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SEÇÃO
ANO XXII - N.° 15
DEPARTAMENTO NACIONAL

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
Rio 17 de janeiro de 1964
É convidado Regi Flex Artefatos
de Metais Limitada a comparecer
a êste Departamento, a fim de tomor conhecimento do pedido de
cancelamento requerido por Henrique Rivieri, da patente número ..
66.939, par aum suporte de globus
do iluminação: - dentro do prazo
du sessenta dias de acôrdo com .o
artigo 80 do Código da Propriedade Industrial.
• Divisão de Privilégios
Invenção
Expeldente do Diretor
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da
rei numero 4.048 de 29 de dezembro de 1962 e mais dez dias - para
eventuais juntadas de recursos, e
do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados ps requerntes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim, de efetuarem o pagamento cal taxa finai _concernentes a expedição dos respectivos certificados di •ntr odo prazo de.sessenta dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS
Têrmos:
N.o 99.125 - Processo para a
fabricação de novos monoazo , ;Jrantes - requerente - Ciba Sncieté Amuai-Ano - C ina Aktiongsellchaft.
N.o 101.953 - Processo de fabricação e de aplicação de novo corante ed negro ao cromo - requerente - Compagnie F rançaidas Patieres Cplorantes.
N.o 103.739 - Processo e dispasalvo para n estudo e a ined:da d.1
compactação do aterros - requerente - Louis François Augusta
Menard.
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• N.o 104.208 -.E.strutoras orgânicas poliméricas - requerente E. I. Du Pont de Nemouis Anc
Company.
N.° 105.403 - Uma composição
de revestimento entumescente requerente - Nemjamin Foster
Company.
N.° 105.477 - Processo de prorante negro ao cromo - requerente - Sandoz S.A.
N.o 105.849 - Pré-polímeros sólidos de Italato dedialila - regueren,le - F. M. C. Comperation.
NP 108.232 - Processo e aparelho de fiação por Via úmida de
um material formador de filamentos - requerente - Celanese Corporation Of América.
N.° 103.662 - Garrêta de peça
- requerente _ Fõrsvarets Fabriksstyrelso.
N.o 108.771 - Construção de
carreta de peça - requerente Forsvarets Fabriksstyrelse.
N.o 109.104 - Processo para preparação de derivados d ePirro l
-PirmdnaequtTh
Wellcome Foundaton Limited.
N.o 109.213 - Processo para preparar monomeros d 0 glicidal diamino difenil sulfona - requerente
- Merck & Co. Inc.
N.o 109.456 - Processo e aparelhos para estampar ou imprimir
peliculash termo-plásticas e produtos daí resultante - requerente
- rt. E. Carpenter & Company.
N. 1111.370 - Disposições em
calandras - requerente - Verkstads Aktiebolaget Calor.
N.o 113.386 - Dispositivo Octanizador para aumentar a potência
da gasolina, desprender o cataão
e evitar as batidas nos motores a
explosão - requerente - Oscar
Ot Ivia dos Santos.
N.o 115.353 - Processo para fazer fibridas ou partículas poliméricas totalmente sintéticas e, como
novos produtos industriais, uma
folha • de papel sem preparo ou
uma estrutura semelhante a papel, bem como separadores do baterias, fabricados com ditas fibridas - requerente - E. I. Du
Pont de Nemours And Company.

t N.° 115.927 - Processo para
cromar - requereilte - Metal &
Thermit Corporation.
N.° 116.485 - Banho Eletrônico
para uso da electro deposição de
composições ferro-magnéticas requerente - The National Cash
Register Company.
N.° 116.849 - Polímeros de
Hialromarbonetos - requerente Shell Research Limiteda.
GARANTIA E PRIORIDADE
N.o 147.195 - Nôvo processo
para limpar parabrisas e vidros
trazeiros de automóveis - requerente - Henrique Weichhardt e
Herculano Alves Corrêa - Arquive-se de acôrdo com o artigo 9.0 do
Código.
DESISTÊNCIA DE PROCESSOS
Kronprinz Aktiengssellschaft declara a desistência do pedido de
privilégio de invenção - processo
para lubrificação na prens.agem
contínua de tubos de aço - tèrrno
123.238. - Anote-se a desistência
e arquive-se o processo..
Sandoz S.A. - declara a desistência do pedido de privi:en de
invenção para - corantes reativos,
seu proceso de fabricação e sua
aplicação - térmo 123.502 - Anote-se a desistência e arquive-se O
processo.
Societé Des Usines Chimiques
Rhône Poulenc - declara a desistência do pedido de privilégio de
invenção - processo de p reparaçap de novos derivados arsenicais
- têrmo 123.518. - Anote-se o
desistência e arquive-se o processo.
EXIGÊNCIAS
N.o 108.020 - Elektrokemisk
S.A. - Cumpra a exigência.
N.o 112.902 - The National Cash
Register Company. - Cumpra a
exigência.
N.o 115.311 - Paulo Matadas e
Alcides Guarido. - Cumpram a
exigência.
N.o 116.013 - Syntex S.A. Mantenho a exigência.

N.o 118.354 - Santi Paulo. Mantenh oa exigência.
N.° 136.104 - Herbert Buttenrauca. -. Mantenho a exigência.
N. o 145.992 - Christian Marie
Lucietn Louis Buurcier de Carbon.
- Prest °esclarecimentos.
- N.° 147.144 - Shell Internatio.
nale Research Mal tschappijj N V.
- Junte documento de cessão,
N.°•147.297 - American Cyanamid ampany. - Junte docum ento de cessão.
DIVERSOS
Duracor S.A. Indústria Ceinarcio - no pedido do restauração
do têrmo 138.902 - modêlo Industrial. - Concedo a restauração.
Duraccr S.A. Indústria e Comércio - no pedido de restauração do têrmo 138.962 - maio
industrial. - Concedo II restauração.
•
C. A. I. 0..American Industrial
do Cs niblis - no pedido de restauração no tênue 140.144 - modélo
industrial. - Concedo a restauração.
Tèrmo:
N.o 112.050 - Fama Ferragans
S . A. - Arquive-se.
N.o 112.142 - Minoru Chiyoda.
- Arquive-se.
N.o 114.707 - World Packing Indústria e Comércio de Empacotamento Limitada. - Arquive-se.
N.o 140.901 - Indústrias Remi
S.A. - Arquive-se.
irs.!ZPEDIENTE DA SEÇÃO.
DE INTERFERÊNCIA
Dia 17 do janeiro do 1964
Notificação:
Uma voz decor!rido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.o 4.013 , de 29 de dezembro
de 1961 e mais dez dias - para
eventuais juntadas de recursos, e
do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notifica.
dos os r equerentes abaixo meneio.
et comparecer a êste D ,par.
tamento a fim, do efetuarem o pagamento da taxa final concernen.
tes a expedição dos respeclivos
certificados dentro do pra7o de
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- As Repartições 'Públicas
deverão remeter ó expediente
'destinado,. à publicação nos
Jornais, diáriarnente, até às
••• 15 horas, excito aos sábados,
- quando deverão' fazê-lo até às
11,30 horas ". „.
- As reclamações pertinetv.
tes à ,matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
e às 17,30 horas, no máximo
•até 72 horas após a salda dos**órgãos. oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
• ressalvadas, por quem de di• reito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para , o
exterior. , que" serão Sempre
• - anuais, as assinaturas poderse-C10 tornar, em qualquer época, por seis meses ou "um ano.
• - As assinaturas vencidas
• poderão ser suspensas km
. !aviso" prévio.
•Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinatura, na
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•- As Repartições Públicas
ungir-se-ão às • -assinaturas
anuais rénovadas até -28 de
DEPARTAMENTO DE •IMPRENSA. NACIONAL
fevereiro de - cada ano e às
OIRSTOR • SERA&
iniciadas, em qualquer época.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA4
pelos órgãos competentes.
emiru
•env,cb os PUNIU. iCAçõES
- A fim de possibilitar a recmcfs e oA SUÇÃO OS wiroAçÃO
-MURILO 'FERREIRA • ALVES
• FLORIANO GUIMARÃES messa de valores' acompanha•
dos de esclarecimentos quant?
DIÁRIO OFICIAL
à sua- aplicação, solicitamos
usem os interessados prefeSUÇÃO
•
-rencialmente cheque ou vale
Ouçam. Se •ubOold000 oo •,aplitallabnes de 00.0,/~MIRONI.
~Mon& do Propr.
endu•tr1.1 e,. Mfinihn.0,119
postal, emitidos a favor do
Inc1401~ • Con,Aic.
Tesoureiro ,do Departamento
"represe° Oell ofIcines00 Departamtnit, Ou 111.j41.41$8 Nacional
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às - ediASSINA TORAS
ções dos órgãos oficiais s6 se
fornecerão aos assinantes que
REPARTIÇÕES E PARTICUARES i
FUNCIONÁRIOS
às solicitarem no alo da assiCapital e Interior:.
natura.
•' Capital e .Interior:
•
SeMestre . • • Cr$
600,0O1Semg.stre
. . Cr
.450,00 - O funcionário público feAnó
•
Cr$ 1.200,00 Ano'.. e . • . Cr$
900.00 dera!, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
•Exterior:
Exterior:
esta condição no alo da assiAno
Cr$ 1.300,00 I A nó
Cr$ 1.000,00 natura..
- O custo de cada exemplar
parte superior do enderéço vão continuidade 'no recebimento atrasado dós órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa,-acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo' que findará.
•
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ane
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias,
decorrido.

EXPEDIENTE

sessenta dias - na fcrma do paN.o 415.105 - Vigor - S.A.
N.°41.128 - Vigor - S.A.
rágrafo único do artigo 134 do Fábricas de Produtos Alimentícios Vigor - clase 31.
Código da Propriedade Industrial. Vigor
classe 7.
IN.° , 415.129 - Vigor - S.A.
415.1u7 - Vigor - S. A. 1 Fábricas de Produtos Alimentícios
MARCAS DEFERIDAS
Fábricas de Produtos Alimentícios Vigor - classe 38 .
Vigor - classe 9.
N.° 415.131 - Vigor - S.A.
N.° 405.621 - Baamaglobin N.° 415.108 - Vigor - S. A.
Indústria Brasileira de Produtos Fábricas de Produtos Alimentícios Fábricas de Produtos Alimentícios
Vigor - 'classe 37.
. Vigor - classe 10.
Químicos S.A. - &ase 3.
N.0 415.132 - Vigor - S.A.
N.o 415.110 - Vigor S.A. Fábricas
N.° 405.633 - Soforge Sofá.de Produtos Alimentícios
Fábricas
de
Produtos.
Alimentícios
ge • Soc. Brasileira de Fornecimen- Vigor - classe 12.
Vigor - classe 34.
tos Gerais Limitada - classe 16.
N.o 415.133 - Vigor - S.A.
N.0 405.773 - Rolav este - Rolla
N.° 415.111 - Vigor - S. A.
de Produtos Alimentícios
Tecidos e Armarinhos S.A.
Fábricas de Produtos Alimentícios Fábricas
Vigor - classe 35.
classe 36.
,Vigo r- classe 114.
N.o 405.896 - Souza - A. Souza
N.o •415.134'- Vigor - S.A
N.0 4115.113 - Vigor - S.A.
Pires Rádios e Televisão - Fábricas de Produtos Alimentícios Vigor - classe 32.
clase 8 (substituindc-se eletrola Vigor - classe 18.
.•N.° 415.1135 - Vigor - S.A.
por radiofonógralo e excluindo-se
NP 415.114 - Vigor - S.A Fábricas de Produtos Alimentícios
• máquinas para afiar facas máqui- Fábricas de Produtos Alimentícios Vigor - classe 30.
nas para lavar, roupa e. máquinas Vigor - classe 19.
de cortar e moer carne e legumes).
N.o 415.136 - Vigor -- S.A.
N.°415.116 - Vigor - S.A. Fábricas
N.° 414.765 - SLS 59 - The
de Produtos Alimentícios
Fábricas de Produtos Alimentícios Vigor - classe
47.
-.Sydney ROss Co. - classe 1.
,VigOr
classe
17.
• N.0 414.801 - Sinfor Soc. InN.° 415.137 - Vigor - S.A.
NP
415.119
Vigor
S.A.
dustrial de Fórmica Limitada Fábricas de Produtos Aliznenticios Fábricas de Produtos Alimentícios
classe 40.
Vigor - classe 41.
Vigor - classe 21,
$N.° 414.816 - Agua Santa Bár
N.° 415.121 - Vigor - S.A.
N.o 415.138 - Vigor -- S.A.
-barMáioRuc -lase43. Fábricas de Produtos Alimentícios
Fábricas
de Produtos Alimentícios
N.° 414.947 - Scahrff - Modas Vigor - classe 28.
Vigor
classe
40.
Schaff Limitada - classe 36. .
N.°'415.141 - Vigor S.A.
. N.° 415.007 - Inbus - Bauer 'N.0 415.122 -- Vigor - S.A.
Fábricas de Produtos Allinenticios Fábricas de Produtos Alimentícios
& Schaurte - ciosa 11.
Vigor
- classe 20.
Vigor -*classe 48.
N.0 415.038 - Àsnsivem - AbN.o 415.123 - Vigor - S. -A.
bott Laboratoiresz- classe 3.
N.° 424.873 - Alvegina - Sec.
Vigor
classe,
29.
N.o 415.083 ---'Etzipa - Emipa
Alimentícia
de Produtos Sanitário
8.A. Emprêsa Industrial de PaN.o 415.124 - Vigor - S.A. Limitada - classe
46.
.
rafuso s- clase 21.Fábricas de produtos Alimentícios
N.° 435.274 - Real - W. R.
N.° 415.084 - Emipa Emipa Vigor - classe 25.
S.A. Emprês aInd/ustrial de Pa- N.0 415.125: - Vigor - S.A.' Siares - classe 48 (sèrrante para
rafusos - classe 7.
Fábricas de Produtos Alimentícios tinturas para cabelo).
. N.o 415.085 - Emipa - Emipa Vigr o- classe 27.
MARCAS DEFERIDAS
S.A. Emprêsa Industrial de ParaN.o 415.126
Vigor - S.A.
fusos - classe 11.
Vigor - classe 26.
N.0 415.08 6- Emipa - Emipa
NP 411.703 - Sumatra - Siva
N.o 415.127 - Vigor - S.A.
S.A. Emprêsa Industrial de Para- Fábricas de Produtos Alimentícios Ribeiro & Fonseca Limitada fusos -= clase 6.
Vigor - classe 39.
classe 41.

FRASE DE PROPAGANDA
' INDEFERIDA
NP 346.728 - Suprimento automático - Heliogás S.A. Comércio
e Indústria - classe 47:
EXIGÊNCIAS
N.o 398.090 - Christovão Donatt
- Satisfaça a exigência.
N.° 406.621 - AssociaçãO dos
Servidores Ciai,. ce Crasil - Satisfaça exigência.
DIVERSOS
N.o 399.276 - Hheinstahl liana;
mag• Aktiengesellschaft.- Aguarde-8e.
N.o 414.742 - Indústria e Comércio R e n us • Limitada .
Aguarde se.
N.o 414.767 - Vickers Incorporated - Aguarde se.
N.° 414.769 - Soc. Propagadora

Esdeva - Aguarte-se.
N.0 414.891 -- Lanifício Sulriograndense S.A. - Aguarde-se.
N.0 415.096 - Permetal S.A.
Metais • Perfurados -1Aguarde-se.
N.° 415.099 - S.A. Fábrica de
Produtos Alimentícios • Vigor
Aguarde-se.
N.° 415.118 - S.A. Fábrica de
Produtos Alimentícios Vigor
Aguarde-se.'
N.0 415.130 - S.A. Fábrica de
Produtos Alimentícios Vigor Aguarde-se.
N.° 415.139 - S.A. Fábrica de

Produtos Alimentícios Vigor
Aguarde-se.
•
RETIFICAÇAO
N.9 5E9.734 - Marca A_Modelar
de A Mode:nr S.A. Comércio e
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Importação - classe 13 cliché puVicado em 6 de, agOsio de 1932.
Têrmos:
N.° 539.735 - Marca A'Mcdelar
de A Modelar S.A. Comércio e
Importação - classe 15 clichê publicado em 6 de agôsto de 1962.
N.o 539.736 -- Marca A Modelar
de A Modelar. S.A. Comércio e
Importação - classe 48 clichê publicado em 8 de ageisto de 1962.
N.o 578.474 --; Marca ' Guarany
do A. Scbaler Esteve & Companhia - Classe 41.
s
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUISAS
Rio, 17 de janeiro de 1984
Notificaçã.o:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
no 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 abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos certificados denta do prazo de Sessenta Dias
- na forma do parágrafo único do
artigo 134 do Código da Propriedade
Ir dustrial.
MARCAS DEFERIDAS
N. 404.435 - Radiosor -- classe
25 - J. Estephanio.
6. 423.446 - Icomo - classe 40 7Justiniano Nogueira. - Com exclusão de porta-retratos.
N. 424.250 - Glória - classe 37 Indústria de Roupas Brancas Glória Ltda.
N. 42..614 - Feira de Amostras
- classe 32 - Dr. Alberto mauro
Contador.
N. 425.167 - Mafil - classe 26 =Mustaphá Amad Filho & Irmãos.
N. 425.168 - Mafil -- classe 44 Mustaphá Amad Filho & Irmãos.
N. 425.169 - Mafil - classe 11 Mustaphá Amad Filho & Irmãos.
•N. 435.747 - Lacnutriz - classe 3
- Indústria Brasileira de Produtos
Químicos S.A.
N. 435.749 - Lionutriz - classe 3
- Indústria Brasileira de Produtos
Quimicos S.A.
N. 435.767 - Sermbc
classe 2
- Produtos Químicos S.A.
N. 435.770 - ForOciben
classe
41 - Produtos Químicos Ciba S.A.
N. 435.772 - Socatyl
,classe 2
- Produtos Químicos Ciba' S.A.
N. 435.788 La Blouse - classe
38 - Confecções La Blouse Ltda.
Ind. e Comércio R,epresentaç5es. Com exclusão de bõlsas.'
N. 435.801 - Santo Agostinho classe 40 - Ind. e Com. de Móveis
Santo Agostinho Ltda. - Com exclusão de arquivos.
N. 435.999 - Junsul --classe 41
- Tuim! Monta.
N. 436.300 - Ramalhete - classe
2 - Ramalhete S.A. Expansão Agricola.
N. 436.303 - Geopoços - classe
8 - Geopocos Engenharia Distila e
Comércio S.A.
N. 436.310, - Moto-Tex - classe
36 - Arsemiro de Carvalho.
N. 436.311 - Vedete - classe 40 Indústria de Colchões de Mola Estofados Vedete Ltda.
N. 438.331 - Stereobrás - classe
5 - Linotypo do Brasil S.A.
N. 436.332 - Linobrás - classe
5 - Linotypo do .Brasil S.A.
N. 436.354 - Elsim - classe 6 Eletroso/da Simonek Ltda. - Subs-
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tituindo-se a expressão acessórios por N. 437.230 .- CP. - classe 2 - N. 436.471 - Lojas Riachuelo parte integrantes.
Corri Producta Company
classes 12 - 22 -. 23 24 - 31 -N. 438.364 - Sparaetal - classe N. 437.241 - C.P. - classe / - 34 - 36 - à7 - Companhia Distra
11 - Sociedade Paulista de Artefatos Corri Produtcs Company.
baldou, de Artigos Elachusla de Te
Metalúrgicos S.A. - Com exclusão N. 437.243 - C.P. - classe 43 - ciclos Riachuelo - Art4 llo no 1.
de alfanges, ferro comum e poseiras. Corn Products , Company.
N. 436.472 - Lojas Riachuek) N. 436.365 - Vermeil - classe 11
N. 437.393 - Pyren
alasse 31 - classes 12 - 22 - - - 31 Sociedade Paulista de Artefatos Me- Pyren
Indústria Ltda.
234 - 38 - 37 - Companhia Distritalúrgicos S.A. - Excluindo-se al- N. 437.399
- Johrui Faber - el. buidora de Tecidos Riachue'o - Art.
fanges, ferro comum poseiras.
117 w 1.
- Lapis Johan Faber.
N. 436.366 - Engraxo Matic - 38
• 437.427 - Turbscai - classe 10- N. 436.474 classe 6 - Sociedade Paulista de Ar- Irmãos
Lojas Riaehuelo Sgal - na classe 10.
tefatos Metalúrgicos S.A. - na clasclasses 12 - 22 -• 23 - 24 - 31 se 6.
•N. 437.442 - Gesul
-s Companhia
alaga 18
b11u17d-onrgo3431de-T3e7cido
Decoradora Gesul Ltda. - Com 34
N. 438.388 - Lozan - classe 41 -exclusão
de lustres.
- Moras Jacinto Angelo & Filhos.
N. 437.446 - Boxer - classe 36 - N.° 436.376 - Lojas Riachuelo,.
N. 438.389
Razacla - classe Serricchlo
& Ficarelli.
classes: 12 - 22 - 23 - 24 - 31
35 - Comércio e Representações RaN. 437..448 - Boxer - classe 39 - - 34 - 36 - 37 - Companhia
mela Ltda.
Serricchlo
&
Ficarelli.
N. 438.437 - Estoril - classe 1 N.- 437.492 - Montana - classe Distribuidora de Tecidas Riachuc
- Armênio M. Santos.
18
Montana S.A. - Engenharia do - Art. 117 n.o 1.
N. 436.451 - Oranabol - classe e Comércio.
N. o 436.477 - Lojas Riachus3 - Societa Farmaceutici RAUL
N, 437.522 - Cadimex - classe lo, classes: 12 - 22 - 23 - 24 N. 436.493 - Taubaté - classe 47 50 - Cadimex S.A. Participações e 31 - 34 - 36 - 37 - Companhia
- Distribuidora Brasileira de Gás Administração.
Distribuidora de Tecidos RiachueTaubaté Ltda.
437.550 - Primitiva - classe lo - Art. 117 n.o 1.
N. 436.497 - Réo - classe 2 - 42N.
- Caninha Primitiva Ltda.
N. o 436.478 - Lojas 121achuelo.
Orniex S.A. Or ganização Nacional de N.
437.566 - Cintilante - classe classes:
Importação e Exportação.
12 - 22 -- 23 - 24 - 34
32 -- Editóra Cintilante Ltda.
71'. 436.502 - Baleon - Classe 2 - N. 437.633 - Escoteiro - classe - 36 - 37 - Companhia DistriL. Baldesi Comércio Indústria Pro- 18 - Adriano Maurício S.A. Indús- buidora de Tecidos Riachuelo Art. 117 n.o 1.
dutos Químicos.
tria e Comércio.
N. 436.503 - Baleon - classa 46 - N 437.920 - Capitão Cruzeiro N.° 436.479 - Lojas Riachuelo,
L. Baldeai Comércio Indústria Pro- classe 32 - Emprèsa Gráfica "0 Cru- classes:
12 - 22 - 24 - 23 - 34
zeiro" S.A.
dutos Químicos. - 31 - 36 - 37 - Companhia
N. 436.576 - Benezia - classe 12
N. 437.921 - Capitão O Cruzeiro Distribuidora de Tecidos Riachu- classe 32 - Emprêaa Gráfica PO
Bazar Venezia Ltda.
elo - Art. 117 n.o 1.
-N. 436.582 -Tritão - classe 18 Cruzeiro" 8.A.
N. o 436.480 - Lojas Riachuelo,
Condorois Tinta S.A.
INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA
N. 436.607 - Ritual - classé 2 - N. 436.346 - Companhia de Mi- classes: 12 - 22 - 23 -- 24 - 31
Dorleans Indústria Aromáticas Ltda. neração Serra da Moeda - classes - 34 .- 36 - 37 - Compahia
N. 436.623 - Artica - classe 48 4 - 5 - Insígnia Comercial "M.S. Distribuidora de Tecidos Riachue- Ártica Comercial S.A.
11."
Art. 117.
lo - Art. 117 .n.° 1.
Ika. 438.634
Baroneza - classe N. 436.347 - "P. & c." - classes
N. o 436.481 - Lojas Riachuelo.
30 - Gerschon Tabacinix & Cia.
4 - 5 - Cia. de Mineração de Ferro classes: 12 - 22 - 23 - 24 - 31
e
Carvão - Art. 114.
N. 436.655 - Probo - classe 50
- 34 - 35 - 37 - Compahla
N. 437.396 - Rainha do Carnaval Distribuidora
- Org . de Pesq uisas do Crédito.
de Tecidas Riachuero.
rt.dolsge
l
asâaani
n
tc
a
r
avesAssocialo
N. 436.657 - Vouzela - classe 41
lo - Art. 117 11.0 1.
- Panificadora Vonzela . Ltda.
N. 436.661 - Melara - classe 35
N.° 436.482 - Lojas Rlachuelo,
- Confeccões Lida.
NOME dOIVIEFtCIAL DEFERIDO
classes: 12 - 22 - 23 - 24 - 31
N. 436.663 - Dolman - classe 40
- Jacob Chapira.
N. 436.345 - Argos Contábil Escri- - 34 - 38 - 37 - Companhia
tório
Técnico - Argos Contábil Es- Distribuidora de Tecidos RiachueN. 436.665 - Runita - dane 16
lo - Art. 117 n.o 1.
- Materiais de Construção Runita critório Técnico - Art. 109 no 4.
N. 438.510 - Gsafoto S.A. aa
Ltda.
N. o 438.484 - Lojas Riachuelo,
N. 436.670 •- Cod Classe 1 - Cid Geofcto S.A. - Art. 109 no 2.
classes: 12 - 22 - 23 -- 24 - 31
Carlos Leite.
ESTABELECIMENTO - 34 - 36 37 - Companhia
N. 436.693 - Marcosta - classe 24 TIAULQ DEDlasaRID0
Distribuidora de Tecidos Riachue- Casa Martins Costa S.A. Tecilo - Art. 11'7 n.o 1. •
dos e Armarinho.
N. .422.403 - Parque Central de
N. 436.851 - Chantecler
classe São
N.°
437.527
Edifício
Jubaia,
Paulo - classes 33 e 50 .34 - Chantecler MEvels e Decoraclasse
33
Meihem
William
MaRosai°
Art.
117
no 1.
çaes Ltda.
luf - Art. 117 n.o 4.
N. 436.852 - Grand Bal -- classe N. 424.013 - Igreja Evangélica AsDeversos:
23 - - Tecelagem Cohlmbla S.A. .
sembléia de Deus de São Caetano do
N. 436.861 - Nylofane - classe Sul --- classe 33 - Igreja Evangélica
N.
o 419.984 - Cresmar Admi28 - Manufatura Nacional de Plás- Assembléia d eDeus de São Caetano nistração
e Comércio S.A. ticos° S.A.
do
Sul
Art.
117
n
1.
9
Aguarde-se.
N.
424.111
Beneficiadora
Rainha
N. 436.864 Nailofane - classe
N. o 438.301 - Ramalhete S.A.
28 - Manufatura Nacional de Plás- da Matta Virgem - classes - 4 ticos S.A.
Aguarde-se
26 -33 - Armando da Silva & Cia. Expansão Agrícola
N. .36.881 - Obelisco - classe 16 Ltda. - Art. 117 11 9 1.
N. o 438.304 - Geopoços Enge- Obelisco Imóveis Ltda.
424.114 - Benefiadora Rainha nharia Indústria e Comércio S.A.
436.904 - DupIusa - claSee daN.Matta
.•
Virgem - classes - 4 - - Aguarde-se.
38 - David Sida
26 - 33 - Armando da Silva & Cie,
N. o 438.452 - Societá Farm&
N. 436.954 - Padana: - classe 7 Ltda. - Art. 117 no 1.
Aguarde-se.
ceutici Itália
- Padana Indústria e Comércio S.A. •N. 424.477 - Ernprêsa de Transa
N. 438.984 - Lazartaa - clame Partes Tatalo - classe 33 -- Giácomo
EXPEDIENTE DA . 8EÇA0 DE
36 - Malharia Lazartex Ltda.
TRANSFISISENCIA E LICENÇA
- Art. 117 n o 1.
N. 436.985 - Fax - classe.26 - Latarulla
N. 424.676 - Alugar Locação de
Modelacão Fax 'Ltda.
Veículos - classes 33 - 21 Alugar • Rio, 17 de janeiro de 1984
N. 437.018 - Vinedal
classe Locação
de Vazulos Ltda. - Ara. •
38 - Luiz Pereira Leite.
Transferência e alteração de
N. 437.137 - Metalrna - classe 117 no 1.
nome
de titular de proressos:
•
8 - Metalúrgica Matarezzo S.A.
N. 425.178 - Edifício Bamby Lechler
kautenschtzchemie
•
classe
33
Sociedade
Civil
Maru
Ltda.
N. 437.139 - Metaima - classe - Art. 117 ns 4.
0110 - Transferência para seu
40 - Metalúrgica Matarazzo S.A.
N. 435.975 - Ibatem Instituto Bra- nome tia marca: Inerto/ número
N. 437.140 - Metalma - classe sileiro
de Assistência Técnica aos 63.192. - Anote-se a transferên18 - Metalúrgica Matarazzo S.A.
e Municípios - classe 33 - cia.
N. 437.140 - Metalma - classe 16 Estados
AI-aro Ribeiro - Art. 117 no 1.
- Metalúrgico Mataram) S.A.
N. 437.234 - C.P. - classe 28 - N. 435.976 - Ibratec Instituto Moacyr Cerrone - e Roberto Luiz
Brasileiro de Assistência Técnica - da Cruz Debize - Na transferênCorri Products Company.
N. 437.235 - C.P. - classe 10 - classe 33 - Alvaro Ribeiro - Art. cia da marca Cilslong n.o 18.226.
117 no 1.
- Anote-se a desistência.
Corri Producas Company.
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MinYilIo & Lanzellotti Ltda. - interessado, ficam notificados os re- 37, 48; 40 e 49 - Requerente: •Ele- rente: Fun 'timod Sociedade Anônima
Transferência para seu nome do querentes abaixo mencionados a com- tro Radipbraz Sociedade Anônima - - Máquinas e Materiais Gráficos titulo If Decorações número .... parecer a éste Departamento a fim, De • acôrdo com O artigo 121 do Em face do artigo 125, número 2 da
262.489 e da marca If número de efetuarem o pagamento da taxa Código.
. Código.
257.763. - Anotem-se as trans- final concernentes a expedição dos
respectivo certificados dentro do praferências.
TITULO
TRANSFERÊNCIA
zo de sessenta dias - •na forma. do
DE
ESTABELECIMENTOS
E
ALTERAÇÃO
DE NOME
-Fazenda Guarany S. A. único da artigo 134 do
DEFERIDOS
DE TITULAR DE PROCESSOS
Transferência para seu nome da parúgrafo
marca: Jandaia número 277.137. Código dá Propriedade Industrial. •
N° 427.864 - Casas 01N. I Koclania Sociedade Anônima Ia
- Anotem-se. 1 de Gomea & Cia.
MARCAS DEFERIDAS
classe
12,
23,
36
Requerente:
dústria
, dc Máquinas - Pede part
Ltda. para Francisco' Leite FiZelindo Olivi - De acôrdo com o ser anotada na marca Kodama gueiredo e finalmente, desta para
Tèrmos:
artigo 117, número 1 do Código número 261.692 ;- A alteração dx
requerente.
substituindo-se a classe 13 pela nome da titular... Anote-se a altera
3
'
classe
1\1'
359.130
Piokert
Labóratório Biosintética S.A. classe
çt-to de nome.
Transferência para seu nome da - Orlické Strojirny, Narodini Pod- N' 12.
429.487 - Arizacx
marca Formygea número 279.530 nik.
Taplows Limited - Pede para se,
- classe 33 - Aristides , Augusto
Forrnygéa número 288.713. - 1\1° 381.076 - Zotos - classe de
anotada
na marca Moutain Music Menezes -. De acôrdo cmo o
Anotem-se as transferências.
número' 280.729 - A alteração da
48 - Sales Affiliates, Inc.'
artigo
117,
número
1
do
Código.
Cia. Intersul de Crédito Finannome da titular, Anote-se a altera
classe • N° 404-.752 - Joalheria Iberica _- ção de nome.
N° 422.801 - Marvel
ciamento e Investimentos - Pede
para ser anotada na insígnia 1 - Candoroil Tintas Sociedade classe 8 e 13 - Andrés Luengo
Nova Liudoia - Hotéis e Tura.
Grande Hotel n.° têrmo 337.949, a Anônima - Com exclusão de mas- Rebollo - De acôrdo com o artigo
mo Socied.à.-: Anônima - Transfe.
alteração do nome da titular. - sas para pousar.
117, número .1 do Código.
Anote-se a alteração de nome.
9 429.606 . - Setrisa - classe renda para seu nome da marca,
Net 428.049 - Pixoxót - classe
Hitachi Ltda. - Transferência 21 - Luiz Peigo - Com exclusão 33 - Francisco Backx Van Buge- Totel Nova Lindoia - número ...,
282.308 - Anote-se a transferência
para seu nome das marcas:
de alavancas de câmbio, breques, nhout - De acordo com o artigo
Fábrica dos Biscoitos Jacarei So.
117,
número
1
do
Código.
silenciosos, paineis, embreagem, proHitachi n. o 188.203.
cidade Anônima - Pede para ser
N°
430.627
Pronteè
classe
pulsores e filtros,
• Hitachi n. o 188.204.
anotada na marca: Flor númera
33 Ivan Gusmão de Queiroz Hitachi n.° 188.295.
N' 429.227 - Quimeral - classe De acôrdo com o artigo 117, número 140.669 - A alteração do nome cla
- Hitachi- n. o 188.205.
titular. Anote-se a alteração de no
4 Quimera], Mineração, Indústria 1 do Código.
.
• Hitachi n.o 188.206.
e Comércio Limitada - Com excluN'
431.001
Larope
classe
são
de
alcatrão
mineral
e
vegetal,
desenho
geométrico
Figura de
Café Kamargo Limitada - Trans
33 - Requerente - Lauro Rodrigues ferUcia . para seu nome
aves vivas e colas e peles.
n.o 188.211.
da marca;
Pereira
De
acôrdo
com
o
artigo
Jinx - classe 48
9 432.287
Figura de desenho geométrico
Kamargo K - número 366.603. Manufatura Nacional de Plásticos 117, número 1 do Código.
Anote-se a transferência.
n. o 188.212.
Figura de desenho geométrico Soiedade Anônima.
N9 431.571 - Importadora StuttBepaulsa Bebidas Paulista SocieN° 432.492 - Cossaco - classe gart ' de Automóveis - classe 21 n.° 183.213.
Figura de desenho geométrico 31 - Tecelagem Parahyba Socieda- Alarair G. da Silva - De acôrdo dade Anônima -* Transferência par.
seu nome da marca: Cubita - nil.
de -Anônima.
n. o 188.214.
com o artigo 117, número 1 do Cómero 395.139 - Anote-se a transN°
424.708
Cinco
Fios
Mescla
Figura de desenho geométrico
digo.
ferência.
- Saras "S" Santista - classe 22
n.° 188.216.
9 431.822 .-• Empreendimentos
Figura de desenho geométrico - Sociedade Anônima Moinho SanThe • London Tailors Sociedade
Imobiliários - classe 33 -- Moszek Anônima
- Confecções de Luxo- n.o 188.217. - Anotem-se as tista Indústrias Gerais - Sem direito Icck
Strozenberg
De
acôrdo
com
ao
uso
exclusivo
da
expressão:
CinPede para ser anotada na marca:
transferências.
o
artigo
117,
número
1
do
Código.
co Fioá Mescla.
Frase de Propaganda.
Rafael Flores Morcilio N.° 432.311 - Bar e Restaurante
o 430.271 - Diverlav - classe Brahma - classe 41, 42 e 43 Transferência para seu nome da
A Precisão a Serviço da Elegânmarca Imperial n. o 225.800. - 46 - Diversey Química Limitada.
Companhia Cervejaria Brahma - De cia - número 418.767 - A altera.
9 431.622 - Gemido - classe acôrdo com o artigo 117, número I ç'ão do nome da titular. Anote-se a
Anate-se a transferência. _
11 - Guernet
Companhia Limitada do Código.
alteração de nome. •
Exigências:
.
Registre-se, com exclusão de
Indústrias Yorli Sociedade AnôniCia. Nacional de Artefatos Me- acessórios e instrumentos de . metais N9 432.312 - Bar e Restaurante
Bralima - classes 41, 42, 43 - ma Produtos . Cirurgicos Transfe.
e de adornos.
Averbacá'o
tálicos Almac
Requerente '- 'Companhia Cervejaria rência para se unome da marca:
contrato da patente 47 026. pri9 431.890 - Na Utiplas vilégio de invenção. - Cumpra a classe 21 - Nautiplas Indústria e Brahma - De acôrdo com o artigo Creme Vital Smart - número ...d
435.035. Anote-se a transferência.
117, número 1 do Código.
exigência.
Comércio Limitada - Com exclusão
N° 432.313 Bar, e Restaurante Francisco Irajá Pinhèiro TransArcos Solda Elétrica Autógena de âncoras, • bolas, e aparelhos para - classe 41, 42 e 43 - Companhia
ferência para seu nome da marca:
S A. Na averbação dç contra- mergulhadores.
Cervejaria Brahma - De acôrdo
9- 433.243 - Liz - classe 21 - com o artigo 117, número 1 do Có- Sublime - número 462.129. to da mafca 163.677. - Cumpra
Anote-se a transferência..
Comercial e Importadora Liz Limita•a exigência.
da
Com
exclusão
de
alavancas
Bristol Labor S.A. Indústria,
digo., 432.314 - Bar, e Restaurante
EXIGÊNCIAS.
Química e Farmacêutica• - Na de câmbio.
Brahma - classes 41, '42' e 43 averbação de contrato da marca:
Companhia Cervejaria Brahma
De
Laboratórios Lepetit Sociedade
SINAL DE PROPAGANDA
284 . 638 . - Apresente clichê.
acôrdo com o artigo 117, número 1 Anônima - Na transferência da
DEFERIDA
Café Favorito Ltda. - Na transdo CSádigo.
ferência do termo 357.728. N° 432.317 - Bar e Restaurante marca 86.606 - Cunipra a exigén,
N o 432.501 - Emblemática - Brahraa - classe 41, 42 e 43 - cia.
Cumpra a exigência.
'classe 33 - Colsan Sociedade Be- Companhia Cervejaria Brahma - De Lanifício do Vale do Paraíba So.
Diversos
acficente de Coleta de Sangue - acôrdo com o artigo 117, número 1 cicdade Anônima Lavalpa - 1\14
contrato de exploração da marca
De acôrdo com o artigo 121 do do Código.
Alexander Serge
176.665 - Cumpra a exigência.
•
averbação de contrato do ttno Código.
431.969 - Cohani - Cons• 393.718. - Aguarde-se, pedido de
trutora Haim Nigri - ;lasse 16 - Acron - Aginco Agricola Inclus.
FRASE DE PROPAGANDA
anotação, a concessão do registro.
Requerente: Cohani Construtora Mim trial e Comercial Limitada - Ni
•

N

N

N

N

N

N

N

-

N9

DEFERIDA

Nigri

Limitada -

De acôrdo com o transferência do tèrmo número ....
425.369 - Cumpra a exigência.
Recordati Laboratório. Farmacologi,
co S. P. A. - Na' transferência
do tèrmo: 459.182 - Cumpra a exi
géncia.
do
Térmos:

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
artigo 117, número 1 do Código.
9 421.926 - Longe ou Perto N° 432.332 - Casa Barreto E SEÇÕES REPUBLICADOS POR
- Liquegãs NPi sempre no dia certo - classes 12, 13. 14, 15, 22, 23, 24, 25,
TER SAIDO
classes 33 e 47 - Liquigás do Brasil 34, 36, 37 e 49 - Requerente: OsCOM INCORREÇÕES
Sociedade Anônima - De acôrdo valdo da Silva Berreto - De acôr.
com o artigo 121 do Código.
Rio, 17 de janeiro de 1964
do com o artigo 117 número 1
N

Notificação:
Urna vez decorido o prazos de
previsto pelo artigo 14 da Lel
curso previsto
número 4.048, de, 29 de dezmbro de
1961 e mais dez dias - para • aventai:ás juntadas de recursos, e do
tacerao não se tendo valido nenhum

i.

N° 421.927 - Longe ou Perto Código.
Liquigás entrega no dias certo. classes 33 e 47 - Liquigás do Brasil EXPRESSÃO- DE PROPAGANDA N° 463.865 - Antonio Curgt.
Holanda - Cumpra a exigência.
Sociedade .7•1ôniraa - De acôrdo
INDEFERIDA
N° 464.323 - 646.324 com o artigo 121 do Código.
•
646.326 - Amaro Ta ylor N 9 430.207 - Cheque da PonN° 424.757 - Fundição de Tipos
tualidade - classes 8, 9, 11, 13, 14, Modernos - classes 5, 6, 8, 11, 17, Cumpra a exigência.
15, 17. 18, 21, 25, 31, 34, 36, 37, 25, 26, 28, 32. 38 e 40 - Recue- 1\1° 464.344 - Tomas .Antonio
Brandão - Cumpra a exigência.

anda-Feira
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N9 463.552 - Arinazens Gerais
LIreca Sociedade A l ma - Apresente procuração.
N° 464.010 - e Comércio de Artigos para Limpeza' lobar
Limitada - Cumpra a exig:ncia.
Indústria • CeranOca Ropikorte
tata - Na apaçsentaeão de ncivos
eacmplares no tenno 451.115
foi mandado
Aprzsante procuraçr,o
nni.. , enn;r com as vias prán:tivas.

DivEnsos
carae, Davis Ci Campony Na
padola de claaistencia do pedido da
averbação de coatrato do reg:st .o
53.1327 .- Anote-se a desisrnmia do
pedalo cie averbação como expressamente requerido. •
N9 432.153 - Companhia Qamoca
Rhodia Brasileira - Aguarde-ae.
, N° '445.975 - Alberto de Aline:da
Raimundo - Ar quive-ae.
N° 445.977 - Usina Larangeiras
- Arquive-se.
N° 495.987 - Indústria Químicas
Reunidas IQP Limitada - ArquivaSC.

Ne 446.190 - Mecânica &Almano Sociedade Anônima Indústria de
Peças para automóveis - Arquivese.
N' 446.772 - Leandro Ribeiro
de Mello - Arquive-se.
N9 447.025 - Retiro Capas Negras Limitada - Arquive-se.
N° 447.241 - Ciro Saraiva Lima
- Arquive-se.
N° 447.427 - Café Imperador Limitada - Arquive-se.
1\1° 447.621 - Auto Tamandaré
Limitada - Arquive-se.
N. 440.262 - City Importadora e
Exportadora Ltda. - Arquive-s.e.
N. 447.817 - Ateg - Indústria e
Comércio Limitada. - Arquive-se.
N. 440.435 - Comercial Prdhtocó'pia Limitada. - Arquive-se.
N. 484.194 Ftat 'Società Per
Azioni. - Prossiga-se de acôrdo com
as ind'cações feitas pela seção.
N. 464.095 - Fiat - Società Per
Azioni.•- Prossiga-se de acôrdo com
as indicações feias pela seção.
N. 464.196 - Fiat Società Per
Azioni. - Prossiga-se de acôrdo com
as indicações (Pitas pela seção.
RECURSO
Companhia Cervejaria José Weisá
- recorrendo rio despacho que deferiu o termo: 365.112 - marca: Pérola de Cervejaria Leonardeili Limitada.
RETIFICAÇÕES
Retificação de exploraçãá de contrato publicada em 6 de janeiro de 1964.
- Foi feito um contrato de 'exploração da marca: "Três M", registrada
sob .número: 259.773 eatra a titular - Minnesota Mining and Manufacturing Co - estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e a fa-vor de Minnasot aM anufature r ra e Mer
aantil Do/Molda - estabelecido em S.
Paulo - Brasil: - Averbe-se o contrato de exnloracão.
Térmo: 963.139 - marca: Jatai
- requerente: CoMpanhia Nacional de
Tecidos - cl'cra publ , Cado em 29 de
outubro de. 1960 .- pará o nome da
mares oura-saiu coai iocorrea õea depositada na ciam. aA nrf;nn: na
cf.

OPOSIÇÕES
•
Valiscre Sociedade Anônima, Fábrica de Tecidos Indesmalhaveis (oposição ao termo 598.293, marca Clover).
Valisere Sociedade Anónima, Fábrica de Tecidon Inidesnualáveis. (nposição ao tarrro • 598.294J.
Val:sereaSocir irde Anónima, FábriTecidos Indesion'have:s (oposi_
ca
sição a tarmo 598.296, marca Ciover) .
Companhia M'nas Fabril (oposição
ao termo 604.619, marca Rudol).
Vo'swagerp do Brasil, Indústria e
Comérc'o de Automóvdis . Soc'edade
Anairarna (noosiciio ao tétano 602.274
- Cei o: Snvolsks)
Ercll Soc'edade Anônima, Comarcio
e Indústria (o:)osição ao termo: 605'176
- marca:
Rheem Mnne'octuring Co (opos'eão
ao' tênno 401.193 - marca: Rein) .
Elle et Lui Modas e Confecções
(oons'cão ao tèrmo 599.1581.
Gaitar Comércio e Indústria de Refriacracro Limitada (oposição ao tênoo
598,993 - roma comercial) •
Geltec Conrércio c Indúskria da Refrigeracão fam i tada a(pposição ao tèrmo 598.992 - marca: Geltec).
Calçados A Parasiense Limitada
(oposição ao têrmo 604.044 - marca
Parisiense).
Scal Rio, Indústria e Comércio de
Artigos Rurais Sociedade Anônima
Anônima (oposição ao termo 595.943
- marca: Plascal) .
Indústria Heliográfica Leopoldo Ma.
chado Sociedade Anônima (oposição
ao termo 599.056 -- marca: Lema).
Indústria de Conservas Vara Cruz
Limitada (oposição ao ténno: 599.899)
Indústria de Conservas Vera Cruz
Limitada (oposição ao termo 599.900
- marca: Vara Cruz) .'
Wakamoto Sociedade Anónima Produtos Químicos e Farmacêuticos
(oposição ao termo 600.100 - marca Kaze Stop).
Wakamoto ‘, Sociedade Anônima Produtos Químicos e Farmacêuticos
(oposicãci ao têrmo 600.101 - marca
Kaze Siai).
Materais de Construção São Jorge
Limitada (oposição ao têrmo 600.122
- marca: São Jorge).'
Textil Santa Helena Limitada (000siçâ'o a tèrmo 600.174 - titulo: Comercial Santa Helena).
Itagyba Embalagens Plást'cas Limitada (oposição ao tênno 600.247 marca: Itagyga).
Itagyga Embalagens Plásticas Limitada (oposição ao têm& 600.248 marca: Itawyga).
•
Com panhia Leco de Produtos Farmacêuticos A lirneriticios (o posição ao
térino 600.411 - marca: Santa Maria) .
Fábrica Dental Suprema Ltda. (opbsicão ao têm() 600.519 - frase (.21e
a-onanandal .
Avelino Martins Agro Industrial Liada (oposição ao térrno 600.753) .
IVétrica Alvorada Limitada (opos1cão ao tanno 600.869 - marca: Alo- eacia ESniritual) .
Fábrica Vulcão de Tintas e Vernizes Sociedade AnônMa' (oposição ao
tèrmo 600.878).
Dano Beroatni (o0osição ao termo
n11 .321 - titulo: Casa Santo Antônio).

a

Martins, Irmãos 6- Ca. (oposição
ao tanno 601.326 - tau:a: 1.qercantil
Martins).
Bittor e Epasov Lim.tada (opoa ,ão
ao ta mio 6C2.619 - marca: O o e nte) . •
Borges C.Onea £./ Companhia (oposição ao termo 602.795 - marca..
_Coral).
• Companhia Leco de Produtos Alimentícios ( opoa ção ao termo 693.097
- título: Comercial Santa Maria) . _
Frigorifico Wilson do Brasil Sociedade Anônima (oposição ao termo:
598.677 - marca W Posa) .
Frigorífico Wilson do Brasil Sociedade Anônima (oposição ao termo:
595.676 - marca W Fasa) .
iVcici_tas loioaark S. A:. (oposição
ao termo n. e. 598.448, marca Monac).
Ernesto Neugebauer S. A., Indústrias
Reunidas (opcsição ao tèrmo número
600.451, marca The Flinstones) .
Ernesto Neugebauer S. A., Indústrias
Reunidas- (oposição ao termo número
602.318., marca Novidade, classe 41).
Sherwin Williams do Brasil S- A:,
Tintas e Vernizes (oposição ao termo
n." 602.503, titulo Latex).
Incistrias José Kalil S. A. (oposição
ao támo n.° 600.838, marca JK 65).
Iadástrias José Kalil S. A. (oposição
ao tênno n.° 599.951, marca Joka).
Móveis de Aço Fiel S. A. (oposição
ao tênno n.° 600.570, marca Fidecopia).
" Indústrias José Kalil S. A..(oposição
ao termo n.° 599.950, marca Joka) .
Ritos Indústria e Confecções de Roupas para Crianças Ltda. (oposição ao
tei
rt).
ma on.° 598.084, titulo Malharia Santa
R

Janeiro de 1964 229

Móveis de Aço Fiel 5. A. (oposiçãi
ao termo n.° 600.572, marca Fidecopia) ,
Adelino Pereira (oposição ao ternio
n.° 601.270, marca A B C).
Panauto S. A., Indústria e Comercia
(oposição ao termo n.° 603.983).
Panauto S. A., Indústria e Comérch
(oposição zo termo n.° 603.982) .
Panauto S. A., Indústria e Comerei!
(oposição ao termo n.° 602.446, maro
Planautico).
J. R. Geigy S. A. (oposição ai
termo o.° 598.713, marca Campol) .
lcoplan Engenharia Ltda. (oposiçãn
ao termo n.° 580.597; marca Incoplan),
A B C Rádio e Televisão S. A.
(oposição ao têrmo n.° 600.769, from
de propaganda) .
Dr. August Oetker (oposição at
termo n.° 598.617) .
Dr. August- Oetker (oposição. aw
termo n.° 598.618).
Dr. August' Oetker (oposição 90
tèrmo n.° 598.619).
Dr. August Oetker (oposição ao
têrmo n.° 598.620) .
Ecisa Engenharia Comércio e Indús•
fria S. A. (oposição ao termo número
604.346);
Magnesita S. A. (oposição ao termo
n.° 604.257, marca Rumac).
Manoel Ambrosio Filho S. A., Indústria .e Comércio (oposição ao termo
n.° 603.375, marca Alvorada).
Manoel Ambrosio Filho S. A., Indúsiria e Comércio (oposição ao termo
o.° 603.376, marca Alvorada).
Manoel Ambrosio Filho S. A., Iodasiria e Comércio (oposição ao teria
n.° 603.462, marca Maf).
Manoel Ambrosio Filho S. A., Iodeis.
fria e Comércio (oposição ao termo
Móveis de Aço Fiel S. A. (oposição n.° 447.122, marca Japonesa).
ao termo n.° 600.571, marca Fidecopia).
Expresso Zefir S. A. (oposição ao
Ritos Indústria e Confecções de Rod- têrmo n.° 599.939, marca Zefir Luxo).
pas para Crianças Ltda. (oposição ao
Ibesa Indústria Brasileira de Embalatêrmo n." 598.083, marca Santa Rita) . gens S. A. (oposição ao termo número
Trefil Sociedade Paulista de Trefila- 600.942, marca Tropicana).
ção Ltda. (oposição ao termo número
Ibesa Indústria Brasileira de Embala598.579, nome comercial)
gens S. A. (oposição ao térmo número
Cia. Textil Sarnaritana (oposição ao 601.402, marca Oasis).
Indústria de Moldes Mecânica e Estermo n.° 599.877, marca Samaritana).
Cia. Cervejaria Santista (oposição ao tamparia Cometa Ltda. (oposição ao
têrmo o.° 601.417, marca Cometa).
termo n.° 598.944, marca Seahorse) .
Máquinas Gráficas São José Ltda.
Cia. Cervejaria Santista (oposição ao
têrmo n." 598.947, marca Cavalo Ma- (oposição ao termo n.5 601.467, marca
São José).
rinho) .
Maqtrator Comércio e Importação
Trefil Sociedade Paulista de Trefilação Ltda. (oposição ao tèrmo número Ltda. (oposição ao termo n.° 599.239
marca Tratomak).
598.580, marca Trefilação) .
Indústria Resegue de óleos Vegetah
Móveis de Aço Fiel S. A. (oposição
ao termo n.° 600.573, marca Fidecopia), S. A. (oposição ao termo n.° 599.077,
Bril S. A., Indústria e Comércio marca Mido).
(oposição ao têrmo n.° 600.793, marca
Cia. Brasileira . de Máquinas e Engo
Polibril) .
sibaria B M E (oposição -ao termo
, Confecções Príncipe de Galles Ltda. n.° 598.968, marca B E E).
Industrial e Comercial Marvi Ltda.
(oposição ao tèrmo n.° 599.908, Marca
(oposição ao têrmo n.° 599.106).
Príncipe Sport Piracicabana).
Industrial e Comercial Marvi Ltda.
Confecções Principe de Galles Ltda. (oposição ao termo n.° 599.105, marca
(oposição ao têrmo n.° 599.907, marca Marvi).
Príncipe Sport) .
Industrial e Comercial Marvi Ltda.
Torque S. A., Indústria .e Comércio (oposição ao termo n.° 599.107, nome
de Máquinas Elétricas (oposição ao comercial).
térmo n.° 599.937, marca Torque) .
De Millus, Comércio e Indústria de
Fiação Progresso S. A. (oposição ao Roupas S. A. (oposição ao termo
térmo n.° 598.910, marca Progresso) .
n.° 592.680, marca Exclusive Form).
Persianas Columbia S. A. (oposição
De Millus, Comércio e Indústria de
ao têrmo n." 599.039, titulo Predial Roupas S. A. (oposição ao terra°
Colúmbia).
n.° 570.291, marca Exclusive Foral),
•
Indústrias Gessy Lever S. A. (opoControles Automáticos Sermar Ltda.
sição ao termo n.° 599.868, marca
(oposição ao têrmo n." 600.065) .
Confeitaria e Restaurante Fasano Minerva).
rndústrias Gessy Levar S. A. (opoS. A. (oposição ao termo n.° 600.190,
titulo Delikatessen Comestíveis e Bebi- sição ao termo n.° 599.867, marca
Minerva).
das Ltda.).
sição ao termo 0. 0 599.867; mao prmarca
Indústria e Comércio de Bicicletas
Indústrias Gessy Lever S. A. (
Caloix S. A. (oposição ao termo nú- sição ao termo n.° 599.866. marca
mero 601.576. marca Transorinter).
Minam/21
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. Indústrias Gessy Levar S. A. (oposição ao têrmo n.° 599.865, marca
Minerva) .
Indústrias Gessy Levar S. A.. (oposição ao termo n.° 599.864, marcaMinerva) .
Indústrias Gessy Levei' S. A. (oposição ao termo n." 599.870. marca
Minerva) .
Indústrias " Gessy Layer S. A. (oposição ao termo n.° 599.689, marca
Minerva) .
Indústrias Gessy Levar S. A. (opo• sição ao termo ri." 599.875, marca
e, Minerva).
Indústrias dessy Levar S. A. (opo_ sição ao têrmo n.° 599.874, , marca
-- Minerva) .
Indústrias Gessy Lever S. A. (oposição ao termo n.° 599.871, marca
a Minerva).
1
Indústrias Gessy Le.ver S. A. (oposição ao têrmo n.° 599.872. marca
- Minerva) .
o Indústrias Gessy Lever S. A. (osso- sição ao Carmo- n.° 599.873, marca
• Minerva) .
•
Mostar S. A., Comércio • e Indústria
de Materiais e Produtos Plásticos (oposição ao termo n.° 601.838).
Plastar S. A., Comércio e-Indústria
da. Materiais e Produtos Plásticos (oposição ao tèrmo n." 601.839).
.
Escritório Levy Ltda. (oposição ao
termo n.° 604.295).
, Frederico Moller (oposição ao tèrzno
n.° 601.749, marca Unibras).
Cal Pena 6 Cia. Ltda. (oposição ao
termo n.° 602.113, marca 'Poesagaio
•
Azul).
Aeg Elotherm GMBH (oposição ao
termo n.° 599.945, marca Elmo).
Cia. de Cigarros Sooza Cruz (oposição ao térmo n.° 599.084, marca Nacional Club).
•Refrigerantes Minas Gerais 5. A.
• (oposição ao 'termo n.° 601.680). .
Porcelana Real S. A. (oposição ao
termo n.° 598.583, marca Ventura).
União Fabril Exportadora S.. A:
U F E (oposição ao térmo n.° 603.990).
Ernesto Neugebauer S. A., Indústria
Reunidas (oposição •ao tèrmo número
602.200).
Bicicletas Monark S. A. (oposição
ao têrmo n." 602.4l2,-marca Rainha)
Indstrias de Calçados Cassei Ltda.
(oposição ao termo n.° 602.569).
Metalúrgica Matarazzo S. A.. (oposição ao termo n." 601.939, marca MM).
Monroe .Auto Equipment Co. (oposição ao Mamo n.° 598.600) .
Fundição Tupy S. A. ( oposiilo ao
termo n." 603.270, marca Tupy).
Fundiçã6 Tupy S. A. (oposição ao
termo n.° 603.277) .
Importadora Ico Comercial S. A.
(oposição ao têrmo n.° 604.846).
Importadora Ico Comercial S. A.
(oposição ao termo 11. 0 604.858i.
Importadora Ico Comercial S. A.
(oposição ao têrmo n.° 604.860) .
Importadora Ico Comercial S. A.
(oposição ao termo n." 604.862) .
Importadora Ico Comercial S. A.
(oposição aotermo n." 604.863).
Importadora _ Ico Comercial" S. A.
(oposição ao têrmo n.° 604.864).
Importadora Ico Comercial S. A.
(oposição ao têrmo n. 604.866).
Indústria e Comércio S.o Paulo Auto
Acessório& Ltda. (oposição ao térrno
n.° 598.719, nome comercial).
Indústria e Comércio S.o Paulo Auto
Acessórios* Ltda. (oposição ao tèrmo
a.* 598.720, marca Spal).
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'Valmor Diesel Motores do Brasil
S. A. (oposição ao termo n.° 603.354)
Fricdrich Mauthe GMBH (oposição
ao ferino n." 599.857, marca Colibri).
Banco Novo Mundo S. A. (oposição
ao' termo n.° 599.921, marca Novo
Mundo).
Hotel Inlaia" Sociedade Ltda. , (oposição ao termo n." 599.559, marca Indala)
José B. Andrade S. A., Cinematografia (oposição ao termo n.° 599.559,
marca Indaia).
Inekotria Brasileira de Tintas Vai
S. A. (oposição ao térmo n.° 602.215).
Indú_tria Brasileira de- Tintas Val
S. A. (oposição ao tèrmo n." 602.214,
marca Vulcolaca) .
Meias Waldorf S. A., • Indústria e
Comércio (oposição ao termo número
601.735, marca Mirasol) .
Adatex S. A., Industrial e Comercial
(oposição ao termo n.° 599.938, marca
Ada).
Hotel Quitandinha S. A. (oposição
ao termo n.° 599.807, titulo Club
tandinha) .
Hotel Quitandinha S. A. (oposição
ao têrmo ta" 599.808; titulo Club Total
Quitandinha).
Produtos Kelly, Indústria e Comércio
Ltda. (aposição ao termo n.°, 600.671,
marca Kely)
• Monterrey S. A., Automóveis e Representações (oposição ao termo número
600.111)..
Irmãos Serpentino (oposição ao termo
n." 600.836, marca Simples).
Ricardo Kats Caatro; Egon Kats de
Castro, Karl Gerhard de Castrd. (oposição ao têrmo n." 599.952, marca Rebofix)
Scopctani ei Companhia Sociedad de
ResponsabiliclaO Ltda. (oposição ao
termo n.° 599.846, marca Daki).
VVilcar Produtos Elétricos Ltda.
(oposição ao tèrmo n." 601.125, marca
Maar).
.
- Auto Peças ` Micar -Ltda. (oposição
ao têrmo n." 601.124, marca Vicar).
Carlos Max Walter Uhle (oposição
ao térrno n.° 599.113. marca Wallu).
FIase 6 Cia. Ltda. (oposição ao
termo n.° 600.083, marca Hase).
Metal Casting S. A. (oposição ao
térmo n.° 601.412, marca Metalcast).
Zoppi & Baracrumian Irmãos (oposição
ao termo 0.° 600.201, marca A Vedete)
Sicol Soc. Inrnportadora e Comercial
Ltda. (oposição ao tèrmo ri.' 601.170,
marca Sicol).
Sicol Soc. Inmportadora e Comercial
Ltda. (oposição ao têrmo n.° 601.148).
Cia. Comercial e Industrial Katra
( oposição ao. tênn o ri.° - 601.722 ) . •
Chocolate Dulcora S. A. (oposição
ao térmo n.' 601.656, marca Nupcias)
International Business Machines Corp.
(oposição ao tênino n.° 599.531, insígnia
Executivas).
Tapon Croona Cortiças S. A. (oposição ao tarmo n.° 599.252, marca
Carona).
Instron S. A., Indústria e'COmércio
(oposição ao termo n.° 599.311, marca
Instrutex).
Instron S. A. ,Ind&tria e Comércio
(oposição ao tê= n.° 505.534, titulo):
Cari F. W. Borgward GMBH
(oposição ao termo n.° 599.457, marca
Izabela) • .
Mirvaine Iarportação Ltda. (oposição ao têrrno n.° 598.994, marca Goldtex) .
Mirvaine ImportaçOo Ltda. (oposição
ao Carmo n.° 598.995, marca Goldmatic)
Mape Máquinas e Peças Ltda. (oposição ao têm° n." 604.144: titulo
Mapa) .
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Papelaria Record S. A., Comércio e 'outra metade (6b) do excêntrico, proIndústria (oposição ao- têrmo numero jeta-se para cima ela chapa anterior
599.379).
(1) do chassi, por determinado compriD'Oinz Companhia de Tecidos Aurora mento; o corpo do excêntrico situa-se
(oposição ao têrmo na° 601.817,*marca ,dentro do corpo interno do chassi, e na
Goltex).
, • !extremidade do respectivo braço ara
D'Olna. C,owpantia de Tecidos Aurora •ticua-sel através dum pino, uma peça
marca 'denominada tirante (7), com fforma
(oposição no tèrmo n..
Goltex)
argeuada ou outra, em 'cuja ponta exisD'Olns Companhia de Tecidos Aurora. te um pino (8) articulado com uma lin(oposição ao têrrno n.° 599,710, marca güeta (. 9). Um total de 6 pontoo.
Goltea) .
Bernardo Zitronenblantt 6 Cia.' Ltda.
(oposição ao termo n." 601.105, titulo
TERMO " N.° 111.953
A B C).
. De • 22 de julho de 1959
A O Torre Filho Ltda. (oposição ao
termo n.° 602.282). •
-Requerente; Oswaldo Giannattasio e
A B C Rádio e Televisão S. A. Urbano Zacchi — São Paulo.
(oposição ao têrmo n.° 600.591).
Titulo: Ralé Térmico — Privilégio
de Invenção.
1.° "Ralé térmico', constituído pela
Privilégio de Invenção
usual lâmina bimetálica dotada de contatos platinados, caracterizado pelo fato
TERMO N.° 111.481
de ser Provida Inferiormente de uma
rcsistênci ae/étrica, que ocasiona a vaDepositada em 2-7-1959 — Invenção riaão • superficial da dita lâmina , pela
Requerente: J. E. Teixeira e Filio ação da variação da temperatura, sendo
. -Ltda.. (São Paulo).
que centralmente, apresenta uma região
Pontos característicos le: "Original alargado que poderá ser 'circular por
disposição em fechadura para o porta- exemplo ,região essa, pela qual a lâmina é fixada a uma base isolante atramalas de' carros de passeio".
1. 0 'Original' dispOsição em fechadu- vés de um parafuso de ragulagern.
ra para o porta-malas de carros de Um total de 2 pontos.
passeio", por ser *constituída de um
chassi, formado por duas - chapas (1 e
TERMO N.° 112.410
2). as quais são convenientemente dobradas nas duas extremidades, deixando
De 10 de agósto de 1959
um amplo espaço interno; estas chapas
são soldadas entre si, a ponta, e em Requerente: Louis Fosaph Ellis —
ambas - as extremidades há quatro furos São Paulo.
(3).' destinados a fixar, através de Título: Aperfeiçoamentos em transparafusos, as duas chapas 'ao porta- formadores, bobinas e outros — Privimalas convencional; caracterizada por légio de Invenção.
as chapas componentes do chassi, ter
1, Aperfeiçoamentos em transfor::
centralmente um amplo furo circular
madores, bobinas e outros, caracteri).
nos
quais
sedispõe
um
excêntrico
(4
(5), e determinada seção do ,orifício zados pelo fato de ser fixado ao núcleo
deste é circular (6), e a outra metade em quadro habitualmente usado, um
interna do mesmo tem encaixe 6a) corpo cilíndrico, onde é previsto um
para a maçaneta convencional, e esta enrolamento envolvido por outro corpo cilíndrico, de diâmetro maior, e
provido externamente de um enrolamento menor, sendo a extremidade posterior do segundo corpo e o enrolamento menor, recobertos com uma espessa camada de polietilano, qui poderá
ser injetada ou pré-fabricada em duas
metades e posteriormente fixada convenientmente. Um total de 3 pontos.

COLEÇÃO DAS LEIS
1963

VOLUME.!
ATOS DO PODER
LEGISLA T4 Ve
Leia de "Ianeiro • atzerçO
• Divulgação o. 889
Preço: Cr$ 400.00
VOLUME 11

ATOS DO ' PODER
EXECUTIVO. ' •
,'Decretos de ;amuro a marco
Divulgação a' 890
.Preço: Cr$ 1 500.00

1

,k VENDA: '
Seção de Vendai:
Av Rodriguea
11
Agencia 1:
Ministerio da Fazenda '
Atende-se a pedidos pelo
Serviço de Reembólso Postal

TERMO N,.° 112.437
De 11 de agõsto de 1959
Requerente: Instron-Instrumentoa
trônicos Ltda . — São Paulo.
Titulo: Novo sinaleiro — Privilégio
de Invenção.
1. 0 Novo, sinaleiro", caracterizado por
ser constituído por um 'circuito eletrônico composto de dois transistores, sendo. um gerador de pulso e ,o outro co..
mutador, ligados em série sendo pre' vistos 'entre a base do dito transistor
;gerador de pulso. e o coletor do referido
!transistor comutador, uma resistência
s um condensador, estando a lâmpada
,prevista em urna' derivação tirada do
citado coletor; e a resistência, de fixação de duração de pulso, entre o coletor do transistor gerador e a base do
transistor gerador, sendo as resotências
em paralelo previstas entre o mesmo
coletor- e a base do transistor comutador, e ainda, uma outra resistência
de repetição do pulso, entre o coletor
d,otransistor gerador e a bateria, sendo
o Circuito assim constituido, blindado.
Um total de 2 pontoá.,
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MARCAS DEPOSITADAS
Pabliesselle Mia de ackdo coas o art. IN do Código da Propriedade Industrial. Da data da pubhoaçáo começará a
*une • prazo de Ga dias para o deferimontsa do pedido. Durante ases pravo poderão apresentar suas oposições ao Departamosto
"teimai da Propriedade Inaterttriai aquedes tga• se lu:parem prejudicados com a ceetteaaio do reild.re requerido
Terno n.° 611.414. de 8-10-63
Termo n.9 611.411, de 8-10-63
Comercial de Embalagens -"Vila" Ltda. Igreja Espirita Evangélica "Jesus é a
Luz do Mundo"
São Paulo
São Paulo

VILE"
IND. BRASILEIRA

'ind. jirasileir'a
•

Termo n.° 611. 417, de 8-10-63
Estamparia "Guarani" Ltda.
São. Daui,-

S IRVEX
Industria Brasileira

ra emendas" de correias, limas, ltminaa.
lâminas para barbear, licoreiros, latas
de lixo, Jarras, machadinhas .molas para
portas, martelos, marretas, matrizes,
marmitas, navalhas, navalhas 'para barbear, pCias, picõe-s, pregos, picaretas,
porcas, parafusos, pratos, porta gelo,
poseiras, porra pão, porta Jóias, porta
frios, paliteiros. panelas, rastelos, roldanas, ralos para pias, rebites, e regadores, raladores, serras, serrotes, sacarrolhas, tesouras, talhadeiras, torquesas,
tenazes,' travadeiras, teias de arame, torneiras, trincos. cubos para encanamentos, trilhos para porras de correr taças, travessas, vasos, vasilhames e
verrumas

Classe 8
Classe 23
Aparelhos de ar retrigerado e condiTecidos em peças de algodão, fibras sin.. ciados. aparelhos fotográficos, acendeCasse 11 'téticas, lã e seda
dores automáticos, aparelhos deterillPerragene ferramentas de róda .espécie,
zadores. alto 'talantes e amplificadores
Termo
n.9
611.415,
de
3-10-63
em
geral
e
outros
artigos
de
cutelaria
metal, • saber: alicates, alavancas. ar . Totalbronz do Brasil Indústria e Co- de sota, bebedouros de água refrigera.
dos, balcões frigoríficos, balanças, barmércio Ltda. .
mações para Óculos, arruelas. argolas,
beadores elétricos, condicionadores de
São Paulo
aldravas, armações de metal, abridores
ou automáticos de voltagem, exausto.
de lato. arame liso ou farpado, assares, extintores de incéndio, astutas, foTermos na. 611.419 e 611 420, de
deiras. açucareiros; broca, bigornas. bai.
8-10-63
gões à lenha, ft gás. elétricos ou a
zelas, bandejas, bacias, baldes. bombo'
querozene. gravadores de som e de fina- Minébra — Minérios Brasileiros S. A
nierea bule: cadinhos, cadeados, casMineração e Industrialização
pena, isqueiros, irradiadores de 'rio ou
tiçais. colheres para pedreiros. correnSão Paulo
calor, lavadoras de pratos e talheres
tes. cabides, chaves, cremones. chaves
IND. BRASILEIRA
lavadoras de roupas, máquinas de ia.
de parafusos. conexões para encana.
vai. roupas. Máquinas de secar e passar
mento. colunas, caixas de metal para
roupas, microfones, refrigeradores doportões, canos de metal, chaves de fenmésticos, comerciais e industriais reslá
da, chave inglesa. cabeções. caneco.
Classe 6
copos. cachepots. centros de mesa. cotendias elétricas. restriadores, reta ys
Para distinguir hronzinas
queteleiras, caixas para acondiciona(reles), reguladores de voltagem, refrimento de ala:lentos. caldeirões, caçam..
geradores a compressão e absorção.
Termo n.° 611.416, de 8-10-63
las, chaleiras, cafeteiras. conchas, coa- VLp — Materiais Para Escritório Ltda. sorveteiras elétricas, transformadores de dores, distintivos. dobradiças; enxadas,
voltagem, termostatos. torneiras de
SI.) Paulo
•
enxadões, esferas. engates. esguichos es.
compressão, ventiladores elétricos do,
leites paru arreios: estribos esferas
C1 CS tiC04, Comer c iais C IIICIUS trIa3
Classe 1
para arreios. espumadeirax formões.
Azul da prersia, azul ultramar. alumíY
I
P
foices, ferro para cortar capita, ferroTercno n.9 611.418, cie 8-10-63
nio em pó para pintura, ácido nítrico,
lhos, facas, facões. fechaduras, ferro to,.
Antonio Santana Ferrezuelo
Industria Brasileira
alumen, água oxigenada, água raz. ál_carvão.
fruteiras,
hinis.
formas
t
São
Paulo
:num a
cool para fins industriais; alvaiade.
para doces. freios para estradas de
.anti-corrosivos, ácido arsen,co. brilhanClasse '17 t
ferro, frigideiras; ganchos; grelhas, gar- Para disanatur máquinas e instalações
tes a óleo, brornoretó de amanha bicrofos, ganchos para quadros. gonzos para -para escritórios e desenhos em geral:
matos, cloreto de sódio, cloreto de
carruagens: insignlas limas. laminas. 11.
amônio, cloreto de potássio, carbonato
Arquivos para correspondenc& alma.
coreiros. , latas de lixo ;Irma. machadi- fadas
de sódio, corantes para uso az indústria
carimbos e para tintas, abri.
nhas, molas para porras. Imolas para 'dores para
mineral, creosoto para indústria, carbode cartas. arquivos. apontadores
venezianas, martelos marretas. matrl. berços para mata-borrão. borrachas.
nato de magnésia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
res, navalhas; puas pás. :regos. para- brochas. canetas para desenhos. cortapreparada, glicerina para rso na ia.
fusos, picões. porta-gelo aoseiras porta. dores de papel, colchetes. carimbadores.
Ind. Brasa leir a
dústria, hiposolfito de sódio. lodureto
pão. porta-jóias. paliteiros, f.anelas; rol- cestos para papéis e corcespondéncia.
de amónio, idrosolfito, laca, massa
danas, ralos para pias, rebites regado. classificadores. • clips. coladores canetas,
Classe 11
base de óleo para correção k pinturas,
res, serviços de chá e caie: serras. ser- compassos, cofres, canetas tinteiros, carotes, sachas, sacarrolhas, rasouras, ta. netas esferográficas desenhadores, data. Para distinguir: Ferragens e fPrramen- nitrato, óleos, potássio de sódio, po..•
. /leres. talhadeiras torquezes . tenazes, dores com minas.. descansos para lápis tas Ée hada a espécie, cutelaria m ge- tássio para uso na indústria. secantes
_travadeiras, telas de arame, torneiras, e canetas. esquadros. espátulas furado- ral e outros artigos de metal não inclui. para tintas, sais de arsealzo usados
na Indústria, sulfatos, tintas, tintas a
trincos, tubos para encanamentos. trilhos
res. fusins. fichários, fitas para máqui- dos em outras classes: alicates, alfanálcool, vernizes a álcool
par aportas de correr, taças ,tavessai,
nas
de
escrever.
fichas
para
arquivos.
ges,
alavancas,
arruelas.
argolas.
alClasse 4
.
ttiri;ni!on: vasos vasaharnes verrumas
máquinas para escrever. calcular. e 10 dravas, armações de metal abridores Para distinguir: Algas marinhas, algomar. fitas gomadas. máquinas para de lata, arames lios ou farpados, apa. dão em rama. âmbar, asfalto, argila reTermo n.9 611.412, de 8-10-63
grampear. goma arábica. gomadores. reiros, bnacas, bigornas baixelas, ban- fratária, areia para fundição e moisaziCompanhia Industrial de Plásticos
grampeadores. grampos e ganchos para dejas, bacias, baldes, bombonieres, bu- tica. asbestos azeviche, baurita, barbas
"Cipia"
escritórios, gis. godets. instrumentos de les, colheres para pedreiros. cadeados, e barbatanas de baleia, borracha bruta,
Santa Catarina
•
escrever e de desenhos. lápis. lapiseiras correntes, cabides, craves, cremones. breu: cola, cânhamo, cana da Indía, camolhadores. mata-borrão. máquinas e chaves-de ara 4usos, conexões para en- belos ou cria animal,- corantes animais,
apetrechos para apontar lápis. mapo- canamentos, caixas de meta l para porCOMPAN131A
vegetais ou minerais em bruto, cascas
tecas. metros para escritSrios e para tões. colunas, • canos de metal. chaves para curtir, cera virgem, cardas, cinzas,
INDUSTRIAL DE
desenhos.
papel
carbono.
perfuradores.'
PUSTICOS CIPLA
de fenda, chave inglesa, cabeões, estripastas para escritórios, com fechos de bos, canecas e copos. cachepots, cen- cortiça, caollm, capim, cèra animal ou
/
vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre,
metal. pastas para escritórios com fe.
tro
de
mesa,
coqueteiras,
caixas
de
estopa.
fibras, gomas e colas em bruto,
chos de metal. porta-tinteiro:, portaNome comercial
lápis. porta-canetas. porta-carimbos. acondicionamento 'de alimentos, caldei- gorduras. grafites e guaraná em bruto,
Tèrrno n.° 611 . 413. de 8-10-63
porta-cartas. porta-blocos, penas, pren- rões, caçarolas, chaleiras, conchas, cus- goinalaca. çiiita-percha; hervas em bruitalptast Embalagens Plásticas S. A. sas, pincéis. prendedores de papéis. per- cuzeiros. coadores, distintivos, dobra- to, juta, lã em bruto, madreperola, lar.
São Nuii.
cevejos: réguas.. stencis, separadores diças, enxadas, esferas, engates, esgui- fim, manganez, minérios, madeiras brupara arquivos sinetes, tintas para es- chos, enfeites de metal para automóveis, tas. acabadas, semi-acabadas, aPlainaITALPLAST
crever. tiralinha, tintas- para carimbos. espurnadeiras formões, !vices, ferro pa- das, e compensadas; pacr, óleos em
EMBALAGENS
tintas para duplicadores, tintas para im- ra cortar capim, ferrólhos, facas, fa- bruto; paina.' parafina, pasta de papel,
pressão, tintas para desenhos, aparelhos cões, fechaduras, ferro comum a cai.: de madeira, de algodão ou lã. pedras,
PLASTICAS S/A
para tirar cópias. pastéis de tintas para vão, fruteiras, funis, formas para do- pélas de animais, penas, .penugens, pias.
,
escrever e desenhos, máquinas - de en- ces, frigideiras, ganchos e guarnições sava, pise, polpa; raizes, rami. resinas;
de metal, grelhas, garfos, ganchos pa- sebo, serragem; talco, terra cota. turfa
dereçar, máquinas. registradoras
Nome comercial

TOTALBRONZ
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Minébra — Minérios Brasileiros S. A.
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São Paulo
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MINERACÃO E INDUSTRIALISAÇÁo

Nome comercial
Termos as. 611.422 e 61L423, de
8-10-63
Marfinite Produtos Sintéticos Lida:
São Paulo

MARFINIT
• '1nd. Brasileira-

Classe 15
Para distinguir: Artekatos de ceramiza
porcelana, faiança, louças vidraça, terra-cotta e barra para uso caseiro. adom
nos, fins artísticos, fins industriais, e
instalações sanitárias. banheiros. bacias.
bides, vasos, sanitários, e.scarradeiras.
lavatorios, cubos, vasos, vaeetas gruas. pilões, comedores para aves pipos,
potes e cadinho, almofarizes, pratos, para ornamentos, globos, colunas moringas, talhas, alguidares, bebedouros jardineiras, centro de mesas. mol ivairas saladeiras, balastres, tijelas, sopeiras jarras. cofres, caldeirões, panelas assadeiras, doseiras, bandeijas, bules, manteigueiras, saladeiras, bombontere. frigi
deiras, porta-loias, chicaras, ires. copas.
taças, pratos, leiteiras, botii at. garra
fas. lava dadas funis, pede;tais, terri
nas, porta pão, taboletas, :;orta-frios
serviços para chá e café, para almoço e
para refrescos. em chepots, e palitziras
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argi.
la , areia, azulejos, batentes. balaustres
blocos de cimento, blocos oara pavimentação, calhas, cimento. cal, cré
chapas isolantes, caibros, zaixilhos,
limas, chapas para coberturas. caixas
d'água. caixas de descarga. pura lixo,
edificações pretnoldadas estuque. emul.
ao de base asfáltico. esta..as esquadrias. forros, frisos, gesso, grades, -Ianelas. estruturas metálicas p a ra constru.
ções. lamelas de metal ladrilhos, lambrita luvas *de junção. 'ages, lageotas
material isolante contra Ho e calor
manilhas, massas para eveatenentos de
paredes. madeiras para construções mosaicas produtos de base -ufania°. produtos para totrnar anaermeabilizante•
a sargamassas de cimento e cal hidrá
lica, pedregulho. proataas betuminosos
imnermeabilizantes !otaados ou zoá outras formas para revestimentos e 'Jutros
usos nas construções. persianas. placas
para pavimentação. peças nrnamentais

de cimento ou gesso para telOr e pare_
des, papel para forrar casas massas

antiaruidos para uso nas ..onstruções,

parquetes, portas, portões pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de coa.
actotelhas, tacos, tubos de ventilação
tanques de cimento. vkass., vigamento•
vitrõs. venezianas
Têrmo n.° 611.424, de 8-10-63
Casa dos Pios Lutaif S A.
São Paula

Casa dos Fios
Classe 22

Titulo

• Tétano ^9 611.425, de 8-10-63
Motoper Distribuidora Paulista de Motores Diesel Ltda.
São Paal"

condensado; leite em pó, legumes; em
conserva, lentilhas, linguiça, muro; autua alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, mai:array, massa de tomate, mel e melado, mate, massas. para mingaus. molhos 'moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, na
zes; óleos comestiveis, ostras, ovas;
pães, paios. pralinês, pimenta pós para
pudim pickles, peixes, presuntos, patês, e petit-om pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para ant.
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
• Int. Brasileira
sanduiches, salsichas, saimes sopas ia..
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
trutas; torradas, tapioca. Minaras, talhaClasse G
\ Para distingair: Máquinas e partes de rim, tremoços, tortas, tortas para alimáquinas para ta..las os fins industriai:: mento de animais e aves. tomões, touca,
cunho; vinagre
Máquinas ,de rosquear: serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferTênno n. a 611.427, de 8-10-63
ramentas e placas para tornos, geraOscar Serapião
dos Santos
,
dores, plainas, máquinas de lutar e cenBahia
trar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadoras adaptados na construção e conservação de estadas. mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretas
FARINHA
Dl
e outros fins industriais, elevadora; máBANANA
quinas desempalhadoras, descascadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
•
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras, fresas, politrizes, trair-dias
tesouras mecânicasatupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores.
PRO0,1705
0...11tHT1C.01
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
"13RA,SII:
pistão para todos os fins, ar.ates, cal'e.
r
FAIMM•
deiras e turbinas, injetores rara calKJ/4COMUM.
deiras, válvulas e transportadares automáticos de alta e baixa pressão.
prensas hidráulicas, martelos mecanicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou co.tadoras para usiClasse 91
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
Insígnia comercia)
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras.
Termos ns. 611.428 a 611.431, de
meadeiras, rolos e roletas, brunidoles
8-10-63
para cereais, máquinas para fabr or
Produtos Industriais e Lavoura Pil S. A.
papel e máquinas para t.abricar papei e
São Paulo
máquinas de impressão, dinamea
receptáculos
.

Termo n? 611.426, de 8-1G.63
Oscar Serapião dos Santos
Bahia

Ind. Brasileiro

FARINHA DE BANANA "
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•

. Classe 41
Alcachofras, aletria, alho.- asParwIS
açucar, alimentos para animas, amido
amendoim ameixas. amêadoas. araruta.
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azeitonas: banha. bacalhau. .batatas. balas
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café eus pó e aas grão, :afearão. canela
em pau e em pó. cacau carioca chá.
caramelo& ct.,..colatea, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite cremes
alam Micios crocatte.s. compotas. cais.
gira coalhadas, castanha cebola condi.
mentos para alimenton colorantes
chouriços. dendê. doces. doces de frutas. espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas. axtratc da tamate, farinhas alimentícias favas, féculas, flocos, farelo fermento s feijão
figos, frios, frutas sêcas. naturais e cris.
talizadas: glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de hieo aelatina.
2oiabada, ga'éias. herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, angolas. leite.

•
Classe 1
Azul da prérsia, azul ultramar, alumimo em pó para pintura, ácido nítrico.
- aiurnen, água oxigenada, água raz, álcool para fins industriais, alvaiade,
anti-corrosivos, ácido arsênico brilhantes a óleo, bromoreto de amônia, bicromatos, cloreto de sódio, cloreto de
amônio, cloreto de potássio carbonato
de sódio, corantes para uso ila indústria
mineral, creosoto para indústria, carbonato -de magnesia, clareto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
preparada, glicerina para • aso na indústria, • hiposolfito de sódio. iodo reto
de amônio, idrosoltito, laca, massa à
base de óleo para correção de pintu-as,
nitrato, óleos, potássio de sódio. potássio p ara uso na indústr i a secantes
para tintas, sais de, araênico usados
na indústria, sulfatos, tintas tintas a
álcool, vernizes a a'cool
• Ciaste 2
Para distinguir: Acido fanico ara fitos
sanitários, adubos ara agricultura e hor&altura, água de cal. (desinfetante)

PREÇO DO NÚMERO DE . 110JE: CR$ 2,00

Janeiro de 1964
água oxigenada, bactericidas, banhos
ara carneiros, cloreto de cal para desista
facção, preparado de creosoto para de-.
sisfecção, preparado defumador, preparados desinfetantes, pastilhas para des.
tuir insetos, pó para, proteger os carneiros contra mascas, pós inseticidas e
para destruir pragas, agua de potassa
para fins sanitários, preparados para
destruir pulga se piolhos, preservativos
para 41Ores naturais, sabão e preparado
para lavar cachorros, sais para fins agricolas, horticulas, veterinários e sanitários, formicidas, carrapatecidas. salitre
do Chile, cloretos de zinco, sulfato de
zinco, loções medicamentosas para uso
veterinário, muricidasa vacinas, &aros especificos e reagentes para fins veterinários. ernbrocação para animais, loções
medicamentosas, para uso veterinário,
preparados para esterilizar instrumentos
• cirurgicos
Classe 3
Para distinguir: Produtos farmacêuticos
em geral. (Remédios)
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material

plásticos e de nylon: Recip.entes fabricados de material plástico. ..evestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules banda:as,
bases para telefones, baldes, bacias,
bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruze•as,
caixas para acondicionamestra de adimentos. casas , de mátartal plástico'
para baterias, coadores, copos. canecas,
colheres, conchas, cestas para pio. cestinhas, capas para álbuns e para livros.
cálices. 'cestos, castiçais para ve'as,
caixas para guardo de objetos cartuchos,
coadores para chá. .descanso para pra
tos. copos e ccpiohos de plástico para
sorvetes, caixinhas de plástico para sorvetes, colherinhas. pasinhaa. variado°i
de plásticos para sorvetes, torminhas
de plástico para sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos, para óculos. embalagens de material plástico para sor- •
vetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, entalias para automóveis, escoadores de pratos. massas meti-

ruidos, formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens, tios de celulose,fechos para bolsas. facas. guarnições.
guarnições para chupetas e mamadeiras •
guarnições para porta-blocos. varai.
ções para liquidificadores e para batedeiras de frutas e legumes. guarnições
de material plástico para urensilios e

objetos, guarniCõçs para bolsas, garfos,
galerias para Cortinas, jarros. laminados
plásticos, lancheiras. tnanteuileiras. malas. orind.s, prendedores de roupas. puxadores para móveis, pires, pratos. pali-

teiros. pás de cosinha. pedras pomes arficiais porta-pão. pulseiras para relógios. protetores para documentos. puxadores de água para uso doméstico.
porta-copos. porta-n,quels. porta-notas.
porta-documentos. placas. rebites, roda
nhas. recipientes, suportes. suportes rara
ladrilhos e adesivos para azulejos.
peças. carretéis para tecelageco e guarnições de material plástica para indústria redil. colas usadas nas indústrias,
guardanapos. saleiros, tubos. tigalas.
tubos para ampolas. tubos para serin-

gas. , travessas, tipos de material plástico. sacolas. sacos. saquinhos. vasilhames para acondicionamento vasos xicaras. colas a frio e colas ião incluidas
em outras cl wes, para borracha. para

curtumes, para rnarcineiros, ostra caro'nteiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedrae para afiar.
esmeril em pedra, eia pó. err disco
em pasta para afiar. moer e desgastar

rebolos, adesivos para tacos. adesivos
de calçados

