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ANO XXII — N. 77

,SEÇÃO
.CAPITAL FEDERAL

SEdUNDA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 1964
—na

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÕES DO SR.. MINISTRO
Dia 20 de abril de 1964

REVISTÁ DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

rei. 'Em 14.2.64. (as) Egydio Michaelsen — Ministro da Indústria e
do Comércio.
Shellmar Embalagem , Moderna S.
A., (no pedido de desarquivamento
por eqüidade do termo 128.877, modelo de utilidade para "Nova dispo-

sição em elementos para fabricarão

exarou o seguinte despacho: -- Por
não poder fugir ao imperativo da lei

que deve e precisa ser cumprida indefiro o pedido de ac6rdo com os
pareceres. Em 14.2.64. — (ass.)
de embalagens) — O Sr. Ministio o pedido de acôrdo cum os pareceres. Egydio Michaelsen — Ministro da
exarou o seguinte despacho: Por Em 14,2.64. (as) Egydio Michael- Indústria e do Comércio.

Shellmar Embalagem Moderna S. não poder fugir ao imperativo da lei,
A. (no pedido de desarquivarnento que deve e precisa ser cumprida, inpor equidade do termo 128.873, mo- defiro o pedido de icerdo com os
delo de utilidade para "Nova dispo- pareceres. Em 14-2-64. (as.) Egysição em elementos para fabricação dio Michaelsen — Ministro da Inde embalagens")
dústria e do Comércio.
Shellmar Embalagem Moderna S.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho: — Por não . poder fugir • ào A. (no pedido de desarquivamento
imperativo da lei, que deve e precisa por eqüidade do termo 128.878, moser cumprida, indefiro o pedido, de delo de utilidade para (Nova dispoacôrdo com os pareceres. Em 14. sição de elementos para fabricação de
2.64. (as) Egydio Michaelsen — embalagens) — O Sr. Ministro exaMinistro da Indústria of do Comércio. rou o seguinte despacho: — Por não
poder fugir' ao imperativo da lei, •que
Shellmar -Embelagern Moderna S. deve e precisa ser cumprida indefiro
A. (no pedido de desarquivamento o pedido de acórdo com os pareceres.
por equidade do termo 128.874 mo- Em 14.2.64. (as.) Egydio Michaeldulo de utilidade para "Nove dispo- sen — Ministro da Indústria e da
sição em elementos para fabricação Comercio.
de embalagens) — O Sr„ Ministro
Shellmar Embalagem Moderna S.
exarou o seguinte despacho: — Por
não poder fugir ao imperativo da A. (no pedido de desarquivarnento
lei, que deve e precisa ser cumprida, por eqüidade do termo 128.879, moindefiro o pedido, de acendo com os delo de utilidade para Nova dispopareceres'. Em 14.2.64 k (as) Egy- sição em elementos para fabricação
dio Michaelsen — Ministro da In- de' embalagens) — O Sr. Ministro
exarou o seguinte despacho: Por não
dústria e do 'Comercio.
poder fugir ao imperativo da lei, que
Shellmar Embalagem Moderna, S. deve e precis aser cumprida, indefir
A. (no pedido de desarquivamento o pedido de acôrdo com os pareceres.
por eqüidade do termo 128.875, mo- Em 14.2.64. (as) Egydio Michaeldelo de utilidade para Nova dispo- sen — Ministro da Indústria e do
sição em elementos para fabricação Comércio.
de embalagens) — O Sr, Ministro
Shellrnar Embalagem Moderna S.
exarou o seguinte despacho: Por não A. (no pedido de desarquivamento
pdder fugir ao imperativo da lei, que por equidade do termo 128.880, modeve e precisa ser cumprida, indefiro_ delo de utilidade para Nova dispoo pedido, de acôrdo com os parece - , sição em elementos para fabricação
res. Em 14.2.64. (as.) Egydio de embalagens) — O Sr. Ministro
Michaelsen — Ministro da Indústria exarou o seguinte' despacho: — Por
e do Comércio.
não poder fugir ao imperativo da lei
Shellmar Embalagem Moderna S. que deve e precisa ser cumprida, inA. (no pedido de desarquivamento defiro o pedido de acOrdo cçãe os papor eqüidade do termo 128.876, mo- receres. Em 14.2.64, (as) Egydio
Ministro ..cla"• Indústria
delo de utilidade para "Nova dispo- Michaelsen
sição em elementos para fabricação de e do Comércio ,
embalagens) — O Sr. Ministro exaShellmar Embalagem Moderna 5.
rou o seguinte despacho: — Por não A. (no pedido de desarquivarnento
poder fugir ao imperativo da lei, que por eqüidade do termo 128.881, mo-

deve e precisa ser cumprida, indefiro
o pedido do acendo com os parece-.

•

sen — Ministro da Indústria e do
Comércio,
Shelimar EMbalagem Moderna S.
A. — (no pedido de desarquivamento por eqüidade do termo 128.882,
modelo de utilidade para (Nova disposição de elementos para confecção
de embalagens) — O Sr, Ministro
exarou o seguinte despacho: — Por
não poder fugir ao imperativo da lei,
que deve e precisa ser cumprida, indefiro o pedido de acôrdo com os
pareceres. Em 13.2.64. (as) EUdio Michaelsen — Ministro da Indústria e do Comercio.
Shellmar Embalagem Moderna 5
por eqüidade do termo 128.883, mo-

não poder fugir ao imperativo da lei,
que deve e precisa ser cumprida, indefiro o pedido de acôrdo com os
poreceres. Em 14.2.64. (es.\ Egydio Michaelsen Ministro da Indústria e do -Comércio.
Shellmar Embalagem Moderna S.
A. (no pedido de desarquivamento
por eqüidade do termo 128.884, modelo de utilidade para Nova disposição de elementos pata confecção de
rourou o seguinte despacho: — Por
não poder fugir ao imperativo da lei,
que deve e precisa ser cumprida, indefiro o pedido de acôrdo com os
pareceres. Em 14-2-64. (aso)

Cia. União doe Refinadores Açúcar e Café (no pedido que declarou
a caducidade na marca ri.° 228.556
marca Uni R
- a) — O Sr. Consultor

Jurídico entrou o seguinte despacho:
— Plenamente de acôrdo com o parecer retro, opina esta Consultoria
pelo provimento do recurso de fls.
47-51, denegado afinal o pedido de
caducidade parcial da marca União
para artigos da classe 41 e P el a re
adoção-comendaçãDNPIpr
das providencias a que alude o item
5, do supra mencionado parecer.. —
Rio, 4.6.1963. (ase.) Aloysio Lopes

Pontes
Consultor Jurídico,
Self Drive Automóveis S. A. (recorrendo do despacho que deferiu o
termo '421.190, titulo Auto Drive do
Auto DriVe S. A. Importação e Comércio — O Sr. Ministro exarou o
seguinte despacho: Deixo de acolher
o recurso com fundamento nas informações. Data supra (as) Egydio
Michaelsen — Ministro da Indústria
e do Comércio.
Self Drive Automóveis S. A. (recorrendo do despacho que deferiu o
termo 448.862, 'titulo Auto Drive de

Auto Drive S. A. Importação e Comércio — O Sr. Ministro exarou o
seguinte despacho; Deixo de acolher
o recurso com fundamento nas informações. Data supra. (as) Egydio

Egydio Michaelsen — Ministro da Miehaelsen __. Ministro da Indústria
e do Comércio.
Indústria e do Comércio.
DOrmeuil Frores S. A. (recorShellmar Embalagem Moderna S.
A. (no pedido de desarquivamento rendo do despacho que deferiu o
por eqüidade do termo 128.885, mo- termo 555.240, marca Dorme' — de
delo de utilidade para Nova dispo- Dormà S. Industrial e Comercial
sição de elementos pesa s. confecção de Roupas B. A.) — O Sr. Minis.
de embalagens) — O Sr. Ministro tro exarou o seguinte despache:
da Indústria exarou o seguinte des- Dou provimento ao recurso acolhenpacho: — Por não poder fugir ao do os fundamentos e as conclusões
.imperativo da lei que deve e precita do parecer da Consultoria Jurídica
ser cumprida, indefiro o pedido de pelo que nego o pedido de registro
acOrdo com os pareceres. Em 14. de fia. Data supra. (as.) Egydio
clido de utilidade para Nova dispo- 2.64. (asa.) — Egydio Michaeleen Michaelun
Minierto da Indústria
:lição de elementos para fabricação — Ministro da Indústria e do Comér- e do Comércio.
A. (no pedido de desarquivamento cio.
dêlo de utilidade para (Nova dispoDeoieiies
. do r. Seoretitrio da
Shellmar Embalagem Moderna
O Sr. Ministro
ria embalagens)
Indiegério
A.
(no
pedido
de
deearqu3vamento
sição em elementos , para fabricação por eqüidade do térnet 12.886, moDia 210 de abril de 1964
•
de embalagens) -- O Si'. Ministro
azarou o seguinte despacho: Por não delo de utilidade para Nova dispoPerfumaria San Dar Z. A. (dm
poder fugir ao. imperativo da lei, que sição de elementos para. a . confecção
precise .,se cumpra, indefiro de embalagens) — O Sr. /4in1stio eorrando d densadao cr“ deferia •
deve
I C'
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— As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à pubRcação nos jorrais, diáriamente. até às 15 horas.
As reclamações . pertinentes à :matéria retribuída., nos casos de erros ou omissões. deverão
ser formuladas por escrito,
Seção de Redação, dàs 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 exte• riOr.. que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão - tomar,
ern ' qualquer época, por seis meses ou uni ano.
•
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinante:
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço • vão
'impressos o ntimero do talão de
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, — As Repartições Públicas .

EXPEPIENTÇ.
DEPARTAMENTO ,DE IMPRENSA NACIONAL

'

DIRETOR • GERM.
'

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO Der Putaticações

CHEFE DA sacio oe naoikçÃo

MURILO FERREIRA ALVES • FLORIANO GUIMARÃES
- DIÁRIO OFICIAL.
saci.° ui • .
••cse de publIcIdade; do aucp•dlohnta de D'apart•rnante

- ••="."

N•elanaf da Proprladad• induatello do ~latiria
da Inde.atrla • Carnáre,...
•

Impresso nas Oficfnes -do DepartamentO de In.vrtnte Nacforiel

ASSINATURAS REPARTIÇÕES ETP &RTICU LARES -

•>•-•

_

FuNÇIONARt03

capital e'
Capital e Intznor:
Semente. .
Cr$ 600.00 Semestre .
•
Cr$ 150.00
Cr$ 1.200.00 Ano .
Ano 1..‘:
• Cr$ 900,00
Exterior:
Exterior:
I
Cr$ 1.300.00 Ano .
Ano • • • •
' Cr$ 1.000,00
registro, o" . mês e o ano em que jornais, devem os assinantes profindará.
vicknciar o respectiva renovação
A fim de evitar solução de com antecedência minhna de
continuidade •no recebimento -dos trinta (30) dias.
•

• •

termo 229.265, marca Old Sande' de', mo 258.121 marca Copyblitz — de n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
Cara laagrlie - Bel g a des Produits' Odol I Imper •Representar 7 -s Ltda .) O dias para eventuais juntadas de
S. A.) — O Sr. Secretário da In- S. Secretário da indústria exarou o recuuos. e do mesmo não se tendo
dústria entrou o seguinte despacho: I
Conheço do recurso intcrposto de
de wird() com o' art. 50, parágrafo
único da Lei 4.048, de 29.12.61 e
da Portaria 216, de 27-10-63. 'e lhe
nego provimento na falta.' de impedimento reconhecidamente legal, • e mantenho o despacho recorrido de fls.
26. — Rio, 16.4.64. (as.) José I.
C. Versiani — Secretário da Indústria.
Perfumaria San Dar S. A. (recorrendo do despacho que deferiu o
termo' 229.266, marca Vieille Eau de
Santal de Compagnie 'Belga des Produits Odol S. A. )' — O Sr, Secretário da- Indústria errrell o segeinte
despacho: Conheço do recurso interposto d'e acOrdo 'com o art . 50. § - único da Lei 4.048, de 29.12.61 e da
Portaria 216. de 27.10.63, e lhe nego 'provimento para manter, o despe-

seguinte despacho: Conheço do recurso interposto de ao:St-do com o art.
50. § único da Lei 4.048. de 29-1261 e da Portaria 216, ' de 27-10-63, e
lhe dou provimento para reformar o
despacho recorrido de fls. 7 e denegar o registro pleiteado com aplicação do art. 95 n.° 17 do Código da
Propriedade Industrial, (R. 198.610
marca Copyblitz o impedimento legal). Rio, 16.4.64. (ass.) Jose I.
C. Versiani — Secretário da Indústria.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o P aga
-mentodaxfilcerntà
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias —
na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS

cingir-se-ão às assina,turas anuaá
renovadas até 29 de fevereiro d7
cada ano e às iniciadas, em qual- .
quer época; pelos drgão's competentes.
.
' ----- A fim de possibiliiar a remessa de valdres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua •
aplicação, solicitamos usem os in-,
teressados preferencialmente cheque ou vale postal,. emitidos a
pavor. do TesoureP:p do D2partamento de Imprensa Nacional.
• — Os suplementos as edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no aio da assinatura. ..
— O funcionário'público federal,. para fazer jus' ab , des- - •
conto indicado. deverá provar
:sta condição no ato -da assi?c:iir
.— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos• . oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do tilesmc
ano, e de Cr$ .1.00,- por ano
decorrido
N.° 108.127 — Máquina para arrumar embalagens — Continental
Carbon Co.
N." • 108.768 — Dispositivo rotor
— Svenska Rotor Maskiner Aktie- •
bolag.
N.° 108.847 — Nôvo mecanismo •
de variação de velocidade destinado
aos veículos automóveis — Bernardino Carlos Penteado Alvarenga.
NP 109.146 — • Carrinho' elevador
Clerk Equipment Co.
Articulado
Aperfeiçoamentos em
N 9 109.474
ou relativos a lingotes — Aluminium

•
Laboratories Limited.
N 9 109.826 — Transtwisão e Conjunto ,de diferencial de tratores
.•
Caterpillar Trattor Co,
N 9 110.429 Rampa automática
para automóveis — Ernesto Paiva
Marques.
ndvo tnodélo de N° 110.845
Bruno Raestribo para motonetas
vanetti.
Processo e dispo'siti-',
.N 9 110.867para levar pelo menos uma lila de
trilhos a. tomas forma e ocupar posição predeterminadas sôbre o lastro —
Material Industriei S. . A. e Constructons Mecaniques S. A. Renens.
N° 111.072 — Gaveta. caixa com
segredo 'e campainha de alarme -João Pajunic
- N 9 111.079 — Ndvo dispositivo para
Mecanica: Industriauto
-brisas

N.° 88.090 Aperfeiçoamentos
para vagões , ferroviários — General
Steel Industries Inc, MARCA INDEFERIDA
N.° 89.237 ' Aperfeiçoamentos
Dia 20 de abril de 1964
em lixas de fita — Carlos Augusto
MA — Victorio Seibel.
N.° 443.464
cl. 25.
Saccoletto
N.° 99.254 — Dispositivos de limpeza e de superalimentação para mo' eho'recorrido da marca pleiteada,- —
RECONSIDERAÇÃO DE
tores rotativqs — Institut 'rançai!
.• DESPACHO
"Viellle Eau de Santat" —conclicodu Petrole des Carburants et Lubrinan4 ' MãO ser- usada a palavra,, SanW. R. Soares (no pedido de re-' fiants.
tal-'separadamente. em produtos da considerarão de despacho na marca
N.° 104.261 Caminhão de lixo
interessada. • Rio, 16.4.64. — (as.) Real Chie — termo 475.367 — de
Jose I. , C. Versiani — Secretário Silva Fonseca 8s Cia. Tendo era com tambor coltor rotativo —
da _Indústria.
vista o pedido de reconsideração- re- Daimler Benz, Aktiengesellschaft.
N.° 104.262 Dispositivo de
Jcileph B. Cor — (recorrendo do formo, era' parte, o' despacho parar
despacho que indeferiu o termo ... conceder o registro para os produtos acionamentd+.para o tambor coletor
256.462, marca Drive li) — O Sr. reivindicados nos " exemplares. As rotativo :J IM. caminhões de lixo —
Secretário de Indústria , exarou o se- marcas apontadas não me parecem
N.° 104.263 — Tainbo'r coletor ' roAnime despacho: — Conheço do re- impeditivas já que a _expressão Real tativo próprio em particular para caN112.873 Porcesso de endurecicurso interposto de acOrdo com o art.:. integra várias marcas de diferentes minhões de lixo — Daimler Bens
mento das extremidades dos calçados
30. .6 : único da Lei 4.048, de 2.9. pessoas e biela coexistem pacifica- Aktiengesellschaft,
12.61 • da Portaria 216, de 27.10, mente.
the nego provimento para manEXPEDIENTE DO DIRETOR
ter o despacho recorrido de fls. 30v.,
DA- DIVISÃO DE PATENTES
com aplicação do art. 95 n.° 17 do
Código da Propriedade Industrial.„
Intik 20 de abril de 1964
lho, 16.4.64. (as.) jos4 I. C. Ver;
,
N'oti ficaçáo
anni — Secretário da Indústrie.
•
decorrido
o
pr-,zo
de
re•
Uma
-vez
Lurooprint Zindler ,JC,..„ Q. (recorrendo do doegmbeho que deferiu o ti.r- curso previsto pelo artigo 14 da Lei

463. e

e, compOsições ativantes para esta 1iCompanhia , United Shoe
N.° 105.411 — Aperfeiçoamentos
nas coberturas pneumáticas para ro- Macl3inerY2.do
N° 112.280 — Suporte para mastro
das de veículos içie 'qualquer 'espécie
emtelhado — Roberto Cespedes Lo— Pirelli Societa ,Per .Azioni.

.
,
. •
N.° . 107,400 — Aperfeiçoamentos p es..
eni • dirpositivos Para controlar o es- . N° 112,569 — Instalação para Tetamcoemento de fluidos — Trico Folr .,duzir o Consumo de água de um
berth "Limited.
bor ciescortiçado r de madeira horizon-
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I lialraulicamente apoiado
Escher
Jyss G. M. B. H.
N9 112.900
Processo de fazer
•tigos cerâmicos aa--- Vidros ,Corning
rasil Sociedade Anônima.
N° 112.820 The Singer Manu;aturing Co: - Grampo de Agulha
ara Máquinas de Costura.
N" 113.209 - Uma colher de pereiro em cantoneira - Manoel da
uva e Souza.
•
N° 113.401 - Maquina para pregar
multaneamente as solas de sapatos e
s respectivas abas ou bordas de peito
- Companhia United Shoe,Machinery
o • B ra &til .
N° 113.591-A - Lançadeira de ro:00 livre para máquinas de, costura
G. M. Pfaff A. G.
N° 113.650 -- Vertedor de barraem articulado provido de válvula su.erior curta e plana - J. M. Voith
M. B. Il.
Na 113.309 - Dispositivo para vaiar o Volume de ar no Interior da aaaaras de suspensão pneumáticas ;ocieta 'Applicazioni Gomma Antivioanai Saga S. P. A.
N o 113.965 - Processo e máquina
.ara fazer estruturas celulares Haoh! Arthur BIshop.
N° 114.081 Componente -para
juebra mar de pedregulho --- Tribars
ncorp.
N. 9 114.693 -- Aerfeiçoameatos no
icionamento de veículos trator locomoivas aviões navios e outros fias irederico Stroebele.
N° 115.093 - Ferragem Para rataria
:ão de portas de caminhões e similaes - Rocha Representações Importaao Exportação e Administração Lind'ada.
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Ial• 113.123 Dispositivo, • de
111.765 - Aperfeiçoamentos inN° 124.198 - Walther Ferreira da
evacuação de agua de condensação troduzidos em ou vedação de torneiras Costa
Satisfaça exigência;
principalmente para condiasonadores de de baia
Thomas Giordano,.
N° 124.223 - Moulton Consultants
ar - Italo Pellizzetti.
•
Limited - Satisfaça exigência.
ai° 113.135 - Aperfeiçoamentos eia
EXIGÊNCIAS
jarclayaon• Inc. :• N' 124.256
tambores combinadores - destinados ao
•
Satisfaça exigénZia.
contatoe elétricos
La TelemecaTrol Scieciade Anóninía Indústria e
N° 124.340 - Esa M. Khoury nique Electrique...
Comércio (Junto ao têrmo n" 78.851). Satisfaça exigência..
'
N° 113.455 - Aperfeiçoamentos reSatisfaça exigência.
N 9 124.443 - Visorlux Limitada lativos ao resfriamento de dispositivos
Amadei) Rossi ti Companhia (Junto
exigência. •
semi condutores J. Stone Co. ao têrmo número -98.016) - Satisfa- Satisfaça
- Indústria e Comér,• N° 124.501
Deptford Limited.
ça exigancia.
cio de Plásticos e Artefatos de Metais
N 9 113.564 - Aperfeiçoamentos em
Na 116.438 - Fogliati Es Angeliai Bonitinho Limitada - Satisfaça cal.ou relativos a dispositivos de circuito Limitada
, Satirfaça exiganciaa, O. , généia:,
•
,
. •
para a produção de sinais reguladores
N°
18.298
- 'The Falk Corp
N° '124.514 •- Antonio Calquei ---- N. V. Philips Cloeilampenfabrie....
Satotaça exigência.
eken.
• Satisfaaa . exigência.
N" 119.403 - Dunlap Rubor C.
N° 124.539 Societe D'Etudes Et
N" 113.577 Aperfeiçoamentos da
de » Realisations de L'Habitat Prive S.
emenda de cabos aelefeinicos - Pirel- Limited aa Satisfaça - exigência. a
N° 121.328 - Nael Litvin -a- Sa- E. R. II: A. (ARL) - -Satisfaça
li Societa Per Azionl.
exigência.
N° .113.587 -- "Aperfeiçoamentos em tisfaça exigência.
N' 124.604 - Serdica Importações
ou _relativos a imas jaermanentes e pro- ; N° 123.690 - The Goodyear Tire
Es Ruber Co. - Satisfaça exigência.
e Representa-0es Limitada - Sat:sfacessos de' produzi-los
N. V.
N' 124.026 Bendix. Westinghou- ça exigência.
Gloeilampenfabrieken.
N9 113.588 - Aperfeiçoamentos em se Automative Ai; Bráke Co: -- Sa- • N° 124.612 - Alcindo Tavares CorOu ',relativos a sistemas de . transmissão tisfaça exigéntia
deiro- Campos - Satisfaça exigência.
No 124.327
The Goodyear Tire
N° 124.629 - Tenichi Fukushirna
- N.' V. Philips GloeilampenfabrieEs Rubber Co. - Satisfaça exigência.
.
ken,
- Satisfaça 'exigência.
Na 124.635 - Indústria de AlambiN° 113.590 -- Aperfeiçoamentos em
N° 124.476 - Auto Un:on G. • Ma
ques Banno Limitada - Satisfaça caiou relativos a transformadores de ener- B. H. '--,- Satisfaça exigência.
gia - N. V. Philips GloeilampenfaN° 124.535 .-- Cascadura Industrial
Na 104.408 Westfalische Metal
brieken. . •.
e Mercantil Limitada - Satisfaça exiIndustrie G. M. B. H. Lippsrau l t -a
lala 113.59 1 -• Aperfeiçoamentos em qCncia. • •
ou relativos a dispositivos de circuito
N° 125.043
S. C. Johnson & Satisfaça exigéncia.
para detector N. V. Philips Gloei- Sena Inc.
Satisfaça exigan.
Lino Gitiaeppe MarN° 131.328
lampenfabrieken.
No 111.874 - José Paioletti - S a chesi e , Claudio Dal Canton
SatisNo ' 113.614 - Aperfeiçoamentos em
-tisfaçexgênc. faça exigènaia.
ou relativos a circuitos destinados a
N°108 309 - Paul Prava] - SaN 9 143.924 - Irlemp Sociedade
aplcar uma voltagem de sinal- a um tisfaça exigélicia.
Anónima Indústria e Comércio - Saconjunto de dispositivos consumidores
N" 113:142 - Maquinaria • Textil tisfaça' extgéncia.
- N. V. Philips GloeilampenfabrieN° 152.887 - Carlos Tolomiotti de
Dei Norte de Espana Sociedade Anôken..
Oliveira .-- Satisfaça exigência
nima
Matesa
•-•
Satisfaça
exigência.
113.654 - Processo e aparelho
United • States Steel
N° 124.085
N° 115.480
Protoplaatica Indúspara controlar descargas elétricas -•
tria e Comércio de Produtos Plásticos Corp -• Satisfaça exigência.
Stauffer Chemical Co.
•
laa' -124.261 - Chicago Bridge
a
N° 113.672 - Aperfeiçoamentas em Limitada -- Satisfaça exigência.
N° 115.918 Aperfeiçoamentos reIron Co. - Satisfaça exigência.
'
N°
117.049
Emil,
Walter
Wehaavos a dispositivos de válvulas Fun: equipamentos de refrigeração - Juan linger - Satisfaça exigência:
N° 92.155 - Produtos Quanicom
zionani sob pressão fluida controlados Angel Mutic e Engel Duz.
Guarany Sociedade Anônima.
N9
118.331
•
Mauricio
Lorensini
• •N9 114.334 -- Contacto de encaixe
Por piloto - WestInghouse Brake
Confecções Marram
N* 104.995
- Satisfaça exigência.
,
- Arara Incorporated. •
Signa! Co Limited.
I.
Limitada - Satisfaça exigência.
N° 119.106 - Alexandre Zunder
N"
114.374
Válvulas
de
imagem
N° 116.019
Mecanismo de vala
Na 111.301 - 'The Pyramid Rubber ii
Satisfaça
exigência.
vala de controle_do tipo de pressão de de televisão proceaso para sua- fabricaN 9 119.182 - Paulo' de Barros Vas- Co - Satisfaça exigência.
fluido
Bendix Westinghouse Auto- ção - .Vidros Corning Brasil Socieda- concellos
N° Ila .279 aa. Kwik Kold Of Amede Anônima.
`' Satisfaça exigência.
motive Air Brake Co.
•
rica Inc - Satisfaça, exigência.' a
Na
119.416
Antonio
Lanuara
lal", 116.226 - Aperfeiçoamento em
N° 116.222 - Processo para ai proN° 121.447 •-• Ciba" Societe Anoprotesso para produção de corpos re- dução de pérolas ou granulos -,em for- Satisfaça exigência.
.
nyme - Satisfaça exigência.
N9
123.102 - Wladislau Kacinsk fratatários de alta densiaade - Ge- ma de pérolas a partir de material poN' 124 828 - Svenska Skiferolje A.
neral Electric Co.
limem termoplástico fundido ou plasti- Satisfaça exigência.
B. - Satisfaça exigência.
•
N'0.,,,,123 315 - Agostinho FraliCino
N.o 118.551 - Válvula giratória
-ficado a quente e 'equipamento-respecN° 124 879 - Anstalt Fur Montaga .•
-Satisfaça
exigência.
tivo
Universal 0.1 Products Co..
The Dow Chemical Co.
Satisfaça exigência.
Teahnik
123.466 - 123.469 - 123.471
N° 128.386
Aperfeiçoamentos em
- N. V. Koninklijke
N°
125.078
W 116.311 - Aperfeiçoamentos em - Ns.
José . Paioletti - Satisfaça exigênretentores para cabos de embarcações contadores de garrafas - Comércio e
Phaimaceutische Fabrieken V II. Brocia.
e analogos
Equipamar Equipamentos Indúatria Neva Sociedade Anônima.
cades Sheernan Pha-macia SatisN° 123.570
Arnaldo de Oliveira faça exigèneia.
Ma ri timos Limitada.
N 9 116.507 - Armações • para óculos - Satisfaça ex Onda.
N.° 129.807 Aperaeiçoamento em a- S. P. A. Giuseppe "Mata, IndúsN' 125.097 - Union Carbide • Corp
N 9 123.599
Casar Marengoa - - Satisfaça e xigência .
filtros suplementares de óleo Para mo- tria Italiana Occhiali.
Satisfaça exigência.
tores a explosão - Luiz Esteve a Or.
N" 109.009 - Arnistrong Cork C io •
N° 116.589
Conjuntq afrimiu'oso
tega e Fernando Carda Gnoccha.
N 9 123.720 - Guy Lucien Mariva Satisfaça exaléncia: •
WestinghouseaElectric Coa'
Balarei
Satisfaça exigência.
N• 110.598 - -E,squinizas de 'circula
, 125.458 ---,Sistema de proa:ção
118.133 -• Plastic Textile AoNo
-1\1°. 123.862 a- CasCadura Industrial
tos Para a sinalização auomaica do es- em leia ampla cinamatográfica aaas•.Leon
cessories Limited - ..atisfaaa eigència.
e
•
Mercantil
Limitada
Satisfaça
exitado ocupado de • iradas as sendas de •Bi oaesky.
N° 121.268 - Sun Oil Co -a...Sair
, - • • •' ••• . •
géncia.
•
, • -;• '
comunicação escrutinadas por • ann grutisfaça exigência.
,
N 9 123.906 - Cantoneira Isco Lipo corrente de seletores em instalações'
' MODELO DE UTILIDADE a
125.733 --- • MaybaCli Motarena .
de telecomunicaçáO -espaaialmente em
mitada-. - Satisfaça exigência.,
batt G. M. B. H - .- Satisfaça ed.
.
•• DEFERIDOS
instalações. ' de- transmissão de teletipo
Na 123.962
Gionnotti Cano Ligo gência..;'
••=aa 'Siemens k.;.Halske Aktiengesellschaft
N° 111 .741 Nova dispos,laão em - Satisfaça exigência.
No .125.859 - General Electric Co
N9 111.813 -•-• NU ° modal° 'de li- :mi relativa a malhas • ou Ilços para • N° 12.3.987 -- Dacio de Andrade - Satisfaça exigência, ;•
quidificador - Sociedade Paulista de. teres - Casa Suissa de - Acessórios Veiga -- Satisfaça exigência.
N° 126.839 - Renato Coutinho Ling ,
Artefatos Metalargicos Sociadada
'Texas- Limitada.
N° 124.049 - Lulgi Colombi - Sa- - Satisfaça exigência.'
.•
"
N° 116.533 Original disposição tisfaça exigência. a
N° 139.362 - Ird & Coméraio -de ,t
N I 111.900 ^ InstalaçãO" hidráuliaa e; macialo de máquina para refrigerar
N9 124.131 a.: Robert Gauthron
Plásticos Plassol Limitada - Satisfa- •
eia particular para elevação'.adina;riea' liquido -Refrigeração e Ar „Condis Satisfaça exigência. •
•
,
ça exigência.
aiera
raie Societe Greabbloise`D'Etadas,
ra, laia Limitada.
N° 124.16r
Augusto dos
N° 140.074 - Buckman LaboratoEt D'Applications Hadratillé¡iiea'Saa
Santos Filho - Satisfaça - exigência; ries Irar. - Satisfaça exigência.
greah.
aa
t ';/*
PJLY1L G!Y&.DE IÍNVENÇÂOO
No 124.162 -• \Pescam Sociedade a N°.141.702 - Odilon Ney Costa
1
obnaaa
INDEFERIDOS
• a'
Anônima Indústria a .Comércio - Sa- Satisfaça exigência.
lar• 112.859 - DispositiVo!., para
•
en. " tisfaça exigência.
cravar canos no solo - Tatsuo latyas- .1•
N° 146.915 Harmorion Ltd 113.597' -- Ortginal disposição
Na aa124.164
Gerassime Styllanos•
hima Yassuo Takachaia - Anaatto Lea' eraia'aFo
atetor de rt seguraao para balões, Ruas e • Baaile Chrisicia'Paplaakaris a•-• tisfaça exigência.
nagn.
N9 149.220 -a Simon LevInton Klaua
eo.
Giordano Bruna fismarcrk,a •Satisfaça ex t gancia.
'
•
Koalder Serpeio Pablo Geia Fias'.

IN;"

•

▪

:
1276 Segunda-feira

Ti

aanyl Haralcl Schroppe Arndt - e. Friadrich Geor9 Lippe, Satisfaça saigência. .
The Bendix Corp
N9 149.230
Satisfaça exigência.'
N° 149.234- Denco-A. G. -Satisfaça exigência.
N9 149.248 -- - •Ainsted Industries
Incorporated -- Satisfaça exigência.
N° 149.252 .-.:Ionics Incorporated
•- Satisfaça exigência.
N° 149.323 •--; José Breihnan - Satisfaça, exigência.
Amp Incorporated
N9 . 149.328
Satisfaça exigência.
Eleosippo Ciadia,InN9 156.468
dústria e Comércio --- Satisfaça exigência.
..
Eleosippo Cunha In, 1\14 156.469
dústria e Comércio Sociedade Anôni•
Satisfaça, ekigência.
ma
N9 139.653 -• Union Carhide Corp
Satisfaça exigência.
N° 134.525 -• E., Merck Aktiengesellschaft - Satisfaça exigência..
SaN° 123.427 .- Scherico Ltd
tisfaça exigência.
Ns. 149.545 - 199.546 - Eastman
Kodak Co - Satisfaça exigência.
Indústria
N° 150.589 - 150.581
de Colchas Sultán Limitada•--Satis.
faça exigência.
149.538
149.539
.--149.537
NS•
149.535 -'14954 149.536
145.532 - 149.531 -• 149.530 .149.529 - 149.528 - 149.527 - Sociedade Anônima Indústrias Reunidas
F. Matarazzo - Apresente Chefie.
• N9 149.492 - Indústria de Plásti•)s Pacifico Limitada -- Aprissente
dechê.
N° 149.167 - Gerino Guimarães . e
Gilmar Maia de Souza -- Apresente
N° 149.461
Adail Machado Apresente clichê.
•
Ns. 149.329 -'149.327 - 149.326
•-• Amp Incorprated-- Apresente clichê.
•
.
,N° 149.277 - Tecno Industriai Cotrim Limitada - Apresente cliche,
Ir<PEDIENTE DAS D1VISÕE18 E
, SEÇOES REPUBLICADOS POR
TEREM SA/DO COM
INCORREÇÕES
•
• RIA, 20 DE ABRIL LIE 1964
• Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo náo se tendo valido
-nenhum interessado, ficam notificados os requerentes nbaixn mencionados a comparecerem a este DepartaMento; a fim de efetuarem • o pagaanento da taxa final concernentes a
expedi ção dos respectivos certificados
dentro do prato de Sessenta Dias naa•forma do parágtafo única do artalo -,134 do Código da Propriedade
.
Industriai,
.„.
PR/VILÃO/o DE INVENçA0
•
DEFERIDOS "- •
N. 109.138 Circuito Para Amplificador Estereofónica - Hélio Taques' Bittencourt.
14..117.455 - Processo de Produzir
Novas Esteres Ditiofasfóricos - Sandoz S.A..
N. 123.983 - Lâmina Ceifei-a ; Engier Manufacturing Corp.
N. 124.88.1 -a Moacir Meuci Pinto
- Original Processo de Regulagera
'Automática para a Tomada de Tamanho de COco Babaçú. e RespectiVo
Aparelhei.
N. 125.288 - Pedro Farretti - No.1' Érooesto Para st nxtraçao dai

DIARIO OFICIAL (Seção,111)

Amêndoas dos Calcos das Panairas
Orbignia Mardana e das Symphonia
Globulifera.
MODÊ:LO DE UTILIDADEDEFERIDO N. 129:680 - Um. Novo Tipo de
Sacafusivei - José Salvador de Carvalho:
IXIGKNCIAS
•N. 123.959 - Westinghouse Elec"atisfaça a exigência.
tric Colp.
- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
:1, a INTERFERE/NCIA
Rio, 20 de abril- de 1964
•• Notificação:
Urna "Vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
- para eventuais juntadas de recur-sosa e do mesmo não.se tendo- valido
nenhum interessado, ficam notificados os requeçantes abaixo mencionados a comparecerei» a aste Departamento, a fim- de efetuarem o pagamento da taxa final- concernentes a
expedição dos respectivos certificados
dentro do -prazo de Sessenta Dias na forma do parágrafo único do artigo 134 -do Código_ da Propriedade
Industrial. ,
TrTULO,S .DE ESTABELECIMENTOS
DEFERIDOS - • Termos:
•
N:' 405.924 -- Excelsior - cl. 33 de Escritório ExceLsior de Contabilidade e ikdvogacia Ltda. art. 117
ri. 1 do Código.
N. 405.919 - Serrazan Circus ci. 33 - de Antônio Eduardo - artigo 117 n. 1 do Código.
N. 406.124 - Auto Pasto Solar -cl. 33 - de Antônio Sidõháo de Gouveia e Sá -- art. 117 n. 1 do Código. •
•• N. 406.226
Publicidade Arapuan
- cl. 33 - de Publicidade Arapuan
Ltda. - art. 117 n. 1 do Código.
N. 406.334 - Casa Relâmpago al• 86, 36 e '33 - de António José
Gonçalves da Silva - art. 117,n. 1
do Código.
N.' 406.445 - Panificadora Oscarino -• els. 41, 42 e 43 - de Olivio
Luiz Flori - art. 117 n: I do Código...,
N. 406.471 - Casa São José -.el.
8 - de antônio Teixeira Gamboa art. 117 n. 1 do Código.
N. 420.733 - T.A.I.T. - cl. 33
- de T.A.I.T. Indústria e Comércio Textil Ltda. - art. 117 n. 1 do
Código.•
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
rESQUISAS •
•
RIA, 20 DE ABRIL Eak 1964
. .
a•
curso 'previsto PO) aatigo 14 da Lei
n.' 4.04a de 29-12-61 e mais Dez Dias
- para eventuais juntadas de recursos, e dó mesmo não se tendo valido
nenhumaitereseado, ficam notificados 'os requerentes-abaixo mencionados a comparecerem a • éste,Departaa
mento, aa fim de efetuarem o. pagamento de, taxa final concernentes a
expediçãts - dos respectivos certificados
dentro ,do :prazo - de Sessenta Dias -.a-na .forrna'do parágrafo alnico do ar-Propriedade
ti80 134 do Código
Industjial.: ' •
•
•
•
••••.at"-*
• MARCAS DEFERIDAS a •
N. :426.929 - Z - 0 O --cl. 39 -;
Indústria Termcsalástica Robquir Limitada Com exclusão de 'estrados,1
lâminas dè borracha para dedàsus. e,
•
lençóis' de beirracha.•

• Abril de i94 -

N. 427495 - Nevo - cl..48
N.0 449.572 - Raimann KRK --O.R. - Viana.
•
classe 6 - Fábrica
de Máquinas
N.-428.448 - Francobel - cl . 8 Raimann S.. A.
- Francobel S.A. Sociedade Franco
N.° 449.573 - Raimenn J B C
Braalleea de atados e Instalaça5
Ilsidro e Tèrmo Elétricas.
- classe 6 - Fábrica de Máquinas
.N. •428.491 - White Cloud - el.. Raimann S. A.
37 - • -The Procter & Gamble ComN.0 449.574 - Raimann BP-7
•
pany. .cl. BP-7-MA 13P-8 BP-8-MA - clasN. 428.492 - White Cloud .
38 .- The Procter & Gamble Com- se 6 - Fábrica de Máquinas Reimann S. A.
pany.
N.° 449.575 - Raimann BP-00
N. 429.005 -•Sinta- - cl. 25 - -- classe 6 - Fábrica da Máquinas
Sima Ind. e Com. S.A.
S. A.
N. 440.998 - Emblemática - cl. Raimann
N.° 449.576 - Raimann B V K
11 - Max Lowenstein S.A. Fábrica
- -classe 6 . Fábrica de Máquinas
de Artefatos de Metais.
•
- N. 445.807 - Brasoccânica - cl. Raimann S. A.
28 Sociedade Comercial 'e IndusRaimann B P S
N.° 449.577
trial Brasoceánica
--- classe 6 - Fábrica de Máquinas
N. 446.699 - Bronzvel - cl. 11 Raimann S. A
Importadora Branzovell Ltda:
N.° 449.578 - Raimann B P
cl. - classe. 6 - Fábrica de Máquinas
N. 448.094 - Emblemát' ar.
36 -, Confecções Tone S.A.
Raimann S. A
N. 448.095 - Emblemática - cl.
N.° 449.579 ▪ Raimann G K N
Confecções Torre S:A.
à6
- classe 6 - Fábrica de Máquinas
N. 448.534 - Arabesçuc - cl. 36 Raimann S. A. '
•
- Maiden ,Form Bra.ssiere Company
N.° 449.580 - Raimann R E -Inc
e' classe 6 - Fábrica de Máquinas
N.° 448.543 - Cordissimo
Raimann S. A.
- Rayonier Incorporeted
N.° -4-49.583 - Neopluricilin N.0 449.550 - Rairnann FV classe 6 - Fábrica: de Máquinas c lasse 3 -.Vicente Merino.
N.° 450.084 -Malibu - classe
a.
Raimarin S. A.
48 -- /Perfumes Malibu Ltda.
•
N.° 449.551 - Raimann SK
N.° 450.Q85 - Malibu - classe
classe 6 - Fábrica de Máquinas
48 - Perfumes Malibu Ltda.
Raimann S. A.
N.° 449.552 - Raimana SUL - • N.° 450.086 - Novacap, - elas- •
classe •'• 6 - Fábrica de Máquinas se 48 - Perfumes Malibu Ltda.
'
Raimann S. A.
N.° 450.278 - Tribuna EvangéN.° 449.553 - Reimann LDA lica - classe 32 - Carlos -Luis
LDE classe 6 - Fábrica de Má- Dias.
quinas Raimann S. , A.
N.°-450.298 - Cumberlland -`
• N.° 449.554 - Rairnann R S -- classe 44 -- Comp. Lopes Sá Ind. de
classe 6 - Fábrica_ de Máquinas Fiamos.
N.° 450.303 - Agua Alvejadora
Raimann S. A.
N.° 449.555 -- Raimann - LU Parque - classe 46 - Antonio Vem.
cl. 6 --- Fábrica de Máquinas dramini.
N.° 450.325 - Variety
Night
Raimann S. A.' - Variety Night
N.° 449.556 - RaimannDG- Club - classe 42
5-6-7 - classe 6 - Fábrica de Club.,
N.° 450.350 - Mais Leite 'Máquinas Raimenn S. A. •
Mais Ovos - Mais Carne - classes
N.° 449.557 -- Raimann DGA 2- ,41 - Tortuga Companhia Zoo5/6 --- clame 6 - Fábrica de Má- técnica Agrágia.
quinas Raimann S. A.
N.° 450.375 - Rio e sempre o
N.° j49.558 - Raimand D L classe 6- - Fábrica de Máquinas Rio - classe 32 - Rádio Rio Ltda.
N.0 450.404 - Bactroban - abuRaimann S. A.
•N.° - 449.561 - Raimann DS-4 se 3 - Beecham Research Labora-.
DS-5-S DS-5-I - .claue 6 - Fá- tories Limited.
N.o 450.426 - Conforcal
clasbrica de Máquinas Raimann S. A.
N.° 449.562 - Raimann K J - se 36 - Estavam Moura. •
N.° 450.427 - Lojas tonforeal
classe 6 - Fábrica de Máquinas
- classe 36 - Estavam Moura.
Raimann S. A.
•
N.° 450.458-- Rote - classe 41
N.° 449.563 - Raimann K J P - Francisco Kenworthy Azevedo.
- classe 6 - Fábrica de MáquiN.° 450.459 - Rota - classe 43
nas Raimenri S. •
- Francisco Kenworthy Azevedo.
449.564 - Raim' ann K 3 P L
N.o 450.470 - Pluribus - classe
- classel4J5. :- Fábrica de Máquinas 6 - Pluribus S. A. Comércio e
Raimann S. ,A, _
.dastria.
N.°449.565
Raimann K P,P
NP 450.474 - Itatiaia - dali*
- classÉa
Fábrica. de Máquinas 22- Maquinas e Equipamentos lia- • 6
Rairnann .. S. A.
'.
•
• . - tinia Ltda. - Com exclua gio de extád° espécie".
N.0 449.566 4-- -Rairnann K PP M aPr`°"5"
. . "de '
- classe-'6 --.4 Fábrica de Máquinas -. NP 450.590 '-- - Adelitia - desse .•
Raimann' S. A-. - '7'... '
,-4 47 ':-- Faibenfabriken Etiyer' - Aktien-N.° 449.567 . -.-=', Rairriann K S N -.Rasei/schen.
.
•:
•
- classe 6 7 ir; Fábrica de Máquinas . ..N.0. 451:305 - Candango - cies . •
.,
Raimann..S..,A.• ..-`-' '
',. .." , se 37 ---. Arcos Industrial S. A. •• N.° ;449.568 ---: Raimann K p• . é ; .N.° 451.306 -,- Candango - clas-',
--"clesse 6 --.. Fábrica de Máquirias se 24 ,--:- :-Argos Industrial, S. A. ,
N.° :451. 338 - Candango - cias,
. ..Raimann s. A.
:.- '
f. ,..22 ---....-Argos Industrial S. A. --*
N.°' 449;569 - Raimann K SE se- claise' 6 - Fábrica de Má quinas "" e"cluág das exprestia s "de
,
toda
espécie".
.
. ,
Raimatm ,S. , A.N.o 451.309 ---, Candango --: ciasNP '449.570 - Raimann K .,I.', ..
classe ‘---4 .FábriCit -de Máquinas se 31 '-á-- 'Arcos Industrial S. A. •,
Raimann S. A. .
.
'N.° 451311- Candango - ciasN.° 449.571 -2- -Raimann KJTN se 34 - Argos I;dus
trial S. A.
- classe 6 --: Fábrica de Máquinas • N.° 451.379 - Arrelia - alasRaiment S. A.
se 41 - Waldemar Se
. yaliel.
.
,
•

Se tz.
ce urida--feira 27
N.o 451.400 -- a São Candico ria is* 16 - Construtora São Canlido Ltda .
N.o 451.418 - Spina - classe
20 - Indústria. Reunidas .Irmãos
Spina S. A.
N.° 451.420 - Spina - classe 4
Indústrias Reunidas Irmãoa Spina
•
S.. A.
N.° 451,420 - Spina - classe
38 - Indústrias Reunidas Irmãos
pina S. A. - 'Cem exclusão de
guardanapos de papel.
N.° 441.494 - Madeirit -r- das941, 39 - Indústrias Madeirit S. A.
Com exclusão de encostos e laminas p/degraus.
N.o 451,495 - Madeira - dessa 6 - Indústrias Madeirit 8 A.
N.o 451.496
Madeirit - classe 24 - Indústrias Madeirit S. •it
N.° 451.497 - lVfadeirit - classe 9 -- Indústrias Madeira S. A.
'clasN.° 151.498 - Madeirit
se 46 - Indústrias "l'aladeirit S. ,A
, N.° 451.499 - Madeirit - dassa 11 - Indústrias Made git S. A.
N.o 451.500
Madeira - cl. 23
- Indústrias Madeirit S. A.
N.° 451.501 - Madeirit - cl. 32
-• Indústrias Madeirit S. A.
N.o 451.502 - Madeirit
cl. 1
_ Indústrias Madeirit S. A.
N.°. 451.503 - Madeirit - cl. 20
- Indústrias Maclearit S. A.
-N.° 451.504 - Madeirit - el. 34
- Indústrias Madeirit S. A.
N.° 451.536 - Madeirit - cl. 50
Indástrias Madeirit S. A.
N.° 451.507 - Madeirit
cl. 30
Indústrias Madeirit S. A.
N.° '451.508 - Madeirit
cl. 38
Indústrias Madeirit S. A. Com exclusão de mata-borrão. •
Madeirit
clasN.° 451.509
se 21 - Indústrias Madeira S. A.
- Com' exclusão de carrinhos para
máquinas d eescre ver e retentores
para 51eos.
N.° 451.510 - Madeirit
classe 47 - Indústrias Madeirit S. A.
N.° 451.511 - Madeira - classe 29.- Indústrias Madeira ,S. A.
N.°. 451.852 - Cimex
ctusse 4
- "Cirnex" Comercio Indústria Mineração e Exportação Ltda.
N.° 451.887 - Aquagel - cisme* 8 - Fabio Luiz G uyer de Tulha.
N.° 451.889 - Mentira - classe
42 - F. D'Almeida e Souza.
Tnafgarin Comerciai Defe:ido
N.o 393.582 - Randania
classe 4 - 19 - - 41 - 45 Agricu andisstrial Rondônia S. A. Art. 114.
•lot e Comercia Dolorido
• N.o :ias; - onal Companhia Distribui:tora d 3 Produtos de
Petró!eo - sriod Companhia Distribuidn sa de Pr -! . ites de Petróleo
Aat. 109 n." 2.
N.o 438.714 -- Santa Antia TítuSanta Anna
los S. A.
S. "A - Art. 109 n.° 2.
r." 450.432 - Transportadora Indusbran Ltda. - Transportadora Indusbran Ltda. - -Art. 109 n.° 3.
Titulo de Estabelecimento Deferido
N.° 423.392 - La Croisette 'Bou•
tique - classes 33 -- 36
lia "Malanga - Art. 117 ri.° '1. ••
N.° 435.085 - Loja Aluz - elas.
sag 8 - 21 - 40 - A Agua e Luz
São Paulo S. A. Engenharia Sp. Com.
- Art. 117 n.° 1. .
'" - •
N.o 449.112 - SUspiros . da 'Estiaclasse 33
alie
jOií (limasses
Ve
•-n Art. 117 n.• 1.
. •
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•
N.° 450.021 - Sítio Carolina -N.° 365.019 - O Liberal - cl.
N.° 406.413 - VRBSA
eia*
classes 19 - 33 --- 41 - Albino 32 - José Franaisco Archimedes ia 47 - Expresso 13raszielro
Alvas Ferreira - Art. 117 a.° 1.
Lemmoglia.
S. A .
N.° 450.376 - EditOra Anuário
N.o 366.079 - Sunabra. - clas- . N.o 406.414 - VRBSA - cias.*
- classes 32 - 33 - José Claudio se 8
Sunabra Comercial e Im- . 21 - Expresso Brasileiro
.açao
Bcreayuva Bulcão.
S. A.
portadora Ltda.
N.° 450.464 -, Empório das Bala.° 406.506 - Cloroquirn - el.
N.0 366.841 - Metrohm - clastatas - classe 41 - »Assis as Souza
1 - Cloroqu.m S. A. inaúst, ar e
se
8
Metrohm
A
G.
Ltda..- Art. 117 n.o 1.
.
Comércio.
N.° 367.504 - lbesa Indústria
N.o 450.466 - P. A. PavimsMtaN." 406.577/ Novidades Cialaedora Anhanguera - classe 33 - Brasileira _ de Embalagens S. A. - nie - classe 23 - Novidades Liar.
P.A Pavimentadora Anhanguera Li- classe 26 - marca: Ilaesa.
dénia Ltda. - Seau direito ao aso
N.o 367.277 - Alexandre Dermon exclusivo ua exp.-essa° • "Novidaaas' .
initada - Art. 117 n.° 1.
classe
17
Indústrias
Reunidas
--o
'N.° 406.718
Cone-Siop
N.° 450.467 - Transpal - cias- Alexandre Dernaon Ltda.
•-•• Classe 21 - Rocco R. J Alu.s s.
se 33 - José Pailona .- Art. 117
N.o 405.738 - iippt - e asse
N.o 367.821 - S. Francisco n.° 1.
N.° 450.931 - Kiket classes classe 41 - Hotel S. Francisco Li- 11 - Mecanica Alfredo Lipm
N.° 406.747 - Kito
classe
41 - 42 - 43 -- Serrador Cinema- mitada - Com exclusão de tOde e
tográfica S. A - Art. 117 n.° 1. qualquer espécie de farinha alimen- - F. S. Fiori.
Na' 406.749 - Emblemática tícia.
-_
- Exigéncias
das- classe 8 o- Companhia Importadora
N.° 368.326 - Spumetti
•
N.° 439.131 - Cotontex Lida, _ 'se 49 - Rossetti Modas Confecções de Peças para Automóveis.
N.° 406. a54 - 13om laieco
N0 •
,
Cumpra a exigancia.
369.098 - Auto-Bar --- elas- classe 39 - B. F. Cioodrich do
N.° 439.515 -- Cobrafe Comercial Brasileira de Ferro Ltda. - ae 41 - Bar Restaurante e Pizzaria Brasil S. A. Produtos de Boi-radia."
N." 406.8a4
- classe. 42
•
a Auto-Bar Ltda.
Cumpra- a exigência. •
- Comércio e Indústria Il. Jorsiun
N.° 444,018 Indústria e Co-.
NP -375.503 - Paulista - classe f.1. A.
mércio São Lucas S. A . '- aat Cum- 40 - Indústria Paalista de Móveis
• Na' 406.845 - Tangara
çlaspra a exigência.
de Aço S. A. - Considerando-se
N.0 450.088 - Perfumes Malibu como distintiva a forma de: represen- se 1 - Empório das ...Cintas S. A
Comércio e importaçao.
Ltda. - Cumpra a exigência.
tação da marca.
NP 406.929 - Cocaiubo
asCl
N.° 450.483 - Máquinas a EquiN.o 402,076 - Vapor - classe 6 se 41 - Oswalslo Vendramini.
pamentos Itatiaia Ltda. - Cumpra - Vapor Corporation.
a/P 407.002 - Mieourf.cle
a exigência.
N.o 402.077 - Vapor - classe 8 3 -. Zambon Laboratórios FartnacêuN.° 450.485 - Máquinas e Equi- - Vap or Corporation.
tiços S. A.
N.0.402.078 - Vapor. - classe 11
parnentos Itatiaia Ltda. -- Cumpra
Na' 407.623 - Ramos - classa
- Vapor Corporation.
a exigência.
.41
Representações Flainos S. A.
cl.
403.117'Mercadores
N.o 466.675 • - Staropex IndúsN.° 407.026 - Tabor - classe
Mercatria Comércio e Participações 3.' A. 41 -- Bar Café Lanches dos .:
42 - Bar e Bilhar Tabor Ltda.
dores Ltda.
- Cumpre a . eai gência.
N.° 407.712 - Adolescente N.° 403.863 - Very Kar - ci . classe 36 - Castro as Masinha LiDiversos:.
tad.a.4_0- 7. 747
40 - Indústria Mobiliária Artesania miN
' N.° 429.073 -- Manoel Oliveira Ltda.
Candelária Assumpção - Aguarde-se.
clas- 16 - Candelária Carpintaria' e Ma.
403.866
S.O.S.
N.0
14.° 429.079 - Manoel- Oli /eira se 6 - Rubens Aguiar.
teriais de Construção Ltda. Subsa.
Assumpção - Aguarde-se.
tittando-se a expressão como pai e
•
NP
403.869
S.O.S.
classe
Reoautchutedora 11 ---•• Rubens Aguiar.
N.° 437.482
saber e suprimindo-se o etc.
Brasília Ltda. - Aguarde-se.
N.° 407.807 - CM co - classe
N.° 403.941 - 1Vlacon Proto-Cheque - classe 17 - Máquinas Im- 98 - Clayton Manufacturing ComEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE portadoras S. A. Comércio e Indús- pany.
.
INTERFERÊNCIA .
N. 437.808
CM co
classe
tria.
6 - Clayton Manufacturing ComRio.. 20 de !nasça de 1964
• N.° 4a4.526 - Maio - classe 36 arany - Considerando-se corno inte- Irmãos Bombiciao.
grantes as partes reivindicadas.
Notificação
NP • 404 527 - Já - classe 36
N.o -407.809 - CM co
das: •
Uma vez . decorrido "jo prazo de re- • Irmãos Bombicino.Clayton Manufacturing Com-.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 404,535 - "S'' - ' classe 1 ;seny.
n.0 4.048 de 29-12-61 e mais dez Sogosp2infca Comércio Indústria
cius,e 6
N.° 407.844 - Gyrea
dias - para eventuais juntadas de Importação e Exportação' Ltda. - - • Yawitt-Robins Incorporated.
recursos, e do mesmo não se tendo Sem direito ao uso exclusivo da leNP' 40'7,900 - Cortinados Diais
valido nenhum interessado, ficam no- tra "S".
- Clas'se 34 - Cortinados Dixie Litificados os requerentes abaixo menN.o 405.287 - Thalia - classe miN
cionados a comparecer a êste Depar°2.408,021 - &amara - LleSSO
d
tamento a fim de efetuárem, o pa- 32 - Emprêsa e;, Diversões Deodo- 8 -ta.Samara
Comércio e Irnpoi ta,ito
lar
Ltda.
gamento da taxa final concernente à
Ltda. Com exclusão de Lámpados.
•
N.o
'
405.325
-•
Emblemática
expedição dos respectivos certificados
N' 408.031 - .Café ror cio Lacadentro do prazo de sessenta dias - classe 17 - The Parker Pen ajom- lana°
- classe 41 - Panificação
na forma do parágrafo único do ar- pany - Como marca • genérica.,
N.° 405.326 - Dicapthon - clas- Java Ltda.
tigo 134 do Código da Propriedade• se 2 - Américan Cyanamid ComN.o 408.047 - Materegi el.
Industrial.
41 - Distribuidora e 'Propaganda da
pany.
-Marcas Deferidas
N.° 405.465 - classe 44. -- Fá- Herva Mate Ltda.
N.° 438.049 - Matevida - cl .
N.° 117.629 Emblemática - brica de Cigarros Sudan S. 'A.
N.° 405.685 - Clalo Branco - 41 - Distribuidora e Propaganda dr
classe 11 - Siernensa Halske Akclasse -35 - Geraldo Bambicino - Herva Mate Ltda.
tiengesellschaft.
NP 408 077
Grossi - dessa
N.o 347.126 - Florestal - clas- Com exclusão de tacos de couro para
máquinas e teares.
36
F. j . Grossi - Com excluse 41 - Celso Almeida Gama.
N.o 347.524 - Plastograf - clas- • N.° 405.760 - Banàcaxi - clas- são de su,adores para vestidas.
N.° 443.872 - .Stan Gloarim
se 28 - Plastograf Indústria e Co- se 41
Indústrias Reunidas TriunClasse 48 - Glosvin Importadora •
mércio '. de Artefatos Plásticos S. À. f ante Ltda.
N.° * 360.045 - Petro-Tech N.° 405.927 - Coleta - classe Exportadora Brasileira Ltda.
classe 8 - Dresser Industries inc. 42 - Victorio Dell Coleta arg Filhos - Sinal de Propaganda Deferido.
,N.° 361.700 Anselmi - classe Ltda. j
N.° 406.412 - VRBSA - das.
N.° 405.928 - São Jorge - el.
41,- Frigorífico Anse/mi S. A.
se
121Brasileiro . Viaça,
6
Auto
Peças
Sio
Jorge
Ltda.
Indústria da Carnes Derivados e Conr 33
As sr Art.
xpresso
Substituindo-se
moinhos
por
moinhos.
•
servas.N.° 405.954 - Tucuns+ a- clame
Nemo Comercial Deferido
cl.
'N.° 363:406
Lerario.
41 24 "- Farnacchia Bruno. •
N.° 392.772 -- A Veloz S. A,,
, N.o 364.191- Campo Grande -lN.0 406.382 -• Urso Preto (S onk- Comercial indvetrim • Importadora -.1.
sen)
dane 41- --a Sonksen Cho:, A Velar .Comercial Industriai
abute 7 --- Sitco do Brasil . S: . A..
Indlistriss Metaláraices. '
•
coletes s.
e Impa: Mofa •- Art. 109 n.° 2.
'
.n
•
•
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Almex Inc. - No processo do tOr- meros 2.959 a- modOlo Industrial mo n. 78062 - privilégio de inven- 2.9E0
modélo industrial
Con
N. ,366.876 - claase
ção - Cumpra a exigência. .
cedo - as prorrogaÇões,
para os 2.",
16 - Soc. de -Empreendimentos Tée-,i
N. 407.148 aa- ar( Fabricante de Telaurt Siegfried /Jon - No processo triénios - artigo 42 do Código.
Éticos de Engenharia Ltda.Arti-ciaOs - classe 23- .- dgard Malhem do térrno n. 112.019 - privilégio de
• João Martins -a- No pedido de re.s
go 114.
•
COUti.
!invenção - Cumpra a exigéncia;
tauraçáo
da Patente n. 2.373
N.
407.893
IndúStria
e
Comércio
,
J.; , 443•823 - Casa Ling - classes
délo de utilidade - Concedo a rcs
de
Madeiras
classe
4,
Indústria
DIVERSOS
-12 -- 13 - 22 -23-25 - 30 tauração
'artigo 204 cio Código.
e Comércio de Madeiras S.A.
_ . •
34 - 35 - 36.- 37 - . 48 - 49 -The
J.B.
Williams
Company'
Alberto Ling - Art. 114.
Champagne
Aubert S.A. EXIGÊNCIAS
No pedido de prorrogação da Pa- No pedido de -5eorge
N. 407.608 - Cacil - classe 41 prorrogação /do Po
Coni&elo
e
Intente
n.
746
modêio_industrial
Albuquerque
Comia
. modélo ind-uaaraa
N. 347.030.- Molinari 84 Cia. Li- Concedo a prorrogação - artigo 42 tente ri. 2.982
dústria Ltda. - Art. 114.
- Concedo a prorrogaç&o • 15ara õ
Cumpra a exigénzia.
mitada
do Código.
- artigo 42 de Código.
N. 365.869 - Walter Moreira CarIndústrias Brasileiras de Lapis triênio
NOME COMERCIAL DEFERIDO
Giovanni Lafratta
Provaogaçã(
neiro - Cumpra a exigência.
Frita Johansen • S.A. - No pedido 'da
Patante
n. '2.991 - :nadélo
N.
394,494
Rousselet
Ltda.
de
prorrogação
da
Patente
n.1.594
dustrial
N, 3.5.306 --, Entregadora Rápi.clo
T• Prorrogue-se -neto 4'
modélo industrial
No:aa Senhora Aparecida Ltda. - Cumpra a exigência. •
Cmleed°
do Códio.
g
Soberana
CalçaN.,
306.835
prorrogação
para
o
•
4.°
triênio
de
,Entregralora Rápida Nossa Senhora
dos
Ltda.
Cumpra
a
exigência.
acordo
com'
o
artigo
42
do
Código.Indústrias
.
Brasileiras
Elàaoincito
Aparecida Ltda. -- Art. -109 n. 4.
N. 405.953 - Indústria de LaticíThe Snger Monufacturing Campa- hl a
- giam S.A. - No pedido de proa
N. -'401.131 - La-Elo S.A. Industrial e Comercial La-Ro S.A. Indus- nios Yacry S.A. - Cumpra a col- ny - No pedido de prorogação da ,rogação da Patente ri. 3.012 .- mo
gando.
Patente n. 1.670 - modélo indus- dolo industrial --- • Concedo a proa
trial e Comercial"- Art. 109 n. 3.
N. 405.221 - Frigorífico Boirella
•Worthington Cor-- trial - Concedo a prorrogação do rogação para o 2.° triénio -a . artia.
N. 407.851
S.A. - Frigorifico Borella S.A. - poration - ,Cunipro a exigência1 4.° triénio de acôrdo com, o artifii 42 . 42 do Código.
•
Art. 109 n. 3.
N. 407.932 - Equipamentos Para do Código.
Mario da Silva Montela - No pe
Escritório Santa ROSA Lida. Cpan
India Tyat- • ..nd. Rubb
er Company disto de prorrogação da Patente ndTITULO DE ESTABFLECIMEN. TO pra a ealgência.
• Limited - ..o pedido de prorroga- mero 3.059 -• modélo industrial DEFERIDO,,,
N. 407.956 - Clayton a"-aufactii-! calo da Patanae n. 1.671 - modelo 1'Concedo .a prorrogação para o 2.°
ring Company - Cumpra a exigén-' industrial»-.' Concedo .a Prorrogação' triénio - artigo . 42 do Código.
•
..
N. 368.050 - União Espirita de cia.
do 4.° triênio, de acordo com .0 ar, Dunlof !•R,ubber Company Limite..
Campos - classe 33 - Antônio-Alves 'N. 407.954- - Sociedade Farma- tigo 42 do Código,
- No pedido de prorrogação da Pa
Coraerio - Art. 117 ri: 1.
cêutica Silva Araújo Ltda. - Cum-,
José Pololetti - No ' pedido de tente
ri. 3.068
modelo industrio
N 368.051 - Contraternização- s- pra a colgando.
prorrogação -da Patente n. 1.606 - - Concedo
a prorrogação para o 2.
Epirita . de Campos classe 33 mociélo industrial Concedo a pror- triénio - artigo
42 do Código.,
Antonio Alves . Cordeho • - Art. 117
. DIVERSOS
rogação,- attigo 42 do Código.
,
1.1.. 1.
'
The
Singer
*
Monufacturing
Cora
Georges, Kaissar Maalouf - No pe- 'pany' - No.. pedido de -prorrogacãs
N. 368.261 - Lanches Palladium
Talho Nacional - •
N. 396.844
.
dido
de
prorrogação
da
Patente
núa
da Patente n. 3.069 inodélo in
classe 41 - Miguel de Souz- "ciosa Ltala, - Aguarde-se.
mero 2.263 - modélo industrial
Tiierveiler
N. 4 03 .796 - Zeno
dustrial
Concedo
prorrogaçã(
,
- Art. 117 n. 1.
,
Concedo
a
prorrogação
-para
3.°
triêpara o(-2.°
triènio -a artigo
42 di
Aguarde-se.. N. 398.127 - Visão - classe 33
AmeriMo,
de
acôrdo
com
o
artigo
42
do
Código.
•
trioóó
403.70
'-'
Labora
Visão • Empreendimentos lmobiliái los
cano Ltclá.
. ,
Ltda. - Art. •117- n. 1.
gin°•ller Benz Aguarde-se.
Aktiengsellschaft Pirelli 8.A. Cla., Indusarial. Baa
Repre.sentação e Dis N
COna
di pedido de prorrogação das Pa- sileira - Na- re,stauração do Patent.
N. 405.428 - - Edifício Pena Anil
lndus- n 3.072 - niodêla de a talidade -•
• classe 33 - ImobIlIária Itacal Ltda. talbuiçao de Produtos Ahmentoosii tentes ris. 2 e 65 - modelo
Regionais ' Redipar Ltda. - Aguar- talai. - 2.266 - modélo industrial Concedo a restauração - artigo 20
- Art. 117 n. 4.
- Concedo as prorrogações, para o do Código.
N. 405.429 - Edifício Pena BranN. 404.027 - Companhia Luz . 3. 0 e 2.0 triénio - artigo 42 do Coa
Dias Garcia _Importadora S.A. ca - Classe 33 - Imobiliár" Itacal
.
a - Aguardese.digo.
Steraríc
N a Prorrogação da ala ten I e , n. 3 . gol
Ltda. - Art. 117 ri. 4.
N. 405.120 - Laboratórios Nitra- Coimado -N. 406.745 - Renovadora • Unica
Indústria Batil S.A. - No pedido -- mode/o industrial
para' o 2.° trléoto - ar
- classe 8 - Pedro Rodrigues Vil- farm S.A. - Aguarde-se.
de prorrogação da Patente n. 2.828 prorrogação_
.
lela - Art. 117 n. 1.
- Ia •405 288 -Mtnn Yezeguielian
modélo industrial -a Nada há que ligo 42 do Código.
.
e
deferir.
O
pedido
de
prorrogação
já
The
Parker
Pen
Couipana
- N. 406,914 - Edifício Sia. Eugê- - -Aguarà c-° ..N. 405.291 - Peças - Muvilop de foi feito no prazai „legai.
.
pedido de prorrogação da. Patent
- Dia - classe 33 - Condomínio do
1 • Comércio e Indústria Hamico Li- n. 3.096 - inodélo industrial Edifício Santa Eugênia - Art. 117 Parabri2a.5 Ltda. - Aguarde-se,
N. 405.021 "- Luiz Carlos 3/Miolo mitada - No prorrogação da Poten- Concedo a prorrogação para o 2.°
n. 1. -'
I te ri. 2.843 - rnodélo industrial - triênio - artigo 42 do Código. N. 407.476 - P-anor-Gigante - - Aguarde-se. _
, .
.
u . Concedo a prorrogação para • o 2.°
N. 406.713 - Come ,o .
ciasse 33 - Consórcio de Transpos•
Johanm Glockshuber - Nó' pedid
Americana Ltda. -T Aguarde-se.
artigo 42 do Código.
triênio
tais panor Gigante Ltda. •-a- .Art. 111
- N. 106.735 - Mecânica: Alfredo Li- • Pirelli Socleté Per Azioni - No pe- de aprorrogação da Patente n. 3.10
.s n. 1.
modélo industrial - Concedo
.
pi S.. - Aguarde-se.
dido et prorrogação das Patentes -prorrogação
para o
'Libais> -, 'N. 407.607- Minar Turismo e Co118.
2:854
modélo
industrial
e
....
N. 406.774 - Latioratoires odon- 2.855
tfgo -42 do 'Código.
meado - ciaases 33 e. 50 , Atinar
Conn'iódélo
industrial
Turismo e .Comércio Ltda. ".-2. Art. tor - Aguarde-se'. " •
as prorrogações para o 2. 0 triê- • Adolph Paachal Buqt.oi JAdolf Ia
N.406.822 - Antônio Joaquim cedo
117 n. 1 incluindo-se a classe 50.• Buquor) e dohn Leo Buatior cJoh
rito - artigo 42 do Código.
N, 407.899 - Cortinadas Dixie - Faustino -. Aguarde-se.
No pedido de, prorrc
N.
406.831
Destilaria
Pinheiras
Comércio e Indústria Neva S.A. - L. Buquor)
classe 34 -• Cortinados -Dixie Ltda.
Patente ri. 3.427 "- me
'
Ltda. - Aguarde-se.
• • No pedido. de prorrogação da Patena gaaão
- Art. 117n. 1.
N. 406.852 - !Mo Alimentar e te 2.857 - modelo Industrial- Con délo de utilidade - Concedo . a- prol
a- •
_a• -• '
Derivados S.A. 'Cocai" • Aguar- cedo a prorrogação para o 2. 0 triênio roga ção 2.° triênio. - artigo 41
MARCAS IND-EFERIDAS
Código.
de-ae.
- artigo " 42 do Código.
Luiz da Silva Reis - No pado!
Cerâmica Sanitária Porcelite- S.A.
N. 367.303 - Stela - classe 17 a!-N. 406.951 - Bar e Café Baanbolia
• - No pedido de prorrogação da -Pa- de prorrogação da Patente ri. 3.4:
Companha Oscar Rudge de PapérZ. Lttda. - Aguarde-se. •
N. ! 405.219 - Radar - classe 6 - -N. 446.097 7800$ 7890$ 8964(5 JeJ tente ri. 1.010 - inOciço industriai - modêio de utilidade - concedo
Elecanica, Transformadora • Rodar Li- ,
406.977 - Materiais Para Cons • = Concedo a ' pi'orrogaçao para o 2.(a prorrogação 2.° . quinquénio - arta
41 do • Códi
artigo '42 dogo,
Código.
..
mitada.
truções , São. João
, Ltda. - Aguar- triénio
í
Fábricas Germade S.A. -No Pe-prorrogação
Heitor Martelli
- Non.
pecado
•
• N. 403.260 - Paz- - classe 41 . '
•
patente
a,
d
4.744
Pastelaria Paz Ltda.
14`.. '406.984 - Auto ' Eletrotecnia° dido de prorrogação da Patente nó- modélo de . utilidade - Concedo
Mero 2.921, • - modêlo industrial: N. 406.041 - Super - classe 1 - Roma Ltda. - Aguardo-se.
N. 407.843 - Hewitt-Robina an- Concedo' a prorrogação para o .2.0 prorrogação -- artigo 41 do`•Códiao
Super ci. industrial de Tinta Ver.
•
triênio
- artigo 42 do Código. ,Pilkington -Brothers Limifed - l'.
nizes e Resinas.
corporated - Aguardese.
Cia.
de
Automóveis
Sonnervig
....
restauração
da patente n. 46.837
N., 406.122
Multefer
N. 407.903 - Germaine Montei] & No pedido d e
classe 5
privilégio de invenção - Concedo
e
p
rorrogação
da
Patena
mfiltefer Indústria e Comércio de Cia. Ltda. -, Aguardese.
reataurnçao ..., artigo 206 do C,óclig
Ferro - e Aço Lida:
te ri. 2.925 - modê/o industrial .T'
• 1 • N. 407.981 - La Cheinise Lacoste Concedo
a
prorrogação
para
o
2.°•
Roberto "Juricic - No pedido
`
Aguardese.
N. 406.811 - Modélo_Un' a a.-11 restauração da Patente n. 49.085
classe 12 - Fabrica de Botões Moa
N. 403.034 -- Waidevino -Valério triénio - artigo 42 do Códigd .
de invenção - Concedo
dé:o Universal Ltda.
de Barros --a--- Aguardese.
Luiz de. Almeida Coelho --. No pé: privilégiode
artigo 206 do Ca
dido de restauração da Patente nó- re.staurat.áo
N . 406.813
Principe de Assiz
EXPEDIFNTE DO DIRETOR' DA mero 2.934 -- modélp de utilidade digo. "
•
classe 41 - Mendes & Brito Ltda.
a -""
•-a Concedo a restauração - Artigo
Ma.sato Nishimura e Suematsu S
N. 4o(s.8e4
a DIVISÃO JURILICA a..
ca.stena - classe 16
206
do
Código.
•
a•
,kurai - -No pedido. de restsiuraç
• The United Steel Compagnies Li.
, _
. RIO, 20 DE. ABRIL DE 19ê4
da Patente ,n. 57.341 • Cia. de deraiiiica Industilal
- • ••"- Osasco ---"No • pedido • de prórangação, ide invenção ;-a- Concedo 'a restam
N. 400.978-- meu Bebé - Mau
EXIGÊNCIAs
artigo 2,06d o oe?diào
no")inatção.
a
, • " da Patente ri. 2.957
Tesouro - classe 32 - Papelarià, e
•
dustrial
Concedo
a
prorrognáo
I
.
pio cavaceiceciii • e Donatel
Tipografia Pena, Dourada Ltda.
Dunlop.•Rubber
uany'L je O para. o 2.° triénio' L- artigo 4'a. do 'Man-imo/na - • No pedido
de resta
N. .408.043 aMOTtier - classe 41
afa aa
•
No .peddio de prrirra-a aaoo da j'a
•
'
' da Patente ri, 61.870
ração
P!
- Distribuidora " e Propaganda de tente
2.859 nicalélo inaustrisil - C(51..?erb
igol'
i
bdo
S.
Lenike
--•
No
pedido
'vilégio
!
de
invencão
-a.
há
Erra-Mate Lida: •
(Pague a taxa de pro aro aaç: o.
• a (4 ,a arorroaação das Patentes de nó- ' deferir - Gua . de-se •Nada
processo.
• •-
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EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFE'RENCIA E LICENÇA
- RIO, 20 DE ABRIL LIE 1964

rência da marca n. 150.597 - Cumpra a exigência.
•
•
Elidi° Conzatti -. Na allaração Je
nome da marca a. 160.533 - Cum.
pra a exigência.
Aspro Nicholas ',United - Na
transferência do ttulo .n. • 224.120 Cumpra a exigência.
Peterco 'Comércio e iráás Iria e
Eletricidade S.A. -; No >adido de
averbação de contraí° da marca número 239.860 - Cumpra a exigência.
•Stone Marina Engineeilng Company Limited - Na transferência-da
marca n. 270.061 - Cumpra a exigéncia.
Organização Palavra da Vida Sociedade Civil - No pedido de alteração de nome da marca ri. 273.297
-\ Cumpra a exigência.
Indústriaa e Comércio Avesani &
Filhos - Na 'transferência do Registro n.' 282.410: - Cumpra' a exin .""
DeoclideS "Reitor Jendfroba - Na
transferência do térmo 541.032 Cumpra a exigência,

N.9 466.792 - Postos Guerreiro Limitada - Cumpra, a exaraência.
N. 9466.795 - Bijouterias Jainal
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 9 466.796 a- Gráfica Europa Limitada - Cumpra a exigência.
N. 9 486.797 - Agrovat Ltda. Cumpra a exig &Ida.
N. 9 466.'198 - 'bania/ ' Imóveis e
Adm. Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 466.803 - Ind .e Com. de Bebidas Crystal Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.9 , 466.804 Codestral Cotnissá.
rios de Despachos e Transportes Limitada - Cumpra a 'exigência.
NP 466.807 - Bar . e Lanches Brasitálico Ltda - Cumpra a exigência.
NP 466 al08 - • Cerealista Soman,
L t da.
Cumpra a exigência.
NP 466.811 - Coloniiadora Sul
Americana Ltda. - Cumpra a cai-

ansferéacía e Alteração de Nome
de Titular de Processos
Propac (Comércio e Indas- Pede para ser anotada na
narca Propac n. • 90.999 a alteração
lo nome da titular - Anote-se a alteração • do nome.
Cia. Cestari Indústria de Óleos
Vegetais Pede pata aer anotada
aias marcas. •
Cestari - n. 182.798 Dalila - ri. 196.461.
Sinhá
n. 227.861.
Clarol a- n. .433.255 - As alteraçõe.s de nome da titular - Anotamq e, quanto ao pedido de alteração
feito anuuca Cestari n. 181.544 Nada há . que deferir quanto ao pedido, para o presente e os registros
ris. 181.545 - 196.71a
181.516 N. 9 . 466.812 - Colonizadora Sul
181.547 - 216.795 - 220.953. .
Americana Ltda. - Cumpra a exiWilly& Motors'Inc. - Tranafélén;c
n l a.
eia para seu nome da marca Jeepsa
n. 198.213 - Anotem-se a transita
N. 466.815 Ind. de Peças e
cia. Quanto ao
DIVERSOS
de ápo.stilo .de
Acea c ór f os 3.I., Ltda. - Cumpra a
fls. Faça-se a seguinte
'
• apostila: a
exigência. _
titular é. uma sociedade organizada
De Pariá . Sociedade Anónima PerNP 466 819 , - Linhas Corrente
sob as . leis do Estado da Pennsyl; fumes Prancêses - No pedido de
vens.
apostila na marca n. 235 340 - Ano- S.A. - Cinnpra a exigência.
N's: 466.825 - 466.824 - rtnorARa
as seguintes apostilas:
.
Figueiráa as Ralial Ltda. - Tran.;: tem-se
Cons t rutora Indú.stris Conflui. Ltda.
I
Rescisão
do
contrato
de
exferência para seu': mane da marca
Cumnra
exigências..
ploração a, favor de Perfumes MoArbinex ra, 253.247 •
• Anote-se a brasil
S.A.
...si Cons:ru9
Emort
N.
406
transferência.
•
2 - Averbaçã.o de 'contrato de 'ex- , tora Indu str ial flonind Ltda. - CumMarcondes & Martinelli Transferência para seu nome da marca ploração a favor de De' Paris S.A', Iara a •exi,,ênela.
PerfumeS Francésea, já • anOtacio, no • N. 466 R" ..
coostfil
Marcondes n. 271.206 a- Anote-se,
a registro
.
anterior n. 142.991.
otra Tmoaal Ltda. - Cumpra' a caltaansferència:'
gitncia
p ira-Pam-Pum . Distribuidora de
Piodutas tAlimentclos Ltda. - Trans ". EXPEDIENTE DA SEÇÃO DÉ
N.9 411,17aNt e Editora
EXAME FORMAL DE MARCAS
ferência para seu nome da marca
P'0 XII Ltda. -- Cumpra a
n. 272.8,56 - Anotegência •
.
Rio, 20 de abril de 1964
se a transIerêncla.
N 9466 an4
PaMIC R.A MaNestlé S.A, - Trilharei-anela para
Exigências
- Cumditrélra Inrw•stria
Comér
seu nome da marca Chocmel Ulmo
a pyiwannia.
11. 392.725 - Anote-te a tranate- N. 466.755 - Paulo Singg Cum- n-s
"!J,94 6 6 R4a
Morsing Cabos de
rència •
,
• pra a exigên cia.
rtirn.nrg
• exiancin.
Ns. 468.757 - 466.758 - Ribeiro A r`fl O ,t (1 .2
Anderson Clayaan & co. a .A. io- Publicidade e Editora Ltda. - cumNT 4e-43.1,Px9 - Inetituto ainbel Lidastria e Comércio - Pede pala ser pra as exigências.
mitada - Cum pre a exigência.
anotada na marca Ganhador N.
9
486.762
Ravi
Decorações
LiN9 466 R5P
retine 73aldomar
mo 430.305 a alteração do nome da mitada - Cumpra a exigência.
0,-1••n•A”
titular - Anote-se a alteração de
NP 466.764 - Pedro Luciano Mar•
4114t n 77 - Pínhirs q. CMOr£Tt
nome.
- Cumpra a exigência,
fl eXi caleta. •
Lth
1:acordai! Laboratrio Farmacológica rey
N. 466.765
Danilo Iflinisquerra
S.P . A - Transferência para Seu - Cumpra
78
ConidaN.
n
466
0
46
6 R 79
a exigência.
nome da marca Gamaçuil Urino
1.3PCC9. dr§ N nr riPSte CO0e110
bhin
9
466.766
Luisa
Campbell
N.
Anote-te
a
transferência.
a359.782
- caruma na exianciaa
Cumpra a exigência.
N. 466.768 - .Construtora Paff • Na• 406.696 - Olinda allines Ltda..
Bicicletas Monark S.. -- Peue
,pv'n•gv...;•n c•
para ser anotada na- marca Monark Lida. - Cumpra a exigência,
T' . 456 osr7 - Indústria de Inse- tétano 455 748 - a alteração do , NP 466.769 - Honali Comércio ta
nome da titular - Anote-se as alte- Indústria de Cerâmica Lida - Cum- tic'ti as rornekal Ltda. - Cumpra a
pra a exigência.
e-sio•Ancia,
rações de nome.
•
•
Tubrasil S.A. indústria e Comi:Batunhardt
N. 9 466.770 -- 466.771 - 466:772
N. 9 4 86. g 08
cio - Pede para ser anotada . na - 486.773 466.774 - Guaçyara S.A. Indústria de- Balas Finas énunca Tubrasil ri. 274.639 a altera- Moderna Churrrascaria Ltda. - Cli mr)ra
axigência
ção do nome da titular - Ariote-se a Cumpra as exigancals.
• N. 4669?1 - Banco Nacional de
alteração "de nome.. •
N. 0 466.775 - Casa dos Toca- po mainbuco S.A.' - Cumpri a exiSociéte 'Des. Usines Chinique.sDiscos Ltda..- Cumpra a exigência. gkváa.
ne Poulenc ,- Transferência para .N9 466 776 - Icobras Indústria e • No 466:92a - - Mário Bittencour.t.
seu nome da marca Estrepanaine: - .Comércio" 'Ltda. - Ctunpra • a exi- Sal/Inalo aa, Cumpra a exigência. .
n. 260.630 a- Anote-se a traaisiaa
.aN. 9 466.924 - Armando Imheloni
rência„
•
N. 9 466 -.779 - W.. assa . Modas. e - Clumnra a exigência. • • •
'Alcides Buchiniani L.. Transfeién-- Confecções Ltda. ..- Cumpra a exi- - N. 9.466.925 ;a- •Jolio Paaano abricia para seu nome da mana Embica gência.
• '
.nbn - namora a exi g ência. •
Antonio Augustoo
466.033matica • - n. _ `284.432 e do titulo FáNP 466.780 -. Magarge Materiais
brica e Mato de Molas -possante . - para Eacritério Ltda.é a- Cumpra' a -Silveira Rocha --Cumpra' a exin. 284.428 - Anotani-se as Vans- exi g ência. ,•
••
gência
feranciaa,
• N. 9 464.783' - Jomartin • Comércio , ata 466,936 - Marçal José- VasIndústria -e -" Importação Ltda. - -eOncelos - Curn- pra a' exigência.
H.D, Davias & Co. Lunited
Transferência da marca Pinun's •n 11 ,. '1 „Ctimnra a exigência.
9466'TONo
.Comércin de 'Peças
'•
C.U.P. - ri. 287.073 - Anote . se a . N. 9 .466.786 - Comercial e Impor. Presilhas Lida. - Cumpra . a exitadora • °nem& Ltda. -, Cumpra a gamar' .
•
transferência,
•
" `11.1raas eWilson Madeira
Henschel Werke A.
...- N. 9 . 466.951•
rência 'para seu nome 'da' 'marca N 9 466;787' - Delmar
'Cumpra a exigência
têrmo 286.445_ --a•Antilt-ae 4-, "tors ,Marftimos Lida . a
•11.S.
466 952 - Wilson Madeira trarsfe:éncia
'exitrência .: '•
dumpra >:eligélicia. •
' si: N. 9,46(a 788 a- Bar e Lanchea- 011a.t- 'Na, 466:953 - 486.954
Procar
EXIGiaNCIAS • :5 ti.
cama Ltda. - Cumpra . a exigência' Tralaatrja
romitrcio de ,kcessôrtis
e
t1.66 .788 nt Coincida) ImporI / ' T 1.) " " e'
Cautpra a
,;4 A 11 tf,rn ÓV e' r$' Lida,.
;Cturipça. _ a dexin-Ancia.
nulo de Souza Mello a ar a trAn4rr ,taiinra Oheinst...,_Yr.tda
49
fia-éncia . do Registro 'n
N ç' 466.956 - Companhia Mineira
•a
aa^Ca
ali .796 •••-:.
•- Reaandlajaa.adoiaria
Ciunpra •.; a exigencia. a ,,--, '•
Cum,dc. t,ç'irne.ntp„VcIrtiand
Ofel Organização . " Pa r a4P c1,4 1(4, Cabeaates Jtala art(iletra ,-„Ltda.
pra a X1=1*)R,V?..i
E racialiaacia Ltda. -a Na • 4.gii.seie- Cumni:se a exigé'ncla
.
Ir•
• ;RJ:
• •
e,.•'.
•••. -•
2
•

'
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Privilégio de Invenção
TERMO N9 142.790
10 de setenibro de 1962
Requerente Indústrias de Choca.;
late Lacta Sociedade Anônima. - Saa
Paulo.
Titulo - Nôvo modelo de exposior'
para . doces, chocolates e outros.

Modélo Industrial.

19 ••L- Nóvo . modelo de expositor.
para doces, chocolates e outros, carac.
ierizado por compre p,nder em sda esséa
tia unia peça única, de formato pris.,
mático, com secção transversal levemente inclinadas, das quais a anterior tem;
menor altura que a posterior, e as laterais com contõrno superior em iliba
ondulada,, peça esta ainda dotada de_
estreita aba extrecia-inferior, contornan-

do-lhe as faces posterior e laterais; e
na face superior da dita peça sendo
formados ires alojamentos paralelo

transversais, dispostos em escalonamento ascendente, e cada qual composto
de dois planos irclUtados, dispostos or-

togonalmente entre si; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.
TERMO N9 143.581
5 de outubro de 1962

Requerente - Emisol Propd,janda
Sao Paulo .
•
Titulo
Nôvo e original modela

de anúncio lumines*. - Modèl()
trai!.

- •"Ndivo e original modelo de
anúncio luminoso", • caracterizai() por
três caixas(1), (2) e (3), raralele,
pipédiros enfileiradas e à pouca distão.
cia entre si, dotadas de rasgos (4) nai
facá laterais, tendo as caixas intrema•
(1) e (3) suas faces frontais formadas por painéis (5) de material -trans.
lúcido nos quais são aplicados- figuras
ou dizeres publicitários. tendo a caixa
(2) intermediãria sua face frontal for..
meda por um painel (6) saliente, era
cuja porção central há um mostrador
(7) de-relógio, -estilizado, com ponteie*
wers 42). (Tots1 de 1 .Dontot).,
_
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TERMO N9 143.578

5 de outubro de 1962
Requerente — Carlos Afonso Nunes
Cardoso (São-Paulo).
Titulo — Original configuração introduzida na ornamentação ch. :cabala9ens acondicionadoras de chocolates,
bombons e outros produtos alimentícios..
• Modêlo Industrial.

DI,-.R10 OFICIAL (Seção III)
'listras de cór preta' que são inteirompidas, terminando em "picota" e sombras, listras que são intercaladas com
Requerente — Sociedade Anónima manchas escuras terminadas também
Indústrias Reunidas F. Matarazzo
em "picots". O desenho, que apresenta seis côres,' é benr- cheio deixando
São Paulo.
Tpdo Nôvo e original cieseniso aparecer o fundo branco da peça de
ornamental Para tecidos. — Mocha° in- modo -bastante irregular com predominância vertical. (Total de 2 pontos).
dustrial.
TERMO N9 143.601
- 5 de outubro de 1962

TERMO N 9 143.603

5 de. outubro de 1962
Requerente — Sociedade Anônima
.Indústrias Reunidas F. Mataraszo —
São Paulo.
-TAalo Neivo e origaml •clesenho
ornamental para tecidos, --:s:'-1\40cleio
Industrial,
•

le — -originai connguração introduzida na ornamentação de embalagens
acondicionadoras de chocolates, bom..
bons e outros produtos alimentícios
caracterizada por a caixa (1) ser de
formato de tronco de pirâmide, de base.; quadradas, dotada de filetes (2)
decorativos em ambas as extremidades,
e tendo em sua Íace superior, correspondente à base menssr, centralmente,
uma projeção (3) em forma 4: chama
estilizada. (Total de 2 pontos).
TERMO N 9 143.579
5 de outubro de 1962
Requerente — Einisol Propaganda
Ltda. — São Paulo,
Titulo — Nôvo modelo de anúncio
luminoso — Modélo Industrial.

19 — '1n115vo e original desenho' ornamental para tecidos", em dites contrastantes e variadadas, caracterizado
por compreender motivos representando
faixas colocadas no sentido vertical c
repetidas, indefinidamente, com a distância de 30 moi, faixas essas que medem 40 mm, na largura c são ccmpostas de múltiplas estampadas eni três
cóses contrastantes, chapadas e dispostas no sentido horizontal, formando
arupo£ de três listras de cõres diversas; essas listras medem 9,5 e 3,5 nua
e se repetem para formar a faixa mencionada, existindo, ainda, três listras
de 8 mm de largura, dispostas no sntido vertical, estampadas em cór neutra; de ambos os lados de cada faixa
aparecem duas listras pretas, chapadas,
que terminam. na parte interna, Com
bicos arredondados, e estampadas em
cós preta, chapada; todo o 'conjunto
realizado, em cinco cóses sôbre fundo
branco. (Total de 2 pontos).
TERMO N 9143.602
5 de outubro de 1962
Requerente — Sociedade Anônima
f_.Jütésias Fte.sa : das F. Matarazzo —
São Paula.
Titulo — Nôvo e originai desenho
ornamental para tecidos. — Modelo
Industrial.
•
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compreender Motivos representando foguetes espacais em vôo, discos voadores, motivos formados de pequenos
quadrados pretos e brancos, motivos
menores em forma de bola, triângulos
e bandeirinhas, todos êstes motivos distribuidos irregularmente, sendo os foguetes e discos leitos por meio de filetes finos com todos os detalhes, somente variando de côr as chamas sai.
das da parte trazeira dos aparelhos que
foram estampados ern duas cóses vivas;
outros loguetes -São estampados em
duas côres vivas, chapadas, ai mesmas das chamas,' tendo poucos filetes
pretos; os motivos menores são estampados também nas duas coares vivas,
chapadas tendo no centro um número,
quei.vai de 1 a 12, em branco da reserva • do fundo. Tôdas estas ligaras
foram distribuídas sôbre um fundo ou-.
de existem manchas; irregulares tu. miadaa de riscos 'grossos horizontais estamnadeis /era' duas córes "degradée"; ama
.clara e outra escura reservadà da doi ra,' para deixar a impressão de nuvens.
Todo o conjunto em cinco cóses sõbre
fundo branco. (Total de 2'palitos).

TÉRNIO N. 143.6/5
De 5 de átititbn.) de '1962
Requerente; S,A. , IndUtrias,'Reuilidas F. Matarèzzo — São Paulo.
-Titulo: .' NU° • e urigina.. trie'Senho
ornamental — ddê10 Industrial.
19 — "Nôvo e original desenho orginal desenho ornamental para tec.dos
em cóses cantrastantes e variadas, caracterizado por compreender mot:vos
representando littras dispostas em sentido vertical, tôdas da mesma largura,
isso é, de 22,5 nua cada, formadas por
meio de linhas muito finas, verticais,
cruzadas por linhas igualmente finas,
horizontais, resultando uni xadrez bem
miúdo, estampadas em uma côr vivaclara; estas listras são alternadas com
outras da mesma largura, porám de reserva de fundo. Todo o conjunto executado em uma só cór sôbre -.fundo
branco e estampa encoberta. (Total de
2 pontos) .
TERMO Ne 143.604
5 de outubro de 1962

• Requerente — Sociedade Anónima
Industrias Reunidas F. Nlatarazzo —
São Paulo.
•
Titulo — Nõvo e original desenho'
• . ornamental paia tecidos. — .Modelu
Industriai.

1) "N6vo e original desenho ornamental para tecidos", em oóres con.trastantes e . variadas ,. caracterizado
por- compreender' motivos representando automóveis e bandeiras dispasto irregularmente, apresentando os
automóveis a forma dos .carros de
corrida, alguns deles mu um motorista e outros com dois, carros
Is — --Nôvo rnodélo de anistie-o lu&tas estampados em 'três eóres diminoso", ,:aracterizado por duas caiversas, chapadas, com filetes prexas (1) e (2) de formato smralelepitos, vendo-se uma, cór neutra, tamacima
da
outra
pédico, situadas uma
bém chapada e cora filetes pretos,
ernpregfula para a formação das roe unklas por duas colunas (8) verticais.
das e das figuras dos motoristas
tendo a caixa (1). que é alongaila,nocujos deitalhes são realizados por
tizontalmeUte..-suas faces late ai forrnelo • de filetes pretos; as bandeiras
madas poi'. painéis (3) salientes, de.
são formadas de um xadrez preto
material transhieldo. em cujas porções
e branco e, cada -qual, prêsa a um
feltrais possuem mostradores (4) estimastro curto de' c6r.. viva com filetes
Azados do relógio com ponteiros (5): ; • 1 9 — "Nôvo e original desenho or....,
pretos; êsses motivos estão estampados seibre um fundo de cór viva.(t ainda por a caixa (2) ter suas faces namental p ara:. tecidos", em cõres coaclara, onde riscos de reserva do branlaterais formadas por painéis (6) trans: i tes,stl-tas e •k,Sadas, carezterizado por
co- dá peça formam figuras geomé?ácidos, nos quais séo aplicadas figuras compreender motivos represntando listricas irregulares, sendo éstes ,riscos
ou dizeres- publicitários, estando ambas tras verticais marcantes e formadas de
.
salpicados de pontinhos ela mesma
itss caixas unidas a um -suporte (9) cós clara, chapada, tendo por sobrepo .,.. 1 9 — "Nôvo se original 'desenho et, cór . viva-clara. Todo o coniunto
,mrtieal por meio de duas colunas (10) sição uma ceir em listras Finas tambám n - m^ntal paSa- tecidoa", em cesses coa- realizado em seis c15,.e sôbre fundo
verticais; sobrpostas a essaS existem tratantes e variadas, ca .racteriazdo por branco. — Total de 2 psn:o.s.
jnorizontale, . Crestai de 2 ponto+) .
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MARCAS D'EPOSITADAS
Pelsreseite Iteta dia ardrdo una • art. Ia" do Cddloo da Propriedade ~dal. Da data da ~dar& coategard a
zaaa• de IP eu para • dialeadataat• do y•dtete. ~acta atai pema podara* ~anatar atille opadOtaao Daparkmasasée
rtM al/leeleg t44as*5I.la1 prelndleadoe aret a etatieseio It• miara ~Md,
"meai ger, ravriftd644

~Ma •

Térmo n." 621,730, de 17-12-63
. depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
— Reproduções Grá ficas Ltda.
creme para limpeza da pele, e para base
São Paulo
de pó de arroz, esmaltes para 'unhas.
escovai para dentes, cabeio, roUpaa
En TOCOLUtt
cibos e unhas, fixadores para o cabelo."
pestanas, aios e bigodes, tivelas para
Classe 50
-•
Para distinguir: Impressos gráficos em o cabelo, glicerina perfiimada para uso
de 'toucador, grampos para o cabelo,
geral
para maquilagem, lança-pertum.:s,
"-ermos as.. 621.731 a .621 /33, de
ções. líquidos dentifricios, em pasta. 211)
.17-12-63
geleia de petróleo perfumara. lapa,
Metalúrgica "Soati" S. A
sabão em dane. _em alizar • 'em
'empó , ,
São Paulo
liquido& para ondula0o, permanente,
lixas para unhas. ¡nue. óleos para o
em pedras, para banho, brilhantinas,
COA TI
bandolinas, batons. cosméticos para o
zabelo. pestanas. ditos e bigodes.
Indústria Brasil ai ra arayons.
cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes. an
Classe 17
I Cabelo, pasta e pôs pari dentes. pertuBrochas e pincéis
ases, petróleo para uso • de toucador.
Classe 29
pastas e pó para as unhas,' pon-pons
Escovas, vassouras e espanadores • para pó de arroz. papéis pertumados,
Classe 18
carminados. e com pó de arroz. pentes.
Escovas para unhas, roupas e cabelo pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons, pó de
n.° 621.737, de 17-12-63
arroz
Pierre Grumbach
" São Paulo
Termo A.° 621.739, de 17-12:63
1-4 Manoel Vicente
São Paulo
^

DEGUISE
Indástria Brasileira
Classe 18

Para distinguir: Sabonetes scaluos, líquidos, pó creme, blocos e bolas. sabão em pasta e em barras. , sabão .em
bastões para barba — cremes . para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos labias
olhos e sobrancelhas, extratos, loce,..2
pomadas fixadoras . para bigode. comua.
ticos. brilhantinas liquidas e conaretas;
aguas de colonia a de toilette pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo. dentifricic eie pó,
liquido, concretos e em pasta. sabões
d&r,tfriclos, essen :ia s, talco per iumado
aclima para embe'esainento da- pele,
s!iaulpoo liquld,. tW, ou cotar :to. tem!,
coe e vigores r ara cabelo e pele dipl.
latórios em líquido, pó ou concretos.
pomadas, vernizes tabletes; latas, paz.
tu liquidos e esmaltes para - limpese
das anilas, águas de attina, sacheis para
parfumar quarto, em piatilhas.. tabletes
a . em pó. praaraaos líquidos. em pó e
pomadas para evitar o suor, vaselina
perfumada sais para banho :

ZANILDO
E
Z I NALDO
Classe 32
Albuns, •catálogos, folhetos, jornais, peças teatrais e cinematográficas, programas de televisão, programas radiofônicos, publicações em geral e revistas;
brochuras, livros impressos. papéis de
música e outros papéis impressos
Termo n.° 621.740, de 17-12-63
Super Sol S. A. Indústria e Copa-aio
de Aguardente e Álcool
São Paulo

Indústria Brasileira

'

' Têm() n.° 621 . 741, de 17-12-63
Confecções Leda Ltda.
São Paulo

-..

Têrmos as. 621.743 e 621.744, de
17-12-63
Condor Filmes Ltda.
Guanabara

Comodoro
•Phrlindria Brasileira
Clase 32
Programas e .peças cindam logra fical
Classe 50
Impressos
Timo n.0 621.745, de 17-12-63
Condor Filmes Ltda.
'
Guanabara

HEROS.
Clas.se 36
Arti6os da classe

cg)

'T'Crnio n.9 621.742, de 17-12-65
%avo de Alencar Pina..."
Guanabara

Classe 38
Classes: 8, 32. 33 e 50
Titulo de estabelecimento
Aros para guardanapos de papal
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
Têm° n.° 621.796. de 17-12-63
para retratos e autógrafos, balões inx
1......ausee,I Santa Maria Ltda.
cato para brinquedos) blocos para
•
'Qaran
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas,' cadernos de escre- FOrt118C15
ver, capas par adocumentos, carteiras.
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, cabras de cartão, caixas para paLaasses: •) e Ia
pelaria, cartões de visitas, cartões coTitulo
merciais, cartões índices confeti, cartolina, cadernos de papel rnelimetrado
Têrmo
n.°
621
.747, de 17-12-63
e em branco para desenho, cadernos
Manoel
de
Oliveira
Campos e Munia
escolares, cartões em branco. cartuchos
•
bdallah Helayel
de Cartolina, crapas planográficas, ea.
r„;uanabara
demos de lembrança. carreteis de 'papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ot, papelão, etiquetas, .falhas indicas,
fólhaa de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papeliClasse 33
nhos, papéis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão. papéis em branco
, Titulo
para impressão, papéis fantasia, menos
par borrar, paredes. papel almaço cem
Tii,aato n.° 621.748. de 17-1243
.1 --ricola Vara Cruz Ltda,
ou sem pauta papel creison, papel de
Santa Catarina
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado.
palel higiénico. • papel impermeáxel.
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho Impermeabilizado
papel para encadernar, pkael para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
pa p el celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar taNome comercial
baco. pa pelão, recipientes de papel, ro-

Santa Mi4

diti

Urano n. 9 621.738, de j7-12-63
Maklouf El Andari
São Paulo

IASABEL..

sIvo empregado na limpeza de metais e setas de papel, rótulos de papel, rolai
objetos, sabões em geral e sapenáceos, de papel transparente, sacos de papes
sabões em pó, m flocos, ,esponjaa de sergetinas; tubos postais, de carta°
tubetes de papel
limpeza

I Incl,Brasileira

Classe 46
Alve l a...a amidos, anil, água de lavaClasse - is
Para distinguir artigos de toucador e deira. água sanitária. cera para soalhos,
perfumarias em geral: Almíscar, água detergentes, esponja de aço, fósforos,
de beleza, água facial. água de lavanda. lixivia, lã de aço. pomadas para calágua de colônia, arminhos, água de çados, palha de aço, preparados paia
quina. água de rosas, água de elfaze- polir e limpar madeiras Vidros. fretais
lentilhas. em tractacos e em pílulas, e objetos, panos para polir e para lim•
cremes para barbem, cremem dental, , pcza, panos de esmeril e material abra

CO5--h

qricóIa

CrtiiLfclÃ

/

1282 Segunda-feira 27
Termo n.° 621.749, de 17-12-63
Conterciã1 Catanduvas Ltda.
Santa C.tarina

Comercial'
Catanduvas Ltda..
Nome comercial
Terirno rt." 621.750. de 17-12-63
Expresso Caçador Ltda
Santa Catarina

Dl R10 OFICIAL, (sSn'io 111)

aparelhos iecetores de sons. radias: re ros, logos de litigam. laqueias. leques
lays, redutores, radica tunug ra tos, ten, /luvas,
leams, • mantos meias,
tatos, rádios éara r,:turnove., maios, mantas maadriao mantilhas., pa
receptores, radies c .niugados ou . nac ietós. paias penhoar pulover, pelermas
cota . tonogra tos
rugas. poug,bes, po.din.ls. pijamas, pu_
nhos perneiras. ati.munos, regalos..
, Teimo n.° 621.755. de 17-12-63
robe de chambre, roupão sobretudes
Frigor-Eder 5. A. — Frigorifico
suspensórios, sardas de banho, sandálias
Santo Ai na ro
s-keaters. sborts sungas, stulas. $uai
bens. , SINC ks. tarei, toucas, turbantes
ternos, unilor:ines e vesndea

E R)

ExOresso
Caçador Ltda.'

Indústria Brasileira.

Classe II
•
Alcachofras. aletria, alho. aspargos
açucar. ann3entos paia animais. anuk.
amendoim. ameixas. amendoas. ` araruta
'Nome comerciai
arroz, atum. aveia avelãs, aeite. azeitonas. banhe. bacalhau. 'imas, balas.
17-1243
'Teimo n.° 621.751. de
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha.
•
PrigorifiCo Tirol Ltda.
cate em pó e eia grau. carbairso. canela
-Santa Catarina
em pau e em pó. cacau. ..arnes, chá
caramelos chocolates. confeitos, cravo,
ceteas. cominho, creme de leite, cremes
. alimenticios, croquetes. compotas. can
gica. coalhadas, castanha. _rola. condimentos para alimentos colorantes.
Nome comercial
chouriços. dendê. cióces. daes de Jru.
Teimo n. 9 621.752, de 17-12-63
tas, espinatre. esseticias alimentares em
Laboratório Grosso S. A
padas. ervilhas. ensovas, estiam de :o
Guanabara
mate. farinhas alimentícias favas at
calas, flocos, tareio. termentas [cila°
tigos, frios, trutas secas. - racurais e eis.
talizadas. glicose. goma de 'baseai go-.
duras, grânulos. 'grão de oico gelatira
Çk ulabada. geleias. herva fore herv:
Laboratório Qross S. M.
mate. hortaliças. lagastaa ínguas- ',-te
umderisado. leite em pó egumes em
Rio de Jangiro
cunserva. lentilhas, linguiça. ouro: mas
saa alimentícias. mariscos. .uanteiga
INDUSTR I À BRASILEIRA
margarina. marmelada: ~ardi° maa
Ia de tomate. mel e melado, mate, masClasse 3
sas para . mingaus. molhos. mola-aos
Um produto farmacêutico medicinal, in- Mostarda. mortadela; nós moscada no
dicado cano medicação psicotrópica
zes: óleos comestíveis. ostras 3vai

Frigoribgo Tirai Ltda.

Anatriurn

Termos na. 621.753 e 621.754, de
17-12-63
Casa Radiolages Ltda
• Santa Catarina

-

A1),.i de 1954

•

Radiolages
Indústria Brasileir a

•

AGE

INDUSTRIA 9RASILEIRA
" Classe 50
Para distinguir. Impressos paia ua.
em: cheques. duplicatas, envelopes. faturas. Maus promissórias, apel le cor.
respondência e recibos. , impressos eir
cartazes. Placas, tabuletas e veículos,
- Para distinguir: impressos para usc
em: cheques. duplicatas, envelopes -Ia
turas. nõtas promissórias, apel de cor
respondência e recibos, impressos co
cartazes, placas. tabuletas e veiculo%
bilbetys impressos .
Termo n.° 621.758, de 17-12-63
Age
%Imóveis Limitada
São Paulo
•

AGE- IMOVEIS
'LIMITADA

cc

detritos e eletrônicos, partes e peças
dos mesmos: Alto-falantes, antenss,

agulhas para fonografos. aparelhos de
. Indústria Brasileira
alta-fidelidade, amplificadores de som,
bobinas para rádios e televisõe.s, apare. Classe 46
lhos para controle de sons, chaves de
tomadas: chaves automáticas, chaves Sabão canum e', sabão comum em pó
para antenas e fios terra. comutadores
Termo n.° 621.735. de 17-12-63
condensadores aparelhos de comunica
Dies
— Dist r ibuidora. Importadora e
ção interna, disccN wavados, chaves
Exportadora Ltda.
de ondas, Chaves de alavancas; chaves
São Paulo
elétricas, chassis para rádlos..diali. tapaClasse 36
relhos de 'intercomunicação, aparelhos
de frequencia modulada, fonografos, fios Para distingu ir: Artigos de-vestuários

.0 TLO
Incliistria Brasileira
Classe 46
Perfumarias -em geral: Altniscar, água
de beleza, água fatiai, água de lavan•

da água de colonia, arminhos; água de

quinas, gua de rosas, água de alfaze-

mas. amonia esfumada, liquida, em pó,
em' pedras. para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, costet..:as, para o
cabelo. pestanas, cílios e bigodes crayons,' creme para limpeza da pele e
Termo n.° 621.760, de 17-17-63
"Rembrandt Stúdio - Pinturas Artísticas para base de pó de arroz cremes para
a pele, carmins, cheiros eia pastilhas,
em tabletes, em lentilhas, em torciscos
e em pilulas, cremes para barbear, cremes dental, depilatorlos, desodorantse,
dissolventes, essências, extratos, eitoIa para perfumes, esmaltes para unhas,

REMBRÃNDT:

Classe 33
Molduras e quadros de pinturas .
•
artísticas
Termo n.° 621-.761, de 17-12-63

(Prorrogação),

Mvrta S. A. Indústria e Cmaércio
Guanabara

a roupas feitas em geral: Agasalhos,
PRORROGAÇÃO aventais, a/gprcatas, anáguas, blusas
botas. botinas. blusões, boinas babadouroa, bonés, capacetes. cartolas carapuças. caseias:), -.coletes. capas, cheias,
LO SCHIAVO
cachecol., calçados. chsteups,. cinto',
cintas, combinações corpinhos. calças
Jratistria
de senhoras e de crianças, calções, calcais, camisas, camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas, olarinhos. cueiros
Liasse 43. salas, casaco& chinelos dominós. echar.
pe., fantasias fardas para militares co Para . distinguir rtigos . de ,,:toricador
fraldai, galochas. g-avatas, gor perfuniarias' 'em,, geral: 1:iija;; água
•

PRORROGAÇÃO

Termo n." 621.759, de 17-1243
Cuca Drive In Ltda.
São Paulo

CUCA

Termo n.” 621.756. de 17-12-63
Sampro Ltda.
Paraná.

Termo n. 621.762, de 17-12-63
(Prorrogação)
fv.lyrta S. A. Indústria e Comércio
Guanabara

Nome comercial

pães. patos, pralinés. pimenta. pós para
pudins, .pickles, peixes. presuntos. patês. petit-pois. pastilhas. pizzas. - pudica;
queijos, rações balanceadas para ..amINDUSTRIA BRASILEIRA
mais, requeijões, sal.. sagu sardin!ms
sanduiches, salsichas. saloias sapas enClasse 50
latadas. sorvetes. sucos de r.csnate e de
frutas: torradas, tapioca. tamaras, talha- bnpressoa para uso em: thegta..., durim. tremoços. tortas: tortas para ali- plicatas .envelópes,- faturas, notas promento de anknais e aves, torrares. tonel- missórias, papei de correspondência e
' chibo; vinagre
recibos, impressos em cartazes, placas.
tabuletas e veitulos, bilhetes impressos

Classe 6
Máquinas de *costura
Class'e
Para distinguir . Artigos e apareihos

para eletricidade e fios terra, aparelhos de frequencias mpduleda, fusiveis,
fitas magneticas geradores automáticos,
geradores estatico e elétricos de alta
Srequencia que funcionam com válvulas,
iaterruptores. imana permanentes para
rádios, gravadores de fitas, gravadores
de discos, aparelhos luminosos, lámpsdas, isoladores de corrente, microfones,
mostradores de rad'," máquinas falas„-,r• tas pilhas secas, pilias
• elétricas, Algo,
pick-upa, para-ralo., potenciómetros„ea:
calas ,de video, resIsteecias elétricas,

Teramo n. 9 621.757, de 17-12-63
Age — Imóveis Limitada
São Paulo

de beleza. aijua agita ae lavanda.
agua de colorira, arm.utios. agua de
anula, agua de rosas, agua ds eltazearsis.- amoraa pertuniada lialrida em pu.
em pedras, para banho; &rilha In, nas,
aandelinas. Oa tons, cusitiett.o2, para o
cabeio, pestanas. cthos e bigodes.
ra'on5, cremes para a "pele, carmins,
crieiros an -pastilhas. cai taoletes. em
ientlihas. em trociscos e em ()nulas,
cremes azara Jarbeal. crunes dental,
depilatórios. desodorantes, .aissolventes.
esscncias. extratos. estojos de pertumes.
;xaile para ampeza da pele, e para base
de po de arroz. esmaltes gata uni is
esLovas para dentes, cabeai: roupas.
álios e unhas. tixadores para o cabelo.
pestanas, cabos e bigodes. t.vetas para
o cabelo: glicerina pertutnada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança -periumes.
.;Oes. liquides dentitricios, em pasta. da
geleia de petróleo perfumada. lápis,
sabão em creme. em elixir s em pó.
líquidos para ondulação. permanente.
Lixas. para unhas, laque. óleos para o
cabelo, pasta e pós para lentes, pariucnes: petróleo para uso de toucador.
oastas e pó para as unhas; .pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
pomadas perfumadas para o embelezamento da ciais, pon-pons, p6 de
arroz

escovas para dentes, cabelo, roupas,
cilia& • e unhas, Sixadroes para o cabelo.

pestana, eitos e bigodes,' fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de • toucador, grampos para o cabelo.
geleia de petroleo perfumada, lapis para maquilagem. lança-perfumei. loções,
dentifricios em pasta, em *abão em creme e em elixir e em p,
liquidas para onthdação. permanente,
lixas para unhas. laque,;Aeos para o
cabelo, bastas e -Pás para dentes, perfumes petroleos para uio de toucador,
unhs! pn-pons
pastas i e was6a. isat
"tilados.
paia pró dl 'afr znáPeis:
•caelnialsos tos pis de asp., _pentes.
pomadas erfumadas ara o embelezamento -da _cutia, on-Ons
• pó de usos, pastas
dentifricias, porta-pó d earroz, portaperfumes, rouges. redes para o cabelo,
sais perfumados , -para 'o banho, sabões
sabonetes, Perfume em massa, em
barra. 'em bastar,

•
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Tèrmo ri. 621.763. de 17-12-63
Myrta S

( Prorrogação)
4.Inch:latria e Comercio
Guanaharr

,RORtiocgÃo
MEIGUICE
Indástria Brasi lei rA
Classe 45
Para distinguir: sabonetes sólidos, liquido& pó creme. blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba — cremes para o
rosto e barba,' pinturas em líquido, pó
ou concretas para coloração dos !abica,
olhos e sobrancelha* extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode. cocoteticos, brilhantinas liquidas e concretas.
aguas de colonta e de totlette. pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tialiquido, concretos e em pasta. sabões
turas para cabelo, dentitrido em pó
de:lb/ridos, essencias, talcu perfumado.
águas para stnt i lesarnenta da pele,
slualipoo liquida pf ou coa.;:cto. tiSniItar'ricut em 1 ni-dc,. pó AI concretos,
pomadas, vernizes, tabletes. Japis, paztal. liquidos e esmaltes pa b limpesa
da. uohas, agua' de quito* s ' duos para
perfumar quarto, ens pastilhas. tablete.a
• tia pó. prearadoz llvicl as em pb e
pon atlas para o vitar a Suar vaselina
perfilai ,L1.1 sais p ua unho

sachet de talco (tale sachetj. pó de
talco pó para banho, pó para empoar,
bases para maquilage e bases para pó,
preparados para limpeza de pele em
rs5rma liquida. de creme e de pó. tais
como creme ara limpeza, cremes lubrificantes. cremes smaciadores de tecido.
cremes para bases de maquilage. creme
pare a pele, creme para as 'mãos. creme para os Olhos. mascaras de eterna
rosa. adstringentes, reErescador para a
pele, loção para a base de mactudage.
loção para dar firmeza a pele preparados especiais para cabeças de negro;
máscaras e preparados para tingir a
pele, tais çorno carrnin (muge) em fórma de creme. maquilage (inaketip), ba.
se. loção para bronzear, canal') (reage) ."parfet.' , maquilage (makeup) para
a perna; prepa:ados para maquilage
(makeup) dos olhos, tais como lápis
para Os . olhos, embelezadares para os
dlios, sombreador para os olhos; loção
embelezadora; desodorantes em forma
liquida e de creme; sais inhalantes. sais
basho, sabão para banho, brilhantinas.
preparados ara tratamento das unhas.
e envólucros contendo - um sortimento
de preparados de beleza necessários para tratamento especificas da plee e recipientes de carmin (rouge), pó
de arroz

TT

IN

Classe 1

Produtos quániCOS para purificação de
•
líquidos .
Taro n. 621.765, de 17-12-63
( Prorrogação)
Farbenfabriken Bayer Aktiengesell s c h a ft
.
Alemanha

„Nibre

Classe 13
Abotoaduras para punhos, aguas marinhas lapidadas, alfinetes para acia.aar
vestuários. de- metal precioso, semiadorno. balangandans. berloques, briocos. broches. colares. contas de metais
ou pedras reciosas ou aeiri-recios.is e
suas imitações usadas como adornos
ou na contecção de bilouterias, correntes de uso individual ara adorno diamautes lapidados esmeraldas lapa:fadas.
medalhas com sou°, putseirat safiras
Wiadas, topázios a:iodados tura:artai
lapidadas e turquezas lapidarias
Termo n. 621.770, de 17-12-63
(Prorrogaço)
Cia. Wetzel Industrial
Santa Catarina

•
Classe 1
Produtos quitnicos para a indústria
"
Terrno n. 621.766,
de 17-12-63.
. •'
(Prorrogação)
}dans Schwarzkopf
Alemanha

PRORROGAÇAO.
• .— .•
1

_O '•

BO N AW E LL
Classe 48
Para ,distinguir: Crena para iaarbear.
sabão para barbear, dentifrídosm,aabbes
de toucador -pentes esponlas parra toticador, ,perfumes. cosméticos. águas de
colônia r de toucadoi ; , cremes de toucador, loções. carmin ( rouge 1, bastões
para os lábios (batons), pó para O ros•

Classe 18
Armas e man:0es
Termo n.° 621.774, de 17-12-63
(Prorrogação)
Produtos Químicos Ciba S. A.
Guanabara
'
• PRORROGAÇÃO,

NEPRESOL..

PRORROGACÃO

indústria Brasireira
Classe 3
1.1m produto farmacautico dotado (ft
sobre a pressão sanguinea
Térmo n." 621.775, de 17-12-63
(Prorrogação)
Produtos Qiiimicos Ciha S. A.
Guanabara

Classe 8
R elóain

exclusivamente de pulso e
• bolso
4-'
Termo n. 621.768, de 1742-63
(Prorrogação)
P a ,•irsmaria Colognelles S. A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira

n"

Termo n. 621.773, de 17-12-63
(Prorrogação)
liasenclever S. A. — Ferragens
Máquinas
Guanabarr
á.

RORROGAÇÃO.

(asse 15
Subo comum
Támos ns. 621.771 e 62-1.772. de
17-12-63
(Prorrogaço)
Fortes — Fornecedora Testi] S. A
Guanabara
•

Colognette .

Pa0fatOGACÃo

1Ztf3

pfkoRROGAÇÃO

Termo n. 621.767, de 17-12-63
( Prorrogação)
N ., sao jeannin S. A
Suiça

Termo n. 621.764, de 17-12-63
(Prorrogação)
rarbenfahriken Bayer Aktiengesellschaft
• Alemanha
PRÔRROGAÇÃO'

c ABBOB.A

Termo a. 621.769, de 17-12-63
( Prorrogaço'
Kollinar ts Jourdan A. G.
Alemanha

^ora ae 1909.

Classe
Para distinguir: Sabonetes sólido. liquido., pé: creme, blocos • bolas, uRb em pasta e em barras, -sabão em
bastões., para barba cremes para o
mato e barba. pinturas em liquido, pó
ou concretas. para coloração dos lahlos.
Olhos e sobrancelhas, extratos, loçóes,
pomadas fixadoras para bigode, coarcteticos. brilhantinas Ilquklas e concretas.
aguas de colônia e de toilette, pó de
arroz. comprimidos e em tabletes. tinturas para cabelo. daatifricio em pó
concretos e em pasta. , sabões
dentihielos, useaciaa, Mito perfumado.
águas para embelesamento da pele:
shmakoo'liqu:da.‘ pé ou concreto, tórd•
coa e vigoras rase cabeia e pele _ depilatkr:rs em quido. pé eu concretli
pomadas, vernizes, tabletes, lapis..pas•
tas. líquidos e esmaltes para limpesa
das unhas, dguasi de quina sacilets ,ara
perfumar quarto. em pastilhas, tabletes
e eM. pó..prearados 9 4uidos em ph e
Dou adas para -vitar o suar vassl!no
,
perfumada' sais aar, har.Iln

mrptcait.JAÇÁQ

!kis&
INDUSTRIA FIRASILEIRn r
Clame 12
Pios de. algodão, Unhamo, celulose,
luta, linho, lã. fios plásticos, fios desãda natural ou raion -para tecelagem,
para bordar, paar costure, tricotageen
e para croché, _fios e linhas de tóda
• espécie
Classe YI
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, cokhas, co.
betares, esfregões, fronhas, guardana.
Pos, 10908 bordados, Jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas; panos para
cozinha e panos de pratos, toalhas de
rasto e banho, toalhas de mesa, toalhas para tentar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarni-'
çóes para cama e tesie, toai/linhas
(cobre pão)

PrxuRROGACAO -

ESOMID
Indústria brasileira
Classe 3
produto farmacêutico bloqueadcr
ganglio-plégico .
Ttrni on.° 621.776, de 17-12-63
(Prorrogação)
Produtos Químicos Ciba S. A.
Guanabara

PRORROGACki

NUPERCAÍNÀ
1;
dústj1a B;;:iii
'
CSasse 3
Um produto farmacêutico destinado ifitS
tratamento de 'hemorroidés, Alcarce
rico\tas, derniatous. picadas de' Isiltd
les, queimaduras, afite= safar e 'imolai
semelhantes
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Termo n.o 621.777, de 17-12-63
(Prorrogação)
banco Irmãos Guimarães S. A.
Guanabara
-

,PRORROWAO,

•

Classe 33
Insígnia
Têm° n.° 621.778, de 17-12-63
(Prorrogação)
Fr/ed. Krupp.
Alemanha

PRORROGAÇÃO -

Termo n.° 621.781, de 17-12-63
Antonio I. Santo/
Guanabara

CA TETE,
Classe 1u
Para distinguir: Móveis era geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou niSo, inclusive móveis para escritório. Armários, arm. ários para banheiros e para roupas usadas, almofadas. acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares. berços. biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jar
dim e praia, conjustos de
armimios e gabinetes para copa r cozinha, camas cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
'avisam molduras para quadros portarei-..toa, poltronas, poltrona•-earbs,
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Classe 5
Orço em bruto, aço preparado, aço doce
Tênnos os. '621.782 c 621.783, de
iço para tipos, aço fundido, aço par*
17.12-63
tialmente trabalhado, aço polido, aço Photokina — Aparelhos Fotográficos e
refinado, bronze, bronze em bruto. ara.
Cientificos
ares lisos e farpados, bronze de rosaGuanabara
Janta, bronze em pó. em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado
cobalto em bruto ou parcialmente tra
balhado, cimento metálico. cobre
bruto ou parcialmente trabalhado. cal-Classe 8
taças, estanho 'em bruto ou parcialmente
Aparelhos de uso comum; etc.
trabalhado, ferro brutã ou parcialmente
Classes: 1, 8. 10. 28 e 33
trabalhado - ferro em barra, em chapa
Titulo
fundido, maleável. manganês. gusa, velho. gusa, temperado, maleável,
Temo n.9 621.784, de 17-12-63
minas para fechaduras. funis, furadores.
Bebidas Naná S. A.
latão em vergalhôes. aluminio alpaca,
Minas Gerais
ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, lima.
lhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, nlquel, ouro
páldio, papel estanho, platina.o,
de zinco, prata. solda,. tungstni
zinco corrugado, zinco liso e
em fõlha

PHOTOKINA

Vamo n.° 621.779, de 17-12-63
(Prorrogação)
'Fl arbv,"erke Hoechst Aktiengesellschaft
votar/. Meister Lucius fi Bruning
Alemanha

PRORROGAan

MON

Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais:
caldo de cana, caldos de frutas; girara iais refrescos. refrigerantes; soda; xaropes para refrescos

Tèrmos ns. 621.785 e 621.787, de
17-12-63
.
Classe 3
Madequimica S. A. — Indústria de
Madeiras Termo Estabilizadas
Medicamenro indicado no tratamento
Rio Grande do Sul
das moléstias causadas pela infecção
do sangue
Térmo n.° 621.780, de 17-12-63
(Prorrogação)
Asia-Werke Aktiengesellschaft Chemische Fabrik
Alemanha

a4CatlittliC!)
indístrlivirsiaa

Classe 21
Para distinguir: , Artefatos de material
plástico/ e de nylon: Recipientes falteicaldos de material plástico. Peva:Menem
-E,D
S
1
k‘ST -Aers' ~leccionados de substancias salsala e vegetais: Argolai, açucarem,
aretaçées para óculos, bules bandeias,
Classe 3
bases para telefones, baldes. baeta&
Uma mpecialidade farmacêutica (Anil- bolsas, caixas, carteiras, chapas. cabos
patun6dico-tedativo),
para ferramentas e utensIllos, cruzetas,

çPRORROG-iU-0,,

a.

caixas para acondicionamento de ali.
mentos, caixas de material plást,co
tinhas, capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais para veias,
caixas para guarda de objeta cartuchos,
coadores para chá. descanso para pra
tos, copos e certinhos de plástico para
sorvetes, caixinhas de plastmo para sorvetes. colherinhas, pasiattaa. garfinhos
de plásticos para sorvetes, torminhas
de plástico para sorvetes, discos de
mesa. estojos estojos para óculos, embalagens de material - plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras. enfeites para automóveis. escoadores de pratos. massas antiruidos, formas para doces, fitas isolam
tes. filmes ' virgens, tios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras
guarnições para porta-bloaos guarnições para equiclificadores e para batedeiras de trutas e legumes. -guarnições
de material plástico para utensílios e
'objetos. guarnições para bolsas, garfos:
plásticos. lancheiras. mantegueiras. ata.
las, orinõis, prendedores de roupas. pu.
zadores para móveis. pires. pratos. paliteiros, pás de cosinha. pedras pomes arficiais. porta-pio. pulseiras rara relógios. protetores para documentos. puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-n,queis. porta-not es,
porta-documentos. placas, rebites. todinhas, recipientes. suportes, suportes rara
ladrilhos e adesivos para azeleims
peças, carretéis para tecelagens e guarnicões de material plástico para indústria tertil.. colas usadas nas Indústrias,
guardanapo.s. saleiros, tubos, agalas,
tubos para ampolas,. tubos para seringas, travessas, tipos de enaterial plástico. sacolas, sacos, saquinhos. vasilha.
ares para acondicionamento, vasos xi.
caras, colas a frio e colas não incluidas
em outras cl iscas, para borracha. para
' curtumes, para marcineiros, para carpinteiros. para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, CM pó, em disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar.
rebotas.. adesivos para tacos, adesivos
de calçados
Classe /6
Para distinguir: Materiais para construMID.re 'sessernefarta isagaeaoaap a sag5
galerias para cortinas.- jarros. laminados
para baterias, coadores.- eopos. canecas.
colheres, coachas, cestas tiara pito,.
areia. azulejos, batentes, balaustres. blocos de cimento. blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturat caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas -d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações pranoldadas, esfuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de- metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas. Material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes..madeiras para construções, mosaicos; pro=
dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. Pedregulho, produtos betuminosos, impermeabillzantes, liquido' ou sob outras formas.
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento-ougesso para tectos e paredes, papel
pára - forrar casas, massas anti-rutdos
para uso nas construções, parquete:,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tiloloa, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de dmento, vigas, vigamentos, vitrõs
Clame 1
Para - distinguir., Absorventes, acetona,
ácidos, atue:tateai. , e coloração de
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bras, tecidos, mauros e -celulose; água
roa, alcool, albumina, aniliaas, alunien,
alvaiade, alvejantes industriais, alumia:o em pé, antoniaco, antf-facrattaate.,
anti-oxidautes, anil-corrosivos, aati- detergentes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada ara lhas .
industriais, aninha; banhos ara gabam.
zaçáo, benzina, benzol. betumes, bicarbonato de sódio de otássio; cal virgem,
carvões. carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas. composiçõea
namoras de incêndios, cloro, corrostvos, croma tos, corantes, (remotos; dela
corantes; desincrustantes • dissolvente.;
emulsões fotográficas, enxofre, tur. esmaltes. estearatos; fenol, filmes sensilsia
azados para fotografias, fixadores, fluidas para - treios, formo], tos‘atos industriais. fluoretoa. fundente: 'para solda;
galvanizadores gelatina para fotografias
e piaturà. giz, glicerina; hidrato& bidrosutil toa; ira permermilizaa tes, iodarem;
lacas; massas para pintura, magaásio,
mercúrio; nitratos, neutralizadores, attrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para pintura. óleo de linhaça; produtos
quiusicos para impressão massa industrial; papeis . ernuisionáveis. para a fotografia, papeis de turnesol, papeis bebográficos e reliocopista. peliculas
veia, papeis para fotografias e análises
de laboratórios, pigmentos, potassa. pés
metálicos para a composição de tintas.
preparações para Mitografias. produtos
para niquelar pratear e cromar, praiatoa para diluir tintas, prussito; reativoe,
reprovadores, reveladores; sabão neutro.
saia, salicilatos, secantes. sensibilizavas,
silicatos, soda caustica, soluções quinascas de uso . industriai, solventes, sulfatos: tintas em pó, liquidas, solidas ou
pastosa para madeira, Amo, paredes,
coas,...-uções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose. .barcos e veiculo& Solca industrial, thiner; vernizes; :arca*
Térino n.° 621.788, de 17-12-63
ontas Schelble Ltda
Rio de Janeiro

Piranha
Indústria Brasileira
•
Clapse 11
Discos gravados, brocas com pontas de
abrasivos e frases
Têmnos ns. 621.787 a 621.791, de
17-12-63
Detergentes Deterbras Ltda.

Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir% Sabonetes- s641dos,
quidos, pó. creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba
cremes para g
rosto e barba, pinturas em liquido, p4
ou concretas para coloração doa labias,
olhos e sobrancelhas, extratos locleas
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pomadas fixadoras para bigode. coseuticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pé de
arroz, comprimidos e em tabletes, tintaras para cabelo, dentifrício em pó,
concretos e em pasta, sabbet
deutifriclos, essencial, talco perfumado,
aguas para embe l esamento da pele,
shaa cso líquia pe ou concreto, tônicos e vigores para cabelo e pele, depilatórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas. vernizes, tabletes, Mpis, pastas, líquidos e esmal ,es para limpesa
das -tinhas, - ágaas de quent sacheis para
pe. , fumar quarto. em pas'ilhas, tabletes
e em pó, prei-ados iiceidos, em p5 e
pcn edaspara evitar o s ,or, vaselina
mada. saia para banho
perfu
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados. palha de -aço, -preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos. panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na IDEpeza de metais e
objetem, sabões em galeallaa saponaceos,
velas e velas . a base de esmailaa,
flOCOs.. esponjas de.
sabões e m P ó . 'm
limpeza
Classe 32
Almanaques, anuários. • eibuns 'impressos, cartazes, catálogos. Ornais gacio
uaia e estrangeiros, publicações impressa': S, eViStatt. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e cinematograficas
e revistas impressas
Ténno n." 621.792, de 17-12-63
( PrOrrog ação)
COMérd0 e Indústria I-1. Jordan S. A.
Santa Catarina
PRORROGÂCÁCI
teeofita""
Inauserm aras:Mr.

.

lattC10 • iita5$13111 n. Jordan I.
mt ivIlla

• santa cataarera

Classe 11
Erva-mate
•

Termo n." 621 .793. de 17-12-61
Abraham Pelmanas
São Paulo

Carrossel
Indústria Brasileira

coa, aparelhos para recepção, reprodu.
çalo de som e sônico*, aparelhos automáticos eléétricos de passar, aparelho*
para espremer frutas e legumes, aparélhos de alta tensão, aparelhos de proteça° contra acidente de operários,
aparelhos *fiadores d eferramentas,
aparelhos distribuidor(' de sabão e de
desincrustantes para instalações sanita.
rias, aparelhos esterilizadores, aparelho,
c instrumentos usados na engenharia,
agrimensura geodesia, aparelhos gruta
ficadores. aparelhos de análises, aparelhos ozonizadores, aparelhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e estabifixadores da pressão e do fluxo de gases e líquidos, aparelhos para salvamento -e para sinalização, aparelros
pira escafandristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos para combater
formigas e oulras pragas, `aparelhos automáticos &danados pela introdução de
molas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir comestíveis, aparelhos espargi.
dores, aparelhos e instrumentos de calculo, aparelhos para observações aluaicas, aparelhos tesmosta tos, aparelhar
P ar a natação, aritonômetros, aspirado.
res de pó. aerômetros, acendedores elétricos, alto-falantes, amlifica dores elétricos, ao:assadeiras, antenas. batedei.
amplificadores elétricos,. , awassadeiras,
antenas oatedeiras. balança comum e
elétrica. barismetiob baterias de acuam.
ladeares, binóculos, !Ma l as b. binas, ao.
binas de taduçao. ex . -evo ís.ra fins cura.
tivoa. acabes de c.a n ipainhas elétricas
euatas o edidoras besinas, teasolaz, ba •
caias 'tricas, bules e ésrao., caixas de
desce ae, carna-as fngorificaa e lota.
gráficas, cafpainhas elétrica', chassis de
rádios, chaves elétricas, cinematógrafo:,
cronógrafos, cronómetro'. combustores
de gás, ridómetros. cristais de rádio,
condensadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, -chaves auto.
miticas. capacitores de bloqueio. caoscttores eletroliticos, calibradcies, dis-.os
para telefones, discos gravados, diais,
desper ta dores , enceradeiras matracas, engenho de assar carne. espeleos óticos.
esticadores de luvas, espelhos de piás.
ticos para eletricidade. eskerilizaderes,
xantores de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos harantes.' filtros para óleo, filmes falados, fogões,
fogareiros, fusíveis, faróis ea1/10 &cesseirios de veículos para sinalização e para
iluminação em geral, filmes revelados,
Fôrmas elétricas, fervedores, trigorificos.
fotómetros, fio* elétricos. filtro. de In.
terferencia, fonógrafo*, garrafas temiam,
geladeiras, globos para lampsdaz, globos
para lanternas, globos terrestre' para
ensino, gravadores, holofota incubadorea, indicadores de vácuo, iestramentos
de alarme, Interruptores. limpadas Incandescentes, limpadas mame. lentes.
liquidificadores, maçaricos para soldar,
caldear e cortar, máquinas de fazer
café, mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores, tostadehas,
par para fotografias, válvulas para ráMos, válvulas . de descama:, aidvulas de
redação, vacueimetroa, velas elétrica',
válvulas de vácuo. vtaitliadores

Classe 8
Abaixa luzes d elarnpiao, abafo:ars,
acumuladores acara:Saleiros, amperes:tetroe, amortecedores de rádio e frequência, anemómetros, aparelhos de televisão, aparelhos para iluminação, hadasive os considerados acessórios de veIculos. aparêlros para anúncios mediaicoa, aparelho* aquecedores e medidora.,
aparelholi cromográficos. aparam de
barbear elétricos, aparélhos registrado
ris e medidorzs de distâncias, apari-1
Timo n." 621.791, de 17-12-63 •
lho. para purificar água, aparêlhos de
Armando Gabe. •
sinais la pelantes.. aparelhos reguladoRio - Grande do Sul
res de gás aparelhos de galvanoplastia,
aparelhos -didáticos, nrêlho* cinemar
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular gás, aparelho" para
separar café, aparelhos para aquecer
edifícios. apacelhos para experimentar
Indústria Brasileira
dínamos, aparelhos para destruir baseto.. aparèlhos náuticos .dentIficos, apa.
Classe , 50
rélhos de ótica, aparelhos pulverizadores, aparelros para aquecimento de Para alstinguir: O timbre da reatiiente
água, 'aparelhos geradores eletroquIred. usado em papéis de carta, papéis de

!aro
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oficio, cartões comerciais e de visitas, • Tênis° a.° 621.802, de 17-12-63
envelopes de qualquer tipo, faturas, du- Sociedade Italiana de Beneficência
plicatas, letras de cmbio, cheque:, notas
Mútuo Socorro
.apólices,
promissórias,
debêntures,
Guanabara
ações, folhinhas, passagens aéreas, ferroviárias, rodoviárias, maritimas, bem
como bilhetes de sorteio

[HOSPITAL'
nT ALi AN O

"u ktinos na. 621.795 e 621.76, de
17-12-63
Buarque Cia. Ltda.
- Guanabara •

Classe 33
Titulo de estabelecias:mia.
:1-ermo n. e 621.803, de 17-12-63
Orfeo Demente° Musacchio
Guanabara

-

C ,10

!ITALIANO,
Classes: 6, 21 e 33
Insígnia
Classes: 6, 21 e 33
Sinal de propaganda

Classe 3‘à.
Titulo de estabelecimento
Termo n. 9 621 .804, de 17-12-6'
Orfeo Doinenico Musacchio
Guanabara

Têrmos ns. -621.797 a 621 .799, de
17-12-63
•
Les Laboratoires Bruneau E, Cie.
França

, CLUBE

RIMEM

iTALIANO1

.lasse 3
Para distinguir genericamente produtos
farmacêuticos, de sua indó cri e
comércio
Classe 48
Para aistinguir genéricamente produtos
de uso na higiene pessoal
Classe 10
Fios de sutura, taduras e agulhas, usadas na cirurgia
Termo n.° 621 . 800, de 17-12-63
Alberto Ch c rem
Guanabara .

Classe '33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 621 . 805. de 17-12-63
Orfeo Dotnenico Musacchlo
Guanabara •

CASA D'ITALIA.
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo ti." 621 . 806. de 17-12-63
Orfeo Dornenico Musacchio
' Guanabara

rTALCLUBri
Classe 33
Mulo de estabelecimento
Termo n.° 621 .807, de 17-12-63 .
Salomão Schor
Rio de Janeiro
'1,11ORROGAÇJ1Q

Afiam 48 •
Sabonetes • •

FLUMINENSE
.

Tirano n..° 621.801, de -17-12-63
Sociedade Italiana de Beneficência e
Mútuo Socorro
Guanabara .

SOCIEDADE ITALIANk
DET BENEFICÉNCIÇÇ
MOTIOISOCOR19:
.
Nome civil

gasSe 35
Tatuo de estabelecimento

• Termo as. • 01.808 de 17-12-63
Obra de Assistência Aos Portuguiaell
Guanabara
•

,EDIFÍCIA
E
1

Clame .33

Tliglo de estabelecimento
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Tirmo n.° 621.809. de 17-12-63
raplez S. A. Engenharia Indústria o
Comércio
Guanabara

Timo n.0 621.815. de 17-1243
'• Co:loa Frteach.
Guanabara

I.

Seção III)

Abra de 1964
Tártno it.° 621.826. de 17-12-63
Trans portes Rodoviários Colúmbia
S. A.
São Paulo

Termo a." 621.820, de 17-1243
Moita 8 Cia, Ltda.
Rio de Janeiro

O OBSERVADOR "KREDIKLASS"
Classe 32

COLUMBIA
INDÚSTRIA BR A.SILEIRA"

Indústria Brasileira

Para distinguir: Jornais. revistas e puClasse 21
•,
Classe 36
blicações em geral albuns, programas
Para distinguir: Artigos de 'vestuário. Para distinguir: Veículos e suas partes
radiofônicos,, peças teatrais e cinemato- de toda sorte, inclusive de esporte, e integrantes: Aros para bicicletas, - autográficas, a saber: albuns, lotaals, pumóveis, auto-caminhões, aviões, amorpara crianças
blicak>es em geral, programas radiof6tecedores, alavancas de câmbio, barcos
• nicos, progiarnas televisionando., peças
breques, braços ara veículos, bicicleTérmo n.° 621.821, de 17-12-63
teatrais e cinematográficas, revistas
• Classe 16
Motta El Cia. Ltda.
- tas, carrinhos de nião e carretas, cami....._
Artigos da classe
Rio de janeirn
nhonetes, carros ambulantes, caminhões'.
Termo a.' 621.816, de 17-12-63'
garros, tratores carros-berços, carrosNova York Publicidade S. A.
Tèrmo n." 621.810, de 17-12-63
tanques, carros-irriga dores, carros, car•
Guanabara
uteo Americano de Crédito S. A.
roças, carrocerias. - chassis, chaas cirGuanabara
culares para veiculos. cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços. para veículos, direção. desliClasses: 36 e 50
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleClasse 32
Para distinguir: artigos de vestuário, vadores para passageiros e para carga
Ahuanamaes anuários. álbuns irares de tôda sorte. inclusive de esporte, e et:gates para e-,rros. eixos de direção,
nais e estrangeiros, publicações 'mores para Crianças. Papéis de cartas. enve- 4reios, fronteiras para veículos. guidão,
sas. revistas. Propaganda em rádio. lopes, cartões comerciais e de visitas. locomotivas, lanchas. motociclos, molas.
televisão. jornais. programas radiofôni faturas, duplicatas, recibos, letras de motocicletas, motoca as, moto furgões,
Nane comercial
cos. peças teatrais e cinematograficar sármbio.. notas promissórias, placas, le- manivelas. navios, ônibus, .para-choques,
Tern' on.° 621.811. de 17-12-63
treiros luminosos. _merandos propagan- para-lamns, para-brisas, pedais, pantões,
e revistas in.pressas
Imobiliária Delamare S. A.
das em rádio e tãe visão e Jornais
rodas para bicicleta, raios para bicicleGuanabara •
Termo n.° 621.817. de 12-1243
tas, reboques, radiadores para veículos,
Termo
n."
621.822,
dé 17-12-63
Nova Ytork Publicidade S. A.
•rodas para veículos, selins, tricicles, tiMóveis Arte Ltda.
Guanabara
rantes para veículos, vagões, 'velocípeRio, de janeiro
des, .varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes
carros. tOletes para carros
—
Classe 33
Termos ns. 621.827 e 621.828, de
Titulo de .estabelecimento
17-12-63
Serviço Internacional de Relações PúTènno n.° 621.812, de 17-12-63
blicas Ltda. — Sirp
Nome comercial
Farmacêutica Organon do Brasil
Guanabara
S. A.
Termo n." 621.818, de 17-12-63
Sio Paulo
Classe
40
•
(Prorrogação)
Móveis de metal, vidro ou madeira, es.
Pecularia Rio Molha S A.
tofados ou não.' Colchões. travesseiros
Santa Catarina
e acolchoados para móveis

8ANCO AMERICANO Nova
, York
16É CRÉDITO
EDIFÍCIO
ICECILE

Nova York
PUblicidáde
'AQUILO

Móveis Arte
;ndústria Brasileira

Termo 11, 0 621.823, de 17-12-63
Móveis Arte Ltda.
Rio (1(: 'Janeiro

Classe 10
-laparadrapos. escovas cirúrgicas, seringas, suturas e talas

Móveis Arte Ltda.

Tèrmo n.° 621.813, de 17-12-63
slemonoterapia Richter do Brasil S. A.
São Paulo •

FECULARIA
RifiettlAt.
coAct
STCATARI NA
BRASIL
,

PRORROGAÇÃC
GONOSCAT
In, BRASILEIRA

KREDELASS"

I.CASATIRA
PO HISTM/10 MO" WS es f**1

:AZ

Classe 41 •
Araruta
" Classe 3
'Já preparado farmacêutico indicado
Têm on." 621.819; de 17-1243
Mercantil Suissa Indústria e Comércio
como ( anti-blenorrágico)
Ltda.
enraio ,n." 621.814. de 17 - 12 -63 .
Guanabara

Carlos Freesch
Guanabara

‘PRORROGACi_k2

SEMANA E
O 1flMO

Nome comercial

Classe 6,
Máquinas de cocturs
,

.*1

Termo n.° 624.829, de 17-12-63
Serviço Internacional de Relações PúSirp
blicas Ltda.

Térmo a.' 621.824. de 17-12-63
Ltda.

Guanabara

FRANILMAG

Serviço Internacional
IR'elações Públicas - SIRP
Classe 33

Sararas Repreaentaeõos Ltda.

Título
Classe 33

Termo, n.9 621830. de 1742-63
Seguros representações e advocacia MI Servico Internacional de Relações .Pá-,
geral
Sirp
blicas Lida.
Guanabara
Termo n.° 621.825, de 17-12-63
Transportes Rodoviários Colámbia
. Serviço Internacional
S. A.
de'Reiações Públicas Ltda.-

°

Almanaques anuários ailuos inipres.
soa, cartazes. catálogos tornais macia
impresRata e estrangeiros. publicatbes
na. revistas. Propaganda em rádio
Ce1ev5 g ão. jorrais. programas rachof
oaa, peças teatrais e cinematográficas
revistas -11-apreses

Classe 31
Insignia
Classe 33
Serviço: Prestação de serviços técnicos e profissionais de assessoramento
de comunicações e de relações públicas

Pranilmag .Seguros Representações

TRANSPORTES
RODOVIÁRIO&
01.0MBIA S. A

Classe 32

•

'

Nome.; ComcjaI

s

•

,

Nome ,comercial

•TAnia' n.° 621i83l, 'de . 17-1.2.:'63
Jorge Nicolao • Akel
Amazonas

,..k
.') , oas).'' `.

04

Classe 44.

•• ,
•

Ce-ifé, torrado. ,gnolila ,e em grifo
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Termo n.° 621.832, de •17-12-63
J org e Nicolao Akel
Amazonas

Termo n.° 621.839, de 17-12-63
Labor.'-'es Rosa Phytopharnia S. A.
França

Termo n.° 521.833. de 17-12-63'
Souza [imitada
Azrak
Amazonas

MO
Classe 3
Substàncias quimicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia •
termo n. 9 621,810, de 17-12-63
halo Gotera
Guanabara

raretarna

Classe 32
Revista
Termo n.° 621.841, de 17-12-63
Golendziner Ti Filhos
Rio Grande do Sul
•

Classe 13
Abotoaduras para punhos. águas moinhas lapiclauas. alfinetes para adorna:
vestuários. de metal precioso, semi
precioso ou suas imitações, anéis de
Classe 36 adorno, balangandans, berloques. w:n.
:os. broches. colares, contas de metais Artigos de vestuário, de tõda sorte, inou pedras reciosas ou semi-reciosaa e. clusive de esporte, • e para crianças
tuas imitações usadas como adornos
Termo n.° 621.842, de 17-12-63
tu na confecção de bilouterlas, correu
'Edward Cardoso Ferreira
tez de uso individual ara adorno, dia
Guanabara
uantes lapidados esmeraldas lap,dadas
tielallins com ...mio. pulseiras. safiras
ORA RIO IIL JANEIRO
?apiadas, topázios lapidadds tnt, a Unas IM,ENRAD.
lapidacles e turquezas lapidadas
•

Classe 13
Titulo de estabelecimento
Termo 0.0. 621 .843. de 17-12-63
Emilio Abdalla
Minas Gerais

• Indústria brasileirt
Classe 11
. Frigideiras de alurninio
Classe 41 •
Pipocas
Ternio n.° 621.837, de 17-12-63
Paulo fanado de Almeida
Guanabara
-

Classe 36
Sueters de malha
Temi° n.9 621.844. de 17-12-63
Indústria de Meias Ofir Lida,
Minas Gerais

Do Mais Velho ao Caçula'l
jodos Querem:Pula Pulaj'
•

Classes'i 11 e ,41'
Frase de propaganda

Termo n.° 621 .838de 1'7-'12-63
Laboratoires Rosa Phyt,opharma S. A.
França

ções em geral, porgramas radiofônico..
e de televisão. revistas
Termo n.o 621.853, de 17-12-63
Carreras Litnited
Inglaterra

rffiUOCAL

Classe 3
Urna especialidade farmacêutica indicada no tratamento dmstenia neuro
muscular

:STRATHMORE
Classe 44
Tabaco manufaturado ou não. Artigos
para fumantes, exceto papel ( classe 38)

Termo n.° 621.847, de 17-12-63
Ottavio Cavaliere
.
GianabarÃ

Trino n.9 621.854. de 17-12-63
Laboratoires Toraude
França -

SYNEPTINE
Termo n.9 621.849. de 17-12-63
" • inaldo Joaquim Pereira Lobão
Guanabara

O ARAUTO DE
rJAMPO GRANDE

Indústria Brasileira

(Pula 04.4,

Nessas, peças teatrais, peças

ama erlitetki.

Classe 41
•
Café torrado, moldo e em grão
—
—
Termo n.9 621.834. de 17-12-63
Lapidação Senador Lida.
Guanabara

Termos na. 621.835 e 621.836. de
17-12-63
Paulo Ignacio de Almeida
. Guanabara

cineinatográf.cas, prospectos, pan getos, publica-

Termo n.° 621.816. de 17-12-63
T.41rnoratório Normal 3. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

ALLET
Classe 41
Cale torrado, &lundu e eia grão

Abril de 1964 1287

Classe 36
Meias
Termo n.° 621.845, de 17-1263
Larnorat6rio Normal S. A.
Guanabara

PRORROGAC.A.0'
5 O TO 1

Classe 3
Medicamentos antibióticos
Termo n." 621.855. de 17-12-63
(Prorrogação)
- The Timken Roller Bearing Cotnany
Estados Unidos da América'

Classe 32
Um jornal impresso
Termo n.°. 621.850, de 17-12-63
Roupas Cometa .Ltda
Guanabara

COMÊTÀ
•It

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Ciasse 36

Classe 6
Cossinetes de rólos e partes dos
IlleSMOS

Termo ri." 621.556, de 17-12-63
Aktiebolaget Ferrosa n
Suécia

REH1BIN

Classe 3
Artigos de vestuários. rok pas feitas
semi-confeccionadas ou sob medida Uni preparado . farmacêutico usado ebrno
para homens. senhoras e crianças, a
um inihidor de enzima
saber: Agasalhos feitos de peles nato.
Termo 11. 0 621.857, de 17-12-63
raia ou artificiais anáguas. aventais
(Prorrogação)
batas. babadores blusas. blusões, boiBolidens Gruvaktiebolag
nas. bonés. boleros, cominarões. casa.
Suécia
cões. capotes calças. calça-saias. chinelos. cintos, cintas. camisas, camisetas
calções, cartolas, coletes. em-Pinho& Ceroulas. cuecas. colarinhos. cueiros. dia.
peus: dolmans; echarpes, estolas: tarda.
mentos; gorros. galochas gravata:
ai:arda-pó; anpermás eis: la tit:tas, lenços. leques. lericaria, ligas. libré.. lia.
gerias; mantas. meias: palas,- paletós,
pantufas. p.lanias pelgnoirs, punhos
peitos e peitilhos para camisas. pelert.
nes, polainas, ponchas. pullovers: qui.
monos. quepis: regalos. robe de chassi.
Classe 2
bre. roupas de brim para o trabalha
Inseticidas e fungicidas
roupas feitas para -crianças, roupões de
Termo n.° 621.859: de 17-12-61
banho: saias, sapatos. sandálias, poli.
(Prorrogação)
déoa aborta. sungas. slacks, suciares,
Warner-Larnbert Phartnaceutical
suspensórios, soutiens. sobretudos; traCompany
tes, ternos, toucas tailleurs. turbantes
Estados Unidos da América
uniformes, uniformes para eirpregsdas;
vestidos; xales
Termo n.° 621.852, de 17-12-63
Ewaldo Monteiro de Castro
Guanabara

IMAS
Imprensa Associada
Indústria Brasneirs

Citt'Sse .
Classe 32
Classe 3
Substancias quimicas. prcithiuss e pre,- Uma' especialidade farmacêutica indica- Para distinguir: -Almanaques, bolet:ns,
parados Para serem usados na medicina- da no tratamento das hepatop p tias ent álbuns, anuários, catálogos. folhetos.
' .4 na 'farmácia
Jornais ItVTOS impressas, mKsicas
geral

MG•11/..1

Ill•NN

geme

•

alatoe 41
ift"'"ut de massas

t(
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Termo n.° 621.858. de 17-12-63
Glaxo Laboratories, Limited
Inglaterra

DlOTROXIN I
Classe 3
lumstãncias químicas, produtos e pretarados para serem usados na medicina
-ou na farmácia
Termo n.° 621.860, de 17-12-63
(Prorrogação)
Colgate-Paknolive Company
Estados Unidos da América

AlitiveniVE
Classe 15
Para distinguir: Pó de arroz. talco perfumado. rouge, baton, carmin !anis para maquilagen, óleos perlunïadas. óleos
para o cabelo, cremes e pomadas para
a pele, essencias, extratos. lança-per'umas, papeis perfumados, água de colo.
tala, água de quina água de rosas glicerina perfumada para uso de toucador,
mis adumados, tinturas, petróleo, loções, brilhantinas, cosmeticos para a
pele e ixadores para o cabelo pzstanas
cílios e bigodes, depilatórios, desodorantes, vernizes e esmal tes para unhas.
dissolventes astas, e 'fiquidos dentifridos, tijolos, pás para unhas. Tentes
escovas para dentes, cabelos, ditos e
Unhas. grampos e fivelas para o cabelo.
lixas para unhas, ponpons, água de alfazemas, amolda perfumada. saches.
vinagre aromático e cheiros em pastilhas
—Termo n.° 621-:861, de 17-12-63
Parke, Davis Er Company
Estados Unidos da América

Termo n.° 621.865. de 17-12-63
Marlene rre Macedo Rodriguer Lisháa
Guanabara •
-Mamadeira Gringa'
Completa o Enxoval do Seu t3abv
Iviv• a .de.ira Dunga.;
A Lonvoanheir? I nsepar avel dQ Seu Gaby
Classes: 14 e 39
Frase
_ de_ propaganda
Termo m° 621.866, de .17-12-63
Paulo Zingg
Suo Paulo

Fôi..HA 00 POVO
Classe 32
Jornais
São Paulo
Termo n°621.867, de 18:12-1963
Diac — Distribuidora de Arteatos de
• Couro Lím tada
São Paulo

DIAC
Ind. Brasileira
Classe 35
Para distinguir: Larteiras, capas para
albuns c para livros, estojos, malas,
porta-chaves, pastas, saltos, solados, valises e cintos
Termo n" 621.868, de 18-12-1963
Indústria de Peças Para Automóveis.
"Jofrali Limitada
São Paulo

JCPRAL
Ind, Brasileira

•

III)

Termo n° 621.872, de 18-12-1963
Seal:s And Gasket's Estamparia
Limitada
São Paulo

PERFECT
Ind. Brasi1ei,7a

Abril de 1964
Termo n° 621.878, de 18-12-1963
"Quelar" Produtos Al.menticioa
Limitada
São Pats'^

QUELAR
IND. BRASILEIRA

C
- lasse 21
Para dist,luguir: Alavanca de freio,
amortecedores, anteparos, barras de e.xo, barras de freio, braçadeiras de eixo,
braçadeiras de mola, capotas, carroce-,
Classe 41 rias, freios, molas e paralamas
Para distinguir: Açucar, azeites, balas,
batatas doces, biscbitos, bolachas, bolos,
Termo n" 621.873, de 18-12-1963
NIonemetal Comércio e • Importação de bombons, café, chá, caramelos; carnes
de todos os tipos charques, compotas,
ferramentas Limitada
confeitos, cremes, ervas, farelos, alrSão Paulo
menticios,
farinha de trigo, furinra de
MONuusTAL
milho, farinha, de mandioca, farinha de
Indo zrasileila
rosca fermentos, frios em geral, fru.
tas cristalizadas, frutas em calda, fru.
Classe 11
Para distinguir: Aí-cates coilantes, pe- tas secas, gelé as, lacticinios, massas
ças para aparelhos de direção, alavan- alimentícias, mel de abelhas, mocotó,
cas, brocas, chaves de parafusos e por. molhos, óleos comestíveis, pães doces
cas. carretilhas, engrenagens para freios' e salgados, presunto, peixes, pralinês,
eixos, facas, facões para freios, fer- pudins,' raizes, comestíveis, sal, sanduirolhos, ço:mões, ganchos para quadros, ches sorvetes, torrões, tuberculos co.
mestiveis, vinagre
limas, lamelas para persianas, molas de
vai e vem, polias, pregos, parafusos, te.
Termo n' 621.879, de 18-12-1963
tentores, reb t.es, roldanas, serras ser.
Companh.a de Imóveis e
rotes e turqueses
Administração
São Paulo
Termo n° 621.879 de 18-12-1963
Cia. de Fogos Biagino Chiéfi S. A
• São Paulo -

NORRoGAção

INDIOS
Ind. Brasileir.,
Classe 18 .
Para distinguir: Dinamites, espoletas di).
:nuns. espoletas elétricas, espoletas de
percurssão, fulmizsates, polvoras para
nulas, polvora para 'caça, estopins, cap.:
solas para armas de fogo, cartuchos .k
dinamite,_ apel para munições, rojetis.
torpedos, bengalinhas,. bombas, buscapés, foguettá, fosforos de cáres, lápis de
fogo, morteiros, pistolas, pistolões, rodi. nhas, traca, rogões e ,chuve:ros

"CO EL" COMPANHIA ,
DE IMÓVEIS .E
A MI NI STRAÇ-ÁO •

Nome Comercial
Classe 21
Termo n° 621.880, de 18-12-1963
Para d stinguir: Alavanca de freio
"Corlir Companhia de Imóveis e
amortecedores, anteparos, barras de eiAdministração
xo, barras de freio, braçadeiras -de eixo,
São Paulo
braçadeiras de mola, capotas, carrocerias, freios, molas, paralarnas
Classe 3
Agente imunogenico
Termo n° 621.869, de 18-12-1963
vC O
• Termo n.° 621.862, de 17-12-63 ----Comércio de Ferros - 28 de 'julho"
Termo n° 621.875, de 18-12-1963
ao Paulo—Capital
Markne de Macedo Rodrigues Lisbôa
Limitada
:Trincai Máquinas e Artefatos PlástiCos
Günnabara
São Paulo
Limitada
Classe 33
São Paulo
28 DE JULHO
Para
idstinguir:
Adm nistração de bem
•
End.. Brasileira
em geral, ramo imobiliário em geral,
TRINCA
:,.,
compra e venda de imóveis, construInd. Brasilelia
ções, lotearnentos, investimentos, incor.
Classe 50
Classe 28
orações, Cnanciamentos. projetos e pia.
Indústria Brasileira
Para distinguir: Argolas, açucareiros, pavimentação, participações e correta
Para
distingus:
Impressos
Classe 39
bandejas, caixas de mater.al plástico pa- nejamentos, urbanização, arquitetura.
Artigos da classe
ra baterias, chapas, colheres, coos, ces- . Termo n° • 621.870, de 18-12-1963
gens
tas para pão, descanso para pratos,
Tênno n.° 621.-863. de 17-12-63 -"—
Panificadora "Iguassu . Limikada
62
1
. 881, de 1g-12-1963
Termo
n9
guarnições de material plástico ara auMarlene de Macedo-Rodrigves Lisbóa
São Paulo
tomóveis, jarros, ires, ratos, saleiros, ti- -D.E .I P .0 . A. Dist . Export . de
... ua naba r a
Produtos de Origem Antnal Limitada
jelas, vasos e xicaraá
IGUASSU
.São Paulo
•
ind.. Brasileira
ffluça o Uue Diz a Mamãe:',.
Termo n° 621.876, de , 18-12-1963,
Sauca a S. A. Lojas-Comerciais
Para o Chazinho do BaIrt
Classe 50
, São Paulo..,Br
iaPril
\. .1. ri al.- DE
Complementação
Para distingu:r: Impressos
SAPUCAIA,

ESTAFIGEN

L-

"S1R"

Tenha. Sempre Mamadeira Duni!,
'Em Seu Lar)'

Classes: 14 c 39
Frase de propaganda
Termo n.° 621.864. de 17-12-63
Marlene de Macedo Rodrigues LisbOa
Guanabara

... A Pequenina Mamadeira
1)UNGA'
'Que Dispensa o.Uso da Colher
pilÁMADEIRÁ'.DUNGIO"
São Deixa Seu.SabY Chorait‘
Classes: 11 e 39
kiaae de aroa:aaando

Termo n9 621.871, à 18-12-1963
"Norma" Indústria Metalúrgica
. Limitada
São Paulo
N

RMA

Ind, Brasileira
Classe 5'
Para distinguir: Aço, alpacas, alumínio,
bronze, chumbo, cobre, estanho, ferro,
guza, latão, níquel e .sinco

• PR

Ind. Brasileira

Classe 50
Para distinguir: Impressos

Para 'distinguir e, assinalar 'uma empresi
de transporte de produtos anirnaís

Term on° 621.877, de 18-12-1963
Venpa — Representações e Participacães Limitada
^
São Paulo
•'
VEITP,A

Termo . no 621.882,d:1e 18-11963
Navegação - e Cabotkgent -Caiu&
Limitada
São _Paulo
NAVEGAÇXO E
CABOTAQEM CAIUVA

Classe ,50
Para distinguir: Impressos

EÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 5,00 •..e • ,4,311. .. ' •

LTDA.- •

Coa:cicie:1

