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REVISTA DA PROPRIEDADE IIOXPEDIENTE
Notificaçdo
INDUSTRIAL

Constamtinos Nicolopoulos. - Cumpra a
RIO, 21-1-1963
N. 108.003 - Philippe Gostava exigência
•
Meyer. - Cumpra a exigência.
N9 122.276 - Boving - And Co.
Atlanta Sociedade Anônima - InN. 108.133 • - Balthasar Sippel. United, -- Cumpra a exigência.
dústrias Médico Odontológicas - No - Cumpra a exigência..
pedido de pagamento do segundo triéN9 122.302 - Heitor Mario Mari.
N. 110.416 - Thompson Ramo
nio da patente número 2.388 - mo- Wooldridge Inc. - Cumpra a exi- -- Cumpra a exigência. •
delo Industrial. - Concedo a prorro- gência.
N. 122.597 - Giovanni Cardinale.
gação do segundo triénio noa tèrmos
I N. 111.504 - Bertam Amai:1 Wil; 1 - Cumpra a exigência.
do parecer da Divisão Jurídica.
soa. - Cumpra a exigência.
N 9 122.649 José Paulo Galharuse Ema jalowsld - no pedido de
Costa .45 Companhia do Rocha. - Cumpra a exigência,
N. 111.819
cancelamento "ex-officio“ da patente I Limitada.
- Cumpra a exigência.
53.961 - privilégio de invenção. N9 122.655 Sebastião Borges
N. 111.951 - Grunbilp do Br,Isil, Carvalho. - Cumpra a exigência.
Nada há que deferir no pedido de
cancelamento "ex-officio", em face dos Sociedade Construtora, Industrial e Co
N 9 122.658 - Massashi Sumida.
laudos técnicos que evidenciam a im- marcial Ltda. - Cumpra a esigèn-. - cumpra
a exigência.
eia.
procedência das razões alegadas, não
N
9
122.723 - Peças Muvilop de
sendo, pois. o caso de aplicar-se o arDunlop - Rubber
N. 113.053
tigo 80 do Código.
Cumpra a exi. Parabrisa Ltda. - Cumpra a sal..
Comppy Limited .
gência.
Onda.
Expediente da Divisão de Privilégios
N 9 123.002 - Farbenfabriken Ba.
N. 113.343 - Unilever N.V. de Invenção
yer Aktiengsellschaft. - Cumpra a
Cumpra a exigência.
exigência.
Notificação
N. 113.428'- Dunlop Rubber Com1‘19 123.149 - Cora Products Com.
an Limited - Cumpra a exigénRio, 21 de janeiro de 1964
pany. - Cumpra a exigência.
N9 126.167 - Amadeu Baptista de
Uma vez decorrido o prazo de reN. 113.753 - Bata Limited. - Mio. - Cumpra a exigência.
curso previsto no artigo 14 da Lei Cumpra a exigência.
N9 126,260 Gebr - Bohler & Co.
número 4.048, de 29 de dezembro de
N. 114.148 -- Rohm é Hass ComAktiengsellschaft. - Cumpra a exi1961 e mais dez dias - para even- pany. - Cumpra a exigência.
gência (republicado).
tuais juntadas de recursos, e do mesmo
120.827 - Bendiz WestinghouW 135.820 - CacilIo Poggi de
não se tendo valido nenhum interessado seN.
Automotiva air Brake Company. Araujo. - Cumpra a exigência.
ficam notificadoi os requerentes abaiCumpra a exigência.
• N 9 150.019 - Paulo Affonso Loxo mencionados a comparecer a éste - N.
120.835 - Actfengesellschaft yola. - Cumpra a exigência.
Departamento- a fim de efetuarem o Joh. jacob Rieter & Cie. - Cumpra
N9 103.366 - Kopkera Company,
pagamento da taxa final concernente a exigência.
Inc. - Cumpra a exigência (repuexpedição dos respectivos certificaN. 121.582 - Atma Paulista, So- blicado).
dos dentro do prazo de sessenta dias dedada Anónima, Indústria e Comér149 105.410 - C. F . . Confecções
- na forma do parágrafo único do cio. - Cumpra a exigência.
Francesas Reunidas 13. A. - Indúaartigo 134 do Código da Propriedade
N. 121.605 - leais Payeton, Heis.. tria e Corarei°. - Cumpra a exiIndustrial.
ri Lefaure, Robert Quiliery e Etablis. gência (republicado).
sarnenta Schmitt, Bruneton et Morin.
N9 112.398 - Moeller & Neumatui
Privileg'o de Invenção Deferido
- Tomem conhecimento do parecer G.M.B.H.
- Cumpra a exigência
técnico.
Termos:
N. 121.682 - Werner Hugo Wi. - (republicado).
N. 112.240 - Calça de Cós elás- Ihelm Schuller. - Diga o requerenDiversos
tico distensivel. Requerente: Frederico te.
N. 122.045 - American Cais Com,/ IST9 116.568 - Alberto Pires de
Jean Marcel 1-febras - republicado
panv. - Cumpra a exigência.
por ter saldo com Incorreções.
Lima - Manoel Fernando
N. 122.077 - Gebruder Buhler. Araujo
Roderjan
de França - Privilégio de
Desisténcia de processo
.
- Cumpra a exigência.
Invenção. - Arquive-se (republiI DZ. 122.077 -- G"hinder Bubler -- cado) ,
Ci/ag Chemie Aktiengesellschaft - ;(5~ ,n n P"WRCirt.
116.788 - Mut Lowenstein
declara a desistência do pedido de pri- I N. 122.102 - Indústria de Artefa- S.N"
A. Fábrica Aliança de Artefatos
vilégio de invenção - Processo para tos de Mad&ra Astra Ltda. - Cum- de
Metais - Privilégio de Invenção.
a produção de novas pirrolidino Dia- ara a nyi ll A R C` a.
Arquive-se.
nas - termo: 120.753. - Anote-se
N. 122 1 g4 - Noel Litvin. Ne 142.248 - Antonio Farid a desistência e arquive-se o processo. Ctaralra R pxlakimp.
Bechara - Abl-Nahed - Pri.
- Republicado por ter saldo com InAlfred M. 1V1oen. Said
N. 122 165
vilégio de Invenção. Arquivem.
correções.
- Cumpra a exigência.

Exigências

j N 9 122.232 - Mihail

Rio, 21 de janeiro de 1964
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art.. 14 da Lei
n9 4.048 e 29-12-61 e mata dez dias
- para eventuais juntadas do ré.
cursos, e do mesmo não se tendo
valiC.D nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a este
Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa final concernen.
tes a expedição dos respectivos cer.
tificitdos dentro do prazo de sanem
ta dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS

N9 liai ; 23 - R .E.M.A. - Classe
8 - Racho Eletricidade Mecanica
Aplica. 1.,udit..
IN79 29/,o10
Printexol - classe 1
- Printex Ind. c Cora. Quimica
S. A,
•
N9 297.616 - Printopon
classe
1 - Praticia Importadora S. A,
N 9 297.617 -- Printopal - classe
1 - Patricia Importadora S. A.
N9 242.535 - Cercapage 16 - Page 5, A. Ind. e COMé....e.
N 9 362.568 - Jeans - cia-se
- Seara Roebuck S. A. Comércio
e Indústria. - Com exclusão de
bolsas.
N° 370.020 - Liuice - classe 49
- Lidice S. A. Indústria e Cornércio de Plásticos.
N 9 371.446.- "J, B." - classe 13
- ,Tacoby Bender Inc,
N' 371.447 - "J. B." - classe 13
- Jacoby Bender Lm,
N• 398.851 - Miuto Bem 100 classe 3l - São Paulo •Alpargatas
S. A.
N9 399.164 - Sicol - classe 17 Sicol Sociedade Importadora e .Co.
marcial Ltda.
N9 413.078 - Bel Drink - classe
41 - Destilaria Bel Dririk Ltda.
N 9 413.079 -. BeLDrink - classe
4. - Destilaria Bel Drink Ltda.
N9 413.994 - Sumam - classe 42
- União de Bebidas Indústria •
Comércio Ltda.
N9 424.071 - G. M. B. - classe
36 - G. Haddad & Irmãos. - Com
exclusão de macacões.
N9 434.872 - Celbenin , - classe 3
- Bambam Research Laboratoriea
Limite&

•
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iiIÁRIO OFICIAL (Seção El)

- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicação nos
OEPARTAME .NTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriarnente, até às
elna TO* Ga PIAI
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BR I TO FEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
cNFS
saftveco os putio./çAçass
CO4EFII IDA amaça° os oneos.çÃo
11,30 horas.
FERREIRA
ALVES
MURLO
FLORIANg
GUIMARÃES
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, desaçAo se
verão ser formuladas por es~AR. do blielded• d •n4mdlabellm 40Ompartabenene.
crito, à Seção de Redação, das
Namlenat I• Prepoladande ilnduestriffill aba kagneolt4Ple
• às 17,30 horas, no máximo
4. Indoeltrla CienianMe
até 72 horas após a salda dos
tropearas fill• 11( IcIn p soo Departamento ao Imponhas WiliCional
s
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
'dactilografados eiautenticados,
FuNmoN.taioa
ressalvadas, por quem de dl- RapARTIOEs E PARTICULAZEZ
reit" rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o
Cr$
000,00 Semestre • . . Cr$ 450,00
Semestre
.
•
exterior, que serão sempre
Cr$ 1200,00i Ano . • • . . • Cr;
900.00
anuais, as assinaturas poder- Ano •
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer época. por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,001 Ano. •
Cr$ 1.000100

EXPEDIENTE

- As assinaturas vencidas

poderio ser suspensassem parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em
a verificação do prazo de vali- que findará.
dade de soas assinaturas, na A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
?til:rima, de trinta (30) dias.

1•1 9 435.184 - A Gravata da Sorte
N a 435.317 - Plenogastro - N9 399,755 - General - classe 21
classe 3 - Cristovão Cohnobo Lis- - General ráquinas S. A. Indus- - classe 36 - Manufatura de Gratria e Comércio.
boa.
vatas e Lenços Duplex S. A.
N 9 436.103 - A Sola Que Não
N9 402.887 - Mayra - classe 41
N9 479.645 - Alvorada Mate SoDescola - classe 39 - São Paulo
lúvel - classe 41 - José Brito de - Bar e Café Mayra Ltda.
N 9 402.941 - Buri Classe 36 - Alpargatas S. A.
Carvalha,
Tecidos Buri S. A.
N 9 436.439 - A Loja Simpatia da
TITULO DE ESTABELECIMENTO N9 402.942 - Buri - classe 37 Cidade - clalse 8 - 11 - 15
17
DEFERIDO
- 28-49-21-27-40-26
- &saldos Baia S. A.
413.207 - Panificação São Tia- - 14 - 9 - 35 - Caaoy El. A.
N* 369.693 - Santista - classe 33 goN 9Maior
classe: 41- 42 - 43 (mpohtação e Comércio de Artigos
- Hidrá,ulica Santista Ltda. -- - Antonio -Sobral
Domésticos.
da Fonseca.
Art. 117 w 1.
Dr° 413.244 - 100.- Sem Igual N* 432.9% - Depósito das Lou- classe 42 - Milton da Silveira.
NOME COMERCIAL INDEFERIDO
ças - classe: 14 - 15- J. B. PL.
menta & Cia. Ltda. - Art. 117 N9 413.786 - Deacè - classe 3 - N9 369224 --• Ceibrasil Cia. EngeInstituto Medica menta Fontoura nharia e Indústria - ceibrasil Cia.
n* 1
S. A.
.
Engenharia e Indústria,
N9 435.439 - Edifício Presidente
N 9 417.345 - Brasília - classe 6
Prudente de Morais - classe 33 TITULO DE ESTABELECIMENTO
Fraiha Anda Engenharia e C,onatru. - Manoel Ambrosio Filho 5, A.
INDEFERIDO
Indústria
e
Comércio,
ções S. A. - Art. 117 w 4.
N. 420.158 -a- Time - classd 44 - • W 432.983 - Varejo e Atacado
Marcas Ind , feridas
Cia. de Cigarros souza Cruz.
das Louças -- classe 14 - 15 Cia. Ltda.
Tradeguacha - - I. 13, Pimenta
430.757
ro 150.588 - Cemetc - classe. 8 ,
N 9 432,990 - Indústria das LouCia. Internacional de Indústria e classe 5 - Tradegaucha Ltda.
ças - classe 14 - 15 - J. B. PiCom érc: a
N* 434.934 - Superdisc - classs menta Sc. Cia, Ltda.
N9 150.660 - C. M. T. C. - 8 - Companhia Industrial de Discos.
classe 8 - Cia. Internacional de ln- No 435.249 - Supermetálico - N 9 42 94 - Fábrica das Louças
- classe 14 - 15 - J. 13, Pimenta
dústria e Comércio.
classe 2( - Mario Massaro e Carlos &
Ca, Ltda,
N* 313.547 - Bandeirante - cias- Mas.t u.
I N : 432.995 - Distribuidor das
se 31 - Autd Bandeirante Ltda. •
'Louças - classe 14 - 15 - J. B.
Fra\SE DE PROPAGANDA
. N9 345.870 - Gaio - classe 41 Piment a & Cia. Ltda.
INDEFERIDA
CereiJo Comércio e Representações
Ltda.
ExiSiências
Ny 432.136 - Cost Uma Organiza- çZia
N9 378.273 a Serviço da Telefônica do • BraN* 209. (j44 - E. Oldendorf. alasse 3 - Cano Erba S.P.A.
sil - classe 33 - - 8 - 11 - 32 Cumpra
classe 43 - Cost Comp. Organização
N9 378.445 - Garnise
de Ser.. DT* 4. a exigência.
..J.7-13 - Manoel Albuqueia
- Indústria e Comércio de Bebidas viço Telefônicos.
, que Filho.
Cumpra a exigência.
•
Galo Ltda.
anui Também cal N* 435.442 - Fraiha Árida EngeN., 394.803 - Unique -- classe 36 Ny 432.770
- Menezes Costa Indústria e Co- Remédios Valem Milhões - classe; nharia e Construções S. A. 50
33 - Editôra Lar Feliz S. A. j Cumpra a exigancia.
mércio de Roupas S. A.
N9 432.771 - Economize Tostões e
N.9 396.951 -- Ouro Verde de Tau. Ganhe Milhões - classe: 50 - 33
Diversos
baté - classe 41 - Mario Luiz Pai. - Editôra Lar Feliz S. A.
N9 351.531 - Casas Gaio Maiai
xão Novais.
N' 398.347 - Hoffman Pancostura No 432.777 - Suas Compras Va- s. A, -- Aguarde-se,
50 - 33 - N* 3`3.393 - Wickes Corp.:reale:a
- classe 6 - Hoffmaa Paisoolitura lern Milhões - cl
Edifôra Lar Fe ::4 S. A,
I (United States Graphite Division)
7dáquinas Ltda.

..neiro de 1964
- As Repartições Públicas
eingw-se-Cio às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadási em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quant?
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário publico federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
• O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ .1,00, por ano

decorrido.

- Prossiga-se com as indicações
feitas e pela Seção.
384.007 Hermenegildo das
Dores. - Prossiga-se com a inch.
cação feita pela Seção.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESJUISAS
Notificação

ruo, 21 de janeiro de 199,
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n° 4.048 de z9-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
reLarsos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interssado, ficam na.
tificados os requerentes abaixo men.
cionados a Comparecer a êste Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa 'final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessen.
ta dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
Nv 380.698 - Mop1an - classe 4
Montecatini Societa Generale Pez
L'Industria Mineraria e Chimica. •
N 9 397.523 -- Voz Fantasma -classe 6 - Indsiltrias Vilares S. A.
N9 415.923 - Corcovado - classe
36 - Fábr:ca de Calçados Corcovado Ltda.
N" 422.399 - Vianessales - classe 46 - Industrias de Águas Sani.
tárias Vianessales Lttia,
Nv 422.8S - Fig. de Coã-ipasso e
Círculos - classe 28 - Fibratani
Usina de Tambores de Fibra Ltda.
N 9 422.991 - Regência - .classe
45 - Agostinho Lia.
N9 423.577 - Kica - classe 36 Pedro Diamante & Cia.

Sexta-feira 24

DIÁRIO OFICIAL (Seção M)

IsT• 437.326 - Berryloid - classe
N9. 424.105 - Vallarino - elass* N 9436.764 - Compac - classe 11
- José Murilla Bozza CIL Ltda. 17 - Marietta do Brasil Indú.sSria
2 - Pioro Vallarino Ganoia.
N9 424.106 - Vallarino - Glasse - Com exclusão deferragens e fer- e Comércio Ltda. - Com exclusão
de móveis de aço para escritório.
ramentas.
▪- Fiero Vallarino Gancia,
N9 437.613 - Ella - Claihaa 5 N9 424.523 - Hinterland - Glasse
1%19 436.825 - Lifenil - classe 48
Ainterland Representações 141.. - American Cosméticos do Brasil Indústria e Comércio Ella Ltda.
▪
N 9 437.642 - Perfodur - classe
Ltda,
nitada.
27 - Eucatex S. A, Indústria e
N9 436.847 - Atrazul - classe 10
N 9 424.613 - Declin - classe 36
Comércio.
- Laboratórios Bruneau S. A.
Meregall & Cia. Ltda.
classe
' ontrole - classe
classe 36 N o436.850 - Chantealer N 9 437.676 - O C
N 9 424.626 - Gesyda
40 - Chantecler Móvcis e Decora- 32 - Almitric Sobral Bazin.
- Merega/11 & Cia. Ltda.
N V 437.695 - Firma - classe 46
N9 425.149 - Monalisa - classe ções Ltda. - Com exclusão de ban- Mario Affonso Silva,
dejas.
- Calçados Monalisa Ltda.
9 437.827 - Lirio Branco - elas.
N° 435.854 - Auxiliar - classe seN50
N 9 426.422 - Tizil - classe 42 - Soe, Lirio Branco Ltda.
38 - Indústria Papel e Celulose AuIermógenes Ferreira Pessanha.
N 9 437.910 - Cred Cheque - clasN 9 433.125 - Sodiprel - classe xiliar Ltda. - Com exclusão de
se 50 - Gilberto Munia Coelho.
;() Sodiprel Expansão Associada mata-borrão,
Helice - classe 8 N 437.913 - Sortedred - classe
N° 436.857
Ltda.
9
- Octaviano Ravagnani.
N 9 434.421 - Azulai - classe 50
classe 50 - Paulo Cesar Stehling,
N9 436.878 - Melleretas
- Representações Azulai Ltda.
N9 437.914 - Sorteário - classe
3 - Sandoz S. A.
N9 434:514 - Canal 100 - classe
50 - Paulo Casar Stehling,
Belfasin
classe
1
W
436.922
- Carlos Niemeyer.
classe
N9 437.917 - Reporter
elas. - Bohme Fettchemie Gmbh. "
Transvasin
N 4 434.516
Robonil, - classe 3 41
Zebraz & Guimarães.
N9 436.931
=e 3 - Lloyd Hamol Limite&
N° 434.860 - Athanase - classe - Laboratórios Moura ,Brasil Or.
N 9 437.926 - Einbu-Guaçu 16 - Indústrias Qu i micas Athanase lanclo Rangel S. A.
classe 15 - Sociedade Equipe de
N°
436.948
Recuerdo
classe
Ltda.
41 - Comp. Curvelana Agro-Inclua. Ceramistas "Embu-Guaçu" Ltda.
N 9 434.864 - Foto-Novelas e Fil. trial.
N9 437.936 - Ethicon - classe 4
, nes - 'asse 32 - Editóra de Re.
Ethicon Inc. - Com exclusão de
W 436.960 - Saião - classe Covistas Sociais Ersol Ltda.
agentes fibrilatórios.
mércio e Industrial Natal.
1` 7 V 435.358 - Espumanil - 'classt;
N9 437.938 -Bird'S-Eye - classe
W 436.983 - Campear - classe
39 - Espumanil Indústria de Arte. 21 - Conde Louis Karolyi.
23 - Cia. Johsou. & Johnson da
ratos de Borracha tda. - Com ex.
Memic - classe 5 Brasil Produtos Cirúrgicos. - Com
N 9 436.992
31usão de lâminas de borracha para - Memic Metais Militares Indústria exclusão de fitas, sanefas, guarnidegraus e listas de borracha para e Comércio Ltda. - Com exclusão ções e manquis.
lanellas e portas.
de cimento metálico e couraças.
N9 437.957 - O Cabeleireiro N° 437.040 - Pedra Bonita - classe
N 9 435.551 - Zolnov - classe 3
3 2- Arte e Penteadoa Pu.
- Bulias S. A. Laboratórios Far. classe 50 - Pedra Bonita Adminis- blicidades Ltda.
Agrícola
Ltda..
e
tradora
macêuticos.
N 9 437.050 - Gemnier - classe
N 433 ,090 - Petronius - classe
N. 435.763 - Radosecur - classe 47 - Ross Gemines Gear do Brasil 8 - Electro Comando Ltda. - Com
1 - G. H. Boehringer Sohn.
Comércio e Indústria
exclusão de benjamin.
N9 435.769 - Forociben - classe
39
classe
437.057
Ginete
N9
-Produtos Quimicoa Clba 5, A.
INStGNIA COMERCIAL, DEFEN 9 435.791 Brasbotte - classe - Marien S. A. Indústria e ComérRIDO
cio.
Com
exclusão
de
lâminas
de
)1 - Ind. e com, de Barcos Braso
borracha
para
degraus,
lençois
de
botte Ltda. na classe 21.
14 9 436.342 - Ferteco S, A, borracha; amortecedores e estrados. classe
33 - Ferteco S, A. AdminisN 9 435.797 - Milcos - classe 32 • N9 437.058 - Ginete - classe 5
Milcos 'ru g osa de Livros Ltda. - Marien S. A. IndKstria e Comér. tração e Isómento Industrial - Artigo 114.* "
N 9 435.821 - Durafreg - classe cio.
N 9 436.811 - C,obe - classe 33
- Lucille Valliere.•
N9 437.059 - Ginete - classe 47
- Comp. Brasileira de Estruturas
e
Marien
S.
A.
Indústria
ComérN9 435.832 - Derbinil - classe 22
Bobe.
cio.
Remil S. A. Indústria Textil.
Ginete - classe 1
1\19 43S.060
1' 9 435.909 - Sorbolax - classe 3
NOME CIVIL DEFERIDO
Marien S. A. Indústria e Comér= Opoterápica Nespa S. A.
cio
N 9 435.910 - Revista Drogas e
N9 436.076 - Santos Bandur InGinete - classe 46 corporação
Jedicamentos - classe 32 - Fran- N9 437.061
e Venda de Imóveis LiIndústria
e
Comér.
- Marien S. A.
,Isco Rubens Castelo Branco.
mitada
Santos
Bandur Incorporacio
ção
e
Venda
de
Imóveis Ltda. N9 435.917 - Gravata TW EsporN9 437.068 - Cotita - classe 23
e - classe 36 - Thomas J. Wi- - Cia, Fiação e Tecelagem As- Art. 109.
Jorg,
sumpção.
1n1.9 435.609 - Associação dos Empregados no Comércio do Rio de JaRivera - classe 41
N 9 435,922
Cofita
classe
24
N 9 437.069 . neiro - Associacao dos Empr.4sAntonio Augusto da Cunha.
- Cia. Fiação e Tecelagem As.
dos no Comércio do Rio de Janeiro
N 9 435.596 - Classificação - sumpçáo
'lasse 32 - Editóra Civilização Bra- N 9 437*.074 - Vaca - classe 19 - - Art. 109.
:fieira S. A,
Companhia Agropecuária Veca.
SINAL DE PROPAGANDA
N° 435.984 - Carmancini - classe
Nebema - classe 1
N' 437.076
DEFERIDA
- Representações Carmancine - Becker t: Co. Limited.
atlas
Kitformy - classe
N 9 437.119
IsT9 436.050 - Emblemática - 8 - Manoel Baptista Sampaio Isi" 437 .597 - 2.igin Prolis..lotne
'lasse 6 - Sealed Power Corpora. Netto.
- classe 6 - Elgin Fábrica de Máquinas de Costura Sociedade Anônifon.
i‘1 9 437,310 - 'Brothere - classe ma - Art. 121.
,N 9 436.196 - Impala - classe 44 17 - Marietta do Brasil Indústria e
•
Fábrica de Cigarros Sudan S. A. Comércio Ltda. - Com exclusão de
NÓME COMERCIAL
Nv 436.335 - Produtos D.S.A. - móveis de aço para escritórios.
DEFEDIDO
lasse 10 - - Metalúrgica Dentária N9 437.313
Barry - classe 17
:anta Apolonia Ltda.
- Marietta. do Brasil Indústria e N.
- Italcolor Tinturaria
N 9 436.340 - Perfusa - classe Comércia Ltda. - Com exclusão sde e Estamparia de Tecidos Limitada O - Engenharia de Fundações S.A. móveis de aço pára escritório.
Italcolor Tinturaria e Estamparia de
N9 436.376 - Rica - classe 10
N9 437.315 - Marietta - classe Tecidos Limitada -- Art. 109 - Rica Representações IndEstria e 17 - Marietta do Brasil Indústria e número 3.
:omércio Americano Ltda.
Cm - Sa. - Cm -clus"ão de N° 425.366 - Gráfica Urupes SoN o 436.423 - Tibet - classe 36 móvel d3 aço para escritório.
ciedade Anónima - Gráfica Urupes
Francisco Paolillo.
- YVel - classe 1 N9 •
N 9 436.706 - Consul - classe 37 Mars-sts SI) Brasil Inchlatria e Co. Sociedade Anônima - Artigo 109 número 2.
Tecelagem Parahyba S. A,
mércio Ltda.
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N9 425.465 - Adriano Ferrianl
Sobrinho' • Sociedade Anônima Massas
Alimenticias - Adriano Ferriani Sobrinho Sociedade Anônima Massas
Aliment'icias - Artigo 109 - número 2.
N° 435.479 - Eastman Brasileira
Sociedade Anônima Administração e
Participações - Eastman Brasileira
Sociedade Anónima Administração e

Participações -• Artigo 117 - núm..
ro 1.
NI' 437.672 - Ouro Verde Companhia de Seguros - Ouro Verde
Companhia de Seguros. - Artigo 109
- número 2.
Na 437.781 - Empresa de Transportes Rex Limitada - Empresa de
Transportes Rex Limitada - Artigo
109 - número 3.
TITULO
DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N° 420.463 - Churrascaria Carte
- classe 41 e 44.213 - Churrascaria Cante Licitada - Artigo 117
número 1.
N° 431 .289 - Expresso Luso
Brasileiro - classe 33 - Jo sé Paulo
de Andrade - Artigo 117 - número

1.

N 9 434.375 - Pinta 0-7 - classe
33 - Waldemir Carneiro de Albuquerque.
N 9 435.924 - Companhia Admi.
nistradoru Solex - classe 33 Companhia Administradora Solex -Artigo 117 - número I.
IP 436.174 - Spaço - Arquitetura e Construções - classe 33 Spaço Arquitetura e - Construções
tintada - Artigo 117 - número 1.
N° 436.273 -- Saião Internacional
de Automóveis - classe 6, 7. 8, 11.
21, 33, 39 e 17 - Alcantara Machado Comércio e Empreendimentos
Limitada - Artigo 117 - número I
- Incluindo-se a classe 39 'também.
1•1° 436.781 - Salão Internacional
de Automóveis - classe 6, 7, 8, 11,
21, 33, 39 e 47 - Alcantara Machado Comércio e Empreendimentos
Limitada - Artigo 117 - número 1
_._ incluindo-se a classe 39 também.

N' 436.282 - Salão Internacional
de Automóveis - Classe 6. 7, 8, 11,

21, 33, 39 e 47 - Alcantara Machado Comércio e Empreendimentos
Limitada - Nas classe 6, 7, 8, 11, •
21, 33, 39 e 47 - Artigo 117 -

número 1.

Nó 436.283 - Salão Nacional de
Automóveis - classe 6, 7, 8, 11, 21,
33, 39 e 47 .- Machado
Comércio e Empreend mentos Limitada
- Artigo 117 - número 1 - Incluindo-se a classe 39 também.
N° 436.291 •-•- Saião Internacional
de .A:Ii011315VCi$ •••• classe 6, 7, 8, 11,
21, 33, 39 e 47 - Alcantara Machado Comércio e Empreendimentos
Limitada - incluindo-se a , classe 39
também - Artigo 117 - número 1.
N° 437.918 - Banco do Papai classe 33 - Arnaldo Lopes - Artigo 117 - mbnero 1.
EXIGÊNCIAS
N° 427.564 - 427.565 - Osbenco
Comercio Repreesntações Li mitada n
Cumpra as exiganclas.

Nu 436.401 - Drastosa Sociedade•
Anônima Comércio e Indústria de
• Meias - Cumpra a exigência.
N° 437.465 - ABS Sociedade
Anônima Participação e RepresentaCumpra a exigência.
ções
DIVERSOS
N u 418.655 - Companhia Telefôn:La Guanabara - Aguartic-se,
• ° 425.2;8
Jose Carlos de
Araújo Vicies - A g uardc-se .
437.976 --a. Çoaàoroil Tintas
So.;:edatie Anônima - Aguarde-si. •
ENPDIENTE DA • SEÇÃO DE
TRANSFERENCIAS E LICENÇAS.

Transferência e Alteração de Nome
• de Titular de Peocesso.s
Em 21 de janeiro de 1964
1STIC, Sociedade Técnica de Indústria e Comércio S. A. Transferência para -seu nome da marca Eil, número 264.794 .-- Anote-se a transferência.
•
•
Societe dez Usines Chimigues Rhone
Poulenc -- Transferência para seu
nome das marcas Quinio Stovarsol,
n° 280.936; Rhodione,- n° 287.520;
Rhodione, n° 287.511; Septazine, número 287.507. .-- Anotem-se as transferências.
Ernesto RothsZhild S. A., Indústria
e Comércio Transferência para seu
nome da marca Vally, na 284.272. Anote-se a transferncia.
Jamartin, Comércio, Indústria e Impoatação Ltda. Transferência para
seu nome da marca Wonder Weld,
n° 290.190. - Anote-se a transferência
Blemco, Importadora e Exportadora
Ltda. Pede para ser anotada nas
marcas Terradri, n° 290.586; Sulfotox,
a° 290.587; Sulfodan, n° 290.588.
As - alterações de nome da titular.
Anotem-se as alterações de nome.
Guanabara S. A., Comércio e Indústria - Pede para ser anotada no
titulo: Casa Guanabara, têrmo 261.925
a alteração do' nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
Transferência para
Nestlé S. A.
seu nome da marca Alaska, térmo núAnote-se a transfemero 392.611.
meia .
Cia. Ltda. •-•
Silvio Machado
Transferência para seu nome da marAnoteca ,Bankok, termo 413.392.
se a transferncia.
União Fabril Exportadora S. A. Transferncia para seu nome das marC.as Diamantina, trmo número 432.778; Liberty, termo 432.780;
Aviadora, treno 432.781; A.B.C., têr.
mo 432.783. •-• Anotem-se as transfe,
macias
Carbocloro S.' A., Indústrias Quimicas - Pede para ser anotada nas
marcas Carbocloro, termo 447.617;
Carbocloro, termo 447.618; Carboclo.
:o, termo 447.619 .- As alterações do
nome da titular. - Anotem-se as alterações de nome.
Listas Telefônicas Brasileiras Sogiedade Anónima, Páginas Amarelas
Nrransferencia para seu nome das marGuide, termo 38.027; Cacy
çes
ide, termo 398.028; City Guide, termo 398.029; City Guide, termo núMero 398.030; City Guide, termo número 398.031; City Guide, termo mi.
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Por.. despacho .do Chefe da Seçã.
Por despacho do Sr. Chefe da. Se- I
mero 398.032; City Guide, Guia da
Cidade, termo 398.033; Guia da Cida- Ição foi, mandado averbar o contrato de foi mandado averbar o contrato de em
Je, termo 398.034; Guia da Cidade, exploração da marca "Maggi"
re-1 ploração da marca; "Figua de Estrela
termo 398.035; Guia da Cidade, termo 398.036; City Guide, termo zune..
ro 398.037; Guia da Cidade, termo
398.038; Guia da Cidade, termo número 98.039 Anotem-se as transferênaias.
The Sydney Ross Co. - No pe•
dido de averbaçãci de um nôvo contrato de exp loração das marcas Philips, n° 159.705; Philips, a' 262.199;
Philips, n° 245.115; J. L. n° 222.189
P roprietária:,,
- Averbem-se os novos contratos de
.axploração, ilom o respectivo aditaProduits
A limentaires SM)
mento. Quando aos pedidos de anotaPropreetaria:
ção do cancelamento formulado por
Otodults A hmentalres 5/4.
Licenciada':
Sterling Products International. Incorporated, . nas referidas marcas. -.
Cia. Industrial e Come-rcial.
Pa lodusInal e Comerei,
AguaMem-se de acdrdo com as petiElzacitena
Brasileiá
abes de fls. - •
_ de P rodvIdS 0Jmumtares
Saibras, Salineira do Brasil Ltda. de Produtos A limentares) .
Na retificação do nome do termo número 419.225. Aguarde-se, a juntada, oportuna do termo 415.221.
gistrada 'sob n." 168.118 -- constante
do clichê abaixo, de propriedade de: - número 169.111 constaate do clichê
EXPEDIENTE DE SEÇAO DE Produits Alimentaires, S.À.- - esta- abaixo, de propriedade de - Prodults
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA belecido na Suíça e em favor de Cia. Alimentaires, S. A. - estabelgcido
Industrial e Comercial Brasileira ,cle na Suíça e em favor de Cia. IndusUSO AUTORIZADO DE MARCAS Produtos Alimentares - estabelecido trial e Comercial Brasileira de Produem S. Paulo - Brasil - Averbe-se o tos Alimentares - estabelecido em São
Paulo - Averbe-se o contrato de exArtigo 147 Parágrafo 1.° e 2.° do contrato de exploração.
ploração.

Código da Propriedade Industrial

Por despacho do Sr. Chefe da Seção
Por despacho do Sr. Chefe da Seção
Ria, 21 de novembro de 1964
foi mandado averbar contrato de. exfoi mandado averbar o contrato de exPor despacho do Sr. Chefe da Se- ploração da marca -- "Maggi" núme- ploração da marca - "MaggI" - na.
ção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca - "Maggi„

,Proprietária:
Produits Alimentaires Sh5
'Licenciada:
Cia. Industrial e Comercial
• .‘
Brasileira
• ..ae Produtos Alime'ritare

Proprietaria:

Produits Alimentaires S/A.
Licenciada.
Industrial e Comercial
#4:, Brasileira
•
de Produtos Aluneotares

ro 168.119 - - de propriedade de Produits Alimentaires, S. A. -' estabelecido na Suíça - e em favor de Cia. Industrial e Comercial Brasileira
de Produtos Alimentares - estabelecido em S. Paulo - Brasil - Averbe-se o contrato de exploração. -

,

DPIra
i.a "
"A: Pteol im
rsn:ee raáalidr:st'84: 1'$,e /s.
• Licen ci ad a .
Industrial e Comercial
Brasileira 4:.-,21
de

mero: 224.071 - constante do clichê
abaixo, de propriedade de: Produits,
Alimentaires, S. A., estabelecido na
Suíça e em favor de - Cia. Industrial
e Comercial Brasileira de Produtos
Alimentares - estabelecido em São
Paulo - Brasil - fAverbe-se contrato
de exploração.

•
-- número 156.771 - constante do
clichê abaixo, de propriedade de Prodults Alimentaires S. A., estabelecido
rtz Suíça e em favor de Cia. Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares, estabelecido em São
Por despacho do Sr. Chefe da Seçgo
Por despacho do Sr. Chefe da Seção
Paulo - Brasil. - Averbe-se contrato
foi mandado averbar o contrato de exfoi
mandado
.averbar
o
contrato
de
exde exploração.
ploração da marca - "Cruz Estréia" ploração da marca: "Aroma Maggi"
Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca "Maggi" nút
44.
Ornir et 'CALDO
emalo, ti KGM
tl4GQI 'flhI
.1411141,00
th coo
ta Mitos
/~^

CRUZ-ESTRELLA
Proprietáriat,,

Ne

1c.
:

odu ts Alimentaires SIA'
+-leri
Licenciad
r_ Cia. Industrial e Comercial

MT MA

•

Proprietária:
Frodutts Alimentaires S/A.: •
Licenciada:XCia, Industrial e Comercial
Brasileira
'
• de Produtos Alimentares

)PNoprrelaria. \,..

t4.Brasileir:

eadnle AtimentairtlS, a
Pik L n canciade: 1
Cm Ind.o,,/ e Cem., t
f
tiraste,

de Produtos Alimentares
-

número 168.122 - constante do
mero 156.772 c'onstante do clichê abaixo, de propriedade de Produits Ali- clichê abaixo, de propriedade de mentaires, S. A. - estabelecido na Produits Alimentaires, S. A. - estaFetça e em favor da Cia. Industrial e belecido na Suíça e em favor da Cia.
Comercial Brasileira dc Produtos Ali- Industrial e Comercial Brasileira de
mentares, estabelecido em S. Paulo - , Produtos Alimentares - estabelecido
Brasil. - Averbe-se o contrato de em Sá Paulo - Brasil. - Averbe-se
exploração.
o contrato de exploração.

do P.dutns Awnenpes
'-

registrada sob n.° 227.320: constante do clicheabaixo, de propriedade de
Produits Alimentaires S. A., estabelecido na Suíça e em favor de Cia. In,
clustrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - estabelecido em
S. Paulo - Brasil - Averbe-se o conr
trato de exploração.
•

-

dexta-feira 14
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Por despacho do Sr. Chefe da Seção lica, com chaminé na parte superior
mandado averbar o contrato de ex- e na frente uma porta na qual encieloraçig o da marca "Ma gni " - regis- mado encontra-se uma abertura com um
tampão provido de dobradiça e mola
por onde é lançado o lixo e pelo qual
é acionado Cn contacto para entrada da
corrente elétrica; e na parte inferior
unta gaveta para receber o lixo incinerado tendo ao lado. internamente,
....~eraeseP
uma chave Interruptora para ligar ou
desligar a corrente elétrica quando nerroprietária:
cessário. Tota de pontos três reiIProduits Alimentaires S/A.)
vindicações.

Licenciada:*
,\Cia. Industrial o COMental
Brasileiri
de Produtos Alimentares
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N.° 136.879 - mJdelol industrial
para Original configuração em torrádor para café, cacau e outros pro.
dutos - requerente •-• Cia. Lula de
Máquinas Indústria e Comércio para data para Primeiro de janeiro de
1963.
-trada sob número: 21.446 constante
N.° 136.912 - tnod ) industrial
do clichê abaixo. dr propriedade de: pára - Originai modélo de bomba de
Produits Alimentaires S A. - esta- gasolina para 1110t0: es de combustão
belecido na Suiça e em favor de Cia. interna - reque:ente Indústria e
Industrial e Comercial Brasileira de Comércio de Peças para Automóveis
Produtos A l imentares - estabelecido B..osol Ltda. - para a data depoem S. Paulo - Brasil. - Averbe-se sitada em - 7 de março de 1963.
o ~trato de exploração.
N 9 136.914 - Modêlo industrial
para: "Nervo modêlo de pé de mesa"
- Re q uerente, Máquinas e Estruturas
RETIFICAr.:1:nES
ACEMA Ltda. - para a data depoVica sem efeito a exi ..iencia pubeeadit sitada em 7 de março de 19E2
N Q 136.945 - Modêlo industrial no Boletim do dia 17 de ianeiro
Para:
"NU° modélo de bombn de
1964 - referente ao trin, 122.M: gasolina
para motores de Combustão
.privilégio de invenção de: Rebelito
Interna" requerente: Indústria e CoNovelli Ltda,
mércio de pecas para automóveis AroLtda. Cato. depositada para 7 de
O processo está com o despacho de. sol
março de 1962.
publique-se os pontos caracteristizos.
N 9 137 071 - Modélo de
Retiffeação dos t yo . t,,s publietr? gR C171
para: ` I 'di. o mcdêlo de fresadora
20 de janeiro
1964
Universal" - Recitterente: Natale
Tênnos:
Spaolonvi
Cia. Ltda. O clichê perN. o 88.172 privUgio de invenção - tencente ao thrino 137.071, foi publicado como sendo do Urino 137.070,
Um conta (Atas
reque,-ente Charle
erradamente.
Castelli
tota de .p ontas para 13
In19 137.244 - Modelo industrial
reivindicações.
Original' configuração mi chuN.° 106.045 - para privilégio de in- para:
veiros
elétricos": requerente: Arabavenção
Processo para a estabiliza- me S. A..
Indústria e Comércio
ção de Hidrocarbonetos clorados
reN 9 137.070 - Modêlo industrial
querente - Solvay
Cie.
para "Oroeinal modal° de fresadora
N.° 108.002 - privikgio de inven- Universal" - Requerente: Natela
ção - Novo disposit:vo para lapida- Spaolonzi & Cia. Ltda. O clichê pução e outras finalidades requerente blicado com o número do têrmo nú- Amador Alves B irbesa - total mero 137.071, pertence ao presente
processo,
• para - Cinco pontos.
N9 138.266 - Modèlo industrial
N.° 108.025 - privilégio de inven- para:
"Nôvo modélo de frasco"; reção - Aperfetçuennerstos em regulador querente: Levar Brother, Port Sunli.de admissão de água etn turbinas hi- ght Ltda. - Data para 18 de abril
dráulicas - requerente - Alois - de 1962.
Ni 139.087 - Modèlo industrial
Goessler - Total para três pontos.
N. 113.4'14 -- para privilégio de para: "Nova apresentação para porInvenção - Aperfeiçoamentos em ou tas articuladas"; requerente: S. A.
relativos a segarado:ea para tubos de Mercantil Vicente de FEO.
N o 140.306 - modêlo industrial
descarga de meta v-ipoe permutável de
"Nôvo modelo de aquecedor
super alta pressão. iesirizalos a lio,- para:
para manteiga"; requerente: Herculea
dos - requerente.- N. V. Philips' S. A., Fábrica de Talheres. - O
Gloeila napen fala !cken
cliché publicado com o número; do
140.301, pertence ao presente
N° 113.777 - p ara privilég'o de termo
roresao
Invenção - Nova grade de discos N 9 .140.321 - Mortal° industrial
requerente - Agrauto - S.A. In- para: "Nelvo e original desenho têxtil
dústria e Comércio.
para côlchas, para cama de uma ou
N.° 136.878 ',.•!(..,to de inven- duas pessoas"; requerente: Fiação e
ção - Nova ornamentação aplicada a Tecelagem Tognato S. A. Total da
cabos de talheres
demais peça:: de pontos três reivindicações.
N° 141.819 - Modêlo Industrial
baixelos cai acra' - requerente Meridional S.A, C,N.kb(*,.c;;) e Indús- para: "Nôvo 'modêlo de lavatório":
requerente: Cia. de Cerâmica Industria - para a data uere'ted-,
trial de Osasco, para a data deposiprimeiro de março de 162.
tecla em 6 de agôsto de 1962.
N.° 119.259 - rr.,déio de utilidade • N9 141.851 - Modêlo industrial
Um novo tipo de Mc'nerador - 'para: "Um nôvo tipo de tubo para
I liga ç
requerente - Tolsto ,To-ralo.
ã o de água em caixa de descarga
Fica retificado todo ,) perito que 'sanitária e outros"; requerente: Gesaiu cem o primitivo apresentado. 1 nésio Fabrl, para a data depositada
15 de junho de 1962, em .São
- Novo tipo de en:inerador consti- •em
;Paulo.
tuido de metal ou de qualotier outro
N , 140.301 - alodèlo industrial
material adequado Já" côres e tama- .para: "Nôvo modélo de panela"; renho desejado, ca • acterieado pelo faio querente: Cherculos S. A., Fábrica
de ser formado de unia cwcaço meta- de Talheres

Os pontos acima mencionadas foram publicados com incorreções no
boletim do dia 20 de janeiro de 1964:
N9 137.999 - Modêlo industrial
para: "Nôvo modelo de carcassa para
motor elétrico"; requerente: Etin Electro Técnica Ltda. Cliché publicado
em 20 de janeiro de 1964. Fica retificado todo o ponto.
"Nôvo modklo de carca.s.sa para
motor elétrico', constituído por usual
motor elétrico ao tamanho e potência convenientes,' caracterizado pelo
fato de sua carcassa externa ser formado por um cilindro metálico - 1 cuja base se prende a tampa também
circular. 2 - tendo centralmente pequena elevação. 3 - que se projeta
para fora configurando como que um
botão que serve internamente de
apoio a extremidade do eixo de um
"Botar"; pelo fato da tampa ter uma
beirada em forma de flange. 4 - de
feitio substancialmente triangu lar,
na qual está inscrito o circuito do
cilindro, 1: de tal forma que os
lados do triângulo se apresentada
bombeados para forma numa suave
curva. 5 - depois de que se retrai
ligeiramente projetando-se para as
extremidades configurando os vértices
curvos. 6 - do triângulo, em cujo
cantor ideal há o orifício de fixação
do motor pelo fato de, ladeando 03
orifícios, partindo dos ledos dos vértices curvos, haver duas linhas altas.
7 - que configuram o contra-ventamento ou refôrço da peça, contraventamento • que termina em linha circular. 8 - projeção externa do encaixe interno do cilindro: 1 - na
tampa circular; 2 - pelo fato de um
dos lados do triângulo que configura
o flange; 3 - mais ou menos a um
têrço do seu comprimento, apresentar
pequena saliência. 9 - pelo fato do
cilindro: 1 9 , ser fechado, no ledo
°pacto por tampa cilindrica. 10 - de
pequena altura e de diâmetro ligeiramente menor, dotado de dois rebaixos na sua borda, opostos e semicirculares. 11 - diametoalmente opostos aos rebaixos e entre si, dois parafusos de fixação. 12 - tendo ainda
centralmente orifício de passagem
para o eixo. 13 - do rotor possuidor
de pequena oanopla invertida. 14 dois orifícios de passagem para fios.
15 - de ligação, total dois pontos.

Metalúrgica Matarazzo s. A. -..
termo 601.941 nutre)
MM.
Ford Motor Co. - oposição ao
têrmo 600.684 marca Mercury) .
Rádio Corp of America - opoSição ao térrno 600.465 marca Ele-,
trola. Ltda.
Rádio Corp -of America - oposição ao térmo 600.466 marca Eletrolar.
Lever Brothers Port Sunlight
Liniitad - oposição ao Urino númeio 01.676 marca Brilex.
Café Brasil Comércio e Indústria
Limitada - oposição ao térmo número 604.391) .
Lever Brothers Port Sunliiht
Limit44d - oposição ao Urino nú,
mero 603.061. marca Plncelux..
Lay er Brothers Port Sunlight
Limited - oposição ao têrmo número 602.215. marca Vulcolux,
Café Brasil Comércio e Indõs.
tria Ltda. - oposição ao té.rmo
605.390 marca Café Brasil. •
'Produtos Alimentícios Paty Limitada - oposição ,a0 Urino número 602.620 nome comerciai.
Cia. Mundial de Investimentos
-- oposição ao- têm,...) 571.247 nome comercial.
opooição ao

Tecidos Pluma S. A. oposia
aão ao ténno 600.753 marca Plumann.
• Cia. Vidraria Santa Marina -

oposição ao têrmo 600.327 marca
Colorplex.
Rádio Telemusic Ltda. - oposição ao têrmo 604.099 marca P..omusica.
Emilio Rornani & Cia. S. A. -

oposição ao térmo 606.086.
Schorch S. A. Indústrias Elétricas - oposição ao Urrou número 602.885 marca VH1i.
Schorch S. A. Indústrias Eléa
tricas -- oposição ao térmo número 602.888 marca VIIH.

Schorch S. A. Indústrias Elétricas - oposição a0 tèrriw número 602.901, marca VHF.
OPOSIÇÕES
Schorch S. A. Indústrias EleFios e Cabos Elásticos da Brasil tricas - oposição ao térmo nu.
S. A. - oposição ao têrmo nú- mero 602.903 marca VHE.
Schorch S. A. Indústrias Elé-.
mero 599.983 marca Plastiflex.
tricas - oposição ao terna núPrima Eletro Domésticos S. A. mero 602.905 marca VHW.
-- oposição ao têrmo 600.581, mar.
Schorch S. A. Indústrias Ele.
ca. Priman .
tricas - oposição ao têrmo núCardoso Rodrigues &; Cia. Ltda. mero 602.909 marca VHT.
- oposição'ao tanto 602.276 marSchorch S. A. Indústrias Eléca Madremassa.s.
tricas - oposição ao têrmo núInlernational Resistance Co - mero 602.919 marca VIIU.
oposição ao termo 602.729 marca
Lab Sedar Ltda. - oposição
Emblemáticac.
ao tênno 601.623 marca Sedor.
COtopel Componentes EletromeMiss Universe Inc. - oposição
ao térmo CO3.600 marca Miss Uni- cánicos Ltda. - oposição ao térmo 594.805 marca Compel.
-.
verso.

Laboratório Climax S. A. _
oposição ao têrmo 600.041 marca
Folcidin.
•
Manufacture des Montras Rolex
S. A. Bienne - oposição ao têr•
mo 599.934, marca Olex.
Metalúrgica Matarazzo 5. A. oposição ao térmo 601.943 marca
M M.
União Fabril Exportadora 8. A.,
UFE - oposição ao têrmo 604.646.
Ajax Magnethermic Corp - oposição ao têrmo 583.208 marca Ajax
Magnethermic.

Cia. Usinas Nacionais - .opo.
sição ao termo 600.219 marca
Satelite.
Produtos Químicos Ciba S. A.
- oposição ao tèrmo 600.260 marca Cibel.
Sudeutsche Chemiefaser Akdiengesellschaft - oposição ao tênno
600.335 marca Lojas Doran.

Tecniplástica Indústria e C.
márcio Ltda. - oposição ao ted
mo 606.381.
Impex Representações Ltda. oposição ao térmo 602.666 marcai
Impex
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Mobicap Enipresa de Mobilização. de Capitais Ltda. - Oposiçdo ao : termo 602.133 insignia 'Mobil.
Spohr (oposição ao termo
601,.' 199 marca - Ruy Chaves).
Ca. de Cigarros SOU% Cruz (oposição ao ddrmo" 600.763, marca Transnion tono ) .
United Press Assoc'ations (01x)slção ao terna 0603.730, marca - Unipresa).
Metalúrgica Matarazzo S. A. (opoaição ao nrmo 601.945, marca M MM)
Schorch S. A., Indústrias ElUri
-cas(opiçãterm602.8):
Schorch S. A., Indústrias Eletri-,
•cas (opcaoção ao termo 602.857).
Scho:ch S. - A.. Indústrias Elétricas (oposI ção ao termo 602.902).
Schca'ch S. A., Indústrias Elétricas (oPos'ção ao termo 602.904).. Schorch S. A., Indústrias Elétricas (oposição ao • têrmo 602.906).
Schoach S. A., Indústrias Elétricas (oposição ao térmo 602.910, marca VITT).
Schorch S. A., Indústrias Elétri(cpoiição ao termo 602.920, marca VHU),
The Scotch Whisky .Aaaoc iat ou
(oposição aO termo 598.a56, marca
- Gold Screen Whisky).
Rio Gráf'ca e Editara Ltda. (oposição ao Varino: 607.389, marca Barota).
J. R. Geia S. A. (oposição ao
termo 60.889, marca - Dedetex).
Ind. Química Fairmacêuri'ca Schering .S. A. (oposição ao termo 600.569
_ marca Betnoval).
Metais de Minas Gerais S. A. Metamig (opos'ção ao termo ...
602.9n),
Standard Elétrica S . A. (oposição
ao Virmo 603.637 - marca Standard).
Cometia) e Indústria Ponmetal
in toda (oposição ao termo 602.356
- marca Rolimetal), Edmundo de Castro (oposição ao
têroco 6c23. f..:4 - marca Monarca).
Importadora SZi.o Marcos Limitada
(opo.:10 no termo 621.863 - titulo
Comercial São Marcoz) .
Irma, Informações Cobrança e Adin'aristrarl o Ltda. (opos'ção ao termo 592.437
marca Inca).
Aguas Minerais -Saría Branca Sociedrde .Anônima (oposição ao termo 600.083 - marca Serra Branca).
S. Co„claire & Cia. (oposição ao
termo 5E8.721 - titulo Lojas Novitex).

It Modas Ltda. (oposição ao termo 599.021 - titulo It Modas).
Formaco Fornecedora de Materiais
de Construção Ltda. , (oposição ao
termo 601.687 - nome comercial),
Construtora Brasil Ltda. (oposi
-çãoaterm601.9c:
Jarasil).,
Oas's Bar Ltda. (Oposiçãoaao termo 601.322 - titulo Bar Oasis).
Copar S. A.. Indústria de Be(sinas Estruturadas (oposição ao Varino 801.620 - titulo Com Ar).
Cerealista Cruzeiro Ltda. (oposição
40 térmo 602.377 - titulo: Fábrica
de Massas Alimentíc ias Cruzeiro).
Inca, Territorial e Imobiliária 11.flitada (oposição ao termo 605.65T
L. titulo Ima).
Mohcap, EimpréSa de Mobilização
de Capitais Ltda. (oposição ao tertrio 601.247 - nome comerc ial: Mo?11 Mobilização de Capitais , Organi*ação de Vendas Ltda.).
Cia. Mundial de Investrmentos lopOsição ao termo 548.945 - marca
laundial).
Roteia Regente 8. A. (0P0610.0
tO termo 442.939 -a- • marca: Retento).
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Metalúrgica Matarazzo S. A. ---=" Olympio Ind. da Móveis Laquea(oposição ao terra* 601.946 - mar- dos Ltda. (opooição ao „termo ....
804.756).
ca: M M).
S. A. Corturne Car'oca (oposição Olympic Ind. de Móveis Laqueia-aO termo 600.222 marca: Ca- dos Ltda. (oposição ao termo ....
.
603.893, nome comercial)
rioca).
Cia, Cervejaria, Brahma Nopasição Comercial Corexlm de Representaao térmo 606.736 marca: Para- ções Ltda. (oposição ao termo
CO3.862)
naense).
Colmar, Repriventaçõis Ltda. -- Cibras Cia. Comercial de Aços (opo
(oposiçã- oao trrno 603.861 - mar- ação ao termo 603.893 marca CibraE a).
ca: Hotel Coroados).
S. A. Cotonifício Gávea (oposi- O Dragão Louças e Ferraaens S.A.
ção ao termo 623.689 marca: (oposição ao tétano 606.563, marca
Vrrco Fel doa Barateiros).
Viu Cron).
Cia. Brasileira de ProdUtos em CiS. A. Cotcnif:clo -Gávea (oposi- mento Armado Casa Sano S.A. (opaçao
ao termo 605.418 - maca: Gá- pica° ao termo 604 203, marca Sanvea S. A..)
.Fal .
Indústria Praiasport S. A (opaCla Brasileira de Produtos em Clsição ao termo 606.500).
ento
Oass. Sano S.A.
Indústria Praiasport S. A. (opa!- al
•loposdalo
. Armado
ao termo 605.024, marca
sição ao termo 606.501).
Indústria Pilda...4)0n S. A (opo- "eno)
Cia. Brasileira de produtos em Cl.
sição ao termo 6'06.502).
n.-lento Armado Casa Sano S.A. (opoIndústria Pra iaaport S. A topo- so‘ão ao termo 605.025 nome comersição ao têrmo 606.503)
roal)
Indústria Praiasport
A Copo- Daboratódo Clima S.A. (oposição
sição ao termo 606.504).
ao temo 600.416, ,na:ca uimex).
Indústria Praiasport S. 9 topo- Laboratério
Climeat S.A. (oposição
sição ao termo 606.505).
an tera o 604.417, rar Quimex).
Indústria Praiasport S. A. (opa. Laboratório Climax S.A. (oposição
ação ao térmo 606.675).
ao termo 600.413. marca Quimex).
Indústria Praiasport 8. A_ (opo- Laboratório Climax S.A. (oposição
sição ao térmo 606.676).
ir tain-oo 6(.0.414, ! n a na Clinica).
Indústria Praiasport S. A. (opo- riâtr.rató.•.o Climax S.A. ionasieão
sição ao têrtno 606.677).
ar Coro o 604.415, morra Oubnex)
Ind. Plaiasport S.A. (oposição ao roa Brasileira de Fósforos ((anotermo 606.678).
•
" ' n ao termo 6051.677. m arca Sol).
Indústria Praiasport S.A. (oposi- 3rlran Material Pi4et!co S.A.
ção ao termo 626.679).
(nroseiox o ao tarro° 599.915, marca
Ind. Praiasport S. A. (oposição aaaaaao,
ao termo 606.680).
irolern Material Plástico S.A.
Ind. Praiasport S.A. (oposição ao
o ao térmn 599.983, marca
termo 606.681).
Indústria Praiasport S. A. (oposi- N V. Philips raila
inemnenfabrieção ao térmo 6O6.893) .
O.so (onosicao ao termo 600.498).
• Ind. PrainspOrt S. A. (oposição "11aK N. V. (onosicão ao tèrmo
ao têrmo 606.894)
0.".(1
marca
Ind. Prodasport S.A: (oposição ao v - ra1 naton Rand rio Brasil S.A.
t..armo 605.895).
t000r' eão ao termo 601.233).
Ind. Pralasport S.A. (oposição AO Miri max N. V. (onosição ao tèrino
termo 6043.896).
44'. marca Minimax)
•
Ind. Pralasport S.A. (oposição ao Viúva Amada° CaZIO & Filhos
termo 606.897).
Ltda. (onosicão ao termo 604.771).
Comercial floreira ilarreto Ltda.
Ind. Pmiasport S.A. (oposição RO roonsicão
ao termo 800.221, marca
térmo 606.910).
Ind. Praia.sport S.A. (oposição ao PEBE) .
termo 606.912).
Três Leões Mecânica S.A. ReprePraiasport S.A. (oposição ao sentações Comercio Inaústrio (motermo 606.932).
-1ono no termo 600.625. titulo FAB
Ind. Prciasport S.A. (oposição ao
Vas_souras Três Leões).
tarm 606.933).
o
,
•
Geesv T1 07 o' S.A. (oposição
Ind. Praiasport S.A. (oposição ao
io tarro() 801.677. marca Sol).termo 606.934).
Ind. Prciasport S.A. (oposição ao Tipooraf! MPre nntil S.A. (ocos!ao termo 602 .567. marca Mertermo 606.936).
Ind. Pralasport S
(oposição ao oentil)
tèrrno 606.937).
Mack Trucks Inc
(oposição ao
Ind. Pralasport S.A. (opOsiçO'0 ao. termo
6^2.349. marca .T)rnsc).
tèrmo 6.^6.938).
Strsvros Atbansse
Cia.
Ind. Prela.Tport S.A. (oposição . ao (oposlcão
ao térmo t05 433, marca
termo 62.6.939).
Cometa).
Ind. Praiasport 5 A. (oposição ao oSneca
.. CoMérc10 • Imnorfacão de
t(rmo 600.940).
aaleão, ao termo
ti("088 Ltda. (cm
Prolasport S.A. (oposição ao 963.360) .ta-al o r6.941).
araobiliária. Allanca de São Pf4 '110
Ind. proia.sport S.A. (oposI ção -ao Ltda.
(onosicao to atara) -601.'85,
têrrno 6C5.11a2).
Alionea).
rnaaca
Ind. Prodasport S.A. (oposição ao rletro
eing R 1nsul Lt.li (opotermo 600.943)
ao termo
Riosol)
Ind. Pralasnort S.A. (opPeição aosição
Artefatos
de601.540,
. Couromarca
g Andorirba
iênno 606.94 tr..Ltda. oposição ao térron 904.216:
Ind. Praiasport S.A. (oposição ao marCa.
Andorinha).
tdrmo 606.944).
Cientifima
Ind. Pralasport 8. A. (oposição ao StiloeEaulpementos
n icas Hosnitaler es Ltda. (oposição
I. ermo 606.945)
!dias anatituto DietéÀlco Infantil ao termo 05.004).
S.A. (oposição ao termo. 805.245 Waldemar Auroato da Silva (cooamo
on.',54q. retn re g, Alfa).
marca Disa).
Fornecedora e Exportadora de Ma- Confsac eq Voasstil S.A. (cocaideiras Forex S.A. (oposição ao tér- cão ao têrnio 605.210, marca Romas:no 604.676 nome comerciai).
til).
"Imobiliária Sonadaré Ltda. (oposição Maablo. S. A. (onosição ao termo
ao termo 693.489, marca Sumaré) 604.5M. -marca Man).
Rodaa, algoninamentos ROdoviárlos Maabla S. A. (onoaição ao termo
S.A. (oporição ao termo 604.618). 6o4.567, marca Mm)
Sedas Soberana Ltcla (oposição ao 1;;'70.41/ a S .A. (onosiçáo ao termo
termo 59.E.997 titulo a -Soberana).
\£05.211. marca rdek) .
$1 o tényi 0

Cooperativa Vincolá Santo A.nto-tilo Ltda. (oposição ao termo ....
6O1 963).
Sovitnes Zavem Erriin (oposição ,ao
termo 603.108)..
Ibeaa. Indústria , Brasiled't de Embalagens S.A. (oposição ao térmo
603.562, marca Tupimat'c)
Inca Territorial e Imobiliário, Ltda
liolepao)slyaio ao termo 803.655, marca
Hugo Abreu Jr. (oposição ao •ermo 604.394, titulo Bar e Restaurante Barroco).
Eduardo Thome (oposiço ao tèrmo
605.158, marca Lindabel)..
Calçados 1Vlariel Ltda. (oposição ao
temo 605.394. marca Morfeia) .• •
Afifi Lotfl Bichara 8s Filho Ltda.
(oposiaão-ao termo 605.514 titulo, A
Princesinha).
Tbesa Indústria Brasileira de Embalagens S.A. (oposiço ao termo
605.560, marca Tunimatic).
Indústria e Comr cio Coaneta S.A.
(oposto ao termo 601.4171.
Cia. Luz Stearica (oposto ao termo 601.270, marca A ri C).
Unio dos Escoteiros do Brasil (tipo.
alço elo termo 600.445, insignia Figura de Flor de Lys),.
Naufal S.A. Importação e Comércio (OpOSIÇO a0 termo 599.983).
S_cal Rio Indústria e Comércio de
Artigos Rurais S.A. (oposição ao termo 6d0.290.
Keller Weber S.A. Comerciais oGráficas (oposiço ao termo 800.130).
Metalúrgica Matarazzo S.A (oposicão ao termo 603.441, merca M.
Marvic).
Sherwin Williams do Brasil S. A.
Tintas e Vernizes (orXsiçáo ao termo
602.215. marca Vulcolux).
é,..So Paulo Aluargatas S. A. (opaalço ao termo 4304.054).
So Paulo Alparcatas S. A. toposie° ao termo ,604.041, mana }Ulla
Hulla).
A J. Renper 2 A. Indústria do
Vestuário (oposição ao Urino
448.744).
Unto dos Escoteiros do Brasil lonog(to ao termo 01 .448, marra Em1lemat1cal.
The Coca Cola. Co. (oposição ao
térmo 602.284, marca Chu Cola).
Rádi Corp of •Amarica, (oposção ao
termo 603.490, merca Coy).
Almestica Marta Ltda. (oposnção
ao tèrmo 602.389. marca Maracart).
Dbra S.A. Ind. e Comércio (opaaço ao termo 602 596, marca Dbrasa).
Dbra S.A. Ind. e Comento (oposição ao termo 622.595, marca Dibrasa) .
Cia. de Comércio o Indústria Freitas Soares (oposicão ao termo ..:.
605.906, marca Falira:).
villaaboas s.A. Tnd. de Papel (opo
sição ao t^- , , S ,13.233, marca univenal)
Crylor'-d,o ao termo 605.332,
marco DLab. Neomcd Ltda. (oposicão ao
termo 580.365, marca NeOmedica).
Lab. Neomed Ltda. (oposicão ao
termo 580.366, mores. Neomeclira).
Lab. Neomed Ltda. (oposição ao
termo 580.367 marca Neomed1ca).
Lab. Neomed Ltda. (oposle río ao
termo 56().368, marca Neomédica).
Lab. Neorned Ltda. (opoalcão ao
termo 580.369, marca Neoraed1caa
Pan Produtos Alimenticirs Nacionais S.A. (oposição "ao térmo
602.146. marca Guainan).'
Pan Produtos Alimentícios Nardonois S.A. (Oro , :r5o ao termo
608.297, moven Pro).
Pan Produtos A l!'nentic ; os Nacionais S.A. lop^:NR , c r'o a, .térmo
606.298, marca Par)).
PA I r 0 S.A. (onnatção ao termo
600.297, marca Cafro)
Minuano S.A. Veículos a Maquia
nas ,Agricolas (opos1c5o no termo
021.536, .nJme comerei).
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ind. Glosar Layer S.A. topoa4 çãO Munot Metalúrgica e Comércio
Ltda. ( e loa° ao termo 603.531 ao Urino 002., marca Oecy).
• *ut).
uímioa Industrial Paulista, S. A. marca
Tupi Cação Indústria • Comércio
(oposição ao termo 601.355, marca
de Metais Ltda. (oposição ao termo
Aull).
Lito Record S. A. (oposição ao 603.562 - marca Tupimatic).
Urino 002.428, marca Record).
Mias Universe Inc. (oposição ao
Textil Paulista S.A. (oposição ao Urino 603.117 - marca Mias Universo).
Urino 601.256. marca Luna).
Instituto Adventiste. de Ensino
Bann & Cia. Ltda. (oposição ao
(oposição a0 termo 001.848, marca termo 602.352 - marca Cio Raz).
Unibom).
S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor (oposição ao termo ne
Instituto Adventásta de Ensino 602.152
- marca Vigor).
(oposição ao termo 601.850, roma coPirelli S.A. Cia, Industrial Bramercial) .
Instituto Adventista, de 2naino sileira (oposição ao termo 602.502 título Albatroz).
(oposição ao termo 601.846).
Pirelli S.A. Cia. Industrial BraPan Produtos Alimentícios Naciosileira (oposição ao termo 602.503).
nais S. A. (oposição ao têrmo
601.363 titulo Bem Bom Bar e Res- , Indústria de Móveis ao Jail Progride S.A, (oposição ao termo 602.390
taurante).
- titulo Fábrica de Móveis S. José
Cia. Importadora de Produtos Ame de Jaú).
-ricanosClm(pçãtero
M. Wa:chenberg & Cia. (oposição
601.859, insignia Cacipra).
ao termo 602.813 - marca Ouro).
Vibar Indústria e Comércio S.A.
Cia. United Shoe Machinery do
(oposição ao termo 601.125 marca Brasil (oposição ao termo 602.533 Vicar) .
título Coimex).
Cia. United Shoe Machinery do
Fala. de Tecidos Labor S.A (oposição ao térrno 601.863 titulo Comér- Brasil (oposição ao termo 602.270 merca Unitor).
cio e Representações Labor).
Vemag S.A. Veículos e Máquinas
Cia. United Shoe Machinery do
Agrícolas (oposição ao termo
Brasil (oposição ao Urino 602.271) •
603.963).
marca Unitor - classe 11).
VIlYar . Ind. e Comércio S. A. (opoKibon S.A. Indústria Alimentícias
sição ao termo 601.124, marca Vicar)
Roupas Ab S.A. Indústria Roupas (op osição ao termo 601.850) - nome
comercial).
Profissionais( oposição ao termo
601.1C7).
Kibon S.A. Indústria Alimentícias
Roupas Ab, S.A. Indústria Roupas
Profissionais • (oposição ao termo w (oposição ao termo 601.846 - marca
Unibon).
601.105 - marca ABC).
Kibon S.A. Indústria Alimentícias
Indústrias Road S.A. (oposição ao
Urino 601.593 - titulo Romcy Ma- (oposição ao termo 601.848 - marca
Unibom).
gazine Tudo Para Todos).
Distilaria Vencedora Ltda. (oposição ao termo 601.860).
Redutores Transmotécnica S. A.
Privilégio de Invençao
(oposição ao termo_ 601.384 - marca
T.T.),
TERMO N. 140.828
Minuano S.A. Veículos e Máquinas Agrícolas (oposição ao termo n9
De 7 de julho de 1962
601.537 - titulo Viação Minuano).
Hans Grunpeter (oposição ao Urino
Modelo Industrial (Nôvo Modélo de
W 601.445 - marca Otop).
chinelo plástico>.
Minuano S.A. Veículos e Máquinas
Sabap - Sociedade Anônima Brasi' Agrícolas (oposição ao termo 601.539 leira de Artefatos Plásticos, estabeleci- marca Minuano),
da na cidade de São Paulo.
Mias Universe Inc. (olaosição ao
termo 603.606 - marca Universo).
Formado Fornecedora de Materiais
de Construção Ltda. (oposição ao
termo ng 601.687).
Kaspar Winkler & Co. Inhaber Dr.
Schenker Winkler (oposição ao termo 601.132 - marca Sicol).
Kaspar Winkler & Co. Inhaber
Dr. Schenker Winkler (oposição ao
Urino 601.147 - marca Sicol).
Cia. Lupa Agricola Comercial e
Industrial (oposição ao termo 601.256
- marca Luzia),
1° Novo modelo de chinelo plástico,
Fortex Fornecedora Textil S.A. caracterizado por compreender inicial(oposição ao termo 601.817 - marca mente o solado, feito em peça única de
material plástico rígido, e tendo a face
Fortes).
Sidol Werke Siegel at Co. (oposição superior suavemente reentrante, solado
este com espessura aproximadamente
ao termo 601.132 - marca Sicol).
Sidol Werke Siegel & Co. (oposição constante desde a biqueira até a região
ao termo 601.133 - marca Sicol).
do enfranque, após o que alarga-se suaCooper's Incorporated (oposição ao ve e ligeiramente para formar o salto,
Urino 609.980 - marca Copar).
Metalúrgica latarazzo S.A. (0130- de pecnier7a" altura: e por sua vez, a
sição ao termo 603.439 - marca' M. parte do (corte> sendo formada por
duas tiras transversais anteriores, feiMarvic).
tas em couro, plástico ou outro, tiras
Lojas Americanas S.A. (oposição estas de mesma largura, e dispostas
ao termo 606.586 - titulo Loja Ameuma ligeiramente inclinada em relação
ricana).
outra, com as extremidades aplicadas
Tecnogeral S.A, Comércio e In- nos laterais do solado, mais próximas
dústria (oposição ao termo 601.069 entre si num dos lados e mais afasta- marca Magel).
Tecnogeral S.A. Comércio e In- das no lado opôsto, e a fixação sendo
dústria (oposição ao termo 601-170 feita por pequenas lâminas metálicas
extremas, cada qual sendo provida de
- marca Alagai).
Elétrica Alvorada Ltda. (oposição dois orificios contornados por corda
ao termo 603.376 - marca Alvorada. ranhuradas, nos quais se aplicam pe
Dr. Werner A, Hackerott (oposi- quenos pregos: tudo substancialmentt
Cão ao termo 603.391 - nome oo- como descrito e ilustrado nos desenhos
marcial),
anexos
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- TERMO N9 141.059
Depositado em 11 de julho de 1962
Requerente: In d
tri as Mecânicas
klermann Limitada.
Titulo: eNôvo modelo de misturador
para' produtos de origem animal>.

sentar a sua estrutura principal coen.
posta por um par de laterais paralela
mente disposta,- dobradas em posiçã natural de assento e com secção di
(duplo) (1'). ou outra ornamental qualquer, sendo que as suas extremidach,
são dotadas de tirantes horizontais qu:
além de interligar o par de laterais, proporciona a possibilidade de fixação deuma capa com estofamento gomado dotada superiormente de uma almofada d:
cabeceira. - Total de pontos 3.
TERMO Ne 141.223
De 23 de julho de 1963

1 9 - Nôvo modelo de misturador
animal, caracterizado pelo fato de ser constituído
por dois suportes paralelepipédicos
alongados, dispostos paralelamente, um
dêles de maior largura e o outro munido de volante, ambos interligados par
travessas inferiores com faces inferiores reentrantes, sendo que superiormente se encontra cuba ou recipiente, inferiormente abaulado, provido de tampa
superior, com fechos laterais e dotada
de manômetro, estando compreendido
entre o recipiente e o suporte lateral de
maiores proporções, corpos dilatados e
inferiormente solidário ao referido suporte, saliência paralelepipédica ligada
à travessa posterior. - Total de pontos 2.

Móveis Teperman S.A. - S. Paulo.
Modelo industrial para eNôvo modelo de cadeira reclinável com braço')

para produtos de origem

TERMO N• 141.161
Depositada em 19 de julho de 1962
Requerente: União Mechanica Limitada - S. Paulo.
'rindo: chiova configuração aplicada
a cadeados>.

1° - Nôvo -modelo de cadeira re.
clinável com braços caracterizada pelo
fato dasua estrutura principal ser constituída por um par de laterais anatem
micarnente dobradas no seu perfil, sena
do que as suas extramidades são providas de tirantes horizontais que per•
aliem a fixação de uma capa estofada..
- Total de pontos 4.
TERMO N9 141.277

De 23 de julho de 1962
Móveis Teperman S.A. - S. Pata.
lo

st0.1

FIO I

Modêlo industrial para (Poltrona ds
_
1.) Nova configuração aplicada . a espaldar elevado).
cadeados, apresentando corpo para'xlepipédico dotado de alça e acionado por
chave introduzida em cilindro usual,
aar
caracterizada pelo fato de que lateral e
horizontalmente, junto ao topo, se enO
contrar saliência em forma de semi-cilindro. - Total de pontos 2.
Ç,

_1

De 23 de julho de 1962
,Maveis Teperman S.A. - São
Paulo.
•
Modelo industrial para (Cadeira de1 9 - Poltrona com espaldar elevado
clinável com cabeceirP
caracterizada pelo fato de se apresei>
•
tar pelo composição de duas peças côa
_avas que constituem o assento coro,
braços e encosto respectivamente, sende
que o primeiro é executado em um COP
pç laminar ou estofado coni formato do
um trecho de calha com secção trape
zoidal livre superiormente e com o
bordos horizontais encurvados para for
mar os braços, o encanto também la
minar ou estofado se apresenta por uno
plaça retangular de alto espaldar, tea
da as suas laterais encurvadas anterior
mente para constituir _duas asas de pila
teção visual lateral, sendo que inferior
mente é abaulado horizontalmente e ft
1, - Cadeira reclinável com cabe- xado inferiormente ao assento ardor
ceira caracterizada pelo fato - de apre- descrito. - Total de pontos 3.
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frontal, local para publicidade qual.
quer e caracterizado pelo' fato de ter
no quadrante inferior diroito, aia oriDe 23 de julho de 1962
fício circular vasante que conhgura
Móveis Teperman S.A. — S. Pauuma janela de vista de conteúdo da
lo. •
Modélo industrial para «Novo modè- embalagem e pelo fato da %lha posterior de dotada de pequenas projelo de sofá compacto».
ções contínuas em tôda a borda de
seus lados livres que se dobram para
dentro, interligando-se pelos cantos
contatetantes, e configurando uma pequena aba continua destinada a servir
de encaixe suporte para o conteúdo da
embalagem. (Total de pontos: 2).
TRRMO N 5 141.226

TeRMO N5 142.056

bilsa, guando cotio deacre um arco Desenho Industrial para

eNdvo de circulo extremo, tornando-se nova- , or:ginal desenho ornamental para tad
mente reta, indo morrer na extremida- dos>.
de oposta da lombada; ,pelo fato de interiormente entre as finas de plástico
que modelam a balsa, haver uma camada laminar de espuma de borracha
ou plástico que configura o acole ..-amento interno protetor. (Total de p3ntos: 2).
Requerente — Moacyr Corrêa Almeida — Estado de São Paulo.
Espécie — Modèlo industrial.
Titulo — "Saltos suhstituives para
calçados femininos".
Pontas característicos,

De 25 de junho de 1962
Plástica Indústria e Comércio de Artefatos Plásticas Ltda — S. Paulo.
Modêlo Industrial para: "Bolsa porta óculos".
." 1. — Nevo modê.lo de sofá compacto,
caracterizado pelo fato do encOsto se
apresentar com dois estofameátos retangulares distintos, dispostos longitudinalmente e ligados por meio dos seus
lados maiores, de modo a formar um
angulo interno para maior comodidade
de apoio das costas. — Total de pontos 4.
TRRMO N9 141.229
De 23 de julho de 1962
Móveis Teperman S.A. — S. Paulo.
Modelo industrial ÇaSofá de composições circulares>.

1* — Sofá de composiçõe; circulares
caracterizado pelo fato do assento e
encosto serem constituídos por um conjunto de peças circulares estofadas e
dispostas alternadamente em duas linhas paralelas tanto no assento como
no encosto, de maneira que as configurações perimetrais dos mesmos, são
de dois trapézios regulares. — Total
de pontos 3.
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1 — "Saltos substituíveis para calçados femininos", reiv ,ndicados e caracterizados por serem amovíveis, com
rósea adaptável . e ajustável ao sola.
19 "Bólsa acolchoada porta do, na parte posterior, por intermédio
óculos", constituída por balsa retangu- de macho (no salto) e fêmea, na -iar.
lar do tipo envelope alongado, destina- te acima. descrita, possuindo um pino
da a portar óculos, confeclonado em que, transpassando o solado, atravessa
plástico laminar ou outro material con. parte do saldo, de modo a estabelecer
veniente, dotado de "ziper" de fecha- perfeita segurança, fixando-os (Total
mento numa de suas bordas de maior de pontos: 2).
comprimento, devidamente forrada e
caracterizada por ter entre o plástico
externo e o Mirro uma camada de esTÊRMO N. 142.087
puma de plástico ou de borracha, que
configura um estofamento prote.or.
De 13 de açjósto de 1962
(Total de pactos: 2).
Refrigeração Paraná S.A. — Estado
do Paraná.
Modelo industrial para «Um puxador
TBRMO N9 192.057
para porta de refrigerador doméstico».
De 25 de junho de 1962
'
Plástótica Indústria e Comércio de
Artefatos Plásticos, Limitada — São
Paulo.
Modelo industrial para: "NU° mo.
délo de bolsa porta óculos".

4
‘k\

1 9 ) Nay° e original desenho ornamental para tecidos, em cores contrastantes e v.--ladas, caracterizado por
empreernIA. =evos representando bolas çrancl . s de côr viva e bolas de dar
escura. altefnadas no sentido vertical,
dando a impressão de desenho modarai . ta, formando listras de largura va.
riávet entre 60 e 75 mm.,_ tendo a
separá-las outras listras de 6 mm. de
largura, estampadas em cór viva, chapada, sobrepostas e seguidas de manchas pequenas e ovaladas que dão um
toque marcante; as bolas de c& viva
têm por baixo uma cór clara que sendo
reservada em determinados pontos dá
ao motivo um reflexo de luz e as
bolas escuras, trabalhadas em urna cdor
viva, têr alguma reserva na c& escura. porém apresentam o mesmo efeito
de luz das anteriormente descritas. Outro detalhe interessante a assinalar é
ter sôbre todo o desenho figuras ponteaguda em várias direções que lembram o reflexo de luz produzido por
um farol em movimento. Todo o conjunto bem cheio e executado em seis
cõres, tendo um contrafundo em «p1cota formando sombra, sem no entanto
deixar aparecer o fundo branco da
peça. — Total de pontos 2.
TÊRIVIO N9 143.248
De 21 de setembro de 1962
S.A. Indústrias Reunidas F. Ma..
tarazzo — S. Paulo e Filial nesta cidade.
Desenho industrial para aNlavo e Original desenho ornamental para tecidos>.

ar,

TRRMO N9 142.054

• r.•

•dt..*

frei,

De 5 de junho d e1962
Confecções de Roupas Entoa Limitada — S. Paulo,
Modelo industrial para "Original
Modelo de embalagem".

/eçnig1V 002f11114.11
Á

r

—

"Original modélo de embala-

gere", constituido por olha dz.

Conveniente, dobrada ao longo de linha
mediana vertical de modo a configu-San um envelope chapado, quandranguiar, tendo a face de rosto da fõlltit

1 9 ) Um puxador para porta de refrigerador doméstico caracterizado pelo
fato de ser uma peça unitária constituída por uma haste cuja largura diminue gradativamente para uma das extremidades que termina em ponta, sendo
dita haste curvada para o lado em
ângulo obtuso, abaixo do terceiro quarto do Seu comprimento ao passo, que
o quarto restante é ainda curvado para
baixo, recebendo na ponta um parafuso de fixação. A extremidade mais.
larga da haste é cortada obliquamente
e, próximo a esta, sob a haste há um
fuste solidário à mesma que recebe
também um parafuso de fixação.

19 — "Nóvo modelo de bõlsa porta
óculos", caracterizada por bõlsa ou envelope protetor para óculos, caractezado por ser configurado por lâmina
dupla de plástico ou outro material
conveniente, dobrado ao longo de 11.nha mediana que configura uma lombada reta, de onde parte urna costura
.de fechamento acompanhando uma
curva convexa até ângulo curvo extremo depois do que a curva se orna
TRRMO W 143.239
côncava descrevendo uma cantenãria,
na linha paralela à lombada, voltando
De 21 de setembro de, 1962
a tornar-se convexa no outro ánpulo
.S.A. Indústrias Reunidas F. Macurvo. quando então tc-rna-se reta, obli.
caiando para fora. até mais ou menos tarazzo — 3. Paulo e Filial nesta cidelg tiros da largara do lateral da dade.

I.) Névo e original desenho ornas

mental para tecidos, em cores contrastantes e variadas, - caracterizado por
compreender motivos representando hexágonos irregulares, 'ligados e variando de dimensões, de cuja disposição
resulta um motivo que lembra colméia,
delineados por filetes de cõr preta, tendo no centro de cada hexágono uma
ceir chapada e sobreposta a esta una
«pois> irregular de ceir tontrastante,
predominando no conjunto uma cór forte que lhe dá maior realce e o torna
atraente; todo o conjunto realizado era
seis c6res cobrindo integralmente o firado branco do tecido. — Total de pod•
tos 3.
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MARCAS DEPOSITADAS,
~Meação feita de acordo lora o art. /30 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começava a
correr • praz* de Na Voo para o datariam:to do pedido. Ijraraiate base proas poderá° apresentar suas oponkbea ao Deraztamonee
Xacionol da Propriedade sdusrtai aqueles que os julgaram prejudicados co*: a conesasio do reMoo requerido
Te.cno n. 611.567, de 8-10-63 Tez ai ngem A ugestus Leia.

choques,pistões. rodas, reboques, tala.
Tãrmo n.° 611.578, de 8-10-68
bores de - freios, varetas de veiculos, Oficina Mecânica Para Carros Nemo
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
riais Ltda:
rs
para bicicletas, aviões, braços para vaiSão Paulo
Ind. ,Brasileira
DOR
cubos, carros tratores, Carros de tanEnd. brasileira
ques Julgadores, chaas circulares para
Classe 13
veiculos, cubos d eveiculos. desligada'.
Artigos da ;lasse
ras, fronteiras para veículos. lanchas,
motociclo, manivelas, para-lamas, vareTermos ns. 611.568 e 611 569, de
Classe 11
tas de controle do afogador e
•8-10-63
Baldes, bacias, cadeados, canecas, caiacelerador
Wolf. Harke sa. Ltda.
xas para alimentos, colheres, conchas
Classe 11
Classe 8
PROTtX
espumadeiras, facas, facões, garfos, ganPara distinguir: Ferramentas de tOckt
Aparelhos
para
o
alinhameato
debieInd. Brasileira.
choS e torneiras
las ou tirantes de veículos a motor: espécie (exceto quando partes de m&.Termos xis. 611.573 a 611.575, de
Pistolas hibrificadoras; pulverizadores quinas), ferragens e cutelaria em geraL
8-10-63
de
óleo; lubrificadores mecânicos, sendo Pequenos artigos de qualquer metal não
Classe 1
incluídos em outras classes •
Recap
—
Representações
e
Comércio
da
natureza de aparelho; àparelhos para
Artigos da classe
Auto
Peças
Ltda.
de
o esvaziamento de reciientes de graxa;
Termo n.° 611.579, de 8-10-63
Classe 16
pulverizadores para óleo de penetração; Oficina Mecânica Para Carros Nado.
\ rtígos da classe
São Paulo
1
medidores de óleo e de liquido; apare11.3 .
IS Ltda.
Termo n. 611. 570, de 8-10-63
lhos re-enchedores automáticos para en
.Itio Paulo
Panificadora Jardim Rochidale Ltda.
chimento de tanques de combustivele
Classe 33
RECAP
São Paulo
altímetros; indicadores elétricos da veTitulo de estabelecimento
lociadde do fluxo de líquidos; aparelhos
Termo n.° 611.580, de 8-10-63
..JARDIM ROCHIDALE1
para descobrir formação de gelo em
Serraria Tamoio Ltda.
13RAGLE1RA
veiculos e aeronaves; aparelhos compraClasse E
Paraná
Equipamentos elétricos para veiculos, dores de cores; aparelhos para a realiClasse 41 *
zação
rotineira
de
.
análises
quiraicas:,
terrestres, aéreos e aquáticos, a saber:
T ANOTO
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, Aparelhos de-,Ignição, bobinas de igni- filtros de ar, de liquido e de óleo, não
Ind. Brasileira
açúcar, alimentos para animais.• amido. ção, distribuidores, interruptores de pla- sendo partes de máquinas; aparelhos
amendoim, ameixas,, amêndoas, araruta. tinado, velas de ignição, motwes, mote
Classe 4
arroz, atum, aveia, avelãs, zeite. azei- res de arranque, a arelhos limpa para. aquecedores para' aeronaves; aparelhos
de iluminação para levayadores de veí- Madeiras strradas e madeiras benefitonas. banha. bacalhau, Datas, balas,
ciadas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha; brisas, dispositivos para enxaguar pa- culos; aparelhos para encher pneumáticafé em pó e em grão, camarão, canela rabrisas. dispositivos anticongendores, cos; aparelros para limpeza; compressoTermo n.' 611.581, de 8-10-63
em pau e em pó, cacau, carnes, chá: disprsitivos de calefaçâo. • aparei° de res de 'ar; aparelhos pára pulverização
caramelos chocolates. confeitos, cravo, exame para Mação de defeitos na ins- de óleo; tubeiras te-enchedoras automá- "Cicofar" — Comércio e Indústria de
Coafecções e Armarinhos Ltda.
cereais, cominho. creme de leite, cremes talaçãc elétrica de veículos te.-,estres ticas par enchimento de tanques de comSão Paulo
alltnenticlos, croquetes, compotas. can- aéreos e aquáticas. aparelhos elétricas bustível liquido; medidores para medir
gica, coalhadas, castanha. ceola, condi- de iltuninaçâo e suas partes integrantes, a quantidade e o fluxo de líquidos e
mentos para alimentos. colorantes, hokefotes, aparelhos portáteis de bolo óleos; instrumentos e aparelhos para
CICOFAR
chouriços, dendê; Ocas, &ices de fru- Jftes, cavaletes para holofotes, apare- testar freios; indicadores elétricos da veInd. Brasileira
tas. espinafre, essências alimentares, ern lhos reguladores para holofotes, faClasse 36
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- -ols, manuais, farois de teto; lâmpadas locidade de fluxo; bombas para fins cientiSicos; válvulas incluídas na classe 8
mate, farinhas alimentícias, favas, fe- piloto. farois de bateria, transformado- e não incluídas em outras classes; apa- Para distinguir: Artigos de vestuarlos
colas. flocos, farelo, fermentos leilão, res. aparelhos para carregamento. de rhleos para o fornecimento de lubrifi- e roupas feitas em geral. Agasalhos,
aventais, alpercatas. anaguas, blusas,
figos, frios,\frutas secas, naturais e cria baterias e suas partes integrantes, recantes; aparelhos compressores; apare- botas, botinas, blusões, boinas, babatalizadas, glicose, gana de mascar,
guladores automáticos, mecânicos e eléduras, grânulos. grão de bico, gelatlasi, tricos, retificadores de corrente trans- lhos centrlfugadores; aparelhos para des- doures, bonés, capacetes, cartolas, caracarregar lubrificantes usados das caixas
goiabada, geléias, herva doce, he:va
formadores, ampliSicadores, aquecedores de engrenagem; aparelhos indicadores puças, casacão, coletes. capas, chale•
mate, hortaliças, lagostas linguus.
cachecols. calçados, chapeus. cintos, cinde gotejamento
condensado, leite em pó. legumes eta para motor, secadores elétricos, bate.
tas, combinações, corpinhos, calças de
conserva, lentilhas, linguiça, muro. mas- rias, acumuladores e 'tdas as suas pesenhoras e de crianças, calções, calças,
Termo n. o 611.576, de 8-10-63
sas alimenticias, mariscos. manteiga, ças, instrumentos para exame de célu- .
camisolas, camisetas cuecas, ceroulas,
margarina, marmelada, macarrão mas- las dos acumuladores, densimetros para Oficina Mecânica Para Carros Nacio- colarinhos, cueiros, casacos, chinelos,
nais Ltda.
:a de tcenate, mel e melado, mate, mas- o cotrôle do ácido e da lixívia, resistêndominos, echarpes, fantasias. fardas, pasas para mingaus, molhos moluscos. cias e chaves elétricas, instrumentos e
o Paulo
ra militares e colegiais, fraldas, galomostarda, mortadela; nós moscada, no aparelhos de Sinalização acústica mecâchas. gravatas, gorros, jogos de tinge.
zes: óleos comestíveis, ostras avast nicos, pneumáticos e elétricos. businas,
lie. laqueias leques, luvas, ligas. lenpães. patos. prallnés. pimenta pós para fanfarras, comutadores de sequência de
• NACIONAIS
ços, mantõs. meias, maiôs. mantas. manpudins, pickles. peixes, presuntos pa. som e chaves a botão de pressão e
Ind.
Brasil eira
dritio, mantilhas, palatos, palas. penho.
tês. petit-pois, pastilhas, pizzas. pudim:
indicadores de direção
ar peugas, pulover, pelerinas..00trlass.
queijos. rações balanceadas' para arai.
Classe 21
mais. requeijões, sal, sagu. sardinhas,
polainas, pijamas, punhos, perneira.,
Classe 21
sanduiches, salsichas. salmes. sopas cri. Freio (parte integarnte do veiculo),
quimonos,
regalos, robe de chambre,
latadas, sorvetes. sucos de tomate e de colos ferroviários, orelha de parada pa- Para distinguir: Carros c veículos mo- roupão, sobretudos, salsa, suspensorlos,
torizados
ra
aparelhagem
de
tração,
amortecedoFrutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
saida de banho, andalias. sweater. chora
rim, tremoços, tortas. tortas para ali- res de choques, para choques, carro.
tes, sungas, atolas, soutiens, slacks.
Termo
n.°
611.577,
de
8-10-63
mento de animais e aves, tostões. touci. ônibus, automóvel, anteparos, auto-ca- Oficina Mecânica Para Carros Nado- taier, toucas, turbantes, ternos, tutormea
minhões, alavancas, alavancas de cana• rcinho; vinagre
e vestidos
nais Ltda.
bio, alavanac de freios, breques, barTermo n. .611.571, de 8-10-63
ras de freio, braçadeiras de mola, buSão Paulo
Termo' n.° 611.582. de 8-10-63
Pavimentarão Viapavi Ltda
chas, barcos, barras de tração, barras
Funilaria "Cally" Ltda.
São Paulo
de direção, cabos de veículos, carroceClasse 16
OFICINA
rias chassis, carcassas, coroas, capotas,
TIAPAVI
LECA.1
,iICA PARA
CALLY engates para veículos, engrenagens, em:ARROS NAC IONAIS
td. Brasileira
Ind. Brasileira
breagem, feixes de molas, hélices, ma
las, motociclos, maicais de velculos,
pedais. paralamas, porta laterais, piClasse 16
•
Paraná
1111mos de cimento, macadames e tijolos nhões, porta-rodas, parabrisas, • paraCalhas e condutores
Nome comereral

UGUs

Termo n. , 611.572, de 8-10-63 .
Metalúrgica "Dora"' Ltda.
São Paulo

4
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Tarcha & Cia.
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aventais, alpercatas, anáguas, blusas,'
Termo n.° 611.591, de 8-10-63
botas, botinad, ' blusões, boinas, baba. Cia. da Empreendimentos e' de Administração Praianos
.
douro., bonés, capacetes, cartolas; caraSão 'Paula
puças, casacão, coletes, capas, &alm,
cachecols, calçados, chaeups, cintos.
cintas. combinações corpinhos, calças
ePRLIANA
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro,,
Classe 50

salas, casacos, chinelas, dominós, *cherImpressos
pes, fantasias fardas para militares, coTermo n.° 611.592, de 8-10-63
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros. jogos de !ingeria, jaquetas, leques, Irmãos Aguilar — Importações e Representações Ltda.
luvas, ligas, lenços, mantes:, meias,
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. pa-,
São Paulo
let6s, palas. penhoar. pulover, pelerinas,

Classe 37 Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas. cobertores. esfregões fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis. mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhaa
(cobre pão)
Termo n.9 611.584, de 8-10-63
Sociedade Mercantil João Destri Ltda.
São Paulo

peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias
sweaters. shorts sungas, stolas. soutiens. slacics. taier. toucas. turbantes
ternos, uniformes e vestidos
— --Termo n.° 611.589, de 8-10-63
"Darini's" Papéis Para - Embalagens
Ltda.
São Paulo

unira vs

Ind.. Drasileira

Classe 38
Aros para guarrianasur de papel
aglutinados. áluns (em branco! álbuns
para retratos e autógra'oa . balões (ex
teto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anceações. bobinas, brocharas não impressas; cadernos .de escreClasse 36
ver, capas para documentos. carteiras
Frase de propaganda
papel ou pakao. cápsulas de papel,
Termo n.° 611.585, de 3-10-63
caixas de papelão. cadernetas. cader1
Cia. União dos Refinadores . -- Açãess; aoe caixas de cartão, caixas para pae Café
pelaria, cartões de visitas. cartões coSão Paulo
merciais; cartões índices, conteti. cartolina. cadernos de papel adi:iletrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em -branco. cartucho*
de cartolina, chapas planegrá 4icas, caderno, de lembranças, carretéis de paIndustrio Brasileira
pelão; envelopes. enválucros para charutos de papel. encadernação de papei
Classe 41
ou
papelão, ettiquetas; tOlhas indices,
Melado de cana
laias de celulose; guardanapos; livros
são impressos livros fiscais, livros de
Termo n.° 611.586, de 8-10,63
de papel transparente; pratos, papellTan Simn Tie
aos, papéis de estanho e de aitnanno,
São Paulo
papéis sem impressão, papéis em branco
C(-1.11:X
para impressão. papéis fantasia, menos
Ind.. Brasileira
para forrar paredes. papel almaço cum
ou sem pauta, papel crepon, papel de
Classe 41
seda, pape) impermeável, papel em boBolinhos de coco e trigo
bina para impressão, papei encerado,
papel higiénico, papel impermeável
Termo n.9 611.587, de 8-10-63
para copiar, papel para, desenhos. paNicolau Pedro ,Antibas .
pel para embrulhe impermeabilizado.
São Paulo
papel "para encadernar, papel para esC ALSORTEcrever, papel para imprimir, papel paO CALÇADO
rafina para ebbrulhos. papei celofane
papel celulose, papel de linho, papei
DA SORTE
absorvente, papel para embrulhar tabaco. papelão; recipientes de papel, roClasse 35
setas de papel, rótulos de papel, rolos
Frase de propaganda
de papel transparente, sacos de papel.
Termo n.° 611.588, de 8-10,63
Termo n.9 611.590, de 8-10-63
Creações Modas Irquepe Ltda,
Nicolau Pedro Antibas
São Paulo
São Paulo

BRASILIA - CLASSE
PARA A SUA CLASSE!

IRMO AGUI LAR
Classe 1
Azul da prérsia, azul ultramar. altuninio eco pó para pintura, ácido nítrico,
alumen, água oxigenada, água ma. álcool para fins industriais, alvaiade,
aqti-corrosivos, ácido arsênico, brilhantes a óleo, brocnoreto de amônio, Nemmatos, cloreto de sódio, cloreto de
amônio, cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria, carbonato de magnésia, cloreto de 'zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
preparada, glicerina para eso na indústria, hiposolfito de sódto, iodureto
de amônia idrosolfito, laca, massa ã
base de óleo para correção de pinturas,'
nitrato, óleos, potássio de aódio potássio para uso na indústria, secantes
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos; tintas, tintas a
álcool. vernizes a alcool
Termo n.• 611.593, de 8-10-63
Cia. Para Expansão de Construções
"Coexco"
São Paulo
CHOPIN
Sa o Paul o—Ca pi ta,"

*CABOCLO

IRQUEPE
Brasileira

Ind.

A SAIA DA. SORTE
Classe 24

Rendas

RI VER MÓVEIS E!
DECORAÇÕES LIN,
Nome comercial
Termos ris. 611.600 e 611.601, da
8-10-63

River Móveis e Decorações Ltda.
Guia nabara

RIVER'
INDÚStRIA BRASILEIRA.
Classe 34
Artigos da classe
Termo n.° 611.602, de 8-10-63
Guarujá Importadora Ltda.
Guanabara

GUARLIÁ
IMPORTADORA
Classes: 5, 6 e 21
Titulo de estabelecimento
Termos n. 9 61Í .603 a 611.605, á

8-10-63
Guarujá Importadora Ltda,
Guanabara

GUARUJÁ.
TNDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3.3
Titulo

Termo n.° 611.594, de 8-10-63
Julio Romão da Silva
Piauí

Correio Piauiense
Classe 32
Um jornal impresso
rrêrtno n.° 611.595, de 8-10-63
Roberto Ribeiro de Andrade

Guanabara

ERMO
Classe 32
Jornal impresso
Termo ri.° 611.596. de 8-10-63
de Cultura Anglo-Brasileiro
Guanabat

Classe 5
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Termo n0 611.606, de 8-10-63
Cia. Atlântica de Investimentos
Catlandi
Guanaba
BRASILEIROS ADMIN1S IRANDO
xNVEST1MENTOS PARA
O PROGRESSn no BRASIL j
Classe 33
Frase de propaganda
Têrmo n° 611.607. de 8-10-63
Cia. Atlântica de Investimentos
Catlandi
Guanabara

Instituto

nDITORA E GRLFICA-CURX) oXFORA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
h roupas feitas eia geral: Agasalhos,

Ulmo n.* 61.1.599, de 8-10-63
librar Modas e Decoraçõea Ltda.:
Guanabara

Classe 33

Editora e gráfica

BRASILEIROS ADMINISTRANDO

i INVESTIMENTOS PARA O BRASIL
Classe 33
Frase de preaaagands

DIÁRIO OFICIAL (Seção mo

Sexta-feira Zii•
Termo n9 611.608, de 8-10-63
Nadaste Indústria e Comércoi Ltda.
Guanabara

Termo m 611.615, de 8-10-63
'Coadoodnio do Edifício Benjamim
Guanabara

Têrmo n° 611.622, de 8-10-63
Condomínio do Edifício Uruguayana
Guanabara

PLASTIARTE INDÚSTRIA

EDIFÍCIO

EDIFÍCIO

E COMÉRCIO LTDA.

BENJAMIN?

URUGUAYANA

Nome comercial

Classe 33
fitulo de estabelecimento .

Classe 33
Título de estabelecimento

Termo n° 611.609, de 8-10-63
Termo n9 611.623, de 8-10-63
•Plastiarte Indústria e Comércoi Ltda.
Têm on° 611.616, de 8-10-63
Guanabara
Condomínio do Edifício Santa Basilissa Condomínio do Edifício Francisco Sá
Guanabara
Guanabara

ENFIM}
g

fD
BRASIL

SANTA BASILISSA
Classe 33
Titulo de estabelecimento

INDUSTRIA

Tenno n9 611.617, de 8-10-63
Condomínio do Edifício Raie
Guanabara

Classe 28
Artigos da classe

Tèrmo n° 611.610, de 8-10-63
Comércio e Indústria de Bolsas Orleans
Ltda
Guanabara
•

INDUORLEANS

STRIA BRAMEM —
Classe. 28
Artigos da classe

Termo 13 9 611.611. de 8-10-63
_Oswaldo Caldas de Carvalho Zimer

PENSOS ELE
Classe 13
Titulo de estabelecimento •
Termo n° 611.612, de 8-10-63
Oswaldo Caldas de Carvalho Zimer
Guanabara

-

°INCH)
1TAIPE
Classe 33
Título de estabelecimento
Termo u° 611 .618, de 8-10-63
Condomínio do Ediic.fio Murça
Guanabara

EDIFN1O
MURÇA
Classe 33
Título de estabelecimento
Teimo it° 611.619, de 8-10-63
Condomínio do Edifício Léo
Guanabara

EDIFÍCIO

READER'S

I. É 0

Classes: 32 e 38
Título de estabelecimento

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Termo n° 611.613, de 8-10-63
Oswaldo Caldas de Carvalho Zimer
Guanabara

1NTIMITE
INDÚSTI;111
Classe 36
Artipos da classe
Termo nu 611.614. de 8-10-63
Oswaldo Caldas de Carvalho Zitner
G.,•• ai-

JORNAL DO MÉIER
Classe 32
Artiaos da classe -

EDIFÍCIO
P

RANCISCO Sd

Janeiro de 1964 259

Termo n.9 611.629, de 8-10-63
Cordomínio do Edifício Condorcet.
Guanabara

EDIFÍCIO
CONDORCET
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 611.630, de 8-10-63
Condomínio do Edifício •Araçary
Guanabara

• )EDIFÍCIO
ARAÇARY

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Classe lb
Título de estabelecimento

Termo n° 611:624, de 8-10-63
Guanabara

Termo n.0 611.631, de 8-10-63
Condomínio do Edifício Itauiutaba
Guanabara

EDIFÍCIO
RIQUEZA
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n° 611.625. de 8-10-63
Condo:tinjo do Edifício Cesar

EDIFÍCIO
CESAR
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Guanabara

EDIFÍCIO
ITAURITABA
Classe 33
Título de estabelecimento
Termo n.9 611.632, de 8-10-63
Condomínio do Edifício Victor Hug(
Guanabara

EDIF[C10
VICTOR HUGO',

Classe 33
Título de estabelecimento
Termo n9 611.626, de 8-10-63
Condomínio do Edificio Morubichaba
Termo n.° 611.633, de 8-10-63
ezanb!H ommya op opi.gooptioD
Condomínio do Edifício N. S. da Guia
Guanabara
•
Guanabara

EDIFÍCIO
MORENA
Título' de estabelecimento
Classe 33

EDIFÍCIO
N. S. DA GUIA,
Classe 33
•
Título de estabelecimento

Termo n.° 611.627, de 8-10-63
Termo n.° 611.634, de 8-10-63
Condomínio do Edifício Leáo Viloso
• Termo n9 611.620, de 8-10-63
George
Neto — Cine Produçes 6Ltda.
Condominio do Edifício Angel Ramirez
Guanabara
São Paulo
Guanabara .

EDIFÍCIO

ANGEL REEI_
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n° 611.621. de 8-10-63
Condomínio do Edifício Rio Bello
Guanabara

EPUICIO
RIO BRIO
Classe 33
Nulo de estabelecimento

,EDIFÍCIO
LEÃO VELOSO_

CACIPRA - Imagem e Som
Serviço da Educação•

Classe 33
Titulo de- estabelecimento

Classes: 8, 32 e-50
frase de propaganda

Termo n.o 611.628, de 8-10-63
Condomínio- do Edificio Mururé
Guanabara

Termos as. 611.635 e 611.636, de
8-10-63
George Neto — Cine Produções Ltda.
Sào Paulo

EDIFÍCIO

?'1IPPRÉ
Classe 33
Titulo de estabelecimento

e
Classe 3.
Álbuns; jornais, programas radiofônicos
e de televiso. publicações e revista*

•

260 Sexta-feira Zet

Termo n.9 611.637, de 8-10-63
Cood~ do Edifício General Bar-

bosa Lima .
õuanabara

•JIARIO OFICIAL' (Seçâo
Térirno n.° 611.644, de ' 8-10-63

Classe 11
Ferragens, ferramenta. de Mo espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, ar..
mações para óculos, 'arruelas, argolas,
aldravas, armações de aseiai. abridores
de latas, arame liso ou taip..do. assadeiras, açucareiros; broca, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, inicies bomboateres, bules; cadinhos, cadeados, cai.
Classe 38
tiis, colheres para pedreiros corseaPapel higiênico
res, cabides, chaves, cremones, chaves
Tèrmo n.° 611.645, de 8-10-61
de parafusos, conexões pari" encana..
Dianda & Cia. Lida
mento, colunas, caixas de metal pra
São Paulo
portões, canos de metal, criavas de tenda chave inglésa. cabeções, canecas,
copos, cachspots, centros de mesa, coqueteleiras, caixas . para acondicionamento de 'alimentos, caldeirões. caçarolas, chaletras, cateteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças, enxadas,
enxadões, esteras, engates. esguichos enfeites para arreios, estribos. esferas
Classe 38
foices, ferro para cortar .capim, ferroPapel higiênico lhos facas. tacões. fechaduras, ferro comuco a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
Térrno n.9 611.646, de 8-10-63
Dianda & Cia. Ltda.
para doces, freios para estradas de
São Paulo
danas, ralos para pias, rebites, regado..
res. serviços de chá e cate; serras, serrotes, suchas, sacarrolhas, tesouras. ta Iberas, 'talhadeiras. torquezes. tenazes,
pão, porta-jóias. paliteiros. panelas; rolferro, trigideiras: ganchos, a:elhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos para
Classe 38
carruagens: insignias, limas, lântinas, 11.
Papel higiênico
coreiros, latas de lixo, jarras. machadi..
nhas, molas para portas, molas para
Termo n.° 611.647, de 8-10-63
Frigoríficos Nacionais Sul Brasileiros tras adeiras, telas .de arasse, torneiras
trincos, tubos para encanamertos. trilhos
S.A.
nar aportas de correr.. facas tavessas,
Rio Grande do Sul
venezianas, martelos, mairetas, ,
zes, navalhas; puas, pás, o ,egos, para'PRORROGAÇÃO
fusos, picões, porta-gelo. poeiras portaturibulos; vasos, vasillume• verrumas
Dianda 6 Cia. Ltda.
São Paulo

JOTA

Ind. Bras.'

General Barbosa Lima
Classe 33
Titulo
termo n.° 611.638, de 8-10-63
"--1---stnio do Edifício Vioosa
Guanabara

Vicatta
Classe 33
Titulo
Trino n.o 611.639, de 8-10-63
Calçados Ferraria Limitada
Guanabara

FERRARO Ltda.
Classe 36
Titulo .
Têmus n.9 611.640, de 8-10-63
Laboraukaio Farmacêutico Internacional
S. A.
São Paulo

AMINOCAPROL,

if I•
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farmacêutico anti-fibronolitico
•
Termo n.° 611.641, de 8-10-63
Laboratório Farmacêutico Internacional
S. A.
São Paulo

ANTILISIN

ALVORADA.

1nd .Bras.'

CISNE

Ind.Bras.'

INDUSTRIA BRASILEIRA

. Classe 41
Massas alimenticias, queijos, manteiga.
cevada, arroz, farinhas para mingaus,
Classe 3
café em grão, torrado ou em pó, choUm produto farmacêutico anti-fibrono- colates, balas, bombons, doces em conlitico
serva ou não, biscoitos, mel, melado,
rapadura açúcar, carnes em conserva
Têrmo n.° 611.642, de 8-10-63
Laboratório Farmacêutico Internacional ou não, linguiça, legumes etn conserva
ou não, fermentos para, alimentos, chá.
• S. A.
mate, môlhos, azeite e azeitonas
São Paulo
Termos as. 611.648 a 611.650. de
8-10-63
Hima — Comércio e Indústria S. A.
Guanabara
INDÚSTRIA BRASILEIRA
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado como
anticolinérgico

PRORROGAÇÃO

Têrtno a.' 611.643, de 8-10-63
Indústria de Metais Kiowa Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

EGA

Classe 16
Estacas para alicerces, especialmente
estacas baseadas em macaco hidráulico,
constituidas de elementos superpostos de
moldagem prévia
Têrtnos as. 611.655 a 611.657, de
8-10-63
Moulinage et Retorderie de Chavanoz
França

rHAVACETE

Classe 22
Para distinguir: Fios d ealgodão. canha
mo, juta. lã, nylon, fios plásticos, fias
de seda natural e rayon, para tecela
gera e para crochê; fios e linhas de toda
especie, fios e linhas para pesca. linhadas de aço para pesca
Classe 23
Tecidos em geral, tecidos para contec,
ções em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão, al
paca, cânhamo cetim, caro& casimi,
ras, fazendas e tecidos de lã em peças,
juta, jersey, aylon, paco-paco, perca
tina, rami, r'aion, seda natural, tecidos
plássticos. tecidos impermealizáveis e
tecidos de pano couro e veludos
Classe 36
n.° 611,651, de 8-10-63
Para distinguir: Artigos de vestuárica
Renato Gomes Libanio
e roupas feitas em geral: Agasalhas,
Guanalssm
aventais, alpercatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
:louros, bonés, capacetes. -cartolas. cara.
Revista da Indústria puças, casacão. i'coletes, capas, chales,
cachecols, calçados chaéups, cintou,
cintas, combinações corpinhos. calça:
•Farmacêutica
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
Classe 32
saias, casacos, chinelos, dominós, echar,
Tornais, programas para rádio
visão, revistas
revistas e publicações em - geral pes, fantasias fardas para militares, co.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor
ros, logos de lingerie, jaquetas, leques
Tenro n.9 611.652, de 8-10-63
Marc IV Filmes Para Televisão Ltda. luvas, ligas, lencos, inantOs, melas
maiôs, mantas, mandrião mantilhas, pa
•
Guanabara
letáa, palas, penhoar. pulover, pelerinat
peugas, pouçhes, polainas, pijamas, pu
phos, perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandália
sweaters, shorts sungas, stolas, sou
incitistr ;n, Brasileira
Cens, .slacks, tales, toucas, turbantel
ternos, uniformes e vestidos
Classe 8
Têrmos as. 611.658 a 611.660, de
Filmes revelados
8-18-63
"nino n.° 611.653, de 8-10-63
Moulinage et Retardaria de Chavanoi
(Prorrogação)
França
Société Franca se Des Pieux
Frankignoul
Frar,ça

*RORROGAÇÃO

I,
INO.,BRASILEIRA

•

Termo n.o 611.659, de 8-10-63
(Prorrogação)
Société . Française Dez Piaus
Frankignoul
França

CHAVASOL

CALOTE1
Classe 2-7
-a distinguir produto a base de pa.
; de arroz aplicável a linnotes de
siderúra ia-
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. Cobre. h,-ónze e latão
Chsse 8
Ralanças decimais e centes'mais

Classe 22
Fios de algodão, fios de lã ou péla
torcido ou Irão para costura ou trico
tagem, seda natural fiada ou torcida d
raion fiado . ou torcido, linho. anilam
e luta em dio ou linha.
Classe 23
Classe 16
EstaCas paar alicerces de citnento ar- Para distinguir: Algodão, caroá, fazer
tilado no solo, principalmente apôs per- das e tecidos de lã em eças, linhos, -R
mi, rayos, sêda natural, tecidos de cair
furação e o ar comprimido
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brala, tecidos de casernira, tecidos de
flanela, tecidos de malha, tecidos de organdi, batista, cretone, fulges, organdi
e setem
Classe 36
Para distinguir: Aventais. blusas blu.
abes. boinas, botas, babadouros. casa
cos. coletes, capas. chatas, cachecols
calçados, -chapéus, antas, combinações
corpinhos. * calças, calções, camisas. ca
misetas. camisolas, cueins. ceroulas, cal.,
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casaco. dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, Ia.
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mant6s. meias, maillots, mantas, mana
drião. malhas. Paletós. palas, penhoar.
peugas, puloveres; ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
Lens, Usinem:, toucas e vestidos
Têrmos ns. 611.661 a 611.663, de
8-10-63
Moulinage et Retorderie de Chavanoz
França

CHAVALOR
Classe 22
Cânhamo em fio ou em linha, estarabre
de seda ou de lã, fios de algodáo, celulose, juta, 1E1, linho, plásticos, raml,
raion, seda natural para tecelagem ou
uso comum, alta em fio ou em linha,
lá torcida, linhas em meadas ou novelos, linhas brilhantes, linhas para
bordar, para costura, crochet ou tricotagem, linhas em meadas ou novelos,
meadas, retrozes de sedas terçai
Classe 23
Tecidos em geral, tecidos para con çecções em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, caro& casimiras,
'fazendas e tecidos de lã em peças, juta,
iersey, linho nylon, paco-paco, percalima, rami, ralon, seda natural, tecidos
plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos
de pano couro e tecidos
Classe 36 .
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas- feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babaadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
datas, combinaçaies, corpinhos, calçai
'de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, domiliós, acharpes, fantasias, fardas para militares, co.
legials. fraldas, galochas, gravatas, gorros. Jogos de 'ingeria, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, manais, melas,
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar. pulover, palermas,
peugas. pouches, polainas, pijamas, puia1011, perneiras, quicionns. regalos,
robe de chambre, murai,, aebretudos,
suspensórios, saldas de banias. sarOalias
sweaters, shorts sungas, stolas, soutiens. slacks. tater, toucas, turbantes.
tornos, uniformes e vestidos
Tércnos ns. 611.664 a 611.666, de
8-10-63
Youlinage et Retorderie de Chavanoz
França

M. R. CHAVANOZ
Classe 22
?ara castisguir: Fios em geral, para
bordado e tricotagem; fios em geral

Tèrmo na 611.670. de 8-10-63
ara tecelagem pe uso comum: fio de
Virgil Frank Smith
lã ou êlo em meada ou novélo, torcida
São Paula
ou não; fio de lá ou pelo, em meada
ou novélo, para bordado, costura, crochê e trico; linhas para bordado, costura, crochê e tricô
GR AVAÇdES
•
Classe 23
S A , C R AS
Tecidos em geral, tecidos para cosfecções em geral, para tapeçarias e para
Classe 8
artigos de cama e mesa: Algodão, alpa- Discos gravados, rojetores fixos e com
ca, cânhamo, cetim, caro& casimiras, movimento, para cinema mudo e falado
fazendas e tecidos de lã em peças, tina,
Têrtno n.° 611.671, de 8-10-63
jersey, linho, nylon, paco-paco, perca-Antonio dos Santos Mieis°
lina, raiai, raion, seda natural, tecidos
Guanabara
plásticos, tecidos impermeáveis e
tecidos de ,pano couro e veludos
Classe 36
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, abales,
cachecols, calçados, chaéups, • cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calçais, -camisas, camisolas, camisetas,
ssnrimos BEM
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
PARÁ
SERVIR SEMPRII
salas, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, g ravatas, gorros, jogos de llngerie, jaquetas, leques,
Classes: 33 e 50 .
/uvas, ligas, lenços, mantéis, meias,
Frase de propaganda
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paa
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
Termo n.o 611.672, de 8-10-63
peugas. pouches, polainas, pijamas, puL. Lamberto Droeven
nhos, perneiras, quinsonos, regalos,
Sâo Paulo
robe de chambise, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweeiters, shorts sungas, atolas, soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Têrmo na 611.667, de 8-10-63
Barcellos El Cia. Ltda.
A.
Minas Gerais

Indústria e Comercio

, I,INDt•STRIA BRASILEIRA,

e Alimentos para Animais
Classe 8
acumuladoPara
cedores de rádio e frequência, anemômetros, aparelhos de televisão, aparelhos de ar condicionado, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados
acessórios de veículos, aparelhos para
anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos.
PRORROGACÃO
aparelhos registradores e medidores de
distâncias, aparelhos para purificar
águas, aparelhos de sinais lampejantes.
aparelhos reguladores de gás, aparelhos
de galvanoplastia, aparelhos, didáticos,
aparelhos cinematográficos, aparelhos
automáticos paia acender e regular gás,
aparelhos para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios .aparelhos para
experimentar drenos, aparelhos para desClasse 36
truir insetos, aparelhos de ótica, apareSinal de propaganda
lhos . pülverisadores, aparelhos para
aquecimento de água, aarelhos. geradoTermo ri.° 611.669, de 8.10-63
rei eletro-químicos, aparelhos para seErnesto M. Rapouzepçáo, reprodução de son e sonidos,
Guanabara
aparelhos automáticos elétricos de passar ,aparelhos para espremer Sanas e
legumes, aparelhos de alta tensão, apa' relhos de proteção contra acidentes ek
L operários, aparelhos afiadores de ferramentas, aparelhos distribuidcdes de sabão e de desinfetantes para instalações
sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos gazeificadores, aparelhos para
Classe ' 48
análises, aparelhos ozonizadores, apareLoque, carmim, etc.

91 .
Alimentos para animais
frêrtno n.° 611.668, de 8-10-63
1. Sarcone E Cia. Ltda.
Guanabara
Classe

PRINCIF'E SATISFAZ
AO MENINO
E AO RAPAZ!

LAQUEDO

d
' istinguir: Abajours:
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lhos pasteurizadores, aparelhos regula.
dores e, estabilizadores da pressão e da
fluxo de gazes e liguitios, aparelhos
para salvamento e para sinalização
aparelhos para escafandristas, apara.
lhos automáticos acionados pela intro.
duçáo de moédas. Baralhos esargidores
aparelhos para observações simiana
aaperlhas_termostatos, aritonometros, as
piradores de pó, aerómetros, acendedo
res elétricos, alto-falantes, amplificado
res, antenas, batedeiras, balança co
muni e elétrica, baronsetros, baterias th
indução (exceto para fins curatiyos),
botões de campainhas elétricas, bombal
medidoras, buzinas, buaolas, baterieu
elétricas, bules elétricos, caixas de de9
carga, amuras frigoríficas e fotografb
cas, campainhas elétricas, chassis, ao
matadores de gás, cidometros, cristai!
de rádio, condensadores, comutaorea
cortadeiras para fotografias, chaves di
alavancas, chaves automáticas, capas:a
toses de bloqueio, caacitores eletrolitls
coa, calibradores, discos para telefonei
discos gravados, diais, despertadora.%
enceradeiras, estufas, engenho de assas
carne, enroladorea de cabelo elétrico, es.
pelhos óticos, esticadores de luvas, es•
pelhos de plástico para eletricidade, esterllizadores, extintores de incêndio, Ser;
ros elétricos de passar e engomar, ferra
de moldar elétrico, filtros e aparelhos
filtrantes, filtros para óleo ,filmes revelados, farols como acessórios de veículos, para sinalização e para iluminação em geral, fôrmas elétricas, fervedo.
res, frigorlficos, fotómetros, fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafos,
garrafas térmicas, gazometros, geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos terrestres para ensino, gravadores, holo.4otes, hidrometros, incubadoras, Indicadores de vácuo,
instrumentos de alarme, interruptores,
isoladores, lArnpadps de cristal, lâmpadas incandescentes, lâmpadas comuns,
lâmpadas flash, lamparinas, lactometros,
lentes, liquilficadores, lanternas mágicas, limpadores de parabrisas, luzes irazeiras para veículos, lunetas, maçaricos
de soldar, caldear e cortar, marcadroes
de passagens, medidores, microscópios,
misturadeiras, máquinas falantes, mostradores para rádio, microfones, mascaras contra gazes, micrômetros, nivela,
óculos, objetiva fotográficas pilhas eléiricas, pgdometros, pluviômetros, piro•
metros, pistolas de pintar, pluge, pinos
de tomada, panelas de pressão, pickups, para-raios, propulcores, painéis
de carros„ quadros distribuidores de
eletricidade, queimadores de óleo, quadrantes e sextautes para observação
astrológica; refrigeradores, rádios, se Betares, reostatos, relógios de ponto,
de pulso. de bolso, parede, despertadores.' contadores e medidores de quantidade e volume, raiaores, retentores de
graxa e óleo, reatores, regadores automaa*dcos, segistros para vaor, gás, água
e outros líquidos, quando no conside-'
rados partes de máquinas, reatores para luz fluorescente, registradores, resistências elétricas, relays, sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras, soquetes, sinaleiros, asseias de alarme, soldadores
elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, torneiras, tubos, acústicos, termômetros ara observação meteorológica, telescópios, tacennetros, taximetros, torradores de cereais, trenas,
transformadores, telefones, tostadeiras,
telegrafoa, transistores, tripés para fotografias, válvulas para rádios, válvulas de descarga, válvula sde redução,
vacuémetros. válvulas elétricas de vácuo, ventiladores, velas elétricas
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Termo n.• 611.673, de 8-10-63
Wierparlda Maria Barroso de Campos
Armando
Guanabara

A VOZ DE
IIRASÍLIA\

DIÁRIO OFICIAL (Seção 1.1)
Termo n.° 611.678, de 8-10-63
Catrimbex Carimbos Ltda.
Guanabara

'

Indústria Brasileira

Classe .32

Iatpreasos e cartazes em geral. Bilhetes
de loteria; cabogramas, cartazes impressos literais de propaganda, cheques,
dada; etiquetas impressas, escapula: as:
Saturas, folhinhas impressas, notas proclichês, cartões termoplásticos de identiinissórias, recibos e rótulos
- Termo n.° 611.674, cl' 8-10-63
Margarida Maria Barrozo de Campos
Armando
Guanabara

PLANALTO ,CENTRAL
Classe 32
Almanaque!, anúncios, boletins. boletins
Impressos, crónicas; jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais
programas radiofônicos e programas
de televisão
Termo n.° 611.675, de 8-1043
Televisão Excelsior Rio S. A.
Guanabara

VOVÔ
DEVRLE
Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins boletins
Impressos, crônicas, jornais, revistas
peças cinematográficas, peças teatrais.
programas radiofónicos e programa,

de televisão

Classe 17
Para distinguir máquinas e instalações
para , escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondencia. almofadas para carimbos e para untas, abridores de cartas, arquivos, tpontadores.
berços para mata-borrão. borrachas'.
brochas, canetas para desennos,•cortadores le papel. colchetes. caombadores.
cestos para papéis e correspondencia,
classificadores, clips, colad.trel canetas.
compassos, cofres, canetas nateiros, canetas esferográficas deseritiadores, datadores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros. espátulas, furadores, fusins. fichários. fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos
máquinas para escrever, calcular, e somar. fitas, gomadas. maau;nas para
grampear. goma arábica, gomadores,
grampeadores, grampos e ganchos para
gis, godets. instrumentos de
escrever e de desenhos. láps, •apiseiras,
molhadores. mata-borrão. tránumas e
apetrechos para apontai l aa.!.s. empotecas, metros para escritórios e para
desenhos, papel cai:aono perfuradores.
pastas para escritórios. Luci fechos de
metal, pastas para escritorios com fechos de metal. porta-tinteiros, porta.
lápis. porta-canetas. por at-carimbos.
porta-cartas, porta-blocos penas. prensas. pincéis, prendedores de papéis. percevejos, réguas. stencis, separadores
para arquivos, sinetes. tinias para escrever. til-alinha. tintas 'para carimbos.
tintas para duplicadores: tintas para impressão, tintas para desentaas, aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos. maquinas de endereçar, máquinas registradoras
—
Termo n.9 611.679, de 8-10-63
Oscar Cunha
Alagoas

Termo n.° 611.676, de 8-10-63
Televisão Exceisior Rio S. A.
Guanabara
Classe 32

SE MEU Ar

,01-BORGES
INDYMTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Calçados em geral

Bom Lar',

,

Classes: 8 e 40
Titulo de estabelecimento

es42.42
'

Termo n.° 611.686, de 8-10-63
Valmir de Araujo Costa

4uanabara

44 Carm•cmOt•

Classe 41
Azeite comestível principalmente de oliva, frutas secas e em conserva, mariscos e .pescados, massas alimenticias,
farinhas, féculas, cafés, sagus chocolate cacau, carnes em conserva, vegetais,
molhos, mel açúcares, pastelaria e confeitaria, leite, queijos e manteiga
Termo a.' 611.682, de 8-10-63
Saad ô Ferraz Ltda.
Guanabara

• Granja Avícola
«Santa Cruz»
Classes: 19 e 41
Título
Termo n.° 611.683, de 8-10-63
Editora Acaiaca S. A.
Guanabara

ACAIACA
Classe 32
Almanaque:, aliar:cios. boletins boletins
Impressos, crónicas. jornais, •revistas
peças chaematográficas.' peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão

Contecçoes Acron

Para distinguir: Albuss, almanaques,
anúncios. boletins Impressos, folhetos.
Jornais, livros impressos. Praticas Impressas, peças teatrais, peças cmematogiráSicas, prospectos, panfletos, progra.
mas radiofônicos e de televisão. revistas

Termo II.9 611.685, de 8-10-63
Bom Lar Móveis Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇAn

•Termo n.0 611.684, de 8-10-63
Confecções Acron Ltda.
Guanabara

FALASSL,

Termo n.° 611.677, 'e 8-10-63
Di-Borges Calçados Ltda.
Guanabara

Termo n.° 611.681. de 8-10-63
Benvenuto Sociedad Anonima Comercial e Industrial
Argentina

Janeiro de 1964

Classe 33
Título de estabelecimento
Termo n.° 611.687, de 8-10-63
Davihor Jolas Ltda.
Guanabara

DAVIHOR — JÓIAS
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 13
' botoaduras para punhos, águas maA
rinhas lapidadas, alfinetes para adornar
vestuários, de metal precioso. semiprecioso ou suas imitações, amíls de
adorno, balangandans, berloques, brincos, broches, colares, contas de metais
ou pedras reciosas ou semi-reciosas e
suas Imitações, usadas como adornos
ou na confecção de bijouterias, correntes de uso individual ara adorno, diamantes lapidados, esmeraldas latedadas,
medalhas com santo, pulseiras, safiras
lapiadas, topázios lapidados turmalinas
lapidadas e turquezas laptdadas
Termo n. 9 611.688, de 8-10-63
Ariatniro Gomes da Silveira
Rio Grande do Norte

CAFÉ QUILOMBOS
INDOSTR/A BRASILEIRA
Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Termo n.° 611.689, de 8-10-63
Credl-Calça Calçados de Luxo Ltda.
Guanabara

eho2 SUA
Ándi;stria Brasileira

Classe 36
Classe 41
Café
Tea-ano n.° 611.680. de 8-10-63
jeepauto Ltda.
Minas Gerais

altepaLlito

Ltda.

Nome comercial

Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
abes. boinas, botas, babadouros. casa
cos. coletes, capas, chalea, cachecol%
talçados chapéus, cintas, combinações,
corpinhos. calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas. ceroulas, cal
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros casacão. dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques
~sois melas. maillots, mantas, mau
drião. malhas, paletós, palas, penhoar
peugas, puloveres, ponches, pelerInas
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos.•suspensórtos. sou..
tiens, taIlleurs, toucas e vestidos

Classe 36
sões, boinas, botas, babadouros. casacos, coletes, capas. chales, cachecol%
calçados chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças. calções, camisas, camisetas, camisolas. cuelas, ceroulas. cal.
çar de senhoras e de crianças. colártnhos.
cueiros casacão, dominós. echarpes.
fraldas, galochas. gravatas, gorros. jaquetas. luvas, ligas. lenços leques,
mantOs meias, maIllots. mantas, man.
driao. malhas. paletós. palas, penhoar,
peugas. puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos. suspensórios. sou.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
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Termo a.0 , 611.690, de 8-10-63
roa° Gomes Xavier Cs Cia. Ltda.
São Paulo

Termo n° 611.696, de 8-10-63
Companhia' Agricola e Pastoril Fazenda
Mateira
São Paulo

Anguibenzoi
Industria Brasileir-a"(
Classe 3
rei -preparado farmacêutico indicado
como anti-heltaintico
Termo n.9 611.691, de' 8-10-63
Gideon Abrahand
Guanabara

BRUXA

EDIFICIO

s'A- 0 MATHEUs
Classe 33
fitulo de estabelecimento
Termo n. 611.697, de 8-10-63
Perfumarias Phebo S. A.
ParP

."

LAGRIMA IND. BRASILEIRA

Classe 48
Para distinguir artigo/ de toucaaor e
perfumarias em geral: Alndscar, água
inchistria Brasileira
de beleza, água. facial, água de lavanda,
água de colónia, arcainhos, água de
quina. água de rosas, •água de alfazeClasse 29
mas. amónia perfumada líquida, em pó.
Escovas em gerai
em pedras, para banho,. brilhantinas.
bandolinas, batons, cosméticos para o
Termo n.° 611.692, de 8-10-63
cabelo. pestanas. cílios e bigodes.
Cia.
D. Brandão
crayons, cremes para a pele, carmins.
Pernambuco
cheiros tais pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos ele pílulas,
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
essências', extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes pare unhas.
asai:mas para dentes, cabelo, roupas
dlios e unhas, fixadores para o cabelo.
Classe 3
pestanas, cílios e bigodes. tivelas para
n produto farmacêutico inaltauo no o cabelo, glicerina perfumada para uso
itamento das Infecções sensíveis as de toucador. grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes. losulfamidas e penicilinas
ções. líquidos dentifricios em pasta. eas
Termo a.° 611.693, de 8-10-63
geléia de petróleo perfumada. lápis,
Dilarmando Alves Paschoal
salsa° em creme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulação. permanente,
Guanabara
lixas para unhas. lup& óleos para o
cabelo, pasta a pós para dentes, perfumes, petreleo para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas. pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza,
mento da cutia. pon-poria. pó de
. arroz
Classe 33 •
Termo
n.°
611.698,
de 8-10-63
Titulo
Perfumarias Phebo S. A
Pará
Termo n.9 611.694, de 8-10-63
Eletropeças-Servenson Ltda.
Guanabara -

Indústria Brasileira

MATTO GROSSO
Club Internacional .
"de Caca e Pesca - CICEP

e.

Servenson
Classe 8
Artigos da classe

'`;::

•

n d s ria Brasileira
Ca •• e 23
Tecidon em gera

'Janeiro de 1964 26$ e+

bases para maquilage e bases para pó.
preparados para limpeza de pele em
S6rma líquida, de creme e de pé, tala
como creme ara limpeza, cremes lubrificantes, cremes amaciadores de tecido,
cremes para bases de maquilage, creme
para a pele, creme para as mãos, creme para os olhos, máscaras de creme
rosa, adstringentes, refrescador para a
pele, loção para a base de inaquilage,
loção para dar firmeza a pele, preparados especiais para cabeças de negro;
máscaras e preparados para tingir a
pele, tais como carmin (rouge) em fórma de creme, maquilage (makeup), base, loção para bronzear, carinin (rouge) "parfer. maquilage (makeup) para
a perna; preparados para maquilage
(makeup) dos olhos, tais como lápis
para os olhos, enibelezadores—para os
sombreador para os olhos; loção
erabelezadora; desodorantes em fórma
liquida e de creme;, sais inhalantes, sais
basho, sabão para banho, brilhantinas,
preparados ara tratamento das unhas,
e envólucros contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários para tratamento especificos da plee e recipientes de carmin (roud`e),
". de arroz

lentilhas, em Coriscou e em pílulas,
cremes para barbear; cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para dentes, -cabelo, roupas,
cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana., cibo* e bigodes, fivelas para
o\ cabelo, glicerina perfumada para uso,
de toucador. grampos para o cabelo/1
para maquilagem, lança-perfumas, lo•c
ções, líquidos dentifricios, em pasta. mi!
geléia de petróleo 'perfumai s,., lápis,i
sabão em creme, em elixir tal p6.1
liquido, para ondulação, permarrente,
lixas para unhas. laquê, óleos para o
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
cravou, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumas. amónia perfumada liquida, em pó.
mel, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. pon-pana
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados. e cem pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza..
mento da caris. pon-pona pó de
arroz

Termo n.° 611.699, de 8-10-63
Manabu • Akashi e Jorge Wada
São Paulo

Termo n.9 611.703, de 8-10,63
Zenith Radio Corporation
Estados Unidos da América

fAllA

illEERIB

RH1N M EITO

ZENITH

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos
eletricos e eletrônicos, partes e peças
dos mesmos: Alto-falantes, antenas,
fil
agulhas para foriografos. aparelhos de
alta-fidelidade, amplificadores de som,
Classe 3
bobinas para rádios e televisões, apareMinério Medicinal para banho
lhos para controle de sons, chaves de
tomadas, chaves automáticas, chaves
Termo na 611.700, de 8-10-63
para antenas e fios terra, comutadores, A
Sociedade Vinícola Rio Grandense
condensadores, aiSearelhos de comunica- 'm
Ltda,
cão inferna, discos gravados, chaves sa
de ondas, chaves de alavancas, chaves, q
elétricas, chassis para rádios, diais. aparelhos de intercomunicação, aparelhos
de frequencia modulada, fonografos, fios
para eletricidade e fios terra, aparelhos de frequencias modulada, fusiveis,
fitas magneticas, geradores automáticos,
geradores estatico e elétricos de alta
Srequencia que funcionam com válvulas,
Classe 42
interruptores, imans permanentes para
Vinho tinto
rádios, gravadores de fitas, gravadores
Termo n.° 611.701, de n 8-10-63
de 'discos, aparelhos luminosos, lampaUCB (Union Chindque-Chemische
das. isoladores de corrente, microfones,
Bedriiven) S. A.
mottradores ce radios, máquinas falanBala;ca
tes, pilhas secas, pilras elétricas, plugs,
pick-ups, para-raios, potenciómetros, escalas de vide% resistencias elétricas,
aparelhos recetores de sons, rádios, telays, redutores, rádio-fonografos, reostatos. rádios para ,e tomóveis, rádios
receptores, rádios cunjugados ou nao
Classe 3
com fonografos
Preparados fàrrnaceuticos para tratamento de perturbaçes da saúde acompaTêrmo n.° 611.704, de 8-10-63
nhadas de tosse
(Prorrogação)
Michel Cosméticos. Inc.
Termo a.° 611.702, de 8-10-63
Estados 1.1111-1—r 4a América
(Prorrogação)
Pinaud S. A.
u-ança

14

lê

IY1

2ATÂBEX

Inchiseria Brasileira

Termo n.° 611.695. de 8-10-63
P. C. — Companhia Paulista de
Cas'sr iras
São Paulo

(Seção

Ind. Brasileira
Classe 4S
Para distinguir: Creme para barbear,
sabão para barbear, dentifricios, sabões
de toucador, pentes. esponjas para toucador. perfumes. cosméticos. águas de
colônia . e de toucador, cremes de toucador. loções, carmin (rouge), fsastões
para os lábios (batons). pó para o ros,
to. sachet de talco (tale sachet), pó de
talco pó para banho, pó para empoar,

E

LEUR3 DE CLEINE

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar, água
Classe 48
de beleza, água facial, água de lavanda, Para distinguir artigos de toucador e
água de colónia, arminhos, água de perfumarias cai geral: Almiscar. água
quina, água de rosas, água de elfaze- de beleza. Acua faciaL km de lavanda.

1.
•
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Água de colónia. arminho', água de
quina. água- de rosas, água de alfazemas. amónia perfumada liquida, em pó.
em pedras. para banho, orilhantinas.
bandolidas, batons, cosméticos para o
cabelo. pestanas, cílios e bigodes,
crayons. cremes para a pele. carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos e perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escóvas para dentes, cabelo, roupas,
cilios e unhas, fixadores para o cabelo
pestanas, cílios e bigodes. fivelas para
o 'cabelo, glicerina perfumada para uso
(le toucador, grampos para o cabelo.
para maquilagem, lança-pertumes, loções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada. lápiat
sabão em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes. petróleo para . uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis- perfumados.
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis, pon-pons, pó de
arroz
Termo n.° 611.705, de 8-10-63
(Prorrogação)
Picon (S. A. P.) Société Anonyme
Des Anciens Etablissements Acner Picon
França

DIÁRIO OFICIAL - (Seção M)
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pomadas fixadoras para bigode, cosme- • Têrmo n° 611.711, de 9-10-1963
ticos. brilhantinas líquidas e concretas. Kibon S. A., Indústrias Alimentícias
São Paulo
aguas de colonia e de toilette, pó de
.
arroz, comprimidos é em tabletes, tinturas para cabelo, dentifrício em pó,
liquido, concretos e em pasta, sabões
dentifrícios, essencias, pe'rlinnado,
aguas para tini lesamento da pele,
shampoo líquida pf ou coaaaao, • tônilat.-rit.s em *-1 amia. pó concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, lapis, paslas, líquidos e esmaltes pa,a limpesa
das talhas. água: de mima sachets para
perfumar quarto. em pastiPms, tabletes
e Mil pó, prearados diq.ild os em pó e
porradas para es itar o suor, vaselina
perima-W.1 sais cama lanho
Ternn n9 611.708, de 9-10-1963
José Dias da Silva
Estao da Guanabara

Termo n° 611,714, de 9-10-1963
Kibon S. A., Indústrias
Sào Paulo
”Kg.

o

Classe 43
Classe 43
Para distinguir: Bebidas refrigerantes . Para distinguir: Bebidas re5rigerantes
e refrescos compostos de morango e e refrescos compostos de cereja e suco
•
1.
de cereja
suco de morango
Termo n° 611.715, de 9-10-1963
Termo n o 611.712, de 9-10-1963
Kibon S. A., Indústrias Alimentícias
. Kibon S. A Indústrias Alimentícias
k 'São Paula
São Paulo

Classe 32
Para distinguir: Livros impressos, jornais e revistas
Têrmo no 611.709, de 9-10-1963
Kibon S. A.. Indústrias Alimentícias
São Paulo

Classe 43
Classe 43
Para
distinguir:
Bebidas rafrigeraates
Para distinguir: Bebidas refrigerantes
e refrescos compostos de limão suco e refrescos compostos de groselha e
suco de groselra
de limão
•
Termo n9 611.716, de 9-10-1963
Termo n9 611.713, de 9-10-1963
Kibon S. A., Indústrias Alimentícias
Kibon S. A., Indústrias Alimentícias
São Paufo
São Paulo

yr-Rot-tf

Classe 42
Aperitivos e vinhos
Termo n.9 611.706; de 8-10-63
(Prorrogação)
Lernigh Valley Industries. Inc.
Estados Unidos da América

Classe 43
Para distinguir: Bebidas, refrigerantes
e refrescos compostos de guaraná e suco
de guaraná
Tèrmo 1. * 611.710, de 9-10-1963
Xibon S. '..., Indústrias Alimentícias
São Paulo .•

Classe 41
Para distinguir: Balas, caramelo, pusti.lhas, goma, confeitos, drops, pralines

Classe 8
g inalizadores de direção de veículos

Classe 43
Para - distinguir: Bebidas refrigerantes e
saco de framboeza

Termo n.° 611.707, de 8-10-63
(Prorrogação)
Indústrias Gcssy Layer S. A.
Sã(' Paulo

Tèrmo n° 611.717, de 9-10-1963
Kibon S. A., Indústrias Alimentícias
São Pavio • ,

Termo n° 611.718, de 9-10-1963
Kibon S. A., Indústrias Alimentícias
São Paulo

VERMELHO .4~0 PQAT4 ,4I

SOLIDO
Classe 45
Para distinguir: Sabonetes sólidos,
Classe 43
t{uldos, p6," creme, blocos e bolas, sa- INOtt cnstinguir: Bebidas refilgerantes e
pão em pasta e em barras, sabão em compostos de laranja e suco de laranja
bastões para barba cremes para o
Tosto e barba, pinturas em liquido, pó
Dl; concretas para coloração dos lablos,
PREÇO DO NÚMERO.
olhos e sobrancelha s - extratos, loções.

,eto, tsr:r4 01:14 t-tr:0 0"".,
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I PLISTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: Chocolate com leite

DE HOJE: CR$ ?4,00

Classe 41
Para distoinguir: Pirulito ama sabor
de cereja

