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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
.
Decisões do Ministro
RIO, 19 DE FEVEREIRO DE 1964
Republicado por ter saído com
incorreções
Armações de Aço Probel Sociedade
Anônima — recorrendo do despacho
que deferiu o pedido de frase de propaganda: Coleção de Molas Lancellotkl seu Sonho de Vidas .as Noites —
Oram 197.898 — de Miguel LanceO Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Na ordem administrativa no cabe
"tais recurso. Arquive-se. Em 26 de
kaíeiro de 1964. Asa. Egyglo Michael0 — Ministro da indústria e Comérdo — retificação do dia 17 de Jeveostro de 1964.
IMPEDIENTE DO SR. SECRETA, RIODA INDOSTRIA
Alfredo Buchdid — recorrendo do
lespacho que :ndeferiu o termo: 29.787
— privilegio , de invenção para: AperWçoainentos em alambiques.
O Sr. Secretário da Indústria exalou o seguinte despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50 Lei tn1,7
'pero 4 048, de 29 de dezembro de
'961, e da Portaria Ministerial numep 216, de 27 de setembro de 1963, e
be nego provnierro com apl.cação do'
artigo 7' parágrafo 1 , do Código da
Propriedade industri:, 1. Mantenho o
iespachr, recorrido de fls. 28v.
Rio de ja ten.° 27 de dezembro de
1963. Asa. 70R5 I. C. Verciani. Secretário da Indústria.

•

Impe iii Ciemical Industries LimiOed — recoréendo do despacho que indeferiu o termo 36.913 — privilégio
de Invent:5o para — Aperfeiçoamentos
em ou r. f . rrntes á fabricação de compostos (.,:ilnIC09 clorados.
O Sr. Secretário da Indústria exalou o seguinte despacho:
Conlies,o do recurso, nos termos do
parágra10 único do Artigo 50 da Lei
kdmero 4.048, de 29 de dezembro de
961, e da Portaria Ministerial número
16 de 27 de setembro de 1963, e nego
provimento ao mesmo, para manter o
despacho recorrido as ,14s. 340. Que

'REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
9 póci,gralo 19 do
apuai". o ana
Código da, Propriedade Industrial.
Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1964.
Au. José 1. C. Verciani, Secretário da
Indústria.
Wilson 6 Co. Inc. — recorrendo
do despacho que indeferiu o pedido de
privilégio de invenção para: Aperteiçamentos em ou relativos a recipientes e envolucros incluindo os citados
recipientes — térmo: 46.274.
O Sr. Secretário da Indústria exa•
rou o seguinte despacho.
Conheço do recurso nos térmos do
parágrafo único do artigo 50, da Lei
número 4.048. de 29 de dezembro de
1961, e da Portaria Ministerial número 216, de 27 de setembro de 1963,
e lhe nego provimento para manter o
despacho recorrido de fia. 51 verso,
que aplicou o artigo 79 parágrafo 1°
do Código da Propriedade Industrial.
R;o, 27 de dezembro de 1963. Asa.
José I. C. Verdeai, Secretário da In•
dústria.
Hércules Powder Company -- recorrendo do despadio que indeferiu o
vilégio
de priinven
tramo 54.296
—
ção' para: Aperfeiçoamentos em ou-relarvas a produção de ferrei.
0Sr. Secretário es alou o seguinee
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo únIco do artigo 50, da Lei
número 4.048, de 29 de dezembro de
1961, e da Portaria Ministerial número
216 de 27 de setembro de 1963. e lhe
nego provimento, para manter o despacho recorrido de fls. 230 verso que
aplicou o artigo 7: — parágrafo 19
do Código da Propriedade Industrial
f falta de 'novidade).
Rio de Janeiro, 1 de janeiro de
1964. Ase. José I. C. Verciarti, Secretário .da
Indústria de Artefatos de Borracha
Bornonkte Ltda. — recorrendo do das?acho que Indeferiu o termo —6.0.923:
privilégio de invenção para —
nevoprocesos e respectivo aparelho
para recuperação de borracha vulganiza da •
O Sr. Secretário Indústria exarou
o seguinte despaZho — Conheço do
recurso, nos UhMilioésó ódo parágrafo
único do artigo 50, da Lei no 4.048,
de 29-121961, e da Portaria Ministerial — n9 216, de rf-12-61, e da Portaria Ministerial n* 216 de 27-9-1968,
• be nego prOffilea9Maft nora manter

1 /::.tiralgrai0 19 da Propr.eciade Indo.

Rio de faneno. 6 de fovere:ro ca
1964. — José I. C. Verc.cat — '4'ecretário da Indústria.
que
avam~
90
094)3410
recorrido
,
Hawai:ao — Sugar Plunter's
O
wi i q parafpaio 1° do Cb. (dation — recorrendo do de'.pacho qui
•
tt.t P,..pr.zaade Industrial, vide indeferiu o termo 82.928 —
laudo fls. 22 e 3a.
gio de invenção para — P:otiemi ráRio de Janeiro, 6 de fevereiro de pido para fazer polpa de nmaço •
1964. — ,fow ia C. Verctani lacere- materiais vegetais semelhantes.
tário da inafustria.
O Sr. Secretário exarou o seAumte
Luis — Toschi — recorendo do des- despacho — Conheço do recurso, nue
pacho que indeferiu o termo — nú- termos do parágrafo único do ardgr
mero 62.589: privilégio de inviaçáo 59 da Lei no 4.048, de 29-12-1061, •
para — Armadura Reticulada Preta- Portaria Ministerial n° 216, de 27 '14
bricada em Cometo Armado:
setembro de 1963, e nego prowitietn.e
O Sr. Secretário da indústria exa- ao recurso, mantenho o deapaoho roa
de fls. 148. que aplicou o arrou o seguinte despacho .=- Conheço corrido
do recurso, nos termos do parágrafo tigo '70 parágrafo 1 9 do Cód:gu da
Propriedade industrial.
*laico do artigo 50 da Lei 4.048, de
Rio de Janeiro, 2 de Janeiro de lael
29-12-1981, e da Portaria Mnisterial
n* 216 te 71-0-1963, e lhe nego provi- — José 1. C. Verekini — Secretário
da
Indústria.
mento para manter o despacho recorrido de fls. 63v. que aplicou ao caso
Mo Jorge — recorrendo do despe
o artigo 1° parágrafo 1 9 do Código ciso que deferiu o termo 94.631 da propriedade Industrie data de privilégio de invenção para Perta
novidade no pedido.
para recipientes — do requerente Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de Citaa Sociedade Anonynae.
1964. — José I. C. varejarei — SecreO Sr. Secretário da Indústria exa
tário da indústria.
rou o seguinte despacho — Conheço
' Bernard John Dow0 —'recorrendo do recurso, noa termos do par-agi:lã
• 03.245: privilégio de invençáo para único do artigo 50 da Lei n9 4 018
do despacho que moerem o termo de 29-12-1901, e da Poitarla
— Painel de Reforço para Modelado- ria! ,n° 216 de 27-9-1963. e lhe n: go
rea de Vestuário,
provimento com aplicação do am.a
79 parágrafo 1' do Cúdiro da Propno
O ar . Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho — Conheço dada Indo arial recorrido de fls. 50
Rio de Janeiro. 27 de tiezembui
do recurso, nos trinai do parágrafo
1963. —José I. C. Vararam —
único do artigo 50 da Lei 4.043 de tarjo da Indústria.
29-12-1961, e da Cariar i a Minls retal
•
n° 216 de 27-9-1983, e lhe nego proviNebratx Indústria e ConVo'cie
mento para manter o despacho ree Exportação I.'
corrido de fia. 23v., que aplicou o Imptirtação
r
artgo 79 do parágrafo 19 do Código ecorrendo do despacho que ,fe.
da Propriedade Industrial (falta de riu o têrmo 108.314 privilég: . ) de
invenção para, Dispositivo. e: 'II
novidade.
nado a fixação tran
sitória ou wr.
Rio de Janeiro, 6 Cie fevereiro de
1904. — José .1. C. Verdeai — Secre- manente do parafusos sob !:rrs.
são, do requerente, Robert
tário da' Indústria. •
ConhNp do recurso, inte'u-s.
Pontoura Wheaton Plasticos Ltda. to a file. nos-termos do P ar 1— recorrendo do despacho que de- fo faniCo do artigo 80, da
feriu o termo 64.221: privilégio de inero4 48 de 29-12-1961, e da Porinvenfiço para,: Um proceso, som suis- taria Ministerial n. o 216, de 27 de
dispositivos correspondentes, para a outubro de 1963 e lhe nego pr:vis
falariam:ao de garrafas ou corpos aros Mento, para reformar o depachd
nrrii:arcs.. por a.ssopramento.
recorrido de fifs. 59, e denegar a
O Sr. Secretário da Indústria mu- patente, r equerida por falta de
rou p seguinte despacho — Conheço novidade e assim aplicável ao canico do artigo 50 da Lei n a 4.048, de no o artigo 7. 0 parágrafof 1.
0 d.
do recurso, nos termos do parágrafo Código da roprlcdade
Industrial
29-12-10C1, e da Portaria Ministerial
, de Janeiro, 6 de fevereiro
119 218. de 27-9n10£3, e lhe doti betraimanao para_refocennr o derJ a Ch0 d.:- de 1964 — Asa. José I. C. Varria.
corrido cie ir 32, feto eo temo nel- ni, secretário da Indústria.
tiliero dePente•CO em 7 de MATO
D_Iginond Çhain Comp-ny Inc.
de 1952, com aplicação do artgo 7* recorrendo do despacho que dele.
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- As Repartições Públicas!
'deverão, remeter..o expediente
destinado à publicação •nos
Jornais, diáriamepte, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-ló até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seçãct de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais. .
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
-- Excetuadas as . para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poder.:
se-ão tomar, em qualquer . época, por seis meses ou um ano.
.* As- assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
o verificação do prazo de validade • de suas assinaturas, na

•
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•EXPEDIENT'E

fevereiro de 1964
' . ---- As Repartições Públicas

cingir-se-ão às assinaturas
anuais
renovadas até 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
I fevereiro . de. cada ano e às
DIRETOR' GERAL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos 'órgãos . _competentes.
— A fim de possibilitar a reclis:-E Do stRviçO DE RUEiLleA.7:6ES,
CHEFE DA sEçÃo D nr4DAçÃo
messa
de valores acompanhaMURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
dos de esclarecimentos quanto
à sua -aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem . os interessados prefeM
sED-1%:1
•
rencialmente'
cheque ou vale
da publiCidada do expodianta do Dapartároonto
postal, emitidos a' favor do
war:ortii' do Proprlisda.la Industrial do Minlatério
da ind.:lati Ia
Cornèrelo
Tesoureiro do Departamento
•
de
. Imprensa Nacional.
Impresso
nas
Oicints
do
Depariamente
de
Imprensa
Nac'onal
/
— Os suplementos às - edlASSINA1 URAS
ç!les dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
REPARTIÇÕES E PLIITICOLARES
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no ato da assinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior: •
— O funcionário público f eSemestre
Cr$ 600,00 Semestre .
.
. . Cr$ 4500
deral„uara..
fazer jus ao desCr$
1,200,00
Ano
Ano'
Cr$ - 900.00
conto' indicado, deverá provai
Exterior:
Exterior:
esta condição 179 alo da assiCr 1.300,00,Ano •
Ano
• Cr$ 1.000,00 natura.
— O custo de cada exemplar
parte superior do 'cilderéço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos -o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o més e o ano em tes providenciar' a respectiva do de Cr$. 0,50, se do . mesmc
que findará.
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
,A fim de evitar solueão de mínima, de trinta .(30) dias.
decorrido. • .

riu o termo 222.615, marca Losan- • 118.512, privilégio de invenção de
DIVERSOS
ze justifica em face da próprii
Zo de Conexões de Ferro Foz S. I Diamond National Ourporation —
•denominação registrada.
A. — O Sr. Secretário da Indús- • Mantenho o despacho, nos ter- Lourival de Carvalho, no pedi- , ! Termo 563.730, Indústria Brasi
tria, exarou o seguinte despacho mos dos pareceres.
, do de reconsideração do despacho I leira de Produtos Quimicos S. A
— Conheço do recorrido, nos ter•de deferimento do termo 401.632, marca, em prorrogação --- Torna
Mano Massaro e Carlos Massaro
mos do . parágrafo único do artigo recorrendo
o , e '"; sem efeito 0 despacho que argui
do despacho que dele titulo,
50 da Lei n.°'4.048 de 29-12-1961,
Barros & Barros Ltda. — Arqui- vou o processo, uma vez que •
e da Portaria Ministerial n.0-216, riu o térmo 135-166, modèlo ir ve-se o pedido de reconsideração exigência foi atendida no praz.
de 27-9-1963, e lhe nego provimen- dustrial de Fábrica de Saltos Pi- uma vez que não foi apresenta- 1, gel — Prossiga-se.
to para reformando o despacho nheiro Ltda. --- Mantenho o dee- do a -procuração. — prossiga-se,
recorrido de lis 12, denegar o re- pachO de acõrdo Com o parecer expedindo o titulo, paga a taxa r
gistro 'uni aplicação do artigo 95, do Diretor, da Divisão.
final.
Divisão de Patentes
,
n.O 5 do parágrafo 17.° da ProArtigos
Elétricos
Eletricalor
LiRECONSIDERAÇAO
DE
priedade Industrial.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
mitada, no pedido de desareuivaRio de Janeiro, 6 , de fevereiro
DESPACHOS mento do térreo 123.053 — Torno
de 1964 — José 1. C. Vercktni,
- 19 de fevereiro de 1964
efeito o despacho que arquiEugen Beck, no recurso inter- sem
Secretário da Indústria.
vou
o
processo
e
compareça
ao
posto
ao
despacho
d
in—
—
e
( Deparianaento para ter vista do
Notaficaeao:
Portaria n.0 10 de 18 de fevereiro
posto ao despacho que indeferiu • mesmo, tal como requer.
de 1964
o termo 79.066, privilegio de
uma vtz decorrido o prazo de re• Irmãos Naselli Ltda., no pediO Diretor 'Geral do Deporta- venç ão para aperfefiçoamentos do
de desarquivareento do termo curze, previsto peio artigo 14 da
mento Nacional da Propriedade ! em suportes para geladeiras
e 123.082 — Torno sem efeito o Lei n.° 4.058 de '29 de dezembro
.
Industrial nos termos da lei candespacho que arquivou o presen- de-1961 e mais dez dias — pari
o
desindicação
do
Senhor
Lenilcongeneres
—
Reconsidero
• cela a
te processo, e concedo a vista do eventuais juntadas de recursos,
son Cavalcanti da Silva, como Pach o que indeferiu o pedido pa- Mesmo;
tal °Dano 'requer o inte- do mesmo não se tendo valido ne.
prepasto da Agência Moderna de na conceder a patente, Les tênreDs
nhum interessado, ficam notifica.
lIarcas e atentes Ltda. deterrni-I dos pareceres da Divisão de pa- ressado.
nando outrossim que fifca tenni- tentes.
Walter Balsimelli, no pedido de dos os requerentes abaixo mencionantemente proibida a partir des- i Guilherme Barbieri, recorrendo desarquivamento do termo 127.309 nados a comparecer a este Departamento, a fim de efetuarem
• ta data, a entraad do mesmo em do despacho que indeferiu o têr- — Torno sem efefito o despacho pagamento
• da taxa final concerqualquer dependência dêste De- mo 80.921, modelo de utilidade elee arquivou o peacesso e concenentes
a
.expedição
dos respectivos
do
a
vista
do
mesmo,
tal
requer
partamento.
Niivo modêlo pente alisactor o interessado.
certificados dentro do prazo dd eesRio de Janeiro, 18 de fevereiro para
senta Alias , na forma do para.
de 1964 — Clovis Costa Rodrigues de cabelo com aquecimento eléTermo 445.400 — Glowin, ' Im- grafo único , elo artigo 134 du Cotrico — Reconsidero o despacho
birelOr Geral.
e, Exportadora Brasilei- digo da Propriedade Industrial,
que indeferiu o pedido, para con- portadora
ra
Lida,
—
Aguarde-se opo!rtuni•
- EXIGÊNCIA
dos
terlaw
l
ceder a patente, nos
dade.
PRIVILEGIO DE INVENÇA0
pareceres
de
Divisão.
•
.DEFERIDOS
Térmo 137.371 — Júlio Reifman
Organização Irmãos Campos S.
modelo de utilidade — Mantenho • Brinquedos' Bandeirante S. A. A., no pedido de nomeação pára
despacho
que
incerecorrendo
do
a exigência.
seu preposto o -S Sra. Sheila da NP 93.117 — Termostato Bi Meferiti- O"' t#rnid 82;'378,' privilégio ( Silva ,Soares e a desistência de tálico —'Companhia J. M. S. inTêrmo 140.994 — Adelino doa 1/2.e
Santos privilégio de invenção •— inveneM;paré;4vo: i.nodite late- sua nomeação o Sr. Antonio Car- dustrial.
Mantenho a, exigência,
0-1.,.Para-u;S'ogasuÁraielits biol.' los Mantuano — Deferido.,
NP 109.014 — Ferramentas
eletas. —,,,ReCOnSidfflO,u1..despacho Termo 447.955 — Mauro Goines cortar
e raspar — Simmonds Acro.
DIVERSOS
que indeferiwe pedido, paraccon- Moraes, frase de propaganda — cessories Limited,
Ceder afinal a patente, em face Prossiga-se, ficando sem efeito o
Joaqu im Eugêneo Mecedo
• NP 113.039 — Junkers & Co. •
eido de reconsideração do dos- dos laudos técnicos, e o parecer do despacip que arquivou o procesG M B H.
não
exigência
so,
uma
vez
que
a
Diretor
da
Divisão.
ho do deferimento no têteno

-
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N9 98.022 -- Maria Carmen gspinel
N.° 114.135 - Aircraftf Marine NP 1121,862 .r-- United States
roducts Great Britain United e Atomic Energy CoMmission - Sa- Vicente e Maria Mercedes Espiuel Vicento.•
Joseph Lugar Industries Limited. tisfaça exigência. •
NP 98.101 - Poscho Baddini.
.NP 114.316 - General ElectriC
N.° 121.928 - The Bendix Corp
N° 98.108
Antonio Pitaguari AnCO. - Aperfeiçoamento em limita-. - Satisfaça exigência.
drade de Faria.
dor de aIda de sincronização para
N.o 121.932 - The Bendix Corp
N° 98.441
Vladimix Gringenkov.
Cancelamento de ruido.
- Satisfaça exigência.
N° 98.474 - Cari Henrichs.
N.° 115.921 - Aperfeiçoamentos
N" 100.732 - Ataaas Aicsilana.
em ventiladores - Alpuim Corna.
DIVERSOS
N° 108.929 - Dinies- dos Santos
N.° 116.217 - Th e National Cash
António Augusto Area.
N.° 140.053
Register Co. - Dispositivo e MaN° 102.037
Mecânica Espera Litriz para o armazonamento de Correa Torno sem efeito o ar- untada.
quivamento publicado no D. Of. de
dados magneticos.
N° 102.707
Elsa Irma Invaldi dos
N. o 116.367 - Elemento galvit- 4 de novembro do 1983 em fade Santos.
niccr Primário Pertrix Union da proposta da SEFP•para subme'N° 102.893 - Decio Leite.
ter o processo ao exame técnico
.0 M B 11..
N" 104.101
Julio Moratto e AlN.° 118.111 - Nova Disposição na ST3.
vize Mondini.
Construtiva em ailolalante - N° 104.565 - Orestes Gabella GuzCibeal Comordial e Industrial do
man.
Brasil de Eletrónico e Acessórios
Divisão de Privilégio a•
N" 105.645 -Jozse f Fotior e 04tio
Limitada,
Vajda.
invenção
N" 105.675 - comp ialltí Calçado
N.o 118.240 - Aperfeiçoamentos
Clark.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
em motores elétricos de comando
' N" 105.676 -- Companhia Calçado
a coletor fixo e escovas rotativas
EXIGÊNCIAS
Clark.
em particular para o comando de
N" 106.040 - De, Kari Thoma e
Maquinas ferramentas a partir de
Rio, 19 de fevereiro de. 1964
.G, M. B. H.
um programa pré-registrado N" 106.080
Bernardo ignacio
Ventre Nationa? • de La Rocherche
Arrnaçoes de Aço Probel S. A. Ortmatur.
Identifique.
N° 107.183 - Silvano 13,..argatti.
- opoente do termo 88.832 - priNP 118.538 - Dispositivos Semi- vilégio do invenção - Cumpra a
N° 107.430 - Alvaro Borges.
condutores e processos da sua la- exigência - retificado por ter saiNO 107.757 - -Carlos' Alberto Mooricaçan - Rádio Corp Of América, do com incorreções em
cinco de retti.
fevereiro do 1954.
N" 108.209 - Morthon Indústria de
GARANTIA DE PRIORIDADE
Capotas e Estofamentos para Veie:tios
Termos;
Limitada.
NP 147.436 - Dispositivo hidráuN. o 118.068 - Luiz Carmino CaN° 108.540 - Ana loaqu.na Frolico aplicável em maquinas de fa- valher - Cumpra a (o-agência.
ta Mendes'.
bricar tijolos vibrados - YamaN° 108.857 - Lazaro Alves TeiN. o 124.276 - Olin Mathiekon
mura & Gonçalves Limitada - Ar- Chemical
xeira,
Corporation
Cumpra
quive-so de acórdo cOrn o artigo 9.° a exigência.
1\1'; 109.330 - Domingos Balzani.
N. 0 147.441 Verniz Cintilante
N" 109.453 --,11seder Hutte.
para cabelo; - Perfumaria Kilroy
•
N.° 132.214 - Duracour S. A.
Limitada - Arquive-se de acordo Indústria
IV' 109.482 - Hugo . Vieira Cavale
Comercio
Apresencom o artigo 9.°.
te clichê e a cópia dos pontos para canti.
N" 109:858 - Desidero Tibiriça-ItesN» 147.725 - maquinã para teX. publicação, modêlo industrial.
zedits.
N.0 144.516 - José Ferreira N" 109.859
Desiderio Tibirlça
turisar lios - Ernesto Lehr - ArAprosonte clichê - modêlo indus- Beszedits.
qutvese
. Nova maquina irial.
N. o 147.835
N" 110.095 - José Pedro da Silva.
pata lavar louça - Luiz Monti
N" 110.310 - Record Capas para
N»
145.179
Nibbit
Porclucts
Martini.
Automóveis Sodedade Anônima.,
- Association LTP - modêlo indusN° 110.311 -- Record Capas para
NP 147.963 - Processo de apro- lriad - Mantenho a exigência. Re- Automóveis ,Sociedade Anônima.
reitamento da durabilidade de publicado por ter .saido com inN• 110.466 - Plásticos Mara Sociedade Anônima Indústria e Cornérlámpadas elétricas usadas - Lu- correções.
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N° 112.176 .-- Juhei Otsuke.
N° 112.925 - José Augusto Gil.
N" 113.029 - Carlos Lubini.
IV' 113.303
Marco Ivanov
chev.
N° 113.345 -- Ceteco Importação •
Comércio Sociedade Anônima.
N" 113.354 - Kazuo Oku,
N' 113.476
Willem Koniinendijk.
N" 113.774 - Luy Brou,
N" 113.775 - Luy Bron.
N" 113.781 - Laboratório Cliniast
‘
Soaedade Anónima,
N" 113.814
F. Hoffmann La
che 6 Cie Societe Anonyrne,
N' 113.917 Meyer Chemica/ Co
do Brasil Sociedade Anónima Ind. Farmacêutica,
N o 113.992 - Telinal Textil
toda.
No 114.000 - C,omércio
Indústria
Hamico Limitada.
N0. 111.039 - Walter Alvares Viei.o
ra.

N O 114.1611 - Angelo Baronows.
ky .
No 114.244 - Masao Pubi e Hino.
shi Yamaguchi.
N" 114.390 - Metalúrgica Marfa
Limitada.
No 114.572 - Guy Gaudfrin.
N" 114.775
Yara Pa checo.
•
N° 115.527 - Carlos Degiovanni,
NO 115.537, - Dedo Casella.
N" 115.647 - American Radiator
Standard Sanitar C
N" 115.809 - Glaxo Labora tories
Limited.
..
N° 115.812 - Jusip Hargeshiruer.
" 115 , 339
Akttebolaget Kab1.
N" 116.029 - Joachira Engen
An.
tonio Georg Sté:niek
No )16.168 - Pavinientadora
zankret Limitada,
N" 116.170 - P avimentadora Lozaiikret 1...mirada .
N" 116.1o5 - Antonio José cia Sil-

va.

No

116,187 - Irmãos Lovato.

N° 116.504 - Adrianus Cornalia

Maria Someis.
/16.532 - Pedro Antonio Miguel Gonçalves Mera
N' 116.543 - COdega
Companhi
a Limitada.
N"
116.630
Carlos
Cianfratti
•
,
N" 116.631
cio de Freitas Valle - Arquive-se
Nielson
CompaARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
N" 110.514 - Jugo .W. Schutz.
nhia.
do ac'irdo com o art. 90.
N.° 148.001 - Um novo tipo de
DE PATENTE
No
N" 111.057 - Franz Kolitscher.
'
116.673
- Francisco Manuel Po.,
José Andres Izquier- dadera.
I N° 111.070
Capa estofada para colchões em
Ficant os processos abaixo mencici., do Cairolo e Gunther P. Pfutzenreuter.
geral - Carlos Miguel Vidro N" 116.674
Francisco Manuel
Arquive-se de acórdo com o ar- ItiV / 05 arquivados.
N o 111.109 - Arnaury M.-rcada.nte. Podadera
- N9 70.755
Cear Re e Dance
tigo 9».
N°
111.447
.The
Wellcome
FounN•
115.680
D uuaio . Pedro Turdoa
Formici,
dation Limited.
N" 116.688 - Eduardo Wealy NeN.° 148.002 - Um novo tipo de
N" 74.878
Edes dos Santos FaFabrica de Calçauos ves Marques.
N" 111.471
capa estof.tda para azsento de veí- rias.
Zanetti Limitada.
N" 116.697 - Geoses NictIlas
P.
culos ent 'geral - Carlos Miguel
N° 87.300
Eliezer Candido de
No 111.610 - Tecnopoli Comércio lekis,•
Vietru - Arquive-sd de acordo com Oliveira.
a Indústria Brasileira de Polimento Li•N
116.879
o artigo 9.0,
11/41u YSeS Nesanel
mitacla.
N" 87.755 - Pid're Chance!
jchel •
José
Casimiro
Rodri- N.° 148.028 - NOvo processo - N° 88.902
1\1'
ti
1.691
•
Ary
Ponse
ce.
N
,
116.888 - Octavio Leal.
para a produção de copolírneros
N" 90.143 - Usabra Indústria e Co- g"es•
No
116.933
Eitas
Abdo
Ugo
Lombardi.
--N" 111.702
plásticos a partir de dois ou mais tnércio Sociedade Anónima.
N" 116.934 - Elias AbdoNahat.
Nahat..
componentes derivados dos polí- i N"90.278 - Ramon Corominas Pia- - N9 111 . 880 . -• D. Luigi Segre.
N" /16.935 - Elias Abdo NAU:,
meros conhecidos atualmente - - it na.
N"
116.937
- Antonio Monea. ,
Carolina Armati - Arquivo -- de
91.118-* - Afonso Schiehll.
N° 116.940 - Luiz Facceli.
AVISO ÁS REPARTIÇÕES
adôrdo com o artigo 9.°
N° 116.941
N" 92.591 - Urias Aparecido PaiE.has Abcfo Nahats
PÚBLICAS
selo.
N" 116.946 - Abel José da Silva.
EXIGÊNCIAS
0 , Departamento de imN" 116.948 - Abilio Augusto Pinte
,•. J
No 94.114 -prensa Nacional avisa às
Filho e José da Rocha Padi/ha,
N.o 98.521 - Wancierley GonçalN° 94.669 -- Mauro, l'hoinazi. •
Repartições Públicaa em QeN° 116.951 - Metalúrgica Sainana
Satotni HikiCht.
ves Gutiorre - Satisfaça exigênNo 96.245
ral qae deverão P rovi d en
Limitada,
Masaki Sampei.
N° 96.362
cia.
-ciar eformads ina-,
N° 117.045 - Ruben Costa .Perrel•
N.° 118.674 - ~punia Franturas dos órgãos oficiais
ra.
Ernesto J. P. Gon, IV' 96.589
atõ o dia 29 de fererelro
çaise Thomson Houston - Satis- zales Rodrigues.
N" 117.112 - Octavio de (Nivel.
faça exigência.
corrente, a fim de evitar o
N° 96.880 -. Roberto Ivan Machado
ra.
cancelamento da remessa a
N..° 118.796 - J. Stone & Co. Pere na.
N° 117.137
Mario Soares Ferrei*
partir daquela data.
es.
Depttord Limited. - Satisfaça
N" . 97.275 - Masak: Sampei.
.
N° 117.182 - Krauth t CO.,
exigéricia.
N' 93.021 - José Benedito Correa
", -

-

ci p. fiO OF:CIAL (Seca° 11i)

5Ell3 Sz:N».-1a-telra
!. N 117.817

Percio Toldo de

ai- iPEDTI *NTE DO SERVIÇO DE N.o 112.702 - Caio Luz PenteaRrc,‘-rçAo D EINFORMAÇAO do Xanoe.

No 117.Ç23
G. A,:drelino.
N" 113: .01 - Virgílio Villaronga
Featenelle
t N9 118.194 - Elcy Herranz M'guel.
N° 118.267 - Karl Theodoi Ba.unzrrtner.
Mauricoi Lorensini.
N' 118.330
N° 118.356 -- Romeu Pires.
Eduardo Lourentino
N o 118.403
da Silva.
N° 118.518-- Montecatini Societa
Generale Per' L'Indústria M-nerár a 6
Ch:mica.
• N9 118.549 - Nicola jorge Urnberto
Saanno.
N° 118.611 - Indústr;a Prp'-a3po:t
S ziedade Anônima.
N" 118.649 - Jaime de Botton.
•
• ' N° 118.676 .- Monitora Sociedade
Anón:ma Indústria e Comércio.
Bauwerk A. G.
N 9 18.6914
José Alves S;ibrinho.'
.N° 118.733
N 9 118.828 7 Di Stefano Mariano.
Joannis Georgios
N° 118.896
Monogios.
Manorl Cavaco Mar• N°•113,997
tins.
N" 119.087 - Dunlop Ru1,13..: Co.
Lint ted.
Shirliro Suzuki.
N° 119.114
José Pasqualucci SoN° •119.180
brinho.
Darcy Bosio.
N" 119.854
N. 120.02.3
Irmac ImpOrtaçáo Comércio e Indústria Limitada.
N° 120.067 .- The Wel/come Foundation Limited.
N" 120.083 - N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
N 9 120.095 --Lob. Químico Farinaeêiit:co e Granelli. •
N" 122.146 - Papelaria União Lim.tada.
N° 122.216
Manüel Eduardo da
S.iva Caldas.
No 123.748 - NicOlino Guimarães
Moreira.
N''' 125.603 - A Mecân'ca Aparecicia Limitada.
Pect.o Trautwein.
N° 126.826
Jarbas Quirino de
• N° 127.180
Carvalho.
N'' 127.705 - José Cavalcanti de
Souza.
Paternostro El Russo
N" 129.972
_
Lmitada.
Luciano Campos de
N° 130.178
Noronha.
N" 130.272 - Martiniano Rinaldi.
Fumiya Nomura. •
N° 131.411
João Baptista Dore.
N 9 132.836
N" 133.225 - Nelson Correia da
Silveira.
N° 133.345 - Artur Bakcsy.
No 133.346 - Artur Bakcsy.
Elemek Ind. Eletro
No 133.354
Mecânica Limitada.
,
Fumiya Nomura.
N" 134.880
ArmaN 9 136.113 - Soè. C,oncrtas
o Centrifugado do Brasil Sociedade Anónima S. C. A. C.
Manuel de Campos
N" 140.709
Mello.
N° I12.223 -- Antonio Rossetti.
N° 147.370 - Çarl Hermann Heise.
Clesildo Andrade SilN° 147.582
veira.
Vigarelli do Brasil
N° 148,934
$0eiedade Anônima Mtrquinas de Gostara

AfOolvsta-se os processos.

Fevereiro de 19(.4

E EXPEDIÇÃO

N.o 144.13
Doutor Luiz For.•
,
'N.° 144.357 ;- Sebastião Pumagaio.
N.° 144.564 - Orlando Augusto
c:e. Oliveira.
N.o 144.639
' Francisco Domingos Paneta.
N.o 144.726 - Charles Jaequa
J enne.

N.0 142.372 - Watlift Company
Lunited e William EU Amola.
EX1GENCIAS
114.41:a
Tne 18.nger Manufac,:w.
udmpany.
Io, 19 de ievereiro.-de .1904
N.0 11..108 - liouert Eciaard Voetor Jeao Miucque.
.N.° 144.106 - Mamoru
1a.u . 1.47.Ula
Ilelion Engenha-,
•
- Cumpra a exigencia.
N.o 144:52U - Carlos Miguel ria Comérc,o Industrio Limitaaa.
N.0 118.220 - N. V. Phileps
Vietro - Cumpra a extgencia.
N.° 144.755 -- Ruy Carlcs Breda.
Gicielampeniabriken.
N.o 144.833 - Walter ' & Silva
1'.0 118.508 - G. D. Searle Limitada.
DIVERSOS
& Co.
N.° 144.846 - Elisabetto I-itz.
Automatic a-i-e•Liepoone & Elee- • 14.0 120.416 - Haná Cuhn.
N.o 144.853 - Jorge Elias An•
Company La-nited - No p;., di- • N.o 12u.501
•
Equipamentcs Ele- tnnio.
ao do aposti,a Ga patente de Yri- tro Meancos Jogan Limitada.
N.° 144.887 - Nicolino Guima
sri,egÁci de invençao numero 04.775 ' N.° 120.746 - 2etro1ite . Uorpo- rães Moreira.
- raça-se a apostila.
ration.
N.0 144.89 7- Herbts & Filhos
Limitada Construções Náuticas i)
N.°
121.439
João
Maggion.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
ueronauticas.
N.o 125.254 - Cano Borghi.
DE PATENTES
N.o 144.96 4- Ryan:iro de Souza
N.° 125.255 - Cano ,Borghi.
Spinola.
N.o
134.017
Antonio
José
CheN.o 77.395
Aliredo Naufal,,
N.0 144.985 - Dantin0 Tromlotti e Nelson Albino Pimentel.
N.o 84.809 - Rudolt Majcen.
•
betta.
.
.o 138.413
Hortêncio Pereira
145.007 - Vicente Carneiro
N.0 101.103 - Syrene Productà da Siiva Junior.
L.mited.
..
N.o' 143.388 - Protocircuts Cor- do Amaral.
NP 145.013 -- José Maria Real
N.° 103.577 - Smith Kline & poration:
eranch Laboratcries.
N.o 143.389 - Photocircuits Cor- Dias.
N.o 145.045 - Armando Solene
N.°, 105.577.- 'Smith Kline & peration.
N.o 143.779 - A. Santos S.A. Hi!el.
French Laboratories.
N.o 145.069
GirOlatno Cond.
N.° .105.342
Glaxo Laborat0- Indústria e Comércio cio AmorteNo
145.275
TTop-Renovadora,
cedores e Congênere:.
ries Limited.
de calçados Limitada.
N.o 143.854 - Herberts e Filhos
N.o 106.414 - Manabu Akashi
N.° 145.454 - Rob!ed 0Sylvio
Luiz Kenwichl Yukisaki e Masa- Co. Limitada.
Bonaccorsi.
I
N.o
144.004 - Anisio Corrêa
toschi Kitsuta.
N.o 145.851 - Eugênio Henke.
N.o 108.621
Pro-phy-brush 'Dianna.
N.° 145.852 - 145.853 - 145.859
N.° 144.018 - José Novita Filho. - Eugênio Hen ke.
Cumpany.
N.o 144.087 - Fábio Gerike.
N. 0145.855 - Tecelagem são
N.o 11.864
Lepetit S.P.A.
N.° 144.098 --João Nichepuren- Luiz Limitada.
N.o 112.234
1tobertshaw Ful- co & Filhos.
N.o 143.909 - Usina Mecânica
ton Controls Company.
N.o 144.099 - Antônio Santana Carioca S.A.
N.° 112.579 - Willi Bredlin.
Ferrezzuelo.
N.o 145.930 - Ernst Lehr.
N.o 145.931 - Ernst Lehr.
N.o 145.932 - Ernst Lehr e
•
bor Fazekas.
N.° 146.866 - Avon Cosmética
Limitada.
N.o 147.086 00swaldo das
Dôres 'reli oda Fonseca.
N.o 147.088 - Oswaldo das
Dores Tell,oda Fonseca.
N.0 147.111 - Remo Caramori.
N.o 147.154 - Avon Cosinéticos o
_ Coleção de numerosos
Limitada.
N.o 147.354 - Sebastão Fumaacórdãos do Supremo Tri,
ArqUivvm - Se os procossOá.
ga l li.
bunal Federal, selecionados

REVISTA TRIMESTRAL DE
JURISPRUDÊNCIA

pela sua Seção de Jurispi udência.
Volume
• 14

Julho, agôsto e setembro de 1960

Divisão, de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 19 de fevereiro de •1964 •

1

PREÇO: Cr$ 900,00

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av.. Rodrigues Alves. 1
•
Agência t: Ministério da Fazenda
z Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
Em Brasília
Sede do D IN.
_
Towing Club cio Brasil: 39 Pavimento da Etnçfto Rodoviária

Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto peio artigo 14 da
n.9 4.048, de 29-12-61 e mais dez
dias para eventuais Juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido ^ nenhum inttrassado, ficam
notificados os rape...entes . abaixo
mencionados .a comparecer a èste
Departamento a Um de efetuarem
o pagamento da taxa final concernente à exoedieáo dos respectivos
certificadas 1,:n1 ro .do preza de sessenta dias - na tom t a do parágrafo
único do arr,ig..) 134 do (ócliço da
Propriedade Ino. nstrial..

N.9- 328.274 - P. & S. - Pulak
& Schwarsz Eis‘g,_•ias S.A. - Clas_
se 42.

•

Segunda-feira 24

Ne 333.230 - Sicarbil -- Cedi12110a São Caetano S.A. - Mese
1.
NP 350.521 - Pós de Colônia §tudart S.A. Lad. e Comércio 01. 48.
N.9 350.522 - Rouge de Colónia,
Studart S.A. Indústria e ComerOio - Cl. 48.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

MARCAS DEFERIDAS
NP 418.340 •- 8 W P SWIP RapezIalfe.brik Pur Autozubehor Gustav
Rau GMBH - 1. 8.
N.9 423.309 - Airesearch - The
Garret Corp. - Cl. 8.
NP 434.120 - Benfica tria e Comércio de Bebidas Benfica Ltda. - 01. 43.
.
Bial
N. 9 434.771 - Gluxamina
ParPmaceutica Ltda - Cl. 3.
N.9 434.800 - Caiapós - Fiação
e Tecelagem Erbema Ltda. - Classe 23.
N.9 435.412 - O Papelzinho Indústrias de Papel Simão S.A. Clame 32,
SO 435.597 - Fagomicina Problotical Laboratórios Ltda. -- Classe 3.
N.9 435.678 - Youtneraft - Vis
nicio Soares de Figueiredo - Classe 38.

NP 360.897 - Redumatic -- Rediunatic Ind. e Comércio de Acessórios e Veículos - Cl. 6 classe O).
NP 360.899 - Rediunatic - Redumatic Ind. e Comércio de Acessórios e Veículos - Cl. 6.
N.9 415.405 - Relbras - Relbras
Recuperação Brasileira de Laminados Ltda. - 01. 5.
N.9 415.508 - Paul - Paul Empreendimentos e Administração 13.A.
- Cl. 50 (considerando-se que co artigos reivindicados são apenas os ineluíveis na classe 50).
NP 437.853 - Pizza Exprearo Hughes
NP 435.704 - hughes
Giovanni Tisi *- Cl. O.
Tool 0. 9 - Cl. 11.
linhas
N.9 435.705 - Hughee
FRASE DE PROPAGANDA
Tool 0.9
CI. 8.
DlaendIDA
N.9 435.723 - Brasaipo - Brasnipo Indústria e Comercio de MóN.9 439.302 - As que mais ba- veis Ltda. - Cl. 40.
rato vendera e melhor atendem N.9 435.741 - Colachofra - LaAntonio do Amaral - Cl. 2 - "9 boratório
Mesquita Ltda. - Cl. S.
- 41 - 42 - 43 --- 44 -48-48
• N. 9 435.742 - Chofrafer - Lab.
(art 121).
Mesquita Ltda. - ci
NP 436.790 - Phenipress - Wer'MULO DE ESTARELECIMENTO ner Lehmann CI. 1 (com excluDEFERMO
são de detergentes'.
N.° 438.825 - Castelo de AlmouNP 338.229 - Auto Peças HS
rol - Barbosa Comércio e RepreAuto Peças Henrique Schek Ind. e sentaçõee Ltda. - Cl. 41,
Comercio S.A. - Cl. 8 - 8 - 11
N.9 438.832 - Capac - Wells Ma- 31 - 39 •- 31 (art. 117, nP 1, nueac,turang
Corp. - CL 8.
Incluindo-se a classe 39).
NP 438.833 - Capac - Wall& Manufacturing Corp, - Cl. 11 (com
MARCAS INDEFERIDAS
exclusão de alfanges, ferros comuns
a carvão, peças para motor de arNP 194.539 - Panin 2 - Labo- ranque,
poseira.s e chaves para limratórios Biorgan Ltda. - Cl. L
N.° 313.747 - Betty •- chocola- padas de freio) .
te Dizioli Ltda. -- Cl. 41
NP 438.842 - Informador conterNP 352.288 - MartIni - Arman- mil de Brasília - Divulgadora Bra-.
do Pastam Martiol - Cl. 41.
afila Ltda. - Cl. 32.
marlo
N. 359.979 - P 8P
N.9 438.888 - TCC - Tapon CoRosa - Cl. 41
oria Cortiças S.A. - 01. 31,,
p
NP 381.459 - Viking - Ab Are_ N.9 438.975 - Continental - Invika Verken - 01. 2.
dústria de Jóias Continental Ltda.
N.9 381.790 - Sineiros de Espa- - Cl. 13.
nha - Bozzano S.A. Comercial InN.9 439.139 - Verde Amarelo dustrial e Impoesidora - Cl. 48. Antonio
Mareie e Manoel Moreira
.N.9 415.349 - Optimo - 11. B. da Siiva, Salvador
Violla, Pedro MiCosta Si Cia. Ltda. -- Cl. 41.
Rubens Adolpho - Cl. 3.
NP 415.425 - IPPI - Ind. de guel e439.888
- Recrei o •Escolar N.9
p)11apel e Papelão leatuaçu Ltda. Editora Abril lacta,. - Cl. 32.
. 38.
N.9 440.289 - Luchetti - uolaetti
N.9 438.714 - Lan.caater = TeceComércio e Indústria Ltda. - Claalagem "earahyba S.A. - Ui. 37.
se 50 (considerando todos as artigos
reivindicados como impressos).
DIVERSOS
NP 440.337 - Dinaltex - Dlnal•
tex Motores e Bombas Ltda. 01e4Cia. de Cigarros Souza Cruz 'no se
6.
pedido de desistência de registro
concedido ao termo 11.9 415 448 NP 440.751 - São Marcelo marca Commander). - Arquive-se Joaquim Santos Dias - Cl. 42.
o pedido de registro tendo em vista
N.9 440.896 - Tina - Malharia
a expressa desistência da reque- Tina tda.
Cl. 34 'corri exclusão
rente.
de cobretudo).
NP 440.905 - Codorirz ,- Auto
•
Peças Codorniz Lida - Classe 21.
' EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.9 441.011 - Fragmentos de NosDE PESQUISAS
as História - NIcolino Galotti -Cl. 32.
Dia 19 de fevereiro de 1664
N. 9 441.119 - Associação Atlética
Notificação:
Banco do Brasil - Associação Atlética Banco do Brasil - CI. 32.
'Uma vez decorrido o prazo de reN.9 441.123 - Plataforma Induscurso previsto pelo artigo 14 da Lei trial - José Eduardo Piza Marn.9 4.048, de 29-12-61 e mais dez condes - 01. 32.
dias - para eventuais Juntadas de
N.9 441.148 - 7 e 15 dias no Cirecursos, e do mesmo não se tendo nema - Otavio Balara° - Clasvalido nenhum interessado, ficam se 32.
notificados os requerentes abaixo
N.9 441.397 - Cólote - João Carmencionados a comparecer a este pes - Cl: 41.
Departamento, a fim de efetuarem
N.9 441.448 - Eska - Eska Nao pagamento da taxa final concer- rodni Podnik - Cl. 21 , para bicinente à, expedição dos respectivos cletas e suas partes integrantes).
certificados dentro do prazo de sesN.9 441.451 - Loecentyi - Lasenta dias - na forma do paregrafo único do artigo 134 do Código da boratório Leo do Brasil S.A. Ci. 3.
Propriedade Industrial.

Fevereiro de 1964 589

NP 441.515 - Sicarbid - gree
Ind. de Abrasivos S.A. se
N.9 441.557 - senemby - Viação Cometa S.A. - Cl. 21 (com
exclusão de alavancas de câmbio e
mancais de rolamentos).
N.9 441.580 - Spectrocina - Laboratórios Ostara S.A. - Cl. 3.
N.9 441.724 - Anis dal Mono Bosch y Compania - Cl 42.
N.9 441.743 - Zona de Libre Comercio - João Viana Rodrigues Cl. 32.
N. 9 441.748 - Mercado Comun
Sud Americano - 01. 33 - João
Viana Rodrigues
N. 9 441.783 - Vereador - Josephina Benevento - Cl. 42N.9 441.789 - Marchtown - Marchtown Industrial e Repezentaçõss
Ltda. - Cl. 7.
N.9 441.845 - Y N - Páb. de
Cordões Santo Antonio Ltda. Cl. 27.

NP 442.013 - Melbourne
guisai) - Mude Barbem - CIamert
(art. 47, n.9 1).
" N.9 442.014 - Melbourne Pesquisai 'Atrele Barbai) - Classes 33
(art. 117, n.9 1).
.51. 9 442.021 - Shanghal Publicidade - Aurele Serban - Classes 33
(art. 117, n.9 1)*.
51.9 442.022 - Shanghal Publicidade - Aurele Serban Meses 33

N.9 441.848 - Dois Irmãos - berralharia Doia Irmãos Ltda. - Classe 5.
N.9 441.84 - Fitesil - Manfredo Russo -- 01. 24.
N.9 441.888 - Andu - Andu Metalplástim e Dentária Ltda. -- Cl.
10.
N.9 441.877 -- Amazónia - Rola- Classe
mentos Amazónia
7 (com exclusão de nViguinas batedeiras). •
N.9 443.008 Ao (Jambo Francisco- Sprovieri S.A.Classe 25.
14.9 443.009 - Ao Gauen° - Francisco Sprovieri S.A. - 01- 26 (Dom
exclusão de iscas de madeira artificiais para pescar).

DIVERSOS

a.

(art. 117, n.9.
N.9 443.010 - Ao Gaucho - Fran-

cisco Sprovieri 5.A. - Cl 33 (artigo 117, n. 9 1).
N.9 443.057 - Tito Liai° Virrnond
Carnasciali - (lane Teatro Plaza Cl. 33 (art. 117, n.9 1).
EXIGÊNCIAS
N.9 442.286 - Borgauto S.A. Importação o Comércio - Satisfaça
exigência.
N.9 442.484 - Cia. Siderúrgica lia
Minas - Satisfaça elegenda.
N.° 438.970 - Produtos Alimengelos Linguanotto Ltda. - Aguara
de-se.
SEÇÃO DE TRANFERÊNCLA
E LICENÇAS
Transfer-Mc:a e alteração de nome de
titular de processo

Cia. flarkson Indústria e Comércio

Kiboa - pede para

ser

anotada na

marca: Kicdco - número 113.942 a alteração de nume da titular. Ano.
te-se a alteração de nome. .
Cia. Gaspar Ga .parian e Alimenta.
ça, - pede para ser anotada nas mar.
SINAL DE PROPAGANDA
cas - CRIA - numero 120.393
DEFERIDO
CRA1 - Chaves dos melhores produtos -- número: 260.137.
N. 9 441.908 - Girotubo - crian-

do Jermaymo - CI. 8 - 32 - 33
(art. 121).
Disto:MIA DEFERIDA

N.9 441.341 - Rodoviário TriánRodoviário
guio Mineiro Ltda. ,- Classe 33
(Art. 114).

g ulo Mineiro

*Tino• DE EarAmacranerro

DEFERIDO
51.9 435.591 - ECEF - Escritório
de Contabilidade Económica e Financeira Tanya Rubino de Oliveira
KeUner - Cl. 33 (art. 117).
NP 435.612 - Edifício Leiria' Ectil Empreendimentos de Censtruções e Administração Ltda. - Cl.
33 (art. 117, n.9 1).4,
N.9 441.386 - Orbita - Orbita
Corretagem e Administração de Imóveis Ltda. - Cl. 33 (art. 117. número 1).
51.9 441.368 - Orbita - Orbita
Corretagem e Administração de Imóveis Ltda. - Cl. 33 (art. 117, número 1).
N.9 441.573 - Touring Club do
Brasil - Touring Club do Brasil
- 01, 3 (art. 117, n.9 1).
N. 9 441.971 - Seu Sítio Soc. Agrícola Almerinda da Conceição Oliveira - CI. 33 - 19 - 41 (art.
117, ri.' 1).
N.9 442.009 - !ling Kong Advertising - Aurele Serban - Cl. 38
(art. 117, n. 9 1).
51.9 442.010 - Hong Kong Advertising - Aurele Serban - Ql. 33
(art. 117. n. 9 1)..
N.9 412.011 - Helsiniti Publicidade - Aurele Serban Classe 33
(art. 117, n•9 1).
51.9 441.012 - Helsinki Publicidade - Aurele Serban Clame 38
(art.. 111, ri.' 1).

CRAI - numero 346.223..
CRA1 - termo: 346.225.
CRAI - tèrmo: 346.226.
CRAI têrmo: 346.211 - alterateraçes do nome da titular. - Ano.
.em-se as alterações de nome.
Joseph E. Seagram E, Sons. Inc. pede para ser anotada na marca -~
Frehies - número: 156.723 • alteração de nome da titular - Anote-se
as alterações do nome.
Casa Masetti S.A. Indústria e Comércio - pede para ser anotada na
marca: Masetti - número 157.158 a alteração do nome da titular. Ano.
te-se a alteração de nome.
Brother Indústries. Ltda. - pede
para ser an9tada na marca - Brother

- número: 157.893 - a alteração do

nome da titular. - Anote-se a alte..
ração de nome. .
Brother Inclustr es, Ltda . - pede.
para ser anotada na marca - Figura
ri, 160.117
de desenho de tantazia
a altera,rão de nome da titular
Anote-se a alteração de nome.
Toledo Scale Corporation - Canis.
n' 162.657
ferencia da marca "T"
- Anote-see a transferencia,
Ezio Massiato ti Irmão - ~sie.
rencia para seu nome da marca
Alan-Bik - número: 172.097 - Ano.
te-se a transferencia
Nouvel Omnium - de Speeialités
et Froduias Chimlgues - transferencia para seu nome da marca: Taxol
número 184.138 - Anote-se a trans.
ferência.
E. Merck Aktiengsellschaft - transa
ferência para seu nome das marcan
Agua oxygenada dupla - número?
135.361; Agua Merck Oxygenada •••

1490 enunda-feirat..24
~aro: 2(4.424; kiltraearbon
ero: 2Q6.03 - Anotem-3e as traxh.sferências.
Emazuel Merck (Mona HandelsgellKluft - transferência para seu nome
da marta: Univerm - n. 195.488 Kanara número: 201.872. - Ano.
tem-se as transferências,
Calçados Turt Linatada - transten. 202.200.
/inicia da marca: Turf
- Anote-se a .transferência.
Nouvel Omninm de Specialitá
St Produits Chimiques - transferência
da marca: Sereno), - número: 204.048
.
- Anote-se a transferência.
Prother industries, Ltd. - pede pa-

ra ser anotada nas marcas: Irma Her

mano - .número: 205.021; Brother número: 228.330 - as' alterações do
nome da bailar. - Anotem-se as alterações de nome.
IVIossman. Koch é Companhia Lanatada - pede para ser anotada na mar.
ca Rio de Luz número: 227.492 -a alttreção do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
Studart Sociedade Arainana,
Iria e'Contércio - pede para .ser anotada nas marcas: Milk of Colony -número: . 229.407; Milk of Coloria, número: 229.408 - as alterações do
nome da titular, -2- Anotem-se as alterações de nome.
Rheinstahl Hanomag A. G. - peue:para ser anotada na marca: Ilanomag
H - número: 254.983 - a alteraçãO
do nome da titular. - Anote-se a alteração de nume.
Laboratórios Trevtfarrna Sociedade_
Anônima - transferência para seu nome da. marca: Urolyseno - número.
266.865. - Anote-se a transferência.
Maveroy - ncliástrias Metalúrgicas
Sociedade Anônima - pede para ser
anotada na marca: IVIaveroy - número: 274.128 -a alteração do nome
datitular. - Anote-se a alteração de
nome.
Lecien Sociedade. Anônima, industria Farmacêutica - transferência pata
seu nome da marca: Lienocálcio número:- 279.507. - Anote-se a trans:
feréncia.
Duokolan, Indústria Plãstica Sociedade Anônima - -- pede para ser anotada na marca: DuokoIan - número:
282.909 - a alteração de nome da
- Anote-se a alteração-de no-
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Irjagzine Lou1•Te S. A. - na alteração de nome da, marca - 23.3
- a prIteração do nome da titular titulo - O Louvre - Anote -se a alteração de nome.
Mazine Louvre S. A. - pede para
esr anotada na frase de propaganda: Etiqueta da Honestidade - numero 249.474 - a alteração do nome
da titulix - Anote-se aalteração do
nome.
Helfont Produtos Eletritoa Ltda. transferência para seu nome da marca:. Helfont - número 261.161 Anote-se a transferência.
• .
/mobiliária Carrilho Ce.retora e
Achrrni.s;•radara Ltda - transferência para seu nome do titulo: Imobiliária Carrilho - número 265.585 Anote-se a transferência,
Lingner Werke G. ,M. B. H. 7azansferência para •seu nome das
marcas
Pitralon - número 66,376
- Pitral - número: termo 65i375 Anotem-se as transferências.
São Paulo Cia. Nacional de Seguros pede para ser anotada na insígnia: Está Lavram Para Seis Descendentes -a' n9 269.067 - a alteração do nome da titular - :Anote - se
'a alteração de nome.
Wilh
K. G. - pene para
ser anotaraa na marca: Figura de
Sereia - ninaero 282.108 a altaraçãó do nome da titular -a Anotese - a alteraaãO de- nome.
EcUtôt a Brasileira de Livros e Revistas ldibras Ltda. - transferência para seu nome da marca: -Medi;cina Popular - número 284.3:5 • Anote-se a transferência.
Irmãos Bernardon Lt:4 a. pede
para • ser antada na roz,r, a - L'a Lar - número ir 3.72G - a alteração do nome da titular -- ',Annie-Se
a alteração de mime.
Walter Lantz Procmetiraa,
transferência para :eu nome aa
- udi-fadi - ternio 3119.987
AnCite-sea transferência.
Nestle S. A. - t-ansferência para
seu nom.. das- mr„ -as - Rumi l a tèrrno 392.609
Capitol
termo :392.729 - Anotem-se as transferências.
Los Angeles Meiboranaentos S. A..
- pede para ser anotada na marca;
Laa ara-a.eles tèrmo -423.603 a are-.
ração do nome da titular - Anotese a altera-ao de nome.
Jcksé Nazareno • Tavares - transferê.ncia da marca - Cábugy - tèrmo
43.127 • - a alteração do nome da
titular - Anote-se a alteração.. de
nome.
Brasisul S. A. Importação e Exportação - pede para ser anotada
na marca: Opaquinho
tèrmo número 440.342 a alteração do nome
da titular - Anote-se a alteração

Chocolates Dizioti Sociedade Anônima - transferência para seu nome da
marca: Coelho Pascoalino - número:
288.131 - a alteração de ' nome da titular. - Anote se a alteração . de no.. de nem'.
Laboratório OrbiUlora Limitada, transferência para seu nome da marca:
tèrmo: 409.857. . - Ano
te-se a transferência.
Calçados Sarnéllo Sociedade Anônima - pede para ser anotada na marca: Same/to M.S.M. número': 124.209
- a transferência e a alteração de
nome da titular. - -Anote-se a alteração de nome.. Les Parfums Robert Piguet transferência para a marca: Baghari
Robert Piguet • - número 157.065 Anote-se a transferência.
• Sociedade de Expansão Farmacêutica Ltda. - transferência da marca: Belalban - número 167.176 Anote-se a transferência.
Eletro Geral S. A. Lojas Segal -pede para ser anotada na: marca: Lojas Segal - número .173.45 -. aita-, ação do nome da 'inalar
'Anote-ate a alteração de nome.
•

•

Exigénciass

Sidol 'Werke Siegel & Co. na
transferência do registro número
52.360 - Cumpra a exigência.
Cia. Swift do Brasil, Sociedade
AnOnImp na averbação de contrato 'da -marca 104.733 - Cumpra a
exigência.
Importadora: e Exportadora cie Cereais S. A. - na transetrência do
registro 158.500 -a- Cumpra a exigência.
Cobrinco Cia. Brasileira Imigração
e Colonizacão - Na alteração do -n0me do 1-egtstrot-167.65E - Cumpra 9
exigência.
Dl/BUA y Cia. - na alteração de registrh 178.356 Cumpra a .exigência.
-3251fla - Itniquara
'dè''Açúcar e
Alcool S. A. - no pedido de desata
quivarnenta.t.pi, aregiatro .1111.338
pedido de avetbaCld de cOntrain Cumpra a exigência.

Produtos Colorados Bebidas Ltda.
- na traW4feréncia do registro número 235.27 - Cumpra a exigência.
Resinas Sintéticas e Plásticas S. A.
- Resinpla - no pedido de alteração de contrato de exploração Cumpra a exigência registro número
243.901.
Outboard Marina Corporation of
Canada Ltd. - e - Outboard Marina Belguim S. A. - ambos no pedido de averbação de contrato - dos registros: 194.632 - 256.6'79 - 269,839
- 269.849 - 276.921 - Apresnte
clichês.
Levolor Lorentzen Inc. - na transferência do registro 263.699 - Cumpra a exigência,
Alcides Muchiniani - na transferência dos-registros 284.428 - 284.432
- Cumpra a exigência.
Laboratório Orbisflora Ltda. - na
transferência da marca 169.006 Cumpra a exigência.
Edmundo Rodrigues dos Santos Júnior - transferência da marca mlmero 181.606-7- Cumpra a ,exigêncla.
Socieçaide de Expansão Farmacêutica Ltda. - na transferência do registro 183.256 - Cumpra a exigência.
Sociedade de Enpansão Farmacêutica, Limitada - na transferência do
registro '191.577. - Cumpra a exigência.
•
.Sociedade de Expansão Farmacêutica, Lamita‘ja - na transferência do
re gistro 199.645. - Cumpra a exia
gência.
bali Sociedade Anônima, Indústria
e Comércio de Matérias Primas ,Textais . - na ' trausferência do registro:
7 -112,,5a9. -• Cumpra a exigênci.
•
Laboratoires Rosa Phytofarrna -7
nu pedido de alteração de nome dos
registros 242.671 - 242.669 242.670. - Cumpra a exigência.
Casas do Chargbe Sociedade Anta
abana --- na alteração de- nome:do re• gistro 253.248. - Cumpra a exigan..
da.
' Café Maracanã Indústria e Comércio
Ltda. - na transferência do registro
272.730.
Cumpra a exigência.
noimerativa de Laticínios Teófilo
°tona -Limitada - na alteração do
reg'stro 278.272. - Cumpra a exigência.
Máquinas e Moto Peças Wallig S.
A. - ar transferência - do termo:
465.365. - Cumpra a exigência.
Máquinas e Moto Peças Wallig S.
A. - na transferência . do tèrmo:
465.365. - Cumpra a exigência.
Jasê Desidério da 'Silva - na transferência do registro 185.507; - Cumpra a exigência.
Centro 'Audio Visual Evangélico G
A. - V. E. - na 'transferência do
registro 194.156. - Cumpra a exigência.
•
Plana Cepacabana Hotel S....A. ' na transferência do registro 220.541.
- Cumpra a-exigência.
a'
AVISO ÀS REPARTIÇÕES.:
:-ti*PÚBLICAS./.
; 1.'
•
O Departamento de linprensa Nacional avisa às
' Repartições Públicas em ge-'
ral que deverão providenciar . a reforma das - aúinaturas -dos órgãos oficiaisatá e dia .29 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.

Fevereiro de '1964

9,

Companhia Brasileira de Discos
na averbação' de contrato da mania
231./39.. - Cumpra a exigência.
Astrominas Limitada - tapuia:44
cia do registro 241.295:- Cumpra 4
exigência.
`
Paulo Roberto Baptista de Medo
Henninio Alvarez Lorenço - *no regi
tro do titulo: 269.860. - Cumpra
exigência.
Sociedade de Expansão Farrnacêutia
ca Limitada - na transferência do rtv
gistro 283.573. - Cumpra a exigéna
cia.
Henschel Werke A. G. - na alta.,
ração do nome da titular do registo,
tarmo: 286.445. - Cumpra a exigao:é
da:
Nestlé Sociedade Anônima transferência do têrmo: 392.724.
Cumpra a' exigência.
Lourival Freire da Costa .7- na
transferência; do . tèrino: 429.490.
Cumpra a exigência.
Moageira Estréia, Limitada - gel
transferência do têrmo 430.610.
Cumpra a exigência.
Segneiro 6 Companhia Limitada •nn•
na retificação do têrmo: 434.848.
Cumpra a exigência.
Waltrudes Vitorino Santana - na
transferência do têrmo: 464.372. Cumpra a exigência.
ndústria e Comércio Milionário, Limitada - na transferência do traio
464.372. - Cumpra aexigéncia. '
Auri Pereira da Silva - na transferência do térrno: 464.460. - Cumpaa
a exigência.
\
Pirlsa Piretro ndustrial S. A. - na
transferência do têrmo 464.469.
Cumpra a exigência.
Máquinas e Moto Peças Wallig
Sociedade Anónima - na transferência- do térmo: 465.363. .- Cumpra a
exinéricia.

Máquinas e Moto Peças WalltgSociedade Anónima - na transferência
do termo: 465.364. - Cumpra a exigência.,
DIVERSOS
1Vtax Mandei Gruenwald - na
transferência do registro 168.166.
Nada há que deferir pois lá se encana
ira -anotada a transferência.
&ie. Sociedade Técnica de Indústri
e Comércio, Sociedade Anônima No pedido de apostila no registro
228.262.., - Anote-se "mediante aposa
tila, a , transferência já anotada no registro antefior número 108.621.
PaNnl-na Sociedade Anónima. Indústria e Comércio de Bebidas em Gera/
No pedido de averbação de contrato no registro 119.810. - Arquive-se
o pedido, em face da petição de N..
Staadard Brands of Brazit Inc no pedi do de averbação de contrato
nos renistros 144.648 - 199.166210.0P - 214 ,j 72. - Arquivem-se
os Pedidos. em face das petições de
Comercial ' bif _ Fina. Limitada no ped ida de transferência do registro
283.95 7.. - Indefiro o pedido de anotação de' transferência pois o presente
título de estabeleci merito é consunrido
-sociedade titular.
EXPEDInNT? DA SECAO DE
. EXAME FORMAL DE MARCAS
DIVERSOS
Dia 19 de fevereiro de 1964N° 420.707 - Sociterma Sociedade
de Comercial e Técnica . Recupera,

.1.
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dota • de Máquinas Ltda. - Prossiea-se . Como titulo na classe 31.
N 9 420.733 - Tait Indústria e Comércio Textil Ltda. - Prossiga-se
Coma titulo na classe 33.
No 421.871 - Administradora Agricola e Comercial Santa Maria S.A.
- Prossiga-se na classe 38.
N 9 422.386 - José Plazio - Prossiga-se como título nu classe 33.
N9 438.896 - Bojunga Dias Limitada. - Prossiga-se nas classes 8 e
50.

N 9 417.426 - Bar Simonsen Limitada.
1(9 417.752 - Artigos Plástioos
"Farplast" Ltda.
N9 417.990 - Emp. .Funerária
Saens Penna Ltda.
1(9 418.065 - Siguel Sociedade de
Instalações Gerais Ltda.
1(9 418.867 - Fábrica de Sabãossa..

N.° 438.922 - Leandro Ribeiro de M 110.
N.° 448.890 - Vanguarda Sociedade Comercial e Marítima
Ltda.
NP 446.831 - Lab. Hipõe'ratea
Ltda
N. 447.238 - Foto Maringá
rido Ltda.
N9 418.958 - Indústria Brasileira Ltda. -- Arquivem-se os processofs,

N.6'627.181 - Lojas Regal L0111.9
p.a Uda. - Gumpria a eXigetta
eia.
N.° .827.219 - Companhia
Paulista de Mineração - Cumpra- a exigência
N. 0827.228 - Ameigara Lloyd
do Brasil ar anitaçãp Mundial
de Viagens Uda. - Oumpra
exigência.
•
de Raquetas Ltda.
EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
DE
1(9 419.092 - "Nem" Distiribuidora
. DIVERSOS
PRORROGAÇÕES

Comercial Ltda.
N° 419.381 - Tennant Importação
e Exportação Ltda.
417.729 - Ernesto Neug..auer
N 9 419.404 - José ontâncio.
S.A. Indústria Reunidas - Satisfaça
N o 419.434 - Condessa Consultores
exigéncia.
Associados de Publicadade S.A.
431.388
Ind.
e
Laboratório
N9
N 9 419.436 - Condesa Consultores
Alfa Ltda. - Satisfaça exigência.
Associados de Publicidade 3.A.
N 9 436.848 - Sankyo Ind. e CoN o 419.478 - Cafeeira Sugai Limimércio de Aparelhos Eletrornecanicos tada.
Ltda. - Satisfaça exigência.
N° 419.548 - Paroquia de Sá°
N 9 436.668 - Lazzarini Elia Be- José de Barbacena.
N° 419.697 - Alcebtadea. Aratiko
nein - Satisfaça exigência.
N 9 437.055 - Irmãos Fiorentino - 1 Mala.
Satisfaça. exigência.
N° 419.707 - Lavanderia RamonN 9 438.207 - Marietta do Brasil dini.
Ind. e Coinéreio Ltda. - Satisfaça N4 419.808 - Produç es
exigência.
gráficas Ricardo Malheiro Ltda.
N9 455.113 - Saboaria ConquisN9 419.937 - Impressora Ce9ar Litense Ltda. - Satisfaça exigência.
mitada.
N 9 499.372 -.Benne Bertoncird Sergio Arnaldo Alv.
N o 419.943
Satishaça exigência.
N 9 419.944 - Coral Produções Cinematográficas Ltda..
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
N 9 419.952 - Compesados speek
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO' É
Litda.
EXPEDIÇÃO
No 419.574 - Salomão Diuna.
N. o 419.978 - Carlos Gomas
EXIGÊNCIAS
da Silveira.
N.° 420.231 - Comercial e Imtoo, 19 de fevereiro de 1964
portadora Ceaaea Ltda.
N 9 458,239 - Cia. Ind. Alem
N.° 420.319 - Wilma Bueni de
Paraiba - Cumpra a exigência.
Carvalho.
N. o 420.320 - Ponto Chie LemARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
DE MARCAS
branças Ltda.
N.° 420.323 - Farmácia DrigalN9 328.281 - Polak Schwart
tino Ltda.
sencias S.A.
N.° 420.404, - Cia. ExportadoN 9 336.448 - Sociedade Técnico ra Frutas Americanas.
Cientifica Ltda.
NP 420.407 - Theodolindo B.
N o 342.795 - Mario Ramos & Cia.
1(9 344.733 - Daiichi Bussan do Botton.
Biasil Comércio e Ind. Ltda.
N.° 421.182 - 13oni Editera • e
N9 376.017 - Johnson & Johnson.
N 9 381.907 - Companhia Litográ- Distribuidora Ltda.
N.° 421.201 - Oraste Romano
fica A. Ferreira.
N o 400.350 - Indústria de Cerâ- Machado.
• dos Sanmica Romar Ltda.
N.o 421.319 - Dimes
EXIGÊNCIAS

N 9 400.604 - Indústria Elétrica
Brown Boveri S.A.
N 9 400.996 - Soc. Dalarusso Limitada.
N9 401.854 - Indústria de Madeira Impregnada S.A. IMA.
1(9 402.556 - Eraiichi Bussan do
Brasil Comércio e Indústria Ltda.
N 9 403.357 - Café do Ponto Indústria e Comérilo Ltda.
No 405.505 - Labaratório Keto
Wainaco Ltda.
N 9 407.450 - Santo Agostinho
Transportes e Pavimentaç Ldmitada.
N o 410.088 - Gilberto Herinogenes
de Menezes.
N 9 414.071 - Laboratórios Keto
Wamaco Ltda.
No 414.270 - Oito . de Alcantara
Machado.
N o 414720 - Ayrton Belmudes.
Revestimentos e ImN9 416.073
permeabilizações Ltda.
No 416.082 - Orlando Ceceou.
- ;. Transportadora
N 9 416.806
0 , 11sCO Ltda.
N o 416.841 - Soma Sociedade Mercai' til e Adminisn'adora Limitada.
,1(9 417.028 -• A Ca ga Publicadora
Brasileira.
N o 417.159 - Domicio José Correa.
1(9 417.177 -. Luiz Gonzaga Carneiro Ltda.
N° 417.253 - Antonio Abud &
Cia

tos Arcas.

NP 421.603 - .losé Domingos
Conte.
NP 423.129 - Associação do
Hospital Evangélico do Rio de Janeiro.
N. o 424.976 - Drogaria do

EXIOW VIAS

Nie 569.177 - AcheaOn Incluataci, (Europe) Lintlted - Aguar-

Rio, 19 de fevereiro de 1084

N.° 624.656 - The Sherwia
N.o 558.505 - Vietório Y Williams Co. - Aguarde-se.
N.oa 825.141 - 625.952
Esteban de Lorengi Ltda. Bode.
dada Agro-Pocuária Industrial Y Ohianti Melini .P.A. - AguarComercial - Cumpra a- exigétl- de-se.
• N.° 626.686 - Sociedade de ExNP 623.689 -- aompanhia Ca- pansão Farmaoètitica Ltda. lifornia de Investimentos - Cum- Aguarde-se.
pra a exigência.
N.o 8.16.69,3 - De Millus CoAfp 623.756 - F. Abeanches & mércio e Indústria de Roupas
Cia. Ltda. - Cumpra a exigên- 3.,A. - Aguarde-p.
NP 637.194 - .1. P. Abreu &
cia.
N.o 624.359 - Companhia Fia- Cia. Ltda. - Aguarde-se.
ção do Rio de Janeiro - CumPRORROGAÇÃO PROCESSOS
pra a exigência.
NP 625.k86 - Badische Aniiin
N. o 464.230 - Casa Oliveira Soda Fabrik Aktiengesellschaft classe:
28 --- Herman Augusto de
- Cumpra a exigência,
Oliveira - Prorrogue-se registro
NP 626.008 - Indústias Quími- retificando-se a data para -...
cas Anhembi S.A. - Cumpra a 11-12-50.
-exigência.
N.o 464.234 - Vintes - clasNP 626.158
Angela Dalle se: 23 - Plásticos Piavinil S.A.
Molle - Cumpra a exigência.
- Prorogue-se o registro.
N.o 626.203 - Sociedade PanN.o 466.174 - Rectopulmln e/ eto Ltda. - Cumpra a exigên- classe: 3 - Lecien Laboratório
cia.
de Especialidade Cientifica Ltda.
N.o 626.241 - Werneek 41 Cia. - Prorrogue-se o registro retificando-sa a data para 16-10-50.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 826.453 - A. de Souza &
N. o 564.830 - Visurit
clasTavares Ltda. - Cumpra a exi- se: 14 - Cornpagnie da Saintgência.
Gobain
Prorrogue-se o regia.
tro.
N.° 626.470 - Contina Bureaux
N.° 570.019 _ Emblernatica Und Rechenmaschinen Fabrik
Aktiengesellschaft Cumpra a classe: 1 - Polak's rutal Werken
(Polak's Frutal Works) N.V. exigência.
Prorrogue-se
o registro.
' NP 626.471 - Aliva AktiengeNP 570.020 - Emblemática sellschaft - Cumpra a exigência. classe*
41 - Polak's Frutal WerN.° 626.521 - Abílio Costa &
ken
(Polak's
Frutal Works) N.V.
Cia. Ltda. Cumpra a exigên- - Prorrogue-se
o registro.
cia'
NP
588.723
Vitacin - cias.
NP 626.535 - Casa Universal
importadora Carreira Filhos Ltda. se: 2 - Laboratórios Farmacêutico Vicente Amato-usatarma
- CurnP1•a a exigência.
N.° 624.687 Sociedade de S.A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 816.116 - Emblemática EExpansão Farmacêutica Ltda. classe:
50 -

Farto S.A.
N.à 429.561 - David Holiander. _ Cumpra a exigência.
• ,
N.o 430.854 - Oonipanhia GeN o 626.689 -- 626.690 - Socieral de Turismo C. G. I.
dade de Expansão Farmacgutica
N.° 432.226 - Transportadora Ltda. - Cumpra as exigências.'
B. R. Ltda.
N.o 626.751 - José Maria , da
N.° 435.302 - Diamantino Pin- Fonseca Sucessores Ltda.
- Cumto Dias.
pra a exigência.
435.546
Acrotarma
LaNP
N.o 626.914 - Química Médica
boratório Científica) de EsEpecia. Farmacêutica S.A. - Cumpra •a
lidadas Farmacêuticas Soc. Ltda. exigência.
N.° 435.548 - Agrofarma LaboN.° 626.939
04a. de Ferro
ratório Cientifico de Especialida- Maleável - Cumpra
a exigécia.
des Farmacêurma Soc. Ltda
N.o 629.983 - Lundgran IrN.o 432.57e
.Companhia
dustrial de 'Produtos de origem mãos Tecidos S.A. - Claterpra a
exigência.
animal S.A. "Cipoasa".
N.o 627.150
João Perrone N.° . 435.623 "- Selva Indústria Cumpra a exigência.
e Comércio Ltda.
N.° 627.151 - Laboratório PerN.o 436.979 - Drogaria - do farina
Ltda. - Cumpra a exiFarto S.A.
gência.
N.° 438.644 - Luiz Carlos da
N.o 627A65 - Cia. Industrial
Silveira.
N.°438.778
Cogest .A. CO. de Conservas Alimentícias CICA
mércio e Gestão.
4 - Cumpra a exigência.

Companhia Brasileira Givaudan S.A. - Prorrogue-se o registro.

N.o 620.931 - Diurofilo eus3 - Química Médica Farmacautica S.A. - Prorrogu-se e registro retificando-se a data para
2-3-•a4,
NP 621.416 - Guaruja - classe: 24 - Lanifício Ingléz S.A.
- Promogu-se o registra.
14.0 821.422 - Vigireux - classe: 22 - Lanifício Ingléz S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N.o 821.423 - Vigoreux Classe: 24 - Lanifício Ingfez S.A.
- Prorrogue-.se o registro.
N.o 621.595 - Lambretta classe: 21 - Inoocentti &relata
Generale Per L'Indirstela Metalúrgica e Mecânica - Prorroguese o registro.
N.o 821680 - Colção de Malas
Divina Super o mais Querido
se:

a
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GE,

classe: • 40 - Armações de Mo Produtos Alimentícios "A Sul Amé- N• 626.545 - Alba - classe: 23 Probel S.A. „---- Prorrogue-se o rica" S. A. - prororgue-se o regis- Cia. Brasileira Rhodiaceta Fabrica
tro retificando-se a data para 18 de de Ralon - p rorrogue-se o registro
registro.
retificando-se a data para 11-6-54.
j unho de 1954.
N.° 621.720 - Lapatex - clasN9 626.283 - A Sul América - N9 626.546 - Fstreptonazid - classe: 4 Fábrica de Tecidos classe: 41 - Produtos Alunenticlos a se; 3 - Cia. Qe „lioa Rrodia BrasiSul América S. A. , -Prorrogue-se o leira - Prorrogue-se o registro.
e Bordados "Lapa" - Prorrogue- registro
retificando-se a data. para
N9 626.564 - Caltex - clase: 47
& o registro.
[
California Texas Gil Corpo-ation
Universal.
621.943
N.o
No 626'.284 - A Sul América - -- Prorrogue-se
o registro com averclasse: 36 - Indústria Fongaro classe: 41 -, Produtos Alimentícios a
bação de contrato de exploração a
de Meias Marte S.A. - Prorro- Sul América S. A. - Prorrog,^1e-se favor
de Texaco, 'Brasil) Nua por
o registro retificando-se a data para despacho de 25-6-61.gue-se o registro.
3-4-54.
N.° 623.041 - Loid - classe:
N° 626.571 - Swift & Company No 626.285. - A Sul América - classe: 41 - Swift .32 Company 48 - Produtos do Toucador Real-' classe:
41
Produtos
Alimenticlos
te Ltda. - Prorrogue-se o re- a Sul América S. A. - Prorrogue-se Prororgue-se o registro .menos para
gistro retificando-se a data para o registro retificando-se a data paia OVOS.
24-6-54.

, N.° 62.3.176 - LamidoeSe -

classe: 3 - Instituto Nacional
de QuimioterapIr. Ltda. - Prorrogue-se O registro retificando-se
a data para 7-8-54.
N.o 623.620 - Diamante Negro
- classe: 41 - Indústrias de
Chocolates Lacta S.A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 623.650 - ,Hemoeanus Classe: 3 - W A. Simões Dias &
Cia. Ltda. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para
25-2-54.
NP 623.758 - Crematine "Classe: 48 - Eau de Cologne &
Parfumerle Fabrik Glockengassa
- Prorrogue-se O rPgistro.
• N.o 623.759 - "4.71:' -classe: 48 Eau de COlogne & Pariu-

mede Fabrik Glockengasse n.o
4.711 Gegenuber Der Pferdepost
Von Ferd Mulhen - Prorrogue.
Be o registro.
N. o 623.760
Ouro do Rheno
- classe: 48 Eau de Cologne
k Parfuinerie Fabrik Glockengasse n. o 4.711 Gegenuber Dor Pferdepost Von Ferd Mulhens - Prorrogue-Se o registro.
N. o 624.122 - Arbocida - classe: 2 - Shell Brasil S.A. (Petróleo) - Prorrogue-se o registro.
N. o 624.139 - Gaúcho - elaséc: 41 - Fetter & Sachs A.G. Prorrogue-se o registro retifietnlo-se a data para 28-3-54.
N. o 624.292 -- "T - Com Aguia"
- classe: 6 - Fichtel & Sacias
a. G. Prorrogue-se o registro
,etificando-se a data para 28-354.
' NP 624.293 - "F & S Sacha-Mo- classe: , 6 - Fichtel &
g oelas A. G. - Prorrogue-se o

registro retificando-se a data pa-

ta 28-3-54.

N.0 624.294 -- "8 Com Aguia"
- classe: 6 -- Fichtel & Sachs
1. G. - Prorrogue-se o registro
retificando-se a data para ....
118-3-54.
NP 624.295 - Hostapal classe: 1 - Farbwerkee Hoechst Aktiengeseilschaft Vormmeister Lutius & BrunIng -- Prorrogue-se o
registro.
Rey - classe: 11
N.o 624.472
- Indústria Paulista de Artefatos de Metais S.A. - Prorrogue* o registro.

N.o 84.488
Diamind Alkall
Chernleals - 46 -- Diamond Mkali Company - Prorroheie-se o registro. N.° N4.811 - Drible - classe:
- Couros Qfpo Veda. - Proringue-se o reg4stro.

N o 625.715 - Calixene - classe: 43
'-, perfumes Coty C. A. B. - Prorrogue-se o registro.
Aventure - classe: 48
N° 625.717
• Perfumes Coty S. A. B. - Pror-

rogue-se o registro.
No e2..715 - Madrigal

classe: 48
- Perfumes Coty S. A. B. - Pror-

rogue-se o registro,
N9. 625.719 - Piaff - classe: 6 G. M. Pfaff A. G. - Prorrogue-se
o registro retificando-se a data para t
25-5-54.
N9 625.807 - LevutIbma - classe:
3 - Laborator Las Lepetit S. A. Prorrogue-se o registro.
nicotina - classe:
N° 625.809
- Laboratórios Exila S. A. - prorN° 626.696 - Extrabl/ - classe_ 3 3
o re-s;zo.
3-4-54.
- Laboratório Yatropan S. A. - rogue-se
N° 625.810 - En114zida - classe: 3
N9 626.454 - Emblematica - clas- Prororgue-se
retificando-se
o
registro
- Laboratórios Enila S. A. - Prorse: 46 -- Carlos pereira Indústrias a data para 9-5-54.
rogue-se o registro.
Químicas S. A. - prorrogue-se o •
N9 626.698 - Rhinobio - clases: 3
Wynn - classe: 47
N Y 623.853
registro. N9 626.455 - Scherk Clivia - clas- - Laboratório Yatropan S A - - Wynn 011 Company - Prorroguese: 43 - Ludviig Scherk - Prorro- Prorrogue-se o registro retificando-se se o registro.
a data para 9-5-54.
N 0 625.859- Zozute - classe: 3 gue-se o registro.
No 626.539 - Nylon Rhodiaceta - N° 626.699 - Yatrofila - classe; 3 Chemway Corporaaon - Prorrogueclasse: 1 - Cia. Brasileira Rhodia. - Laboratório watropan S. A. - se o registro.. '
ceta Fábrica -de Raion - Prorrogue- Prorrogue-se o registro.
N9 625,948 - Vostro - classe: 44
se o regista,.
.
N9 626.719 - Sonln - classe: 3 W. Kaiser & Co. - Prorrogue-se
N° 626.540 - Nylon Rhodiaceta - Franz
Recordati
Labodatórios
S.
A.
o registro.
classe: 22 - Cia. Brasileir Rhodia. - Prororgue-se o registro.
N° 625.949 - Zambo - classe: 44
•

-

ceta, Fábrica de Raion - Prorroguese o registro.
. N9 626.541 - Nylon, Rhodiaceta classe: ^ 29 - Cia. Brasileira Rhodiaceta Fábrica de Ralon - Prorrogue-

. N° 626.'771 - Tipografia Constela- - W. Kaiser & Co. - Prorrogue-se
ção - alasses: 32-33-50 Jader Sil- o registro.
veira Alves - Prorrogue-se o registro.
N°625 .950 - Colmo - classe: 44
• N9 623.102 - Lepa - classe 6 - - W. Kaiser & Co. - Prorrogue-se
p
Ludwig Ltiner rorogue-se o regis- o registro.
se o registro.
• N9 626.003 - óleo de n.ores de Latro.
•
vanda '`Juvenia" - classe: 48 No 626.542 - Nylon Rhodiaceta classe: 30 - Cia. Brasileir RhodiaN o 625 527 -- Agência de Publici- Bozzano S. A. Comercial Industrial
ceta Fábrica de Raion - Prorrogue- dade Triangulo Ltda. - classe: 50 - o importadora-- Prorrogue-se o reTriangulo . Ltd. - Prorrogue-se o re- gistro.
se o registro.
•
N9 626.543 - Nylon Rhodiaceta - gistro.
N9
626.146
- Log-Cabin - classe:
No 625.535 - Stemrn
classe: 36
classe: 31 - Cia. Brasileira
41 General Foocia Corporation Filatures
Prouvost
&
Cie.
La
LaiPro rroggue- niere de Roubaix - Prorrogue-se o Prorogue-se o registro.
se o registro.
N° 626.157 - Euflamina - classe:
N° 626.544 --Nylon-Rhodbeeta - registro.
3 - Behringwerke Aktiengesellschaft
classe: 48 - Cia. Brasileira Rhodia- N9 625.714 - Douce Amie
clas- - Prorrogue-se o registro retificanceta Fábrica de Raion - Prorrogue- se: 48- - Perfumes Coty S. A. B.
do-se a data para 24-6-54.
se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N° 626.161 -- Chromonica
cure:
9 - Matth Bohner A. G. - Prorrogue-se o registro.
N9 626.167 - IV Centenário São
Paulo - classe: 49 _ Coaras otec
prororgue-se o registro.
Ltda:No 626..282 - Fiel - classe: 41 N. 626.893 - «13» - Classe 17 Cia. Industrial e Comercial Brasmoto
- Prorrogue-se o registro sem direit(
de exclusividade da letra B. e da .fI
gura de Mapa do Brasil.
N. 626.973 Tosvita - Classe:
3 - Industria Brasileira de Produto'
DIVULGAÇÃO n° 559
Químicos S.A. - Prorrogue-se' o te.
gistro.
•
N. 626.974 - Tubermjn - Classe:
•
(11' Edição
tamanho pequei o) •
3 -- Sociedade Farmaceutica Virmon,
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
•
N. 626.975 - Neurosan - classe:
3 - Laboratório Hildeberto S.A. - i•
Prorrogle-se o registro.
N. 627.152 - Didrocolo - classe:
3 - Recordati Laboratório Farmacolõ.':
PREÇO Cr$ 150,00

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL

gico S.P.A.

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, •1

Agencia E Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço' de ' Reembõlso Posta

• Boa Brasília
Na Sede do D 1,N.‘ Tótiring Oub do Brasil: 3 9 Rivimento da Entação Rodoviária

Prorrogue-se o iegis,

tro com averbação de contrato de exploração a favor de.. - Instituto Quimioterápico S.A. pos.t despacho de 9-4-56.
N.- 627.153 -.'Mimoso
clas-se: 8
- Fundição Progresso S.A. - Prorrogue-se o registip,.
N. 627.154 --- Que Tal? - classe:
44 - Fabrjea de Cigarros Caruso S.A.

-

Prorrogue-se 6,..registro.
N. 627.155 -.: Eniarc.,1

classe: 1
Estabelecimento Nacional Incit.stria
de Anilinas S.A. •REniaz, Prorrsquese o "registro.
N. 627.166 - Correio Rural •-• :
32 - Alcebiades dos Santos - Prorrogue-se o registro.
N. 627.217 - Nata - Casse • 21
- Nata Comércio c Industria S.A. Prorrogue-se o 'registro.
-
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N. 627.220 - Repiastil - classe 16
- Cerâmica São Caetano S.A. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data
pára 23-6-54.
N. 627.250 -. Symplexonal - cl.:
3 - Sandoz S.A. - Prorrogue-se o
registro com averbação de contrato de
exploração a favor de Sandoz Brasil
S.A. Anilinas Produtos Químicos e
Farmacèuticos despacho de 18-9-63. .
N. 627.251 - Clarex - classe: 8
- Adaga S.A. Comércio e- ImportaProrrogue-se o registro.
ção
N. 627.252 - Pinguim - classe:
10 - Laboratorios Ifer Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 627.254 - M Pinguim - classe:
" 48 - Laboratorios Ifer Ltda. - Prorrogue-se o registro.

presentação' da marca 436.553 - Mareartarja ,Catalana Ltda. - Clas(se 40.
N. 436.679 H Tobeck TObeck S.A.
Correias e Aessorios Industriais cl. 31.
N. 437.718 - Medusa -, Romulo
Ricci - Cl. 38.
N. 437.009 -, Aislantel - Ind. de
Materiais Aislantel Ltda. - Cl. 8.
N. 437.683 - Nalzin - Metal-

mina S.A. Comercial Industrial
Agropecuária 'Minera In.mobiliária y
Financiara
Cl. 1.
N. 437.665 - Metalmina S.A.
Comercial Industrial Agropecuaria
Minera Inmobiliaria y Financiara Cl. 1. '
N. 9 439..866 - Maveroy Maveroy Indústrias Frigorificas S.A. PRORROGAÇÃO DE TITULO DE Cl. 40.
ESTABELECIMENTO
N. 440.486 - Brasmac Wlckman
-Brasmac Wiclune,n S.A. Ind. e

N. 439.733 - Gráfica Vitro Flex
classe: 33-38 - Gráfica Vitro, Flex
S. A. - Prorrogue-se o registro..
N. 600.559 - Academia de Corte e
Costura MN. Campos - classe: 33 Isabel Nunes Campos - Prorrogue-se
o registro.

Comércio - Cl. 6.
N.9 440.659 - Clarlte - Metalmina S.A. Gomeroial Industrial

EXPRESSA° DE PROPAGANDA
DEFERIDA

N.9 436.811,- Cobe - Comp...Brasileira.de Estruturas Cobe CL. 33
Da 19 de fevereiro de 1964
(art. 114).
N. 9 440.139 - Emblemática
Notificação:
Dei Nero S.A. ;- Cl. 11 - 25 28 - 32 - 38 - 41 -42
43 -Unia vez decorrido o prazo de 44 - 48 - 49 (art. 114).

recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.9 4.048, de 29-12-61 e mais
DEZ DIAS - para eventuais juntadas de reuursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer
a este Departamento , a fim, de efetuarem o pagronesto da faax final
concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de SESSENTA DIAS - na
forma do parágrafo único do artigo
134 do Código da Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS

FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDA

sília Ltda. - Satisfaça e:agência.
N.9 440.287 - Malharia maaogras.
sense Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 464.939 - Financiadora GMB
S.A. Crédito Financiamento e Investimento - Satisfaça exigancia.
N.9 465.007 - Fernando Bax Gonçalves - Satisfaça exigêna,a.
ÉsIvERsos

visões Técnicas e Advocacia S.A.

Privilégio de Invenção
TE.RMO N9 145.432
Depositada em: 12 de dezembro de
1962. - Patente de: Modelo Induurial
- Título: Novo Modélo de .Porta.
Selos. - Requerente:Soutiens Morisce
Sociedade Anônima - São Paulo.
Reivindica-se, como cimeiros constitutivos da novidade, o conteúdo dos
seguintee pontos ca •-,, terIsticos de modelo industrial.

N.9 414.733 - Cinderéla Indústrias
Químicas S.A. - Arquive-se.
,N.9 417.249 - Padronização Feres
Petropas Ltda. -= Arquive-se.

N. 401.820 - Editora Norparana
S.C. - Arquive-se.
N. 464.525 - Maria Cecilia Grunho - Prossiga-se excluindo a classe 50.

PRORROGAÇÃO DE MARCAS
-

N. 422.037- Caspas cabelos branN.9 567.592 - Seta - Santo
cos uma »ó Loção Seiva Rica Flora Eduardo
em Algodão S A.
o melhor para seus cabelos Rica - Cl. 23Tecidos
- Prorregue-se o regis*ro.
Flora S.A. Ind. e Comércio - Cl.N.9 600.155.- Bel Drink - Des48 (art. 121).
tilaria Bel Drink - Cl.- 42 -.Prorrogue-se o registro.
TrRULOS DE ESTABEECINIENTO3
N.9 626.163 - Klinger Acidit , DEFERIDOS .
Rich Klinger Aktiengesellschaft CI. 31 - Prorrogue-se o regIstro.
N.9 417.174Transportes RodoN. 9 622.168 - Fuganti Irmãos
viários DolomitT - 'Dg° Gallina Figanti S.A. • Comércio, Exportação,
Cl. 33 (art. 117, n. 9 1).
N9 434.525 - Drogaria do Ono- Importação - Cl. ,38 - Prorroguefre - Onofre de Oliveira Farto - se o registro.
N. 623.079 - Mercedes Denz Cl. 3 - 48 (art. 117, n. 9 1).
Daimler Benz Aktiengesellschaft N. 439.298 - Casas do Charque Cl. 11 - Prorrogue-se o registro
- António do Amaral - Cl. 2 N. 9 626.562 - Peanod File -- Per29 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 nod - CL 42 - Prorrogue-se o re- 48 (art. 117, n. 9 1).
gistro.
- Varko - The Knox
N.9 438.931 - Casa Rádio Elétri- C. 9N.- 626.570
Cl. 3 - Prorrogue-se o reca -,José Matokanovic - Cl. 8
gistro, com averbação de contrato de
33 (art. 117, n. 9 1).
N.9 439.610 - Tran Man - Weaa exploração a favor de Indústrias
ler .da Rocha Ribeiro - Cl. 33 Químicas Mangai S.A.
(art. 117, n. 9 1).
RETIFICAÇÃO
N. 429.606 - Setrisa - Francisco Backs Vau Buggenhout Cl.
Tétanos:
33 (art. 117, n. 9 1).
N.9 438.819 - Samural -- SerraN.9 452.193 - Marca Superfina
ria Inhauma Ltda. - Cl. 33 - 34 de Superfina Ind. Macano Puças
- 04 (art. 117, n.9 1).
Ltda. - Cl. 8, clichê publicado em
N. 439.342 - Paranacosta - Ar- 3-2-64 para artigos na classe.
thur Costa Neto - Cl. 33 - ,4'7
(art. 117, n.9 1).
N.9 439.900 - Lina Cabeleireiros
AVISO ÀS REPARTIÇÕES
Manicures - Corina 'Alves Develly
PÚBLICAS
- Cl. 33 (art. 117, n.9 1).

N. 203.708 - D - Klahor S.A.
nclus.rias Elétricas - Cl. 8, 11 e 28.
N. 213.388 - Quúeen - Tecidos
Iguaçu S.A. - Cl. 23.
N. 358.154 - Cinderela - Industia Estearica Santa Therezinha S.A.
-Cl. 1.
N. 374.851 - Doimnõ - Induítria
Esteárica Santa Therezinba S.A. Cl. 17.
N. 417.659 - Emblemática - Seiiti
Yamakawa - CI. 2.
N .429.105 - Chesterfield - Liggett
Myers Tobacco Co. - CI. 44.
N. 434.544 - Fitosedan Massone C..
.abs Moura Brasil Orlando Rangel
S.A. - cl, 3, N .436.227 - Aparicio Rosa Cl. 41 - laguarj.
N. 439.783 - Primitiva - Bar Primitiva LLtda. - Cl. 42.
N. 435.580 •-• Italkemeia - ItalkeMARCAS INDEFERIDAS
meia Ind. e Comércio de Tintas Vernizes e Produtos Quimicos Ltda. N. 472.525 - Compact - TecCl. 1.
S.A. Comércio e Indústria
N. 435.660 - Walita - Eletro In- nogeral
- Cl. 40.
dústria Walita. S.A. - Cl. 6 (com
exclusão de aneis obturadores molas de
FRASE DE PROPAGANEA.
valvulas)
INDEFERIDA
N. 436.318 - Emblema - Lixa Re431.584 - Seu talão não vale
cl.une Ltda. - Cl. 48 (considerando- 1 N.9
milhão
vale milhões
Editora
forma
da
te.
a
se como Ckiracteristica
Lar 5'P2 .0 A - Pn wn

N.9 385.678 - Nome comercial
Certa Contabilidade Economia Re-

N.9 430.568 - O se ucarnet vale de Certa Contabilidade Economia
milhões - Casas Pirani S.A. Co- Revisões Técnicas e Advocacia S.A. mércio e Importação - Cl. 6 - 8 Clichê publicado em 3-2-64.
- 14-21
21 - 23 - 32 - - 37
N. 434.204 Marca Praincos de
-50.
Profacos Importação e Comércio de
N. 437.783 - Seu açúcar vale Produtos Farmacêuticos Ltda.
1 milhão - Editora Lar Feliz S.A. Cl. 3, clichê publicado em 3-2-64.
- Cl. 33.
N.9 451.651 - Insígnia, Rodoviária
74. 9 437.784 - Sua solução Nide Estréia do Oeste, de José Morgado
1 milhão - Editora Lar Feliz S.A. - Cl. 33, clichê publicado em 4-2.64
- Cl.. 33.
- artigos na classe.
N.9 452.194 - Superfina - Superfina Ind. Geral de Peças Meca,EXIGÊNCIAS .
nicas Ltda. Cl. 21 - Clichê puN.9 439.831 - Importadora Bra- blicado em 3-2-64, artigos na 'classe..

Agropecuaria Minera Inmobiliária y - N.9 400.226 - Instalações Inclua:
Arquive-se.
irias Elnema tda.
Financiara - Cl. 1.
N. 414.216 - Ind. de Móveis VerN. 9 440.974 - Costuratec - Cia. demar
Ltda. -- Arquive-se
Brasileira de Linhas para Coser N. 414.316 - Ambrósio Alvas PinCl. 22.
to - Arquive-se.
•
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
N.9 414.440 - Ind. Metalúrgica
INSÍGNIA DEFERIDA
SEÇÕES REPUBLICADOS POR TER
Westerman Ltda. - Arquive-se.
SAIDO COM INCORREÇÕES

1964- 593

O Departamento de haprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em geral. que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos Órgãos oficiais
até o dia 29 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.

1.°) "Nóvo Modèlo de Porta-Seios",
caracterizado por, possuindo a cor.f:gu.

ração externa semelhante em alguns as..

pectos aos modelos comuns possui costuras na região inferior dos cones, costuras estas em semi - circulo q justapostos
que partem das bordas inkriores e são
dirig'clos para cima e adiante das cones,
proporcionando maior apoio" e suntentaçãe aos mesmos. Total de 2 pontos;
Rio 22-10-963.
Assinei e encerrei 115 lados do expediente déste Denartamento. - Nilton
Alvim Xavier. D'retor do S. da Do-

cumantação.

TËRMO N. o 118.994
29 de abril de 1960
Reoilerente - General Electric
Company - Estados Unidos da América.
Titulo - Aperfeiçoamento em tratamento de material laminado - Privilégio de invenção.
O que a requerente reivindica como
:lavo e:
' 1. 0 Um método para &laminar materiais laminares ou fibrilados, tais
como a mica, em.que o material é colocado entre superfícies' revestidas de
adesive as quais são depois s paradas
ente Ji, a ligação de adesivo sendo
mais forte do quo a !Orça entre oe
elementos de dito material, caracterizado pela passagem do mattriui em
uma operação continua entre membros
rotativos revestido, de adesivo. espaçadas zatreitamente para prender
material quando no mordente ou linha
de encontro dos membros rotativos •
provocar a delaminação do material
pelo movimento continuado dos membros rotativcs. Total de 11 pontos.

•
't
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TERMO N.° 119.00,i
29 de abril de 151:0'
icaquerente — Automatic Sphneler
GorporatiOn Of América.
Título — Aperfeiçoamento em pen.
durador de cano — Privilégio del invenção.
1. 0 — Um pendurados de cano caeeeterizado pelo fato de incluir uma
fite metálica tendo porções extremos
alargadas, providas de aberturas, dobradas em ângulos , opostamente diapostos uma " em relação à :nitra, attraedo de maneira a colocar ditas pote
*c extremas em relação paralela superpostas; urna haste suporte roscada; e um corpo cilíndrico atarrachadamente preso na citada haste suporte
rosc ada ; dito corpo , cilíndrico tendo
um flange anular, voltado para fora,
em terno de sua extremidade inferior
e um ress.1to anular ac.rna da tee.do
Range voltado para -fora; dito ressalto sendo de diâmetro menor do que
o flange voltrdo para fora; ditas porções extremas providas de aberturst
da mencionada fita metálica sendo
dispostas 'sôbre o referido' corpo cíliodrico, entre o citado flange anular e
o mencionado ressalto anular; uma das
referidas porções extremas prot idas de
abertura atuando de modo a inclinar,
se ovando recebe peso, efim de engajar o ci ado ressalto, • a outra das'
me
das de abertusis atuando de modo e.
inclinar-se quando recebe peso, para
engajar a primeira porção 'extrema
mencionada e moves a mesma em contato de trevarnento• com o citado ressalto. Total de 5 pontos.

DiARIO OFiCIAL (Seção
lado opo.to à tampa se apresenta com
contrapeso, tal recipiente operando
normalmente a 45 0 , poridendo, finda a
operação, ser descido abaixo da horizontal. sendo que o recipiente se
apresenta em' seu , fundo, pela parte
externa, ', provido de coroa, na qual
atila pinhão ' solidário a eixo movido
por polia acionada por motor, sendo
o movimentação do recipiente no sentido vertical determinada por volante
lateral. Total de 2 Pontos.
TERMO -N" 119.636
De" 23 de maio de 1960 •

111)

TÈRMO N. 119.034
3 de maio de 196w.
Requerente — Pirelli Societá Per
Azioni — Itália.
Título — Instalação metalúrgica
para trabalhar metais corrosivos no estado de fusão — Privilégio de invenção. •
•
1.°) — Instalação meteltiirgee, para
trabalhar metais corrosivos no estado
da fusão ep:cialment: - alumínio do
tipo em que a cavidade de uru aparelho utilisador do metal fundido e alimentada po, • um cadinho ou forno
através de um dueto. munido de uma
válvula de interceptação, caracterizado
pelo fato que tal válvula compreende
uma pas:;agem estrangulada (22a. 22b)
de material que, pelo mentis na sua
parte interna é resistente à ação corrosiva do metal fundido, envolvida
por uma camisa de esfriamento (28);
esta última sendo por sua vez envoldo inducáo (31), ligada a um gerador
vida por uma eepiral de aquecimento
G de corrente alternada de frequen-,
cie elevada controlada por uma sOnda indicadora (16) do nível mini/elo
do metal fundido na cavidade '(10')
do E:liame:lho utilisador (10). de modo
a ligar o gerador quando o nível na
cavidade e mínimo.- Total de 9 Pontos.

Requerente — Imperial Chi:mirai Industries Limited — Inglaterra.
•Titulo — Processo de limpeza aperfeiçoado — Privilegio de invenção.
1.° — Um processo aperfeiçoado para
remoção dos suas super fices de artigos'
não absorventes. de contaminantes fortemente aderentes, consistindo princi;
pilmenie de partículas de metal ou
óxidos de metal- suspensos em meio
saponâceo, ceroso ou graxa, que não
são removidos ràpidamente pelos solventes convencionais desengraxantes
metais, caracterizado por compreeuder
o tratamento das superfícies contami;
nadas, de preferência em temperatura
elevada, ecnn um sistema liquido sie
duas • faces, consistindo essencialmente
de um hidrocarbureto clorado, conten- exce10 Ne 125.391
do dissolvidos no mesmo 0.001% .1 1%
de seu pêso de um agente de atividade
edei 30 de dezembro de 1960
porção de água não maior que 5% ein
superficial e contendo também suspenRequerente — N. V. Phillips'Glosos ou misturados mo mesmo. uma_ praeilampenfabrieken
Holanda.
peso. (Total de 6 pontos).
Título — Aperfeiçoamentos cai
relativos aos processos de produção
de
TERMO N.° 118.99!
. óxido de bis-triaril-estanho. PriviTERM
‘O119.851
legio de invenção.1 — 111.1m processo Para a produção
- .29 de : abril de 1960
De 2 de -junho de 1960
de óxido de (triafenil-estanho) pelo
Requerente — General Electric
tratamento de uma solução de clorkto
Requerente — Laboratórios Brun:. do um solvente orgânico em que a 20
Company — Estados Unidos da Améneau ,S. A. — São Paulo.
de triaril-estanho em um solvente orrica.
-n
Título — Apesfeiçoamersos em proTitulo — Dispositivo de regulagem gânico, com tuna solução aquosa de
cesso de conformar Corpos metálicos .de passagem - através de tubo deformí- graus Centigrados, não é solúvel mais
uma base, caracterizado porque é usa— Privilégio de invenção.
vel. — Privilégio cie invenção .
do 'um solvente orgânico em que a
1.° Um processo de eumentar
1 9 — Dispositivo de regulagem
comprimento de um corpo alongado e passagem através de tubo deformável, 20°C., não é solúvel mais agira do que
reduzir sua espessura, caracterizado caracterizado por constituir-se de nal 0,45 g. • por 1-00 cc. (Total de 7 pOnpor sujeitar partes sucessivas do cem- elemento maleável e Pouco elástico, tos).
primento do corpo 1. 3 deformação piás- abraçando um certo comprimento do
tios clolka, sujeitar simultâneamente tubo, e que paio ser debroado de forTERMO Ne • 125.539
as mestnaa partes sucessivas do corpo ma permanente, formando no tubo uni
esférço de tensão insuficiente, por ângulo de secção de passagem aula ou
Dv 3" de janeiro de 1961
s6; para produzir alongamento plás- reduzida e regulável segundo o valor
tico do dito corpo, e simulteneamente do dito ângulo. (Total de 5 pontoe).
Regi/et-ente — &feris Weinberg —
também sujeitar as mesmes partes suEstado da Guanabara.
cessivas lo dito corpo a pressão su•
Titulo — Processc- para obtenção
ficlente, mente em combinação com
TÉRMO N e 124.449
café cri' ou' cascas de café de um exdeformagão plástica cíclica e o estartrato seco ou aquoso composto de caDe 24 de novembro de 1960
g ode tensão, para reduzir a clipe/mira
feína e outras matérias orgânicas ex.-,
do corpo. Tota l de 11 pontos.
Requerente — João Carlos Champs- çeto matérias graxas. — Privilégio de
mai — Estado da Guanabara.
invler—Processo
il°• '
para obtenção de- ca-.
TÊRMO N.° 119.010
Titulo — Processo de fabricação de fé crú ou cascas de café de um extrato
mate solúvel e açucarado. — Privi- seco ou aquoso composto de cafeinia e
légio de invenção.
2 de maio de 1960
outras matérias orgânicas. exceto ma1° —, "Processo de fabricaçU de térias graxas. *caracterizado pelo fato
Requerente — Kiro Watanabe e
solúvel e açucarado", caracteriza- de que o solvente usado para os fins
Tatsuyoshi Murayaina — São Paulo. _cate
do pelo fato de misturar-se, em pra de extração da matéria prima é conseTitulo — Máquina para polimento porções adequadas uma infusão coa- tuido de água acima da temperaturit
"de metais e similares — Modelo de -centra& de mate comum, uma quanti- ambiente ou vapor d'ágtia,(Total de
utilidade.
dade predeterminada de mate solavel 3 pontos).
1. 0 ) "aláquina para polimento de
metais a similares". carotenzada pelai
fato de se apresentar constituída de
estrutura fixa. com laterais triangulares, na perta superior das quais pode
bascular recipiente bojudo, que pelo

dentro de dita caixa para dentro
de dita chapa e numa relação
contigua com a mesma e espaça
dos de dito lado opõsto de dita
caixa; dita câmara recebendo ellem máquina apropriada. (Total rh 2 tor ficando numa relação contígua com M onos da-área inteira de
pontos),

q. I. de açúcar. A mistura resultante
é deepelada s8bre uma mesa metálica
com aquecimento de 40 a 60 graus,
para evaporação de umidade. Uma vez
sèca, a mistura é submetida a refinaçãa
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dita chapa coletora entre ditas
redes internas para mplificar 3
transferencia relativa de calor de
dita chapa coletora para dita cãmara receptora do calor; meios.
providenciando o acesso para dita
câmara através de um outro lado
de dita caixa;. e isolamento dentro
d, dita caixa e contiguo ao restante da '.superficie interna de dita
chap accletora e para com a superficie externa de dita câmara.
Total de 37 pontos,
' TERMO N.0 141.37a
De 26 de,, julho de 1962,
Interesado
Rubr.ns Baião. —
Minas Gerais.
Titulo — Novo tipo de transformador de solda elétrica com isolaMento e lios inqueimaveis.
1» — Nevo tipo . de . translormadór de solda elétrica com isolamento e fios inqueimavels, caracterizado pelo fato das bobinas primarias, secundarias e bobina chu.
que serem constituldas de réguaz
refratarias colocadas transversalmente em volta de Cilindros Isolantes, contendo essas réguas relutráncias dentro das quais passam
os fios de cobre nu, de seção okind ri c a ou quadrada. Total do
2 pontos.
TERMO N.0 142.020
De 13 de a.gosto de 1962„ •
Requerente
Hermann Frank
— Sao Paulo.
Titulo — Caneta com ponta •
magnética de fixação, Modelo de
1.0 — Caneta com ponta magneticw de fixaçao, caracterizada
pelo fato da ponta ou extremida- •
de superior da mesmo ser dotad:t
interiormente de um corpo metálico com propriedades magnética*
sendo que o mesmo apresenta superiormente uma superfície de
contacto livre, a fim do possibi,
litar uni campo de atração entre,'
a poleia magnética da caneta e
um ponto susceptivel ao magnalis- •
mo, pertinente a abertura „de uai .porta-canetas qualquer. Tola' flua
2 pontos.
-TERMO ,N.0 125:617
‘, • De 21 de Outub r o de 1960
Luis Tapia Alai •
Requerente
con — Saci Paulo.
Titulo — Nevo processo de elatorna° da" farinha destinada a
panificaçao com aproveitamento
total das substancias contidas nas
celuas da parte exterior do grão
e da cuticula dos cereais. Privilégio de invençao .
1.0 Novo processo de . elaboiaou da farinha destinada a paulficaçao com aproveitamento total
das substancias contidas nas células da parte exterior do grão e da
ultima dos cereais consistente na
preparaçao do cereal anteriormente 'a moagem, caracterizado por
ser o trigo, o farelo ou outros cereais destinados a farinha de panificação molhados -numa soluço de
carbonato de sódio de certa proporção. total de 3 pontoe
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Classe 42
Art gos da classe
Termo n" 614.523, de 25-10-1963
Indústria de Bebidas Alves Ramos
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Térmo n° 614.511, de 25-10-1963
Companhia PetrOpolitana
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Clarse 23
Artigos da classe
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Companhia Petropolitana
Estado da Guanabara
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Indústria Química Mant:queira S. A.
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Nome Comercial
Termo a° 614.520, de 25-10-1963
Alia Delta Onematogrã çica S. A.
Estado da Guanabara
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Terno no 614.52; de 25-10-1963
Ca. Modernos Hotels do Brasil
Estadia da Guanabara
,
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Termo no 614.531. de 25-10-1963
Hans August Wilhelm Kóppe
Estado da Guanabara;

Owirde Weite/
PRESIDENTE
Classe 33
Titulo
Termo n° 614.526, de 25-10-1963
Banco Auxiliadora Predial S. A.
Estado da Guanabarh'

Classe' 5
Aço em bruto, aço preparado. aço doce.
aço para tipos, aço fundido, aço par.•
BANCO AUXILIAM
cialmente trabalhado aço polido. açe
" refinado, bronze bronze em bruto ara.
P
ases lisos e farpados bronze de manREDIAL S. A.
ganês. bronze em pó. em barra. chumbo
cai br.sto ou parcialmente preparado,
Nome Com—ercial
cobalto em bruto ou ..parcialmente trabalhado,. cimento metálico, ' cobre em
Termo no 614.527, de 25-10-1963
bruto ou parcialmente trabalhado, cou.
Walter Torreggianni Pinto
,raças. estanho em bruto ou parcialmente
Estado da Guanabara
• trabalhado. tarro bruto cai parcialmente
trabalhado tarro em F ,arra, em chapa.
fundido. maleável. mangara*. gusa. velho. gusa. temperado. ' maleável. iãmt•
atinas para fechaduras, funis. furadores,
latão em vergalhões, alumínio alpaca,
tampados. para soldas, para ligas. Uma.
ligas metálicas, metais em massa. calhas. magnésio. metais não trabalhados
Clases 32,
ou parcihnente trablhados. [liguei. ouro
Titulo
.pálalio, papel estanho, platina poeira
Termo a' 614.528, de 25-10-1963 .
de zinco, prata solda. tuagstenio,
Empraza Brasile:rad e Ededetização
zinco corrugado, zinco liso e
Limitada
em fólha
Estado da Guanabara
Termo n° 614.532, de 25-10-1963
Hans August Wilhe1m Kõppe
Empraza Brasileira
Estado da Guanabara

AS

IN TROCÁVEIS

sie Oedetização Ltda.
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gasolina. ispositivos de arranque, má- suar máquinas e moinhos para forra-

quinas desempalhadoras, máquinas de- gens, aáquinas toscadoras, ordenadobulhadoras, descascadorai, espuadeiras, res mecânicos, raladores mecánicos, roembreagens, engraxadoras, centrífugos,' los compressores para ,a agricultura,
máquinas eassacadoras, elevadoras, es. sachadeiras, senaeaderas segaderas someras. exaustores para forjas, engenhos cadores de terra, tosadores de grama,
tratores agricolas, válvulas para
de cana, expremedeiras- para manteiga,!
máqunas agrícolas,
engrenagens, engrenagens para mancais,
engrenagens para cremalheiras, engreTermo n' 614.534, de 25.-10-1963
nagens de comando das válvulas, eixos,
Hans August Wilhelm Kóppe
de transmissão, direção, elevadores hi-1
Estado da Guanabara
dráulicos, engrenagens multiplicadOras,!
Classe 21
guindastes, guindates para caminhão,'
Para distinguir: Pontes rolantes
fresas. máquinas para furar, geradoras.'
guinchos de rosca sem fim, guinchos de
Termo nu 614.535, de 25-10-1963
segurança, guinchos de transporte aéreo,
Hans August Wilhelm Keippe
gazeificadores de liquidos, combustiveis.
Estado da Guanabara
geradores de eletricidade; juntas inalarei.sais. para condutos água de motores e
máquinas, laminadores a• frio e a quente para aço e outros metais, lançadeiras,
máquinas de lavar roupa e pratos, máquinas batedeiras, mancais para brocas,
motores elétricos, máquinas operatrizes,
máquinas misturadoras de barro e de
concreto, máquinas borracheiras e máquinas testeis. máquinas 4rigorificas,
moinhos para cereais. mquinas para 'malharia, meadeiras. máquinas para' movimento de terra, máquinas de rotular,
martelos a vapor, motores de combustão.
Interna, elétricos e a gás, motores para
bicidetas e motocicletas, .multipliCadores, molas para . máquinas, molas de
válvulas; 'macaco 5- :hidráulicos, • niagnetos de ignição, , mandris, pedais de ala-,
vancas de embreagens, planetárias • de'
Classe 6
parafusos sem - fim e de, rodas, pontes Para tustingu:r: Máquinas de leme, maquando arte de maquinas, rolos ara es- nuais-inecanicas, elétricas, eletro-hidrautrada e irnressão pistões de motores, pi- licas e mecânicas, pdra embarcações e'
nhões, premms, máquinas pulverizadonavios em geral
ras, plainas cie mesa, placas para tornos, polias, redutores, rolamentos, silenTermo n0 614.536, de '25-10-1963
ciosos, segmentes de pistão, serras me..1
Hans August Wilhelm Kõppe
cánicas serras hidráulicas, serras de fiEstado da Guanabara
ta, máquinas secadoras, máquinas para
serra, máquinas salgadeiras para mantel- I
ga. teares, turbinas, torcedeiras, máqui-*
nas para tecidos de tapeçarias.. máquinas para indústria de tecidos, tesouras
totatIvas. máquinas ara soldar, tornos

Classe 6
Para distinguir. Máquinas e suas par.
tas Integrantes para fins industriais: máNome Comeicial •
Termo n° 614.533, de 25-10-1963
quinas de precisão, máquinas operatriHans August Wilhelm Kõppe
Termo n° 614.529, de 25-10-1963 • les motores e suas partes, peças para
Estado da Guanabara
•
i
Laboratório Euterápico Nacional S. A. automóveis não incluidas em outras
• Classe 7
classes, alavancas, alternadores, máquiSão Paulo
nas anaassadeiras máquina,s aniassadei- Máquinas e utensílios para serem usaras brro e concreto. máquinas , de dos exclusivamente na agricultura e
PRORROGAÇÃO
abrir chavetas, máquinas afiadoras pa- horticultura a saber: Arados, abridores
ra ferramentas, máquinas para arquea- de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâ
ção: de embalagens, anéis de esferas pa. nicos e empilhadores combinados
ra rolamentos, anéis de óleos, anéis para arrancadores mecânicos par agricultu
" NACIONAL á. A.
LABORATOR ".
facilitar o arranco dos motores. autolu- .ra, batedeiras para cereais, bombas
10 fUTIRAPICO
SàO PAIRO
r
bri çicadores, anéis obturadores, apare- I para adubar,' ceifadeiras, carpideiras.
lhos para mistura de combustíveis de ceifados para afloz, charruas para agriClasse 6
Classe 3
motores a explosão, anéis de segmentos.1 cultura, cultivadores, debulhadores. Para distinguir: Geradores de água poPara distinguir: Tônico recalcificante, bielas, bombas de ar comprimido, bom-1 destocadores, desentegradores, :smagatável, inclutriais e marítimos, para a'
hemostático, liquido e injetavel
baa lubrificantes, bombas de circulação, dores para a agricultura, escarriNado- I captação ra água do mar e sua transbombas de combustiveis para motores,' res, enchovadelras, facas para máqui- formação por meio de Condensação, evaTermo n9 614.530, de 25-10-1963
Laboratório Euterápico Nacional S.A. bombas paia óleo, burrinhos, bombas nas agrico/as, ferradeiras, gadanhos, porisação, filtração, retificação e estede água e gasolina para automóveis, garras para arado, grades de discos rilizaM e processos semelhantes funSão Paulo
blocos de motores, bombas hidráulicas. oudentes, máquinas, batedeiras para cionando á calor, vácuo, eletricidade e
bombas centrifugas, rotativas, de deslo- , agricultura, máquinas insetifugas, máseus componentes
PliORIIOGAÇA0
camento e a pistão, blocbs centrifugado- quinas 'vaporizadoras, máquinas de
pós,
des.
mungir, máquinas niveladoras de terra, • Termo n° 614.338, de 25-10-1963
res. industriais para líquidos e
natadelras, homogeinisadores, máquinas máquinas perfuradoras para a agricul- Empresa de Pedreiras Enseada Ltda.,
brunidoras, caldeiras, compressores, ci- tura, mquinas de plantar, motocharSão Paulo
lindros, cámbios,, cabeçotes máquinas ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
adaptadas na construção e conservação , roçar, de semear para sulfatar de
de estradas máquinas de costura, má- tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
quinas centrífugas, máquinas para cia- para irrigação, para matar formigas e
rg etiplee Nacional S. 4
reas, clarificar, refinar, misturar a pu- outros insetos para burrifar e pulvert
Qpitat— Sio Pavio
rificre líquidos e pós, mquinas compres- zar desinfetantes, para adubar, para
soras, máquinas classificadoras, máqui- agitar e espalhar palha, para conher
Indústria Brasileira
nas catadoras, máquinas de centrar, má- algodão para colher cereais, máquinas
Classe 3
uinas para cortar, carburadores, carter amassadoras par" fins agrícolas' -'de
átra distinguir: Um roduto farmaceu- de embreagem, carter de motor, éubos cortar árvores, para espalhar, para caClasse 16
'doo, usado or via bocal ) como suple- de placas' de embrea gen, caixas de lu- pinar, máquinas combinadas para se- Para distinguir: Pedregulho c pedra'
mento dietético
para construções
brificação, diferencial, distribuidores de mear e culturar, de desbanar, para en-

eMe
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, Termo n° 614.537, de 25-10-1963
José Dabas Jorge Filho
Estado da Guanabara

Scarteüt (P.a/ao/ah
Classe 33
Titulo
—
Termo n9 614.539, de 25-10-1963
Augusto Gomes
Estado da Guanabara

gátão
indústria Brasileira.
Classe 32
Para distinguir: Café torrado e mo do
e batatas fritas empacotadas e em
latas
Termo n° 614.540, de 25-10-1963
Cleide Paes Costa
São Paulo

chapas, trilhos, cantoneiras. parafusos, I
de porca, pregos, molas, picaretas, limas,
'grosas
Termo n° 614.543, de 25-10-1642
.
Geraldo Queiroz
Estado da Guanabara
,

OUVIDOR

INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: Discos gravados
Termo n" 614.544, de 25-10-1963 "
Geraldo Amer:cano do Brasil
Estado da Guanabara

CIRUS
MÓVEIS E DECORAOES
•
Classes: 8 — 33
Titulo

34 — 40

Termo' n9 614.545J de 25-10-1963
Baduy ô Cia.
Minas Gerais

:ZONA LES1r.
_
Classe 32
Para dsitinguir: Jornais, revistas e publicações impressas
Termo n 9 614.541, de 25-10-1963
144brica de Móveis Milan Limitada
Estado da Guanabara

-

Indústria Brasileira
Classe 10
Para distinguir: Móveis em geral, de

AMARELO

Termo n.° 614.579,

29-10-63

,ICOM -- Engenharia, Indústria

, Comércio Ltda.
Rio Granre do Sul

s

Termo n.° 614.590, de 29 - 10 - 63
Administração de
Anima S.A.
Bens
São Paulo

A NI R Á

IndE.Iner9tisileire

Ind. brasileira-

Classe 8 Equipamentos elétr.cos

Classe 50
Impressos

Termo n.° 614.584, de 29-10-63
E. A. de Castro Lemos
São Paulo

Termo n.° 614.591, de 29 - 10 - 63
Joalharia Alga Ltda.
São Paulo

PETROLUI.
, ind. Brasileira

ALGA
Ind. Brasileira

Classe 13
Abotoaduras pára punhos, aguas ma.
Classe 1
rinhas lapidadas, alfinetes para ado,nar
Agua raz, esmaltes, tintas e aci.,tes vestuários, de metal precioso, semipredoso ou suas Imitações, anéis de
Têrmo n.° 614.58, de 29-10-63
adorno, balangandans, berloques, brinMalharia La Plata Ltda.
cos, broches, coktres, contas de metais
São Paulo
•
ou pedras reciosas ou semi-sedosas e
suas imitações, usadas como adornos
MALHARIA
ou na confecção de bijouterias, correntes de uso individual ara adorno
LA PLATA IirDA
mantes lapidados,- esmeraldas lapidadas,
medalhas com santo, pulseiras, safiras
Norne Comercial
lapladas, topázios lapidados. turmalinas
lapidadas e turquezas lapidadas
Termo n.° 614.586, de 29-10-63
Malharia La Plata Ltda.
• Termo n.9 614.592, de 29-10-63
"
São Paulo
Trais Américas Bar e Cal éLtda.
São Paulo

./.IALHARI A
LA PLATA

ti~1.2rrnk
pAi g e0
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Classe 41
em diPara distinguir: Poderá'
menssões e será usada nas cõres ver- '1
malha, prêta, amarela e _branca, corno
acima se acham dispostas
Ternio n° 611.546, de 25-10-1963
Baduy 6 Cia.
Minas Gerais

Classe 36
Titulo
Térmo n.° 614.587, de 29-10-63

Malharia La Plata Ltda.
São Paulo

LA PLATA

Ind. Brasileira
metal, vidro. de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armaários para baClasse 41
b3NV69
Classe 36
0 • 38VINY
nheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para Móveis, bancos.
Par' distinguir: Aventais. bluà.18, blu- Para distinguir: Alimentação para aves
balcões, banquetas, bandejas. dorni:,liasões, boinas, botas, babadouros, casa e animais, amêndoas, arartita, alpiste,
coa, coletes, capas, chales, cachecols avelã, amido, ameixas, azeites, açúcar,
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café. conjuntos para dor°alçados, chapéus, cintas, combinaçass azeitonas, aveia, atum, amendoim, alhos,
corpinhos, calças. calções, camisas, ca• ; balas, bombons, biscoitos, bolachas, bamitórios, conjuntos para sala de janmisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.: tatas, bananada, bolos, bacalhau, batar e sala de visitas, conjuntos oara
ças de senhoras e de crianças, colarinhos, I nha, canela, chouriço, chocolates, caterraços, jardim e praia, conjustos
e
cocueiros, casacão, domiaós, echarpes, rmelos, coalhadas, camarão, carnes, cararmãrios e gabinetes para copa
Classe 41
fraldas, galochas, gravatas, gorros, Ia.' ne de baleia, con feitos cacau cereais
tOrias cadeiras de balanço, caixa de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-rou- Para distinguir; Poderá variai
di- guetas, luvas, ligas, lenços, !ague i; cebolas, cremes de leite, creme de mipas, estantes, mesas, mesinhas, mesi- menssões e será usada nas cõres ver- otantór, areias. maillots, mantas, m' lho, condimerftos, crustácos, chá, cravo,
nhas para rádio e televisão, mesinha malha, preta, amarela e branca, como drião, malhas, paletós, palas. peaboan café, can 1 a
. castanhas
peugas, pulos;eres, ponches, pelerinas,
para máquinas de escrever, móveis paacima se acham dispostas
nho, canglguinha, conservas alimenti.
polainas,
pijaatas.
punhos.
robe
de
'avisai:), molduras para quadros portachambre, sobretudos, suspensórios, IML cias, doces, drops, ligada, frutas, fruTêrmo n.o 614.577, de 29-10-63
retratos, poltronas, poltronas. .amas,
tas secas, em caldas, cristalizadas e
tiens. tailleurs, toucas e vestido'
Accelubri Aparelhos de Lubrificação
prateleiras. porta-chapéus, sotas,
compotas; féculas, figos, fermento, faLimitada
sofás-camas. travesseiros e
rinha, fava, farelo, fubá, gomas de
Termo n.° 614.588, de 29-10-63
São Paulo
Vitrines
Ihs, patas, Psatilhas, pó para pudins,
Arca Sociedade Civil Lida;
pralinés, pães, pimenta, presuntos, pol.
São Paula
,u.:CBLUBRI
Termo na 614.542, de 25-10-1963
•
gada„ peixes, pescados, panetone,
Brasileiro,
Ind.
Sandvikens Jernverks Aktiebolag.
ARCA socIEDADE
ções balanceadas, reguei/ao, 1-Uns. saSuécia
Classe 6
CIVIL If2DA
vilho, queijos, guiara de milho. ra.
.ação
Pra
Aparelhos. lubrificantes
Nome Civ.1
mascar, geléias. goiabada, gorduras,
grão de bico, glacés, glicose, baunilha,
Termo n. 9 614.578, de 29-10-63
Termo n.° 614.589, de 29-10-63
extrato para doces, de tomate e de cat..'
Sociedade Comercial J . Pacheco Ltda,
Arca Sociedade Civil I tda.
ries, -ervilhas, ensciva, flocos, asseria
São Paulo
São Paulo
das para balas, doces e laimentos. gelatinas, granulos, herva doce, linguas,
PACHECO •
ARCA
linguiças, leite, lombo, leite condensado
Ind.. orasilei.ra
n ind. . Brasileira"'
e em pó, legumes, lentilhas, !aposta,
21
mel, marmelada, mortadelas, manteiga,
Para distingi' r: P5, ncinhos, pés .'de Automóveis, barcos. bic cicias, Card..'
mostarda, mariscos; moluscos, molhos,
Classe 25
I
nhões, lanchas, ónibus e veiculos
margarina, massas alimentícias e de
C bro . malhos. martelos. chaves de porCálculos,
plantas
e
projetos
. utilitários
1
ca. chaves de parafusos, tubos, arame,
tomate, melado, milho. nós-moscada_

g
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cot comestíveis, ostras, paios. pesse-'
salames, semolina de trigo, sojas,
atadas, sucos de frutas, salsichas,
, toucinho, tremoços, trigo, °tetas,'
vinagre e xarque
l'érmo n. o 614.593, de 29-10-63
A. Auricchio
Cia.
São Paulo

"OLE
ii\la BRASILEIRA
Classe 41
Palmito, óleo, doces em caldas e em
Massas, azeitonas, extrato de tomate
ibl'èrmo n.9 614.594, de 29-10-63
Malha ria Rhod-Lon Ltda.
São Paulo

RHOO-LON
MO. BRASILEIRA

Cr. C1.4 1.

Termo n.0 614.599, de 29-10-1963
Indlçstria Mecânica Momari Ltda,
São Paulo
2.:011AR I
.Lnd.

3rasi1etra.

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas pãrtes
integrantes: Aros para .hicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara veículos, bicicle•
tas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores . carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores carro.
roças. carrocerias. chassis, chaas cir
colares -para veículos, cubos de veiculjs
carrinhos para máquinas de escrevei,
corrediços, para veiCulos, direção. desh
gadeiras, -estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros a para carga
engates para carros, adros de direçao.
.4reios, ' fronteiras pa:a Veículos guidão'
locomotivas lanchas, motociclos, molas.
motocicletas,. motocargas, moto furgões
manivelas, navios. ónibus. para-choques
para-lamas. para-brisas, pedais. pontões
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques. radiadores para velculos.
rodas para veiculos. selins, tricicles ti
santas para veículos, vagões. velocipedes, .varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

(Seção In) •.

•

cresol, creosotalina, creosoto; desodotante, desinfetantes, defumadores; • exterminadores de pragas e .berVas daninhas, esterilizantes embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes, fosfatos, çormicidas, fumigantes, fungicidas glicose para fins
vvterinários, guano, berbicidas, iaseticidas, iiisetitugos. larviCidas, microbicidas, medicamentos para an mais, avcs
e peixes óleos desinfetantes e 'veterinários, petróleos sanitárioa . e siesinfetantes, papel fumegatorio, pós inseticidas, paraticidas, tungiciclas e riesinietantas, preparações e produtos inseticidas, gerinicidaa desinfetantes e veterinários. raticidas, reinadios para bus
veterinários, sabões veterinarios e de.
sintetantes. sais para fins agrícolas,
hortidilas. sanitários e .vcterinários.
sultatos. supertostsios, vacinas para
aves e animais venenos contra insetos.
animais e hervas dadinhas
Classe 4
Su5stâncias e produtos de origem animal vegetal ou . mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
medicinais. extratos oleosos, estocas
vegetais de cai-Imiti:ia e aricuri. crina
de cavalo crina em geral. cortiça em
oruto, argila refratária, astáltico em
uto, algodão em bruto, borracha CM
bruto, oausita benjoim, breu, cantora.
c'aolirn; cnitres, ceras de plantas, ceras
bruto. cascas vegetais, espato, ervas
enxofre., folhas. 4ibras vegetais. times
secas, grafites, goma em bruto, granito
em bruto, kieselghur, líquidos de plantas, lates em bruto ou parcialmente
preparados, minerios metálicos madeiras em bruto ou parcialmente traba,fitadas, em toras. cerradas e aplainadas
inica, inarir:res em bruto, r'xid de
tnanganeS óleos de cascas vegetais,
óleos em brUte ou parcialmeno preparados, plumbagina em bruto. pó ir
moldagem para tundições. pedras brsradas, piche em bruto, pedra calcária.
plantas medicinais, pedras em bruto.
quebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, residuos texteis, sdicio
seivas, talco eni bruto. 'cisto. xisto
betuminoso e silicato
Térino n. 9 614,602, de 29-10-63
Resistências - 12.aut" Ltda.
São Paulo

Fevereiro de .964
Termo n.° 614.607, de 29-10-63
Confecções 111:11er-Tex Ltda.
São Paulo
1-

Classe 36
Pala distinguir: Aventais, blusas btl..
glia. boinas, botas, babadouros casa
otos, coletes, capas, chales. cachecol.
*Içados, chapéus, cintra.
Aspinhos, calça.. calções, camisas, ca
datas, camisolas, cuelas, ceroulas, cais de senhoras e cie crianças. colarinh 04,
melros, casaco, dominós, echarpes,
Termos os. 614.600 e 614.601 e
41.1dets, galochas, gravatas, gorros, ja614.603 e 614.604, de 29-10-63
iludes , luvas, ligas, lenços' leques, Indústria Farmaceut ca Arasil 1 teia.
pant6s, meias, maillots, mantas, malaSão Paulo
drito, malhas, paletós. palas, penhoar.
sugas, puloveres, ponches, pelerinaa.
.
APASIL
'plainas, pijamas, punhos,, robe de
Ind.
brasideira
•
chantbre, sobrettrdos.. suspensórios, sou,
tiens, tailleurs, toucas e vestidoa
Classe 3
Tertno n.° 614.595, de 29-10-63
Produtos farmacêuticos sun aeral
Lazaro Apostole Chryssafidis
Classe 1
São Paulo
Absorventes. acumuladores, acelorslo
res. acetatos. acetona, Azida3.
C ALCI C AR
ventes. albomina iodada, albstonina ai
buminoides alcalino terrosos, álcalis ai
cabides, álcool, alcools, alcoolatos. ali
Classes: 35 e 36
zarina alumen, alvaiade., animas amo
Titulo de Estabelecimento
niaco anilina. • anti-corrosivos antimó
nio, anti-oxidantes, arsênico. asoestto
Termo n.° 614.596, de 29-10-63
azul da prússia. bano. benzina betzol,
Atomo — Motor Ltda.
betume. bicloreto de estanno bloxaiatc
São Paula
de manganês, betume, bifai' ,ra tos hro.
ROT
tnetos. cal.- cálcio, cânfora. rarbonitos
Ind.. Bra siletra
AT 01/0—MOTOR
carvões. cerveja chapéus. cloreto di
bafio, cloridrato de amônia, rounatos
chumbo. combustiveis, compostos co
Classe
drocirato, hiposulfito, inspestneabilizan
Classe 6
Resisténcias
ventes. eletroliticas, esmaer esta:lha
Motores e suas partes integrantes
velas e velas a base de estearias
Termo n.° 614.605. de 29-10-63
formiatos; fórmico, fluído .
. para freios,
Termo n.° 614.597, de 29-10-63
-1 Bar e- Café TBC lida .
esters, extintores, fermentos. tizadores
Palácio dos Lanches Ltda,
São Paulo
tes, iodo( lanolina, malatos, caangana.
São Paulo •
tos, mercúrio. mordentes. motores de
explosão (anti-detonantes para) n!quel
PALAC I O
nitrocelulose, óleo de Iinha;.a. oxida:lus,
TBC
paládio, pedra lipes, pedra pomes, perínd. Brasi.Lt,4ra
Classe 41
' cabonato, perclorato. peroxIdos, persul$m1cluiches, emaaptls, ..19dh
, fátos. pó de aluminio, piridina e deriClasse 41
Bandulcheo, empadas, tortas, pastéis, vados, reativos químicos. sal. amoníaco.
croquetes, doces, pães, pizzas e
soluções hldrofugas, solventes. sulfatos Lanches de mortadela, presunto, queijo,
torradas
sulkto de antimónio e de "bário, talco salame, pernil, churrascos e café em
tanato de cálcio. tolueno. tatuo/ uraxio
líquida
Termo a.° 614.598, de 29-1043
vardlina e zircorno
aorttérdp e Indüstria de Çomponentes
Urino n.° 614.606, de 29-10-63
Classe 2
Eletrônicos Promir Ltda.
Indústria de Grampos Triângulo' Ltda
ír,t,innicas
e
reparações
Substãneias
São Paulo
São Paulo
usadas na agricultura, na horticultura
aa veterinária e para fins sanitários
TRIANGULC
a saber: adubos, ácidos sant!' rios
Ind. brasileira
águas desinfetantes e para firp raai
tidos, apanha-moscas e inseo
Ide
slen is
1 goma . e pfapel ou pap ‘nãol
Classe ti
Glosa,' 50
bactericidas, baraticidas. CRrrar.uri.
Componentes elettbolos
Impressos

EILLER—TEX
ind. Brasileira

Classe 36
.
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalho'',
aventais. alpercatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas baba-douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chales.
cachecols. - calçados . chaéu s, cintos;
datas, combinações corpinhos. calçai
de senhoras e de crianças, calções, calças. . camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, 'cueiroa,
saias, casacos, chinelos, dominós, eckarpes. fantasias tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas; gorros, jogos de Ilngerie, jaquetas, leques
luvas, ligas, lenços, mantós, meies
maiôs, mantas, mandrião mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pekrilaste
peugae, ponches, polainas, pijamas. pst.
rillos, perneiras. quimonos, regalo* .
robe de chambre. roupão sobretudo%
suspensórios, saldas de banho, sandália,
sweaters. shorts 3ungas, notas, soas
tiens. slacks. taler, toucas, turbantes
ternos, uniformes e vestidos
rerrno n.9 614.608 de 29-1 t.i 63
Confecções 5. 4 Avenida Ltda.
São Paulo

2.

AVENIDA
• Ind. Brasileira
. Classe ir:
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral i Agasalho:
aventais, alpercatas. anáguas. blusaa
botas, botinas., blusões. boinas baba
douros. bonés, capacetes. cartolas, cara
puças. casacão, coletes. capas, chatas
cachecols, calçados chaéups, cintos
cintas, combinações corpinhos. calçai
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro*
saias, casacos. chinelos dominós, achar
põe. fantasias fardas para militares. ce
legiais fraldas, galochas, gravatas, gor
ros, jogos de . lingerie. jaquetas, lequel
luvas, ligas, lenços. rnantás, meia,
Maiôs. mantas, mandrião mantilhas, pa
ietéia, palas, penhoar, pulover, pelerinal
pouches, polainas, pijamas. por
abo., perneiras, qutinoniNs, regalos
robe .. de chambre. rout .ao. zobretudoi
suspensórios. saldas de bani-o, sandália
sweaters, shorts sungas. stoias, soe
tiens, slacks, tater, toucas, turbanta
ternos, uniformes e vestidos
Termo n.o 614.609, de 29-10-63
Play — Art'Decorações Ltda.
São .Paulo

escriba
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral. dl
metal vidro, de aço ou madeira, esto
fados mi não, inclusive móveis para es
aritório. Armários. armaários para ba
nheiros e para roupas usadas, almoia
das, acolchoados para móveis, bancos
balcões, banquetas, bandejas, domicilia
res, berços, biombo s' , cadeiras, carrinho,
para . chá e café, conjuntos para dor
mitórios, conjuntos para sala de inn
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Tároao n.' 614.619, de 29.10-63
tachas para válvulas, válvulas de mo-1
. Classe 6
ebidtis Êduardo Lida,
teres, virabrequins, ventoinhas, válvulas Depósito de
distinguir:
Máquinas
e
suas
parPara ,
ao Paulo
dc descarga, transportadoras para car..1
tes integrantes - oara fins industrias: mo- . gas' em armazens, talhas elevadoras,
tores e suas fiaste: alavancas, alternaválvulas e máquinas ventrlaaoras
EDUARDO
dadores, máquina amassadeiras, máqui41
Brasileira'
e
barro,
,
nas amassadeiras de concreto
Tèrmo n.4), 614.615, de 29-10-63 I
máquinas de abrir chavetas, máquinas
•
Lls-nagem IvIecáralca /imo Ltda.
.Uasse
a fiadOras para ferramentas d a aórtes. •
Sao Paulo a
Aguardente, .aniz, aperitivos, bagaceira,
. arriares, máquinas para arqueação á
batidas, • branda, birras, cachaça, cervaembalagens, alimentador para carbura- •
• ZIMO
' jata cidra, conhaque: extrato de malte
dores, anéis de pistão, anéis de esferas
• ind. Brasileira
fermentado; Sarnas: genebra geog,birra;
para rolamenios, anéis de óleos. —autogila gingar; letrada kummea licores:
Classe 21
lubrificadores, aparelhos para mistura
de combustiveis de motores e 2xplosão, i Para distinguir: Veiculas e suas partes maarsquinhos; acatar; piperraitn, ponanéis de segmento, bombas de ar com- integrantes: Aros para bicicletas, auto; ches; rum; suco de. frutas com álcool:
vinhos, vodka e whisay
primido, 'bombas lubriaicantes bielas, móveis, • auto-caminhões, aviões, amortecedores.
alavancas
de
canibio.
barcos
brun
idosas
para
motores,
bronzinas,
29-10-63
Tartno n.° 614 . 620, de 29-10-63
'rérrno n.9 614.610, de .
I_ blocos de motores, bombas hidráulicas, breques, braços ara veiculas, bicicle- Indústria e Douraç-ão de Bijouterlas
loaanim Alves Moreira
tas, carrinhos de mão e carretas, camibombas
centrifugas,
rotativas
de
desloSigno-Arte Ltda.
São Paulo
camento e a pistão, bombas , elétricas, nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
saa
-São Paulo
blocas máquinas brunidoras, máquinas, carros, tratores carros-berços, carros.
_
SANDALHAS
cruzetas. complassores, cilindros. câni- tanques. carros-irrigadores. carros. carSIGITO-ARTE
WANLENA
bfros, cabeçotes, máquinas adaptadas na roças, carrocerias, chassis. chaas cir,
Ind. Brasileira
construção e conservação de estralas, calares para ,belculos. cubos de veículos
Classe 36
cárté, de madeiras e, carretas. máquinas carrinhos para máquinas de escrevei,
Classe 13
Título
de
coatura, máquinas comprsssoras, má- corrediços. para veiculas, direçãO, desli.
quinas classificadoras, máquinas cata- gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- Abotoaduras para punhos. águas maa ermo ra° 614.611, de 29.109
doras, máquinas de centrar, máquinas vadores para passageiros e para carga rinhas lapidadas. alfinetea para ada nal
Delgado, Dasan 6 C'
ale cortar, carburadores, cal.eçotes de engates para carros, eixos de 'direção, - vestuários, de metal precioso, 'semi.
São Paul,
eilindroa, cárter de .embraagem, cárter 'Teias, fronteiras para veículos guidão, preciosa ou suas Imitações, anéis de
cárter de motor,- cciMutadorek,. 4enbos de locomotivas lanchas,' motocIcloS, moias, adorno, balangandans. berloques, brinplàca de embreagem culáraa -de cilin- motocicletas, motocargas, moto turgÕea, cos, broches, colares, contas de matais
TRANSMOVEIS
dro
. do' motor, caixaa de ` lubrificação, manivelas, navios, ónibus, para-choquea. ou pedras reciosas ou seml-reciosas
P/S•Paul"-nap±te
distribuidores de gazalina, dinambs, dis- Para-lamas. para-brisas, pedais: pantões, suas imitações usadas ' como . adorno
positivos de ignição elétrica' : Iiiir‘t moto- rodas para bicicletas raios para bicicle- ou na confecção de bijouterias, correras
Classes: 33 e 2'
ree, máquinas desernaalhadOras, máqui- tas, reboques, radiadores Para veiculo., tes de uso individual ara adorno, dia
Titulo de Estabetecimara
ti a mantes lapidados esmeraldas lapidadas
nas debulhadoras, descascadaras.• dra- rodas para veiculas, selins,
medalhas com santo, pulseiras, safira:
santas
para
veiculas,
vagões,
velocipea
Térmo n.0 614.612, de 29 10-63
gas, desnatadeiras para manteiga, mávaretas de controle do a togados e lap.adas, topázias apidad sa. turinalinar
Tecidos e Confecções T.S.P, Ltda. quinas encanatõrias, eixos d cdireção,
lapidadas e turquezas lapidadas
São Paara
I espuladeiras, embreagens, engraxadores acelerador.- tróleis. troleibus, varaes de
• carros. toletes para carros
' centrífugos, máquinas ensacádoras eleraiano n.° 614.621, de 29-10-63 vadoras, esmeris, exaustores oara fórTex-Fine Representações Ltda.
Termo n.9 614 .616, de 29-10-63
Ind. brasileira
! jas, engenhos de cana, exprernedeiras
São Paulo
Vidraria Alvorada Ltdr.
para maatelga, engrenagens para creSão Patuo
TEX,rFIITP>
malheiras,, engrenagens para mancais
Classe 36
•
Ind. brasileira
engrenagens e engrenagens para eixo
Artigos da classe
ALVORADA
de manivelas, engrenagens- de comando
Liasse
& Ind. Brasileira
-- Artigos de vestuários, roupas feito*
Termos as. 614.613 e 614 614; de das válvulas, eixos de transmssão, diClasse 14
29-10-63
reção, elevadores hidráulicos. engrena- Vidro comum, laminado, trabalhado semi-confeccionadas ou sob medida
Poliferma Ferramentas e Máquinas
gens multiplicadoras. engrenagens de em tardas as tormas e preparos, vidro para homens, senhoras e crianças. 1
Limitada
parafusos sem fim, mama ...ias para fa- cristal para todos os - fins, vidro indus- raber: Agasalhos feitos de peles natas
São Paula
bricar papel, filtros para limpesa de trial com telas de metal ou composi- rais ou artificiais, anáguas, aventai
motores, fóles de forjas, fresas, filtros ções especiais: ampolas, aquários, as- btas. babadores. blusas, blusões, boa
para leo, máquinas para turas, guin- sadeiras, almotarizes, bandejas, cube- nas, bonés, boleros, cominações, casas
dastes, geradores, geradores pata cor- atas, cadinhos, cântaros. cálices, centro cases, capotes, calças, calça-salaa, chinca
,POLIIPERMA
rente continua e alternada, gaseificado- de mesa, cápsulas copos. espelhos, es- los. cintos, cintas. camisas. camiseta&
I?IchIpttria Brasileira
res de liquidas combustíveis, injetores carradeiras, frascos, formas para doces, calções, cartolas, coletes, corpinhos, cc.
para caldeiras, máquinas para impres- fôrma para fôrmas, fios de vidro, gar- roulas, cuecas, colarinhos, cueiros, dm
são, laminadores a frio e a quente pa- rafas, garrafões, graus.. globos.. haste. péus; dohnans; echarpes, estolas; farda.
ra aços e outros metais, lançadeiras, jarros, jardineiras, licoreiros, mamadei. mentos: gorros, galochas. gravata*
Classe 11 .
máquinas limadoras, . máquinas' pára /a- ras, rnantegueiras: pratos, pires. porta- guarda-pó; impermeáveis; jaquetas: len.
ços, leques, lençarla, ligas, libas, lio,
Para distinguir: Ferramentas manuais, 'ar roupas e pratos. mancais para bro- ' jóias paliteiros. potes. pendentes, pe genes; mantas,' meias; palas, paletó&
terragenacutelaria e pequenos *cago' cas, motores elétricos, máquinas mista- , destais, saladeiras, serviços para repantufas, pijamas, peIgnoirs, punho*
de metal comum, da indústria e.,,comera' radoras, moinhos para , cereais, 'marteletio da requerente, a saber: Tarrachas tes, malacates, máquinas 'para balharia, ' frescos, saleiro‘. tubos, tigelas, traves- peitos e peitilhos para camisas, Peieri,
r machos para fazer rosca. braçadeiras, . nadeiras, máquinas Para movimento de sas, vasos, vasilhames, vidro para vi- lias. polainas, ponchaa, pullovers; qui.
artigos de metal para janelas, portas. terra, motores de combustão, molas de draças, vidro para relógios, varetas, monos, quepis; regalos. robe de chata
. tacadas e cortinadod, afiadores, sidra- válvulas e mancais de roletas, martelos vidros para conta-gotas, vidro para bre, roupas de brim para o trabalhck
automóveis
para para-brisas e , roupas feitas para crianças, roupões de
!' parafusos. laminas' e 'Olhas de serra, mecânicos. malas, magnétos de ignição.
xlcaras
banho; saias.- sapatos, sandálias, soft,
fores de latas, jarras, logos de chaves mandris, máquinas operatrizes; pedais •
, déos, *bom, sungas, slacks. austero
sncinhos, anéis para chaves. chaveiros, I
Termo n.° 614.617, de 29-10-63
etsapensórios, soutiens, sobretudos; ti*
;adem, funis, ganchos. graminhos. abri- de embreagens, prensas hidráulicas, pis- ' Indústria
de. Calçados !aducha Ltda. I 014 ternos, toucas. tailleurs, turbante*
apátulas, esticadores. expnentedores.' tões de' motores, pinhões, prensas, bróSão
Paulo
cas,
máquinas
aulverizadoras
plainas
uniformes, uniformes para empregada*
eiras, laminas e navalhas de barbear j
de mesa, politrizes, placas para teimas,
pia sazopeang 'seianssis ataarlas
vestidos: xales
•
iNDUCHIN
pra ama 'opa EM limam leiam; polias, receptáculos, máquinas rotativas
r
Brasileira
Térmo n.9 614.622, de 29-1043
inume a sameisaqsap 'samempad I ou- cortadoras para usinar aço, ferro e
Foseco do Brasil Produtos Para •
Classe 36
•
laces, furadores, fechaduras, ferrolhos, bronze, rpletes, rolos, tnáquianas de 'resMetalurgia Ltda.
vais, alavancas, alicates, ausnotolias. quear, redutores, silenciosos, segmentos Para distinguir: Calçados em geral para
São Paulo
tachas, argolas, armações de toldos, de pistão má quina s se ca doras. serras - homens, senhoras e crianças
natas, lampiões, latas para coenestivels mecânicas para serrar, maquinas salTermo n.° 614.618. de 29-10-63 •
e para lixo. charneiras e dobradiça*. gadeiras de manteiga, teares, turbinas, Indústria de Calçados Mansa Ltda.
FOSECO
machadinhas, martelo, perpeaas
torcedeiras, máquinas para tecidos de
São Paulo
Ind. Israsileira
we,,,
a
'arragess para peças de mobiliárla, tapeçarias, máqcinas trituradoras, mácinzéis, escarnadores, punhais. ah, pa- quinas para indústria de tecidos e transClasse 1
SA
r Ind.
nelas, parafusos. pinos e - contra pinos, portadores automáticos para alta e baiSolventes e dissolventes minerais petk*
rasteias, saidinhas, roletas, sacarrolhasa xa /pressão, tesourai . 'rotaiaias, tdrnos
•
Classe 36
36
serrotes, ferragens para malas, tenazes-1e mecânicos e fiamos -revakser, tesouras Para distinguir: Calçados em gerai vara tintas, vernizes, esmaltes, preparadlt
para o ap erfeiçoamento do açço, absogt
1
tesouras
mecánicas, tupias, máquinas uddideiras,
homens, senhoras c. alianças
ventes, preparações e corta &riva..Aoã

tar e sala de vtas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas cabides, 'cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, clivam% discotecas de
madeira, espreguiçadeiras' guarda-rou
pas, estantes, meias, Mesinhas. meainhas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduraa para quadros portaretra tos, poltronas, poltronas-Canas,
prateleiras porta-chapatia, solas, •
solas-camas. travesseiros e
vitrines

-

Incl:

•
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do alcatrão, tintas e vernizes a álcool, em pedras, para banho, brilhantinas. articulações, cêra colante, cintas para
Terato na 614.633, de 29-10-63
preparações para colorir, tinturas co- cabelo, pestana., cílios e bigodes. fins clínicos, cintas umbelicais, colhe- "Sorsa" Indústria -Metalúrgica Ltda.
t:antes, laca e verniz para corrigir, ma- bandolinas. batons, cosmétir.os para o res cortantes, compressas de tecidos,
São Paulo
rias corantes e descOrantes. prepara- crayons. cremes para a peie, carmins. costótomos, curetas; dentes artificiais,
m para vulcanizar • soluções titula- cheiros em pastilhas. em tabletes, em dentaduras, depressores," 'dilatadores, du, ti ntas e vernizes para couros, tira- lentilhas. em trociscos e em pautas, chas, drenas, duchas vaginais; elevadomanchas, hiposolfito de sódio, .cloreto cremes para . barbear. 'cremas dentai. res, espartilhas, espéculos vaginais, es(8 O R
•çle sódio, soluções para reveladores, ao- depilatórios: desodorantes. itssolv.entes. ponjas clinicas, estufas, espátulas, es(ind. brasil krira)
ção para fixador, nitrato de cloreto creme para limpeza da pele, e para base capelos, escopros extratores, escavadode amónia, cloreto de potássio, broma- de pé de arroz. esmaltes nara unhas res; fios de linho para feridas, facas;
reto de amónia,' potássio e sódio. iodu- e/sacavas para dentes. cairo. mapas, ganchos para músculos cela fômetros
reto de amônia, ácido nítrico, alumes:, cabos e unhas. fixadores para o cabeio gazes, godivas, goivas, gesso. grampos
carbonato de sódio, idrosofito, idroqui- pestanas. cibos- e bigojes. 'ivelas para. para soturas, guta-percha; histerômeCIR sse li
glicerina periumada para uso
nina água oxigenada, água raz, álcool odecabelo,
tros; irrigadores. instrumentot cirúrgi- Ferragens e r, I ramen'as de tala tapa
toucador.
grampos
para
o
cabelo.
para fins industriais, alvaiade, anti-corcos para operações; ligaduras de U- cie cutelaria em geral e outros artigo
rosivos, sais de arsênico usados na in- ' para maquilagem, lança-pé:tansa&
nhamo, Ilquidos e Pós para limpeza e de metal não incluidos em outras das
geléia
de
petróleo
perfumada.
lápis.
&latria, corantes para uso na Indústria
Mss, argo/as, armações de me tal, abro
polimento ara fins odontológicos,
mineral, creosoto para indústria, coran- gabão em creme, em elixir e em pó. luvas e dedeiras -de borracha, limas pa- lates, argolas, armações de metal, aba
líquidos
para
ondulação.
permanente.
tes para uso na indústria mineral, dizra ossos, lancetas; massas plásticas para ' dores de latas, arrames lisos uu farpa
solventes, glicerina para uso na indús- lixas para unhas, lague, óleos para o fins odontológices, mascaras pata anes- dos, aparelhos de chá e ca fé, assada'
cabelo.
pasta
e
pôs
para
dentes.
perfiltria, .carbonatc. de magnésia, oxigénio. mes. petróleo para uso de toucador. tesia, mesas de operações, mesas para ras, açucareiros, brocas, bigornas, ba
tassas para uso na indústria, cloreto pastas e pó para as unhas. pon pont; curativos, martelos artificiais; perfura- zelas, bandejas, bacias, baldes, bombo
"r zinco, cloreto de cálcio, ácidos, ar- para pó de arroz. papéis perfumados. dores, pés e braços artificiais, placas nieres, bules, colheres para pedreiro,
ganiras, bicromatos, carbonatos,
carminados. e com pó de arroz. pentes. para Obturações de canais, porcelanas, camisas para cilindros e trilhos, cadea
cloretos e sulfatos
pomadas perfumadas para o embeleza- protetores para seios, pincéis para gar- dos, correntes, cabides, caixas de meti
mento da cutis. pau-vias,. , pó de ganta. pinças anatõmicas, protetores; para ortões, colunas, chaves. cremona
Termos na, 614.623 e 614.624, de
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e chaves de eu-a cusas conext,es para e*
arroz
29-10-63
rodas
para desgaste dentário, retorc6- canamentos, canos de metal, chaves d
Classe
36
Geulisa — Engenharia e Comércio
, Para distinguir: Aventais, blusas. blu. pio bugia, ruginas; sarjadeiras, sanda- 'lenda, chaves inglezas, cabeções cano
S. A.
seca boinas, botas, babadouros, casa- raca, sêda e crina para souturas, sacos cas, copos, cachepots, centro de meie
Sáo Paulo
cos, coletes, capas, chales, cacheeols, para galo e ,bolsas 'para água quente, coqueteleiras, caixas para acondiciona
calçados, chapéus, cintas, combinações, sondas, seringas para lavagens e laje- mento de alimentos, caldeirões, caçara
seEprisk
corpinhos, calças, calções, camisas, ca- çaes, serras, serras para :aguioto:ais; las, traleiras, cafeteiras, dobradiças
ind. brasileira
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala tampões higiênicos preservativos, tira.: enxadas, esferas, engates, enfeites paro
ças de senhoras e de amaças. colarinhos. leite, termômetros, tesouras, trepanos.' arreios, de metal para automóveis, ea
cueiros, casacão, dominós, echarpes. toalhas higiênicas; ventosas, verniz iso- tribos, formões, espumadeiras, foices
Classe 16
ferros para cortar capim, ferrolhos, fa
Para dist1nga1r; Materiais para constru- fraldas, galocha', gravatas, gorros, jalante para fins adontológiços
cas, facões, frigideiras, cilindros par
ções • decorações: Argamassas. argila, quetas, luvas, ligas, lenços. leques,
areia, azulejos. batentes, balaustres. blo- alantõs, meias, caaillots, mantas. mais.
Termo n.° 614.629, de 29-10-63
laminação, ganchos, guarnições de ai
co. de cimento, blocos para pavimenta- draw, atalhas, paletós, palas, penhoar,
Jorge Grinfeld
1 tal, garfos, ganchos para quadro*
ção, calhas, cimento, cal. are. chapas peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
São Paulo
gramos para emendas de correias, limas
Isolantes. caibras. caixilhos, colunas, polainas, pijamas, punhos, robe de
laminas, licoreiroa latas de lixo, 'jarras
chapas para coberturas caixas d'água, chambre. sobretudos, suspensórios. sou,.
machadinhas, molas para partas de cor
caixas para coberturas, caixas d'água.
tiens, taillears, toucas e vestidos
CANNEi
rer, martelos, marretas, matrizes, mar
Caixas de descarga pra lixos, edificaClasse 23
afitas, navalhas, puas. pára picaretas
ções premoldadas, estuque. canado de Para distinguir: reciclas de téla plásti, pregos, picões, ponteiras. parafuso:
Classes: 33. e 41
base asfáltico, estacas. esquadrais, estru- ca, vendidos em folhai e rólos e usaIporcas, pratos, porta-gelo, porta-pio
Titilo de estabelecimento
turas metálicas para construções, /ame- dm para decoração de janelas, para orporta-jóias, paliteiros, panelas, rasteio*
)** de metal, ladrilhos, lambris, luvas namentaçao de volumes, para, amarrar
Termo na 614.630, de 29-10-63 - I roldanas, ralos ' para pias, regadorto
de lançara laças. lageotas. material iso- flórea e para outros fins semelhantes
'serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, to
Cerealista Cosmonel Ltda.
lantes contra frio e calor, manilhas. mas- e também como material de enfeite paSão
Paulo
*ouras, talhadeiras, torquezas, trilhos
mapara
revestimentos
de
paredes.
sas
ra chapéus e outros artigos
trilhos para elevadores, tenazes, trava
deiras para construções, mosaicos. prodores, telas de arame. tubos para anca
dutos de base asfáltico; produtos para
Termo n.° 614.628, de 29-10-43
OOSMONEL.,
munentos, trincos, trilhos para porta
tornar imperrneabilizantes as argamas- Pabriplastic — Indústria e Comércio de
1 de correr, taças, molas para portas.
ias de cimento e cal. hidráulica, pedraPlásticos Ltda,
vasos, vasilhames e verrumas
atalho, produtos betuminosos. impermeaSão Paulo
i
Cfasse
~esq g rupo qos no soptriba .saluezmq
Cereais
em
geral
Termo n.° 614.634, de 29-10-63
para revestimentos e outros usos nas
Agro-Dracenense Ltda.
construções, persianas. placas para por
1
Temo n.0 614.631, de 29-10-63
São Paulo
vimentaçào. peças ornamentais de cimençã
Lula' Carlos Duarte Ballo e Pedro la•alo
to ou gesso para sacros e paredes, papel
de Toledo Ramos
DRACENENP
para forrar casas, massas anti-ruidos
Mo Paula
Bratiti.teira5J
)''
e 955)5
'‘‘
para uso nas construções. parquetes
portais. portões. pisos, soleiras para por4
tes. tijolos, tubos de concreto. telhara taClasse 2 .
aos tubos de ventilação. tangem de d41 t. N't?'
Iltingrcidas, herbicidas e inseticidas
mento, vigas, vigamentos, vitt&
XS'
Classe 50
""4",", a.° 614.635, de 29-10-6i
Para distinguir: Impressos para uso em
j. J. Lama
cheques, duplicatas, envelópes, faturas,
São Paulo
notas promissórias, papel de corramosClasse 10
cartap
e
recibos,
dênc a
Para distinguir: Abaixa-ia:gusa, abrezes, placas, tabuletas e veiculai. bilhe- bocas, ademStomos, afastadores, agrafos,
.1B)g li I
tes impressos
Classe 32
agrafos para ossos, agulhas para injePara
distinguir
um
jornal
a
ser
editado
INDOSIIRI A BILA.SI Dna*
ção, algodão hidrófilo, alicates, amãlgaTermos as, 614.625 a 614.627, de
em São Paulo
, mas, aparadores, aparadores para fins
29-10-63
i médico-cirúrgicos,. aparelhos para mas
Classe 50
nano n.° 614.632, de 29-10-63
Radar: Publicidade Ltda.
Impressos em geral
mgerts, aparelhos de prescala arterial, Ccenércio de Cereais "A Roseira" Ltda,
Sao Paulo
aparelhos de diatermia, aparelhos de
São Paulo
Tênno na 614.636, de 29-10-63
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X.
BRASIL COLONIAL
J . j. Lama
!aparelhos de Infra-vermelho, aparelhos
São Paulo
Ind. Brasileira
to11. ROSEIRA
de surdez, assentos para enfermos, ata: duras; bisturis, cadeiras para clinica
Classe 48
IBÉRICA AUTOMOVEI
médica, cambraia hidróta, canulas, caClasse 41.
Para distinguir artigos de aaucadoe anulas, cataplasmas de feltro, catgut, ceperfumarias em geral: Almiscar, fama ra laminada, cera para incrustações e
Cerr -tis em geral
de beleza. agua tactal. água de lavanda.
colónia.
arminho*.
Água
de
Qui de
Classes: ti, sa e ato
guina. água de roias, água de elfazePREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00
Titulo
mas 0.169411 perfumada liquida. ma IPS.
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