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SEÇÃO III
-ANO XXII — N." 81

DEPARTAMENTO NACIONAL
3A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

SEGUNE4 1 EIRA, 4 DE MAIO DE 1964

REVISTA DA -PROPRIEDADE

t ur.ems n ;,,intse
adas de recursos, c do mes.

tendo valido nenhum frite.
ressado, : rain 11ot:ficados os requerei:.
tes ab:ds • mencionados a comparecer
Expediente do Diretor Geral
a este ...)epartamento a fim, de efetua.
Borracha, termo 372.076, de Cibap cia do pedido em face da renúncia rem o pagamento da taxa final coo.
Dia 27 de abril de 1964
cementes a expedição dos respectivos
S. A. Cerreiírcio e Indústria de Pra,- ! eepressa da própria recorrente.
cert!ficados dentro do prazo de - sesacillunv
RiV4
dutos
e
Artefatos
de
Borracha)
—
RECONSIDERAÇÃO DE
•
senta "dias — na forma do parágrafo
Anote-se a desistência do pedido de
DESPACHO
Not:licação — É convidado Ibia ún'co do artigo 139 do 'Código da
reconsideração.
Instituto Bioquímico Inter America- Proprh9ade Industrial.
Borg Warner Corp (no pedido de
Notificação — É convidado Cibap no S. A. a comparecer a este De.
reconsideração ao deferimento de ter- S. A. Comiircio e Indústria de Pro- Reatamento a fim de efetuar o pagaPRiVILAGIO DE INVENÇA0
mo 316.254 marca Norge de Óleoe
DEFERIDOS
dutos e Artefatos de Borracha a com- mento dá taxa final na marca Stero•

INDUSTRIAL_

Lubrificantes e Produtos Químicos
parecer a este Departamento a fim lone termo 394.672.
Norge do Brasil Ltda.) — Recon- de efetuar o pagamento da taxa fiTermos:
Lapis
Johann
Faher Ltda. (decladespacho que
sidero. nex-officio". o
•nal no nome comercial Cipab S.A. ia a desistenda( do pedido de reconNi
58.517 — Processo e Extrutura
mandou registrar a presente marca
e Indústria de Produtos e sideração no deferimento do -term._ para montagem de molas hel`caidais
para indeferir o pedido pelas mesmas Comercio
razões que motivaram o indeferimen- Artefatós de Borracha, termo ... 91.318, priv.. invenção de Cuido Requerente: Murray Jerome Rydand.
Rolim )
-Anote- se a desistencia do
to dos pedidos na. 174.224 e ... 372.07e.
N. a 113.931 — Nóvo acendedor insLaboratórios Lepetit S. A. (recor- pedido de reconsideração.
174.225 do 'mesmo requerente.
Ume° de aquecedores a gás para ba.
rendo do despacho que deferiu o ternheiros
Requerente:
Petronio
Borg Warner Corp (no pedido de
'Notificação — 11 convidado Guido Marcos de Garcia Ramos,'
380:785, marca Persaintin. de
reconsidoregno ao deferimento cio tèr- mo
Rotim
a
comparecer
a
este
DeportaKarl Thomae G MB — Arquimo 316.255 marca Norge, de Óleos
mento a fim de efetuar o pagamen- co Ni 114.172 — Nova toma'a elétri.
Lubr1icantes e Produtos 1QtrinliCO3 ve-se o pedido de recentideração, to da taxa final da patente priv.
Requerente: Indústrias Plásticas
uma
vez
que
de:xou
de
ser
atendida
Norge do Brasil Ltda.) — Reconsi. e Eletro Meanica Panam Limitada .
invençãoter
mo 91.318.
exigência.
a
de:oscilo
que
dero "ex-officiu" o
IV 115.622 — Processo para coo.
mandou registrar e prwente marca
Notificação -- E 'convidado Karl
fecção de circuitas impo s
— ReDIVERSOS
para indeferir o pedido pelos mes- Thomae G MB II a comparecer a
querente: Photocinniits Corporation.
mos razões que inotivrçam o ainaefe- este Departamento a fim de efetuar
I3orgward do Brasil S. A. lindas- 1\1" 115.907 — Aperfeiçoamentos eat
rimento dos pedidos tia. 174.224 e o pagamento da taxa final do termo iria
e Comércio (dec/ara a desisten- meneenetro fluido para medir a pres.
174.225, do me mo requerente,
, 380.785 marca Persantin.
eia do termo 399.686. marca Borg- são de capearas de ar das rodas de
Borg Warner Corp (no pedido de
Per ienes ColuMbia S. A. — de ward) — Arquive-se o processo e en -N.elculos e f'ns análogos — Requerente:
reconsideração co deferimento do ter- clara a desistência do pedido de re- face da desistencia expressa de pró- Sociedade Elertomecanica Danielsom
mo 407.890. nome comercial Óleos consideração de despacho que defe- pria requerente.
Limitada.
Lubrificantes e Produtos Químicos riu o termo 389.499, título Coluna' N a 115.915 — • de pilhas
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Norge do Brasil Ltda, de óleus Lu- bia de Columbia Financiadora Ltda.)
de combustivel — Requerente: Union
DE , RECURSOS
brificantes e Produtos Químicos Nor- — Anote-se a , desistencia do pedido
Carb'de Corporation.
ge do Brasil Ltda.) — Reconsidero
de reconsideração.
N 9 115.947 — Aperfeiçoamentos einDik 27 de abril de 1964
"ex-officio" o despacho que mandou
ou referentes a misturado..es de sina's
Notificação
—
É
convidado
Coregistrar o presente nome comercial
— Requer- nte: rcon"s — Wireless
RECURSOS
para indeferir o pedido pelas mes- lúmbia Ltda, a compaTelegraph Coinpany Limited .
recer a este Departamento a fim de
1/18'S razões que motivaram o indefeN , 115.989 — P:ocesso de produzir
Cia. Vidraria Santa Marina (rerimento dos pedidos na. 174.224 e efetuar o pagamento da taxa final do
termo 384.499, titulo Colembia.
correndo do despacho que deferiu o imagens eletroutaticas Requerente;
174.225 do mesmo requerente.
Xaile ei Co. Aktiengesallschaft.
Pravaz Recordati Laboratórios S. termo 350.761, marca S M, de S.
Menezes
8a
Cia.)
N9 116;050 — °Mien de memória
DIVERSOS
A. (declara a desistência do pedido
Schweiz Gasapparatefabrik Solo- Magnétice — Requerente: Veste
de reconsideração de despacho que
Laboratório Curti do Brasil Ltda. deferiu o termo 389.116, marca Na- thurn (Swi-s Gas Steve Co 601. Electric lannpany, Incorporated.
(recorrendo do despacho que deferiu seleonio de Laboratório Libertas Li- thurn) — (recorrendo do despacho
N" 16.629 — Aperfeiçoamento em
o termo 514 marca Dosulfin, de J. mitada) — Arquive-se o pedido de que indeferiu o termo 91.716. mar-1
nu:c:anisai° de operação para interrup.
CA Fogão).
R. Geigy S. A.) — Arquive-se o reconsideração por abandono.
tor c:e circuitos — Requerente:
recurso de fls. uma vez que a reGearral E:ectric Company..
corrente desatendeu a exigência que
Notificação — É convidado LaboN" 11F 544 — Dispositivo apertei.
lhe foi feita.
ratório. Libertas Limitada a compaDivisão
çoado
ignição para cmnbustores
Notificação — É convidado J, R. recer a ê te Depertamento a fim de
gás
Requerente: Controls Company
Geigy S. A. a comparecer a este efetuar o pagamento da taxa final
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Of Amer:ca
Departamento a fim de efetuar 'o pa- na marca Nasalconio termo 389.116.
I
NT 16.858 — D:sposlicos focaliza.
gamento da taxa final na marca DoRio, 27 de abril de 1964
Les Laboratoires FranCals de clai do .es atitomát . tos da 'armação das leu.
sulpin termo 326.514).
miotherapie S. A. (declara a desistes pára ite telescópio binocular
Notificação
Cia. Cipan IndXstria e Comércio , tenda do pedido de reconsideração de
Requeranc-: D And D Company, Inc.
(declara a desistreicia do pedido de despacho que " deferiu o termo rao
Uma vez decorrido o prazo de
N° 116.859 — Cobertura de (entra
reconsidereção de depaelio no nome 394.672, marca • Steiolone, de Ibia
,-- 5 .• • ne l n artigo 14 da, Lei aut:niática para um telescópio binocular
comercial Cipeb S. A. Comárcio e Iintitute Bioquímico Inter Ainerica- 'ntiurrO 4.018 de 29 de dezembro de
Indústria de Produtos e Artefatos de no S. A.) — Anote-se • desista- 196 e mais dez dias — para even- — Requerente: D And O Companv.
Inc.

n

•
•

sh
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1-- 'As Repartições Públicas
de,verão remeter o expediente
destinado à publicação nos jornais. diáriamente, até às 15 horas.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL .
•

DIRETOR • GERAI.

-

.,- As Rwartiçõe's Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.

- As .reclamações pertinenALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos ca,-= 'A fim de possibilitar a reCHEFE DA saçXo na elsoikeXo
sos de erros ou ornissões'; deverão CNC, e co saaviço oa pueaLscações
FLORIANO. GUIMARÃES -messa de valdres 'acompanhados
ser formuladas por escrito, MURILO FERREIRA 'ALVESde esclarecimentos quanto à sua
Seçao de Redé:ção. das 9 às 17,30
aplicaçãà, solicitamos usem os • inhoras, no - máximo até 72 horas
DIÁRIO OFICIAL
teressados preferencialmente cheapós a saída dos- órgãos oficiais.
'5E0,40 eu
e
que ou vale postal, emitidos a
•ao eu. pubdeld•cie do ocoodt•Ot, do Odpavtamantn -Os originais deverão ser
~fona de eropriedadd, Incluotrle. :1do %link ténia
7avor do Tesoitrei ,v • do ' D2parta,
dactilografa:los e ',autenticados.
da Indústria o Comérc..
•
mento de Imprensa 'Nacional.
ress..tIvadas. pôr quem de direito.
'
In.p e5
o!icints
tio
Otpartamento
cia
trepre..nts
Nacional
.
...
•
--r Os 'suptemeritos às ediMes
rasuras e entendas.,
dos
órgãos oficiais só se forneceASSINATVRAS
ExoztUadas as pata •cp exterão ãs assinantes que os solicirior, que serão sempre anuais. as
tarem no ato da..assinatura .,
REPARTiOES 15 P A RT1C1.1 LARES 1
.
FUNCION Á RIOS .
assinaturas • poder-se-ão tomar.
O
funcionário
:público
feCaptta/
Interior:
g
i
-Capital e _Interior:
cru qualquer . época, por seis- mederal, para fazer jus ao desses Ou Um ano. .
Serne-zrre . ..-.. Cr$
600.00 Semestre .
Cr$ ,450,00 conto indic4, deverá provar
Cr$ 1 200.00 Ano .
'As assinaturas -vencidas Ano'.
' Cr$". 900,00 .,sta condição no
aro da . assipoderão ser suspensas sem aviso _.
Exterior: '
-otur,-:.
Exterior:
I
.
premo.
•
::- O custo de- cada exemplar
Ano .
Cr$ 1.300.00 Ano .
Cr$ 1.000.00
Para . facilitar aos assinante:
atraSado dos órgãos oficiais
a verificação do prazo de vali- .egistro, o més. e o ano em que , jornais. devem os assinantes pro- será, na- 'venda avulsa.' acrescidade de suas assinaturas, a- indará.
iiiidznciar a respectiva renovação do de Cr $ 0,50, se . do meSmc
parte superior do . enderêço vão ' A fim de evitar solução de Icom antecedência minima de ano, e de Cr$ 1.00, por ano
impressos o número do talão de Continuidade no rerebintervo dos inata (30) dias.
decorrido
•
N° 124.736
L. Schuler A. G.
- Cumpra a ex.gência.
RUE° Corporation
N' 125.170
Of-- America
Cumpra a exigência.
N" 125.352 -- Kal:e Aktiengsellschaft --- Cumpra a ex'gênc'a.
N° 125.353 - Xaile A'-ezngessellschaft -2- Cumpra a exigência.
N° 125.753 - •Coneast A. G. Cumpra a ex T é,nc a
Edmundo Façanha
N 9 153.053
AlbuqueNue - Cump-a a exigeneia.
N° 156326 , - I !futrique Mico
Cumpra a exigênc ia.

Pr:vilégio cie invençãc
titulas de tecidos têxteis ou outros ma- mero 68.521
teriais e processo de funcionamento do - Anote-se, 'mediante apostila, a alteaparelho - Requerente: Lothar
•ração de nome da titular, já an.stada
eisen,
s ar Posch e Ernst
ric as fôlhas 29.
W:ppermann.
EXPEDIENTE DA S .ÇAO
Aparelho vaporizador
N9 118.125
P SQUISAS . E
rara fixação de corantes an tecidos
Requerente: Irmãos Traia e Giuseppe
Rio, 27 de abril ec , 1964
/Wang
Notificação
I ' N. 119.442 - Aperfeiçoamentos em
disposições de travamento de filetes e
. a vez decorrido o p.azo de reir.lm
rõsca
Requerente: Istvan Krausz. corro pelo artigo 14 da Lei
• N° 119.456 - Nevo processo de número 4.048 de 29 de dezembro de
obtenção de hidroxido de aluMinio - 1951 e mais de; dias - para evenRequerente: Joaquim da Rocha Almei- tuais juntadas de recursos, e do mes•
MODELO DE UTILIDADE
da.
1 mo não se t :rido val'do nenhum inteDEFERIDOS
EPED1 u NTF. RPUBLICADOS
N° • 119.457 - Nôvo dispositivo ressado, ficam norficados os requerenPOR TEREM SAIDO COM
para desenho - Requerente: Sodi Ma- tes abaixo mencionados a compa-ecer
N° 109.992 - 11.1M;() modélo de apa•
• INCORREÇCES
ria Perrone.
, a este -Departamento a f'0,• de ef:tua• relho , de prateleira - Requrrenr.e:
rem o - pagamento- da taxa f:nal coa•
1n1* 120.063 - Aperfeiç• oamentos em
•.
Corporatioq.
R'"J, .27 : 'de abril de. 1 964 .
.e . a expedição 'dos respectivos
processo para fornecimento de salmou- •cerne”
. N" '112.475 Um modélo alicate
certif.Zaclos dentro do prazo .de sesNor"icação.
ras
dehalogenetos
de
metais
alcalinos
destinado a remover os ponteiros de
para emprego em processo industriais senta dias - na forma do parágraro
re:Og OD - Requerente: Vicente de;
,
Uma vez decorrido o prazo de re- - Requerente: Diamond Alkali Com- único do artigo 134 do Código da
' Pau:a Provenzano.
pelo artigo 14 da Lei
Propriedade Industrial.
N ° 116.672 - Nava inodelo de apa •- Curso previsto
4.048. de 29 de dezembro de pany.
1'4°
120.053
Dispositivo
para
a
relho para fazer espigas em ha stes ele
MARCAS DEFERIDAS
para evenprodução de tiras continuas de matemodeira - Requerente: .1\l'eolau Cury. 1961 e mais dez dias
tuais Juntadas de recursos, ,e do mes- rial fibroso - Requerente: Eternit
Duriles - Classe 3
N° 387.780
•'
ExiGÊ NciÁ s
mo não se tendo valido nenhum -inte- Werke Ludsvig Hatschek:
Aktiebolaget Astra Apotekarnes
ressado, ficam notificados Os requerenKemiska Fabriker.
Christani 6 Nielsen tes abaixo niencionados a comparecer
M ,ODÊLO INDUSTRIAL
N • 117.050
a este Departamento, a fim, de efetuaN° 419.433 --:-. The • Seven Stars Cumpra a exigênciaINDEFERIDO
A. S.
As sete estrelas - Casse 32 .- D.
N"- 111.628 - Wihiam Fa mor Le.. rem o p.-.,?nmento da taxa final coo_
cernentes
a
expedição
dos
respectivos
N° 79.935 - Neivo modelo de ga- A. M. Indústria e Comércio de Diswis - Cumpra a exigência.
certificados dentro do prazo de sesen- binete para máquina de costura Re- cos Limitada.
N° 113.748 J-• Angelo Mastantui- ta cPas - forma -do parágrafo útil', querente: Elgin Fábrica de Máquinas
N' 440.120 -- Afiz - Ciasse 40
Cumpra a exigência.
110
co do artigo 134 do Código da Pro:r de Costura Sociedade Anônima --In- Decorações Afix L'rnitada.
N" 116.656 - The Upjohn Coenpa- prieclade Industrial.
.
• deferido..
• 1
N9 444.791 Boa Vista - Clabe
ay
Cumpra a exigência.
50 - Rodoviár:o Boa Vista Limitada
EXIGÊNCIAS
iti:Cln
DE
INVENÇÃO
PRI"V
i
N' 120.521 ' - Frick Company ---- Sem direito ao uso exclusivo da
DEFERIDOS
Termos:
tumnra a exigencia.
f:gura do. mapa do Brasl.
1\19 123.067 - Corra& Oloolla N° 122.504 -.. Syntex Sate&de
Termos:
N° 445.318 - Baturitextra - Ciascumpra a exigencia.
Anônima .-- Cumpra a exigência.
1 se 41 - Indústria e Comércio Aurora
National Researeh
N° 123.255
N • 112.347 - Produto laminado e
N° 127.796 •-• Monsanto Chemical Limi
" tada.
Development Corporation
Cuo3Pra r arocessó •de rabricá-lo Requeernte: C.ompany - Cumpra a exigência.
terigenZia.
N 9 445.595 - Qii!riparts - Classe
The Goodyear Tire ô Rubber ComDIVERSOS
8 - Importadora Quintas [imitada
,
N9 124.442 -- &adunai* Cuulta- pany.
benianvas p castiNtitinnl Cvst'ngs Company - No cem exclwão
N , 113.076 - Aparelh ? benef.:lador
rewi
t Met Illeschrank4er Malhang is fina múltiplos para est r utura con- pedido de apostila na patente de nú- çais.
a nniOneae..
N• 116.870 - Desenho optico de
tuna luminária fluoresce-te
West'nghouse Ele&ric Corporation.
•
Aperfe'çoarnentas
N9 118.617
ou relativos a p:ocesso de ligar material 'de letrodo sôbre cristais semi.
co:Idutores Requerente: N. V. Philip • ' Gloeilampenfabriek n.
• N° 149.676 .- Processo de apareIhe.gem para recuperar navios ou objetus semelhantes do fundo domar. sem
escrfandistas
Requerente
Vittoõ Battaglia

Sogunda-feira 4

N" 445.596 Quinparts - Classe.
21 -- Importadora Quintas Limitada
..- Com exclusáo de alavancas de
cárnb:o.
Classe 1
N° 448.097 - Sincat
- Sincat Societa Industriale Catanese
S. P. A.
Classe
Candango
N 9 450.025
43 -- Waldemar Devisate . Rodrigues.
N° 450.027 - Candonguinho -Classe 42 - Waldemar Devisate Rodrigues.
N9 450.027 - Candonguinho - classe 43 - Waldemar Devisate Rodrigues.
N9 450.221- - Safety - classe 6 Cebec S. A. Engenharia e Indústria Com exclugso de fornos para funciição
e para tratamer.to trnico forjas e pontos gigantes.
•
classe 21 N9 450.222 - Safety
Cebec S. A. Engenharia e Indústria
- Com exclusão de alavancas de câmbio e carrinhos .para máquinas de escrever.
N9 450.223 - Safety - classe 11 Ceb?.0 S. A. Engenharia e Indústria
- Com exclusão de engrenagens para
eixo de comando das válvulas 'e para
eixo de manivelas.
N7 450.518 - A Gazeta da Casa
Verde - classe 32 - Antônio de Almeida Filho.
N9 450.539 - Sriznoka do Brasil classe 2 - Comercial Shiznoka . do
Brasil Ltda.
N7 450.558 - Cecy - classe 38 Romant Mori S. A. Comércio e Indústria - Com exclusão de mataborrão e sem direito ao uso exclusivo- do
mapa do Brasil.
N9 450.639 - Kroehler - - classe 40
- Kroehler MFG. CO .
N9 450.687 -Hidronercantil - classe 18 - Hidromercantil Indústria e
Comércio Ltda.
N9 450.'720 - DiscOrama - classe 32
- Editara laLscorama Ltda.
N9 450.726 - Calvi - classe 6 - 'Indústria Calvi Ltda. - Com exclusão
de tranchas.
N 9 450.770 - Na.sazolin - classe 3
- Sondar do Brasil S. A.
N9 450.771 - Nco-Duplofer - classe 3 - Vicente Marin°.
N9 450.791 - Phenylitun - classe 3
The Kendall Company.
N9 451239 - Tan Jornal - classe 32
- Wanda Barcellos •
N9 451.233 - Alga - classe 46 Indústria de Produtos pára Limpeza
Alga Ltda. Com exclusão de .desodorantes hiblenizadores.
N9 451.257 - Disneylandia - classe 36 - Indústria e Comércio de Cal-.
vidos Peter-Pan Ltda.
N9 451.275 -•Celuzil - clasSe'l Ind. Quim'ca Celuzil Ltda.
N9 451.292 - Barril
classe 4E Evanio Leme Nunes Gaivão. N9 ,451.293
Recol - classe 47 Recolu Represe ações Cocn. e Imp.
Limitada. .
, N9 451.295 - Rodes - classe 5 Fundição Foi) Pressão Ferramentaria
Roc!es Ltda.
'N9 451.315 - Wuilac .1A. A. Ducroso & Cia. Ltda.
N9 451.316 - Wuilite - classe 28
- A. A. Dudroso a; Cia. Ltda.
N9 451.342 - Brom-o-Gás - clas.se
2 -, Great Lakes Chem!cal Corporation.
N' 451.436 - Franipa classe' 21
- F1'anipa Comarc`o de Auatombvels
S. A. - Com exclusão de .alavaneas
de cãmbio.
,N9 452.012 - Texigrand - classe 23
- Tedgrand Industrial de Tecidos Liuntada.
N9 452.029 - Abb - classe 46 Abb Produtos Domésticos 'Ltda.. -N9 452.031-- Kikopos - classe -38
..... Pad. de Artefatos de Papel e Pa. .pelão Kikopos Ltda.
N9. 452.038
Sultana' - classe 1
- Produtos Ind estriais Oxklex Ltda.
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N9 552.049 - Sinho - classe 24 N.o 442.163 - Escritório Contá- trato de exploração da marca:.
Fiação São Manuel S. A.
bil Nascimento, cias.% 33 - Luiz Normofrenon, registrada sob núN 9 452.050 - Stornello - classe 21 do Nascimento - Art. 117 n.° 1. mero 214.769 constante
do cliché
- Moto Guzzi S. P. A.
N. o 49.142 - nIstituto
abaixo, de propriedade de AmeriN9 452.065 - Hellenica - piasse 21 ro de Citologia e Patologia, elas.
can Home Products Corporation,
- Indústria de Auto Peças Hellenica se 33 - Dr. Peter Eduard Fran- estabelecido nos Estados Unidos
Limitada.
da América do Norte em favor de
N9 452.073 - Yog - classe 31 - kel - Art. 117 n.° 1.
Pan-Brasil Ltda,
N. o 450.157 - Limoura Cabe, Indústrias Farmacêuticas Fony.
oura Wyeth S.A., estabelecido em
N9 452.074 - Yog - classe 28 - leireiros, classe 33 - Bernardino S. Paulo Brasil. - Averbe-se o
Augusto e Eulardo Norberto de
Par.-Bra.sil Ltda."
contrato de exploração.
N9 452.075 - Yog - classe 21 - Lima - Art. 117 n.° 1.
N.
o
450.554 - Tamoyo Hotel,
pan-Brasil Ltda.
33 - Companhia Tamoyo
N9 452.078 - Pro-gen - classe 41. classe
de Hotels - Art. 117 n.o 1.
- Abbott Laboratories.
N. o 450.597 - Emprêsa
N9 452.304 - seomac - classe 8
- seoinac Máquinas , e Equipamen- Transportes Luigi Toschi, classe
tos Ltda.
21 - 33 - Luigi Toschi Cia. Li.
-c
•
1‘19 452.315 - Triurate - classe 3 mitada - Art. 117 n. • 1.
- Macnell Laboratories Inc.
PROPRIETARIA:
N. o 450.611 - Edifício Dom,
N9 452.389 - Quatro Rodras - Sarah, classe 33 - Dr. - Mucio
American Home Products CorporaSol,
classe 6 . - Editara Abril Ltda.
Art. 117 n.o 1.
N9 ' 452.393 - Pantino - classe 36 Athayde
LICENCIADA:
N.° 450.658 Pronto Sro•Jrro
- Pantino Inc.
Indústrias Farmacèutrcat
N9 452.468 - Iracema - classe 46 São-Bernardo, clarse 33 - Hospital São Bernardo S.A. - Art.
Fontoura • Wyeth 5. A.
- Armando Ribeiro & Cia. .
117 n.° 1.
••,
,N9 452.515 - Casa Cometi N. o 452.864 - Laboratório Far.
classe 35 - Samuel Elias Borenstein.
• N9 452.602 - Candango •- classe 44 macêutico Elofar, 'classe 3 - Ito- Companhia de Cigarras Sinimbu. berval Silva - Art. 117 n. o 1.
Por despacho do Sr. Chefe da
-- Exigências:
N9 452.608 - "V. R." - classe 48
Seção foi mandado averbar o con- Pedro Cabral.
N.-.0
41.716
Cia.
Pamarijo
de
trato de exploração da marca DiN9 452.621 - Sagres - classe 6
e Com. - Cumpra a exi- gibaine, registrada sob número
- Comercial Importadora Reler S.A. Adm.
gência.
213,382, con etante do clichê abaiN9 452.645 - LuC:áne - classe 21
N. o 450.553 - Sul Import uo
- Auto Peças Luciana Ltda. - Com mercial e Importadora , Ltda. - xo, de propriedade Societe Anonyme des Laboratoires De!.,71aude, esexclusão de alavancas de câmbio.
a exigência.
tabe! ecido na Farnça e em favor
N9 452.652 -- Açomol - classe 11 "Cumpra
N. 452.757 - Oftelme Optica e de Laboratório Labolessel S.A.,
Açomol Molas .Ind. e Com. Ltda.
N9. 452.654 - Acomol - classe 21 - Eletrôn!ca Ltda. - Cumpra 4 exi- estabelecido no Estado da Gusnagência.
Açomol. Molas Ind. e Com. Ltda.
bara Brasil. - Averbe-se o conN.° 452.758 - ofteimf upttca e trato de exploração.
N9 452.672 - -Vada - classe 8 Aldo Vennesi e Antônio Driussi.
Eletrônica Ltda. - Cumpra a
•
N9 452.714 - Otoear - classe 2 - exigência.
Pearson S. A. Indústria e Comércio.
Diversos:
Q&.111Jnejj2nta.t4,k' Co3(5eQólvilez'51 •
Froprietaria
Crisca, classe 2
N. o 452.717
N. o 436.243 - Jo-Ir indústria
SOCidd ANONTY3 D33 LABORATOIRES
- C. Vasques de Carvalho
o Comércio Ltda. -- Aguarde-Ee.
DEGLAVDE
N.°.446.106 - Stieletrôniea SoParia - França
N.° 452.807 - Anuário' das InFabricante
dústrias do Estada do Estado _cla ciedade Técnica 'de iltunina40 e
_LABORATCSRIO LABOLESSEL SIA.
Guanabara, classe 32 José Rai- •Eletrônica • Ltda. -- Aguarde-se.
tatado de Guanabara
•
mundo de Godoy Quintão.
EXPEDENTE DA SEÇAO
N. o 452.930 - Filmeort, classe
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
T.
17.- arnnerota Mining And Ma/.
nufacturing Company.
R:o 27 de abril de 1964
•
N.° 452.939 -- Batercline, clas- • .-Uso.autorizado de marcas
Por despacho do Sr. Chefe da João Lopes Vitorino.
se 1
Seção foi mandado averbar o conArtigo 147 1.° e 2.° 'do Códi- trato de exploração da' .marca
N. o 452.992 -.Me ver, classe 42 go da Propriedade lnduetriai:
Spasnnosédne, registdada sob 't iú- Distribuidora de Bebidas 'Me
Por despacho do 'Sr. Chefe da , mero 216..679, constante do cliVer" Ltda.
Seção foi mandado averbar o Con- chê abaixo, de propriedade de:
N. o 456.373 - Arpoador, classe trato de exploração da marca F. Societe Anonyme dos Laboratires
44 - Inducondor . S.A. Indústria W., registrada sob n. 235.653, Deflaude, ertabelecido na . França
e Comércio.
constante do cliché abaixo, de e em favor de: Laboratório Labo....Insígnia Comercial Deferida: propriedade- de American Home les-el S.A., estabelecido no EstaProducts Corporation, e.stabelect- ' da da Guanabara Brasil. _ AverN. o 442.008 - Aver,- classe 33 do nos Estados Unidos da Améri- be-se o contrato . de exploração.
- Auto Viação Empregados Peu- ca do Norte em favor 'de Indúsilidas S.A. Aver - Art. 114.
SPASMOSEDINE
tria Farmacêuticas Fontoura WyeNome Civil Deferido:
th S.A., estabelecido em S. PauProcrietexia
N.° 442.672 - Bureau Brasilei- lo Brasil. - Averbe-se o contra-• 80Cleg Amtma 103.5 LOOKLTOIEBS
to
de
exploraçao.
.GEGLAUDB
ro de Imprensa, classe 33 - BuParia - França •
reau Brasileiro de Impren9a fabricante
•
LOGRATOSIO LUOLESSZI 3/à.
Art. 169 n. o 4.
Estado da Guanabara
- •, Frare de Propaganda Deferid&•
•
.
N. o 450.551 - Seja qual for o
seu problema de espaço•.ou taPor despacho do Dr. 'Chefe da
manha de sua família la,:kum ge•
Seção foi mandado" averbar o
lomatic 'para resolvê-lo, classe 8
'contrato de exploração da marca:
- Ibesa Indústria Brasileira cie
Theoxanthine, registrada sob núEmbalagens S.A. - Art. 121. mero 247.444, constante do cliché
••••••• 11••• Naos/. Ca~i•
Titulo de 'Estabelecimento tieLICENCI n DA
•
abaixo, de propriedade de: Soclen••••••• 1.N
fer'do:
I alam •••••• •
té Anonyme'des Laboratoires Deelawle, estabelecido na Fra,nca' e
"N. o 427.723 . - Rebouças, clas:es
Por de-"sancha do Sr, Chefe da em favor de Laboratório Laboles41 - 42 - e Café 'Re c-ão
foi tuancladf, averbar o con• sei s.A., :estabelecido no Estado-.
bouas Ltda. --- Art. 117n. , 1.

NormoFrenon

Digibaihe
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eid, registrada sob 163.153, constan- ckle no Rio de Janeiro — Brasil — Brasil — Averbe-se a contrato de
te do clichê abaixo, de propriedade Averbe-se () contrato de exploração. enplaração.
de Parke, Davi. & Company, estabelecido nos Estados Unidos dsi AméBOX/OMINE
rica do Norte em favor de Laboratórios Parke Davis Ltda., estabelecido
' cLOHCORIS IN
Propriettiria
50CIETS 0,10NYME DES LM:CROMES no Rio de Janeiro — Brasil — Averbe-se o contrato de Imploração.
DEGLAUDE
Proprietária
Paria - França
Fatricant e
aarlORATORIO LABOLI'301n.
Parke, Davis & Company
C AMOC I DE
!atado da Guanabara

da Guanabara Brasil. — AVerbg
-I
g o contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Siblon — registrada sob número: 169.356 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de Parke, Davis és Cornpany
-- estabelecido nas Estados Unidos
da América do Norte em , favor de
— Laboratórios Parke Davis Ltda.,
estabelecido no Estado do Rio de
Janeiro — Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

IIBLON
Proprietária
Park(); Davis & Company
Licenciada

Licenciada .
Lab. Parke Davis Ltaa.

Proprietária
ParKe, Dam & Company
Licenciada
Lab. Parke Davis Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Hemotin,
registrada sob número: 163.845, constante do clichê abaixo, de propriedae de Parke Davis e. Company, estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte em favor dos Laboratórios, Perke Davis Ltda., estabelecido no Rio de Janeiro — Brasil
— Averbe-se o contrato de exploração.

GE I CIAPS
,

VECTRIH
Proprietária
Parke. DEMS & Company
Lidenciada
Lab: Parke Davss Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da Se Ião foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Minaferon

maiiinakaí
Prtprietáris
Parke, Devia & ComPAnv

?

Licenciada
Lab. Parke Davis Ltda.,

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Etisil, registrada sob is.° 266.099, constante
do clichê abaixo, de propriedade de:
Parke Davis & Company, estabelecido nos Estados Unidos da América
do Norte e ern favor dos Laboratórios Padre Davis Ltda., estabelecido
no Rio de Janeiro — Brasil — Averbe-sa o contrato de exploração.

Proprietária

Parke, Davis & Company

lEMOTIN

•

Licenciada_

Lab. Parle Davis Ltda.

.Proprietária
Parke, Davis & Company

•

Proprietária

Parke, Davis & Company
Licenciada

Licenciada
Lab. Parke Davis Ltda.
Por das-pacho do .S.r. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Benacine,
regiatrada sob n.° 158.527 constante
do clichê abaixo, de p-gairiedade de:
Parira, Davis 8s Co., estabelecido nos
Estarias Unidos da América do Norte
e em favor do. Laboratórios Parke
Devia Itda., estabelecido no Rio de
Janeiro — Braeil — Averbe-se o contrato de exploração.

Por despacho do Si: . Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Telan, registrada sob número: 257.518, constante do _clichê abaixo, de propriedade de Parira, Davis & Company, estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte em favor dos Laboratórios Padre Davis Ltda., estabelecido no Rio de Janeiro Brasil
— Averbe-se o contrato 'de explora-

Lab. Parke Davis t tda.
• Potadespacho do Sr. Cheta da Se.
ção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Adrenalin,
registrada sob número: 266.929, constante do clichê abaixo, de propriedade de: Parke, Davis & Company, estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte e 'era favor doe
Laboratórios 'Parira Davis Ltda., ff.,
tabclecido no Rio de Janeiro — Brita
— Averbe-se o *contrato de expioração.

8A CI

rergetrada sob rdwnero: 165.796,

aornaante do cliché abaixo, , de propriedade de: Parira, Davis as Co., estabelecido nos Estdos Unidos da América do Norte em favor de Laboratórios Parlas Davis Ltda., estabelecido
ao Rio de Janeiro — Brasil — Averbe-se o contrato de •xPlaratia.

Proprietária
'
Parke, Davi-s . & Company-

•

Por despacho do Sr. Chefe da
Sção foi mandado averbar o contarto
de exploração da marca: Geri-Caps,
registrada sob número 255.338, constante do clichê abaixo, de propriedade
de: Parke Devia as Company, estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Laboratórios, Parke Davis Ltda., estabelecido no Rio de Janeiro, Brasil —
Averbe-se o contrato de exploração s.

Lab. Parke Dam Ltda.
•Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Vectrin —
registrada sob número: 165.457 constante do clichê abaixo, de propriedade de: Parke; Davis & Company
— estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte e em favor dos
Laboratórios Parira Davis Ltda., estabelecido no Rio de Janeiro — Brasil
Averbe-se o contrato de exploração.

tf:e:n.5i 2sn,E V.A

Proprietária

.

Parke, Davis & .ComPány
Licenciada
Lab. Parke Davis Ltda.

dem:pacho do Sr. Chele da. Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração de marca: Clorogrisin,
Liconciadp.z
~letrada sob n° 173,434. constamLab. Pade Dois Lidá. •tp sto cliebé abaixo de propriedade
•de, Parite Dark as Company, °gleba„
,
leeido noa Betados Unidos da AméI Per despacho- de Si. 'Chefe da . Selite, for mandado siverlear o oontaa- rica do Norte e em favor de Labo~Moa Paabsi 13sads Ltda., estabeie41P.: 000•84b52 • Ot_..~. ççtw,
Por

Prnprietaria
Propnetana
Perke, Dava & Company
Licenciada
j,
Lab Parhe Davis Ltda.

• Por despacho do Sr. Chefe da Sa-,
ção foi ip.indado avarbar a o contrato
de exploração da marca: Hebaral, registradas sob néanero: 257.524, coastonto do eliobé abaixo, de propriedade de: Parira Devia & Company,
estabelecido nos Estados Unidos da
Américo do Norte e, em favor de: Laboratórios Parke Davis Ltda., eatabeJecido RO estado dei Quefflabare

Parke, Davis & Company
.•

Licenciada

Lab. Parke

D8VPS Lrcrá:y

Por aespaano ao er. Chefe da Pse:
ção, foi mandado averbar o contrato
de exploração de, marca — Cocillana
— registrada sob o 1i9 287.701, constante do cliché abaixo, de propriedade de -- Parke, Davis & Company —
estabelecida nos Estados Unidos da
América do Norte e R i o d. Jatstiro
- Brasil — Averbe-se o contrato de
_:_aç&__ no Rio de janeiro
cffilpt

Segunda-feira

4

Brasil - Averbe-se o contrato de
expioração.

CUCILLANA
Proprietária
Parke, Davis & Company
Licenciada
:Lab. Parko Davis Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da S'vão foi mandado averoar o contrato
exp.oração da marca - Bevex
rcaistrado sou o W 2‘a.753 - Constante do cliché abaix a, de propriedade de Parke, Davis & Company
estabelecida " nos Estaaaa Unido, s aa
América cio Norte e em favor cie Labo atórios Pa:ke Davis Ltda., estabelecido no Rio de Janeiro - Brasil
- Averbe-se o contrato da exploração.

BEVEX
Proprietária
Parke, Davis & Corripany
Licenciada
Lab. Parke Davis Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da seção foi mandado av,rbar o cona•aro
de exploração marca: Glyfedrin registrada sob o ri ? '277-911, constante do clichê abaixo, de p.opriedacie
de Pa ke, Davis 43: Company - estabelecida nos Estados Unidos da

Estados Unidos da América do Noile
eram favor dos Laboratórios Parke
Davis 1da., estabercido no Rio cie
Janeiro, Brasil - Averbe-se o contrato r°,e exploração.

GLYFEDRIN

Proprietária
Parke, Davis & Company
Licenciada
Lab. Parke Davis Ltda:
Por despacho cio Dr Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca De.mament - iegistrada sob o namero 284.165 - constante do clichê
abaixo, de propriedade de: Parke
Davis 8: Company - estabeiecida
nos Estados Unidos da América do
Norte, e em favor dos Laboratórios
Parke, Davis Ltda., estabelecido no
Av,n.b2-se
Rio de Janeiro.
o contrato de exploração.

•BediAMEIff
Proprietária
Parke, Davis & Company
Licenciada
Lab. Parke Davis Ltda
Por cieapacho ria Sr, • Ch1 as betão foi mradaao averbar o rant:. ato
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de exploração da marca - Nafedrin tabalecido no Rio de Janeiro. Brasil
N° 414.393 - Indústria e Comén•
- registrada sob IV 281.248 - cons- ._... Averbe-se o contrato de ma/0r,- cio de Equipamentos Térmicos «Mar.
tante do cliché abaixo, de proprie- ção.
co» Ltda.
..
.
dade cie Parke, Davis & Company,
N° 114.477 - Rate Revendedora
estabelecido nos Estados Unidos da
deuraArtigos de Toucador e Elétricos
América 'do Norte e em favor de Laboratórios Parke Davis Ltda., esN9 415.197 - Tarukofi Ltda
tabe ‘ ecicik, no Rio de Janeiro c
N° 415.381
Tecelagem Nossa
Brasil - Averbe-se o contrato de
Proprietária
Senhora Aparecida Ltda .
exploração.
•
N°
416.818
-Hiroshi
Kurihara.
Parke, Davis & Company
Nu 418.731 -- Caaa Azul COIlle3tt.
vets Ltda. .
Licenciada
NAFEDRIN
N° 419.199 - A. Genuari Brinque,
dos.
Lab Parke Davis Ltda.
N° 419.265 - Indústria Dentoplast
Proprietária
Otlontolôgica Ltd a.
N° 419.266 - Indústria Dentoplast
arke, Davis & Company
Po: despacho do Sr. Chefe da Se- Odontológica Ltd a.
N" 419.340 - Companhia Telefôni0.'1:3, foi mandado averbar o contrato
Licenciada
de exploração da marca - Clorsulin ca de Capivari.
N" 419.345 - José Augusto de
- registrada sob o n9 158.259 Lab. Parke Davis Ltda.
constante do clichê abaixo. de pro- Moraes.
priedade de: Parke, Davis Company
'Na , 419.345 - José Augusto de
- ee.stabalecido nos Estados Unidos Moraes..
Por despacho do Sr. Chefe da Se- da América do Norte em favor de
ção foi mandado averbar o contrato Laboratórios Parke Davis Ltda., esNY 419.397
Pidentino Garcia
de exploração da marca - Grisu- tabelecido no Rio de Janeiro, Brasil
clUen registrada sob o número - Ave:tia-se o contrato de expl,ga- Diez.
N° 419.533 Engarrafadora e
281.247 - constante do cliché abai- ção.
astribuidora de Bebida CLLa Ltda.
xo, de propriedade de: .Parke, Davis
N° 419.552
Carlos Chicaglione.
& Company - estabelecido nos EsCL ORSUL
N° 419.708 - Metalúrgica Pathstados Unidos da América do Norte
ta S. A.
e em favor dos Laboratórios Parke
"Davia Ltda., estabelecido no Rio de
N° 419.716 - Oliveira Castro 5
Proprietária
Janeiro - Brasil - Averbe-se o
Cia. Ltda.
contrato de exploração.
N° 419.717
Oliveira Castro
Parke, Davis & Company Cia
Lida.
N* 420.077 - Cia. Harkson
GRI SOCILLIN
Licenciada
dústria e Comércio Klion.
N° 420.215 - jacoherg Comerclal
Lab. Parke Davis Ltda.
Irroortarão e Exportação Lula.
- Proprietária
N° 420.289 - Francisco Lamas.
N° 421.204 - Lamina 1.A. Proa
Parke, Davis & Company.
EXIGÊNCIAS
dutos Metálicos.
Licenciada
Laboratórios Parke Davis Ltda. N" 121,261 - Periard Ltda.
no pedido de exploração de contraN° 421.757 - Gentil Silva.
Lab. Parke Davis Ltda. to.; das marcas - 165.458 - 176.150
N° 422.223
Esi't&ra Rosms do
- 180.958 - 199.940 - 217.684 240.817 - 248.428 - 251.258 - Campo Ltda.
271.811 e 272.742 - Diga sôbre os )4 1\1° 422./55 - Companhia Industrial
clichês das marcas que não foram De1fos SÃ.
Por cicspacho do Sr. Chefe da Se- apresentados no S de Publicidade.
N" 522.368 - Instituto Bras'leiro
ção foi mandada averbar o contrato
Linhas Corrente S. A. - no pePor clesp:xlio cio Sr. Chafe da Se- dido de axolora r ão da marca nú- de Petróleo.
ção foi mandado averbar o contrato mero 227.368
Tavares Carvalho
N" 422.346
Diga sôbae o clichê..
de exp'oração da ma ca - Irradex
Roupas S . A .
- registrada sob o n9 242.011 - EXPErNENTE DO SERVIÇO 'DE
Companhia Paulista
NQ 422.584
constante do clichê abaixo, de prode Ferramentas
RECEPÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
priedade de Parke, Davis & Company
E EXPEDIÇÃO
N" 423.580 - A Indo O'iva
- estabelecido nos Estados Unidos
N9 424.128 - Of , cina • Mecãnica
da América do Norte e em favor de
Rio, 27 de abril de 1964
Hellas Lida.
- Laboratórios Parke Davis Ltda.,
N9 424.386 - Maria do Rosário
estabelecido no Rio de Janeiro _
Brasil - Averbe-se o contrato de ARQUIVAMENTO DE PROCES- Nunes e Reny Fochet to .
SOS DE MARCAS
explora'çãa.
N° 424.463 - All7edo NIontrverde.
N" 425.060 - 1• A.
NI° 115.866 - Luw:g S.:herk Inc.
N° 425.107 - Maria Elisa de Oli•
Roa - Brake BraN° 351.121
veira.
•
sil Auto Peças Ltda.
Alb:no Spohr.
N" 425.157
N° 356.503 Fortécnica Fornei:eImportação Pa; quinie
N°
426.033
.átilidora Paulista Técnica Etetro-Fi'd:
Ltda. •
ca Ltda.
N° 426.034 - Ernesto Kluthe
Rolamento F. G,
N' 388.463
N" 426.049 - Comines Artigos piLimitada.
ra Escritório Ltd a.
N° 4031.142 - Elgin Fábrica de
N° 426.096 - Indústtia Retratara
Máquinas de Costura S.A.
Basmar Ltda .
Proprietarta
N° 400.469 - Confedera0o Nacio- 'N'' 426.362 - Indústria G .áfiLa
Parke, Davts & Compan)
nal dos Trahalhacl ores no Comércio. Borda do Campo lida.
N° 401.705 - Bar e Lanches Onze
Licenciada
Indústria de. Meias
N° 126.631
Guerreiros Ltda .
Manix
Lab Parle Davis Ltda.
N° 402.362 - Dalichi Bassau
'si': 426.939 - Jorge Mikhln.
Brasil Comércio e Indúitria•Ltda.
N° 427.074 - Sérgio de Manjai.
NI° 427.355 -- Hi:son Pereira dos
N° 402.461 - Incomaba Indústria
Por despacho do Sr. Chefe da Se- e Comércio de Produtos Químicos e Saatos.
N° 427.538 - Yoshio Matsumoto. 1
N° 401.551 - Dai'chi Bussan do
ção foi mandado ave:bar o contrato
N 9 427.733
Pra:h:toa de Toava,
de explo ação da merca Surital - Materiais Básicos Ltda .
dor, SI Ke,liLts.
registrada sob o n9 266.928, eanstar• Brasil Comércio e Includria Ltda .
te do cliché abaixá, da propriedade
Vimarkel Cotictrukm
N° 427.865
N" 402 655 - Antônio DAlvaro.
de: Parke. Davas te Company - es
1
ra e Pasizasatadora Ltda.
•N" 402.964 - Terrotex Iadástria
tabaiecidi noz Estadas. (Toldos cia
N. 427.910 -- Reyreimaiaaisit lotra-,1
.os de Malhas Ltda.
América do Norte e em faval de.
dei Lide.
412.560 - Ent;I:o Mlifla14
Labortv.órios Parke Dnviz Ltda. es-

$ URITAL -
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No 432.276 - Robrto Nogueira
No 433.118 - Serviço de AssisPiNieiro.
tência e Previdência dos EmpreNa 432.341 - Raul LOpes Ruiz. gados do Banco do Brasil.
NN° 432.342 - Raul Lopes Rulz.
No 433.160 - Camorim Enge, No 432.343 - Raul Lopes Rulz. nharia Ltda.,
No 433.214 - Plínio César PesNo 432.244 - Raul Lopes Ruiz.
tana.
N° 432.446 - António Buzo.
No 433.232 - Emílio Queiroga
No 432.457 - Lauro Dutra BorPezez.
ges.
No 433.266 - Gaggia BrasileiNo 432.470- Inalas do Amaral.
ra
Máquinas para Café Ltda.
N° 43.538 - Almir Rodrigues
No 433.272 - Carlos Max WalCarreira.
10 432.583 - Industria Brasi- ter Uhle.
No 433.279 - Casa Vougue Lileira de Tintas Vai EL A.
No 432.598 - Transfixo Eletrô- mitada.
N o 433.282 - Casa Vougue Linica Ltda.
N9 433.418
No 432.668 - Aguiar Goulart
Julio Hernandez.
No 433.629 - Hub-rt -' Imóveis e
Adminisrtaabra Ltda.
•
Ltda.
No 432.707 - Pedro piccinin Administração
No 433.693 - Confecções GuaNeto.
No 432.734 - Sociedade Psica- dagnini Ltda.
No 433.'783 - José Gomes de
nalistica do Rio de Janeiro:"
Barros. .
• No 432.737 Produtos - Farma- No 433.835
Fábrica de Bacêuticos e Cirúrgicos ORTSAC lanças Ajúria Ltda.
Comér cio e Indústria Ltda.
No 433.910 - João de Souza CoeNo 432.924 - Juan Kopecky lho Neto
Flausino de Souza
Filme do Brasil Ltda.
e Jorge Dias.
No 432.955 - Industrias Quí- Coelho
No 433.914 - António cie Pámicas APEX Ltda.
dua Deotti.
No 432.961 - Cementation
• .
No 433.924 - Laurindo José da
N°' 429.905 - Tos' Reguia.
Brasil S. A. Engenharia
Civil Camara Jr.
N° 430.028
Sc>ter Ltla.
em Geral.
No 433.931 - Caiug Ind. e Com.
N' 430.219 - Construtora RebecNo 433.090 - Expedito Vieira AI- de Metais e Representações Limichi Ltda. •
tada.
cantara.
N' 430.220 - C.onstrutora Rebecchi Ltda.
N° 430.316 . - Qu ;.-n:o,farrna Ltd".
N° 430.416 - Salvatore Mano.
N° 430.429 .7. Rubens Ronchi.' N° 430.500 - In.stituto Terapêutico F.cil Ltda.
N° 430.649 - jóias Excelsior Limitada.
. 9 430.651 - Grnaplast Indústria
de Crinas Plásticas Ltda.
N" 430.756 - Tradegaucha Ltda.
Alfredo Francisco
N° 430.813
Marras Marques.
Volume i Torno
ssnnto
PrWes
-- N9 430.937 - Amer:can Optical
....
00111 pany.
Nu 430.949 - Enrique 'Carceller JullAn.
V111
I
Diverso. Trabalhos
100.00
N° 430.b95 - I. V. C. ImporX
IV Reforma do asino Primário
40.00
taçr.1 e Comércio do Veiculos S.A.
XIII
/I
400,00
Trabalhos
Diversos
No 431.088 - TV Radiocentro
XIV
I
120.60
Questão Militar
Sociedr,do Ano-111rue.
XVII!
II
50,00
Relatório do M. da Fazenda
65.00
111 Relatório do M. da Fazenda
...XVIII
N0 431,031 - Nifer Nacional e
XVIII
80,00
Relatório do M. da Fazenda
Importadora _de Forramentas LiIV
XIX
120,00
Trab. juridicos - F.st. de Sitio
II/
mitada.
XIX
120.00
IV
Trab. jurid1cos - Est. de Sitio
N o 431.155 .- Marcenaria HerXX
250.00
3
Trabalhos Juridicoa
• .Ltda.
70000
XXTII
Impostos Intereataduata
/I
N o 431.490 - Materiais ElétriXXIV
120.00
II/
Trabalhos Juridicot
.08 Ftolason Ltda. XXV
120.00
VI
Discurso. Parlamentares
No 431.522 - Leilainger do
XXVI
100.00
II
Discursos Parlamentares
Brasil Material Gráfico Ltda.
XXVI
120.00
Trabalho. furidicoi
1.11
N° 431.593 - Guia Serrano.
XXVI,
120,00
IV
A Imprensa
N° 431.598 -.1. B. C. IndúsXXVII
90.00
III
Discursos Parlamentara@ .........
tria Brasileira CI•3 CarrosserIaa LiXXV*11
120,00
I
Discurses Parlamentarei
mitada.
PaX
120,00
IIRéplica .
XXIX
120.00
N° 431.685
Vivier Mas
Réplica .
III
IX
130.00
lanada.
Discursos Parlamentares
3
123.00
I Discurso. 'Parlamentares
rted4e Veneza Usa- N° 4.11.708
100.00
Discursos
Parlamentaria
I
aloira Ltda.
120.00
III
Trabalho.
Jurídicos
Iti° 431.1)411 -L"-Cede Papandu.
120.00
Limites Cear* - Rio G. do Nortè
• IV
11,4a.
XI
3
Limites Cear@ - Rio G. do Norte. 120.0u
41#41 431.994 - V1rgo TõrrO3
XXXII
120.00
Discursos Parlamentares
I
eito a Are4+0 • °Mios MXXXIII
150.00
Discurso. Parlamentaras
1
intas.
XI V
254,00
I
Discurso* Parlamentares
bapeetboTX
400.00
•
Trabalho. jurldicos
II
Trabalhos juricticos
402.00
XLVI.
Cr9r.rmha -Preweirocist ••
itiLIK-'
tiltii4411 L41A43(4
120.00
XLVI
123.00
11 1 Cr.mnanlya‘ Prew-rletirs)
'èfét
growelsag S. À.
.taift Obeffstts. -

N9 428.044 O Instituto de ..Arrtui*tias do Brasil Departamento do Rio
de janeiro.
N° 428.258 - Ilacir Pereira Lima.
Indústria e ComérV° 428.420
alo de Impressos Ltda.
Alves de Almeida.
N° 428.539
428.704 - Ciprons Comércio e
Ipdústria de Produtos Xaturais e
*ticos Ltda.
N• 428.711 - Oliveira Sfeir
Seb Ltda.
N° 428.932 - Indústria e Cornérdo Porta/ft Ltda
N9 429.008 - Decoraçóes Lamar
Litn'tada.
N° 429.043 - Irmãos Mahfuz Limitada.
• N' 429.217 - Dr. Waldemar
Luebke.
N9 429.384 - Oscar Ginjas.
.N° 429.400 - Fausto Teixeira
Martins.
IV' 429.603 - Vi'éente Carotenuto
S.A. Peças e Acessórios para Automóveis.
N9 429.663 - Geneve Abat-jours
• Artigos para Presentes Ltda.
N• • 429.665 - Emprêsa de Cinemas Santa Leonilda Ltda.
N9 429. 685 - Pauto Orlando MoN°

•

4

OBRAS COMPLETA$ DF.

N

1 RUI BARBOSA

•

•

Maio de -1-964
N9 433.981 - Cacimbar Bar
Ltda.
No 434.015 - Produtos Químicos Farmacêuticos e Dietéticos Lochard Ltda.
No 434.245 - Casa São Jorge
Ind. e 'Com. Ltda. - Arquivemse os processos.
•

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
DAS SEÇÕES REPUBLICADO POR
TEREM SAIDO COM INCORREÇÕES
Rio, 27 -de abril de 1964
Notificação:
Urna _vez decorrida o. prazo de .
recurso previsto peio artigo 14 da
Lei no 4.048 do 29-12-1981 e mais •
dez dias - para eventuais • juntadas de recursos e do mesurô não'
se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mendionados a comparecer a este Departamento a
fim dè efetuarem o pagamento da
taxa final concernentes a expedição dos ' respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias
- na fDrma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

MARCAS DEFERIDAS
No 403.782 - Da Se - Classe
4 - Indústria e Comércio Santa
Fé Ltda. - Exceto •para argila
plástica, refratária e bicho da
sécia:
No 403.787 - Santa Fé - Classe 4 - Indústria e Comércio Santa Fé Ltda. - Com exclusão expressa de betonita e similares,
assim como de argila plástica e
refratária (prepanda) e de bicho
da sécia.
Nu 45.600 - Chiorator
Glaase 8 - Chlorator G. M. 13. H.
N0 ' 405.696 - A Tôrre de Marfim Classe 32 - Alvaro Regazz.
No 405.774 - La Mac - Classe
16 Policarpo Figueira 'e
josino de Barros Figueira.
N9 406.483 - Birnbo - Classe
36 - Bambokian & Davoutian.
No 406.026 - Vanter - Classe
- Indústria de Artefatos de
Borracha e Auto Peças Vanter
Ltda. Com exclusão de caixas
de câmbio.
No 414.187 - Trugrip - Classe,
8 - Brasmac Wickman B. A.
Indústria e Comercio - Com-ex.
alusão de aparelhos corta-frioe,
pinças, cortinas automáticas
e
substituiu
a expressão linotipo
Por máquina de impressão,
•
N. 414.138 - .Trugip
classe 11
Brasmac Wickmàn S. A. Indús..
teia e Comércio
Com exclusão de
alfanges e ferro comum de engomar. N. 426.112
Clovis - classe 8
,Gentil Cr Clovis Ltda. - Com esclusa° de benjerains castiçais e máquinas irnpremoras.
N. 426.114
Curpeva - classe 17
- Cia. Mineração S. • Mateus - Com
excluas° dr tnet-Ss p,/escrit's:o.
-
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•
N. 426.770 --a Anglotil Enaland) N. 407.897 - Lucas Restaurante -- do Brasil Ltda.
já averbado no
Metalfuso Lada. (oposição ao têrtn..Process - classe 36 - Indústrias Gas- Iclasses: • 41, 42 e 43 H. Lucas 8 registro anterior n.° 157.246.
613.266- marca: Metalfusa
cl, 11 •
N. 423.776 -- Indústrias Metalurparian S. A. - Sem direito ao uso Cia. Ltda. - Art. 117 a.° 1.
Construtora Erg Ltda. (oposição r
N. 422.576
Estacionamento 999 gIca Rocco Ltda. - Arquive-se o pro- têrmo: 613.259 - marca: Htag
exclusivo de "England Process".
classe 33 - Harutium Muradian cesso.
cl. 21).
• N. 435.648 -- Talos - classe 17 -- Art.
117 n.• 1.
• N.° 626.982
Indústria e Comércio
Orgap Organização e Orientação Pu
Telos S. A. Contabilidade Equipa-.
Cafés
Escolhidos
Ltda.
Aguarde-se.
N.
447.867
Casa
Mauricio
Lange
blicitaria
Ltda. (oposição ao térint•
mento e Organizaçáo Cdm exclusáo
classes: 8 • 11 - Mauricio Lange
ci. 32).
N.° 627.580 - Organização Farma- 612.118 - marca: Ornap
de cadastros e metros paar escritório 5 Cia. Ltda.
Art. 117 na 1.
cêutica Luper Ltda. - Aguarde-se.
Comércio
de
Ferro
e
Ferrament
e desenhos.
N. 449.858 - Conservadora Cometa
N.° 424.083 - José Fernandes Alves Centrofer Ltda. (oposição ao termo
N. 442.422 - Checarelli - classe - classe 33 --- Osiris da Annunciação - Arquive-se
o processo.
614.039 - marca; Centrofer - cl., 5) •
36 - Creações Checarelli Ltda. - Borges de Medeiros e Waldernar AnN.*
420.405
Impressos
Comerciais
Sinco Administração de Bens S. A.
Com exclusão de suadores.
nunciação Borges de Medeiros - Art. Impresco Ltda. - Arquive-se o pro- (oposição ao termo: 612.708 - Titulo:
117 n.° 1.
cesso.
Sinco - da. 2 - • 8 - 11 - 14N. 446.219 •-• Jogan •-• classe 8
N.° 447.836 - Cinibrasa Cinema- 15 - 28 - 38
31 - 42 -, 4 ;
- Equipamentos Eietro Mecânicos JoMARCA INDEFERIDA
tográfica Brasileira S. A. - Prossiga- - 46.e 48).
gan Ltda. - Com exclusão de dinase com a indicação feita pela Seção.
Sinco ,Administração e Bens S. A•
N. 439.648 - Autorizada - classe
mizas.
21
Mecânica
Autorizada
S.
A.
•
(oposição
ao térino: 612.709 - marca
N. 448.480 - "I. D. E. C." N. 448.467 - The First Trumpet
Simco
d. 46).
classe 41 - Indústria de Extrato de
NOTICIÁRIO
Super -20 .-- classe 9 -- Armando
Sinco" Administração de Bens
A.
Café "IDEC" Ltda.
•
Weingrill.
(oposição ao tèrmo: 612.710 - marca
• ()POSIÇÃO
Fosfocloro --- classe
N. 448.506
Sinto
41).
1 - Cloretécnica S. A. Equipamentos
N. 448.995 - Sabonete D'Angola
Geobras-S.' A. Engenharia e FunTevegel Aparelhos Domésticos S.A•
Para • Indústrias Químicas - Com, exclasse 48 - Walter Balsimelli. •
dações (oposição ao termo: 616.660 (oposição ao tèrmo: 614.149- marca:
clusao de refratários e considerando senN. 443.299 -- Tranembé - classe - marca: Geobrás - cl. 50).
Telegel - ci. 8).
sibilizados as peliculas cinematográ- 46 - Fáb. de Velas MarpOl Ltda.
Tevegel Aparelhos Domésticos S.A.
Móveis de Aço Fiel S. A. ( "oposificas.
ção ao armo: 617.725 -- marca: Real (oposição ao termo: 614.148 marca.
TITULO
DE
ESTABELECIMENTO
N. 449.022 - Linovic
classe- 23
Telegel - ci. 40).
- cl. 21).
INDEFERIDO •
- Companhia Nacional de Tecidos
A B C Rádio e Televisão S.A. (opo
Indústrias York S. A.
Produtos
Nova América.
N. 450.860 - Guarda Noturna do Cirúrgicos (oposição ao tèrmo: 618.5f6 sição ao termo:. 616.833 - Titulo
32)._ Carnet de Ouro - cl. 33).
•-• classe 10 Estado• da Guanabara - classe 33 --marca: Mias Londrina
N. 449.373 •- O
Riedel de Haen A. G. (oposição
Cia. Industrial de Conservas AliOrganização Técnico Industrial Ltda. •-• Antonio Marques de Amorim..
mentícias aCica» (oposição ao têrmo: ao termo: 614.226- Risel - cl. 1).
N. 449.443 - Marajó KSF - dasRiedel de Haen A. G. (oposição
617.328 - marca: Cifa - fls. 5).
se 6 - Fábrica de Máquinas Raanann
CANCELAMENTO DE MARCA
cl. 3).
•Indústrias York S. A. - Produtos ao tèrmo: 614.228 - Risel
S. A.
•
Rieder : de Haen A. G. (oposição
Civilit
Indústria de Artefatos de Ci- Cirúrgicos (oposição ao termo: 618.515
N. 449.449 - Marajó BP-10
- *marca: Miss Curitiba - cl. 32).' ao têrmo: 614.227 - Risel
classe 6
Fábrica de Máquinas Rai- mento Amianto Ltda. - No pedido de
Indústria York S. A. Produtos 'CiProdutos Alimentícios Quaker S. • A.
cancelamento
da
marca:
Civicolor
remann S. A.
rúrgicos- (oposição ao termo: 618.514
N. 449.677 -- Inventivel - classe gistro n.° 178.742 Cancele-se o re-- - marca Mias Paraná - cl. 32).- (oposição ao -termo: 616.070 - marca:
Jato- cl.. 41) .
gistro n.° 178.742 - conforme reque34 - The Rio de janeiro Flour
Pirelli S. A. Companhia Industrial
Ford Motor Conipany . (oposição ao
rimento do titular.
And Granarias Limited.
Brasileira (oposição ao têrmo: 616.715 termo: 616.815 - marca: Eletrica1
N. 449. 4186 - Infante Dou Henri- marca: Diqstex - cl. 23).
•
- cl.,21).
que classe 41 - André Victor Al- TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
Elin do Brasil Eletro-Indústria S.A. • Institut National cies Appellations
DE NOME DE TITULAR DE
phandary.
(oposição ao tértno: 615.688 - marca: D'Origine des Vins et Eeaux-de .Vie
PROCESSOS
Elinco - cl. 50).
N. 450.360 - Emblemática - clas- (0 1)08140 ao tarmo: 616.974 se 11 - Pontal Material Rodante S. A.
Alfredo Verones1 Filhos Ltda. marca; Tenaz -- ,e1: 42)
Schiller Brixen
Cia. Ltda).
coigate - oaimonve 'company - Com exclusáo de alfanges.
Transferência para seu nome da marca (oposição ao térmo: 617.043 - marca:
(oposição ao termo: 615.223 - marVeronisi
cl,
50)
.Metiogll
n.°
176.453
Anote-se
a
• N. 450.710 - Zamprogna - classe
el 48).
ca: rabio,
Colgate Palmolive Company 49 .-- Zamprogna B. A. Importação transferência.
Malharia Irmãos Daher Daud S. A.
Francisco
Corrêa
8
Cia.
Ltda.
-Comércio e Indústria. (oposição ao termo: 614.864 - marca: (oposição ao tal-mo: 615.949 - marTransferência para o seu nome da Carnet Infantil - cl. 36).
ca: Fabian - ci. 48).
N. 450.750 - Engefusa • -- classe marca: F C - mo 363.563 AnoBristol Myers Company (oposição ao
Alumintun Company o/ Canada L1.
50 - Engenharia de Fundações S. A. te-se a transferência.
termo 613.569 - marca: Gastrex - enited - (oposição ao tarrno: 613.927
- Para impressos apenas.
d. 3).
- marca; Alcan - cl. 50).
•
• N. 450.971 - Bemvenuto Celha! EXIGÊNCIAS
•Institut National dea Appellationa
Olin Mathieson Chemical Corporation D'Origine des Vilas et Eeaux-de-Vis
classe 15 -4- Artesanato Benvenuto Celliai Ltda.
El Caribe Engenharia Indústria e (oposição ao tèrmo: 618.767 marta: - • (oposição ao tèrmo: 618.087 -•
Comércio Ltda. - No pedido de alte- AgroVet - cl. 2). ;•.
marca: Doble W - cl. 42).
N. 450.91 - Escuna- classe 11 ração de nome da marca: El Caribe
Olin Mathieson Chemin' Corpora::
Automóvel Club do Brasil - (opo-- Ind. de Fixadores de Tacos Escuna n.° 283.965 - Cumpra a exigência. tion (oposição ao tèrmo: 618.765 -- sição ao tèrmo: 617.985 Ltda.
Perfect Circle Corporation - Na Nome Comercial - Distribuidora Agro- Automóvel Clube de Belém - cl. 33).
N.:405.559 - Mafinha - classe 36 pedido de alteração de nome da marca: veterinária Ltda. Agrovet).
Automóvel club do Brasil - (opo.
sição ao térrao; 617.986 - Titulo:
- Indústria de Meias Mafinha Ltda. Nurlizer n.° 196.810 - Cumpra a exiCohbisa Industrial Agro Pecuária Li- Automóvel Clue de Joinville - el. 33).
gência.
mitada (oposição ao tèrmo: 613.352 Automóvel Club do Brasil - (opo-.
SINAL DE PROPAGANDA
N. 466.676 -- Stampex Industria marca: Café do Sitio - cl. 41).
stção ao térrnos • 617.992 - Titulo:
DEFERIDA
Comércio e"Participações S. A. ;Cia. Riográndense de Negócios So- Automóvel Cube de Paulista - el.
Cumpra a exigência.
ciedade Anónima (oposição ao termo: 33) . Emblemática -- das• N. 448.803
N. 466.688 •-•• Ferdinand Pericles 619.368 - marca: Diplomata). ./
se 43 - Sociedade Viti Vinícola BoroAutomóvel club do Brasil - (opoMetalúrgica Invicta S. A. -(oposição
lo Ltda. - De atórdo com o art. 121 Youyoute a-- Cumpra a exigência.
sição ao térmo: 617.994 N. 466:687
Ferdinand Pericles ao termo: 613.261 - marca: Invicta Automóvel Clube de Caxuacu - el.
do Código como sinal de propaganda.
- cl. 15).
Youyoute - Cumpra a exigência.•
33) .
N. 466.698 - Mano Monteiro de
INSiGNIA COMERCIAL - DEAutomóvel Club do Brasil - (opoDistribuidora de Materiais para ConsCastro
Cumpra a exigência.
jERIDA
sição ao termas: 617.995 - Titulo:
truções
e
Artigos
Sanitários
Dimaco
N.° 466.714 - Pamerin S. A. Par- Ltda. (oposição ao tèrmo: 614.065 Automóvel Clube de Itabira 33).
N. 401:396 - Enarc - clasies 33, ticipações Comerciais e Industriais - - Nome comercial).
Automóvel Club do Brasil - (opo.
16 e 25 - Companhia' Comercial e Compra a exigência.
Distribuidora de Materiais para Cons- aição ao térmo; 617.997 Titulo:
Art. 114 inConstrutora Enarco
N.° 466.745 - Comercial Industrial truções e Artigos Sanitários Dimaco
Automóvel Clube de Volta Redonda
cluindo-se as classes: 16 e 25.
• /mobiliaria e Daportadara
Ltda. (oposição ao,tarmo: 613.963 - -cl. 33).
Ltda. - Cumpra a exigênc‘..
naãrca:
Trimaco
cl.
16).
Automóvel Club do Brasil - (opo. TITULO - DE ESTAULECIMENTO . N.° 635.464 -- J..
G. Stewart
Alban
Cia. Ltda. (oposição ao sição ao tórmo: 617.998 - Titulo:
- DEFERIDO
LiMited - Cumpra a .exigência.
térmo: 612.867 . - marca: Esmeralda Automóvel Clube de São Paulo - el.
33).
d.• 39).
N. 406.819 - Depósito de-Madeiras
- DIVERSOS
Automóvel Club do Brasil - (opoMaracana - classe 4 - Manoel PeOrgap Organização e Orientação Pu- sição ao térmo: 617.999 - Título
Looservas Brandão Gomes do Brasil blicitaria Ltda. (oposição ao termo: .Automóvelbe de Pôrto Naciond
reira Silva 8 Cia. Ltda. -- Art. 117
na 1 - substitulado-se artigos por. Ltda. - .No pedido de apostila da 612.119 - Título: Ornap Organiza- -cl. 33).
marca: Brandão Gomes & Cia. Ltda. ção Nacional de Propaganda - cl. 33).
gênero de negócio.
Automóvel Olub do Brasil - copo.
N. 407.895 - Avimex - classe 33 --"m0 284.503 - Anote-se mediante • Pneus . do Nordeste S. A. (oposi- sição ao. Urrai: 618.000 - TRulat
Avimex Ltda. Agência de Viagens apostila o contrato . de exploração a ção ao térmo: 613.691 -- marca: No- Automóva/ Clube. de Colatina - dku
e . Turismo - Art. 117 n.° 1.
favor de Conservas Brandão Gomes roeste .- ci. 40).
• 33)'.
•
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ASitiamóv el Club do Brasil - (opoSki• twa termo:. 618.001 - Titulo:
Automóvel Clue de João Pessoa - cl
:3).
Automóvel Club do Brasil - (oposição ao térmo: 618.013 - Titulo:
Automóvel Clube de Barreiras - cl.
33) .
Automóvel Club do Brasil - (oposição ao termo: 618.017 - Titulo:
Automóvel Clube de Fortaleza - cl.
33).
Automóvel Club do Brasil - (0130-.
sição ao têrmo: 618.021 - Titulo:
Automóvel 'Clube de' Salvador - ci.
33).
Automóvel Club do Brasil '- (opo&iça° ao termo: 618.022 Automóvel Clube de Itabiritp 33).
Automóvel Club do Brasil - (oposição ao termo: 618.023 ---Titu.o:
Automóvel Clube de Crato - cl. 33).
Automóvel (JIM) do Brasil - oposição ao ténia(); .618.024 -- Titulo:
Automóvel Clube de Carolina _• cl.
_
33).
Automóvel Club do Brasil - topolição ao termo; 618.026 - Titulo:
Au:omóvel Clube da Bahia - cl. 33).
Automóvel Club do Brasil - (oposição ao thrinc: 618.027 - Titulo:
Automóvel Clube de Sobral - cl. 33).
Automóvel Club do Brasil - topoLição ao • têemo; 618.029 - Titulo:
Automóvel Clube de Itabuna - el.
33).
Automóvel Club do Brasil - (oposição ao termo: 618.030 - Titulo:
Automóvel Clube de Pedro Leopoldo
-- Cl. 33).
Automóvel Club do Brasil - (oposição ao têzrno; 618.031 - Titulo:
Automóvel Clube,de Itajai - cl. 33).
Automóvel Club do Brasil - (oposição ao térmo: 618.032 - Titulo:
Automóvel Clube de Cruz Alta - cl.
33).
Automóvel Club do Brasil - topolição ao termo: 618.03.3 - Titulo:
Automóvel Clube de Sete Lagoas cl. 33).
Automóvel Club do (opotição ao têrmo: 618.034 - Titulo:
Automóvel Chie de Santa Rosa - cl.
33) .
Automóvel Club do Brasil - (oposição ao térmo : 618.03.5 - Titulo:
Automóvel Clube do Rio Grande Cl. 33). Automóvel Club do Brasil (opo*kilo ao térmo: 618.036 - .Titulo:
Automóvel Clube de Goiânia - cl.
83) .
Automóvel Club do Brasil - (oposição ao tèrmo: 618.000 - Título:
Automóvel Clube de Rondónia -- • cl.
$3).
Automóvel Club do Brasil - (opoafeã.o ao térmo: 618.039 -, Titulo:
Automóvel Clube de 1.1134 - cl. 33) .
Automóvel Club do • Brasil - (opoalça° ao termo: 18.041 - Título:
Automóvel Clube de Vitória - el.
33).
Automóvel Club do Brasil - (opo*Mo ao tèrrno: 618.042 - Titulo:
Automóvel Clube de - Macio - cl
*3,.
Automóvel Club do Brasil .- oposiOlo ao termo 618.043 - Titulo.
Automóvel Clube de Natal - das& 33.
Automóvel Club do Brasil - opalição ao termo 618.044
Título.
Automóvel Clube de ' Manaus classe 33.
Automóvel Club do Brasil
opoetção ao termo 618.045 - Titulo.
Automóvel Clube do Espirito Santo
u- classe 33.
Automóvel Club 4o 13~1
copoiiefção ao tércao 418.046 - Titulo.
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Pabase - Fabricadora de Bases Para
Automóvel Clube de Cachoeira -Ficá retificado o local estabeEstampos Ltda. oposição ao termo lecido para S. Paulo e filiais no
classe 33.
Automóvel Club do Brasil - opo- 615.900 - marca: Fabrasa - classe 28. estado da Gualabara.
Palácio do Conforto Colchões de
Os pontos acima mencionados
sição ao termo 618 .048 - Titulo.
Molas Ltda. oposição ao termo foram publicados com ' incorreAutomóvel Clube de Manhuaçu
612.748 - marca: Conforto - clas- ções em 27 de abril de 1964. •
classe 33.
a- se 42.
Automóvel Club do Brasil - op
sição ao termo 618 .049 - Titulo.
Palácio do Conforto Colchões de
Automóvel Clube de Cataguazes
Privilégio de Invenção
Molas Ltda. - oposição ao termo
classe 33.
612.747 - marca: Conforto - dasAutomóvel Club do Brasil -- opo- se 43.
TÊRMO Ne 117.007
sição ao termo-618 .050 -- Titulo.
Cia. Cipan Indústria e Comércio Automóvel Clube de Ilhéus - das- oposição ao termo 614.205 - marca:
15 de tevere-ic de 1963
se 33.
Sipan - classe 41.
Requerente - Jorge Musa Toma
COnstrUtora Presidente S. A. •-•
Retificações
- São Paulo.
oposição ao termo 618.829 - Titulo.
Urino 110.240 - Privilégio de
Edifício Presidente Kennedy.
Titulo - Original modelo de, soado
J. A. Oaigen - oposição ao termo invenção para processo para a para sancládia - Modelo Industrial.
615.096 - Titulo: Ouro Preto -- preparação de 1,4, Benzodiazepino 4 óxidos e de quinazolino 3
classes: 41, 42 e 43.
Irmãos farah Nassif Ltda. - opo- óxidos - Requerente: F. Hofsição ao termo 616.145 - Titulo: Ao fmann - La Boche 8L Cie SociePreço Bom - classes: 8, 23,16, 49 e 50. té Anonyme (F. Hoffmann - Lá.
Irmãos Farah Nassif Ltda. - o a- Boche & Co. Aktiengsellschaft.
sição ao termo: 616.049 -- marca: - Pontos publicados em: seis de
Ao Preço Bom - classe 23.
abril dè 1964.
Alfarnotor Ltcla. -- oposição ao terRetificados em 14, 24 de abill
mo 616.522 - marca: Alfa - clasde 1964. -se 21. Ficam os pontos publicados em
Laboratório Paulista de Biologia S. 24 de abril de 1964, por terem
A. - -oposição ao termo 617.260 _- saído com incorreçõe.
Marca: L P -- classe 2.
Têrmos:
Laboratório Paulista de Biologia S.
A. - oposição ao termo 615.144 1° - Original modelo de solado para
N.° 118.303 - Privilégio de inmarca: Luzine - classe 3. • -.
venção - Processo e meios de sandália, do tipo formado por espessa
Indústrias Reunidas Titan S. A.
placa de borracha ou similar, com as
oposição ao termo 614:496 - marca: - procedimento de desenvolvimento faces inferior e-ou superior pruvidas
de corpos e confecção de modêlos
•
.-; classe 23.
Mestres - Requerente: Thamas ou não de um relevo qualquer, caracIrmãos André oposição ao termo D. Vertin. Total para oito pc.n- terizado por ter o contômo lateral do616.654 - marca: Futurista - clas- tos.
tado de uma pluralidade de delgadas
saliènclas ou gomos verticais, estendise 36.
N.°
118.557
Privilégio
de
InIrmãos André 7- oposição ao tenno
dos por tdcla a altura, saliências estas
616.653 - marca: Turista - classe 36. venção - Processo para formar a de secção verticais, simicircular Ou MI
Irmãos André - oposição ao termo tratar , termivamente um produto meia lua, e adjacentes lateralmente ima
616.658 - marca: Turista - classe 36.- de aço e produto dele resultan- às outras, contornando interiamente
• Borden International Litnited - opo- te - Requerente: Ford Motor solado; tudo substancialmnte coma desCompany.
crito e ilustr"ado nos desenhos anexos.
Emo-Klim.
sição ao temo 613.721
N.° . 118.992 - Privilégio de InRestaurante e Auditório Mesbla S.
A. - oposição ao termo 618.233 - venção - Composição de vidro Requerente: WessZ;ern EleCtric
TERMO N9 147.008
marca: Panorama ..- classe 41.
Socid Sociedade Importadora e Dis- Company. incorporation.
15 de fevereiro de 1963
N. o 127.808 - Modêlo Industribuidora Ltda. - oposição ao ter:no 618.672 - Insígnia -- Socil '- trial - Mv° modelo de caldeiras
Requerente - Benedito Custódio classes: 6, 8, 11, 16 e 18.
- Requerente: Or & Sembower,
São
Pa'_.!o.
Inc.
Eli Lilly X) Brasil Ltda. - opoTitulo - Nôvo modelo de solado
sição ao termo 588.274 - marca: EmN.° 129.775 - Modelo indusblemática - - classe 3.
trial: Original modêlo de de.scan: paru sandálias - Modélo Industrial.
Eli Lilly do Brasil Ltda. - opo- Ço para pratos e similares ,- - Re••ição ao termo 588.271 - marca: Em- querente: Edmundo Christianini.
blemática
classe 3.
N.° 140.600 - Modêlo indusL. Givaudan 6 Cie. S. A. - opo- trial para: Moldura para para:
sição ao termo 613.807 - marca: G-5 brisa de veículos - Requerente:
-- classe .48.
Orlando Rosa da Silva.
Laboratório Climax S. A. - opoN. •• 140.139 - Modêlo indus- •
odção ao termo 616.361 - marca: Kli- trial: Nôvo e original modélo de
nc•max -- classe 10.
Etablissements André Gillier .- opo- caixa para amplificador suporte..
sição ao termo 614.705 - marca: I I M. telefônico - Requerente: IndúsEtàlissements André Gillier opo- tria e Comércio Cinco Ltda.
sição ao termo 614.704 -- Nome coN. o 141.442 - Modêlo indusmercia:.
.
trial: Original embalagens de bol.
Don Baxter Inc. - oposição ao tèr- so para palitos - Requerente:
mo 613.884 Marca: Tetergo - Antônio Reys e José Souza Ma•
classe 46.
chado.
19 -.NU° modelo de solado para Luiz G. Cabral - oposição ao terOs pontos acima mencionados
mo - 613.098 - marca: Cabral - foram publicados com incorre- sandálias? caracterizado pelo fato de o
solado propriamente dito, de configuraclasse 36.
ções em 24 de abril de 1964.
ção. geral habitual, ter a parte anterior
Picam os pontos abaixo mencio- de seu contôrno formada por uma seOliveira note Indústria e Comércio
de Óleos S. A.
oposição ao termo- nados pulóicados com incorreções. qüência de cinco saliências suavemente
611.802 - marca: Mimo -- classe 46.
arredondadas, de dimensões gradativaEm 27 de abril de 1964
Ivo Muniz Dantas - oposição ao
mente decrescentes desde a primeira e
Térmos:
têrmo 613,799 - Titulo: Cipe elas-'
N. o 142.601 - 143.612 -- .,.. -correspondente, ao lateral interno do aoses: 6. 7, 8, 11, 20 e 21.
lado, até if quinta e correspondente ao
Daniel Ventila f Cia. Ltda. - opo- 143.603 - 143-84 - 143.605 - lateral externo do mesmo, reproduziu,
g9ão ao &tino tl 3.713 marca: Desenhos industriais para nôvo do aproximadamente, o contôrno extra.
Automóvel Clube de Parnalba - Brnsul - classe 41.
e original desenho ornamental
mo dos dedos do pé da usuária; tudo
,desse 33.
Flbraplastic Iftehistria e Comércio para tecidos.
substancialmente como descrito e ikus.•
Automóvel Cltsb do Brasil - opo; Ltda.
oposição ao têrmo 614.628
Todos pertencentes a - . A:. In-7- marca: Fabriplastic -:--_c!asse 10. i dúLttrias E,ettnidas F. Matarpzo. &acto nos desenhos - anexos. ,
teia() ao têm° 618.0.0' +-
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TERMO N. 147.175

pelos respectivos ângulos de maior amplitude, onde passa uma linha divisória,
De 22 de fevereiro de 1963
sendo que os losangos estão por sua vez
divididos longitudinalmente por uma
Requerente: Fábrica de Velas Marpol linha sendo mais que os triângulos isosLtda. — São Paulo.
reles, assim formados no interior dos
Titulo: Novas configurações em velas losangos, apresentam-se o primeiro e o
de 'aniversário — Modelo Industrial.
último deles com o respectivo campo
coberto por linhas paralelas; e sendo
mais, finalmente que os triângulos retângulos externamente aos losangos e
inferiormente a estes, formados pela
mencionada linha divisória e o lado
correspondente dos losangos, apresentam o respectivo campo igualmente
coberto por linhas paralelas. Total de 2
pontos.

MAAMãÊ

I.")

(Novas configurações em velas
. nRmo N.° 147.232
de aniversários, caracteriza-se pelo fato
de constituir-se de .um pedestal (1),
_ De 27.de Lvereiro de 1963 'com secção circular e. sobre este dispõe
São
um friso (2) circular em meia-Cana,
Requerente: Dirceu Arantes
onde, superiormente projeta-se um dos Paulo.
números convencionais (3), inclusive o
Titulo: Novo modelo de embalagem
zero que é encimado por três frisos para queijo — Modelo Industrial.
circulares e concêntricos (4) que, grar
dativamente, diminuem de diâmetro; pelo
friso do tõpo, que é de diâmetro menor
e com forma aprox;madamente esférica, sai o payio (5) convencional.
Total de 2 pontos.

Maio

const Cuido por um tubo superior ligeiramente arqueacb que liga o tubo obliquo que suporta o selim à luva dianteira do eixo de direção. Dessa mesma
luva parte um tubo inferior sinuoso que
se prolonga além, do suporte do selim
em duas hastes horizontais e entre os
dois tubos citadas há um terceiro em
arco que parte do tubo inferior, sobe
e tangencia o tubo superior e,' depois
do suporte do selim, desce obliquamente b:furcado em duas hastes.
TERMO N° 143.911

de

1964 1353

cOr clara, chapada, tendo no melo das
listra pequenos riscos irregulares, inclinados, feitos com filetes de côr mais
escura, tton-sur-tons; estas listras limitam pequenos quadrados de 12x 12
lirnetros, onde aparece o fundo da
peça; todo o conjunto estampado em
duas côres sobre fundo branco, —
Total de 2 pontos.

TERMO N° 143.913, •
Em 18 de outubro de. 1962

Requerente: S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo.
Titulo: Novo e original desenho orRequerente: S.A. Indústrias Reuni- namental para tecidos — Modelo Indas F. Matarazzo -- São Paulo.
dustrial.
Titulo: Novo e originar desenho ornamental para tecidos — Modelo
,
Em 18 de outubro de 196',.

TERMO N. 147.200
De 22 de fevereiro de 1962

1° — Novo e original 'desenho or.
namental para tecidos em côres contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando ga-,
lhos finos é ligeiramente ondulados,"com
bastante folhas prolongadas em ambos
o lados e dispostos em sentido diagonal, partindo da direita ou da esquerda, seja no sentido ascendente ou descendente, de maneira a formar no fundo uma espécie de losângos que medem, aproximadamente. 40 x 30 min;
dentro de cada losângo existe um pequeno motivo ccashimino que tem , no
centro uma pêra turca estampada em
duas cores e na base desta motivos
decorativos, regulares, com recortes na
parte externa e estampados ext duas
cOres diferentes, os motivos pequenos
são contornados por filetes " pretos.
Todo o conjunto realizado ,em cinco
côres sobre fundo branco. — Total de
2 pontos.

P — Novo e original desenho ornamental para tecidos em cores contrastantes e variadas, caracterizado por
,compreender motivos representando listras irregulares, dispostas no sentido
e alternadas, medindo 62,5 mm. na
largura, cada uma, todas porém formadas por meio de pequenas manchas
alongadas e estampadas em cinco cores diferentes e sobrepostas, criando
novos efeitos de cores, predominando
entre elas as listras, que embora estampadas na mesma côr das demais,
têm sobreposição de cores contrastantes das outras listras que se apresentam mais apagadas; sobressaindo no
desenho o bonito efeito de luz realizado por duas cores claras-vivas que
aPa.•ecem as vezes isoladas e outras
vezes com sobreposição das cores das
listras apagadas; existindo ainda sobre
todas as listras fume estampado em cor
preta que completa o conjunto realizado em seis córes, muito cheio: 'não
deixando aparecer fundo branco da
peça., — Total de 2 pontos.

Requerente: Karalux S. A., Indústria
e Comércio de Equipamentos — São
Paulo.
1.") Nôvo modelo de embalagem
Título: Modelo Industrial de. azuleijo para queijo, caracterizado por compreender uma caixa esférica, feita em
— Mode lo Industrial.
material plástico transparente ou similar,
e dividida diametralmente ao melo, com
formação de duas partes iguais e semiesféricas, partes estas das quais a
inferior, ou de base é provida de um
friso anelar contornante, próximo à sua
borda livre superior, e acima do qual
forma uma estreita faixa cilíndrica, cem
rosqueamento externo; e por sua vez,
a parte superior ou tampa da caixa tem
a borda livre inferior provida de rosqueamento interno, aplicável no correspondente da base, e ainda dotada externamente de dos frisos anelares adiacen
•es e escalonados, o mais interno tendo
1.') Desenho industrial de azulejo,
Caracterizado por um desenho formado diâmetro igual ao da metade inferior, e
sua. superfície formada por leves reen- o extremo sendo saliente em relação a
trâncias e saliências, irregularmente dis- ambos; _e finalmente, a metade superior "•:*
-TERMO N° 143.912
tribuidas, abrangendo integralmente o ou tampa sendo provida também de
uma
alça
semi-circular
superior,,
com
. campo quadrangular do azuleio. Total
Erni 8 de outubro de 1962 •
orifício central para aplicação de cordel *
de 2 pontos./
TERMO N. 143.915
de suspensão: tudo substancionalmente
Requerente: S.A. Indústrias Reunicomo descril,s e ilustrado nos desenhos
das F. Matarazzo — São Paulo.
Em 18 de outubro de 1962
anexos.
TERMO N.° 147.205
•
Titulo: 'Novo e origfnal desenho orRequerente: S.A: Indústrias Reuni
namental para tecidos — Modelo InDe 22 de fevereiro de 1963
das F. Matarazzo — São Paulo,
TERMO N9 142.930
dustdal. •
Requerente; Keralux S. A., Indústria
Titulo: Novo e original desenho os
- Em 12 de setembro de 1962
• Comércio de Equipamentos
namental para tecidos — Modelo lz.São
Paulo.
dustrial..
Requerente; Sparta-Ciclo S . A . CoTítulo: Desenho Industrial de azulai°
mercial
Industrial
Importadora
—
Rio
— Modelo Industrial.
Grande do Sul.
Titulo: Novo quadro de bicicletas —
Modelo Industrial.
1,

L

1,1

1° . — Novo e original desenho ornatiental para tecidos, em cõres contrastantes e variadas, caract.tizado por
.•
compreender motivos representando xa- 1 9 — Novo e oariiiaal 'desta° ordrez formado por listras horizontais e namental para tecidos, eu cores cosi.
r 1.°) Desenhor industlial de azulai°,
•
verticais, de 10 mm, de largura, apro- tendentes e variadas, oeracterizado por
caracterizado porf um desenho formado 1° — Nôvo quadro de bicicletas, esbastante recortadas em eoppreenaer motivos representando cir.
t poe uma série de losangos luxt:Ipstos radTriztdo in''o fato que o quadro é ximadamente.
and)os os lados e estampadas em uma_eu/os trreguity_es medindo,,eproxlmsda-
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titite,aa35 min. de diâmetro, feitos por
meio de um risco de 3 min, de largura
estampado em cõr clara, chapacta, e
dispostos quase simetricamente saibre o
fundo de maneira a ae ligarem uns aos
butros, .reservando. porém, um espaço,
entre cada grupo de 4 circules, onde
nista unia mancha pequena de forma
quadrangUlar, estampada em uma 'aia
viva, chapada e contrastante, de tamanho variável. Todo o conjunto realizado em duas cõres sôbre fundo branco. — Total de 2 pontos.
TERMO N9 143.916

DI . R10 OF I CIAL (Seção III)
escuras. as- córes claras era chapada e
as escuras, ora em chapadas, ora trabalhadas em fuma caindo em sobrepasição nas outras cõres: outra particularidade do conjunto é apresentar, sôbre o
contra-fundo assim realizado, uma cor
mais escura que forma riscos e peque, nas manchas bem recortadas, trabalha' das em fume e contornando bulas, de
25 intn de diâmetro, estampadas na
oar preta e apresentando tódas elas a
metade trabalhada em furnê e a outra
metade em chapada. Todo o conjunto
executado ern seis côres sôbre fundo
bra a -a . (Total de 2 pontos) .

1.8 de outubro de. 1962

TERMO N° 1.'
Requerente — Sociedade Anemana
18 de outubro Cl,
:2
Industrias Reunidas F. Matarazzo —
Requerente — Socieuaur Anônana
Saci Paulo.
Titulo Nôvo e Orginal desenho Indústrias Reunidas F. Matarazzo —
ornamental para tecidos — Modelo In- São Paulo.
dustrial.
Titulo — Novo e original desenho
ornamental para tecidos — Modelo Industrial.

Maio de 1964

trastantes e variadas, caracter izado por
compreender motivos representando faixas de palha, formadas por melo de
muitos riscos finos que, caindo de um
mesmo ponto, vão se afastando e inclinando-se para um ou outro lado, encontrando ou atravessando outros feixes
dispostos em sentido inverso ou paralelo: os motivos assim dispostos e realizados por me :0 de riscos formam uma
espécie de redemoinho, sendo -as r.scos
estampados cru duas côres em "degradée" e mais ,quatro ceires contrastantas, que às vêvez aparecem isoladas e• outras vêzes as contrastantes
são traba VJadas com um pouco de Mine; destacando-se, porém, os riscos finos, cheios e também cern fumê, es:ampadoa em côr preta, que acompanham
a direção dos riscos coloridos, dando
maior realce ao desenho. Todo o conjunto estampado em sete `côres, muito
cheio; sem deixar aparecer o fundo
branco da peça. (Total de 2 pontos).

TERMO N9 14:3.918
18 de outubro de 1962
Requerente — Sociedade Andn.ma
Indústrias Reunidas F. Matarazzo —
São Paulo.
Titulo — NU° e original desenho
ornamental para tecidos — Modelo Industrial.
19 "aa - Nevo e ornal modal° ornamental para tecidos"' em teima cau`1? 'No'vo e original modelo artrastantes e varadas, caracterizado por narnental para tecidos" em cõres coa-,
compreender motivos representando fai- trastantes e variadas, caracterizado par
xas, de 30 mm de largura, que vão eia • compreender motivos representa:lha muifiadas as direções, cruzando-se e. nos eplas manchas retangulares jogadas ircruzamentos. formando diversas figu- aegulartnente no fundo de modo que
ras ,geometricas; af.gumas faixas são es- uma cobra parc:almente a outra, fechantampadas em orares vivas. chapadas, e do completamente o fundo branco da
outras feitas • por meio de lisCOS de peça; manchas estas eia chapadas e
côres hem vivas. chapadas, não deixan- 'sendo, porém, algumas delas com efeido aparecer o fundo branco da peçaa tos de lume, nos pontos em que unta
sôbre todo o ¡conjunto existe riscos .bas- côr trabalhada cai em sobreposição; catante grossos, trabalhados iem fuma, e da matula é completada com riscos
estampados em côr preta, que cortam que -conservam a direção cios laias mais
o fundo em todas as direções. Teclo o compridos dos retângulos, trabalade!
conjunto executado em seis ceras. (To- em fume bastante che'o e -estampadas
tal de 2 ponto.
com • branco mato, destacando-se, em
último plano e sôbre todo o deserho.
retângulos formados por meio de risos
em fume de côr bem escura. Todo o
TERMO N9 143.921
conjunto estampado em seis obres sõbre fundo branco. (Total de 2 :Non18 de outubro de 1962
tos),
Requerente — Sociedade • Anón ma
Indústrias Reunidas F• Matarazzo —
TERMO N° 143.912
São Paulo.
Tatulo — ,Nõvo e origina) desenho
18 de outubro de 1962
ornamental para tecidos. — Mudado In- •
Requerente — &apiedada Anônima
dustrial.
!Indústrias Reunidas P. Matarazzo —
São Paulo..
Titulo — Nõva e or:ginal. de,,enho
ornamental para tecidos — Modelo Industrial.

19 — 'Nevo e original modelo ornamental para tecidos" em cõres contrastantes e variadas, caracterizado gor
compreender motivos representando man
abas Irregulares bastante grandes. formando contra-Fundo, estampadas eia
quatre o6re., tendo: duas claras e duas

•

19 — "Nbvo e original ,modélo ornamental para tecidos" em córes contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando l'stras largas, irregulares, dispostas em
sentido verdeai, que são separadas umas
das outras por meio de listras brancas
de 20 mm de largura, aproximadamente,
onde aparece o fundo da peça, existindo, também, outros pontos das listras
onde aparece o fundo branco em manchas; listras estas cujo fundo é quase
todo chapado de uma côr clara-viva,
reservando apenas as pequenas manchas das outras cõres sobrepos tas — e
sôbre estas cõr clara-viva observa-seuma côr trabalhada em fume, às vezes
formando riscos e outras -vezes chapada; saibre todas as listras são jogadas
manchas irregulares, grandes e pequenas, algumas das quais são chapadas
ou estampadas em duas °Eiras em "degradée" e outras eia obr escura, tôdas
porém, sem forma definida e terminando em- volta com fume.. Todo o coa19 — "Nevo e or'ig inal modélo or- "junto realizado em seis obres sabre funnamental para tecidos" em abres coa- do' branco. (Total de 2 pontos).

=ELMO N. 143.5*
De 5 de outubro , de

lne

Requerente: S.A. Indiu.trias Reunidas F. Matarazzo — ;São Paulo.
Nôvo e originai desenho
ornamental paia tecidos — Modelo
industrial.

1.9 — "No5vo e original desenho
ornamental para tecidas", em córes
contrastantes e variadas, caracteriLido por compreender motivos representando xadrez formado com listras verticais e horizontais de 50mm
de largura, estampadas sôbre um
fundo composto de -manchas irregulares ou listras em diagonal, medindo 1 cm de largura, formando
losangos irregulares onde se destaca
unia cór viva;' dentro de cada quadrado, de maneira destacada, existe
um quadrado cheio, de 120mm2, de
côr baatante escura e, no espaço deixado por êste, iuna nova cbr que
aparece em pequenas manchas e "picota" dando um sombreado e cobrindo quase todo o desenho, o que cemtribul para realçar os quadrados escuros. Todo o aoajunto, estampado
em oito cores, cobrindo totalmente o
fundo branco da peça. — Total de
2 pontos.
TÉRMO N.9 143 DO
De 3 de outubro de 1862
Requerente: S.A. Indústrias Reunidas P. Matarazzo
Paulo.
Titulo: Mv° e original deaentio
ornamental para tecidos — Modblo
industrial.

1.9 '— "Nôvo e original desenho
ornamental para tecidos", em cifres
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos re-s
presentando listras verticais, Intercaladas no sentido ascendente ou descendente, medindo cada uma: aproximadamente, 45mta de largura, e
rep resentando ealticia retas, cheios de
feilhas estre'tas e prolongadas estampadas em- úuas cêtres sobrepostas. como non-sur-ton" e efeitos de
meio -.tom, sendo que e. Cor mais
clara aparece :solada no centro das
listras fazendo efeito de galhOs e
também na forniaeão das fblhae; listras estas distanciadas, -mais ou menos,. 7,5mm, opila aparece o tendo
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formando nevas listras. rodo o con- cór viva separadas lmm e ladeadas
junto executado em duas eCnes aôbre por outras listras de 16mm, lima de
fundo branco. — Total de 2 pontos. cada lado, de reserva do fundo. Todo
o conjunto realizado em uma côr
&Abre fundo tinto e estampa rofda.
=10 N' 143.501
— Total de 2 pontos,
De 5 de outubro de 1962

-•-

meio de oito epoise na parte externa
e na mesma côr de centro da rosa, tendo na parte central uma mancha de
branco mate com riscos finos de cee
preta que realiza uni xadrez bem miudo. Tódo o conjunto executado em
quatro côres, sôbre and tinto. — otal de 2 pontos.

-•-•_

Maio de 19-64 1355

linhas; sies. motivos estão estampados
44bre uni fundo trabalhado por meio
de riscos irregulares acompanhados por
epicots.e de cem preta. Todo o conjunto
estampado em três cemes sôbre fundi)
Total de
tinto, em estampa roda.
2 pontos.

TP.RMO N 's 143.593
Requerente: S.A. Indústrias ReuTERMO N9 143.51te.
nidas F. Matarazzo — São Paulo,
De 5 de outubro de 1962
TERMO N. 143.595
Titulo: Nevo e original desenho
ornamental para tecidas — Modélo
Requerente: S.A. Indústrias Reu5 de outubro de 1.962
industrial.
nidas P. Matarazzo — São Paulo.
5 de outubro de 1962
Titulo: Nôvo e original desenho
Requerente — S.A. Indústrias Reuornamental para tecidos — Modélo
Requerente — S.A. Indústrias Reu- nidas F. Matarazzo
São Paulo.
Industrial.
nidas P. Matarazzo. — SSe Paulo,
Titulo — Niko e original desenho
Titulo
Nôvo e original desenho ornamental para tecidos — Modelo. Inornamental' para tecidos — Modelo In- dustrial,
dustrial.

1.9 — "Newo ,e original desenho
ornamental para tecidos" em rbres
contrastantes e variadas, caracterizado por comnreender motivos representando listras dispostas em sentido vertem', varisndo de largura,
sendo, porém, a mais larga sempre
acompanhade por duas estreitas, uma
de cada lado, reservando entre elos
novas listras da• cór do fundo também de largura variável; 'as listras
principais apresentam uma cõr escura, chapada. muito recortada em
ambas os lados, iormaxelo pequenas
bicos, e tarn em sobreposição uma
Infinidade de riscos, pretos irregulares e sem direção definida, que
muito se assemelham a pinceladas.
Todo o conjunto renlizvio em duas
obres tdbre fundo tinto e estampa
tolda, — Total de 2 pontos.

1,9 "Nóvo e -Original desenho
ornaneental para tecidos", em córes
contrastantes e variada', caracterizado por compreender motivos re1° — Navo e original desenho orpresentando . quadrados e losangos
pequenos, dispostos regulermente no namental para tecidos, em ames coasentido vertical e horizontal e In- transtantes e variadas, caracterizado
tercalados, medindo os quadrados por compreender motivos representan8x8mm e atresentedos na cór preta, do ferraduras, chapéus, cabepas de cachaoada, reservando na centro pe-, valos, revólveres e pequenos cactus,
oueno losaneo de mar clara, . também; dispostos irregularmente no fundo, tochapadas dentro de gani existe um dos esses motivos bem estilizados e
quadradinho preto: or losan gos, que estampados em cem viva, chapada,, com
medem 4x4mm, são formador§ por
melo da filetes pretas. tendo no cen- reservas do fundo em forma de pequetro uma bolinha de c& viva e con- "nas bolas circundadas por uma côr coa-,
trastante das demais . todo o eon- transtante, com esta mesma • côr são
Junto estampado em trés caces gôbre feitos os pequeninos pontos que acomfundo tinto e estampa rofela. — To- panham os contornos das figuras observando-se, apenas de um lado de çada
tal de 1 pontos,
a sombra. Todo o conjunto estampado
em três ceees sõbre fundo branco. --. 'TERMO N, 113.59+Total de 2 pontos.

1. 9 — Nevo e original desenho ornamental para tecidos, em cbres contranstantes e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando listras de 6 ia. de largura, um
pouco irregulares e dispostos no sentido vertical, estampadas numa viva,
chapada, e guardando entre si a distância de 18 mm, onde novas listras
se formam com a c& neutra e estampa roida..— Total de 2 pontos.

•' TERMO W 143.598

5 de outubro de 1962 •
•
5 de outubro de 1962
Requerente — S.A, Indust rias ReuDe 6 de ourugii," de 1962
. TARMO
143.596
nidas F ."114atarazzo — São
Requerente S.A. Indústria Reunidas;
hilatarazzo — São Paulo.
TitUlo — Nevo e original desenho
Requerente: S.A. Incliutrias lieu-I F.Titulo
5 de outubro de 1962
— Nevo e original desenho
ornamental para tecidos — Modelo Inflida.s P. Matarazza — São Paulo.
Titulo: NOvo, e original desenho ornamental para tecidos' —"Modelo In.
Requerente — S.A. Indústria Reu- dustrial.
ornamental para tecidos — 1110dê10, dustrial. •
tildai F. Matarazzo — São Paulo.
Titulo — Nevo e original desenho
ornamental para tecidos. — Medeio
Industrial.
-•
TtÁRMO -et-S.9.443.592

1.1 "Nervo e original desenho
ornamental para, tecidos", em cdres
eontgastantes e variadas, Caractesiaado por compreender motivos representeie° grupos formados de listras finas verticais e ligeiramente
irregulares, compostos de 14 listras
de 2,5mm de largura e de dm viva,
Ohalaada, intereele clas pelais nitres
de re. erva do fundo, medindo 1mm
e 5mm de largura; separando asses
grupos e era maior espaço do fundo existem apensa duas lidem de

— Novo c original desenho ornamental para tecidos em córes contranstantes e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando pequenas estampas dispostas regularmente, tanto no sentido vertical como no horizontal, e estampas pouco
maiores, também dispostas regularmente
nas mesmas direções, intercaladas com
as primeiras mencionadas, apresentando
as menores a forma de uma rosca estilizada,. em cór clara, chapada, com
pequena reserva do* fundo no centro
onde existe uma bolinha de mar viva,
constrastante, e filetes finos presas em
volta; as estampas maiores tem a forma de Mango : irregular, formado por

1.* — Nevo e original desenho ornamental para tecidos em côres contrastantes e variadas, aracterizado por
compreender motivos repremeatando retangulos irregulares e intercalados, distanciados .30 min. no sentido vertical
e 50mm. no sentido horizontal, medindo 18x15mm. e estampados em cer escura, tendo ao centro uni-quadrado de
reserva do . fundo dentro da qual existe
outro branco, menor, todos porém delineados por filetes pretos; os retângulos são arrematados externamente por
uma cercadura de fades grossos preoito ergotas na qual se selientem

1' — Nôvo e original desenho ornamental para tecidos, em ceees contranstantes e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando
grinaldas g,randes formadas de três ra111 ligados entre si por meio de galhos e dispostos em sentalio vertical assentido vertical- ascendente, ramos iates compostos de: três rosas abertas,
cinco botões, seis folhas grandes, uma
rosa fechada e um galhb com duas
flôres médias, que lembram papoulas.
nove fleme* peca/mas e bastante ft.
lhas também pequenas; um cravo gra*
de, seis pequenas flôres, dezesseis bé
tÕes e bastante feaha pequena; Irre
roca grande e abertas, uma. rosa te•
•lhadae t/I'Sa papoulas, doi* botões.

1356 Segunda_feira 4
quatro fleires pequenas. quatro fôlhas
grandes e muitas fôlhas pequencs; as
flórea e fôlhas são estampadas em
duas Mires vivas, chapadas, uma clara e oul,ra escura como "ton-sur'too", existindo mais uma côr viva,
cha p ada e contrastante das primeiras, com a qual, são estampadas algumas flôres pequenas, pétulas das
rosas fechadas, papoulas e amas flores e fôlhas, bem, como as sombras,
são feitos por meio de uma côr es' cura em filetes, ou trabalhando em
fume ou chapada sobreposta; todo o
espaço livre apresenta uma cor escura, chapada, que faz realçar os motivos. O conjunto é apresentado em
cin
cores sobre fundo , branco.
Total de 2 pontos.
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versal ein tela; e finalmente; o conjunto
três partes praticamente iluais, ficanTERMO N° 191.667
do a parte central — 3 — que confiincluíam.) uni cabo posterior suavemen1 de agOsto de 1962
gura o verso do envelope, com duas
t recurvaao, feto em material isolanRequerente — Brindes Ypiranga Li- te, com duas abas extremas semi-cirpequenas prájeções laterais — 4 e 5 —
culares e recurvadas, aplicadas sobre o
que se dobrarão e colarão sobre a par- Ltda. — São Paulo.
Titulo — Novo nieálo de brinde — trecho posterior da carcaça, cabo êste
te inferior — 6 que configurará a
face ventral do envelope; pelo fato de Modelo InclosVal.
com secção transversal circular gradase dobrer sobre esta a terceira e últitivameute decrescente em direção a
sua e..tremidade livre, onde forma terma porção do papel — 7 — que tem
minal semIesférico, desviado lateral
aplicada sobre a face contratante uma
camada de tinta decalcável de modo a
mente: e na superfície lateral do cabo
sendo previsto urna pequena abertura
configurar um carbono — 8 — ; pelo
lateral retangular, de onde salienta-se
fato da ultima folha, ou superior — 7
um botão serrilliajo d,: •comando, mais
— ser dotado de picote ao longo da
um pequeno orifício extremo, de passadobradura . — 1 de modo a facilitar o
gem para os f.os de ligação; mio suseu destaque. — Total de 1 pontos.
bstancialmente como descrito e ilustrado
nos - desenhos anexos.

TERMO N'_110.961
TERMO In1 9 147.972

13 de julho de 1962

27 de março de 1963

—.et/crente — Parquet Paulista SÃ.
Requerente — Companhia Fábrica — Estado da Guanabara.
Títulos — Tacos para açoalhos com
de Botões e Artefatos de Metal — EsModelo Industrial
filetes embutidos.
tado da Guanabara.
Título — Novo modelo de botão. —
Modelo Industrial

I° — Návo modelo de botão, caracterizado por ter e pé constitu'dos de
U. ia só peça (1), apresentando este
último uma seção cilíndrica com bordos de topo arredondados em urna só
dire.;ão (2) permitindo uma perfil:araçáo nesse mesmo sentido e na total
extensão do seu diâmetro (3), a qual
pela ausência total ch. bordos agressivos 'e frascos em funcão do empuxo
que sofrem, através do fio ou linha
com que' São presos. . permite uma segura e eficaz fixação.
Total de 3 pontos.

I — Tacos para soalhos com filetes
embutidos, erizados pelo fato que
na sua supericie superior são embutidas quatro 'fletes retos, de cor cons.:
trapstante, que atravessando obr;quamente o taco retangular, formam um
quadro em que as extremidades dos filetes se cruzam quase a; final, no meio
de cada lado do taco: próximo as duas bardas. — Total de 2 pontos.

TÊRMO N

•

9 140.963

TERMOS N 137.977

13 de julho de 1962
16 de outubro de 1961Reguei:t.te — Parguet Paulista S.A.
Requerente — Aristeu Cano — São — Estado da Guanabara.
Paulo.
Titulo — Tacos para coalhes com fifiado —
Novo tipo de envelope
letes embutidos — Modelo Industrial.
com carbono integrai.
Modelo Iudustr:al.

Caracterzsticas
— N3vo tipo c envelope crr

t carbono integral, constituído nor 1611-.a
retangular de papel consistente e coas
Ar
el -iracterizado
v
por ser dotach de iaas dobraduras
• treuuversala — e / dividindo-a em

1.9 — Tacos par a: ;lhos cor. fi1....3 ;os caracterizados pelo -.fato que na sua superfície superior são
embutido dois Filetes que se • entrecruum ea, eY's ortiee.,o cada filete de
nas árioalo , o-to -1 outro. atuados
obliquamente, ?ara atravessando o tica.
atingir dois lifereates
'
e:én:idos
ta•!ci‘t
nc meio de
e mel
mesmo ângulo. — T•• • ••1 ri • •.

TE,RMO N° 142.228
20 de agosto de 1962
Requerente — Fred E. I:orch — São
rnG
Paulo.
1,' — Ntwo modelo de brinde, caTitulo — Nevo Lampião —
racterizado por compreender inicialmente
-- Mociêlo inaustri;d.
tir Pedestal de base, em formato prismático retangular de pequena altura,
chanfradas em planos simetricamente inclinados, e apresentando ainda' leve
mune chanfradas as arestas horizontais
superiores; e da fase superior do pedestal salientando-se centralmente uma
coluna vertical, formada por longo trecho inferior, representativo do antebraço, e encimado por um alargamento
superior configurativo de uma mão fechada, esta tendo os dedos dobrados
para a frente. o polegar intercalado enFIG.I
tre o indicador e o médio, e as unhas
marcadas por recortes em meia lua, tudo
— Novo Lampião-sinaleiro, caá semelhança de . urna figa; e na face racterizado por compreender inicialmente
anterior do trecho correspondente ao um tambor cle base, tendo formato intante-braço, sendo previsto uni gran- ciahnente cilíndrico, de pequena altura,
de rebaixo retangular vertical, no fun- e com os extremos s..perior e inferior
do do qual é aplicada uma placa, com da superfície lateral fortemente arredonuma escala gravada em medida de tem- dados, convrgindo acentuadamente
peratura, e sôbre esta estando colocado para as bases, tambor este ainda doum ti" vertical, com uru bulbo ex- tado lateral e superiormente de um curto
tremo inferior, com p ondo um termôme- pescoço cilindrico, no qual se encaixa
tro: tudo substancialmente Como descrtio um tampão rosqueacio, com cabeça quae ilustrado nos desenhos anexos.
drada e provida' de furo transversal
passante; e dre blue superior do mesmo
tambor projetandP-sc para cima uma
capa cilíndrica vertical, inteiramente
TERMO N° 142.093
dotada de quenos orifícios circulares,
14 de agosto de 1962
e no interior da qual é previsto um
Requerente — Aparelhos Elétricos bico central, de saida para urna mecila; e finalmente, o 'conjunto incluindo
eVnizess Ltda. — São Públo.
um pequeno tampão cilindrico para o
Titulo — Novo modelo de secador bico com mecha, tendo uma das extrede cabelos — Modelo Industrial.
midades achatadas, pela qual é suspenso, por corrente, da borda livre superior da capa cilíndrica perfurada; tudo
substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO N' 142.816
10 de setembro de 1962
R e,uerente — Arplac S. A. Artefatos Plásticos de Calçados — Rio G.
1' — Novo modõlo de secador de do Sul.
Titulo — Um Novo modelo de sancabelos, caracterizado por compreender
urna carcaça externa, de superricie me- dália em plástico — Modelo IndustriaL
táb.., e feita em dois trechos substancialmente cilíndricos e adjacentes, o posterior de diâmetro lig iramente menor
é um pouco asas longo que o anterior,
a
este recebendo uma tampa frontal, circular e abaulada, com superfície em
tela, e contornada por um largo anel
sobreposto e liso, com um friso engrossado periférico: e do mesmo trecho an— Uni novo modelo de sandália
terior da carcaça, i projetando-se radial em plástico, caracterizad . •• serem ine quase octogonahnente um bocal late- jetadas' em unta st, peça a sola e a
ral alongado, também metálico, e de palmilha com -duas alças laterais e uma
s ecção transversal ovalada gradativa- dianteira, sendo afastadas a sola e a
mente decrescente ern direçt'o à extreL palmilha na parte 'C.a:eira para recelivre, nesta recebendo alua tam- ber um. salto também de plástico, enna- formada por largo anel ovalado e quanlo nOs , pas?hdores das três alças
; -i.Vonte, contornante de superfície trans- é inserido' um cordão de Nylon. •

1

Maio de 1%4 test

RIO OFICIAL (Seção III) ,

unda-feira 4

MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita da aceado com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
coram o paaao de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante fase prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
leadornal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.' 622.433, de 23-12-63
"Con-Hab" Construções e Habitações
Ltda.
São Paulo

COX—HAB
stria Brasil.

Tnaú

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentaça., calhas. cimento. cal, are. chapas
Molaates. caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
camas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificações preenoldadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de luaçéo. !ages. lageotas. material isoimites contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassais de cimento e cal. hicirálilica. pedregulho. produtos betuminosos. imperineabilizantes. liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas. placas para pavimentação. peças ornamentais de cimen
te ou gesso para tratos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruldo&
para uao nas construções. parquetes.

portas. portões, pisos, soleiras para portas. siioloa, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilaçáo. tanques de cimento, vigas, vigamentos. vitras
Térmo n.° 622.434, de 23-12-63
Indústria e Comércio de Meias "ractor"
Ltda. •
São Paulo

riNÇANTB
tndátria Brasileira
Classe 36
Meias
Termo n.° 622.435, de 23-12-63
Auto Nisto "David" Ltda.
•
São Paulo

It V 1 D,
Classe 47
Para distinguir a proteger óleos de
qualquer espécie paar iluminação, aquecimento e lubrificaçâo. Petróleo refinado ou ndo, com ou sem istura de &os
enlacrais, animais ou vegetais, para a
Iluminação, aquecimento, lubrificação ou
combustão e graxas. Produtos de óleos
combustíveis provenientes de petróleo
Térmo n.o 622.436, de 23-12-63
.Anis José Abdo Ei` Irmão
São Paulo
L1CTM\
Inehlot

ria Bras11.3ra

•
_ Classe 43
Para distinguir artigos de toucador e
..ashunarlas em geral: Almíscar, água

de beleza, água facial, água de (avanda.
agua de colónia, arminhos. água de
quina, agua de rosas, água de eltazealas uônia perfumada liquida em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas
bandolinas. batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios • bigodes,
crayona. cremes para a pele. carmina.
cheiros em pastilhas. em tabletes: em
Lentilhas. .em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear. cremes dental.
depilatórios, desodorantes. dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escóvas para dantes. cabeio, roupas.
clhos e 'unhas. fixadores para o cabelo.
pestanas. cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-pertutnea loções. liquido& dentifricios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada. lápis.
sabão em creme, em elixir e em pó
líquidos para ondulaçào. permanente,
lixas para unhas. taquê. óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. pariuales. petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados. e com pó de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da - cutia. pon-pona, p6 de
arroz
Termo a.' 622.437, de 23-12-63
Anis José Abdo 6 Irmão

Teimo n.° 622.438, de 23-12-63
Satnic S. A-. Madureira Indústria
Cerãmica
,Z5n Paula

SAMIC
Indtistria Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila,
areia. azulejos. batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, are, chapas
Isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água.
- caixas de descarga pra lixos. edificações pretnoldadas, estuque. emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages, lageotas. material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asláltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas. placas para pavimentação: peças ornamentais de cimenSan Paulu
to ou gesso para tectos e paredes, papel
e
para forrar . casas, massas antl-ruidos
para uso' nas construções. parquetes,
.NAXBD
portões, pisos, soleiras para porIndústria Brasileira portas,
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas. tacos tubos de ventilação, tanq ues de cimentd.. vigas. vigamentos vitrõs
Classe 48
Termo n.° 622.439, de 23-12-63
Para distinguir .artigos de toucador e
Antonio Dequech 6 Irmão
perfumarias em geral: ' Aliniscar. água
SÃ° P21110
de beleza. água-facial. água de lavanda.
água de colônia.' arminhos, água de
qoaina, água de rosas, água de elfazemaa amonia perfumada líquida em pó.
- aráli
em pedras, para banho, brilhantinas
bandolinas, batons. cosméticos para o
Indústria'
Brasileira
cabelo. pestanas. cibos e bigodes,
crayons. cremes para a pele,' carmins.
cheiros em pastilhas. 'em tabletes, era
‘..lasse 44
lentilhas, em trociscos e em pílulas, Para distinguir: Isqueiros e pedras para
cremes , para barbear. cremes dental.
isqueiros
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
Termo n.0 622.440, de 23-12-63
•atei:laias. extratos, estojos de perfumes
- (Prorrogação)
creme para limpeza da pele, e para base
Discos R. G.- E. Ltda.
de p6 de arroz, esmaltes para unhas
escovas para dentes. cabeio, roupas.
cibos e unhas, fixadores para o cabelo
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
PRORROGACAO
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para o cabelo.
para maquilagem. Lança-perfumes. loções. líquidos dentifrícios.. em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis.
"r 42 '.1~
'
sabao em creme. em elixir e em pó.
itaitfillilirs.
liquidas para ondulação, permanente,
lixas para unhas: iaquê. Mear para o
INDÚ STRIA IiRASILEIRA
citbelo, pasta e 'pós para dentes, perfu1'
•
mes. petróleo para uso de toucador,
paatas e pá para as unhas. pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados. e com pó de arroz. pentes.,
°amacias perfumadas para o embelezac:lasse 21
mento da Cutia pon-pons, pó ele
Para distinguir: Discos oray_a_tle
amo
"&

4‘

,

Termos ns. 622.4'41 a 622.444, de
23-12-63
(Prorrogação)
Plastifon S. A. Plásticos e Derivados
São Paulo

PRORROdAÇ,AU

Classe 11
Menagem, ferramentas de t6da espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, ar..
mações para 6culos, arruelas. argolas,
de latas. arame liso ou farpado-, assa._
deiras. açucareiros: broca, bigamias. bal.
selas. bandejas. bacias, baldes, bombo- .
aldravas, armações de enatai. abridores
aieres. bules; cadinhos, cadeados, asa.
tiçais, colheres para pedreiroa, correntes, cabides, chaves. cremou'. chaves
de parafusos, conexões para eacana.
mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda. chave inglesa. cabeções. canecas,
copos, cachepota, centres de mesa, co.
queteleiras. caixas para acondicionamento de alionentos, caldeirões, caçaro..,
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças, enxadas.
enxadões, esferas, engates, esguicho, em.
feitas para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadelras: formões,
foices, ferro para cortar capim, ferro.
lhos facas, tacões, fechaduras. ferro co.,
muss a carvio. fruteiras, funis fôrmas
para doces. freios para estradas de
ferro, frigideiras: ganchos, grelhas, aarlos, ganchos para quadros. gonzos para
carruagens: insignias, limas. lâminas, Il..
coreiros. latas de lixo. !arras machadiabas. atolas para portas, molas para
venezianas, martelos. marretas. '
zes. navalhas: puas pás. pregos, pare-.
fusos. picões. porta-gélo. aoseiraa parti.
pão, porta-jóias. paliteiros. panelas; rol.'
danas, ralos para pias, rebites, regado..
res, serviços de chá e caie; serras, ser:"
cotes, suchas. sacarrolhas, tesouras, tatalhadeiras. torquezea. tenazes,
travadairas, telas de arame. toraeiras,
trincos, tubos para encanamentos trilha
p ar aportas de correr. cacas tavessas,
curibulca- vasos vaitilhames,'verrunum
Classe 31
Para distinguir: Os seguintes artigos?
Anéis de vedação para junções, anéis •
obturadores, arruelas, bujes, barbantes.
arracas de campanha, buchas, betume
para vidraceiro,- bolas para válvulas.
ocal do tanque de gasolina, diafragma
para vedação, massas para calafetar,
circulas de borracha para potes. cordoa.,
lhas, cordas, correias de transmissão,
canaletas, coberturas de lonas. fitilhos.'
gaxetas, lonas para freios, mangueiras,
tnangotes, molas para vedação, pestanas, rolhas, tampas, tubos de jacto parg
vedação, tiras, tampões, tubulações para
vadações, tendas, válvulas de vedaçào, •
•

tul,QA 4g

rasbadot.-------'

'
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Classe 34
Para distinguir os seguintes artigos:
Cortinados, cortinas. capachos. encerados, linóleos, oleados, passadeiras, panos para assoalhos paredes e tapetes
Classe 8
Par‘a distinguir artigos elétricos de material plásticos: Tornadas. sorvetes,
phigs, espelhos de plásticos para eletriOdade, botões de campainhas, discos
gravados, fios elétricos, chaves elétricas, interruptores, chaves de tomadas,
fosivel, pinos para tomadas, campainhas elétricas, chassis, diais. trenas, fitas
;métricas, abat-jours e bobinas

-Termo n.° 622.445, de 23-12-63
Tonogra S. A. Fábrica de Lâmpadas
São Paulo

TUNOORA
Indústria Brasileira
;c

nj

" In

cronógrafos, cronómetro& combustorm
de gás. cidõmetros, cristais de rádio,
condensadores, cortadeiras para fotogra.
fias, chaves de alavancas, chaves auto.
míticas, capacitores de bloqueio, capacitores eletroliticos, calibradores: duma
Para telefones, discos gravados, dizia,
despertadores, enceradeira. elétricas, engenho de assar - carne, espalda óticos,
esticadores de luvas, espelhos de piásticos para eletricidade, esterilizadores,
xtintores de incêndio. ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes falados, fogões,
fogareiros, fusiveis, faróis ermo acessórios de veiculos para sinalizaçlo e para
iluminação em geral. filmes revelados,
fôrma elétrIcas, fervedores. frigoríficos,
fotómetros fios elétricos. (raros de ia.
terferencia, fouóg ra tos, garra ras térmicas,
geladeira& globos para lámondas. globos
para lanternas, globos terrestres para
ensino, gravadores, holofotes incubada
res, Indicadores de vácuo lostrumentos
de alarme, interruptores, tampadas ta,.
candescentes lâmpadas ccazons: kates,
liquidificadore& maçaricos para soldar,
caldear e cortar. máquina* de fazer
café, mostradores para rádio moinhos
de café, transformadores, tostadeiras, tripés para fotografias, válvulas para 14..
dios, válvulas de descarga: válvulas de
válvulas de vácuo e venttladorei
Termo n.° 622.446, de-23-12-63
Claudio Takéshita
São Paulo

1Set',1"10 111)
, Classe 47
Óleos de qualquer espécie para ilumi.
nação, aquecimento, e lubrificaçlo. Petróleo refinado, semi-refinado e não.
refinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais.. animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, lubrificaçáo ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis provenientes de petróleo
Classe 1
Substáncias e preparações químicas
usadas nas indústrias de petróleo
Termo n.° 622.450, de 23-12.1963
Dan • el Fernandes
- São Paulo
, ITUALIDADE$

SANTISTAS
- Classe 32

Maio de 1964

basho, sabão para banho,. brilhantinas,
preparados ara tratamento daa unhas.
e envólucros contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários pa.
ri tratamento específicos da plee e recipientes de cardlin (monge), pó
de arroz
Termo n.° 622.454, de 23-12-1963
Agro Pecuária Comercial Jardas S.A
, São Paulo

ACRO PECUÁRIA COMERCIAL
JARITM S/A.
Nome Comercial

Termo n.° 622.455, de 23-12-1963
Indústria e . Comércio de Cal
Kawamura Ltda..
São Paulo

'• 'Jornais cinematográficos
Classe &
Termos na. 622.451 e 622.452, de
Abaixa lpzes d elarnpiáo, abajours
•
23-12-1963
•
scanauladores actinômetros, amperatne.
•
(Prorrogação)
,
COMBATE
troa amortecedores de rádio e 'requere
Torazo Okamoto S . À.
Chá 'Ribeira
Indústria
Brasileira'
cia, anemómetros. aparelhos de televiSão Paulo
ad, aparelhos para ilura'nação, inchastvle os considerados acessórios de nel
aparelrosi •para anúncios rnecani
Classe 16
cos. aparelhos aquecedores e medidores.
Materiais para construção: Artefat .cas de
aparelhos cromográficos, aparelhos de
cimento, azulejo, areia cal hidratada,
bafbear elétricos, aparelhos registradocerâmica, concreto cimento, pedras,
e
medidores
de
distâncias,.
apare.
rei •
pedregulho, telhas e t.jolos
IhOls para purificar água. aparelhos de
MASELCOR
abrais lampejantes: aparelhos reguladoTermo n° 622.456, de 23-12-1963
rei de" gás aparêlhos de galvanoplastia
Companhia Exportadora de Manufatutográficos, aparêlhos automáticos para
Classe 16
rados Industriais — C.E.M.I.
acender e regular gás. aparêlhos para Para distinguir: Materiais para consSão Paulo
'aparar caf& aparelhos para aquecei truções e decorações: Argamassas, argi.edificioa; aparelhos para exPerimentat la. areia, azulejos. barenres, balaustrea
:lasse 41
&muno& aparelhos para destruir inse- blocos de cimento, blocos para pavt.
C. E. m.
lá preto
apaaceitação
calhas,
cimento,
cal.
cré,
tos. aparelhos náuticos cientificas.
,
:lasse
41'
. regará de ótica, aparelhos pulve.izado. chapas isolantes, caibro*, mi:ilhoa. CO.
Chá preto
• aparélros para aquecimento de baias, • chapas para coberturas. 'caixas
égua. aparelhos geradores eletroqubni- d'água. caixas - de descarga para lixo. Termo n.° 622.453, de .23-12-1963
Classe 6
Companria Comercial e Industrial
cos. aparelhos para . recepção. reprodu- edificações preenoldadas earnque,
Peça ade motores de aviões, r de automósão
de
base
asfáltico.
estaca*
esqua"Katra"
•
ção de som e *Micos aparelho* autoveis, de 'caminhões, de tratores, de ins' táticos eléétricos de passar. aparelhos drias, forros, frisos, gesso. aradas, jaSão Paulo
talações, de irrigação e de transportapara espremer frutas e legumes, apare- nelas, estruturas metálicas pira constru.
dores mecânicos
lamelas de metal , ladrdleas. iam.
Z Z X
lhos de alta tendia aparelhos de pro- ções.
Termos
na.
622.457 à 622.458, de
()ria.
luvas
de
junção,
laqes
lageotu.
•
teção contra acidente de• operários.
Indastria-Brasileira
23-12-1963
aparelhos afiadores d eferramentas. material Isolante contra frk e calor
manilhas.
IlIaLlas para reveesneato• de
"Kal-Tec"
—
Public
•dade e Intercâmbio
aabies
e
de
aparelhos distribuidores de
.
: Classe 48"
paredes, madeiras para construções. moComercial Ltda.
destncrustantes- para instalações sanitá- saicos,
produtos de base . asfáltico pro. Para distinguir: Creme para barbear
São, Paulo
rias, aparelhos esterilizadore& aparelho.
'lutai para totrnar anpenneabilizantes sabão para barbear, dentifrícios. sabões
▪ instrumentos . usados na engenharia. a urgantassas de cimenm e cal hidráu- de toucador, pentes, esponjas para touagrimensura geodézia. aparelhos casei- liar, pedregulho, produto. betuminosos cador, perfumes. cosméticos. águas de
ICA1.-TEC
ficadores. aparelhos de análises, apare- n: permeabilizantes liou:da Ou sob ou- colónia e de toucador, cremes de toucalhos ozonizadores, aparelhos pasteuri- tras formas para revestiuntos e outros dor. .. loções. carmin (rouge), bastões
. Dadores, aparelhos reguladores e estabi- usos nas construções, persianas. placas para os lábios (batons), 'pó para o ros•
lizadores da pressão e do fluxo de •ga- -para pavimentação, peças ornamentaiS to, sachet de talco (talc sachet), pó de
Clasie '32
ses tr liquido*, aparelhos pari salva- de cimente ou gesso para -atol e pare. talco pó para banho, pó para empoar. Almanaques anuários.
álbuns "impres
, atento e para sinalização. .aparelros des, papel para ,
taças. massas bases para maquilage e bases para p6. aos, -cartazes. catálogos, fornis nacit.
parei escafandristas, aparelho!' para ara:. „ánti-ruldos para uso nas construções, preparados para limpeza de pele em nata e estrangeiros. publicações 'morim .„
par vidros. aparelhos para ámbater parquetes, portas. Portões P
so- 45rma liquida, de creme e de pó. tais ias, revistas. Propaganda , : em*,•cádio..
.formigas e outras pragas. aparelhos au- leiras para portas. tijolos, tubosisosde coa. conto creme ara limpeza,'cremes lubri- teleVisãO, jornais. programas radinforsi
de
introduçgo
acionados
-pela
.tomáticos.
ereto. telhas, tacos. tubos dr ventilação,
cremes amaciadorea de tecido cos, peças teatrais e cinematográficas
molas, aparêlhos para picar. cortar ou tacqrse de cimento, vigas, vigamentos ficantes,
cremes para bases de maquilage, creme
e ervl isstsaes 8impressas
reduzir comestíveis. aparelhos espargi.
nitreis. veneziana?
para a pele, creme para as mãos, creClasse
dores. aparelh c. is e instrumentos- de cál- Termos, na. 622.447 à 622.449, de me
para os olhos, máscaras de creme Para distinguir: Artigos elétricos. 'apa
aparelhos
pa:a
observações
culo,
23-12-1963
rosa, adstringentes, refrescados pira a relhos elétricos e `artigos le iluminação.
aparelhos tesmostatos, aparelhos
•
Brasileira de Petróleo pele, loção para a base de maquilage acendedores, acendedores elétricos, abat-'para natação, aritonómetros, aspirado- Companhia"PetronoisO"
loção para dar firmeza a pele prepara- toar& bules elétricos, -benjamins, cha
, em de pó. aerómetros, acendedores elé• São' Paulo
dos especiais para cabeças de negro: ves elétricas, chaves' automáticas, chatrioad alto-falantes, amlifictdores
- máscaras e preparados para tingir a ves para antenas e -fios terra, 'candelaamassadeiras, antenas. batedeipele, tais como carmin (muge) em feir- bros. chaves 'de alavancas, 'chaves de
DIESELNOSSo.
amplificadores elétricos, *mamadeiras,
am de creme. maquilage Irnakeup), ba- tomadas, castiçais, Dali, fervedores ,
.elétrica„ barómetro: baterias cie acuamse, loção para bronzear. carmin (roti- sivels,. interruptores; isoladores, lampabinóculos,
%les
as
bobinas.
-so.,
ladorrs
ge) "parfer. maquilage (makeup) para das, limpeões, lustres.' aparelros lumi
•
r,lasse 4
¡giras dr Tndução. ez.'et.' para fins cura.
feiras, botões de cano. e "Lhas detritos Substâncfas de origem ns,1/..ral em bruto a perna; preparados para' maquilage nosos, aparelhos de: luz fluorescente.
bombas medidoras buços '• kalssolas„ bit. ou srarcialmente preparados, óleos em (makeup) dos olhos, tais como lápis lanternas portateis e• lanternas de mão.,
para os olhos. embelezadores para os luzis traseiras - ' para t.'reiculos; , panelas. •
teíbrs elétricas butes ta.-31coa. caixas de brutg ou parcialmente preparados,
descaNa cámaras • riçonascaa e lota. tratos, óleos. fesinas 'naturais, pixe em dlios. sombreador para os olhom 1000 elétricas; plugs,. resistências ,ejétricas.
embelezadora; desodorantes em fórum quebra-luzes. coquetes, tomadas. toma-çadficaa, cafpalahas elétricas. chassis de
bruto, xisto e xisto betuminoso •
liquida e de creme; saia inhalantes, sais das de • corrente; recipientes elétricos ,-'
médio', chaves aleirlCas. dnematógrafoa,
•
. .
•
FO TRt
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Termo n. o 622.459, de 23.12-1963
°Kai-tec" — Publicidade e Intercámbio
Comercial Ltda.
São Paulo

'ICAI.TEC
eiio Paulo—Capital
Classe 33
Insignia
nano ra° 622.460, de 23-12.1963
(Prorrogação)
Comérrio e Indústria 1-1. Today Ltda.
São Paulo

PRORROG1CK0

' NDUSTR14 BRAS! LEMA

Classe 11
.
•
Suportes, argoals, rebites, correntes,
tramelas, ganchos, percetrejos e p stões
Termo n." 622.461, de 23-12-1963 Comércio e Indústria Azia Abras Ltda.
I11.nas Gerais .

o

" Yrnandy
7\0

Hotel

Termo n.° 622.468,-de 23-12-1963
' Elus Representações Ltda.
Rio de janerrt,

Termo n. o 622.464, de 23-12-1963
Fabrica de Jersey Tip-Top Ltda,
São Paulo

ai-

T ransportes

.
'

Classes: 33, 41, 42, 43, 44 49
Titulo •
_ -•
Termo na 622.4bZ, de 23.12-1963
a'écnico , a,ereantil de Odganizaçao e Admin stração S.A.
Uuanàbai a .
4k"

fa-

-

•cp

\t••••

C,0 • +\\
t'‘‘s
40

QUALIDADE
EM QUÍMICA
a:lasses: 1, 2, 3, 4, 16, 46,
48 e 50
xpressão de propaganda
Tarmo n. 9 622.467, de 23-12-1963
Rias Representações Ltda.
- Rio de Janeira

SERRARIA DOIS
'AMIGOS

Elus R e p resentações Ltda.

I.Mome Comercial
Téamo
622.a o3,
23-12-21-963—
Comércio e ladst ia !Uai Ltda.
‘110 Paulo

•
Nome Comercial
--- ----Termo n. o 622.469. de 23-12-1963
Distribuidora Teixeira, Bon Ltda.
Rio de Japeiro

Classes: 4 e 33 •
Titulo
Tênno na.622.475, de 23-12-1963
Feira dos Calçados Toledo "-Ltda.
Pararia

Feira 'dosCalçados
Classe 36
Titulo
Térmo na 622.476, de 23-12.1963
Reformadra de Pneus Metrópola
• Rio Grande do Sul

METROPOLE
Indústria Rrasiteira
Classe 1
Cala p„ . a
r.,:n tei r

Clasa; .8
1,À tigos da classe

(Prorrogaçào)

'Casa Nickel Ltda.
Paraná . •

CASA NICKEL

Ge.-

0t° •

Coniefq

Classe •33
e
Titulo
Classe 33
Titulo
Classe 33
Titulo
Clasars: 6, 10, 11, 21:33 e 39
Titulo
-1
Têrrao n.° 622.474, de 23-12-1963 a
•-- Serrar a Doais Amigos Ltda.
Té.mo .° 622.478, de 23-12.63
Paraná
Cosijata — Companhia Siderúrgica éo
Jataizinho
Paraná

Ii

e

golas, amortecedores, assentos para ta,
borrochas para aros, batentes de

cofre, buchas de estabilizador buchas,
buchas para jurado, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadea
ras. braçadeiras. laicais, bases para te.
'afanes, borsichas para carrinhos indus.
trials, bca tacha para agnortecedoks,
'aninhas do.72. crra1aa para rédeas, cochlm
5
de motor, câmaras de ar, chupetas cordões massiços de borracha, cabos pari
Indústria Brasileira
aferramentas. chuveiros, calçais de borracha, chapas e centros de mesa, 'eordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa. calços de bôrraClasse 17
cha 'para máquinas. copos de borracha
Artigos da classe •
para tratos, dedeiras, desentupidefras.
• Termo n.° 622 .470, de 23-12-1963.
discos de mesa, descanso uara pratos,
Classe 36
Colchões de Molas Durnialgler Ltda. encostos, • êmbolos. esguichos. estrados
Calças aa-a recém-nascidos e crianças
Rio de Janeiro
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos.
"firmo n.° 622.465, de 23-12-1963
fôrmas de borracha. guaarações Para
Wilson Ambrós o Gil
móveis. guarnições de borracha para
•
São Paulo
automóveis, 'guarnições para veiculas,
lancheiras para escolares. •Ambas de
borracha para degraus, listas de . borra.cha para Janelas e para portas, lençóis
de borracha'. manoplas.. maçanetas. protetores para para-lamas. protetores ,de
para-choques. pedal de acelerador, aiadal de parada, paras para busiaas,
tallfirelailDI1112103 IMOBILIÁRIOS •
pratinhos, uneumaticos, Pontas da borracha para bengalas e • moietas. roclas
Indústria Brasileira
massiaas. rodizios, revestanentos
borracha. rodas de borrai:ma para mó• •
• Classe. 33
vais. sanfonas de vácuo. *aportes de
Serviços de incorporações, administraClasse 40
motor. sapatas do pedal de breque. ,seção de bens, compra e venda de.
A:tigos da classe .
-sembalo e iso!adores, suportes, sanaiimóveia em geral
Termos os. 622.471 e 622.473, .de pneumáticos. suportes de „aenbio.
Têrmo n.° 622.466, de 23-12-1963
23-12-1963
lonas de partida. saltos.• saias e solados
Resana S.A. Indústrias Químicas
Empresa de Transportes Cometa Ltda. de borracha surdinas de ra,a racha para
a Paulo
Sc,
Bahia
aplicação aos tios telegráfiaos e telefônicos. travadores . de pora. tijelas.
tubos. tampas de borracha sara contagotas. toma de borracha pari elaboraZao
_ Ernprêsb de'
de substâncias mi toucas
• Teimo n.". 622.477, de 2.3-12-63

i.-eno HoRizoNTE-.
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• Indústria . Brasileira
Cl isso 39
Para distinaiiir Artefatos :ia borracha.
borracha arta t atas de ho-racha para
voa-atra,
aaa-ri h não loeta oiaas alaRses:' Arruelas. ar-

COSIJATA.
,Indústria Brasileira
Classe 5 1
Aço em bruto, aço preparado, aça
doce, aço para tipos. nço fundido aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente - trahalhado. bronze de
rnançamas. bronze em pa. branze em
barra. em fio. chumbo em bruto
parclahnente preparido, cimento asetalico. cobalto. bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto
parcialmente trabalhado. ferro em brut6
bruto ou pay-N .:hiante trabalhado, (eiró
m barra. ferro =angaries. ferro vaiei,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa nialeivel,
laminas de metal, lata em fiada. lata°
em hóllia, latão era chapas, latão eat

vergehaes, liga metálica, l itmdbas, •

magna-do, manganês, metais nab trabalhados ou parcialmente trabalhado, nte.
tais ern massa, metais eztarnpadoN
metais para solda, fiquei, ouro zinco
corrugado 1 zinco Dto

em %%as --

jazi
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Timo n." 622. 479, de 23-12-63
Frigotifico Irene Ltda.
Paraná

'IREN E

I

Temo n.° 622.485, de 23-12-63
• n.nto n.° 622.494. de 23-12-63
t.;te 'a•Restaarantes Rodoviários S. A. Cooperativa Mista de Crédito e CoasRio Grande do Sul
tração da Casa Própria Paulista

Moteis-Restaurantes

Classe 41
Banha, carnes, carnes secas, em conservas, defumadas e enlatadas; gorduras animais; mortadela, presunto, paio,
linguiça, salsichas e salames
Tértno n.° 622.480, de 23-12-63
Nova Londres Comercial Sociedade
Anônima
Paraná

NOVA LONDRES

-

Classes; 12, 13. 17, 34, 36 e 40
• Titulo
TC:mo n.° 622.481, de 23-12-63
Bazar Namba Ltda.
Paraná

N

'otf

:indústria Brasileira
Classe 36
Pa .a assinalar e d'stinguir genéricapente os artigos da classe a saber: Ar1 gos . de vestuário. de tÕ;a sorte,
Ansi',
. . _'e de esporte e para crianças
-l'értno n.° 622.490, de 23-12-61
IaJústriac • Su nri •.e Ltd,/ . Produtos

Classes: 16, 25 e 33
Frase de propaganda
Té.mos ns. 622.495 e '622 .496, de
23-12-63
São Paulo
Refrigeração Priolar Ltda .

FRIOLAR

Químicos

Paraná

SUNRiSE

I

IND. BRASILEIRA

Classe •16
Classes: 9, 11, 12, 15, 23 e 36
'Iabao conium, cm barras. tabletes, bTítulo
_ anido, granulado e em pó, cêra para
Classe 6
Tênno n.° 622 .482, de 23-12-63
_ assoalha
- _ Para cr.;tinguir: ar-minas de ref-'eeraçãO,
Modas D"Arc Limitada
so •veteiras. balcões frigori ficos, conTèrmo n '.672.491, de 23-12-63
. Paraná
servadores retrigeados, motors e
l'arLenfabriárn Bz •mr
tiengesellschaft
croiri7esso-es
Re pública Federal Alemã
Ga.se 8
Para d stinguir: Anarelhos domésticos
'
para refrinaráv.-ão. chaves elétricas, fasi vais. geladeiras, interruptores. picos.. resistêncms elétizas, s Nott-teS, termômeClasses: 33 e 36
tros, tomadas
•
Titulo
Classe 2
Té. ano n ° 622.497, de 23-12-63
Urino n." 622 .483, de 23-12-63
Preparados para cianbater plantas e
"efrigerneão
Fábrica de - Vassouras Piracicabana
animais daninhos
São. Panio
- Ltda.
1 érmo n." 622.492, de 2342-63
•
Paraná
Pa 'b nfabriken Bayer Aktiengesellschaft
• República Federal Alemã

MODAS D'ARC

fábrica de Vassouras
eiracicabaaa

Classe
Titulo
•
Tèrmo n." 622.484. de 23-12-63
• Kar-Volks Acessórios Ltda .
Paraná

KAR-VOLKS

FOLP
-

REFRIGERAÇÃO
RAMET1N FR I OLAR LTDA.

Casse 2
Prepa ado usados na medicina veterinária e preparados paar combater parasitas
—_
Tênars m° 622 .493, de 23-12-63
Ltda . Irradiei do
I ..,-stris
Brasil
• Guanabara

ACESSÓRIOS

IND. BRASILEIR'

Nome comercial
Tê,/no n.° 622.506, de 23-12-63
,..
Com
Brasileira de Desenvolvi
mento Social S. A.
• Guanabara

Emprésa Nacional
de Desenvolvimento Social S/A.
Nome comercial
_.
Ténno n.o 622 .507. de 23-12.63
Jorge Walter D.mmond Poyares
Guanabara

Classe 33
Insígnia
comercial
-, Tê imo n." 622. 508, de 23-12-63
Jorge Walter Dritmond Puyares
Guanabara

Udu
Classe 33
Insígnia comercial
Tê:rno n.° 622 . 509, de 23-1.2-63
Adindo Falleiros R tond in
Paraná

Refrigerantes
Urso• Real
Classe 4.3
Titulo

de Material Elétrico

Rodoviários

Ç1num 13 33 Ia

"A QU ARELA DO BRASIL"

de Desenvowirnerito Social S/A.

Distribuidora Mineira

Moteis-Restaurantes

33. 36 e 41

Nome comercial
Tèrrno. n.° 627.49ó, de 2.3-12-63
Artefatos de Papel Guri Ltda.
São Paulo

ompanhaBrasileirá

Classe 41
Tértuo n.° 622. 510, de 23-12-63
Balas, caramelos, confeitos, bombons, Auto Máquinas e Peças do Oeste S. A
pastilhas e pralinés
— Saperna )
Santa Cato dna
Térrno n.o 622.503, de 23-12-63
Trajano Fernandes de Souza
Minas Gerai:

Classes: 6 11. 2;
'Titulo
— -• -Térmos os. 622.436 e 622.487, de
23-12-63
Uoteis-Restaurantes • Rodoviário: S. A.
Rio Grande dg Sul

Classes: 1

•

COMére n (21 Indústria
Nome comercial
Térrno n." 622 .505, de 23-12-63
Companha Brasileira de Desenvolvi]
mento Social S. A.
Guanabara

Nome comercial
_
rérmos os. 622.485 e 622.4S9, de
23-12-63
i s-Restaurantes Rodoviários S. A.
Rio Grande do Sul

M O T EI S

Ténno o." 622 504. ca 23-12-63
Frutosdias S. A. —; Comércio
Indúntria
Bahia

Frutosdias S/A

dodoviários S/A

Indústria Brasileiri

14016
NiAR

de 1.)Z4

Classe S
Antenas

Classes: 8. 11; 14, 15, 16, 18. 21, 26.
28. 29, 31, 39, 47 e 50
Sinal de prorpganda

filikk4J DO à UMER,U Dl; LLOJE: 114 5,00

NOnse comercial

