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SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XX11 - N. 182
DEPARTAMENTO NACIONAL

UM, : ii0PRIai.)E INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

Anote-se a desistência do pedido
Republicado por ter saído com de reconsideração.
incorreções
Rec.msideraçáo de Despachos

QUINTA-,FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 1964

Notificação

EXPEDIENTE DA DIVISAO
DE PATENTES

Do 18 de setembro de 1964
No ti ficaçâo :
Urna vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.° 4.048 de 29-12-61 e mais
10 dias para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a êste
Departamento a fim, de efetuarem
o Pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de 60
dias na forma do parágrafo único
do art. 134 do Código da Propriedade Industrial.

E' convidado Cia. Johnson &
Johnson do Brasil a comparecer
a êste .Departamento, a fim do
Caral S A., Fáb:ica de Tintas, efetuar o pagamento da taxa fiEsmaltes, Lacas e 'Vernizes - No nal do têimo ri. 424.858 marca
pedido de reconsideração do des- Azul Fina ,Pahnson J.
pacho de deferimento do têrmo
n. 359.572, titulo Farmácia Coral
EXZEDIENTE DO DIRETOR
- Mantenho o despacho publicaSUBSTITUTO
do em 5 de setembro de 1963:
Reconsideração de despacho1) - Porque não há possibilidade de Confusão;
Dia Is de setembro de 1964
- Porque foi pedida uma
desistência à reconsideração do
Autonac S.A. Distribuidora de
despacho,
Automóveis Nacionais - No reAndes S.A. Comercial e Cons- curso interposto a marca
Privilégio de invenção defetrutora - No wdido de reciansi- n. 303.426 marca Autolack, de
ridos:
deração de indeferimento do Ui-- Condoroil Tintas S.A. - EstanN. o 121.369 - Meio para gerar
mo n.° 371.868, marca Andes. - dra fora do prazo legal, o pedido
força elétrica - Curtis Wright
Mantenho o daspacho de indefe- não tem amparo da lei. Recorra Corp.
rimento, publicado aos 19 de maio ao lioder Judiciário querendo, paN. 0 122.239 - Tetoura de diade 1964. Registro n. o 188.856, im- ra a anulação do registro. Argui
cos - F.,gon Hass.
Ve-se o pedido.
peditivo.
N. o 121.651 - Decantador cenAutomóvel Club do Brasil EXPEDIENTE DA SEÇA0 DE
trifugo é filtro de alta velocidade
No recurso inte-pôsto ao despaRECURSOS
- Geraldo José Monteiro.
cho que cancelou 'o térmo 460.423
N.° 121.891 - Aplicação de
titulo Automóvel Club de Brasília
Exigências
amortecedor
hidraubao em portas
- Mantenho o d • spacha publicade automóveis - Ronald Lauto.
do cm 4 de abril de 1963, tendo
Dia 19 de setembro de 1964.
N. o 122.165 - Válvula ou disem vista que o pedido entrou no
de contreile para fluídos
Dere , rtarnonto fora do Prazo legal.
Produtos Nabal Ltda. - Junto -positivo
Alfred
Moen.
ao têrmo 468.220 marca Loba, N.
o
Diversos
122.659 - Aperfeiça onen
Satisfaça exigência.
tos em ou relacionamento em ou
Angelina
Ginotti
Junto
ao
Fariaearke Hoechst Aktiengselrelacionado COM válvulas de dialschaft Vorm Mel,stor Lucius & têrmo 465.811 marca Gaivota - fragma para liquidos corrosivos e
Bruning - Declara a desistência Satisfaça exigência.
abrasivos - Pietro Conta e (liodo podido de reconsideração do
vanni Vallo.
•
Recursos
despacho do deferimento do Ur122.660 - Pietro Conta e
mo ri. 453.866 - Anote-se a deLaboratório Farmaquion Ltda. Giovanni Valo - Aperfeiçoasistência do pedido do reennsideRecorrendo
do despacho que mento em ou relacionado com válrnciim
vulas comprescorac de fecho rádeferiu o tèrmo 181.653 marca pido.
Novacin
de
Laboratório
Farrna:07 o ti ficação
cêutico Ceres Ltda.
Cxigêncjas :
E* convidado J.R. Geigy S.A.,
Eclipse Sleop Products Inc. N.° 90.111 - Alberto Ayzian o com pa recer a êste Departamen- Recorrendo do daserehn que into, a fim do efetuar o pagamento deferiu á têrmo 398.112 marca S a t is faça exigência.
N. 0 152.705 - Otto Ernst Kieda taxa final do tè r mo n. 453 Rae Springwall.
nitz - Satisfaça exigência.
marca Navargon.
N o 152.738 - Ika Irmãos KnopLaboratório clama S.A.
Th r : Oill o tte Company - No Recorrendo do despacho cate do. Mole, S. A. Ind. e Comércio pedido de d es istência do recon feriu 0 têrmo 447.9a9 marca SnIkhen exigência.
• s
aidoraea,
de:archo de deferi. Comnlarnirasde. aoaeon A.
N.0 120
- Kitty Zaidoner nn ( s tr r!ty,
211c:ti a cl.. triu a. 4 '.P5 1)
- errei
RIO, 18 de setembro de 1964

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL
DE PATENTES
De 19 de setembro do 1:164
Exigências:
Moi-ganhe do Brasil Induatrial
Ltda. - Opoente do tarmo mia
mero 123.420 - Satisfaça exigancia.
N.° 104.922 - Comissária A.
L'Energie Atomique Saina
exigência. -II
N.° 106.972 - Chemische Werke fluis Aktiengesellschaft - satisfaça exigência.
N. o 109.855 - Osterreichienes
Institut Haemoderivategee M.
B. H. - Satisfaça exigência
N o 111.646- Allrnanna Svenska
Elektrjska Aktiebolaget - Satisfaça exigência.
N. o 112.027 - Rohm dc Haas Co
- Satisfaça exigência.
N.0 113.147 - Keikichi Metoie
- Satisfaça exigência
N.o 115.819 - Ciba Societe Anonyrne - Satisfaça exigência
N.° 119.010 - Kiro Watanabe
o Ttatsuyosbi Murayama faça exigência.
N. o 119.524 - Institui F.:anatá
do Petrole des Caiburanti. ot Lua
brifiants - Satisfaça exigência.
N.° 121.562 - i T ioão alecnamea
Ltda. - Satisfan exigéne i a. •
N. o 128.292 - Massey toerena
son Limited - Satisfaça ax:gènela.
N. o 128.414 - .raai mieenan
Satisfaca exigaaria.
N. o I29.846 - Whirlpoel Craa)
- Satisfaça exixéncia.
N. o 139.321 - Aries Gráficas
Gomes de Souz I 8 A. - Sailafaaa eaigancia.
N.o 139.033 - Adarclio do Mesquita Bariee• SatiQfaça exigan.

eia.

1 .41 .315 - t%o itepresen.
tacaes Comércio e Importação Lia
mitada - Satisfaça axiganeia.
N.° 144.414 - lair Ramos
sattefaea exigência.
N.o 1i9.688
Annuel le Cama
noa Me g ', - Satisfaça exigancia.
No 119.782 - Francisco Luiz
Raeina - Satisfaça rxisranela.
N. o 152.8()0 - American Cyanamid Co. - Satisfaça exigência,
N. 0 152.803 - Stanlard Paeoerlea S. A. - Satisfaça er i gan-

eia .

N.° 152.8a5 - Pano lai‘is
S nti Q rmen extgênrin

•

3546 Quinta-feira 24.
- As Repartições Públé-as
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jornais. diàriamente. até às 15 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos cal
sos de erros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, à
Seção de Redação, das 9 as 17.30
horas: no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito.
rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão 'tornar,
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para tacilitar aos assinantes
a verificação do prazo. de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão

DIÁRIO OFICIAL

(Seção III)

Setembro de 15;.54

- As Repartições Públicas
cingir-se4o às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
cada ano e às iniciadas, em qualDIRECTOR • GORAI.
quer época, pelos órgãos compeALBERTO DE BRITO PEREIRA
tentes.
'
-- A fim de possibilitar a reCHEFIl oo aaaveço oa puaLteações
CHEM od meça° na noodçÃo
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES messa de valáres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os inDIÁRIO OFICIAL
teressados preferencialmente che6E0.0 ei .
que ou vale postal, emitidos a
Coça° da pubiloldado do axpodisnto de odddradoworder
~lonas da Proprloadade Industrial do Minlatériii
favor do Tesoureiro do Departada indeurtria o Cantarolo
mento de Imprensa Nacional.
Impresso nas oficinas do Departamento da Imprensa Nacional
- Os suplementos às edições
dos
órgãos oficiais só se forneceASSINATURAS
rão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNC/ONÁRIOS
- O funcionário páálico feCapital e Interior:
Capital e Intieriort
deral, paca fazer jus ao desSemestre . .... Cr$ 600,00 Semestre •
, Cr$ 450,0 conto indicado, deverá provar
Cr$ 1.200,00 Ano • • • ir • • •711 - • Cr$ 900,00 esta condição . no ato da assiAno .

.EN*PEDIENTE

Exterior:

Exterior:

natura.

- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
registro, o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro- será, na venda avulsa, acrescifindará.
videnciar a respectiva renovação do de Cr$ 0,50; se do mesmc
A fim de evitar solução de com antecedência mínima de ano, e de Cr$ 1 .,00, por anc
imprem)s n nárnero ão raiá° de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
decorrido

N.° 152.896 - American Cyanamid Co. - Stisfaça exigência.
N.° 152.913 - Vilson MassaSatisfaça exigênca.
reU
N.o 152.919 - L.,Peria C. Batsfaça exigência.
N.° 152.920 -L. Penã é. Satsfaça exigência.
N.o 152.923 - Angel António
Saboto e Vicente Gargiulo - Satisfaça exigência. •
N.o 152.928 - Robled Sylvio
Bonaccorsi - Satisfaça exigência.
N.o 152.931 -- Tullio Campagno!o - Satisfaça exigência.
N.o 152.937 - Baldomero Alberos Anon - Satisfaça exigência.
N.° 152.938 - Baldomero Alberos Anon - Satisfaça exigência.
N.° 152.958 - La Plata Engineel'ing CO. Soc. Resp. Ltda. fiatiiifaça exigência.
N.o 152.959 - Erhard Muhlbauei
Satisfaça exigência.
N.o 152.965 - Joaquim Luiz de
Silsp jra - Satisfaço exigência.
NP 152.984 - Clauco Plovani
• Satisfaça exigência.
N.o 115.787 - Lepetit S. P. A.
- Satisfaça exigência.
N.° 116.991 - Merck 8: Co. Inc.
▪ Sati R faça exigência..
N.o 117.482 - Farbenfabriken
Bayer Aktjengesellschaft - Satisfaça exigência.
N.° 118.769 - L'oreat - Satisfaça exigência.
N.o 119.5i1 - Norton Co. Satisfaça exigência.
N.o 121.139 - Societa Farmaceutici Italia - Satisfaça e.xigén-

Ano .

Cr$ 1.300,00 Ano •

N.o 126.021 - Emanuel Roy
Lieberman e Irving B. Oneson Satisfaça exigência.
NP 126.897 - Lo yale Kemiske
Fabrik Ved A. Kongsted - Satisfaça exigência.
-N.o 126.998 - Lovens Kemiske
Fabrik Ved A. Kongsted -'Satisfaça exigência.
N. o 130.839 - Sandoz S. A. Satisfaça exigência
EXPEDIENTE DA SEÇA0 DE
TRANSFERÊNCIAS E LICENÇAS
Transferência e alteração de

nome de titular de processos

Dia 18 de setembro de 1964
MonDarts Indústria e Comércio
cie Máquinas Ltda. - Transferência para o seu nome dos registros internacionais na. 62.065
e 85.464 proc. n. .16.734 60 Anote-se a- transferência.
Casas do Charénie S. A -Pede
para ser anotada nos títulos Casas do Charque n. 297.429 n. 297.431 - 297.430 a transferências e as alterações de nome
do titular.
Latemtórios Trevifarma S.A.
- Pede para ser anotada na marca Trevi Calcio n. 166.226 a alteração de nome - Anote-se a ai
teraçãá de nome.
Indústria e Comércio de Bebidas Sparta Ltda. - Pede para
ser anotada nas marcas ns.:
176.528 - 174.599 - 183.131 183.132 as alterações de nome Anotem-se as alterações de nome,
eia. .
Gold Beli Jóias Ltda. - Trans
N.0 121.669 - Schering A. G. ferência para o seu nome da marde-- Satisfaça exigência.
ca Gold Bell tArmo 417.663 N.° 123,035 - Farbenfabriken Anote-se a transferência.
Bayer Aktiengesellschaft - SatisJosé Custódio de Aguiar
faça exigência.
Transferência para c s r u nome

Cr$ 1.000,00

da marca Aldeota têrmo 428.935
- Anote-se a transferêncit.
Panificadora Santa Luzia Ltda.
-. Transferência para o seu no
me da marca Aldeota térreo ...
n..428.935 - Anote,-se a transferência.
Agua Rica Ltda. - Transferência para o seu nome da Marca
Rica, Fonte N.S. da Aguia têrmo 436.518 - Anote-se a trans
ferência.
• Agrobrás Comercial e Industrial
S.A. - Pede para ser anotada. na
marca "Z" têrrno n. 442.700 a alteração de nome. - Anote-se a
alteração de nome. •
Laboratório Keto Wemaco Limitada - Pede para ser anotada
na marca Metolin têrmo
n. 444.039 a alteração de nome
Anote-se a alteração.
Laboratórios Keto Wemaéo Limitada - Pede paira ser anotada
na marca Micostat termo
n. 444.040 a alteração de nome
- Anote-se a alteração.
Detergentes Pulman Ltda. Transferência para- o seu nome
da marca Putman têrmo
n. 448.154 - Anote-se a alteração.
California Chemicai Oa. - Pede paar ser anotada mei marca
Ortho têrmo n. 451.338 a alteração de nome - Anote-se a alteração.
Indústria de Moagem Triunfo
Ltda. - Pede para ser anotada
na marca Triunfo têrmo
n. 462.279 a 'alteração de nome
- Anote-se a alteração de nome.
Raimundo Bezerra Lima Transferência para o seu .nome
da marca Vulpino têrmo
n. 462.672 - Anote-se a transferência.
Hansa Plásticos S.A. - Pede
para ser anotada na marca Hat-

sa têrmo n. 471.974 a alteração

de nome - Anote-se a alteração

de nome.
Ancora Indústria e Comércio
Ltda.
Pede para ser anotada
nas marcas Ancora têrmo
n. 471.978 - Ancora têrmo
n. 471.979 - Ancora têrmo
n. 471.980 as alterações de nome - Anotem-se a alterações.
India Tyres Limi Led - Pede
para ser anotada na marca
n. 166.338 a alteração de nome
- Anote-se a alteração de nome.
Malharia Master Ltda. - Pede
para ser anotada na marca Master n. 168.058 a alteração de nome - Anote-se a alteração de
nome.
Lecien Labotató'riu ae L.,p. eialidades• Cientificas Ltda. Transferência para seu nome da
marca Antibiosin n. 176.068
Anote-se a transferência.
Fornasa S.A. Indústria e Co
mércio - Pede para ser anotada
na marca V.R. • n. 177.296 a alteração do nome - Ant.' a
alteração de nome.
Hewlett .. Packard Co. para ser anotada na marca Sanbom n. 184.770 a alteração de
nome - Anote-se a alteração de
nome.
Borsa S.A. Produtos Quimie-ii
Farmacêuticos e Cosméticos Transferência para o seu ri.-me
da marca Prodigio n. 199 331 Anote-se- a transferência
Perfums Monteil Inc. Transferência para o seu tilinto
da marca Laughter n..209.124 -Anote-se a. transferência.
Perfumaria Pro Bel Ltda . -Transferência para o seu nome
da marca Pro Bel n. 221.133 Anote-se a transferência.
Laboratório Wesp Ltda . Transferência para o seu n;nw.,

Caiu
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da marca Wesp n. 275.357 Anote-se a transferência.
• Vicente Spinelli & Irma( ' Ltda..
- Transferência para seu nome
da marca Real n. 197.366 - Ano
te-se a transferencia.
Lmãos Mendonça Indústria e
Comércio S.A. - Pede para ser
anotada na marca Irmãos Mendonça ri. 206.928 a altera.ção do
nome da titular - Anote-se a alteraçãa de nome.
Distilaria Vencedora Ltda. -Na transferência para seu nome
da marca Suiná n. 203.100 Anote-se a transferência.
Pharma S.A. Laboratórios Far
maceuticos - Pede para ser anotada na marca Metrax n. 171.395
a alteração de nome da titular.
- Anote-se a alteração de nome.
Fábrica de Agulhas Reine S.A.
- Pede para ser anotada na
marca Reine n. 175.494 a alteração de nome da titular - Anotese a alteração de nome.
Pullman Incorporeted - Pede
para ser anotada na marca 'Z'M
n. 199.468.
Trailmobile n. 215.829 - As alterações do nome da titular. Anotem-se as alterações de liame.
Mead Jonson Endochimica Indústria Faia acêutica S.A. --"
Pede para ssr anotada nas marcas: Endoc l .tin n. '260.790 Endocetin n. 263.963 as alterações
do nome da titular. - Anote-se
as alterações de nome.
Irmãos Santander • Ltda. Transferência para seu nome da
r-- • - montesanina n. 298.124 Asa
a transferência.
Hans Schwarkopf - Transferência para seu nome da marca
Jarl n. 299.659 - Anote-se a
transferência.
Exportadora Brasileira do Mate
Ltda. - Pede para ser anotada
nas marcas Negrita ri. 300.547 Meirelles n. 300.548 as alterações
de nrine da titular - Anotemaia
as alteraeões de nome.
/‘ !,11:10 Beisassi - Transferência para seu nome da marca Asos
do Pardo ri. 300.707 - Anotea traosferenciii.
axp .i.ãciora Brasileira de Mate
Ltda. t'ecte para ser anotada na
maica 1e1quia n. 301.074 a altar: ç:• ;) do nome da titular Ais,a alteração de nome
. .,ara Loureiro, Oliveira Cs
CL. Ltda. - Pede para ser ama
tadana marca Baguá termo .
n.o 4-18,197 a alteraçã de nome
da tituirr - Annte-se a alteraçan
do nome.
•yd n 1. •port Chemin], Coa.
poration -- Transferência para
seu riam da ma ca Nucleato termo n. 428.900 - Anote-se a
transferencia.
Empreaa Tkasuna de Vila IV ta •
Ltda. - Trrnsferência para -4,a
nome da marca Tribuna de Vila
Maria termo n. 467.060 - Atakte
se a transfe ência.
Indústria de Conservas Curai
Ltda. - Transferência para seu
nome da marca Belmar temas)
n. 468.339 - Anote-se a transfe•
rência.
Hayden Newpott Chemical Coe
ri'oration - Transferência para
seu nome da Marca Strobane
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Indústrias Quimicas Taubaté apostila, a alteração de nome dt
S.A. I.Q.T. - Junto a marca licenciada já anotada no registro
ia 211.698' - Satisfaça exiseks- anterior 151.247.*
cia.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Rosenthal Porzellan . AktieliguTRANSFERÊNCIA
sellschaft - Junto ao registas inE LICENÇAS
ternacional n. 31.074 Proc
Satisfaça exigemri. 40.332-64
Ttransferèneia e alteração de
ela.
nome de titular de processos:
Tiewhella Bros U K Limited
Junto a marca n. 214.598 De 18 de setembro de ,1961
Satisfaça exigência.
Papelaria Braz S.A. - Junto
Brasil S. A. Indústria e Coméra marca n. 278.005 - Satisfaça eia. - Pede para ser anotada na
exigência.
marca Bombrilando n.° 294.356 e
Societe do Construction D'Ap- alterai:5o do rnme - Anote-se a
pareils Mecaniques Et Electriques alteração de nome.
Nur Automobiles Scamea -tricometal e Comércio - Pede
Junto a marca n. 294.471 - 'Sa- par mer anotada na marca Incotisfaça exigência.
metal n.° 301.323 a alteração de
Indústri a Bralin de Auto Partos nome - Anote-se a alteração do
Ltda. - Jun'ta ao termo
nome.
Confecções Sparta . S.A. - n. 420.326 - S atisfaça exigênExigências:
Transferência para o seu nome cia.
Editorial Gruguera. Ltda. das marcas:
Sal
enleio S. A. - Junto a::
Satisfaca exigência.
N. 163.573 - Sparta
térmo 116.874 - Satisfaça exiAgência de Viagens J R Lo.nger. gência.
N. 178.473 - Sparta
Copaco Ltda. - Junto ao tèrnio
N. 204.112 - Sparta
n. 453.049 -- Satisfaça exieen
Samson Nessim Tsezanas N. 209.488 - Sparta
Junto aos térmos 429.193 - Tèrcia.
N. 223.967 - Sparta
Caries Santos - Junto ao ter- mo •29.194 - Satisfaça exigênN. 234.214 - Sparta
mo
n.o 457.605 - Satisfaça exi- cia.
N. 234.215 - Sparta
N.o 415.248 - The J. B. Wilg:Ire'.
N. 234.216 - Sparta
liams Co, - Satisfaça exigência.
li. 234.217 - Sparta
1):versos:
•
N. 234.218 - tparta
Diversos:
Irmãos
Rezek Ltda. - Na transN. 234.219 - Sparta
ferência do registro 215.300 N.o 308.373 - impeco Impor,
N. 234.220 - Sparta
Arquive-se o pedido por falta de laç5,n e Comércio Ltda. - Argui.*
N. 234.221 - Sparta
ve-se.
ctunprimento da exigência.
N. 234.222 - Sparta
Guanabara Granja S. A. - Na
N.o 38f1751 - Torrefação e
N. 234.223 - Sparta
alteração do nome do registro nú- Moagem de Café Babalu Ltda.
N. , 234.224 - Sparta
mero 212.741 - Arquive-% o pe- Torno •5•:cm efeito o despacho de
N. 234.225 - Sparta
dido por falta de cumprimento da arquivamento uma vez que a taxa
N. 234.226 - Sparta
final foi pa ga por antecipação.
exigência.
N. 234.227 - Sparta
N.o 168.600 - LeR Industries
Metro Radiobraz S. A. - Na
N. 234.228 - Sparta
alterarão de nome do registro nú- de Luxe - Aguarde-se.
N. 234.229 - Sparta
mero 213.937 - Frase de propaN. 234.230 - Sparta
ganda - Arquive...a\ por falta de
Prorrogação de marcas:
N. 234.231 - Sparta
cumprimento da exigência.
N. 234.232 - Sparta
N.o
549,355 - Y - Rijos de
Indústria Eletrônica Cherry Li- Ybarra
N. 234.233 - Sparta
S. A. - Classe 41 mitada
Na
transferência
do
reN. 234.234 - Sparta
Prorrog ue-se o registro.
gistro
268.651
Arquive-se
o
peN. 243.379 - Sparta
N.o 591.242 - Nyelrazid - Olin
dido por falta de cumprimento da Matbieson
N. 243.380 - Sparta
Chemical Corp - Clasexigência.
N. 243.380 - Sparta
se 3 - Prorrogue-se o registro
Indústria Eletrônica 'Cherry Li- com averbação do contrato favor
N. 264.363 - Sparta
mitada - Natransferência do re- E. R. Squibb & Sons S. A. ProN. 283.548 - Sparta
gistro 268.650 - Arquive-se, por dutos Químicas Farmacêuticos e
N. 283.549 - Sparta
- Anotem-se as transferências. falta de cumprimento da exigência. nwriens..
Sandoz Brasil S. A. Anilinas„
Exigências
Proeutos Químicos e EarniaerstiEXPEDIENTE, DA SEÇÃO DE
cos - Ao pedido de aposti l a no
EXAME FORMAL
Varta. Aktiengesefischaft - Jun registro 269.004 - Anote- se, meDE MARCAS
to a marca n. 298.608 - Satis- diante apostila, o contrato de exfaça exigência.
ploração a favor de Sandoz Brasil
De 18 de setembro de 1964
S. A. Anilinas, Produtos Químicos
Confecções Sparta S.A - e Farmacêuticos, já averbado no
Exigências:
Junto ao termo n. 341.435 - Sa- registro anterior 145.125,
N.o
- Bagatex do Bratisfaça exigência.
Erli Golçalves Rabello --: Trans- sil S. 438.371
A. - Satisfaça exigência.
ferAncia
da
marca
280.885
ArN.o 438.690 - Cia. Agrícola e
Oxfo:d Filing Supply Co. Inc.
por falta de cumprimen- Comercial
- Junto co termo 347.277 - Sa- quive-se,
Santa Anita - Satisfaça
to da exigência.
exigência.
tisfaça 'exigência.
Irmãos Ferraz Ltda. - Na transN.o 438.790 - Viação Santa
João Paulo 'de Barros - Janto ferência do tèrmo 417.58a - Ar- Madalena
Ltda. - Satisfaça exiao termo n. 452.834 Satisfaça quive-se, por falta de cumprimengência.
exigência.
to da exjgência.
N.o 440.265 - Printscheen S. A.
Ruy e Oliveira Cavaldcante - exigência.
Jorje Jasansky - Junto Co 'termo n. 476.831- - Satisfaça .1x1 Na transferência o termo 426.754
N.o 448.679 - A. G. Mckee ds
- Arquive-se, por falta de cum- Cia.
gência.
do Brasil Engenharia e Consa
rimento
da
exigência.
p
Ltda. - Satisfaça incidi).
Sociedade Comercial de Cereais
Tecidos M. M. Ltda. - Na trans- ttuções
cia.
Ltda., - Junto ao térmo•
ferência do termo .439.934 - Aru. 593.541 - Satisfaça exigên- quive-se, por falta de cumprimenN.o 464.693 - Nelta Maquetee
cia.
to da exigência.
e Projetos S. A. - Satisfaça exiFarmopecuária S.A Precinta,
Joaá de Souza - Na .transferem- gência.
veterinários - Junto ao termo cia. do termo 450.133 ArquiN.o 488.152 - Exportação e Imtr. 294.773 - • Satisfaça exigên- ve-se por falta de cumprimanto portação Ameropa Lida,
&afia
cia.
faça exigência.
da exigência.
Qillmica Alfredo Geissi sr 2 A
Pfizer Corporation do Brasil N.° 468.327 - Elekteiroz do
- Junto a marca ri. 210.188 - No nedir,10 de apostila ao. registro Nordeste Indústria Química S. A.
Satisfaça exigência.
t o r,. ?
Anote-se, mediante - Satisfaça exigência.
termo fl. 470.657 - Anote-se a
transferência.
Moplast S.A. Indústria e Comércio - Transferência para teu
nome da marca Silpo termo
n. 476.809 - Anote-se a transferência.
Antônio Francisco Viana da
Silveira - Para a transferência
da marca Serra Alta tênno
n. 472.064 - Anote-se a transferência.
Importadora e Exportadora In
dústria e Comércio Sabia Ltda.
- Pede para ser anotada rsaa
marcas Sabladexerul termo .
n. 636.526 e Sablationina termo
n. 636.527 as alterações de nome
da titular. - Anotem-se as alterações de nome.
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N. o 463.328 — Industria de Bebidas Cajaj Ltda. — Satisfaça exigência. •
N. o 468.329 — Indilétria de Be
bidas Cajaj Ltda. — l ifnça exigência:
bida NP- 470.190 — Metalárgica
Irum Li da. — S n iisfaça exigência.
N.° 470.730 —
'eco 01150 Mis-trica Ltda. — Satisfaça exigência.
N.° 474.139 — Geei' Guanabara
Eng Comércio e Ind. Ltda. — Satisfaça exig,acja.
N.° 471.151 — Damarfe Ind e
Com.- de Madeiras Ltda.- — Satisfaça exigência.
N.o 474.152 — Bar e Lanches
Prefeito Ltda. — Satisfaça exjgência.
N. o 474.153 — Soc. de Terraplanagem Planeta Ltda. — Satisfaça exigência.
N.° 474.150 — Epacal • Emp.
Paulista de Com. e Adm. Ltda.
— Satisfaça- exigência.N.° 474.157 — Bar e Restauran, te Barão de Monte Santo Ltda. —
Satisfaça exigência.
NP 474.158 — Serraria Brasil
Ltda. — Satsfaça exigência.
- NP 474.160 — Panifjcaelora
Fler da California Ltda. — Satisfaro exigência.•
NP 474:161 — Modas Santa Rita
Ltda. — Satisfaça exigência.
N. o 474.162
Sapataria Jato
Ltda.— Satisfaça exigência.
N. o 474.163 — A. Ot Adm, Partici p açiies Propaganda e Com. Ltda
Satsfaça exigência.
N. o 474.164 — Ind. Paulista de
Fl â m ulas Ltda. — Satisfaça exigência.
NP 474.165 — Soerei Soc. Concessionária de Restaurante Ltda.
— Satisfaça exigênco.
Radolandia Ltda.
N.° 474.168
— Satisfaça exigência.
N.° 477.974 — Cia. Com ¡ssaria
Alberto Bonfigliol — Satisfaça
exigência.
N. o 477.987 — Continental Soc.
Comercial de Automóveis Ltda. —
Satisfnen e-xigência.
NP 477.900 — Edith S. dos
Pa ,. sas — Satisfaça exigência.
477.9911 Loteamentos (le•
iais Santa rdwiges- Ltda. — Satisfaça mcigèneja..
N. 0 477.004 — Fazenda RIO
Cera S. A. — Satisfaça exigén'cia'.
• 1`0 477.995 — Brascal Brasil
Calçados Ltda. — Satisfaça exigência.
N o 477.099 — Gebruder Giulin
111. 13. L — Satisfaça exigón1

Max Coleman. n. o 206.194, constante do clichê abaixo, de propele:.
dada de The Coleman Co. Inc.,
estabelecido nos Estados Unidos
da América e em favor de National Carbon do Brasil S. A. Indústria e Comercio, estabelecido
em São Paulo, Brasil. — Averbese o contrato de explorayao.

amem—

contrato de exploração na treece, Gessy Levar S. A., estabelecido
Essar n.° 154.333, constante do São Paulo, Brasil. — Aveibe-se e
clichê abaixo, de propriedade de. contrato de exploração.
La y er Brothers Port Surnight Limited, estabelecido na Inglaterra,
e em favor de Indústras Gessy
Lever S. A., estabelecido em São
Paulo Brasil. — Averbe se o coatrato de exploração

CJ --Ntu
Ccdernan
Proprietá.la
• 'CHE COLEMAN COeTANY Ele(
Licenciada
•
NATIONAL,CARBON DO B34SIL
8/A. INDUSTRIA IS OCT23CIO
Por despacho da Sr. Chefe da
Seção, foi mandado , averbar o
contrato de exploração nus marcas; Salvidas N.° 217.357 ; Salvavidas N.° 217.3a8; Salvavidas
N.° 21'1.359; Salvavid.as
N.° 217.355; Salvavides
N.° 217.356 — constantes da clichê abaixo, de propriedade de
Levar Brothers Port Sunlight Lim:ted, estabelecido na Inelaterra
e em favor de Indústrias Gesey Lay er S. ., estabelecido em S. Paulo, Brasil. — Averbcm-se os coa:
tratos de exploração
ee-

Proprietária:
Levar Brothers Poro

Proprietária:
Levei Brothers Port
Suniight Limited
Licenciada:
industrias
Gessv Levar S/A

Sunlight limited
licenciada:
Industtias
óessy Levar S/...

•

•
Por despacho do Sr, Chefe da
Seção, foi mandado averbar o
contrato de" exploração na marca
mática, n o 172.646, aansta nt e do
clichê abaixo, de propri edade de
Lever Brothers Port Suribght Limited, estabelecido na Iuglaerra.
e em favor de Indústrias Gessy
Levar S. A., estabelecei() em São
Paulo. — Averbe-se ) contrato de
exploração.

Por despacho do Sr Chefe da
Seção, foi mandado averbar a
contrato de exploração na marca'
Sunrght, n o 174.364, conetante . do
clichê abaixo, de propriedade de
Levar Brothers Port Sunlight Limited, estabelecido na Inglaterra,
e em favor de Indúst eias Gessy
Lever 8 A., estabelecido em São
Paulo, Brasil. — Averoe-se o contrato de exploração.

PRESTO.
Propritsiártd:

Levar Brothers Port
Suniight Limite(
proprletArla::
Levar &dm Pod

•Sunlight lkalited
ieeneladav
Industrias

tiesay Levet SN
Por despacho do Sr etere da
Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Lever n o 147 671, constante do clichê abaixo, de propriedade de Levar Brothers Port Sun/ight
mited, estabelecido na Inglaterra.
e em favor de Inchist.-las Ciesay
Levar 8. A., estabelecido ein'eão
Paulo, Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração.

Licenciada:
Adustrias
Gessy Levar SIA.

• Proprietária:
Levar Brothers Port
Suntight Limited
'Licenciada:,
Industrias
Ouse Levei sfit

Por despacho do Sr. Meie da Seção.
Por despacho do 13-. Chefe
foi mandado averbar o cemtrato foi mandado averbar o zontrato de
de exploração na marca Emble• exploração na marca Lecer, número
máaica, n. o 172.646, constante do 175.125, constante do cliché abaixo, de
clichê abaixo, de propriedade de propriedade de Levet Brothers Port
Lever Brothers Port Sun;ight Li- Sualight Linnted, estabelecido na Inmited. estabelecido na Inglaterra.
e em favor de Indústrias ceessy glaterra e em favor de Indústrias Ges.
Lever S. A., estabelecido em são sy Levei Sociedade Anônima estabelPaulo, Brasil. — Averbe-se o con- cido em São Paulo. Brasil. — Averbese o contrato -de exploração.
trato de exploração.

N. 478.026 — Seyffert Irmão

I.- Satisfaça exigência.

• NP 478.029 — O Mercado de
Calcados Ltda. — Satisfaça eulWneia.
NP 478.028 — DerOupa ConfecVSC.3 Tida. — Satisfaça exigência.
' rrIrADTFINTE DA SEÇA0
! TRANSFERr‘TCIA 8 'LICENÇAS
Zi g Q 'ATnr ,-n- zo DE MARCAS

Proprietária:

Levei 8rothers
•. Suolight Limitad
!Licenciada:
tottustrtae
Cear Levet SIAI

Proprietária:
Ave atothers Poqt
SUnlight Limited
Licenciada:
industtlas
ttesty Lave: 3/4.

Por despacho do Sr Chefe ‘da
Seção, foi mandado ev e rbar • o
o Cód1gO1
10 e 2
!e'?
contrato de exploração na marca
Oco Verde. n. o 172.703. constan1964
C:,t%z?'e,ro
d.:,
Dle, 13 de
te do clichê abaixo, de nroprieda.1 de de Lever 13rothers rad ~ir Chefe da
Por ricepaclie
POr despacho do Sr. Chefe da 119:ht Llmited. estrd/eiec'rli: na Tn
er fe't manl-!" nverbar o cemSeção, foi mandado averbar O ! glaterra, e em favor J . Irditsirins
rinr7 -1.
•
t•rr:

Proprietária:
•uva, B.,ohon Pert
ScongnNt tamiter'
tiesnciada:
Ifteustriae
Goete layer S/A.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploração na marca Sphão Suntght.
número 180.272, constante do cifeht

abaixo, de propriedade de Lever Prothers Port SunlIght Lineted, estabeleci,
do na Inglaterra e em favor de Indás•
frias Gessy Levei SoSedatle Anónima

DlRIO

Quinta.felra 24

(Seção III)

Setembro de 1964 3549

estabelecido em S. Paulo, Brasil. — 159 . Lever Sociedade Anônima !stabe- , Lever Sociedade Anônima estabelecido de Lever Brothers Port Sunlight
Averbe-se o contrato de exploração. lecido em S. Paulo, Brasil. — Averbe- em São Paulo, Brasil. — Averbe-se Litcd, estabelecido na Inglaterra,
o contrato de exploração.
se o contrato de exploração.
e em fateor d0 Indusi.rlas tiessy
Lever S A • estaneL'etd...; em Sul
Pateo. Bi asil. Av h.-'.' teu.
trato de •xoli'raçád.
c„,-ixt3iÃo

S

• LIFEBUoy
Proprietária:
Levet Brothers Porl
, Sunlight Limited

Proprietária:
Levet Bre d. ers Pot' •

Suntight tárneed
Urso:ciada.
Industrias
i"kssv Levar SN,

Ucenciadaí,

Proprietária/

Por despacho do Sr. Chefe da Seção,
fol. mandado averbar o contrato de
exploração na marca Lux, número
192.196, constar:te do clichê abaixo, ele
propriedade de Lever Brothrrs Port
Sunlight United, estabelecido em Inglaterra, e em favor de Indústrias Gessy Levet Sociedade Anônima estabelecido em São Paulo. Brasil. — Averbe.,
se o contrato de exploração

Levar Brotem Port
Sunlioht United
tieeneledsk.
induseiee
3essv teor SM.

Industrias
Gessy Levet S/A.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção,
foi mandado averbar o contrato de
exploração nas marcas: Lifebuoy. número 199.804; Lifebuoy, n 9 199.805;
Lifebuoy — número '199.806, constante
do clichê abaixo, de ropriedade de Lever Prothers Port Sunlight Lirnited, estabelecido na Inglaterra,. e em favor
de Indústrias Gessy Lcver Sociedade
Anônima estabelecido em S. Paulo,
Brasil. — Averbem-se os contratos de
exploração.

Proprietária:

Por despacho do Sr. Chefe da
foi mandado averbar o contrato de
exploração nas marcas; Sunlighr,
mero 239.357; Sunlight, n° 200.827;
Sunlight, número 200.828; Sunlight —
número 201.161, constante do
abaixo, de propriedade de Levcr Biothers port Sunlight Linaitcd, estabelet.i.
do em Inglaterra e em favor de Indústrias Gessy Lever Sociedade Anôaitna
estabelecido em S. Paulo, Brasil. —
Averbe-se o contrato de expláração.

SUNLIGHT
Proprietária;
Levar Brothers Por;

Sureight Limited
Licenciada:
s Industrias
nesse Levet S/A..

Por despacho ctiS Sr. Lute Ia Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração na marca Surf. número
195.573, constante do cliché abaixo.
de propriedade de Lever Prothrs Port
Sunlight Limited, estabelecido na In.
glaterra, e em favo 'r de Indústrias Gessy Lever Sociedade Anónima • stabelecido em S. Paulo, Brasil. — Averbe-se o contrato de explorz-ção.

Proprietária,
La y er Brothers Port.
Sunlight Limited
Licenciada!
Industrias
Gessy Lever S/A.

Proprietária:
Proprietária:
met erothers Pad
Surr.lein
1 Licenciada:

Industrias
Guri Levet S/A..

Proprietária:
Ir ver Brothers Pot*
Sunlight Limited
Licenciada:,
Industrias
Gessy Lever S/A..

Lever Brothers Port
Limit.9d
Licenciada.
.
Industrias
Gessy Lever S/A,

exr.torttçtán

LEVER

••

Proprietária:
Levet Brothers Port
Sunlight Limited

exploração na marca -Lifeboity, núrrhsro
191.709, constante do clichê abaixo, de
propriedade de Lever Brathers Port
Sunlight Limited, estabelecido na Inglaterra. e em favor de Indústrias Ges-

exploração na marca LifeBuoy, número
200.794, constante do clichê abaixo,
de propriedade de Lexer Prothers Port
Sunlight Limited. estabelecido na Inglaterra e em favor de T ridústrias Grasy

Industrias
Gesse Levar SIA.
Por despacho do Sr Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração ne s: ma tas
Lever Sabonete de Saúde El A.
Irmãos, n.° 203.495, e Lever sabonete de Saúde S. A. Irmãos,
n. 0 204.60662, constani e dg eechè
abaixo, de propriedade de Lever
Brotbers Port SenUght Lbrited,
estabelectio na Inglaterra, e ' em
favor de Indústrias ue4sy Lever
S. A., estabelecido em São Paulo,
Brasil. — Averbem-se os contratos
de exploração.

Lever Srothers Port
Suri:Vit Limited
Licenciada?
Industrias
Gessy Lever S/A.
Por despacho do Sr. Chefe 4a
Seção, foi mandado averbar o coom
trato de exploração nas marcas Emblemática número 204.862 e. Embica
matica número 704.863, constante do
cliche abaixo de propriedade de Ler
ver Brpthers Port Sunlight Limite&
estabelecido na Inglaterra, e em favor de Indústrias Gessy Lever Socie.
dade Anônima estabelecido em SãO
Paulo
Brasil, — Averbem-se
contratos de exploração.

Licenciada:
Industrias
Gessv Lever S/A.

Proprietária:
Levar %there

Por 'despacho do Sr. Chefe da Seção,

despacho do Sr. Chefe da Seção,
foi mandado averbar o contrato de foiPor
mandado averbar o contrato de

Levei Bretl.ers Por"
Sunlight
licenciada:

Proprietária:

Por despacho do se. Chefe da
Seção, foi mandado everbar o
contrato de expliraçã3 nas marcas: Lever, n.° 202.849 — Lever,
n.° 202.890 — Lever. n. , 202.901
Lever, n° 204.324. cunstante
do clichê abaixo., de oinpriedade
de Lever Brothers Purt Sunlight
Limited, estabelecido ra Tnglater
ra, é em favor de Incei'átrias Ges.sy
Lever S.A., estabeleci o ele Sã.o
Paulo, Brasil. - Averbtm -se as

Por despacho do Sr. Chefe da seção,
foi mandado averbar o contrato de
exploração na marca Lfe-Buoy, número 199.801, contrato da clichê
de propriedade de Lever Brotei:1 .s Port
Sunlight Limite& estabelecido na Inglaterra e .em favor de Industrias Gerisy Lever Sociedade Anóit'ma .staoetecido em São Paulo, Brasil. — Averet ntratos
be - se o cor'trato
erl'ont,;:g.,. •

LIFE-BUO"

4
'Jj•I
•
•
•-••••

Por despacho do Sr Chele da
Seção. foi mandado averbar o
contrato de exploraçáo na marca
Lifebuoy, n.° 204.141. constante
do clichê abaixo. de aromiedadts

Per
Sunkht Umited
Lieenotedel
industriag
assY Lave S/&
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Por despacho do Sr.. Chefe da Se.
ção, foi mandado averbar o contrate
de. exploração na .Marca "Ceco Ver.
'
de Leva", n.o 242.760,
constante de,
clichê abala°, de propriedade de Le..
ver Brothers Port .•onlight Limited,
estabelecido na Inglaterra e em .fa.•
vor de Indústrias Gessi Lever S. A.,
estabelecido em São 'Paulo, Brasil.— Averbe:se o çontrato de exploração. -

ftrasil. — tabeleeido em São Paulo, Brasil'.
Por despacho do Sr. Chefe da belecido em São Paulo.
Seção foi mandado averbar o contra- Averbe-se o contrato xle exploração. Averbem-se . os contratos de explo
ração. .
to de exploração ha marca &anil
nú-mero 207.234, constante dd
abaixo, de propriedade de..., Lever
Brothers Port SunlIght Limite5," estabelecido na Inglaterra e em favor de
.rroprietárial
'Indústrias Gessy Levei S. A. estabelecido em São Paulo — Brasil. —
Levar Bromes porí
CU X.
Averbe-se o contrato de exolora,02.
eroprietária:*
unlight.Limited
-s.
tiver &atilara Pod
. &Might Urnited4
Liconófada''

• •

• ••

Industrias
Gess,/ Levar SM: f'

Proprietária

.

Industrias
Gessy Lever S/A. •

Por despacho do Senhor Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca S A B
a° 207.899, constante do cliché iLaixo, de propriedade de Lever Brothers
Port Sunligth Limited, estabelecido
na Inglaterra e em favor de Indústrias Gess,/ Levei S. A. estabelecido
em São Paulo — Brasil. — Averbese o contrato de exploração.
.

Par' despacho do Senhor Chefe da
Seção foi mandado averbar os contratos de exploração nas marcas:
Lifebuoy número 192.053 — Lifebuoy
número 226.893, constante do clichê
abaixo; de propriedade de Lever Brothers Port Sunlight Liinited, estabelecido na Inglaterra e em favor de Indústrias Gessy Lever S. A. estabelecido em São" Paulo — Brasil. —
Averbem-se os contratos de exploração.

5B

Proprietária:-

4

Lever Brothers Port
Suplight Limited

PropTietária:.
teve Brothers Port
Sualight Limited
Licenciada:
.
Industrias

.Licenciada:
Industrias
Gessy Levar S/A.

Industria.
GessY Levar

Brothers Port
1Lever
Sunlight Limited
Licenciada:

VIM

esey Levet SM.
Ci

sm.

Por despacho do Sr. Chefe. da Seção, foi mandado averbar os contratos de exploração nas marcas: SWAN
n.° 233.386 — SWAN n.° 233.887.
SWAN n.° 235.656, constante do
clichê abaixo, de propriedade de Lever Brothers Port Sunlight Limited,.
estabelecido na Inglaterra, e em favor de Indústrias Gessy Levei S. A.,
estabelecido em São 'Paulo, Brasil.
— Averbem-se os contratos de exploração.

E

• :.1.
Loa IvalintsPa
&ler: &Med

Mentetagi:
Industrias
desse Liar SPI.

•

Por despacho do Sentada Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Lux
número 221.374. constante do cliché
abaixo. de propriedade de Levei
Brothers Port Sunlight LimIted, estabelecido na Inglaterra e em favor de
Industrias Gessy Lever S. A. este-

1

Pfoolethria
' Leve: atalhem Po.
Studiebt United
Liceaaleditt;
Idesbiee ,
Cessy Leve' S/A.

Propr ietária: --Levar Brothers Port.
Sunlight Limited
.LIcenclada!)
Industrias
Liossv UNIU $UI
Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado ieverbar o contrato de exploração na marca "Delfina ' n.° 234.913, constante do cliché'
abaixo, de propriedade de Lever Brothers Port Sunlight Limited, estabelecido na Inglaterra, • e em favor
de Indústrias Gessy Lever S. A., estabelecido em São Paulo, Brasil. —
Aver13e-se o contrato de exploração.

DELFINA
Proprien-ria:
Levar Brothers Port
.Sunlight Umited
Licenciada;
industrias
Gessv Levar SIA.
Por despaèho cio Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Lever 5 R
n.° 240.129, constante' do clichê
abaixo,' de propriedade de Lever Brothers Port Sunlight Limited, estabelecido na Inglaterra, e em favor de
Indústrias Gessy Lever S. A., estabelecido em São Paulo, Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

rftlio s.r iz4
rülli-Sle

„Por despacho do Sr. Chtfe da Seção, foi mandado averbar os contratos da exploração nas marcas VIM,
n." 232.241.
•
VIM, n.5 293.074, constante do cliché abaixo, -de propriedade de Levei
Brothers ort ~light Limited, estabelecido na Inglaterra, e em favor
de Indústrias Gessy Lerer S. A.,

Levei Brothers

Sunhght Umited
Lleenéfed8
Industrias

Gessy Levet Sfit
Por despacho do Sr. Chefe da Se-.

40 foi mandado averbar os contra-

-

Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar os contratos de exploração nas marcas "CrSeo
Verde", n.° 229.725.
"Cdeo Verde", n... 229.726, constante do clichê abaixo, de proprieda-:
de de Lever Brothers Port Sunlight
Limited, adabelecide na Inglaterra, e
em favor de Indústrias Gessy Levei
Sociedade Anônima, estabelecido em
São Paulo, Brasil. — Averbem-se os
contratos de exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Lever
número 208.073, constante do clichê
abaixo, de propriedade de Lever
Brothers Port Sunlight Limited, estabelecido na Inglaterra e em favor de
Indústrias Gessy Lever S. A. estabelecido em São Paulo — Brasil. -•
Averbe-se o contrato de exploração.

Proprietária:

tos de exploração nas marcas: ARR
n.° 249.521.
ARK 'n.° 249.677, constante do clichê abaixo, de propriedade de Levei
Brothers Port Sunlight United, estabelecido- na Inglaterra, e em favor
de Indústrias Gessy Levei S. A.,
estabelecido em São Paulo, Brasil.
— Averbem-se os contratos de exploração.

AR

I

Proprietária:
Levet Brothers Pori
Sunfight Umited
Licenciada:
Industrias
.Gessy Levar S/A.
Por despaeno do Sr. 4hefe da Seção foi 'mandado averbar os contratos de exploração nas marcas Levei
253.028.
1 n."Levei'
n." 20.2.42, constante do cliché abaixo, de propriedade de Levei
Brothera Port Sainlight Limited, estabelecido na Inglaterra, e em favor
de Indústrias Gessy Lever S. A., estabelecido em São Pulo, Brasil. —
Averbem-se os contratos de exploração..

•

LEVER
Proprietária:
Levar Brothers Port
Sunlight Umited
Licenciada:
Industrias
Gessv Levar S/A.

•
Propr$ etária:
Levar Brothers Pad
Sunfight timtted
,Licenciadat
industrias
Cem Leen SM.

Por despacho do Sr Chete da SC
ção foi mandado averbar os contra
tos de exploração na marca "Carnaval" n.o 255.598. constente do cli
chá abalso. de pronrieílnde de Leve.
Brothers Port Sunlight Limited, e,.
tabelecido na Inglaterra, e em raso,
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Por despacho do Sr. Chefe da Sede Indústrias Gessy Lever S. A., estabelecido . em São Paulo; Brasil. — ção foi mandado averbar o contrato
Averbe-se o contrato de' exp.ocação, de exploração na marca Luz Soar a.
202.848, constante do enche ;.- 1.9:1x.o,
de propriedade de Lever Brotlicrs
Port Sunlight Limited, estabelecido
na Inglaterra, e em favor de Industrias Gessy Lever S.A. estabelecido
em S. Paulo, Brasil. — Averbe-se o
Proprietária: •
contrato de exploração.
Lever Brothers Port
Suntight Ltmito'

OARNAVAL

Licenciada:
. industrias
Gessy Levet S/A.
Por despacho' do Sr. Chefe da Seção, foi mandada averbar os contratos de exploração nas marcas: Lux
n. 244.790. Lux n. 254.654, constante do cliche abaixo, de propriedade de Lever Brothers I'ort Suolight Limited, estabelecido na Inglaterra, e em favor de Industrias Gess-y
LeverS.A.,
S.A. estabelecido em S. Paulo,
os contratos de
Brasil —
exploração,

LUX
Proprietária:
Lever Brothers Pori
Sunlight Limited
Licenciada:
industrias
Gessy Lever SIA
Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbrr o contrato
do exploração na marca sunialt n.
202.850, cons ante do cliche abaixo
de propriedade de Lever Brotlaers
Port, Suniglit LimIted, estabelecido
na Ingic t erra, e em faNcir de Iodostrias Gesry Lever S.A., estabelecido
em S. Qaulo, Brasil. — Averbe-se o
contrato de exploração.

SuribAff
Proprietária:
Lever Brothers Pori

Sunlight Limited
Licenciada:
Industrias
Gessy Lever S/A
•
Por d..sparbo do Sr. Chefe da Se-

ção, foi 'mandado aberbar o contrato
de explorrção na marca Wisk n.
235.475, cons ante do clicbe abaixei
de propriedade de Lever Brothers
Port Sonlight Limited, estabelecido
na Inglaterra, e em favor de Industrias Gessy 1.ever S.A. estabelecido
em S. Paulo, Brasil. — Averbe-re o
contrato de explorrção.
TISK
Proprietária;

Lever Brothers Por'
Sunlight Limited
Licenciada:
industrias

Gessy Levet S/A

Luz Solar I

Proprietária:
1.ever Brothers Port
Sunlight Limite
ticenciada
Industrias
Gessy Levar SIA».
Exigências:
IndüstrIcs (lessy Levet. S.A. no
pedido de exploração de contrato das
marcas de números 79.012 — 154.012
— 149:792 — Apresen t e os clichês.

NOTICIÁRIO
OPOSIÇÕES

Walita S.A. Eletro Indústria
(oposição ao têrmo 123 425, privilégio de invenção).
Carbono Lorena S.A. (oposição
ao têrmo 123.426, privilégio de invenção)
Carban S.A. Indústria e Comércio (oposição ao térnlo númeinvenro 123.426, privilégio
aãn)
Armações de Aço Probel S.A
(oposieão PO têrmo 95.076, ririd.
da utilidade) .
Plástico Heven Ltda. (oposição
no farm° 109.806. mod. industrial) .
Soutiens e Cintas Da.rling S.A.
(onosie ão ao têrmo 114 281, mod.
de ut ili dade) .
De Milhas Comércio e (nclúatria
do ROtio^R S.A. fOrOsicã o ao Urino 114.781, mod rutilidade).
Meeánloo Esfora, t,td 1( orlosticão ao têrmo 118.r 2, urivilégto
de Invencão).
Walita S.A.. Eletro Indústria
(oncrieão nn têrtno 118 964. mod
de utilidade) .
Betty industrial Ltda. (OPOSIcão ao têrrno 121.301, mod. de
1W/1dade) .
Cirandes Moinhos do Brasil S.A.
(itnoRicSn' ao têrmo 121.800 prlvilaolo e invencão)
Anex Industrial Ltda (oposieão
ao tarmo 177. g45, privilégio de in:
vencão) .
(onoPiram/de' Srasilis S.
sti cão no têrmo 127.645 privilégio
inveneão)
Tintas Yotro.nou 5 A (opolcão
ao tél rrno .127.747, privi iégia da Invenção) .
Titdu.atrin cl-n VISindica-to
d.r0 cCristais Planos e Uns no
o'iili 1rryydrão
Estado de São
têrmo 122. 943, priv. de invenção)

Fábrica de Condensadoras Cobra Ltda. (oposição ao têrmo
mero 123.878, priv. de invenção).
Burndy do Brasil Conetores
Ltda. (oposição ao Urino número 124.044, priv. de invenção.
João Maschke & Cia (opoaieão
ao têrmo 124.561, mod industrial) .
Indústria de Arames Cie:de S.A.
(Oposição ao têrmo 128.215, priv.
de invenção).
Ponta/ Material Rod , uiti. S.A.
(oposição ao têrmo 126.976, priv.
de invenção) .
Goyano S.A. Industrins Brasileiras de Matérias Plásticas (oposição ao tèrmo 142.833. priv. de
invenção) .
Indústria de Móveis Ita S.A.
(oposição ao têrmo 143.792, mod.
Industrial).
Walita S.A. Eletro Indústria
(oposição ao tèrmo 148.307, mod.
industrial).
Indústria Brasileira et. Bicicle
tas Goricke S.A. (oposição ao
têrmo 147.857, priv, de invençà.'o).
Sindlçato da Indústria de Vidros e Cristais planos e &Os no
Estado de São Paulo Oposição ar,
térmo 148.526, mod. Industrial) .
Indústria e Comércio de Velas
Arte Luz (oposição ao têrmo número 148.544, mod. indtutrial) .
Sindicato da Indústria de Vidros e cristais planas e Uns no
Estado de São Paulo (oposição ao
têrrno 148.782, mod. industrial).
Rio, 18 de setembro de 1964. —
Assinei encerrei 37 laudas do expediente deste Enpartamento. —
Milton Alvtm Xavier, Diretor da
. Documentação.
- PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
TERMO No 119.953
Hm 6 de junho de 1960
Skff Kugellagerafbriken Gesellschaft Mit Beschránkter Haftung —

Alemanha.
Titulo: "Mecanismo de acionamento
parafusos de máquinas de lar e torcer".
Privilégio de Invenção.
19 — Mecanismo de acionamento
para fusos de máquinas de fiar e terce/. provisdas de um eixo para cada
fiada de usos n sentido longitudinal
da máquina, eixo _sse no qual estão
previstas rodas de . acionameinto
quais acionam rólos interm ediários Folicitados por fornecedores de energia
e montados á altura das respectivas
irielnças. com eixos paralelos ao eixo
dos fusos e perpendiculares ao eixo
de acionamento, caracterizado pelo
fato de que cada um dos referidos
rólos intermediário:, se acha montado, num suporte móvel em relação
ao eixo long itudinal dos fusos, por
tritemédo de um elemento de manobra que di , pora de uma caixa que
envolve. aor maneira conhca.Sda,
elernenta; de acionamento, suporte
asse cuia movimentação ao longo de
'ima traj-tória predeterminado efetua uma frelk.:em e ou uru afroxamento da parte superior rotativa e
-emovivel'dos figos.
Seguem-se os pontos de 2 a
A prioridade do pedido Cor-Miada
na. R-partição de Patentes da Alemanha. em 6 de junho de 1959. sob o
119 S 63..346 VII1760.

õetembro de

79b4 3551

TEIMO No 120.772
Ilra 1 9 di junho de 1950
Requerente: United Coke And Chetuteais Company Limited — Inglatet.
ra.
Titulo: Um processo de produz:m
um catalizador. — Privilégio de Invulcão.
lo Um processo de produzir um
catalizador, caracterizado pelo fato -de
que as particulas de len material catalisador são introduzidas numa camada fluidificada de partículas , ólidas e porcres, que é aquecida a urna
temperatura em (Ide o material catalisador sofra a ftv.ão, sendo a camada
mantida fluidificada até que o material catalisador ,eja • apanhado pelas
partículas porosas.
Total de 13 pontos.
A prioridade do pedido de patente
depositado na Repartição de Paten.
tes da Inglaterra em 3 de julho de
1959, sob o n° 22.973-59.

TERMO N° 124.829
Em 9 de dezembro de 1980
Cari Zeisa, firma alemã — Alemanha
Pontos características de: "Elemento de construção eletrônico". — Privilégio de Invenção.
19 — Elemento de construção eletrónico. constituído por urna camada
portadora e por uma ou várias camadas, aplicadas. sõbre aquela e removidas, no todo ou em parte, ao longo
de linhas determinadas, caracterizado
pelo fato de que, para sua fabrica.
ção, é empregado um raio porta-carga o qual é conduzido ao longo de linhas predeterminadas, e cuja intensidade é comar.dadaou regulada de raanelra a remover, na extensão dese.
jada, as camadas sobre as quais incide o raio em questão.
Um total de 14 pontos
wir.••••••=ke

TERMO IsT.0 125.048
Em 15 de dezembro de 1960
Requerente: Monsanto Chemical
Corapany, flana industrial e comercio2, norte-americana — Estados Utild
dos da América.
Pontoa característicos de: "Composição para conferir propriedades da
baixa friçã.o e anti-estáticas a mate..
riais têxteis". — Privilégio de Invenção.
— Como uma nova composição
de matérias, uma emulsão aquosa caracterizada por conter de 5 até 30 por
cento de &Slides., compreendendo ditos
sólidos de 20 até 80 por cento, por
pêso. de.um éster obtido por meio da
reação de um ácido monobásico. enfático, contendo de 10 até 20 átomos
de carbono, e um álcool menohldroxi•
lado, aciclico, tendo er 1 até 10 Atotros de carbono, e de 80 até 15.5 Por
cento, por pêso, do oduto formado
mediante condensação de uma quan.
tidade molar de uni álcool raenohldroxilado, allfáttco, tendo de 14 até
22 átomos de carbono. com 5 até 20
mola de óxido de etileno,
"m total de 17 pontos.
eRMO 11.. 125.253
Em 2'6 de dezembro de 1900
Requerente: General Electric Company --- Estados Unidas da América.
Titulo: Ape rfeiçoamento em a parelho elétrico com material Isolante cc.
e material de e -tabillzacfto cio
mesmo. — Pr ivi légio de Invenção.
— Transf
elétrico compr eendendo ..raormador
recipiente, e um nftCco r bobinas dentro do recipiente
submersos em um fluido dielétrico [tom
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um S Lstr.ma de isolamento para as boTERMO NI) 1Z.815
binas incluindo um material celulósico e caractertsado pelo fato de que
Em 28 de dezembro de 1960
um composto de _zeolite é provido no
recipiente.
Requerente: Anatole Kagan — São
Paulo.
Total de 3 pontos.
-A presente invenção depositada na• Titulo: Aperfeiçoamentos em torraRepartição de patentes dos Estados deira elétrica. — priviWo de InvenUnidos da América do Norte eu:J.28 de çãCI.
1 9 — )4r,rte içoemento s em torradezembro de 1959 sob o n° 862.234.
deira elétrica, caracterizados por dois
seguradores de sanduiches, churrascos,
assados e similares, formadas por plaTERMO N9 125.257
cas Paralelas fazendo charneira em
torno de um pino com mola, 'ditas
Em 27 de dezembro de 1960
placas sendo movidas, cada uma, de
Requerente: Pirelli Societá Per Aio- uma oleia e sendo introduziveis nas
aberturas suficiehtemente largas de
- Itália.
torradeira própriamente dita.
Titulo: Aperfeiçoamentos na consTotal de 2 Dontos.
trução dos terminais para cabos de
---ê
alta tensão, especialmente do tipo em
tubo metálico. — Privilégio de In1111RZIN) N7 125.388
venção.
EM 29 de dezembro de 1950
19 — Terminal para cabos de alta
tensão particularmente do tipo em
Requerente: Regie Nationale Dos
que o núcleodo cabo-é impregnado por
um fluído dielétrico e é enfiado em Usines Renault — França,
tubos metálicos pré-instalados, carac- Titulo; Aperfeiçoamentos em limpaterizado pelo fato compreender um dores de vidros. — Privilégio de Inelemento ou luva isolante pré-fabri- venção. cada (1) destinada a ser enfiada à 19 -- Um limpador de vidros, mais
força sobre uma parte terminal do particularmente para pára-brisa de
cabo pré-viamente despida de blinda- veículos 'do tipo contes°, caracterizagem e fixada Ou meio de parafusos do por ser formado por um tio, de diâprisioneiros a um anel metálico (6) metro reduzido aplicado transversalsolidário ao oonet,or terminal (5) do mente ao pára-brisa, e animado de
cabo; a extremidade do referido anel, um movimento de translação paraleestando diretamente em contato com lamente a si mesmo, de cima , para
o cone defletor (3) esendo provida baixo do vidro e vice-versa, ao mesmo
de -um anel metálico (2) embutido tempo gire lhe é comunicado um moneste mesmo elemento, tendo afunção vimento de deslizamento segundo gel'
de parte terminal do próprio cone de- eixo.
Total de 4 pontos.
fletor.
prioridade do pedido depositado
Total de 2 pontos. A prioridade do naARepartição
de Patentes da França,
pedido depositado na Repartição de em 30 de dezembro
de 1958, 'Sob O nú1952-80
Patentes da Itália, sob o n9
mero
814.519.
em 5 de fevereiro de 1960.
•

',,r.ro tio 1.:S4

,

'IMMO N9 125.738
Em 9 de janeiro de 1961
Requerente: Fábrica de Grampos e
Máquinas Onça Ltda. — São Paulo.
Titulo; Aperfeiçoamentos em máquinas de arquear arame. — Privilégio de Invenção.
1° — Aperfeiçoamentos em maquina de arquear arame, caracter'zados
por compreenderem inicialmente urna
base substancialmente chata e alongado lateralmente, em cuja parte central anterior é previsto o dispositivo
enrolador de arame, formado por uma
pequena roda central vertical, com ree • radial, g oôbre cuja periferia é
acoplado uma nova roda dentada, de
maior diâmetro, aplicada livre em
tórno de um 'eixo transversal, roda
esta solidária lateralmente a um cama Multiplicador de curso, em cujos
recortes periféricas pode encaixar-se
um pino-gatilho, previsto no interior
da extremidade em garfo de uma alavanca de domando, também aplicada
livre sôbre o mesmo eixo, e provida
de um pino lateral saliente.
Total de e pontos.

,

dade do referido rolo que na dita
porção central do referido rolo.
Seguenaae os pontos de 2 a 11.

'aramo N° 147.433
. Em 13 de novembro de 1982
Requerente: João Zima — São
Paulo,
Titulo: Novo tipo de pulseira para
relógios ou outro adorno. — Privilé.
gio de Invenção.
19 — "Nom modelo de pulseira para relógios ou outro adorno", caracterizada pot ser formada em duas
porções cada uma apresOntando uma
haste (1), com formato anatómico,
tendo em uma de suas extremidades
para a prisão do relógio ou do addrno. um dobramento (2), enquanto as
suas extremidades opostas são articuladas por presilhas especiais (4) à
elementos de conexão (3), que, lado-alado, dirpfle-se em grupos.
Total de 5 pontos.

Rio de Janeiro. 4 de maio de 19e4.
- Assinei e encerrei, 58 laudas do expediente dêste Departamento.. — ala
ton. Moina Xavier — Diretor do S. Documentaçeo.

MORMO N9 125.745

Ito 9 de janeiro de 1961
Requerente: Luiz António Cerveirã
4e M.....e110 Ribeiro Pinto — São Paulo.
Tittilo; Aperfeiçoamentos introduzidos em ou relativos a freze limadora
senoldal. — Privilégio .de Invenção.
19 "Aperfeiçoamentos introduzidos em ou relativos a !reza lirnadora
senoldal", cor.stituida por plaina Ornadora usual, ao torpedo da qual é
adaptada ferramenta em "V", sendo
que à mesma é fixado suporte de diVLOOT usual, no eixo do qual é disposta
a engrenagem a ser executada. caracterizados pelo tato de que, ao suporte
do divisor, se encontra disposta alaTERMO R° 125.393
TERMO No 125.268 •
vanca ou braço, atravessado por psa
rabisco dotado de volante superior,
Em
30
de
dezembro
de
1960
Em 27 de dezembro de 1980
parafuso esse que promove o deslocamento de cursor móvel ao longo de
Requerente: N. V. Philips' (Zoei- Requerente: N. V. Philips' (Roei- corrediça ou gula, colocada em colulampenfabrieken
—
Holanda.
na solidária à base da plaina.
1ampenfabrieken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos sobre ou
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re- relativos a ltunpadaa de descarga com Total de 2 pontos.
lativos a circuitos incluindo uma fon- vapor de sódio.
Privilégio de. Inte de corrente alternada. — Privilé- venção.
TERMO br 125.952
gio de Invenção.
1° — Uma lâmpada de descarga Ge
vapor
de
sódio,
tendo
uma
coluna
poEm 17 de janeiro de 1981
— Uni circuito incluindo uma
de
fonte de corrente alternada cuja Ire- sitiva e contendo um enchimento
Avco
Corporation — Estados Unidos
p,
presgás
raro,
Caracterizada
porque
qüencia é determinada pelo circuito são de gás raro na temperatura ambi- da América.
de saída que compreende a combinação em paralelo de um indutor e um ente fica entre 1 e 3 mm de Hg e o Titulo: "Acondicionador de feno".
condensador, mais particularmente in- gradiente na coluna Positiva fim en —' privilégio de Invenção.
-tre0,25onspcm. I° — Aoondicionador de feno ou
cluindo um transistor conversor, tenTotal de 4 pontos,
.
•
máquina de 'colher e triturar colheido cargas conectadas ao mesmo, -mais À
pdioridade do pedido depositaao tas, caracterizada por compreender
paticrulamente tubos de descarga gaHolanna
Repartição
de
Patentes
da
tosa estabilizados, os quais podem ser da, em-9 de janeiro de 1960, sob o nú- UMA estrutura e rodas de apoio no
tOlo,'preparadas para serem pintadas
Introduzidas ou retiradas individual- mero 347.199.
mente do circuito e tem duas *condisobre' uni campo de colheita certada,
ções de cara, ~ente uma das quais
um Mio superior traseiro, montado
para rotação sabre a estrutura, um ranão infIuncia a'referida freqiinela,
TÉRMO Nd 125.734
lo
recolhedor de colheita, que também
ditas cargas, na condição influenciatrobalha girando na estrutura e desdors da freqiincia, compreendendo peEm 9 de janeiro de 1961.
looada para baixo e para trás do rolo menos a combinação em 1Nério de
um indutor e um condensador, -carac- Requerente: Fábrièa de Grampos e lo superior, porém adjacente ao dito
terizado pelo fato do condensador do Máquinas Onça Ltda. — São Paulo. rolo superior, cem a finalidade de cocircuito de calda ser subdividido em Titulo: Novas aperfeiçoamentos -em lher e triturar o dito material de comáquina de arquear arame. — Pri- lheita entre eles durante sua rotação,
cordonsadores parciais, conectados
de Invenção.
tendo o dito rolo recolhodor palhetas
série, ou pelo fato do • Indutor do cir- vilégio
cuito de saída ser subdividido em in- lo — Novos aperfeiçoameproo em distribuídas ao longo da circunferêndutores. parciais substancialmente não Máquina de arquear arame, .caracte- cia -do rólo, projetando-se radialmenacoplados juntos e encetada em sele, rizados por compreenderem uma base te de sua face periférica e espaçadas
as cargas sendo conectadas aos con- chata, em cuja face superior é • pie.. em torno da circunferência do dito
densadores parciais, quando são de vil% inicialmente o dispositivo erro- rólo recolhedor ao longo de uma porcaráter capacitivo- no estado influen- lador de arame, formado Por peque- ção central longitudinal do dito rolo
ioda dentada, disposta : vertical e recolhedor, duas porções extremas do
ciados da freqtincia, ou sendo -conee- na
tadaa aos indutores parolado, no caso centralmente. com recorte radial, e dito rolo recolhedor, tendo também
cuja periferia é acoplado' nova palhetas ou nervuras espaçadas, semede serem de caráter indutivo no reta sobre
de maior diâmetro, aplicada em lhantes às da porção central; porém
rido estado em que influenciam a• ?re- roda,
torno de eixo transversal; e a dita defasadas ou deslocadas circunferenfletida.
roda,mtOor sendo solidária a dois ca- cialmente em relação à porção central
Total de 3 pontos. a prioridade do lme laterais, ambos com recortes pe- do dito rolo e.proJetaado-se
no senado
pedido depositado na Repartição de riféricos. num Mies podendo encaixas- da extremidade do dito rolo cem ra"tentes na Holanda, em 30 de de- se um pino recurvado de trave.
nhura ou sulco entre as ditas OJalhezembro de 1959, sob o n9 248.930.
Total de 6 pontos.
tas oom largura maior nao

TERMO

102.656 ' •

Em . ,28 de maio de .1958
Requerente: Datou Manufocturiul
Company — Estados Unidos da Amé.
rica.tqlo:
Tf
Dispositivcs para automóveis

_.. privilégio de Invenção.
19 •n• 'Um sistema de comando para
Um mecaniano acionado a pressão de
fluído, compreendendo: um pr.
melro mero condutor para ligar uma
fonte de fluido de pressão com o re
-feridomcans:upeiromc
de valvulagem oonstruido para, o f e.
chamento normal do referido primarn
meio condutor; um segundo conduto:
para ligar uma fonte de fluido , de
pressão com o primeiro meio de valvulagem; melo movimentada,. a poea
são, responsáveis pela noarencia
pressão de fluido esté t. os. den tro ac
dito segundo condutor. nora o br'.i• c
7

referido primeiro meio de 3m1viPavem:

segundo melo de valvulagem construido para o fechamento normal do referido segundo meio condutor: e pienAc
de operação manual construidos' rroa
abrir o referido segundo meio do ont.
reagem, pelo que ee abre o ry fer51
primeiro orlo de valvulogoo.
Total de 6 pontos,
Prioridade: Estados 13nit1r s -I o
rica sob o n 9 475.781 Oe 188n
•
Momo No roo ou
• Em 13 dc_ junho de 105.,)
Requerente: Materrel Indl)
S. A. e Construction),,• TyPe---)S. A, Reanens — Sulca.
Titulo:, Veículos para enntn5I de
vias férreas. —
cão.
l u — Veiculo para o cortrO:c re- •1
férreas, no plano vertical, co--rn---1dendo Para cada trilho um di,”ry-'`i.
vo de medição a 'partir de, p °" " nos, doa penico de medida o rol coroa
e de, pelo meno-, um po et o ," 0 eN^41.)

sem carga, as-im como, mov -e).^te
verticais relativos cl êste,s pontes . darente o des locenterOo do velcu'o to)
bre a vid, caracterizaeo
foio olo.
o ponto sem • carga ,está Situada olg,rn

do segmento ou segonentoo resitoaa
detentinadao pelos ditos porto- •oo5
carga e 'está em' cntatcf com o toilho
e se acha a uma distância de. pelo
menos, dois metros destes pontos sob
carga,

Total de 3 pontos. •
Prioridade: Suiça, em 17 de junho
de 1957, sob o w 47.330.
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MARCAS DEPOSITADAS
‘19.*•nn•n
Publicadio feita do acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de AO dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo .poderão apresentar suas oposições ao Depaztamcnto
1:ilidam:a da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessA.o do registro requerido
Termo n° 643.613, de 1-6-1964
LaboreNrio Paulista de Biologia S. A.
São Paulo

cuecas, ceroulas, roupões, pijamas, ailTêrmo a° 643.617, de 1-6-1964
S. A. Instituto Bioterápico Americano lots, sungas, calções, lenços, corpinhos,
combinações, porta-seios, fraldas e
"Saiba"
cueiros
São Paulo

Termo n 64.3. 627, de 1-6-1964
Vidromol Limitada

Termo no 643 .621, de 1-6-1964
S.U.M . Serviço de Utilidade Médica
Limitada
Estado da Guanabara

VIDROMOL LTDA.

FROFiROGAÇÃO

02.5 14nTs9,44 o
G 1 lk
oo LD_ •O.."Áo

Ca[meton

,414 In 444 4444 •4
40 41..•••n ••• ••n••••
••••••••••, ••• ••••••• 1.•••••
•••••••••••

•• •

• n•

..61064, M.M.. N. MIM
•11 Moa. %P.I.

Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado como medicação calmante e sedativa da
Irritabilidade nervosa

ARMARINHO SAO RAFAEL LTDA.
•
Nome Comercial

CRYSTAES e00A003.
IMO*

0•••••• • ••••n••. •••••• • •••••
o4 4 444 orom
~MV AR •14.11.. •
01 ~do

Classe 3
1,1m preparado farmacêutico indicado
câmo laxativo

Termo n° • 643.618, de 1-6-1964
Laboratório Clímax S. A.
São Paulo
,

r.). A LLA Fi

Inst. Soro - Honnoterápico
Nacional S/A. ISON

S. Paulo
Industria Brasileira
Classe 3
. n dist nguir e assinalar um produto
Lirniaceutico de sua indústria e cbmércio, indicado como laxativo
Térmo n o 643.615, de 1-6-1964

CART45n VERDE.
Classe 33
Prestação de Serviços à Classe Médica

YI, CA L-CO
Termo n° 6'43.619, de 1-6-1964
Maria Zélia do, Amaral
Estado da Guanabara
Prorrogação do Registro n 9 167.102

PRORROGAÇÃO

[CASINO]
INDOSTR1A BRASILEIRA
Classe 36
Meias

A. Insulto Bioterápico Americano
Termo n 9 643.620, de 1-6-1964
"Saiba"
Jorge C. do Amaral & Cia. Limitada
São Paulo
Estado da Guanabara
Prorrogação do Registro n° 167.796

IFILACRANDE

Termo n o 643.622, de 1-6-1964
Fernando Moreira
•
Estado da Guanabara

Glasse 49
Para distinguir e proteger baralhos ou
cartas de jogar
Térmo no 643 .630, de 1-6-1961
Waldemar Simoni de Dourado
S50 P:11110

Indústria Brasileira
'DOURADO

•
Classe 1
Artigos da classe

snclustia Brasileira

Termo n9 643 .623, de 1-6-1964
URBS — Administradora Limitada
Minas Gerais

Classe 1
Tintas, vernizes, esmaltes, anilinas e
demais artigos para pinturas

RI

ti S

Termo 11,9 643.631, de 1-6-1964
Waldemar Simoni de Dourado
São Paulo
Classe 4
Madeiras em bruto, pedras em bruto

[13

Classe 33
Expressão de Propaganda

Termo n° 643.632, de 1-6-1964
Waldemar Simoni de Dourado
São Paulo
Classe 5
Aço de: carbono, bessemer, bruto, corrugado, de ement , ção e vanádio, doce
elétrico, extra doce em vergalho oadvado, fundido, polido, .rápido em cila*
pas, rápido em vergalhão, refinado, semi doce em chapas ou vergalhão, ultra
rápido em faca quadrada, ultra rápido
em faca lateral, ultra rápido em "oca
espiral, calibrados e comprimidos; alo.
mínio, branco, granulado, em pó, bronze e em fõlhas; alpaca, amalgama de
metais e de ouro, antifricção, antimônio,
argentão; bronze de manganês, de fósforos, em vergalhão de chumasseira,
para mancais, parcialmente trabalhado e
semi trabalhado; carbono, cetnentação,

Têrmo n° 643.624, de 1-6-1964
Vidromol Limitada
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira
C .1:nse
prodlitt

t

11

mento

Têrmo no 643 .629, de 1-6-1964
Samba S. A. Manufatura de Barulhos
São Paulo

e ao médico individualmente

Termo n' 643.614, de 1-6-1964
Institk.to Sóro-Flormoterápico Nacional
índústria Brasileira
S. A. "ISON"
Classe 3
São aido
Um produto farmacêutico, indicado como recalcificante

PRORROGAÇÃO

Nome Comerciai
Tèrmo n.o 643 .628, de 1-6-1964
Armarinho São Rafael Lula
Minas Gerais

•

Indústria Brasileira
T

oNTRAN ? A MN?

Minas Gerais

VIDROMOI

3

tarmat•eutico, indicado no
traqueo-bronquites e
manifestações

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 40
Molduras de tôdas as espécies
Classe 14
Vidro de toda espécie

Tõrmo n" 643 . 616, de 1-6-1964
A Instil tito Bioterápico • Americano
"Saiba"
São Paul,

Indúliria Brasileira
Classe 36
Meias, gravatas, camisas, blusas, boinas, bonés, cartolas, cháles, cachecols,
casacos, coletes, espartilhos, capas, cintos, jaquetas, jaquetões, gorros, cha
Indústria Brasileira
peos, pelerines, pulowers, swetrs, peg
. Classe 3
noire, peúgas, quimonos, vestidos, ma- I
Um produto farmacectico, indicado no cacões, perneiras, polainas, luvas, ligas,
tratamento do reumatismo articular agu- suspensórios. cachenês, sobretudos, mando c suas manifestações
teaux, ponches, palas, paletós, calças,

Termo n° 643.626, de 1-6-1964
Vidromol Limitada
Minas Gerais

voRomol
•

Classes: 14 — 16 — 25 — 40
Titulo

chapas de aço, de ferro, de zinco, estanhadas e pretas; chumbo em bruto, em
barra, em bastões e em lençol; cromo,
cimento metálico, cobalto, cobre em
bruto ou -parcialmente trabalhado em
barra e em feira, couraças, estanhado.
estanho em bilhas, em papel lamin'iclo.
em verguinhas e estanho, prata, ferro,
ferrocromo.

•
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Têrmo a° 643.633, de 14-1964
Waldemar Simont de Dourado
São Paulo,
Classe 11
Torneiras, reqistros, válvulas, canos, dobradiças, maçanetas, trincos, fechaduras, chaves

Têrmo a° 643.638,-de 14-1961
IVIirvaine Importação Limitada
Sãa Paulo

CUIMINETTE
IndStria Brasileira

Termo n° 643.634,• de 1-6-1964 Classe 8
Waidemar Simoni de Dourado
Relógios em geral
São Paulo
• • Classe 14
Termo n° 643.639, de 1-6-1964
I
Ampôlas de vidro, - bacias ,de vidro ou Cezare .Trentini que também se assina
de cristal, balões de vidro, bastões de
Cezarin,o Tren tini
vidro, bicos de vidro, buretas de vidro,São Paulo •
cainhos •e viro; caixas de vidro owde
crstal, cálices de vidro ou de distai.:
cadinhos - de vidro, caixas de vidro ou.
Iberas de vidro, ou cks cristal, conte-go- tas de vidro, copos d vidro ou de -ais- tal, cristalizadores de vidro, destilattores de vidro, esferas de vidro, espátulas de vidro, frascos de vidro ou de
.cristal, funil de vidro, garrafas de viClasse 42 .
dro ou de cristal, laminas de vidro, !aUma bebida alcoólica aperitiva
ndores de 'vidro ou de cristal, mamadeiras de vidro, moldes de vidro, pipetas
Termo n° 643.640, de 1-6-1964
de vidro, pessetas de vidro, provetas de
Móveis Itapoã Limitada
Vidro, retortas de vidro, torneiras de
Estado da Guanabara •
Vidro, trompas de vidro, tubos de. vigi-o, vidro comum, vidro com composijões especiais, vidro com telas de melai, vidro cristal, vidro, industrial, vi-.
dro laminado, vidro trabalhado
Térmo no 643.635, de 1-6-1964
Waldemar Simoni de Dourado
São Paulo •

itapa
.

Setembro de 195-.

Termo' a° 643 .649, • de 1-6-1964
cks, sungas, suéteres, suspensórios, souSidney. Daniel Blue.
ricas, sobretudos; trajes, ternos, toucas,
tilleurs, turbantes; uniformes, uniformes Estados Unidos da América do Non* •
_ para empregadas; vestidos; xales
Termo no 643.642, de 1-6-1961
Giuseppe Vanossj
São Pau:lo

COMPOR

CARCIOF0

• Classe 36
Artigos de vestuário, especialmente camisas

Indústria Brasileira

Termo' n° 643 .650, de 1-6-1964
Domingues
Pusipp Limitada
•
São Paulo

Classe 41
Aguardente, aniz, aperitivos; bagaceira, batidas,'brandy, bittet; • cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de :nal-.
te fermentado; fernet; genebra, gengibirra, gin, gingar, kirsch, kumel; licores;
marasquinhus; afetar; piperment, ponches; rum; sucos de frutas com álcool;
vinh&s, vodka• whisky
Terino n° 643.644, de 1-6-1964
J. Grossberg i Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 8
'. Para distiáguir: baterias -de acumglado.,• res
•
Termo n°643.651, de 1-6-j964
Norgente Pereira Mendes
o
Paraná

RANCHO
POPULAR

' Termo a° 643.636, de 1-6-1964 Mirvaine Importação Limitada
São Pildo

ç'ind(4róta
•

Indústria' Brasileira

r classe .36
Agasalhos feitos de peles _naturais ou
artificais, anáguas; aventais:- batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés,
boleros; combinações, calçados, cachecois, camisolas, capacetes, capas, casacos, casacões, • capotes, calças, calçaClasse e
saias, chinelos, cintos, cintas, camisas,
Relógio em geral
camisetas, 'calções, cartolas, coletes, corPinhoi;..--, ceroulas, cuecas,'` colarinhos,
Termó -t.° 643.637, de 1-64964
cueiros, chapéus, echarpes, estolas; kirMirvainc Importação Limitada •' damentas; gorros, galochas, gravatas;
guarda-j3ó; impermeáveis; jaquetas; len. Sár, Paulo
ços, leques, lançaria, ligas, libres, !ingerias; mantas, tneias;zIas, paletós, paiaCUMNANTB,
tufas, pijamas, peignoirs, punhos, ps>3
tos e peitilhos para carr,:„„as, pelerine
polainas, ponchos, pullovers; quimonos,
'Indxçstria
quepis; regalos, robe de chambre, roupas
de brim para o • trabalho, roupas feitas
para ,crIanças, roupões de banho: salas,
Cas.v 8 • - sapatos, sandálias, solidéos: aborta. slaRelógios em ger-al
_, •

STARYAVE-,
Incill.stria Brasileira ,

1

IND. BRASILEIRA

Praia de Setiba
•••••nn••4

.11•7b. BRASILEIRA.
•

GOLIART
I

Classe 40
.
ndústria Brasileira
Móveis de metal, vidro ou madeira, estofados ou não, cadeiras, sofás, colCasse 17
.•
chões, travesseiros, e acolchoados para
Classe 15
Papel carbono
,
móveis'
Artéatos de cerâmica porcelana, faian• Termo n° 643.645, de 1-6-1964
ça, louça, louça vidrada e outros para
Termo n° 643.641; de 1-6-1961
•Comarca' e Construtora Nunes & Bade
uso caseiro, adi:orno, fins Industriais e
•
Móveis Itapol Limitada
Limitada
'artísticos, inclusive instalações sanitá- Estado da Guanabara
rias: aparelhos, de jantar, almôço, soMinas Gerais
bremesa,- chã e café, bacias de latrina,
bandeiras de porcelana para candeeiros,
banheiras, bilhas para vinhos, botelhas,
botijas, bules, bidês, caçoilas para mi- Móveis Itaprã Ltda...
•
lho, canos de barro para fogão, colu•
Casse 33
nas para jardim, xícaras, canecas, comClasses: 40 — 33
Sinal de Propaganda
Móveis
em
geral
- poteiras, confeiteiras.. cubos, descansos
Titulo
.
para guarda-chuva, espremedores para
• Termo a° 643.646, de 1-6-1964
írutas,
funis,
frigideiras
de
barro,
gloPadaria Santo Agostinho Limitada •
•
Termo n° 643.643, de 1-6-1964
bos, jarros, jardineiras para jardim, lava
_
Minas Gerais
•
Hélio Nicolay
'dedos, manteigueira, molheira, pedestais
-=
São Paul-de lâmpadas, pires, porta-facas, potes,
pratos, puxadores. receptáculos, saladeiras, saleiros, serviços de chá e de café,"
!aboletas, terrinas, tubos, >urinóis, vasilhas e vasos

ADES.

.•

Classe 23
Para distinguir tecidas em geral a sa• ber: Tecidos de algodão, tecidos de
linho, cânhamo, juta, tecidos de rano,tecidos plásticos, impermeáveis, tecidos
de seda natiiral e raion, fazendas e tecidos de lã ou pêlo em peças

Padar ja
Santo Agostinhci

• Termo n° 643.652, de 1-6-1964
Norgente Pereira Mendes
Paraná
, - ;Classe 35
Couros e peles preparadas ou • não, camurças, cromos, vaquetas, pelicas e arClasse 41
tefatos 'dos mesmos: almofadas de coaros,, arreios, • bolsas; carteiras, Caixas.,
chicotes de couro, carneiras, capas para `Termo no .643.647, de 1-6-1964 . álbuns e para livros, embalagens de
-.Padaria Santo Agostinho Limitada'
couro, estojos, -guarnições >de couro pa.;
ra automóveis, guarnições para porta..
Minas Gerais
blocos, malas; maletas, poria-notas, por- •
ta-chaves, porta-fiqueis, pastas, redeaa,
selins, sacos para viagens, sacolas, saltoá, solas e solados, tirantes pa ra arreios
•
" , e valiseá

Confeitaria
Sarito-Ágostinho
Titulo

Termo no 643.648, de 1-6-1964 •
Edo Penshorn:
Rio Grande do Sul

A Tecla Milionária Mdrcliale
Classes: 9 — 32 e 50
• Prase de Propaganda

Termo no ^_643.653, de 1-6-1964
"
Norgeate Pereira Mendes
,• Paraná
-• . Classe 36
..
Para distinguir blusas; blusões. vestidos.
• Casacos, manteaux, paletós, tillecrs, coletes, capas, jaquetas, quinionos, pegnoir, suéter, uleweres, onches, chales, eachecols, -echarpes, combinações, colpinhos, soutiens, maillots, calças, calções,
camisas, camisolas, camisetas, cuecas,
ceroulas, pijamas, punhos, calças de se.
nhoras .e de crianças, cintas para se.
nhoras
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Termo no 643 .654, de, 1-6-1964
Norgente Pereira Mendes
- Paraná
, Classe 37
Para distinguir .roupas brancas para cama e mesa, acolchoados, para cama,
colchas, 'cobertores, esfregões, fronhas,
.guardanapos, Jogos bordados, jogos de
toalhas, lençóis, mantas para camas, panos para coziara e panos de pratos,
toalhas de rosto e banho, toalhas de
mesa, toalhas de jantar, toalhas para
chá e café, guarnições para cama e
mesa, toalhas (cobre pão)
Termo n° 643.655, de 1-6-1964
Norgente Pereira Mendes •
Paraná

"

Termo n° 643.658, de 1-6-1964
Norgente Pereira Mendes
° Paraná

PRORROGACZO

it4D BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir alcachofras, aletria, alho,
aspargos, açucar, alimentos para animais, amido, amendoim, ameixas, amêndoas, araruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau,
batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, café em pó e em grão,
camarão, canela em pau e em pó, cacau,
carnes, chá, caramelos, chocolates, confeitos, cravo, cereais, creme de leite,
cremes alimentícios, compotas, cangica,
coalhadas, castanhas, cebola, condimentos para alimentos, colorantes, -couriços,
dendê, doces, doces de frutas, espinafre,
essências alimentares, empadas, ervilhas,
cnxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, cavas, fécula, flocos, farelo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas
secas e naturais, cristalizadas, glicose.
goma de mascar, lagosta, gorduras, granulos, erva dOce; erva mate, hortaliças, linguas, leite condensado e em pó,
legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos,
manteiga, margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel, melado
mate, massas para mingaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela, noz-mosca
da, nozes,- paios, óleos comestíveis, os
troa, ovas, pães, pralinés, pimenta, pós
para pudim, picles, peixes, presuntos,
patês e petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins, queijos, rações balanceadas para
animais, requeijões, sal, sagu, saidinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, Suco de tomate e de
frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões tot.
cinhos e vinagre

Termo nu 643.656, de 1-6-1964

Termo n° 643.657, de 1-6-1964
Norgente Pereira Mendes
Paraná
Classe 43
Para distinguir: Aguas minerais, naturais ou artificiais, sifão, soda, água tónica, refrescos gasosos ou não, espumantes ou não, naturais ou artificiais,
xaropes sem álcool para refrescos, de
frutas, flores e raizes, sementes, plantas,
ou de essências, suco ou extrato das
mesmas, naturais ou artiSclais, refres,
cos de limão, laranja, tamarindo, guaraná, hortelã, abacaxi ou ananaz, groselha, caju e outras plantas ou frutas
e guaraná espumante

Termo R9 643.667, de 1-6-1964,
Mil Importadora Limitada
abara
Estado da Guanabara

Termo n° 643.661, de 1-8-1964
Irving P. Filderman
Estados Unidos da América

A ECONOMIA
•POPULAR

Classe 41
Para distinguir alcachofras, aletria, alho,
aspargos, açucar, alimentos para animais, amido, amendoim, ameixas, amendoas, araruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau,
batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, café em pó e em grão,
camarão, canela em pau e em pó, cacau,
carnes, chá, caramelos, chocolates, confeitos,, cravo, cereais, creme de leite,
cremes alimentícios, compotas, cangica,
coalhadas, castanhas, cebola, condimentos para alimentos, colorantes, couriços,
dendê, doces, • doces de frutas, espinafre,
essências alimentares, empadas, ervilhas,
enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, fécula, flocos, farelo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas
secas e naturais, cristalizadas, glicose.
goma de mascar, lagosta, gorduras, granulos, erva doce, erva mate, hortaliças, linguas. leite condensado e em pó.
legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos,
manteiga, margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel, melado;
mate, massas para mingaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela, noz-moscada, nozes, paios, óleos comestíveis, ostras, ovas, pães, pralinés, pimenta, pós
para pudim, picles, peixes, presuntos,
patés e petit;pois, pastilhas, pizzas, pu.
dias, queijos, rações balanceadas para
animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas enTermo no 643 . 659, de 1-6-1961
latadas, sorvetes, suco de tomate e de Com a faculdade de variar em Icõres e
frutas, torradas, - tapioca, tâmaras, tadimensões
lharim, tremoços, tortas, tortas para aliMetalurgica Real Limitada
mento de animais e aves, torrões, touEstado da Guanabara
cinhos e vinagre
Norgente Pereira Mendes
Paraná
Classe 42
Para distinguir Cervejas, vinhos, aguardentes, licores, aperitivos, fernet, uisque, vermute, conhaque, brandi, rum,
biter, vinho quinado, gin e suco de frutas com álcool

cs etembra de 1934
,:
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Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmen
te trabalhados, usados nas industrias
Termo no 643 .660, de 1-6-1964
Metalurgica Real Limitada
Estado da Guanabara
Classe 50
Loterias e casas lotéricas
Termo n9 643.661, de 1-6-1964
Saturino Cabezon
Argentina
PRORROGACÃO

PROCEP

Classes: 8— 11 — 21 — 39 -- 47 - •
Sinal de Propagand3

Classe 8
Lentes de contacto
Termo a° 643.663, de 1-6-1964
Panificação Nova Lisboa Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 643.668. de 1-6-1964
Ana Izabel Rocha •

RO CU A
Loa Izehel Rocha
Caiapió — la arahla á. o

NOVA LISBOA

Classe 41
Café torrado e moído
Classe 41
Pães, uoces secos e em calda, bolos.
fermentos, frutas secas, cristalizadas, naturais ou em compotas, gelatinas, geleias, mortadela, mistura para bolos.
queijo, requeijão, rocas, salames, salsichas, manteiga, bolos
bolachas, balas, biscoitos, bombons. croquetes, ,cremes
Termo n° 643.664, de 1-6-1964
Auto Visada Em Volkswagen Limitada
Estado da Guanabara

VOLKSWAGEN

•

Classe 21
Peças e acessórios em geral, para au-

tomóveis
Termo no 643.665, de 1-6-1964
Koninklije Fabrieken Talem
Zoon
N. V.
Holanda

PRORROGACÀ0

terALENs
Classe 1
Tintas, diluentes para tintas (thinners)
Termo no 643.666, de 1-6-1964
Edições Artiaticas Limitada
Estado da Guanabara

Edições
tisti

Termo n° 643.669, de 141964.
Auto Asa Lim1ta3a
Estado da Gcanabara

Classe 21
Atos para bicicletas, automóveis, auto-4
caminhões, aviões, alavancas de cãm-,,
bio; barcos, breques, braços para vã-,
cujos. bicicletas, carrinhos de mão
carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões, carros-tratores, carrosberços, carros-tanques, carros-Irrigadores, carros, carroças, carrocerlas, chas- f
ais, chapas circulares para veículos,
cubos de veículos, carrinhos para máquinas de escrevei, corrediços para velculos; direção, desligadeiras; estribos,
escadas rolantes, elevadores para pai'sageiros e para carga, engates para corro, eixos de direção; freios, fronteiras
para veículos; guidão; locomotivas, lancras, motociclos, molas, motocicletas,
motocargas, moto-furgões, manivelas;
navios; ónibus; para-choques, para-lamas, para-brisas, pedais, pantões; rodas
para bicicletas, reboques, radiadores para veículos, rodas para veículos; acli ma
tricicles, tirantes para velciilos; vagões,
velocípedes, varetas de controle do afo.
gador n acelerador, tróleis, troleibus,
raes de carros, toiletes para carros
Termo n, 643.670, de 1-6-1964
Joaquim C. Guimarães
Minas Gerais
PRORROGAda

TOSSEF EDR1N

Classe 36
1,401.1STRM BRASA-EIRA,
Os seguintes apetrechos para prática de
esportes: tornozeleras, joelheiras, ajusClasse 3
Classe 33
tadores elásticos para os pulsos, prote- Exploração de atividade de produção Uni produto farmacêutico, Indicado no
tores para as pernas (tíbias), protetores de material artístico para edições de tratamento dos resfriados e das trãqueo.
.
para os cotovelos e para as crnI,
TIN.rrf

DIÁRIO OFICIAL • (Seção III)

. 3556 Quinta-feira 24
Termo no 643.671, de 1-6-1964
Laboratório Hepacholan S. A.
São Paulo
Prorrogação

Térnio no 643.676, de 1-6-1964
Depósito Freguglia — Materiais Para
Construções Limitada
Sã Paulo

•F.REOUGLIk

PEIG.MOGAÇÃO
MALES r./IFFAENTES
EXIGEM REDIOS DIFERENTES
IFMULADOR XAVIER No
REGULADOR XAVIER N 2 2

INDÚSTRIA BRASILEIRA, •

643.681, de 1-6-1964
Termo
Comerep Comércio e Representações
Limitada,
Estado da Guanabara

COMEREP.,

Setembro de 1964
Termo no 643.688, de 1-6-1964
Comercial lie Bebidas Floresta Limitada
Paraná ••

Comercial c":
Bebidas Floresta

Classes: 42 --43
•
Titulo
Classe
8
Classe 16
Para distinguir e proteger acessórios de
Para
distinguir:
Azclejos,
blocos
de
pe643.689,
de 1-6-1964
DUAS FdltIULAS DIFERENTES'
Termo n o
dra, caixas de cimento, cal, concreto, aparelhos elétricos, aparelhos elétricode
LADONAT•RIO 41EPACHOLAN SJfs.
Luiz
Barros
combinações de concretos, cornijas de domesticos, inclusive válvulas, lampaSAO PAULO
Estado da Guanabara
das, torradas, interruptores, fios e
cogiereto; cornijas de madeira, drenos,
Boqueies
esquadrias, esquadrias metálicas, estrutuClasse 3
ras Metálicas, estacas, folhas de metal,'
Termo n o 643.682, de 1-6-1964
Indúst: ia e comércio de produtos farma- cimento e aSbestos, irupermeabilizantes.
./ÍZrkkedzt.
Auto Plena Limitada:
ceuticos
isolantes acústicos e térmicos, ladrilhos,
Pernambuco
manilhas de barro, mármore (imitação),
LADRÕES DO BRASIL
Tèrmo 11 9 643.672, de 1-6-1964
ntoirão, mosaicos, paralelepipedos, peLaboratório Hepacholan S. A,
dras, pilastras, pisos, pildas, postes,
São Paulo
•
pranchas, de substancias minerais ou veProrrogaçãe
getais, soleiras, tanques, telhas de barClasse 32
ro, ferro e vidro, tijolos, tijolos refraPara assinalar jornal e programa de rá.
tados, tubos, vidro para adornos, artidio e televisão
Nome Comercial
gos esses empregaros exclusivamente
PRORROGAÇÃO
Termo n. 9 643.691, de 2-6-1964
para construção
Termo n o 643.683, de 1-6-1964
Produtos Alimentícios Gurupy
Orgap — Organização e Projetos
' REGU LAIXJa XAVIER
Termo no 643.677, de 1-6-1964
Limitada
Limitada
' 0 REHEDIO DE CONFIANÇA
Marca de Indústria e Comércio'
São Paulo
DA MULHER
Guabol "Boliches" Diversões, Indústria
Pernambuco
LABORATORIO ERACHOLAN S/A
e Comércio Limitada
P alLs3
•
OMR IN/lb
Estado da Guanabara
Ind.
brasilètra
Classe 3.
Expressão
' Classe 41
Açúcar, ameixas, araruta; balas, biscol.
Termo n° 643.673, de 1-6-1964
tos, bolachas, confeitos, cacau, carameHepacholan S. A.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
los, chocolates,. cremes, compotas, ecn.
São Paulo
dimentos para alimentos, doces, doces
Classe 49
de frutas, doces em caldas, doces sêcos,
Nome Comercial
Prorrogação
Boliche
essências, fermentos, artigos, k-utas seTermo n° 643.684, de 1-6-1964
cas, frutas crista,lizadas, goiabadas, geTermo n 9 643.678, de 1-6-1964
PRORROGAÇÃO
• M.•S. Propaganda Limitada
léias, goma de marcas, glicose, gelatiGuabol "Boliches" Diversões, Indústria
'
Pernambuco
nas, marmeladas, mel, pralinés, pessega4 C IE1NCIA RECOMENDA'
e Comércio Limitada.
das, pudins pastilhas, sorvetes, sucos de
PARA MALES D/FERENTES
Estado da Guanabara
fretas., torradas e tortas
REMMDIOS DIFERENTES
REG ULADOR XAVIER N
Termo rt . ° 643:692, de 2-6-1964
'REGULADOR XAVIER N O 2
Produtos Alimentícios Gurupy Limitada
DUAS FORMULAS DIFERENTES
São Paulo
LABORATÓRIO HEPACHOLAN S/A.
Nome Comercial
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
SAO
PAU I)
PRODUTOS
Termo n° 643.685, de 1-6-1964
•
A.LInNT/CIOS
Classe 49
Serviphone do Nordeste Limitada
GITRUPY LT DA.
Jogos de toda espécie, brinquedos e
Pernambuco
Classe 3
passatempos
Nome Comercial
Expresgão
Termo n° 643.679, de 1-6-1964
Termo
n.°
643.694, de 2-6-1964
Termo n° 643.674, de 1-6-1964
Abram Czauski
Bossa
Nossa
Gravações Limitada
!masa — Indústria e Comércio
Rstadc
São Paulo
Catarinense S. A.
Santa Catarina

iio ?LEU LIDA.

GUABOL "BOLICHES"

OROU - ORGANIZAÇÃO
f PROJETOS LTDA.

TEMPIN

M. RIOPAGALIDA LTDA.

SER VIPHONE DO
NORDESTE LTDA.
Nome Comercial

Termo n° 643.686, de 1-6-1964
Olinandes Representações Limitada
Prorrogação .

l'IND

BRASILEIRA

Classe 11
Garras de metal, adaptável em fogões

•

Termo n° 643.680, de 1-6-1964
Pimental do Pará Limitada
Estado da Guanabara
•

Classe 48 •
Loção para o cabelo

P1MENTAL

Termo n° 643.675, de 1-6-1964

S. Batalha, Miranda j Cia. Limitada
Estado da Guanabara

S-EDIFÍCIO_PROMENADE.
Classe 33
-• Titulo

Classe 41
Café em grão, crú, torrado, moído e.
\empacotado

.

--i nço

°LURDES
REPRESENTAÇÕES LTDA.
Nome Comer'cial
• Termo n° 643.687, de 1-6-1964
Marcenaria Rondon Limitada
Paraná .

Marcenaria Fiondon
Classes: 16 — 40
Titulo

DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 10,00

Classe 8
Gravações
Termo n. 9 643.695, de 2-6-1964
Joveplst Ltda. Artefatos de Plásticos
S:lo Paulo

I n j(1°V
. §r
PaLLS‘r
sileira Classe 28
Para distinguir artefatos de material
plástico e de nylon

