imitando prespontos de
costura; a na borda livre superior
do calçado sendo prevista umi . delgada, tira lisa contornante, também
•
4,41
com uma linha de segmentoa salientes, e que se continua por ama outra
anterior, em formato de V com ver• doe chanfrado, esta . por sua vez
contornante de grand e ár ea central
— Novo :noticio ao calçado Superior, de superficie lisa, e cor'masculino, de tipo feito em peça respondente ao palha do pé; e finalfinfai . de material plástico, catacte- mente; esta aúltima área lisa teiriziado,, por ter • o .:solado inteira- mando •um •prolongamento posterina
mente liso, com .ponta quadrada, e .sôl t o, ai:inibam contornado por tira
ligeiramente avançada para os late.- saliente, e sÔbre o qual é prevista
rais do, corte, forMando estreita vira uma faixa 'transversa/ arqueada, de
conternante desde a região, . do , cn- suptrffeie. rugosa, com alargamentos
frange& até a- ' biqUeira vira 'esta retangulares
• extremos, . e ,!tamliénit
d.otada de • tinia. :pluralWade de
por uma :linhal de • ?pe.,
qttepae -salienclaa triangulares, adji- oortornada
quenos ,sc aamentos
.
agliantes;
Oen!ea entre •si; , eo corte do cala substitne,lalnaenae , gano
:deur it a.
~aí sendo fortnado ; por :› duai s' fal'à ileitritfd
bei 'desenhos anexo., a

a* — Novas dispositaaes de cadoira
giratória para desenhistas, caracterizado por uni ::sselito com formato
de casca de concha, fixado a uma
do tada de
estrutura triramificada
— rota'
amortecedores sintéticos.
de 5 pontos.
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'De 3i2 de junho de 1984
Modelo Industrial Original a nóvt modólo de calçado masculino".
"Dunaeour" S.A. Indústria, e Co...
molreio, mtabeleoid• na *Idade da
falto Paulo.

1° — Original e novo modêlo de
calçado masculino, do tipo feito em peça única de material plástico , caracterizado por ter o corte em superrele rugosa e formado Inicialmente por duas faixas la t erais, de
altura grada tivamente crescente dá •
biqueira ata o calcanhar, e
gadas por unia estreita faixa, iransa
versai anterior, formaudo bico qua.
drado, e por um trecho vertical posterior, de largura decrescenta de
baixo para cima, com . contornos laterais marcados por uma linha de
pequenos segmentos salientes, imla.
tando prespontos de costura; e contornando a borda livre superior docalçado sendo prevista uma estreita
faixa lisa, também com uma linha
de pequenos segmentos salientes, •
que se continua pelaparte anterior
em dois ramos abertos em V, ligados por umatira transversal anterior. acompanhando a quadratura
do bico; e a região correspondente
ao peito do pé, desuperficie iguali mente rugosa, sendo provida de, mica
i série de pequenos furos, compoade
I as figuras parcialniente sobrepostasde um triangulo transversal, mon
quadrado em diagonal e uni pequeno circulo, estes dotadas ainda
de uma pluralidade deorifteins ludita regiiia
ternos ainda menores,
sendo provida tambéM.de uma faixa
extremoa , •
mentos retangulares
transversal arqueada, com atergacontornada por segmentos salientes. .
após a qual fornis uma lingua
tarjar sita, contornasia por delgadr
tira lisa; e finalmente o solado da
calçado sendo Liso,. formando ipenai
unia aba lateral ou vira, contor.
mando o corte desde o enfranque ais
a biqueira, e dotada de uma p:iira••
lidade de pequenas salienalas trina
guiares adjacentes: tudo subst otci
cimente (mimo descrito e flash adi
nos desenhos anexos.
TÊIRMO N. e 140.279
De 25 de junho de 1969
IVLoclido Industrial — " laióvo e
original modelo da- calçado masculino".
"Duracour" S.A. Indústria e Co.
inércia. estabelecida na Cidade o/
São Paulo.

(. 1. .9 Nevo, e original modelo de cal,
çado masculiniza do .tipo feito em Pele
futica • de 'anataria] plástico, . caracteriaado por ;ter o ;corte formado inioialnaenr,e ,por i faina lateral n contornam,te.h.getti :altura .su,avemente crescente
doida a biqueira até o calcanhar, •

força-feira 21

g:

as provida de doia frisos laterais
teores separando a parte do calUnhar p4riamente dita, O contorna'406 por pequenos segmentos salienpss imitando prespontos de costura;
e na parte anterior do corte sendo
pravista uma grande área cehtral eu.
ketior de contem:ao aproximadamente
em 1J alongado, e com um prolongamento posterior em pequena língua
voltada para o peito do pé, área esta
ainda dotada de uma faixa transversal saliente, também contornada por
pequenos segmentos imitando costui a; o ao nível do separação entre a
área central superior e a faixa la•terel havendo uma pluralidade de paias de furos, interligados por pequetias saliências imitando cordão; e finalmente, a faixa? lateral contornania apresentando, com exceção apenas
do trecho posterior ou do calcanhar,
ama linha formada por pares de furos, interligados também por pequenas radiencias imitando cordão, linha
esta desenvolvida paralelamente ao
botado em tecla e parte anterior e
çorreipondente à biqueira, seguindose por trechos arqueado soa região
do unfranque, e terminando em treçho3 paralelos aos Lisas lutareis separadores da parte do calcanhar; tudo
tubstancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
TIRAI° N.° 140.255
De 25 de junho de 1961
el3delo industrial — "Nava modelo de solado para sandálias".
Indústria de Calçados Americanos
Ltda., estabelecida na Cidade de São
Paulo.

i. —

NOvo modelo de soiado
para sandálias, caracterizado por tez
o contóriso chanfrado transversalmente nas partes da biqueira e calcanhar,
e tendo um relevo em sua face inferior formado inicialmente por unta
faixa saliente periférica, contornante
da sola, enfranque e salto, relevo este
u e ainda apresenta, ria parte da sola
Kim:lamente dite, uma outra faixa
aaliente em labir.nto, formada a partir de uns V central invertido, com
laterais paralelos és bordas externa a
interna do solado, os quais se dobrem
inferiormente em U, retornando 30.t.
gundo novos trsehus também paralelos ias bordas laterais, estes por sua
sez seguindo-se par curtos trecho,
transversais paralelos, dos quais o supmeor retorna em trecho 'paralelo a
hicae , :s. seguido por outro paralelo
1.•e:.fri externa do solado, e o inferior retorna paralelamente à borda
interna, e os últimos cruzando-se em
X aproximadameres mediano, entre
cujos remos são prevb,...tas duas saIlraleias em V; e por sua vez, ao longo
das regiões do enfranque e salto, sendo prevista uma faixa central longitudinal saliente, interna e . uma, outra
em U . alongado, acompanhando 0contôrne• do solado, e ambas Interli-

‘ 0 n ARIO OFICIAL (Seção 11)
gadas por duas curtas faixas inclinadas, dispostas próximas e paralelas
X; e finalmente o solado incluindo
aos ramos da saliência mediana em
dois delgados rasgos alongados, dispostos entre a faixa em U e a Periferia, e mais um furo, localizada entre os trechos transversais paralelos
da sola; tudo substancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos •aneX0*.

co afastadas entre si, relevo este abrangendo tôda a parte da sola c .:all .t.cQrs •
exceção apenas de duas áreas extremas,
respectivamente anterior ou da biqueira,
e posterior ou do calcanhar estas com'
contórnos internos em linhas quebradas
e de superfícies inteiramente rugosas;
tudo substancialmente como descrito e
ilustrado nos desenhos anexos.
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interiormente por uma colcheia ,,,sirna
seminima e mais uni gruupo central: de
três semi-colcheias, abaixo do qual.. e
previsto um símbolo designativo de str•
tenido, disposto entre uma colcheia e vai,:
semi-colcheia; finalmente o dito relêv,)
sendo composto, no salto, por um grupo
central de três semi-colchekas, intercn
lado entre duas semibreves extreWs:
tudo substancialmente como descrito' e
ilustrado nos desenhos anexos.

'JARMO N.° 140.542

l'ÊRMO N.° 140.654
De 3 de julho 'cie 1962
Modelo Industrial eNtivo modelo
De 4 de julho de 1962
solado».
De 27 de junho de 1962
Modelo Industrial ..1‘1.5‘..) elemento
Sabap — Sociedade Anónima Brasi- para composição de paredes divisionárias
moOlo industrial — "Nevo modoleira de Artefatos- Plásticos, estabelecida e outross.
lo de solado para calçado."
:na cidade de São PaulP.
„
Cia. Ceramica Industrial de Osasco.
"Duracour'' S.A. Indústria e Coestabelecidà na cidade de São Paulo.•
mércio, estabelecida na Cidade de
São Paulo.
ftRMO N. o 140.383

1.° NU° modelo de solado, caracterizado inicialmente por ter as partes da
1. 0 NOvo modélo de somem , para sola propriamente dita e salto Contorna
calçado, caracterizado por compreen- das por estreitas faixas lisas periféri-!
der inicialmente, e na parte da sola cas, delimitadoras de grande áreas interprOpriamente dita, una relevo forma- nas, ambas inteiramente dotadas' de deldo por uma pluralidade de pequenos gados frisos , transvedsais, paralelos e
segmentos retilíneos salientes, alinha- pouco distanciados entre si; e sôbre ns
Novo elemento para composição
dos paralelamente segundo duas dire- áreas centrais com frizos da sola e salto,' de L°
paredes divisionárias e outrOs. caracções ortogonais entre si, respectiva- sendo- previsto um deleve formado por terizado por compreender 1mm:umente sim
mente longitudinal e transversal, e símbolos rupsicais esparsos, rellive êste quadro de lados iguais, com arestas e
cada dois segmentos adjacentes, de composto, na sola, por unia grande cha- cantos vivos, e tendo a superfície exuma mann alinha longitudinal ou ve de sol, disposta em posição aPro-1 terna lateral Fsa e provida de duas caximadamente central, e em tôrno do qual
transversal estando separados por são
previstos um grupo superior de duas, naletas simétricas contornantes, pouco
em segmento transversal ou longitu- semi-colcheias, próximo à biqueira, dois: afastadas das bordas, éste das cujas
dinal; e por sua vez a região do en- grupos laterais opostos de duas colcheias, paredes internas são formadas cm dois
iranque sendo inteiramente lisa, e o dois símbolos laterais e opostos desig- planos sumirmos e levemente , Inclinasaldo sendo dotado 41:. unli faixa lisa nativos .de sustenidos, e dois gru pos in- dos. convergindo para uma parede emperiférica, configurada em U, e con- feriores com duas colcheias e duas se- trai divisória, quadrada e localizada à
tornante de área central rebaixada, mi-colcheias, próximos ao enfranque; e sua meia largura; e na SM parede cenesta provida de uma série de largos na área central do salto, • o dito relavo tral sendo previstas quatro grandes abergomos transversais salientes, e sebre compreendendo uns grupo superior de turas, localizadas nos cantos, três das
estes sendo previta uma nova faixa três semi-colcheias, abaixo da qual são quais tendo contórno tornado por dois
longitudinal saliente, também em U, previstas uma semibreve e uma colcheia laterais retilíneos c ortogonais entre si.
paralela e de mesma altura que a Pe- seitas; tudo substanciado como descrito' Interligados por trecho arqueado, e a
ul tima composta titubeia por dois lateriférica; tudo substancialmente como e ilustrado nos desenhos anexos
rais retilineos e ortogonais, intergadoedescrito e ilustrado nos desenhos anepoe trecho em LI avançado diaaonalniente
/011.
para o centro, aberturas eslas tôdes das
TARMO N.^ 140.543
com contórdo chanfrado em dois planos
simétricos e inclinados tudo substancialDe
3
de
julho
de
1962
faRMO N.° 140.389
mente conto descrito e ilust..ado nos dt...
Modelo Industrial tOriginal Modelo senhos anexos.
de solado».
De 27 de junho de 1962
Modelo Industrial "Nevo Modelo de Sabap -.
Anónima BrasiTËRmo N. 140.721
-leira de Artefatos Plásticos. estabelttcida
Solado para Calçados».
•.
eDuracour> S.A. Indústria e Comér-I na cidade de São Paulo.
.
De 5 cie julho de 1962
cio. estabelecida na cidade de São Paulo.
,Modélo linfustria/ "Original Modais*
de Vela de Ural,.
Bruno Balsimelli Neto, estabtleeldo
cidade de São Paulo.

1. • Original modelo de solado, caractezido pelo fato de tanto a sola propriamente dita como a salto serem providas
1. • Nóvo modèlo de solado para cal- de estreitas faixas periféricas, contos..
çados, caracterizado por compreender, nantes de grandes áreas centrais amtanto na parte da sola propriamente dita, bas providas internamente de uma série
como no salto, uma, estreita faixa lisa de grupos de cinco frisos transversais,
periférica, no interior da qual é previsto paralelos e pouco distanciados entre si,
um relavo formado por uni reticulado, representativos de pautas musicais; e sófrizos retilíneos salientes, orientados pa-1 bre as referidas pautas daesolz e do
ralelamente segundo duas direções, com salto, sendo previsto um relèvo formado
at., com símbolos da notação musical. distiidelimitação de uma plut•irci 'de
véolos losangulares inicrniriLiri,)s. cada buidos irregularmente, releva este comqual sendo dotado de uma série de dei-, posto, na sola, por uma grande clave
1.
° Original ntodri: loi --I-4
t e vela e dee,
biqueiro* e loclegdn qff ratitnimmio por coonp
(Pdes *sebo Internas transvenalai pou-' ds sol, prdalma
_reender ininialffirfa
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te uma base prismática inferior. ese fa- prismático de laces laterais trapezoidais'
ces laterais trapezodais, e pequena altura, e aequena altura, sobre o qual se apoia
da. qual salienta-se superiormente um pe- a figura de uma velha, em postura verdestal excêntrico, de 'ormato irregular, tical; e a dita figura apresentando-se
seibre o qual se apoia uma figura mas- com um. vestido comprido ate o pés,
culina, de postura vertical, tendo os pés deixando parecer apenas as pontas dos
semelhança de patas de animal, os braços sapatos, e tendo os braços com mangas
caidos lateralmente ao corpo, vestido compridas dobradas junto ao corpo, e seapenas com um calção, e tendo ainda gurando nas mãos um cachimbo e uma
uma longa cauda , suavemente recurva- ' pedra; e finalmente, a cabeça da figura
ad para a frente, terminando em seta na tendo feições enrugadas, cabelos leve-,
altura do joelho, esquerdo; e finalmente mente ondulados, repartidos ao meio e
a cabeça da figura tendo feições bem puxados pra trás, e aida apresentando
marcada.s, olhos rasgados, 'sobrancelhas ao alto um pavio; tudo substancialmente
arqueadas, barba crescida, e ainda duas creio descrito e ilustrado nos desenhos
pequenas saliências' sflperiores represen- anexos
tativa de chifres, entre os quais é previsto
sim pavio central; tudo substancialmente
TERMO N.°
como descrito e ilustrado nos desenhos
anexos.
.•
TERMO N. 140.722

De 5 de julho de 1962
Modelo Industrial "Nóvo modelo de
vela de cera».
Ertuto BalsimelliSeto, estabelecido na

De 5 de julho de 1963
Modelo Industrial (Original e IleIVO cidade de São Paulo.
modelo de vela»
Bruno Balsimelli Neto, estabelecido na
cidade de São Paulo..

¡II;

•

uaneiro de . 19'54

. .
Privilégio de invenção para Um fla-- leciondele a unia Paeíaão de areie%
vo tipo de secador para café e outros_ a projeção do mesmo, o seu, rettrrno
primitiva posição de inatividade.
grãos. •
Total de 8 pontos.
•
10 — Um ni5vo tipo de secador priea
café e outros grãos. caracterizado pelo
fato de ser constituído' de • pluralidade
-Tzuvio N 111(9oe
de câmaras verticaise-que, atendas a
um eixo central rotativo, conformam
De 21 de julho de 1%9
corpo cilindrico...inferionnente cônico, •
sendo -que, no interior de tala dana- Requerente: Societé Ocemobans#
ras, se encont:am dispostos recipientes E Etudes et D'Applications HYTtrolx
cujas paredes se apresentam com dis- ques _Sogreah — França.
tenda aproximadamente constante em..
relação às das citadas carnazes, estas Privilégio de invenção: "ffristalaçãO
e aquelas com paredes perfuradas, de hidráulica em particular para elevit'a
modo que os .recipientes Internos se gão de minerais".
apresemaneecornunicantes com
•19 — Instalação de elevação de migern central vertical do secador, onde do hidraulicamente, • caractarliadà
é insuflado ar quente. Total de 2 pana pelos aspectos seguintes ) tceaiados PEn tos
pandamente ou tin combinação: — A instalação é composta de
sistema de dutos hidráulicos própri
TeaRSIO N 111.830
a efetuar o transporte, compreende
ern particular trechos de dutos hde
De 16 de julho de '159
rizontaia, inclinados e verticais;
- A Instalação comporta uni die
Requerente: Demo Industries Inc.
sitivo oom tremonha dupla, tendo
— Estados Unidos da Amértca.
fim. a introdução continua de ceava
Privilégio de invenção pare. Chapa no circuito de transporte;
ou tira de plástico com relevos colori— O dispositivo de Introdução roo
dos em contrastes e processo de sua
tremonha dupla, comporta : um a e
manufatura.
relho para equilibrar a pressão, a.
1 — Chapa ou tira de plástico com de diminuir os esforços necessários
relevos coloridos em contraste e pro- manobra das válvulas;
cesso de sua manufatura, sendo o processo. caracterizado por compreender a — o diapositivo de- introdução de
ap.licação de uma fórça para causar tremonha dupla, comporta um apeie&
de aceleração de introdução;
deformação por fluxo frio de uma chapa ou tira de resina termoplástica ri- — O dispositivo de introdução co4
gida correspondente ao desenho do tremonha duata, comporta válvula*
dito lavor, dita resina tendo original, PPerfelaoadas, a fim de evitar o desmente uma estrutura raicelar num es- gaste das superfícies de união e garantado de recozimento. em que uma cor tir um fechamento estanque;
cie fundo uniforme é dada dita cha- — A Instalação de transporte hipa ou tira, dita estrutura micelar da dráulico comporta tun circuito auxidita chapa ou tira sendo perturbada liar que duplica o duto normal de
por dita deformação de fluxo frio pro- elevação em imeada, de uma certa ai,:
vendo urna cor contrastante nas áreas tura, e que, tem por fim absorver, r
deformadas. Um total de 17 pontos. ocasião do reinicio de movimento d
bomba, qualquer entupimento que
tenha formado na parte inferior
Ta:RMO N 111.847
dutos verticais, por motivo da parada.
brusca do transporte hidráulico.
De 19 de julho de 1959
'

'

o

•

a

passa

9

9

Fi6

1. Nelvo modelo de vela de cera, caracterizado por compreender inicialmente
uma base prismática, de faces leterais
1. Original e newoapodelo cle ve)a, .trapezoidas e pequena altura, e de cuja
caracterizado por-compreender inicial- face superior salienta-se excentricamente
mente um pedestal de base, em formato um pedestal de configuração irregular
substancialmente de L, sôbre o qual se' pedestal este eontra o qual se apoia
apoia a figura de um velho, tendo as uma grande figure feminina, de postura
pernas enconstadas na parte vertical pos-1 perfeitamente vertical, tendo os braços
tenor e de configuração irregular do: pendentes leteralniente ao corpo e coduo pedestre!, figura esta vestida com berto apenas por .uma estreita tanga anDimo Industries Inc.
Tramo ri9 111.938
calça compaida, deixando aparecer. ape- terior, com as extremidades posteriores —Requerente:
Estados Unidos da América.
nas ' os sapatos, e paletd abotoado na reunidas aproximadamente ao nivel da
De 27 de junho de 1959
frente com três botões, êste ainda pro-, cintura; e finalmente a cabeça feminina Privilégio de invenção para apare,
lho
para
estampar.
'valo de dois bolsos laterais inferiores el tendo feições' bastante pronunciadas, com
Requerente: Domingos Zanocco —
gola aberta deixando aparecer" o cola-, olhos rasgados e sobrancelhas arqueadas, 10 Aparelho de estampar, tendo um São Paulo.
rinha da camisa e gravata; e a cabeça e uma vasta cabeleira sõlta sõbre as , corpo e uma alavanca seletivamente
dó velho tend_oo rosto com barbas comi costas, esta encimada por duas pequenas móvel para afastar-se ou aproximar- deModelo 'de utilidade para nervo -ipo
guias paralelas para mesa de depridas, e uma vasta cabeleira para trás. \ saliências representativas de chifres, la- se do dito corpo, um dispositivo gira- senho.
deando
um
pavio
central
superior,
tudo
esta encimada por um pavio central. su-,
, todo anmentador de uma tira, cunhos
perime tudo substancialmente como des- substancialmente como descrito e ilus- acionáveis pelo movimento da dita cicias, caracterizado por consistir num
al_avanca ao aproximar-se do dito cor- mesa de desenho formado de uma
crito e ilustrado nos desenhos anexos trado nos desenhos anexos.
po caracterizado por compreender, em régua plana, tendo nos extremos dois
combinação com dito dispositivo ali- cabos flexíveis que se cruzam. no cenTãtMO N° 111.765
mentedor, com o diapositivo detentor tro daquela, caracterizado por ter ara
TERMO N.* 140.723
en ajável com dito dispositivo.alimen- fixador em formo de parafuso com cabeça e Par meio do qual e, referida réDe 14 de julho de 1950
tador. em cada direção de rotação des- gua
De 5 de julho de 1962
pode ser imobilizada sobre a mete
último,
de
modo
que
uma
tira
por
sa do desenho na desejada altura. TuModelo Industrial (Ntivo e original "Requerente: Thomar Giordano.
êtse
engajado
peresa,
ser
avançada
modelo de vela».
Titulo: Aperfeiçoamentos introduzi- numa distância predeterminada, e do corno descrito no presente imemo—
rial e ilustrado nos desenhos em a ri eBruno Balsimelli Neto, estabelecido dos em ou vedação de torneiras de então recuada 'numa distância, subs- xo.
bóia". el ist. Inv.) .
na cidade de São Paulo.
tancialmente idêntica. — 'ratai de
1° Aperfeiçoamentos introduzidos em 6 pontos,
TZRMO N° 111.998
ou vedação de tornejras de bola, comtituldo por um balancim com dois
De 23 de julho de 1969
TERMO N 111,889
braços de apoio providos de orificios
/para passagem de um eixo, Caracter',
Ria
Requerente:
M. C. Goines
zadopor possuir em uma das faces um
De 20 de julho de 1959
cie Janeiro.
ilido para sustentar, por meio de
,encaixe um elemento de borracha ou
Requerente: Lucien Prat e Eric Be- Modelo de utPidade nata um apae uivalente, enquanto que pela. outra nedic
relho, vaporizador e nebulizador DIIT1
Fretina.
ineeticidee
extremidade possui. a forma. tubular
para encaixe e sustentação. do braço Privilégio de invenção para aparelho para filmes sonoros por seleção
Um aparelho vaporizedor e nee
boa. — Total de 3 pontos.
automática,
XoSvo tirei, :de guias paralelas para
balizadas- „para Inseticidas e bacteri1. DispositiVo para projeça0 'de fil- • , pientea premoldado ene, recair-adi,
Tramo Nt,
mes sonoros, caracterizado por proeese iiUxn formato aparentemente de um
soe da seleção que permitam bsoolber. tronco de cone, sendo sua parede Pes.11€ 1.45 'de juití0 denhaiS •
.,
I. Neivo e originalemodelo de vela„ ,
Um filma i1dviduel Ontre ,osi de, uma ,terior, plana e, mais alta dó que a
_e
.
aaracterizado por oompreender
nequ.eientc: Jcip.gt,A}M Ç.3,448:1Per.l."A
e *0 ‘ 4 I e tA e unsn.
.oigo, parede frontal wié,.43,15at,bla da . To.niente uni pedestal =deliasi.j ernfformato Pellegriiif
SAa 'Paula;
niatIcaraente. a' condução do filme se- a e 3 pontos.
'
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MARCAS DEPOSITADAS
reblieeças feita de amtedie nas o ara, 130 do Cdsiso da Prepradede /adamtstal. Da dabli da patinado ecnaecan a
toner a prazo de Gd dia para o deferiensens do pedido. Menne* Em peno poderio apratantne masa apodada ao Depanasaman
Madalena da Prepsdadack Itictawiernt aqueles ou as Mearem prOadleadas 00VA a 0011~11140 de itaskilse ngsseside
Termo n. 611.293, de 7-1043
Eli Lilly And Cccnpany
Estados Unidos da América

Teimo n. 611.302, de 7-10-63
Lanifício Santa Rosa S. A.
São Paulo

/AMAA kOhl.

TREFÉ

rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chã e
café, toalhas para banquetas,. guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termos ns. 611.308 a 611.313, de
. 7-10-63
Representações Filósa •Ltda.
São Paulo

IND.BRASII:EIRA

Classe 23
Artigos da classe

•

Termo n. 611.303, de7-10-63
Montec — Montagens Técnicas e EisIlubstáncias e preparações guindem
genharia S. A.
usadas na agricultura. A saber: aduba,
Rio de Janeiro
adubou artificiais para o solo, álcalis
para fins agricolas, bactericidas, ceras MONTEC - Montagens Tesnicas
para enxertos. clanamide de cálcio
Engenharia S. A
como adubo para o solo, defutnadorm
desinfetantes usados na agricultura o
c
as horticultura, escórias básicas para
Nome comercial
adubos, essências para exterminar andmais e plantas daninhas, extratos de
Termo
n.
611.304, de 7-10-63
quassia para fins Norticulas, fertilizanMontec
—
Montagens
-TécnicP- - Entes para o sola formicida. guano, nuegenharia S. A.
tifugos, massas para eniertos, pastilhas
Rio de Janeiro s
para destruir insetos, preparações mera
preservar o solo, preparações para destruir insetos, hervas e plantas dantabas, sais para fins agricolas, sais pata
tias horticoln, substancias quimicas
para destruir insetos. hervas e plantas
daninhas, venenos contra e vermute
. Classe 50
venenos para insetos e visgoa
5erviços técnicos, montagens e engecontra lagartas
nharia
Tèrmo n. 611.294. de 7-1043
Termos ns. 611.305 a 611.307, de
Carn.ation Company
7-10-63
Estado. Unidos da América
Manufatura e Malharia Velasco
trla e Comércio Ltda.
;•
São Paulo
Classe 2

,

TABLE-M TE
Classe 41
Um produto de emulsão de gordura vegetal para fins alimentícios
Termo n. 611.300, de 7-10-63
Satélite Construtora 8. A
São Paulo

/ATUM.'
INDUSTRIA BRASILEIRA

tndustria Brasileira
Classe 23
fecidos em gerai
Classe 24
Mimares, atacadores pare espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
planos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã, fitas, forros, frailas,
festão, feltro para órgão, fõfos, galardates, lamparinas, mochilas, mosqueteiros,, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para en.çeites de móveis, não
fazendo parte doa mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, raion, lã, pêlo e fibras não
incluídos em outras classes
Classe 37
Roupas
para cama e mias:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardada.

‘

classe 1
ntas, esmaltes, solventes t
*Fénix) n. 611.301, de 7-1043
Siderargica Itaunense S. A.
Saa Paulo

osOk iTAWitérj,

VELASCÇ

--v

trancas,

,

riLósÁ

-

Temo n. 611.314 de 7-10-63
Lasole — Cartazes Ltda.
São Paulo

Industriai Brasileira
Classe 12
eLASOLZ
Agulhas para coser, alfinetes comuns
Inddstria BrasileiraTi
barbatanas para armações de vestidos,
botões, colchetes, dedais, fivelas, fechos
corrediços, grifas de metal para enfeijes de vestidos, presilhas, passadeiras
presilhas
Classe 25
Classe 22
Cartazes, displays, placas, taboletas
Pios e linhas etn geral
Tênmo n. 611.315, de 7-10-63
Classe 24
Lasole ,— Cartazes Ltda,
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
São Paulo
diversas fins, exceto para fins medieinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã, fitas, forros, franjas,
festão, feltro para órgão, fõfos, galardetes, lamparinas, mochilas, mosqueteiClasse 33
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
Titulo
para roupas de homens e senhoras,
Termo
n.
611.316.
de 7-10-63
panos para enSeites de móveis, não
Lasole — Cartazes Ltda,
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passatnares, pavios, rédeas, rendas, reSão Paulo
des, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, • tampos para almofadas, não fa• – -,-zendo parte de móveis, artigos estes
LASOLE – CARTAZES LTDA.*
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, ralon, lã, .pêlo e fibras não
incluidos em outras classes
Nome comercial
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos. enceraTermo
n.
611.317, de 7-10-63
dos, estrados, linóleos, oleados, passadeiras, panos para assoalhos paredes Manufatura e Malharia Velasco Indústria e Comércio Ltda.
e tapetes
São Paulo
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário'
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
botar, botinas, blusões, boinas, ban,
MANUFATURA E MALHARIA
doures, bonés, capacetes, cartolas, caraVELAM)
INDUSTRIA
ouças, casacão coletes, capas, abale;
COMERCIO LIMITADA
cachecols, calcados, chapéus, d4t.,"
N4.
•
datas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cusNome comercial
tas, ceroulas, colarinhos, cueiros; meai
Termo n. 611.318, rle 7-10-63
casacos, chinelos, dominós, echanses
Gomes Spigai 6 Cia, Ltda
fantasias, fardas para militares' cole.
ciais, fraldas, galochas, gravatas, gor•
São Paulo
KM. logos de 'ingeria, laquest leques;
luvas, ligas, lenços, mantós, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, peleria
peugas, ponches, polainas, pijamas; pu.
ilhoa, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo&
suapeasórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters. 'horta. sungas, atolas, souusas, &tacha, tater, toucas. turbante*
ternos, uatformes • vestidos

\tLASOLE s

7'

Clame 37

pos, logos bordados, fogos de toalhas, Roupa& brunem, para muna • asnal

sommuld ' "

poa, jogos bordados, Jogos, de toalhas
lençol', mantas para camas, panos para
cosinha e panos de prato., toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa, toa
lbis para jantar, toalhas para chã e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa toalhinhaa
(cobre pão)

lençóis, mantas para camas, panos para Acolchoados para camas, colchas, ocs•
• eslon de estos. enelitee.dri _ 12491" 914.059.91
!!!!.?t,

_mese /1
binai de propaosada

••11
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alimenticios, croquetes, compotas cangica. coalhadas castanha, cebola, condi.
alentos para, alimentos, coiorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frumate, ',alinhas alimentícias,. favas,
cuias, flocos, tareio, fermentos, fei¡ao,
figos, frios, trutas secas, naturais a cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em p6, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias mariscos, manteiga,
itiargarina. marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes: óleos Comestíveis, ostras, ovas:
Tèrmo . n. 611.325, de 7-10-63
pães. paios pralinés, pimenta, pós para
Classe 41
(Prorrogação)
Para distinguir: Máquinas e suas parSinal de propaganda
A. P. Green Fire Bride Co.
tes integrantes . para fias industriais, mo.
Estados Unidos da América
tores e suas parte: alavancas, alterna,.
Termo n. 611.320, de 7-10-63
pudins, pickles. peixes, presuntos, pa,.
(Prorrogação)
tês petit-pois. pastilhas. pizzas, pudins;
A. P. Green Fire Brick Co.
queijos, rações balanceadas para aniEstados Unidos da Araéri/
dodores, máquina amassadeirú: Máquinas amassadeiras de concreto e barro,,
máquinas de abrir chavetas, máquinas
Classe 16
Tijolo super-refratário em forma plástica tas, espinatre, essências alimentares, empadas, ervilhas,' armavas, extrato de to• Termo n. 611.326, de 7-10-63
mais, . requeijões. sal, anu, sardinhas,
Classe 16
(Prorrogação)
Classe 42
Tijolos refratá rios
A. P. Green Fire Brick Co.
Aguardente, a'niz, aperitivos, bagaceira,
Estados Unidos da América
'timo n. 611.321. de 7-10-63
batidas, brandy. binar, "cachaça, cerve. (Prorrogação)
jas. cidra, .conhaque: extrato de malte
A. P. Green Fire Brick Co.
fermentado; iarnet; genebra gengibtrra;
Estados Unidos da América
gin, gingar; kirsch, kummel, licores;
a
maarsquinhos; -acatar; pipermitn ponches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, visdka e whisky
Classe 16
Tijolos refratários
'
Classe 43
_
Água mineral ,água mineral artiçicial,
Termo n. 611.327, de 7-10-63
água tônica, guaraná, gasosa, laranjaDerly Cardo-o da Silva
Classe 16
da, refrescos em geral e soda limonada
Argila super-refratária em pasta, recoRio de Janeiro
vinagre
mandada paar assentamento de tijolos
refratários
Termo n. 611.331, de 7-10-63
Bismarck Indústria e Ccenórcio Ltda.
Termo %ri. 611.322, de 7-10-63
Pernambuco
(Prorrogação)
A. P. Green Fire Brick Co.
Estados Unidos da' América
Termo n. 611.319, de 7-10-63
Gomes, Spigai Cs Cia. Ltda.
São Paulo

roiana:, caibros, caixilhos, colunas, cha.
paz paa coberturas, edificações premoL.
t dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
, junção.. laje, lajeotas,. madeiras para
construções, material contra trio e calor.
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impertneabdizantes
as argamassas de cimento e cal hidráuI lica. pedregulho. placas para pavimentação, peças ornamentais le cimento ou
gesso para tetos e paredes. parquetés,
•:.
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas. tazos. tubos de yentilaçáo, vigamentos, reneziaans e
vitrôs .
•

Quik-Pak.

KX7-99
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SUPER HYBOND
Classe 16
Tijolo super-refratário em torma plástka
Termo n. 611.323, de 7-10-63
(Prorrogação)
A. P. Green Fire Brick Co.
Estados Unidos da América

KAST-ST
Classe 16
Concreto super-refratário em pó, para
fabricação de peças aspeciais

.

•

Termo n. _611.324, de 7-10-63
( Prorroclação)
A. P. Green Fire Brick Co.
Estados Unidas da Amérie

P. GREEN
Classe 16
rara distinguir materiais para construa
ções e decorações: Argila. areis, batentes. balaustres, calhas, cimento, cel,
crê, chapas isolantes, caibros, caltlhoz,

Classe 41
Sal
Termos as. 611.328 a 611.330. de
7-10-63

Paccola
Cia. Lula.
Sào Paulo

g
rridústria Brasileira
Classe 41

Alcachofras, aletria, alho, camorlice.
amima alimentos para animala.-amido,
'nmêndicks, aásixas. amendoim, araruta,
noz, atam, aveia, avelãs, azeite, nela:mas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em p6 e em grão, camarão, canela
em pau e em p6, cacau, carnes,. chã,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho cirza ode leite, cromes
•
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dotas, máquinas de centrar, máquina(
de cortar, carbu. adores, cabeçotes d
cilindros, cárter de sambreagera, cãrt
cárter de motor, comutadores, cubos de
placa de embreagem culatras de cilia,
(. de lubrilicnção,
dro do motor, caixas
distribuido:es de gazolina,( dínamos dispositivos de igniçao elétrica para motoree, máquinas desempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascadoraa, dragas, desnatadeiaas para. manteiga, máquinas eneanarórias, eixos cl ediresão,
espuladeitas, embreagens, engraxadores
centrifugos, máquinas ensacadoras devadoras, esmeris, exaustores para !ó>
;asa- engenhos de cana, expremedeired
' para manteiga, engrenagens para etc.,
maiheiras engrenagens para mancais,.
engrenagens ' e engrenagens para eixci
de manivelas, engrenagens decornando
das válvulas, eixos de transmissão, direção, elevadores hidráulicos, engrenagens multiplicado-as. engrenagens de
parafusos sem fim, máquinas para fabricar papei filtros para limpesa de
motores, fáles de fórjam freanaa_filtros
para leo, máquinas para furar, guindastes, geradores, geradores para corrente continua e alternada gaseificadoma de 'líquidos combustiveim injetores
para caldeiras, máquinas para 'luvassá'o, laminadores a frio e a quente para aços e outros metais, lançadas,
máquinas 'Lutadoras, máquinas para lavar roupas e pratos. mancais para brcrs
cara motores elétricos, máquinas - mistamadorna, moinhos para cereais, marteletem malacatess máquinas para balharia,
nadeiras, máquinas para movimento de
terra, motores de combustão, molas de
válvulas e mancais de roletes, martelos
asecánicom. mólas, magnétos. de ignição,
mandris, máquinas operatrizems pedais
de embreagens prensas hidráulicas, pistões de motores, pinhões, prensas, brócas, máquinas áulverizadoras, plainas
de mesa, politrizes, placas para tõrnos.
polias, receptáculos, máquinas retítivas
ou cortadoras para usinar aço, ferro e
bronze, roletas, rôlos, máquiánas de rosquem'. redutores, silenciosos, segmentos
de pistão, máquinas secadoras,' serras
mecânicas para serrar, máquinas ralgadeiras de manteiga, teares, turbinas,
torcedeiras, máquinas para tecidos de
tapeçarias, máqcinas trituradoras, máquinas para inet..-aria „te tecidos e transportadores automáticos para alta e baixa pressão, tesouras rotativas tórnes
mecânicos e tômos revólver, tesouras
mecânicas, tupias, máquinas uddideirata
tachos para válvulas, válvulas de motoma, virabrequins, ventoinhas. válvulas
de descarga, transportadoras para cargas em armazens: talhas elevadoras,
válvulas e máquinas ventgader as

Classe 6
afiadoras para ferramentas. de córtes,
arrietes, máquinas para arpeação de
embalagens, allmentador pala carburadores, anéis de pistão, anéis de esferas
para rolamentos, anéis de óleos, auto.
lubrificadores. aparelhos para mistura
de combustiveis de motores e explosão,
anéis de segmento, bombas de ar comprimido, bombas Jubri qcantes, bielas,
brunidorea para motores, bronztnas,
blocos de motores, bombas hidráulicas,
bombas centrifugas, rotativas de deslocamento e a çristão, bombas elétricas,
blocos, máquinas nmnicfnram máciainas,
cruzetas, aompressores, cilindros, câmbios, cabeçotes. máquinas adaptadas na
construção e conservação de estradas,
dite de madeira* e çarretos, tuãquinas
de costura, máquinas, comprsasoras,
quinas, classificadoras, omáquInas cata.

Térmo n. 611.322, de . 7.10-63
Lázara de Oliveira
--Guanabara

lei ia

»

Classe 32
Almtusaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nado
riais e estrangeiros. publicações Impressas, revistas., Propaganda em rádio.
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais. e cinematogrlifirsa
c s revistas impressas ,

I

Terça-feira 21
'Jarmo n. 611.338, de 2-10,63
Antonio Temaa, Vila Nova
Pennambucá

VIAM

OfiaM. (Seção,

Trino. a.. 6,11.339, de 2-1043 .
Cossaaaa • Representações, Seine°
Ltda.,
. tio Paulo

Hl)

teima. para vidros, pasta adesiva para
correia,, pasta, e pedras para afpr,
esmeril em pedra,. em pó. em disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar.
rebolos., adesivo, para taoaa adesivos

4aneire de 1964 plif
rrylon, esteasses enfeites para autora
vela, cscoadarea de pratos, massas anta
nados, formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens, fios de celukiat.
fecho* para bolsas, facas, guarniç8o,
guarnições para chupetas e mamadeiras
guarnições para. porta-blocos.' quarta
ções para liqu.dificadores e para batedeiras de frutas e legumes, guarnições
de material plástico para utensilios• e.
objetos,, guarnições para bolsas. garfola
galerias para cortinas, jarros. imuinadota
plásticos.. lancheiras.. mantegueiraa 17.120

de calçados
•
•
Classe 17
Para distinguir máquinas • instalações
pam escritórios e deserlas em geral:
;Arquivos para correspondência, alma.
fadas para carimbos a para tintas, abria
dores de cartas, arquivos, apontadores.
berços para mata-borro, borrachas«
Casse 50
-brochas« canetas para desenhos, corta- Lash oriniiia prendedores de mupae, piiImpressos para uso em: — Cheques, dores de papel, colchetes, carimbadares« xndoreeL para- móveis, pires, pratos:
psit, duplicatas,, envelopes, faturas,. notas castos para papéis e correspondOncia, telroa, pita de cosinha, pedras pomes Opramissaóóricta papel. de correspondais.- classificadores, clips, caiadores, metam. ficiais. porta-pão, pulseiras para- relõdm e. meciboss. impressas em. cóaóróinzes, compassos, cofres, canetas austeircia ca- gioa protetores para documentos.. p.i.
Classe 42
placas;. tabuletas e veicular e bilhetes netas,- esferográficas desenhadores, data- ladorea. de água para U.10 danest14.
'Aguardente. arda. 'aperitiva& bagaceira
impreseas
-doma com minas, descansos para lápis porta-copos. porta-n,queis, porta-notas
batidas. branda, bater. cachava cervee canetas, esquadros, espátulas, furado- porta-documentos. placas, rebites. rocii-',
jas. cidra, conhaque. extrato de, malte
Térmita as. 611.340 e 61.1.341,
ra& fu gira. fichários, fitas. para máqui. alma recipientes, suportes. suportes. para
fermentado, fernet. genebra, gengibirra
7-1CP-63
ama de escrever, fichas para arquivos, ladrilhos e adesivos para azulejos.
aatia ralts de La Ros,
gim gingar, kirsch,, kummela acares,
máquinas para escrever. calcular. e co. peçass,, carretéis para tecelagem e guat- •
--São Paulo
marasquinhom acatar. pipermint, pon,
mar; fitas gomadas, máquinas para nia5es. de material plástico para- Itulú4a
chez, rum. suco de frutas com álcool
grampear« goma arábica. -gnmadores, tria teia'. colas usadas nas indústriat,
vinhos.. vodka. e ashiaksa
grampeadores, grampos e ganchos para gpardánapos, saleiros, tubos tigela,
escritórios,. ga, godets. truncamentos de tuboa- para ampolas, tubos para . serinTérmo n, 611.335, de 740-63
escrever e de- desenhos. lápis, lapiseiras. gai.. ~essas, tipos de material, elSik- •
Quhnbrasil — Química Industrial BrailluOSTRIA. BRASTInut
malhadores; .cnata-borrao, .máquinas.
tico,. &acedas, sacos, saquinhos. vasilh4nadara S. A.
apetrechos pata apontar lápis, caapa enes para. acondicionamento:- vasos, al-:
tarar; metros para escritórios e para, caras.. colas aatrio 'e colas tão incluídas
. desenhos, papei carbono. perfuradores.. em outras; classes, para borracha. pare
Classe 28
mutat para escritórios. cota rachas de. curtumes, para mamineiroa para carplziaRORROZAÇÃo
Para. distinguira Artefatos dr matoriai metal, pastas para escatórioa, com fe. leiam. para. vidros, pasta adesiva
para
plásticos • de naloar Recipientes fabra .chas de metal, porta-tintaroa porta. 'esmeril em pedra. co, pó, em diac4,
•
ando& de material. plástico. revestimen- lápis, porta-canetas, porta-carimbos. em pasta. para afiar. moer e desgastat, •
tos confeccionados . de substancias aia- porta-cartas. porta-blocos. penas, pren, para . tacas. adesiva mais e. vegetais: Argolas: arucareiros, sas; pincéiss prencladorea de papéis. per. rebolos, adesivos
de calçadosarmações para óculos. bules,. bandèfits. cavalos, réguas.. meada separadores
bases- pana telefones. baldea bacias. para arguiam. sinetes. tintas para es- ramo n. 611.343; de 7-10-61
•
bolsas-, caixas. carteiras, chapas, cabos creves, tiralinha. datas para carimbos.
lndust-Print — Distribuidorá de
para ferramentas- utensílios, cruzetas. tintas' para duplicadores. 'tintas para ima
Impressos Ltda .
caixas para acondicionai/tenra de' ala pressa°, tinta» para desenhos, aparelhos
são Pana
-mentos, caixas- de material plástico paria' tirar cópias; pastéis de tintas para
IKDVITRILUAIILIJRÀ
,para bateriaa, coadores.. copos. canecas. eserevei`e desenfies, máquinas de enCasse t
colheres. °anchas, cesta& para, pau. ces,
dereçar; reáquiams -1.g-estradaras
ticlaas, capas. para. álbuns. a para livros,
Subatancia gaiata:a para apliatisacr no cálices. cestos. castiçais para velas..
Tarino n. 611.342, de 7-10-63
tratamento d. °ourar
caixas para guarda de abjetas cartuchos.
Italiaast — Indústria de Artefatos
coadaret para chá. descanto- para . plaPlásticos . Ltda.
To n. 611".136, de 7-10-61
sma copos , capinhos. de plástico- paia
Germano. Duarte Ribeira
San Paulo
sorvetes, caixinha& de: plástico, para. KWClasse 50 •
Rio de janeiro •
colherinba&
pasinhas.
aarfittsos
Inseticida
Impressos em geral
-der plásticas' para sorvete& forminbas
de plástico. para. sorvava, discos, da
laarno n. 611. .344. de 7-10-63
'mesa,. estojos. estojos. para. óculos. 'toa
Drogajales Ltda .
balagens. de material. plástico para, sorSão Paulr
Vetes, estojos para objetos, espumas de
;marna esteiras; enfeites' para. saltam&
vais. escoadorea der pratos. massas' anta
toldas, farinas- para doces, fitas isolar»
les,. filmes-. virgem, fama de celulose,
INDuSTREA'
ifer.has< para balsas.- facaa guarnições.
BRASILEIRA.
guarnições, para chupetas.. mamadeiras,
Classes: 3: e 33
Classe 2
•
guaralebea. para parta•hlocos, guarita
j
Titula de estabelecimento
çães: para liquidificadorea. e. para bataClasse 28
Tairno n. 611.337. daa 74M3
ida. material plástica para utensilioa, e
Rivinil Indústria e Corrra•rclo Li da.
Temo
n.
611345,
de
7-10-63
objetos, guarnições. para bolsas. garfos. Par.' distinguir: Artefato.' de asateela
Gilanabara
Drogarápida Ltda.
'galerias- para- cortinam jarro& imanadas ! plástico& de- nylons Recipiente, fabriGuanabara
lancheiras; "manteguelma usa- cado. da material- plástico. revestimentos ansfaccio.aador de substancias' ani/asa orinél... prendedores . . de' roupas.
=I ores; paro móveis«. piram pratos.. paia mais. e vegetais: Argola* açucareiros,
teima, pie da, cozinha: pedras.. ponsemat. armações para óculos, bules. bandejas:
deita& de frutas; e legume.. guarnições .baset para telefonar, baldes, bacias,
ficiais, porta-pao, pulseira, para reló- balsas, caixas; carteiras, chapai; cabos.
annatermA, BRASILEITW
gios, protetoras para documentos, pu- para ferramentas- e utensillos, cruzetas,
xadores- de- água para uso doméstica. !caixa& para- acondidonamento• de . aliClasse 3
Classe r
Artigo de vidro (seringa).
Porte-0nm Parta-raquels; porta-notas. mentos, caixas ., de material phkaticc
• %ta& de qualquer et",p(CCJIL
Partaalocamentos, placas. rebites« roda para baterias, coadores, copos. canecas.
Vamo, n: 611.346, de 7.10-63 I
nhass recipientes: suporte& suportes-para colheres, conchas, cesta* parra afio. ata
T&rtr-n. 611338; de: 7-141,61
ladrilhos.. e adesivos.: para, azulejo, tinhas, capas para álbuns e para livros: Conere.iali Imobiliária . Representações e
Sara Canfecções tala,
- Administrações- Ciral Ltda.
peças... carretéis,. para tareiam:ta . e miar- cálices, cestos, castiçais para velei.
Guanabara _.
Guanabara
rações; de/ material. plástica palma ludas- caixas para guarda de objetos cartuchos,
tria Mata. colaa usadas. usa indústrias, coadores para chá, descanso para prra
guardanapos. saleiros, tubos. Cada* tos, copos e copinhos de plástico para
tubos para ampola& tubos para seria- sorvetes. caixinhas de plástico para sorgas, travessas, tipos de material O* vetes, colherInhas, pasinhaa, tarfinhos
sacolas« sacos. saquinhos,. vasatia- de plásticos para. sorvetes. forminhas
, i,t • tírniA BRASIL"da
snea, para-. acondicionamento.. ~Qat x,t- de- plástico- parr sorvetes, discos de
Classe 6,
_
caras. colas a frio'.- colas no Incluldat mesa,- estejos;* estojos para- 6Cultis,, emLoa(ações de 1 Ipas para canhotas e em 'outras classes, 'para borracha para balneava de material plástico para sor— Classe 33
crianças
turtamca, para niarclisebor, pra easpIrr Mak "tos. proa objeta, “pusaki 4.
...NOM para prementes/a

•Pó de Broca
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tez, iodo( lanolina, malatos, mangana- breia, tecidos wuros e celulose; água
Termo n.° 61 1-355, de 7-10-63
tos, mercúrio, mordentes, motores de um, alcool, albumina, anilmas, alume., Syrateko S. A. Comércio --- Imortaçâ'o
explosão. (antiadetonantes para) remi& alvaiade, alvejantes industriais, afamo
e aviai:taça°
nitrocelulose, óleo de linhaaa. oxidantes. aio em pó. amoniaco anti-incrastantes.
go Grande do Sul
paládio, pedra lipes pedra pomes, per- aati-oxidautes. anti-corcoaivos, anti- decabonato, perclorato. peroz plos, pers.ul. tergentes. azotatos, agua acidulada para
fatos, pó de aluminio, piri una e deri- acumuladores, água oxigenada ara fina
vados; reativos químicos, sai amontaco, industriais, asinha; banhos ara galvantsoluções hidrofugas, solventes, sulfatos zadio, banias banzai, betumes, bicarsulfeto de antimônio e de Isárso, ta co. bonato de sódio de otássio: cal virgem
, Classe 36
IND. BRASILEIRA"
Para distiaaair: Vestuário( roupaa feitas tanato de cálcio, tolueno, ouo1, arame, carvões, carbonatos, catalizadores. celts
vanilina -e zircerno
• Classe 46
leen i-eon teccionadaa ou sob medida,
lote. cliapas totográficas. composições
•
Classe /8
Alvejantes, amidos, anil, água de lavapeara homens, senhoras e crianças, a
estintoras
de
incêndios,
cloro,
corrosiegber: Agasalhos feitos de peles nata. Para distinguir: Artefatos de_ mataria) vos. cromatos, corantes, creosotos: dei. deira, água sanitária, cera para soalhos
ou artificiais, anáguas, aventais, plásticos e de nylon: Rem:acates taari- corantes; ciesincrustantes dissolventes. detergente, esponja de aço, fósforos,
hatai. babadores, blusas, blusões. boi- cados de material plástico. revestimen- emulsões fotográficas, enxofre, éter, es- lixívia, lã de aço, pomadas para cal.
ikta,. bonés, boleros, comiriações, cims. tos confeccionados de substancias ani- maltes, eatearatos: fenol, filmes sensibi- çados. palha de aço, preparados oura
capotes calças. calça-salas, 'chi:sa- mais e vegetais: Argolas açucare.ros, lizados para fotografias, fixadores, flui - polir e limpar madeiras vidros, metais
canas cintas, camisas, camisetas armações para damos bules.bandeial. dai para freios, formol, toa i-atos inclua. e objetos, panos para polir e para limêtelções cartolas, colete.s, corpinhos, ce- bases para telefones. baide.s. Uvas.
fluoretos fundentes para solda. peza, panos de esmeril e material abraeoulas cuecas, colarinhos, cueires, chi- bolsas, caixas, carteiras. chapas ccios galvanizadores gelatina para fotografias sivo empregado na limpeza de metais e
Sus; dolmansi echarp es. estatua; farda. para ferramentas e utensiltos. cruzetas,
e pintura, giz. glicerina; hidratos, hidra objetos, sabões em geral e saponáceos,
Matos. çarros galochas, gravatas caixas para acondicionamento de ali-- salitras: impermeabilizantes ioduretos; velas e velas a base de estearias,
alentos,
caixas
de
inate•
ial
plastico
1,04
(sarda-pó; - oupermeáveisi f aquetilii lelk
lacas; massas para pintura, magnésio. sabões em pó, ta flocos, esponjas de
leques. lenç.aria, ligas, libres, lia para baterias coadores. aupna
limpeza
colheres,
conchas,
cestas
vara
aào
cesmercúrio: nitratos, neutralizadores, ai
orles; mantas, meias; palas paletós
tinhas,
capas
para
álbuns
e
para
livros,
trocelulose;
óxidos,
oxidantes.
óleos
pa
atufas p,eamas, peignoirs, punhos
Termos jIS. 611.356 a 611.358, de
altos e peitilhos para camisas. peleris cálices. cestc.s. ,;sistemis para veias ra pintura, óleo de linhaça: produtos
7-10-63
caixas
para
guaraa
d
objetos
cartuchos.
WS, polainas, ponchas, pullovers; qui
quimicos para impressão otassa indus- Synteko S. A. Comércio — Imortacãa
coadores
para
chá,
éescansc
para
pra
monos, quems. regalos, robe de chassi
triai, papeis emulsionáveis, para a foto
e' Exportação
bre, roupas de brim para o .trabalho tos, copos e capinhos de assoa) para grafia, papeis de turnesol, papeis bebo
lio Grande do Sul
roupas feitas p ara crianças, roupões de sorvetes, caiais has t'plá ;tico para sor- gráficos e reliocopista, peliculas sensi.
With(); saNis, sapatos, sandálias, soll vetes, colheriahaa pasinhas garfinnos vais, papeis para atotograflas e análises
léos, shorts. sungas. slacksa *meteres de plásticos par sorvetes. torminhas de laboratórios, pigmentos, potassa, pós
termos. toucas tailleurs. turbantes, de plástico ,sam sorvetes, discos de metálicos para a composição de antas
uts(fornses uniformes para empregadas, mesa, estojos. esto,os para óculos, em- preparações para fotografias, produtos
IND. BRASILEIRA..
balagens de a-Jatar:ai plástico para sorvestidos
vetes, estojcs para objetos, espumas de para niquelar pratear e cromar, produ
Classe 1
nylons este:tas, onfeites para automó- to:. para cliluir tintas, prussitO; reativos
„ Têrrno Ti. 611.348, de 7-10-63
Solventes
e
dissolventes
minerais para
removedores,
reveladores;
sabão
neutro
Yals,
escoallarea-ale
pratos,
massas
antijoao jael Candido de Sousa
saldos, formas para doces, t.ras isolan- sais, salicilatos, secantes, seasibilizantes. tintas, . vernizes, esmaltes, preparação
Minas Gerais
Ses filtres virgens, tios de celulose, silicatos, soda caustica, soluções quitai para o aperfeiçoamento do aço absorfechc, para bolsas, facas. guarnições. cas de uso industrial. 'solventes taifa ventes, preparações e cores derivados
-aaraiaões para chupetas e mamadeiras. tos; tintas em pó, liquidas, solidas ou do alcatrão, tintas e vernizes a álcool,
f
aições para aorta-blocos guarni- pastosa para madeira, ferro, paredes preparações para colorir, tinturas corantes, laca e verniz para corrigir, maabe% para liquidificadores e pira bateClasse 41
deiras de frutas e legumes'. guarnições conséruções, decorações, couros. tecidos térias corantes e descorantes, preparaCafé em grão, torrado e esteado
cl... material pláltico para utensílios e fibras, celulose, barco, e veículos, tal- dos para vulcanizar e soluções titulaobjetos,
guarnições para bolsas garfos. co industrial, thiner; vernizes; zarcão das, tintas e vernizes pára couros, tiraTéreno n. 611.349, de 7-10-63
manchas, hiposolfito de sódio, cloreto
galerias para cortinas jarros laminados
Zabian
Classe 4
,
Cia, Ltda.
plásticos, lancheiras. mantegreiras. ma- Para distinguir: Algas marinhas, algo- de sódio, soluções para reveladores soMinas Gerais
la; orinóis, prendedores de roupas, pu- dão em rama, âmbar, asfalto, argila re- lução para fixador, nitrato de cloreto
xadores para móveis, pires, p retos. pali- fratária, areia para fundição e =nazi- de amónia cloreto de potássio. bromutemos, pás (l e cosinha. pedras pomes ar- tica, asbestos azeviche, bauxita. barbas retodeamiSnio, potássio e sódio, loduAlterosa
baia 3. porta-pão, pulseiras para reló
reto de amônia, ácido nítrico, alumen,
e barbatanas de baleia, borracha bruta
sódio, idrosofito, idroquicarbonato
gioa. protetores para documentos, puxadores de água para uso augnéstico, breu; cola, cânhamo, cana da Incita, ca. nina, água oxigenada água raz, álcool
C4sses: 33 e 36
porta-copos. porta-n,queis, porta-notas belos ou crio animal, corantes animais para fins industriais, alvaiade, anti-cor'
Titulo
porta-documentos, placas, realces rodi vegetais ou minerais em bruto, cascas rosivos, sais de arsênico usados na iaTérmos as. 611.350 e 611.351, de
nhas. recipientes. suportes. saaaates para para curtir, c'era virgem, cardas. cinzas dústria, corantes para uso siaoadústria
7-10-63
t.
ladrilhos e adesivos para azulejos, cortiça, caolim, capim, c'èra animal ou mineral, creosoto para indústria. corara
Synaako S. A. Comércio — linortaçâo melado, mate massas para mingaus. vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre tes para uso na indústria mineral. dis•
e Exportação
molhos, moluscos, mostarda, mortade- estopa, fibras, gomas e colas em bruto solventes, glicerina para uso na imitisRas Grande do Sul
la, nós moscara, nozes, óleos comestí- gorduras, grafites e guaraná em bruto. hist. carbonate de magnésia, oxigênio
veis, ostras, ovas, pães, paios, prali- gomaiaca, guta-percha: hervas em bru- potassa para uso na indústria. cloreto
nés, pimenta. pós para pudim pickles,
to, juta. lã em bruto wcaadreperola, lar de zinco, cloreto de cálcio, ácidos, ar
teixes, _presuntos, patês - e petit-pois. fim, maganas minérios, madeirassbrusénicos, bicromatos, carbonatos,
pastilhas, pizzas. pudins, queijos. re- tas, acabadas, semi-acabadas, aplainacloretos e sulfatos
BRAálLEN..
queijão, sal. sagú. sardinha, sanduíche,.
Classe 4
óleos
em
das,
•
compensadas;
umas
••
salsichas, salames, sopas enlatadas, sorSubstancias e produtos de origem aleClasse 1
vetes. sucos de tomate e ele, frutas, tor- bruto; paina, parafina, pasta de papel. mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
Absorventes, acumuladores, acelerado, radas, tapioca, tâmaras, talharim, tre- de madeira, de algodão ou lá. pedras parcialmente preparados: Abrasivos em
acatatos, acetona, cidos, absor- moços. tortas para alimento de animais pêlos de animais, penas. penugens. pias- bruto, argila refrataria, asfáltico
ventes, albumina iodada, albasninas, alsava, pixe. pãlpa; raizes, reuni. resinas; bruto, algodão em bruto, borracha 'em
e yes. torrões, toucinho, vinagre
buminoldes alcalino terrosos, alcali' aisebo, serragem; talco, terra cota, turfa bruto. beuxita, benjoim, breu. cânfora,
eafoldes, álcool, alcools, alcoolatos, ali- Têrmos as. 611.352 a 611.354, de
caolim, chifres, ceras de plantas, casas
Classe 46
sarias alumen, alvaiade, ;minas, amo7-10-63
niaco anil na. anti-corrosivos antimó- Synteko S. A. Comércio — Imortação Alvejantes amidos, anil, água de lava- vegetais de carnauba e aricuri, crina
deira, água sanitária, cera para soalhos, se cavalo crina em geral, cortiça em
e Exportação
nio. anti-oxidantes, arsênico, asoestto
azul da prússia, bano, benzina, bemol.
detergentes,
esponja de aço, fósforos, bruto. cascas vegetais, espato, ervas
Rio Grande do Sul
betume, bicic.reto de estanho bioxamto
lixívia, lã de aço, pomadas para cai medicinais, extratos oleosos, estopas.
enxofre, (cilhas. 4ibras Injetais, flores
de manganês, betume, bismatatoa bro.
çados, palha de aço, preparados para secas,
grafites, goma em bruto, granito
Meto.. cal, cálcio, cânfora, carbonatos,
polir e limpar madeiras vidros, metais em bruto. kieselghur. liquidas de planaarvbes, cerveja, chapéus, cloreto de
e objetos, panos para polir e para 11.11 tas. late: em .bruto ou parcialmente
bano, clorldrato de amônia arcanatos,
pesa, panos de esmeril e material ab ra- preparados, minérios metálicos andeichumbo, combustiveis, compostas co.
MD. BRASILEIRA
sabões em pó, m flocos, espontai de ras em bruto ou parcialmente trabadrocjrato, hiposulfito, Unperineabilizan
*Ivo empregado na limpeza de metais e lhadas. em toras, serradas e aplainadas,
•
ventes, eletroliticas, esmai re estanho.
Classe 1
objetos, sabões em geral e saponaceos mangastes óleos de- cascas vegetais,
vela. e• velas a base de estearias,
t' amisam fórmico, fluidos para freios, Para distinguir. Absorventes. ~toma, rante.s, decapantes, descoraaces • &moi. mica, mármores eia bruto, óxido de
easoff, ~atores, fermentos, fixadores ácidos, acataniento e coloração de ir
• limpeza
'gazes !olidificadores, gelatina , giz. Is'a
,
,
, • •! 5, ; .
fèamo n. 611.347, de 7-W-63
Lunita Modas Ltda.-Guanabara
5•
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'radas. plumbagina em bruto, * pó da
moldagem para humlições, pedras btl.
•fadas, piche em bruto pedra calcaria,
plantas medicinais, pedras em bruto,
•quebracho, raizes •vegetais, resinas, retinas naturais, reskluos, textels,
seivas, talco em bruto, Scito, listo
betuaninaa e silicato
Classe 46
Amaisa alvelantes, anil, lig -a de lavadeira.; água sanaria. Cera para asboa.,
lho., detergentes. ranjas de aço, fás..
'oras, lixaria, lisas: _a de açu pixe edas paar calçadas, palha da aço, pre •
parados para polir e limpar (ladeais
vidros tnetis e aaietos. para* para ;30.
h e para Tuaatas anos 4e sanem" e
rra,erial, abrasas...a •apremak. na autpèsa de metais e objetos. siraffies em
gçral. sabões ma pá em floaoa: suportacem. .velas e velas a haat da
,
esteari na
_
Ta Imas as. 611.359 a 611.31S 1, de -7-10-63
aanterta S. A. Comércio — intoriaçao
e Exportaçáo
Gaande do Sul

vegetaia de earnauba e Maura crina
de • cavalo. crina em geral, cortiça em
bruto, • tascas vegetais, empato ervas
medicinais, estratos oleemos, estopas,
enxofre, - falhas, Uras vegetais, flores
secas, grafites, garoa em bruto, granito
em bruto, kieselgbur, Hquiclos de plan• Parcialmente
tas,- latex em bruto oir
preparados, minérios inetálizos_ madeiras era . bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas,
mica, mármores em bruto, óxido de
manganes, óleos de cascas vege:ais,
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plumbagina em bruto, 'an5 .de
moldagem, para fundições. pedras britadas, piche em • bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto
quebracho, raizes vegetais, resinas, n•
sinas naturais, resídua, texteis, silicio
selvas, talco em bruto, aba°, xisto
-betuminoso e silicato

Classe 46
Alvejantes, amidos; anil, água de lavadeixa, agua e:untaria, cera para aoalhos,
desagastes, esponja de aço, fOeforos,
lixívia, la de aço. pomadas para calçado& palha de aço, preparados para
polir a limpar madeiraa vidros. mosaico
e oblatas, panos para polir e para "lia
pesa panas. de esmeril e material abraIND. BRASILE IRA
siva empregado ia limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
.
Caasse 1
velas e velas a base de atearias,
Papa elissinguir: Albiorventea •- ;metam, sabões em pó, in flocos, esponjas de
aseiclos, acatamento e coloração de 11limpeza
Ira& teddlaa aura e Mula", água
soa. 'leoa albumina anilina& Amen
Tênno a* 611.362, ale .7-10-63
aandader. alvejantes industriais, ;danei Banteko- S, A. Comércio — lanortação
aio em pd, amoniaco, 8mi-incrustara.,
e. Eaportação
aio Grande do Sul
aataemidantes, anti-earostves.•ada elk.'
:argentes, azotatos, Água acidentada pagar
acumuladores. água oxigenada ara ha
industriais, munias banhos ara gaivania
maio benzina, benza betumes, bilram
(Na BRASILEIRA
I; anato de sódio, de otásalos cal virgens
carvões, carbonatas; catalizador.; celuClasse 46
lose, chapas fotográficas; composiçbes
estintoras de incêndio..., cloro, corrosi- Alvejantes, amidos, anil, água de lava
voa, arautos, corantes, creosoto& dei, &Um, tala sanitária, cera para soalha,
corantes; desIncrustantes, dissolventes; detergentes. esponja da laço, fóaforoe,"
emulsalea fotograficaS, enxofre,, éter, ele
lã de aço, pomadas para eaaa
saltes. estearatos; fanal, filmes sensibi- çadas, palha de aço, preparados para
,31zadoe para fotogzaflas„ fixador", flui. polir e limpas madeiras, vidrara, metais
.st, P ara freios, forma, fos tatos malas e objetos, panos para polir e para . limlotai& fluoretos„ fundentes para solda peza', panos de tamaril e mataria" abragabeanizadares, gelatina para fotografias sivo empregada na limpeza- de metais
e pintura. giz, glicerina: hidratem hidra, objetos, sabões em geral e saponamace.
aflitos; Icapermeabilizantes, loduratoss ,velas e velas a base de estearias.
Intata massas para pintura, magnésio, sabões em. pó, et flocos.. esponins de
limpeza
mercado; nitratos,. netttralizadores; ai. •
~lula& óxidos, oxidantes, óleos pa,
Ténis° n.' 611.363, de 7-10-63
ma piatura, óleo de Unhaças produto*
,Representações Expansional Ltda.
casintieos para impre.ssão, otassa indiasGuanabara
trlal, papeis emulsionáveis. para * foto- •
grafia. papeis de turnesal, papei* Lelio.
gráficoa e rellocopista, pelicubur senaa
vai& papeis para fotografias e analisarn
de laboratórios. pigmentos., potassas pete
metálica para a eamposição • de tintas.
preparaçaa para tiatcapatiaa. produtos
para Iraque-lar. pratear, e cromar_ gradatos para diluir tintas„ prussito: te-ativos.,
Classes: L. 11. 34 e 40
assatuvadores. revaiadores; sabão neurro
Titulo de esra'hafecienentia
sais, salieilatoa sacantes, sensibiazantes
silicatos, soda caustica, soluções quinaTarmos na. 611a 364 e ‘I'f.365, de
7-TO-63
/ma de 'usa industrial, solventes. salta()nanica Vaarrey S. A.
s:matosa para madeira,, ferro, parada,
conatraçaes, decoraçaSea,..coaraa• tealck!è
fibras._ ealialoze ..barcoa . p veigdisrt: kat=
eatandruarial, thiner; .:•trernizstm zmcgd•
, . , ,.. • . Cassa. ,.- .„.• ' .,.• .1
•
GOOD 'UME:
Substánalaa e prol:lanai. de. Origgiain'a
,Ifforia strict :Brasi l eir a
a
MOI,. • artesa". ou. mimara" em „bel , i ou
paralaluanste preparacfp,s; Alsramaas ,aur
.beastokt aj:,g,ila refrataia'a. W'élikap . 'aiii
Là0".És. .10
: 1á' fe tii
4
'eM, brn'to:'• banal
hon.; al¡5,.;
I
.1 . 7114 . 1 n •
s ,f I .`•
, ',711,
}}n:(1.5,t1:à(1..3:ità‘;111i'4:tW.,
a
brelota..
bouba bagatolin;
ta,, lynj
ctiolfin, UM frei, ; ',:erias ''''d4C".1:',1ái; -s, -Caiai- cisas auuu unitária. ...era para soalhas,
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detergentes, esponja & aço. 1On/oro:a
liedvia, lã de aço, pontadas para cal-,
çados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material afiaavo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas e velas a base de estearias,
sabões eia pó, m flocos, esponjas de
•

limpeza

.
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias ma geral: Atascar: água
de beleza, água tacial, água de lavanda,
Água de colónia. arminho& água de
giána. água de rosas, água de alba.iDãN amonia perfumada liquida em pé.
es' . pedras, para banho, brilhantinas,
bandolina& batons. cosméticos para o
cabelo, pestanas. cilios a bigodes.
cravas. crentes para a pele, carmins,
cheiros era pastilhas,. em tabletes.. eia
kntilhas, em trociscos e em pílulas,
ermas _para barbear. cremas dental.
depilatórms, desodorantes, dissolventes,
essências. extratos. estojos de perfume*.
creme para limpeza da pele, e para bua
de pá de assoa, esmaltes para unhas
escóvas para dentes. cabelo, roupas,
cilioa• e unhas. fixadores Para o cabelo
pestanas, cillos e bigodes. fivela' para
o cabelo glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para c, cabelo,
para ;maquilagem. lança-perfumes. ba
ções, líquidos dentiíricios. em pasta, eco
geléia de petróleo perfumada. lápis,
sabao eni creme, em elixir a mo pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê, óleos para O
•cabelo,. pasta e pós para dentes. perfumas, petróleo para uso de toucador.
muar e pó para as unhas. para-poria
para pá de atoo; papais perfumados
carissanados: e coo pés de arroz. pente&
postadas perfumadas para o embe/ezaeseato da cutia. porapons, pé de
arroz

Tirmos ar. 61T , 366 e 611367, de
7- fr:163
• Química Valmey g . A.
Guanabara

creme rara limpeza da pele, e para Iiaaj.
de pó ele arroz, esmalta para anbarg
escóvas para dentes, cabelo, roupai,a:
cibos e unhas, fixadores para o abe/
pestanas, cilhas e bigodes, fivelas. par
o cabelo. glicerina perfumada para
de toucador. grampos para o abe
para maquilagem, lança-perfumes, l
-çees, liepridos dentlfrIclota em pasta,
geléia de petróleo perfumada...
'sabão em creme, em elixir , e em
liquides para ondukação,
lixas para unhas, !aqui. geos
cabeia, pasta e pesa para 'desta, perlara
me,. petróleo para uso de _egyeeedow
pastas e pó para as unhas. posa-pança
rara pó de arroz, paiséls perfumo
carminados. e com pó de arroz,
pomadas- perfumadas • para o emIie1enr,
mento da culta. ' pon-porm, p+5 ger:
• erros
aaiaç.

•

Termos 'as. 611.368 a 611.370, alli`j»..11/w4t
7-10-63
Química Va1mey‘42. A.
;dane
•
Guanabara
:for
*
•
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Classe 14,- •
Mamadeiras, recipientes e vailhamas de
•
vidro "
• Classe 16
Amido alvejantes, anil,. água &o lavgké,'
'
deka agua
sanitásia.. Casa para amad
a_
lho*, detergentes. esponjai de. aço,' /dr'
toma. Malacia, lixas, lã de aço, poialdas para, calçados, palha de- aço, ptia.
parados para polir e limpar mede
vidros; metais e objetos,,, panos
polia e para limpeza, Panem de ame
_ T(Il,
e mania) atrasivo empregado na litaki.•
pesa de metais e objetos, gabões tia
geral, sabates em pu, em., flocos, sapon‘
ceco, velas e Velas ir bem cfe.
— P.4
eataarina;

Classe 48 .
Para distingias artigos de toucador
LE MONDE
pertionnairas, em geral: Abniscar. %Içada beleza, água facial, água da lavanda,
Indústria Brasi leir a
água de- colónia, arminha, água
quina, água de rosas, água de elfazç'i'''
.
Classe 46
mas. amônia perfumada liquida, em p6,
Amido, alvejantes, anil. agua de lava- em pedras, para, banho, brilhantinas,
deira, água attnirásia, casa para assaa- bandolinas, batons. , cosméticos para .*
lhos, detergentes, esponjas de aço. (éis- Cabelo, pestanas, cilia* • e bigada,
farm. linivoaa lixas, lã, de aço, gama- crayons, cremes para a pele, carminei,
dile para calçados, palha de aco, pre- cheiros em pastilhas, em tabletes, en
paradas para polir e limpar madeira& lentilhas, em trociscos ir em pflitl%
vidra& metais. e abjetos, panos para cremei para barbear, cremes dentar.'
polir e para umpeza. panas de esmera depilatórios, desodorantes, cilsaolventc4
e material, abrasivo empregado na lim- tare:leias, extratos, estojos de perfumceas
peza. de nuttaie e objetos. sabões , ela creme para limpeza da pele, e para baás,
geral, sabões em pó, em' flocos, sapuná- de pó de -arrcc, esmaltes para unha4.a
caos; velas e velas a base d.
escóis:as siara dentes, 'cabelo, roupaa..,,,
ciam e unhas, fi xadores Para -0 eabe4-'a
estearina
pestanaa.. cilia e bigodes. fivela, .pea".•5.,
Classe 48
o cabelos glicerina perfumada pata vaam.i.
Pare distinguir artagos de toucador e de toucadar: grampos para a:
perfumarias- em geral:- . Afraixcar. água para . maquilagem, lançaperfuinaa;
*J.
de beleza água bela" água de lavandas çaes. liquides dentifrícios, era
pastai, et!? :e
Água de' calónia, arraftsbus Águia de geléia . de • petralect • Perfumada,
lápia,
quina água de rosa água de alfaze- sabão •ens creme." em elixir:
e
atamas, amónia perfumada !Landa. eas p6-, liquidas 'para ,cuididaçãe
o,. mimartentaida,
ara pedras. para. banho, nanarias, lixas pára 'unha*, ito'
403!•eara
baralolinas,, batons.. aosmaticos avara o cabelo, Pasta e • pós' Para, dates,
perfu:.
asibears. pgstana.s. cflios.
bigodes, Ines. • petróleo 'Para . ' ,
de toucador, eraymns, erieneáltará• a pele, Partertna Pastai a'' tt‘ks 'p'ale' ai'Uae,
unhas, pon-potã
alisares em. pastilhas, em • tablete& em paraa
. Ckt *
pediam:ido/À
aeatilitas, em troetseore as em pílulas. eameitsbeia'
arrox. p4s1te, .p
.eregle4 l 1 para . NorNrat.i . '• cremem' Xdé atai,
p ea'f,leiràa-dfOsstaa, ;aembisleat
iddrailutformas 'dassocfarantesaliassolsaentaaLa
ratila'''"PCM-pOnsa
amíitelaa, extratos, estojos de perfumes, I
arroz

•

•

• .

: t1hi. 1
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611.371 e 611 .372, de
1:( 'nonos ns.
• 7-10-63
Vaimey 8. A.
-• . •Química
Gaanabara

quina, água de rosas. água de alfazemas, amônia perfumada aquieta. em pó.
em pedras, para banho. oldhantinas.
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas. cílios e - bigodes.
crayoas, cremes para a ,peie. carmins.
cheiros em pastilhas. em tabletes. em
lentilhas, em trociscos e . eni pílulas,
cremes para barbear. cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme Ora limpeza da pele. e "ara base
de pó de arroz. esmaltes para unhas
escOvas para dentes. cabelo, roupas.
cibos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, cílios e bigodes. iivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucadar, grampos para o cabelo,
para maquilagem." lança-peritimes, loções. líquidos dentifrícios. em pasta. em
geléia de petróleo pestanuda, lápis.
sabão em creme. em elixir e em pó
líquidos para ondulação, permanente.
lixas para unhas. laquê. óleos para o
cabelo, pasta e pós para James. perfumes. petróleo para uso cie toucador.
pastas e pó para as unhas. oon-pons
para pó de arroz: papéis pertnmados
carminados, e com nó de arroz. pentes.
pomadas pc.rfurnadas para o embelezamento da cutia pou-pons., pó de
arroz
•

,

CAPRI
,Indústria Brasileira

Classe 46
1
Ido. alvejantes, anil, água de lava. agita çanitásia. casa para assuo!. detergentes, esponjas de aço, fósotos.. lizivoa, lixas, lã de aço, pomapara calçados. palha de aço. pre.
Parado* para polir e limpar madeiras,
feldroo, metais e objetos panos para
Ir e para limpeza, panos de esmeril
material abrasivo . empregado na lirawza de metais e objetos, sabões em
era/, taboca em pó, em flocos, saportA„,„s aeoi, velas e veias a base d.e
4
estearina
a,
• Classe 48
'distinguir menos de toucador e
perfumarias em gerai: Alauscar, água
We. beleza. água Matai, água de lavanda,
gila . de colônia. arminhas, água de
•:una, água de rosas, água de et/azes, melais) pertumada liquida. em pó.
esan pedras. para , banho, trilhantinas.
• éando11nas. batons. cosmeticos para o
Têrmos as, 611.375 e 611.376, de
jeftbelo, pestanas. (ílios e bigodes.
Química Valine a 8. A.
Cravem. cremes para a peie, carmins,
Guanabara
em tabletesa em
.0e1ros em Pas
lentilhas. em t os e cru rithilas,
; Cremes para barbear, cremes dental.
CHER AMI
V.1 epilatórioz. desodorantes, dissolventes,
as.sericias.`-extratea. estojos de periumes,
Brasileira
creme para limpeza da pele, e para base incit'istria
'e pó de arroz, esmaltes para unhas,
sávus para dentes, cabelo, roupas,
Classe 46
, illos e unhas, fixadores para o cabelo,
'pestanas. cibos e bigodes, fivelas para Alvejantes, amidos, ania água de lavas cabelo, glicerina perfumada para uso deira, água sanitária, cera para soalhos.
Le toucador. grampos para o cabelo, detergentes, esponja de aço, fóstoros,
lã de aco, pomadas para calpara maquilagem. lança-perfurnes, /oes. L1uldos dentitricios, cai pasta, 'em çados, palha de aço, preparados para
lige7:i., de petróleo perfumada. lápis, polir e limpar madeiras, vidros, metais
is.ibar, c:a creme. em elixir e em pó. e objetos, panos para polir e para lims, g tic.i.Gs para ondu:açâo. nen/Indente. peza, panos de esmeril é material abral::. s rara unhas. iaquê, óleos para O sivo empregado na limpeza de rnetws e
cabeio, pasta e pós para dentes. perfil- objetos, sabões em geral e saponaceos,
c,es, petróleo para uso de toucador. velas e velas a base de estearias,
pastas e pá para as unhas, pon-pons sabões cai pó, ai flocos, esponjas de
rara pó de arroz, papéis perfumados,
limpeza
'k'arralaados. e com pó de arroz. pentes,
Classe
48
pomadas perfurnadas• para o embelezavento da sutis. pon-pona, pó de Para distinguir: Creme para barbear,
sabão para barbear, dentifricios, sabões
arroz
de toucador, pentes, esponjas para toui'...
I. Taanos SM 611.373 e 611.374. de
cador, perfutues, cosméticos, águas de
7-10-63
colónia e de toucador, cremes de touca\pukcica VaImey Sa. A.
dor, loções, carmin (rouge), bastões
Guanabara
para os lábios (batons), pó para o rosto, sachet de talco (tale sachet), pó de
talco, pó para banho, pó para empoar,
bases para maquilage e bases para pó,
ALYAKOL
preparados para limpeza de pele em
Mona liquida, de creme e de pó. tais
como creme ara limpeza, cremes lubriClass; 46
ficantes, cremes amaciadores de tecido,
Alvejantes. amidos, anil, água da lavei- cremes para bases de maquilage, creme
laira, água sanitária, cera para soalhos, para a pele, creme para as mãos, crefetergentes. esponia de aço, fósforos. me para os olhos, máscaras de -creme
d para cal- rosa, adstringentes, refrescador para a
lã de aço, pomaas
ados, palha de aço, preparados para pele, loção para a base de maqui,age,
olir e limpar madeiras, vidros, metais loção para dar firmeza a pele, preparat objetos, panos para polir e para 1I- dos especiais pára cabeças de negro;
para, panos de esmeril e material abra- máscaras e preparados para tingir a
tivo empregacro sia limpeza de metais e pele, tais como carmin (rouge) em fórtobjefos, sabões em geral e aaponaceos. um' de creme, maquilage (makeup), baIrelas a vetas a base • de estearias, se, loção para bronzear, carmin (rou.
'11)(Sel em j4 m flocos, esponjas de
ge) "parfet", maquilage (makeup) para
limpeza
a perna; preparados para maaullage
(makeup) dos olhos, tais corno lápis
, Classe 48
ara distlagub artigos de toucador e para os olhos, embelezadores para os
domadas em geral: Alausear. água cllios, sombreador para os olhos: loção
balem
água betai, água de lavanda. embelezadora; desodorantes em' fôrma
•els colônia,
siannitos, at.ta de líquida' e de creme: sato ~Lote& sais

1

1, Ivia,

Ir-

'

Janeiro .de 1964
—o

basho, sabão para banho, brilhantinas,
preparados ara tratamento das unhas.
e eny ólucros contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários para tratamento específicos da plee e recipientes de earmin (rouge), Ode arroz

n.• 611.381, de 740-63
(Prorrogação)
.
Augusto ,Bayao
Guanabara

Tértnos as. 611.377 e 611.378, de
7-10-63
Química Valmey S. A,
• Guanabara

MA V1E ROSE
I ndústria Brasileira

Classe 46
Amido, alvejantes, anil, água de lavadeira, água sanitásia, cosa para assoa.
lhos, detergentes, esponjas de aço, fósforos. lixivoa, lixas, lã de aço, poniadas para calçados, palha de aço; pre.
parados para polir e limpar madeiras.
vidros, metais a. objetos panos para
polir e para limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em
geral. sabões em pó, em flocos, saponãcaos, velas e velas e base de
Classe 4K
Para distinguir: Sabonetes sólidos, liquidos, pó. creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras sabão em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosme.
ticos,., brilhantinas liquidas e concretas.
aguai de colonia e de toilette, pó oe
arroz, comprimidas e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifricio em pó,
liquido, concretos e em pasta, sabões
dentifrícios, essencias, talco perfumado.
água: para mis iesamenas da pele.
shmaaoo liquida, pó ou coa •seto, temi.
cos e vigores ', '' ia cabeia e pele :epiet:w.ob em itqu:dr. pó ou concretos
pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pastas, liquidos e esmaltes para limpesa
das unhas, águas de quaia, saanets para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e em pó, prearados lig :lidas em p5 e
comadas para evitar o suor, aselina
perfumada sais para banho
Tértno n.° 611.379, de 7-10-63
Aviários Eldorado Ltda.
Guanabara

AVIÁRIOS
-ELDORADO
Classe 19
Titulo de estabelecimento
Térmo n.0 611.380, de 7-10-63
Vassouras /rajá Ltda.
Guanabara

1 R ki Á
114LOSTRIA BRASILEIRA

Classe 29
espanadores I

Y113souras, rodos e

•

Classes: 1, 5. 6, 8, lt, 15, 28 e 33
Sinal de propaganda
Classe 1
Solventes e dissolventes minerais pata
tintas, vernizes, esmaltes, preparação
para o aperfeiçoamento do .aço. absorventes, preparações e cores derivados
do alcatrão, tintas e vernizes a álcool,
preparações para colorir, tinturas corantes, laca e verniz para corrigir, matérias corantes e descorantes, P reparados para vulcanizar e soluções tituladas, tintas e vernizes para couros, tiramanchas, hiposolfito de sódio, cloreto
de sódio, soluções para reveladores solução para fixador, nitrato de cloreto
de amônio, cloreto de potássio, bromureto de ambulo, potássio e sódio, iodoreto de amônio, ácido nítrico, alumen,
carbonato de sódio, idrosofito, idroquinina, água oxigenada, água raz, álcool
para fins industriais, alvaiade, anti-corrosivos, sais de arsênico usados na indústria, corantes para uso na indústria`-`
mineral, creosoto para indústria, corantes para uso na indústria mineral, dissolventes, glicerina para uso na indústria, carbonato de magnésiá, oxigênio,
potassa para uso na indústria. cloreto
de zinco, cloreto de cálcio, ácidos, arsénicos, bicroniatos, carbonatos,
cloretos e sulfatos
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto cu
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruti:,-bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fialha. latão
em tôlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, Mmalhas
magnésio, manganês, metais não traba.
lhados ou parcialmente trabalhado, me
-tais em . massa, metais estampados
metais para solda, níquel, ouro, zinco
co
se 6liso em Sólhas
corrugado e C
zinco
Máquinas e suas partes integrantes nác
incluidas nas classes 7, 10 e 17
Classe 8
Para distinguir: Aspiradores de pó. apa
relhosreihos de gravação, aparelhos dt
ar refrigerado, aquecedores. abat-fours,
alto-falantes antenas, balanças. bate-,
aleiras, bobinas, binóculos, bules elétricos. chuveiros, cogueteleiras, aparelhos
de comunicação interna campainhas elétricas, condensadores, chaves elétricas,
comutadores, aparelhos cinematografa.
coa chassis, aparelhos de conrróle de'
som chaves de tomada, discos, diais,
enceradeiras expremedores elétricos, et-
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tufas, enerilizadoree, fogões, fornos e
fogareiros elétricos, aparelhos fotográfico*, ferros elétrico:, fervedores, fornos elétricos, fusivela. filme: revelados.
aparelhos de freqüência modulada, fon6grafos, geladeira:, garrafas térmicas.
interruptores, isoladores, aparelhos de
Intercomunicado, liquidificadores, lã:tapada& aparelho. dg luz fluoreae.eates,
Mak" lentes, máquinas de catar e
moer carne e higumeo, máquinas fotográficas • cinematográficas. moatrado.
rei, microfones, dado., plck-upe, *panela. elétricas, pilhas, plugs, resuoia.
das, aparelhos de 'refrigerado. rádio&
refletores, aparelho. receptores ck sou.
sorveteiras, aereafe de •larnie, tomadas
de corrente. aparelhos de televIslio,
aparelhos para telégrafos seca fio.
aparelhos transmissores de som, troca
discos, ventiladores e válvulas

Clasae 26
Artefatos de madeira eia geral: As901.4, algudares, armações para balcões
e para vitrinas, 'artefatos de madeira
para caixas, tppume, bandejas, barris,

balde., batedora. de carne, caixa*, cai.
zoes, caixotes, cavaletes, cunhas, crusetas, cubae, caçamba, colheres, matos
para pata, cepo. para coainha, cabos
para ferraraentaa. cantoneiras, engradados, estrados, eaterinhaa, estojos, e:pranedeiras, embalagens de madeira,
*aceda, formas, gaiola., guarnições
para porta.-blocos, guarnições para cortinas, guarnições de madeiras para
uh:tentos domésticos, grfos, malas de
madeira, palitos, pratos pipas, pinos,
puxadores, prendedores de roupas, pedestais monogramas, palitos, pasinhas,
garSinhos e colheres para sorvetes, palitos para dentes, táboas de passar roupas, táboits de carne, tonéis, torneiras,
tambores, tampas, suportes de madeira,
rodinha, rolos, rosários e vasos
Classe 33
Representaçes e consignações, organlzaçao técnico-comercial, para representar indústrias nacionais, do ramo eletro,
mecânico, na área de sua ação

Classe 11
Ferragens e ferramentas de tOda espécie, cutelaria em geral e outro( a: tgos
de metal na° incluídos em outras classes: Alicates, aldravas, arruelas. arretes: Alicates aldravas, arruelas arredores de latas, arrames lisos ou farpados, aparelhos de chá e cale, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, bai• Tareno n.° 611.382, de 7-10-63
xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo(Prororgação)
nieres, bules. colheres para pedreiro.,
bidústria Elétrica Brasileira
camisas para cilindros e trilhos, cadeaS. A.
dos, correntes, cabides, caixas de metal •
Guanabara
para ortóes. colunas, chaves, cremones,
chaves de ara‘usos, conexões para encanamento., caaos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, cabeções, canecas, copos, cachepots. centro de mesa.
coqueteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas, craleiraa, cafeteiras, dobradiças,
enxadas, esféras, engates, enfeites para
arreios. de metal para automóveis, estribos, formões, espumadeiras. foices.
ferros para cortar capim, ferrolhos, facas, facões, frigideiras, cilindros para
leminaçao, ganchos, guarnições de metal. garfos, ganchos para quadros.
Classe 5
grarros para emendas de correias, limas. Chapas de ferro, aço, latão, zinco, ferro
laminado
laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras.
machadinhas, molas para portas de corTermo n.° 611.383, de 7-10-63
rer, martelos, marretas, matrizes, marBon ;.•,.“ ao Brasil S. A., Importação
mita', navalhas, puas, pás, picaretas.
e Exportação
pregos, picões, ponteiras, parafusos
Sã ; Paulo
porcas, pratos. porta-gelo, perta-pão,
porta-Jóias, paliteiros. panelas, rastelos
roldanas, ralos para pias, regadores,
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas. te.
:DNIIIX11 DO MUI:. ,.a. LICPOlt216mo •11.12POIrin10
'ouras, talhadairas, torquezas, trilhos
trilhos para elevadores, tenazes, trava
dores, telas de arame, tubos para encaNome comercial ,
namentos. trincos, trilhos para portas
Taino
6112381. de 7-10-63
de correr, taças, molas para portas.
'71w Norwich Pharrnacal Company
Classe 15
'atados. Unalos da América .
Para distinguir: Abaixa , luzes de Iampiao. abajures de porcelana, adobes.
adornos, ?apanha moscas de vidro, apaFURACINETAS
relhos de oluça para sobremesa, artgios
de louça para uso caseiro, bacias de
latrina, balaustres de cerámica, botijas.
bales, caçoilas para molho, candieiros
.
Classe 3
cie louça. compoteiraa de faina, confei- Preparados medicinais e tarineíaeaucos
leiras, cubos de porcelana, faiança para para uso na prevençáo •/ou tratamento
use caseiro, frigideiras de louça e de de infecções da boca e da garganta
tarro, funis' de barro, faiança c louça.
n.° 611.385; de 7-10-63
garrafas :de faiança, louça e porcelana.
Unilever Lirnited
glohoa de 'porcelana. jardineiraa:, de i ceInglaterra
râmica para -W(11ns, lava dedos ide mesa, louça de barro, de . 'Leramicaa faiaria
ça, porcelana, coram: Sianteguelras, moo
lhairas ' mate ,i o barrini' 'de ' carâniità,
, dr rg orcetams, , ptixa'cibies, aita
fa'aaaaa
reptacaloa. retratos em tarra acit&:
t]
•
• ',
sanitarhw, sertana, ,tabo- , , ,
Clanse 3 a
a•
•
lei s ferrus. tubos .a a
pr..,,aarilaa pubattapciaga,g!?i,,,entc,s, opra?ditaas
vidraça c,e louça, varetas, N'aSI htte er aaaraao, 'para gelem usado* ne,
ciicina
e:a na farmácia

et I N

•

is
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Virmo n.° 611.386, de 7-10-63
Unilever Limited
Inglaterra

merciais, cartões índice», coufeti, caiai
tolina, cadernos de papel melimetra‘11
e em branco para desenho, cadernoaa
escolares, cartões em branco, cartuchoa
de cartolina, crapas planográficas,
demos de lembrança, carretéis de pd!;',
peléo, envelopes, envólucros para chaa_
ridos de papel, encadernação de papel,'
•
Classe 3
Substancias químicas, produtos e pre- ou papelso, etiquetas, folhas indica
parados para serem usados na medicina fólhas de celulose, guardanapos, .11adiV
não impressos, livros fiscais; livros cf
ou na farmácia
contabilidade; mata-borro; Ornalneái
de papel transparente; pratos, pi-jOIllí
Tann() a.° 611.387, de 7-10-63
•
(Prorrogação)
nhos, papéis ele estanho e de
A. P. Green Fire Brick •Co.
papéis sem impressão, papéis em braziã
Ratados Unidos da América .
para' impressão, papéis fantasia, mane:4,
par aorwr, paredes, papel almaço 'ÉCin'iti
ou sem Nata papel crepon, papel dtia
seda, papel impermeável, papel em .ht4,
bina para impressão, papel enceitalat,a,
pelei higiénico, papel imperlEetixeiaa
Classe ,16
para copiar, papel para desenhos, paTijolos refratários
pel para embrulho impermeabilizado
Termo n.° 611.383. de 7-10-63
papel para encadernar, papel para 'as%
(Prorrogação)
cravar, papel para ¡suprimir, papel
'
A. P. Green Fire Bríck Co.
rafina para embrulhos, papel celofa
Estados Unidos da Améria
papel. celulose, papel de linho, papér
absorvente, papel para embrulhar- 'dal
baco, papeláo. recipientes de papel, 1.6.-4
setas de papel, rótulos de papel, tola
de papel transparente, sacos de papel'
serpentinas; tubos postais, de cartütV
Classe 16
tubetes de papel
Tijolos refratários

STENDIN

,OZARK

MEX-KO

Termo n." 611.394, de 8-10-63. yid.
Marvit — Comércio de Pa,céts Ltdaaal

Térmo n.° 611.389. de 7-10-63
(Prorrogação)
A. P. Greta Fire Brick Co.
atados Unidos da América

Sào Paulo
•

ATARVIT
Ind. Brasileira

EMPIRE
Classe 16
Tijolos refratários

•aa

Classe 38
••••

Termo na 610.390, de 7.10-63
(Prorrogação)
Parke, Davis E: Company
Estados Unidos da América

ADRENICILINA
PARKE DA VIS' •
INTER AMERICAN CORPORATHIN

Rio de Janeiro
Classe 3
Preparado injetável composto de penicilina e adrenalina, para o tratamento
de infecções
Tarmo n.• 611.393, de 8-10-63
Nipopel Indústria de Artefatos de Papel
Ltda.
gáo Paulo

NIPOPEL
Ind. Brasileir..

‘....iasse
Arca ' para guardanapos de . papel
agliitinados, álinuts !en3 branco), álbuns
parti 'retrates. e autografos, balões (exceto para- 'brinquedos) ' blocos , ,‘para
coriespándencia; blocos Para' cákulos,
blocos , para 'anqtaçõ'el, laobirias itiroelak
raia; não ''ini.Preasas, cadernos
par' clocinnentoSi ,carteirris,
cpbia: • da; ' PaPaga, Cail'exActa Ctideanriti,' -ciixaa' de" cartão, 'CiMs 'para papelaria, carteies de visito, cart00

Aros 'para g uardanapos de papa:a
aglutinado., álbuns (em branco), álbui •-•"
para retratos é autógrafos, balões (éx
cato para • brinquedos) blocos pn
correspondancia,blocos para cáku!es.
blocos' 'para anotaç
ões, bobinas brochu.
rei rilto impressas, cadernos de escce„..,
ver, capas par adocumentoa, carteiras
caixas de papelão, cadernetas, catelç:a.a
nos, caixas de cartão, , caixas para p4,-,t!.
pelaria, cartões de visitas, , cartões
marciais, cartões indicas, code, car
tolhia, cadernos de papel melimetradraaa
e em branco para desenho, caderma .
escolares, cartões em branco, cartucho:
de cartolina, crapas planográficas, ca
demos de leMbrança, carretéis de pa: palão, envelopes, envólucros para cha
rutos de papel, encadernação de pape
ou papelão, etiquetas, folhas Indicea
fõlhas de celulose, guardanapos, livro:'
não impreasos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamento:
de papel transparente; pratos, papeli.
nhos, papéis de estanho e de alumínio, 'a
papéis sem impressão, papéis em branca
jpara impressão, papéis fantasia, menos .7+;
1par forrar,. paredes, papel almaço conl'13
, ou sena pauta papel crepon, papel dlaal
seda, papel impermeável, papel em la.a:a4
bina . para impressão, papel encera4
palel Iddiênico. papel irnpermeibiel; • .?
para topiara- papei' 'para desenhos, pa-'
pel . • parâ • aanfir(rlho' impermeabiliaailaaja
papel 'para encadernar, papel' 'para
creNár," papel ' para 'imprimir; papel Isaa'
refina para embrallioa; 'papel celofane.
papel
pa pel celu lose , papel de
abaorygnte. papel , para ernbrirlhar ta- .-.
ba,c97
,
çr PPPel.
setasç Far. ru R s de . papel; 'rolos I"
dk . papg1,
rente, sgeoe . 'de ta;441,.
reapenaanta; tubos . #osiitis,
'eartifo;
tubetes de papel
k;.421
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Têitao ta.0 611.401. de 8 - 10 - 63
'Paulista" Comissária, linportadorá e
Exportadora Ltda.
São Paulo

de plástico para sorvetes, discos de
mesa estojos. estojos para óculos, emS. Roberto
balagens de material plástieti para sorb'ião Paulo
vetes, estojos- para objetos, espumas de
nylon, esteiras, entalias para automóveis, escoadores de pratos. massas ana•
rutdos, ¡ armas para, doces, inas.'isolanPAULISTANA
tes. filmes virgens, tios de celulose
Ind. Brasileirt
fechos para Poisas; facas, guarnições.
guarações para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos. , guarniClasae
liaprasaos em geral, bilhetes, cartões de ções para hquidificadores e para .batevisita, cartões comerciais, tollftnhas, deiras de trutas e. legumes. ouannções
passavas, papéis de correspondência, cie material plastico para utensílios .e
envelopes, dulicatas, faturas, recibos e objetos, guarnições para botsa.s. garfos.
galerias para cortinas, jarros laminados
notas fiscais
•
plásticos. lancheiras, manteguetras. 'ma.
Têrmo n.° 611.402, de 8-10- .63 a. las, orinó,s. prendedores de roupas. puxadores para móveis, pires, pratos. paliAuto Mecânica B. G. Ltda.
teiros, pás de cosiuha, -pedias pomes ar
São Paulo
ficials. porta-pão. pulseiras' para relógios. protetores para documentos. puClasse 8
DAG,
xadores de água para uso doméstico.
• Snal de proipaganda
Ind._Brasileira
porta-copos. porta-aqueis, aorta-notas
Termo a' 611.396, de 8.10-63
porta-documentos. placas, rebites. rocit
Club Federal do Paraná
Classe 21
nhas. recipientes. suportes, s rasa.es para
'Paraná • .
Para distinguir: Veículos c suas partes ladrilhos e adesivos pura azulejos.
integrantes: ares ara bicicletas, (auto- peças, carretéis para tecelagem e guarmóveis, auto caminhões, aviões, amor- nições de material plastise para indústecedores, alavancas de câmbio, barcos, tria textil._ colas usadas . t?as indústrias.
'CLUB FEMRAL
breque ara veículos. bicicIrtas, carrinhos guardanapos. saleiros, tubos, tigelas
10 PARANAde mão e carretas, caminhonetes, car- tubos para ampolas. tubos para serinros ambulantes, caminhões, carros, Tra- gas, travessas, tipos de material plásClasse" 33
tores, carros-berços, carros-tanques..car- tico. sacolas, sacos, saquinhos ,vasithaTitulo
ros-irrigadores, carros, carroças, carro- Mn para acondicionamento. vasos, ti.
Tèl MO n.° 611.397, de 8-10-63
ceriasr, chassis, chapas circulares para caras, colas a trio e colas dão !actuadas
Club Federal da Guanabara
veículos, cubos de veicules, carrinhos em ou tras classes, para borracha, para
Guanabara
para máquinas de escrever, corrediços curtumes, para marcineiros. Para carpinpaia veículos, direção, desligadeiras, es- teiros. para vidros. pasta adasiva para
tribos, escadas rolantes, elevadores pa- correia, pasta c pedras para afiar
CLDB FEDERLA
ra passageiros e para cargas, engates esmeril em pedra, eia pó. em disco
DA GUANABARA
para carros, eixos de direção, freios, em pasta para afiar, moer e desgastar
fronteiras para veículos, guidão, loco. rebolos, adesivos para tacos. adesivos
de calçados
motivas, lanchas, motociclos, molas amoClasse 33
tocicletas, motocargas, moto rairaões,
Titulo
Tèrmo n.° 611.404, de 8-10-63
manivelas, navios, onibus. para-choAçougue Miramar latia.
Têtano - n.° 611.398, de 8-10-63
que, para-lamas, para-bitsas, pedais,
São Paulo
Doces Conft ança S. A. Indústria e 'pantões, liadas para bicicIstas, raias
Comércio
para bicicletas, reboques, radiadores paSão Paulo
VIUVAR
ra veículos, rodas para • veicti loS, selins,
Brasileira
tricicles, tirantes para veículos, vagões.
velocípedes, varetas de contrête du afogador e acelerador, tróleis, trais:bus vaClasse 41
raes de carros,-troletes para carros Substâncias alimentícias eu cra], notadamente: banhas, carnes, chouriços, frios,
Têrmo n.° 611.903, de 8-10-63
gorduras, linguiça, língua, mortadela,
Jantex Indústria e Cernércio de
salsichas presuntos e salame
PláSticos Ltda. •
São Paulo
611.405 de 8-10-63
Têrmo
Walter Flavius Arruda
São Paulo
JABTEX
Classe 41 Ind. Brasileira
Biscoitos
Tè1 ao ,n.° 611.395, de t3-1043

Têrmo n. 611.399, de 8-10-63
• Francisco Maremes de Oilveira
São Paul-

Janeiro
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Classe 28

Para distinguir: Artetatos de matula,
plásticos e de nvloii: Recipteates taáricadoz de material plástico. revestimentos confeccionados de substâncias ani-CAPÈ PORCEUNA
mais e vegetais: Argolas açucareiros
Ind. Brasileira
armações para óculos. bules bandaias
bases para telefones, baldes bacias.
Classe 41
bolsas. caixas. carteiras. abanas cabos
Café em grão, torrado e moido
para ferramentas e utensillos cruzetas.
T'êrtno n.° 611.900, de 8-10-63
caixas para acondicionamecto de aliDireção Contábil e Despacho S/C
mentos, caixas de material Plástica
São Paulo
para baterias coadores. covas ranacas
colheres, conchas. cestas pára não. cestinhas. capas para álbuns e para livros.
DIREÇXO
c.álicea. cestos. castiçais •tari veta,.
Ind. Brãeileira
caixas para guarda de objetos cartuchos.
coadores rara chá. descanar ,ara pratos. copos e copinhos de plá qico para
.Classe 50 .
sorvetes. caixinhas de plástico aara sor.
cheques,
dupliImpresos para uso em
vetes. colherinhas. pasinhas, gartobris
catas, envelopes, faturas, notas promis. sórias. papel de correspondência e reci- de plásticos para sorvetes. fortninhas
hos, Impressos em cartazes, .placas, ta- —
holetas e veículos. Bilhetes impressos "
PREÇO DO NÚMERO
•
ficos, programas .c(rcensei

.1964

Urino n.° 611.407, de 8-10-63
Boa Vista Exportação e Importação
Ltda.
São Paulo

3,04 VISTA
f;
Para distinguia: Maquina:, e partes de
máquinas para todos os fins ardestrlaia:
fugas, rotativas, de, deslocamento 'e a
Máquinas de rosquear: serras mecânicas, motores elétricos, altemadores,
ramentas .e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadorai. adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretes
e outros fins industriais, elevadora, má.
quinas desempalhadoras, descascadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, _pulverizadoras, fresas, politrizes, trafichas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, , marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centripistão para todos os fins, arletes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e 1,,Pxa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras; torcedeiras,
meadeires, rolos e toletes, brunidores
para Cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para i,abricar papel e'
máquinas de impressão, dinamoe e
receptáculos.'
nano a.° 61E408, de 8-10-63
Sentinela Confecçes Ltda,
Pernambuco

SENTINELA
Indústria Brasileira
Ciazse

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecols. calçados, chaéups, cintos.
cintas. combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas. -camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas. casacos, chinelos, dominas. acharpes. fantasias fardas para multares. colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gor.
roa. jogos de lingerie..jaquetas, leques,
luvas. ligas, lenços. mantas meias,
malas, mantas. mandrião mantilhas, paletós. palas. penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, pouches. polainas, Mamas. puClasse '32
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
Sinal de propaganda.
robe de chambre, roupão sobretudos.
Teimo n.â 0611.406, de 8-10-63
suspensórios. saídas de banho, sandálias
Boa Vista Ex portação e Importação sweatees, aborta sungas. atolas.' souSão Paulo
tiens. alacks. tater, toucas, -turbantes.
ternos, uniformes e vestido!'

BõA VISTA EXPORTAÇA4
E ILTORTACIO LTDA.
• Ltda.
Norna comercial

DE HOJE: CR$' . . 4 00

Termo n.° 611.909, de 8-10-63
Sentinela Confecções B. A
Pernambuco
SENTINELA CON E ECÇZ5ES

S/A.
Nane

.

