ESTADOS UNIDO

S

17A fillOONIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO
D versos

Rio, 25 de agósto de 1964
Sociedade União de Laticínios
Limitada - no processo de caducidade da marca União n.° 228.556
da Companhia União dos Refinadores Açúcar e Café. - Pedido
apresentado sem amparo ltgat.

Tatu neu„u, na eSI era annnnisiraUva, com o despacho cio Exmo.

Senhor Ministro da Industria e do
Comércio. Recorra, que' ando, ao
Poder Judiciário.
Reconsideração de despaeko
Brasimet, Comércio e Inalistria
S.A. - Na reconsideração do despacho de restauraçai) do têrtno -383.594 - marca BraSiJette, do
requerente Ferdinand Perimes
Yuuyoute. - Mantenn6 n despacho concessivo do registo, na fase
de restauração, tendo em vista o
bem elaborado e judicioso parecer
do Senhor Diretor da Divis5:0 de
Marcas. A marca registrada identifica um artigo cia classe dez, não
tendo a peticionária nenhum registro ou termo depositado nesta
classe.
EXPEDIENTE DA DIVISA° DE
PRIVIIAGIO DE INVENÇA0
Rio, 25 de setembro de 1964
Exigências

•
N.° 108.610 - N.. V. Philips'Gloellampenfabrieken. - Cumpra
a exigência.
NP 112.272 -- Chas. Pfizer 8z
Co. Inc. - Cumpra a exigência.
N.0 112.546 - Dunlop Rubbe
Company Llmited. - Cumpra à
exigência.
N.0 118.849 - Hofimann La Boche & Cle - Suciete Anona,me. - Cumpra a exigênca.
N. 118.985 - N. V. PhilipS'Gloellampenfabrieken. - Cumpra
a exigência .
N.° 119.319 - Union Carbide
Corporation. -• Cumpra e exigência.
N.° 121.187 - P. HoLfmann La Roche & Cie. - Secieté Anonyme. - Cumpra a exigência.
•
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REVISTA DA PROPRIEDADE

EXPRESSAO DE PROPAGANDA
DEMUDA

N.° 469.914 - Concurso Milionário - cliNsSe 33 - Editora Lar
1BSTAURAÇA0 DE TITULO DE Feliz S.A. - Art. 121 - na
Classe 33.
ESTABELECMENTO

.* INDUSTRIAL
NP 121.204 - Hornionotetapia
Richter S.P.A. - Cumpra a exigência.
N.o 123.573 - The Wellcome
Foudatiun Ltd. - Cumpra a exigência.
N.° 125.293 - Wallace & Tiernan Incorporated. - Cumpra a
exigência.
N. 127.743 - Lovens Keiniske
Fabrik Ved A. Kongsted. - 'Zumpra a exigência.
NP 127.811 - Abbott Laboratories. - Cumpra a exigência.
N.° 127.836 - Syntax 8. A. Cumpra a exigência.
N.° 127.898 - American Cyananaid Company. - cumpra a exl.
gemia.
N. o 127.899 - American Cyanamid Company. - Cumpra a exigência.
N.° 130.321 - Artes Gráficas
Gomes de Souza S.A. - Cumpra
a exigência.
N. 144.114 - Jair Ramos. Cumpra a exigência.
N.o 148.578 - Miguel Morra. Cumpra a exigência.
•
•
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISA() DE MARCAS .
Nati/fendo:
Urna vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.°. 4.048 de 29 de dezombro
de 1961 e mais dez dias' - para
eventuais juntadas de recursos, e
do mesmo nao 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 sessenta dias - na forma do paragarfo único do artigo 134 do Código da Proprieddae Industrial.
RESTAM/AÇA° DE MARCAS

•
N.° 403.187 - Allison - cfasse
- General Motors Corporation. Concedo a restauração.
N.0 445.626 - Renite classe
47 - Harry M. Reynolds. - Concedo a restauração.

• MARCA INDEFERIDA .
N..° 441.898 - Bazar de
- classe 34 - Behar Alalu
N. o 353.023-A - Cacique - clas& Companhia Limitada. - Conse 38 - Gráfica Cacique Limacedo a restauração.
inda.
N. 405.035 - Guri - classe 36
• RESTAURAÇAO DE FRASE
- David Bobrow & Filho. .
, DE PROPAGANDA
NP 412.590 - Régia - classe 48
N. 417.150 - Confie ... se for -• Edisun Pereira Lima.
Westinghouse - classes - 1 - 4
N .° 418.352 -- Vicear - Miai()
- 5 - 6 -- 8 - 10 - 11 - 14 - 2 - Inoustria Brasileira de Proj5 - 21 - 28 - 47 - Westinghon- dutos Quimicos S.A.
se Electric Corporation. - ConN° 415.315 - Brinde - Cldsse 36
SchIrn3er 6 Pohlmann.
cedo a restauração.
W 418.353 - Viciar - Classe 46
Indústria Brasileira de Produtos Quzini.
MARCAS DEFERIDAS
cos Sociedade Anônima.
N.° 368.144 - Jall - classe 8 - N u 418.361 - Rutilante - Classe 23
- Alcino Biancardi.
Metalúrgica Jall Limitaria.
N° 4125.362 - Rutilante - Classe 36
N.° 4145.359 - Primor elaSse
••
46 - Balduino Dietrich. - Com - Alcino Biancarcli.
N" 426.859 - Paris Malhe Clasexclusão de velas e pedra panei.
36 - Malharia Paris Malhe SocieN.9 418.239 - Adi/ - classe 1 - se
dade Anónima.
Eng a
• b.
Ires. Cra+.'• s
N T 428.415 - Ouro Preto - - Classe
16 - Ouro Preto Comercail e Coifa.
N.° 418.718 - Sayonará - cias- trutura Limitada.
N* 443.096 - Auto 943 - Cld.sSe.
se 48 - r'r, , dutus "e'aine" Limi21 - . Auto 943 Comércio Limitada.
tada.
N° 471.796 - Joanville - Classe 36
N. 9 413.38.? - Tape- o-Ma tio - Confecções Joanville Limitada.
classe 8 - V-M Corporation.
N4 472.678 - Peso Certo - Classe
N.° 414.793 - Luz du Fogo - Alimentícia Santa Cruz Limitada.
classe 42 - Empresa de Bebidas '11N"
474.116 - Pre - Visado - Classe
As de Ouro Limitada.
- José Alves de Oliveira e Charles
N.° 414.893 - Morango - clas- Ekker.
se 48 - Bolivar Jose Dutra..
,N" 474.117 - And-Visado - Classe
- José Alves de Oliveira e CharNP 415.103 - Vigor - classe 5 les.50
Ekker.
S.A. Fábrica de Produtos AliN 9 475.144 - Long Beach - Clasmentícios Vigor.
se 48 - Perfamaria Lung Beach LimiN.° 424.484 - Goodsleep - teda.
classe 40 - Alfreclo Mon.t.Imercle,
N.0 427.277 , -. Dorly - classe 48 NOME COMERCIAL INDEFERIDO
-,Perfumaria Lopes Indústria e
Comércio S.A.
N° 418.366 - Empresa Na: --ai de
Construções Gerais Sociedade Anônima
N. 469.784' - Matérias ' Primas - Empresa Nacional de Construçlies
- 'classe 32 - Bronislawa Oles LieraíS Sociedade Anônima. •
zynska Stepnialc.
DP 409.528 - Comar Sociedade And,
nebra - cias- nima Comércio Indústria Engenharia NP 472.443 - Ge
se 16 - Ger:alta CflS,ruja e Cornar Sociedade Anônima Comercio
Indústria Engenharia.
Administradores S. A.
N.° 472..457 - Oxford Brasil ESTABELECIMENTO
classe 23 - Arthur Letnagree.n Te.. TITULO DEINDEFERIDO
ciclos S.A.
N.0 473.494 - Tipiti - classe 41 N° 418.727 - Casa Araujo - Caem
- Peixoto Cherern & Companhia se 14 - Araujo Lage 6 Campal/Ws
Limmitada.
Limitada.

•

3606 Quinta-feira 1
'5..

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

•

pertilecas
nte
.ev
en28 fieriçOi";;P
!destinado à putgicaçslo nos ¡or.
Wats, diàriamenti, até às 15 horas.
As reclamações. pertinentes # matéria retrtuidao.no4 cao

rt

•

ÈX.PEIDINTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
•

OUSE TOS • Gano&

";...:.'-p-LBEEMO DE BRITO PEREIRA

_à:441

Outubro do 1964
fis- Repartições Públicas
cingir.se-âo às assinaturas anuala
renovadas até 29 de fevereiro da
cada ano e às iniciadas, em qual.i
quer época, pelos drgãos campe.*

tentes.

- A fim de possibilitar a te.
messa de vaiares acompanhado*
de esclarecimentos quanta à sua
aplicação, solicitamos usem os lit.
teressados preferencialmente cheque ou • vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento àe Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solici.
tarem no ato da assinatura.
- O funcionário público fe.
dera?,
para fazer jus ao, des.
ses OU um, ano.
600,00 Semestre .
Semestre .
Cr
Cr$ 450,00 conto indicado, deverá provar
Cr$ 1.200.00 Ano.
Cr$ 900.00 esta condição no ato da assi.
- As assinaturas vencidas Ano .
poderão ser suspensas sem aviso
natura'
Exterior:
Exteriori
prévio.
- O custo de cada exemplar
Cr$ 1.300.00 Ano.
Cr$ 1,00040
Ano .
Para facilitar aos assinantes
atrasado dos órgãos oficiais
'a verificação du prazo de vali- registro. o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro- será, na venda audio& acresci.
dade de suas assinaturas. na indara.
videnciar a respectiva renovação do de Cr$ 030. se do mesmo
parte superior do enderêço vão A fim de evitar solução de com antecedência minima de ano, e de Cr$ 1.00. por ano
decorrido
impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

1105

de erros ou ani . sõe4,deverão

cou.sulev . gm,nufwer...çeas

amare eia sacio ou empaca°

FLORIANO GUIMARÃES
ser formuladas por escrito, a enURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação, das 9 às 17.30
DIÁRIO OFICIAL
: horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
SEÇÃO ,sto
putaftelEada d limpolSorMa es OMPeriSmenES
asas.
de
Os originais deverão ser
Nabekansil e. Propriedsae egeowertet eiwathasmarta
- "dactilografados e autenticados.
de endeestrie • Coonársio
- ressalvadas, por quem de direito.
Irnpfiesso nas oticinsa Co Departamento Ge h4reaza Nacional
rasuras e emendas.
•II, - Excetuadas as para o exteASSINATURAS
rior, que serão sempre anuais. as
FUNCIONÁRIOS
• assinaturas poder-se-ão tortatr. REPARTIÇÕES PARTICULARES
•
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- em qualquer época, por seis me-

N° 469.345 Rádios. e Em:ssoras
Nadonalistas - Ciasses 32 e 33 Macio Athayde.
: 1`4' 470.788 -- Foto Mit"to Bom Classe 8 - Irmãos Nakano Limitada.
N° 470.885 - Loteria da Guanalia:a
•-• Classe 33
João José Asila.
EXIGENt:IA.S
N° 389.440 - Judel Sznajder - Cumpra a exigência.
N°448.839 - D:stribtudora de Bebida/ Crazeirense Limitada - t...,.tup.a a
txigência.
N 9 468.890 - Sociedade itionitna
• Indltstrias Reunidas P. Matarazzo Cumpra a exigência.
N° 469.220 - Navega‘áo Aérea • Bra&fieira Sociedade Anónima - Lumpra
a exigência.
N° 472.187 - Antonio & kieur.mue
'Sarara° Limitada .- Cumpra a exigenMa.
N 9 488.135 - Pixan Sociedade Anónima Adesivo, - Cumpra a exiwencia.
,

DIVERSOS

• N° 410.226 - Bar e Restaurante San
. Remo Limitada - Arquive-se o proces• Dl* 139.078 - Construtora Acapi Limitada - Arquive-se o processo.
Transportadora AnaisN 9 450.777
'- ga Limitada - Arquive-se o processo.
N° 469.002-- Brasil Auto Peças Lã;
Veada - Arquive-se o processo.
N° , 469.321 - João Alves de Souza
Arquive-se o proceaso.
e
•
E,
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSPERENCIA E LICENÇAS
t..rraristerência e Alteração de No me de
Titular da Poeessos

Dia 25 de setembro de 1964
. Cotontes Limitada - (Transferência
ara
t o seu nome da marca Cariaca nfi1011-r0 166.009) - Anote-se a transfe;Hada.:

Indástrias Químicas Good Luck Li- ca - Nava Translux 'n. 0 227./24 na.tada ( iransierencia para o seu Anote-se a transferência.
nome da Good Luck niuncie 197.389)
Vincenzo ;Latorre - transferência
- Anote-se a transferência.
•
S. B. C. -Companhia Industr'ai de pana o seu nome da marca -- Ama,
e.:stampar;a - (Transferência para o zona n.* 233.879 - . Anote-se a transSe unome da marca Veios n. 167.707) ferência.
- Anote-se a transferência.
.
Exigências
Indústria? de Meias Malaque Sociedade Anônima - (Transierència para o
Atlantida. Cine Laboratórios S. A.
seu nome da marca lukinha n"
- junto à marca a.0 168.710 - Sa- Anote-se a transferência.
tisfaça exigência.
Sociedade de hzponstio Farmacêutica
Sergio Furar - junto à ~troa nú- (fransferência para o seu
nome das marcas • Nitrofigan numero mero 200.789 - Satisfaça exigência.
17/.193 - V, 1'031 4
. Mame..) 191.643
B. Mussi Cia. Ltda. - imito à
- Vis oco:i número 192.576 -• Orle.
pau número 212.625- Vitamix Mune- marca n.° 243.089 - Satisfaça exiro 219.359 - Tonopan n , 225.643 - gência.
Sulfolitina número 251.798 - Vi FerDiversos
rin número 250.265 - Sinterverrnin
número 290.165) - Anotem-se as transIndústria de Sabonetes e Perfumaferências.
rias Memphis Ltda. - junto à marMercantil, e Agricola Osasco Lmita- ca n.° 185.503 -.. Arquive-se o pedida - (Transferi:lida para o seu nome do de fia. 1.
dos titulaa Cerealista Osasco número
Metalúrgica Onça S. A. - junto
209.334 - Cerealista Osasco 'número
marca n.0 224.934 -• .Arquive-se
212.046) - Anotem-se as transferêno pedido por falta de cumprimento da
cias.
exigência.
Produtos Rematei Sociedade Anônima
- (Pede para ser anotada nas marcas EXPEDIENTE DAS DIV1SLES E
Rematei número 219.158 - Rematei
DAS SEÇÕES
Mero 283.479 as alterações de nome) Anotem-se as alterações. •
(Republicado por ter saldo com InCastor. Industrial e Mercantil- S.A.
correções)
- pede para ser anotada nas marcas
- Castor n.° 221.490 - Nielsen nú- Transferência e Altaraçío de Nome
mero 265.404 - Cacole n.o ,270.683
de Titular de Processos
- Meia Lua n.° 270.684 - Tulha
n.* 270.685 - Muleta n.° 277.196
Dia 25 de Setembro de 19(4
-... alterações de - nome 77- Anotem- •
se as alterações.
Demo S. A. Indústria e Comércio
Fiação e Tecelagem Linense S. A.' Exportação e Importado - pede papede p.r.ra ser anotada na marca ra ser anotada na marca -• Damo
Sedalhas a.° 221.523 as alte- n.* 294.958 - a alteração de nome
rn . ;6,..-s ce nome - Anotem-se as al- - Anote-se 'a alterseik, de nome
terações.
He1bra S. A. • Indústria Farniac.:4u.
Artigos tJnt.Irlos Traiu:ta L13.i. - tico - pede para ter ano'sda na
transferênc:a para o seu nome da inar- marca - Narcoverina n..° 285.004 -

• ilteraçío de nome - Anote-se e
alteração de nome.
Arquivamento de Processos de Marcas
N.° 467.680 - liar • Rastsoranta
Piaf Ltda.
N.° 467.741 - Remaco R-presentoções Materiais de Construções Limitada.
N.* 467.771 - Sociedada Técnica
Soldas Pesadas Indústria Comércio
Ltda.
N.° 467.856 - Soc:eilade de Engenharia Engevil Ltda.
N.° 467.876 - Cotamo S A. Comércio Terraplanagem • Madeira*.
SilN.° 467.913 - Norberta
veira Arruda.
N.° 467.934 - Afirma Indiatiie
de Artef3tos de Borracha Meloplea
Ltda.
N.° 467.970 -- Francis Lo” ..4 Mor.
reli e Isaac Lamber,
N.0• 467.971 - Casa de Carne'
:Sio José Ltda.
N.° 467.993 Lah. industrial Brasileiro de Bio1gi. e %Itera Ltda.
N.° 468.027 - Sleg Mf.talárgic•
Máquinas e Ferramentas LtdP.
N.° 468.164 - G-leria /Afluiu;
e Mecá'nica Aghina Ltda.
N.° 468.207 - Serralheri
gim Ltda.
N.° 456.291 - Piarta:t.i
NP 467.343 - Auto Irn;.-.---uudura
Walter S. A.
S. Lãba ta Ar.r.ijo
NP 467.106
.Ltda.
Arquive-es o processo.

li
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204.662 - Salvavidas n.° 217.357
- de propriedade de: Levar Brothers,
(Retificado por • ter saído com incor- Port Sunlight Limited - estabelecireções)
do na Inglaterra e era favor de; Indústrias Gesry Levar S. A. - estaAlteraçii• • Tratuderisacia de Man belecido em te. Paulo -- Brasil de Titular de propulsai
Averbem-to os contratos.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO

Rio, 25 da Setembro do 1964
Bril S. A., Indústria • Comércio
- pede para ser anotada na marca
- /3ombrilhando n.° 294.356 -. alteração do nome da titular - Anotese a alteração de nome.
Int-ominai S. A. Indústria e Comércio - pede para ser anotada na marca - Incometal n.0 301.323 - a alteração do nome da titular - Anoto-se a alteração, de nome.
Casas do Charque S. A. - pede
para ser anotada no titule - Casas
do Charque n.0 297.429 - a alteração do nome da titUlar Anoterd a
alteração de nome.
Casas do Charque S. A. -- pado
para ser anotada nos títulos - Cauta do Charque' n.0 297.431 - Casas do Charque, n.0 297.430 - as alterações do nome da titular - Anotem-se as alterações de nome.
Indústria e Comércio de Bebidas
Sparta Ltda. - pode para sor anotada no marca Sparta n.° 176.528
- a transferência e • alteração de
nome da titular - Anote-soe a- altaração de nome - 1.0 - alteração
de: Bebidas Wilson S. A. Indústria e
Comércio - e a transferência para o
requerente.
Bebidas Wilson S. A. Indústria e
Comércio - pede para ter anotada
nas marcas - Iguaira n.° 174.599 Castranhaque U.0 183.131 - Castranhoque n.* 183.132 - es alterações
do nome da titular - Anotem-se as
alterações da nome.
Agua Rica Ltda. - transferência

NOTICIÁRIO

Op045ea
Walita S. A. Metro Indústria oposição ao gomo 123.426 - privilégio de invenção de; Id. Krug &
Cia. Ltda.
Produtos de Toucador, Land's Ltda.
- oposição ao tarmo 148.526 modelo industrial de: Miguel Dib.
Retificaçoiee
Termos:
N.0 132.879 - modelo industrial
para: Aeronave - requerente: Bali
Aerospace Corporatiem Pontos' publicados em 6 de março de 1963 juntamente com o clichê do .deatertho. Fica retificado o início do ponto já publicado: Nevo modelo de aeronave
compreendendo um compartimento para passageiros, um' alojamento para
motor, uma seção de cauda • um
trem de aterrissagem, caracterizado pelo fato de o compartimento destinado ROR passageiros ser fechado • ter
uma configuração geral oval truncado quando visto de lado • de cima.
etc, etc. etc.

N.o 124.698 - privilégio da . invenção: Ra-cristalização de ~ata
cloro.tetradclina -- requerentes American Cyanamid Company.
N.° 124.845 •-• emalo de utilidade: Estojo portador de calendirio,
índice telefônico ou endereços • blocos para anotações - »guarantee Ar.
thur Lichtner.
N.° 137.921 - modelo industrial:
Um modelo de placa facetado para
prestidigitação - requerente: Olavo
Silveira Pereira - .Fica rdificado todo o ponto: 1 - Um modal° de placa facetado para , prestidigitação, caracterizado pelo fato do compreender
um corpo ofendo, algo achatado, de
preferência em plástico, transparente,
substancialmente paralelepipédico, sendo os cantos cortado, a 4541 de moda
a apresentar, quando olhado palas suas
faces maiores, um contómo de formato eftastarecialmente octogonal total para três pontos reivindicados.
1'ã.0 145:326 - • privilégio de invenção de: Aperfeiçoamentos em válvulas de descarga de baixa pressão

-

requerente: José .C.anovas Quilos.
N.° 147.959 - modelo Industrial
- Nevo tipo de salva-vidas maritimo - requerente: Domitru Ghica.
N.° 148.821 - modelo .industrial
- Naco modal° do porta-flash para
fotografia - requerente: The Eastman

Kodak Company.
Os pontos acima mencionados foram

outubro

de 1964 3607 -

Vollnovagen do Brun Indústria •
Comércio do Automóveis S.
oposição ao ténno 641.743 marca
Vilawolk‘
Volkswagen do Brasil IndiiStria
Comércio do Automóveis 9. A.
0Poelsio ao termo 641.244 bullinlei
Volkstnar:
Vonnwagen do Brasil Indústria 0
Comércio de Automóveis 8. A.
oposição ao termo 641.873 titulo •ffle
Wagenuc.
.Ykko 9. A. Consorcia/ • Importa.'
dona - oposição ao ténue 638.205
marca /adro.
Volkswagen do Brasil Indústria 0
Comércio da Automóveis S. A. ~e
oposição ao termo 641.372 marca -me
Vowooar.
Volkswagen do Brasil Indentriet
Comércio de Automóveis 8. A. o.*
'oposição ao termo 641.684 mordi
Sedanvoz.
Vollrewagen do Brasil Indústria 1/
Comércio de Automóveis 8. A.
oposição ao termo 641.376.
Volkswagen do Brasil Indústria •
Comércio de Automóveis S. A.
oposição ao demo 641.872 mama
Wagemec.
Volkswagen do Brasil Indústria 5§
Comércio de Automóveis S. A.
oposição ao terrais 641.370 nome dal
marcial - Auto VOWOOSt Ltda.
Volkevagen do Brasil Indústria
Comércio de Automóveis S. A.
o posição ao termo 641.562 marca ~e
Emblemática W.
Volkswagon do Brasil Indústria.
Comércio de Automóveis S. A. ...o
oposição ao termo 641.708 marca ...de

publicados com incorreções no Boletim
do dia 23 de setembro de 1964.
Oposições
Panorama S. A. Imóveis - oposiN.° 121.585 - privilégio de inven- ção ao termo 641.649 -• marca: PaGrupo W.
ção: Processo para e preparação de no:Uma.
•
Secrro p c Máquinas • Equipamentos
um derivado de cefalosjaarin - C. Pontos publicados em 9 de setembro Panorama S. A. Troáveis - oposi- Ltda. - oposição ao termo 636.216
de 1964. Para o nome do requerente: ção ao termo 641.650 nome comercial merca COMOC.
Cervejaria Broluna - oposição
National Research Development Cor- Panorama Administradora S. A.
Distilaria Marialva Ltda. - oposi- nn trm, 642.362 título Itiredias
para seu nome da marca - Rica- poration.
ção ao têm() 638.595 mmte Costa Bar e Petiscaria,
Fonte N. S. da Guio - termo rirt- N.° 119.953 - privilégio de in- Real.
Stael Modas Ltda. -- oposição ao
mero 436.518 - Anote-se p transfe- vegção para: Mecanismo de acionaIndústrias Gasparian S. A. .- Opo- termo 643.261 marca - ;mel
rir:cie
mento para fusos de' maquinas de fiar
. Detergentes Pulman Ltda. - trans- e torcer - requerente: SKF Ku- sição ao termo 640.260 marca JaraAladdin. Industriem Incorp, opa!
ferência para seu nome da marca - gellagerfabriken Gesellschaft Má Bea- guL
sicjin RO termo 635.215 marca - Ca*
Pulman - termo 448.154 - Anote- chrenkter Haftung - Ponto publica- Metalfrit Ltda. - oposição ao ter- se Aladim Ltda.
mo 638.237 marca Cristal.
m a transferência.
Concórdia Elektrizitata Aktienges
do em 24 de setembro de 1964.
Comercial São . Domingos S. A. - sellschaft - oposição ao termo tido
Exigsçacias
.
N.° 120.772 - privilégio de in- oposição ao tarn:to 638.464 marca Par- mero 636.916 marca -n Cieg.
venção; Um processo de produzir um que S. Domingos.
Ciba
Société
Anonymo
oposição
Sernscen Nessim Tsezanas - na catalisador - requerente: United Co- • Indústria de Meias Pérola Ltda. transferência dos registro, - 4km°1 ke And Chemicals Company Lbnited oposição ao termo 637.719 marca - ao tèrmo 636.700 nome comercial
'Wel% Aktieogesellschaft 0~04
no. 429.193 e 429.194- Cumpra a - Pontos publicados em 24 de se- Pérola.
ao termo 636.790 marca -S.A.
.
Indústrias
Metalúrgicos
Régia
szigencia.
•
tembro de 1964.
Center.
- Os pontos abaixo mencionado, - oposição ao termo 638.884 marca
Dis-moia
foram publicados com %correções no - Vitória Régio.
Wella Aktiengesallscbaft oposição
Boletim
do
dia
23
de
setembro
de
ao
termo 636.807 sinal de propa4
Indústrias
Metalúrgica*
Régia,
S.k
• 1964:
•
Termo: •
ganda - Baila Centra:.
oposição
ao
termo
638.885
marca
N° 389.751 - Torrefação • MoaTermos;
Cot). Société Anonynae too oposição
" pau de Café 13abolú Ltda. -o. Torno
N.°
- privilégio da in- - Vitória Régia.
ao tento 637.964 muna ... Cremam
um efeito o despacho de enleio s men- venção:112.953
Aperfeiçoamento * em pisto- Centrais de Concreto do Brasil S.A. lor.
to, tema vez que já foi paga a tema las de gravação
destinadas a fincar - oposição ao termo 640.171 marra Gelopesca Produtora de Galo LU
final. Volte ao Serviço de Expedição. pontas • outros objetos
Construtez,
mirada - oposição ao tiram 640.710
• fim de expedir o respectivo curti- como tarugos, cavilhas esemoiltantes
outros mateAlumínio Pan Lar btda. - oposi- nome coméreial - Galopemo 8. A.
fkinfo.
riais duros • compactos. • pistolas naao termo 636.691 nome comer- A. J. Rumor S. A. Indústria
Notificação - É convidado - J. aultantes - requerente: Sumi E A. ção
Vestuário - oposição GO demo a&
cia!
Alumínio Pro Lar Ltda.
R. Goiva S. A. - a comparecer a Société D'Applications de Roc.harches Alumínio
mero 640.173 marca:
Pan
Lar
Ltda.
opodlido Departamento. a "firo de efetuar Minières et Industrialloo.
marca
Iro
Lar.
ção
ao
termo
636.692
• pagamento da taxa final do tèrmo
N.° 114.097 - privilégio de in- Distilaria Marialva Ltda. oposi- --Galopam Produtora de Gila LM&
oposição ao termo 640.711 mota
a.• 453.066 - merèa: NIIIV4rgen.
venção: Processo de produzir corantes ção ao Orme 638.596 marca Couto,
Gelopesca.
reativo, requerente: J. R. (leigy Real.
Naeec Importação • Exportada Li.
~Hena:e de Despacho de Averba- S. A. •
çio de Contrato*
N.o 119.657 . - privilégio Ia inven- Calçados Saznello EL A. -e•-• 0~100 mita& - oposição ao tino 636.281
ção: Vulcanização de elastemeros - ao taram 638.192 marca Magistral. -título Nacos
Ficam retificados os despachos pu- requerente; Shell Internatimulo ReCia. Importadora .de Produtos ~- Moinho Santa Rosa Ltda. too, °Fm
blicados em 24 . de setembro de 1964. seorrh Maatschappij N. V.
• riamos Cipra oposição ao tanto Riça° ao tiram 637.108 titulo Santo
Rosa.
Por despacho do Sr. Chefe foram Termo: 123.043 - privilégio de 11.0 637.484 marca Cipla.
'1
mandados averbar os contra tos de ex- invenção: Nilvo aparelho de estiraThe American Tobacco Co. - opo- Nativa Conatruçaes Zlitrleas e. Na
ploração das marcas: Presto namo- goto _... requerente: Société Rhodia- sição ao -termo 539.698 marca Gold - oposição ao térmo 636.522 morei
ro 162.743 - Desenho de Ponto' reta - Final do ponto fica retqica- la4n4.
Nativa.
do Cruz n.o 172.MÓ - t,ever Sabo- do: respectivPmen te 1 . tal modo que Promo Arte Ltda. - oposição ao Industrial Metalúrgica São Casem
nete de Saúde S. A. frtnãos número V-2 - = a IC -tt:rmci 639.619 marca Primarto
no s. A. opodção so *mo 617.30t
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trinai de propaganda: Super Show •Sominco Soc.
ira de ConstruModal Manufatura de Produtos Ele-.
S. A. Transportes Rodo. 1
Paimios Diplomata.
ções Ltda. g'ção ao termo nú- trOnicos S. A. - oposição ao t?rmoi viár:o - oposição ao termo 636.394
Produtos Alimentícios Abaete Ltda. mero 631.519.
637.434 marca Mabel.
Tran.sfrio.
- oposição ao termo 637.904.
Madel Manufatura de Produtor Ele- Forma S. A. Móveis Is Objetos de
Indústria de Pisos e Revettimentos
Fama Ferragens S. A. - aposição Ltda. - oposição ao termo 634.574 Ui:Micos S. A. - oposição ao termo Artes - oposição ao termo 634.091
637.461 marca Mabel.
marca Formal.
ao termo 638.643 título Fábrica de - marca 'pg.
Elmo Rabeilo 8s Cia. Ltda. - opa.
Artefatos de Matéria ,Plástica Famap.
Jorge Dolabana - oposição ao terMar Lowenstein S. A. Fáb. AlianInd. e Comércio São Paulo Auto mo 639.507 marca Café Serra Lima ça de Artefatos de Metais - oposi- sição ao têrmo 640.800 marca Elnio.
Transmet S. A. Comercio • Indús.
Acessórios Ltda. - oposição ao termo Ltda.
ção ao term .() 636.166 marca Duratrio- oposição ao termo 634.165 da
n.o 628.803 titulo Construtora Spal.
mos.
Mecânica Jaraguá S. A. - oposiCerâmica Santa Maria Ltda. Max Lowenste;n S. A. Fáb. Alian- tulo "Sterling.
ção ao termo 639.949.
Pio XII Comercio e Indústria Ltda.
aposição ao termo 638:873 título Ceça
de Artefatos de Metais - oposiLerama Engenharia o Comercio Li- oposição ao termo 634.495 marca
râmica Santa Maria.
ção
636.149
marca
Alvorada.
Galo.
Fartura Agro Industrial Ltda. - mitada - oposição ao termo 634.775
marca Larama.
Mas Lowenstein S. A. Fáb. AlianManuel Mendes da Crua - oposi.
oposição ao termo 638.925 masca Somepa Soc. Mercantil de Postos ça de Artefatos de Metais - oposi- çâo ao termo 640.124 marca D/Iila.
Fartura.
e Acessórios para Automóveis Ltda. ção ao termo 636.165 nome comercial grose.
Hércules S. A. Crédito Financia- - oposição ao terra° 640.156 marca Duramax Indústria e Comércio Ltda.
Bel Lar do Recife Móveis o Dem.'
Mento e Invostimento - oposição ao Sometra.
Anderson Clayton 86 Co. S. A. Ind. raçoes Ltda. - oposição ao termo
termo 640.007 marca Hércules.
Téxtil Capitólio Ltde. - oposição a Comércio - oposição ao termo tiú- 640.587 marca Bali Lar.
Fama Ferragens S. A. - oposição ao termo 638.345 título Mobiliaria mero 634.197 marca - Granja da São Paulo Alpargatas
S. A. - opa..
ao termo 641.227 título trama.
Capitólio.
'Saúde.
sição ao termo 635.902 marca Par
Armações de Aço Probel
Geraldo lbelli - oposição ao terArgos Industrial S. A. - oposição Bel.
oposição ao termo 527.632 marca - mo 637.371 título Escritério Contábil ao termo 634.182 marca- AN.
São Paulo Alpargata, S. A. mai
•
Regência.
Brasinea S. A. Ind. Nacional de oposição ao termo 636.224 marca mai
Probal.
São Paulo Alpargatas S. A. - Carros:afias de AÇO - Oposição ao calce a Br:nque,
Armações de Aço Probel S. A. oposição ao termo 527.634 marca nn•-• oposição ao terimo 635.447 marcas termo 634.556 insígnia Brasince.
1 São Paulo Alpargatas 8. A.
Sete Mares.
Senador Hotel Ltda. - oposição oposição ao termo 636.225 marca
Probal.
Bernardo Zitronenblatt 8s Cia. Ltdo. ao termo 640.179 marca Secador.
Armações de Aço . Probel . 3. A.
Calce e Brinque. •
termo 527.633ao
marca - - oposição ao termo 634.930 marca
Três Leões Mecânica S. A. Repro- São Paulo Alpargatas 8. A. offlo
oposição
Milord.
sentacties Comércio e Indústria - oposição ao termo 636.226 marca =a.
Probal.
Ibesa Ind. Brasileira de Embalagens oposição ao termo 63 .4.216 nome co- Calce e Brinque.
Bozzano S. A. Comercial Industrial
e Importadora - oposição ao termo S. A. - oposição ao termo 63?.816 m rciala eão L
Pe
Auto as Ltda.
ç
São Paulo Alpargatas S. A. aro
marca' Gi/matic.
364 . 5 2 3 marca CaprL
Construtora Bauru Ltda. - oposi- oposição ao terna° 636.227 marca aa,
Soc. Comercial e Reprosentaçõos
Financiara de Perfumeria S. A. - ção ao termo 632.853 marca Bauru. Calce e Brinque.
Gráficas Ltda. - oposição ao terrno oposição ao têrmo 633.786 tilado "-- Waldemar Mattos - oposição ao
Montreal Montagem e Representa.
636.111 título Gráfica Panorâmica.
ção Industrial S. A. -- epogklío
Açougue
Tabu.
termo
642.328
marca
Contabilex.
oposiçao
Agostinho Martirsi Netto
Cooperativa Banco de Cradito Ita- Ind. e Comércio Apoio S. A. - termo 640.468 marca Montai.
ao termo 640.578 marca - Morda
oposição ao tartno 636.054
aposição ao termo 641.852 marca - Cia. de Cigarros Souza Cruz **.
bica
e
Comércio
de
Be.
P Luccazone Ind.
oposição ao termo 634.053 marca mim
CBCI.
bidas Ltda. - oposição ao termo nu'
Paul Revere.
Simca do Brasil S. A. Industritt
m.
Industrial Mineira e Agrícola
mero 641.229 marca Licor cie Al
Centrais Elétricas • Urubupunga
de Motores
CaminhõesA
e Automóveis
psoollco..
s
Ltda. Somog - oposição co termo S. A. Celusa - oposição ao termo
chofra.
- oposição ao termo 636.965 marca 642.22Z nome comercial.
a
Importudor
•
Brimax Brasileira
635.487.
CincaSoc. Industrial Mineira e Agrícola
Exportad ora S. A. - oposição ao terCondoroil Tintas S. A. - °pot&
Ferreira Cs Rusaio Ltda. - oposi- Ltda. Someg - . oposição ao termo
mo 640.437 marca Birnex.
ça`o ao termo 642.251' marca Novinil.
•
Carrocerias Nicola S. A. leanufa- ção ao têrrno 638.771 marca rui- 642.228 insígnia -Somat
Produtos
Químicos Ciba S. A. - oportho.
turas Metálicas - oposição ao termo
Indústria Praiasport S. A. -- opoa sição ao termo 634.246 marca Sola.
Chamma Indústria e Comércio S AL i
638.704 marca N'Gola.
ao termo 642.680 título CooLaborterepica Briatol S. A. Indéia.
- oposição ao termo 637.397 marca curso Miss TV.
Construtora Instaladora Cohidrel Eis-- Kirn.
tria Química e Farmacêutica - opoGomes Spigol és Cia. Ltda.
opo- sição Ao termo 634.471 marca L.
ganharia Ltda. - oposição ao termo
Manufactura das Montras Roles S. sição ao te mo 634.199 nome comerr comercial Coloidra
637.251 nome
Lab. Biosintética 8. A. --- oposiA. Bienne - oposição ao termo nú- ciai Padaria e Pastelaria Aliança .Li- ção ao termo 566.202 numa -- Paa
A. Hidráulica Terraplanagem
coitada.
Construtora Instaladora Cohidral En- mero 632.572.
galen.
União Fabril Exportadorn S. A.
Owens Comina Fiberglas Corp ••••
ganharia Ltda. - oposição ao termo
Cia. Comercio e Navegação - opotifo - oposição ao termo 640.940 sição ao termo 638.013 marca Neve. oposição ao termo 636.133 marca MO.
•
637 252 marca Cohidra.
marca Estrela.
Construtora Instaladora Cohidrel
Brasil Oiticica S. A.
oposição narkplast Fibrobras.
Carioca Artefatos de Papel Ltda.
ganharia Ltda. - oposição ao termo
Montreal Montagem e Reoregenta- ao terrao 639.132 marca Piracema.
637.253 Marca Cohiclra
ção Industrial S. A. - oposiceo ao Indústria e Comércio de Colcliões - oposição ao termo 634.571 marca
Dobe Ltda. - oposição ao termo nú- Carioca Edições Musicais.
Construtora Instaladora Cobidrel En- termo 638.994 marca Montai.
São Paulo Alpargata& S. A.
Ind.
do
Vestota
mero 640.812 marca Ortobal.
S.
A.
A.
J.
Renner
genharia Ltda. - oposição ao termo
Sherwin Williams do Brasil S. A. oposição ao termo 635.7.87 marca
rio - oposição ao termo 635.909
637.254 marca Cohidra.
Cia .Cervejaria Brahma - oposi- Tintas e Vernizes - oposição ao Ver- Rodite.
Compact Indústria deColchões Lia
Montreal Montagem Representação
ção
ao termo 640.157 marca Mien- mo 640.028 marca Extintas.
snitada - oposição ao termo númeIndustrial S. A. - oposição ao termo
tico.
Grandes Marcas Internacionais S.A.
ro 640.812 marca Ort anel.
Zanella Pinturas Ltda. - onosiçãO Ind. e Comércio de Bebidas - opo- 540.459 marca Montai.
Co. S. A. - • opo.
Recorri Watch
*Socibra Soc. Comercial e industrialsiçào
marca
Zanella.
ao
termo631.118
ao
termo 634.619.
31c5 .1 632.654 marca Record.
cia Montreal
Brasil Ltda. - oposição ao termo nú•
Simca do Brasil S. A. Industriai
Montagem
e
Representa-.
Montreal Montagem Representação
me ro 641.180 nome comercial Sacie Motores Caminhões e Automóveis - ção Industrial S. A. - punção ao
Industrial S. A. - oposição ao termo
&de de Imóveis Brasileira Ltda. Soa oposição ao termo 636.967 marca termo 640.470 marca Montai.
638.n95 maca Montreal.
cibral.
Cinca.
Tire H. D. Lee Co. Incorp nated - Laboratório Climas S. A. - opa..
'
Socibra SoC. Cornam.ial
• Industrial
Máquinas. Moreira S. A. - oposioposição ao termo 635.449 marca Lee.
ao termo 632.845 marca Clinton
Brasil -- oposição ao termo 641 .181 ção ao termo 638.761.
Industrio Und Handelskammal Zn
Buller S. A. Laboraterlos Parmamarca Socibral.
Industrial Marli de Auto Pecas 9. Solingen Câmara de* Indústria • Co- céuticos - oposição ao termo 631.910
Inverso S. A. Representações e Co.
mama - oposição ao termo 639.961 A. - oposição RO termo 640 177 mar- mércio - oposição ao termo número mo s ca Tilotil.
ca Marli.
634.235 título Casa Solange.
Mesbla S. A. - oposição ao termo
marca .Invascar.
Indústria e Comércio !piranga S.A.
'-'.411
marca Dinam.
Socibra
Soc.
Comercial
e
Industrial
Joaquim Pereira da Cunho - opp . - oposição ao térrao 632.041 marca Brasil Ltda. - oposição ao termo diMesbla S. A. - oposição ao termo
ao
termo
640.399
marca
Ama!piranga.
leção
mero 634.190 nome comercial Soc. '341.338 marca Dinamaquina.
sonos.
Rubem Baptista Chaves - oposi%lorde°
S.
A.
Indústria
e
Comer.
Comercial • Industrial de Construções
Indústria e Comercio jocosa S. A. cio - oposição ao termo 637.727 - Representações Ltda. Socibra.
ção ao termo 642.490 marca Amuai
.-- 'oposição ao termo 634.744 marca marcar Calciorrico.
de Iernanjá.
mestoa S. A. - oposição ao termo
Solorrico S. A. Indústria e Comera Centro Audio Visual Evangélico
Ipel Indústria Pléetioa Ltda. - cio - oposição ao termo 637.728 -- Cave - oposição ao termo 536.302 640.721 marca Rapidar.
marca
- nome
comercial - Centra-de AperJ. A. Cardoso S. A. Ind. e Comercio
e oposiçao ao termo 634.574 marca
Calclorrico..
•
feiçoamento de Vendas e Varejo.
-. oposição ao termo 628.274 marca
bet
Manufatura de Produtos EleExportadora do pomos da Motta
Granjeiro Avícola Comerciei' • In- Confiança.
Lida. - oposklio ao tarmo 652.908 tranicos S. A. - oposição ao termo dustrial Ltda. - oposição ao termo
Saturno S. A.'Ind. de Tintas - opo637.450 merca !afoba
nai 637.376 marca Granja.
sição ao termo 634.811 marca Astro.
Marca Café Mota.
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Profusa Produtos para fundição! Dou Tex 8.A. Indústria
S.A. ()pulgão ao termo 637.13'1.! (Oposição ao têrmo 840.480, mai%
ca: Dutex).
marca: Tiboral, el. 1) .
Badescu Paula Ravsky (opoStFábrica de aparelhos e materiai
elétrico Fome Ltda. (oposição ao ção ao tênuo 834.162, marca: 81•
têrmo 830.490 - Nome Comer- roco, cl. 17).
Drogaria e Farmácia Popular
cial).
Fábrica de aparelhos e material Ltda. (oposição ao tê:mo Mune.
elétrico Fama Ltda. (oposição ae X0 641.345, marca: Farmácia Potêrmo 636.319, marca: Marm, ci. pular Ltda. (oposição ao tèrmo.
n.o 8).
641.345, marca: Farmácia Popti.
Indústria Resegue de Óleos Ve- lar, ci. 3).
Drogaria e Farmácia Popular
gettais S.A. (oposição ao têrmo Ltda.
(oposição ao téritio númen
834.242, marca: Viri, el. 41).
641.348, marca: Farmácia Po.
Casa do Fazendeiro Ltda. .(opo- or
sição ao têrmo 836.925 - Nome pular, ci. 48).
São Paulo Alpargatas
Comercial).
Ninou da Cruz 'Monteiro (opo (oposição ao têrmo 636.230, ins.W.
Calce e Brinque) .
sição ao térmo • 642.543 - Nome via:
Farbwerke Hoechst Aktiengesel4
Comercial).
Revista Visão Ltda. (oposição lschaft Vorm Meister Lucha Brui
ao têrmo 835.525, marca: Mundo- ning (oposição ao térrao númerq
636.084, marca: Retol, classe 1).
visão Ltda., ci. 32).
Kaspar Winkler o Co. Inhaber
Revista Visão Ltda. (oposição Dr. Bchenker Winkler (oposilçáo
ao thrmo 835.526, marca Worldvl- ao tèrmo 838.987, marca: Cinca,
sion Limited, cl. 32).
Classe 50).
Estacionamento São Jorge Ltda. Kaspar Winkler e Co. lahaber
Adubos Paraná S.A. (oposição Limited (oposição ao têrmo núao tèrmo 637.631, titulo Adubos mero 632.070 ,marca Solquimbra). (oposição ao termo 639.211, títil- Schenee Maker (oposição ao el
Lay er Brothers Port Sunlight •: Oarage e Estacionamento São 636.965 - musa: Claes Norte do Paraná).
16).
Llmited (oposição a° têrmo Mi- José).
Sindicato da Inçlstria de Produ- mar() 637.986, marca Invasol).
Café Moka Torrefação e Moa- Acima Opel Aktiengeselsellachaft
tos de Cacau e Balas de São Pau- Indústrias Oessy Levar S.A gem S.A. (oposição ao Urino ml- (oposição ao termo:
lo (oposição ao têrmo 636.859. (oposição ao têm° 841.162, mar mero 638.402, marca: Café Goa.. ca: Vila Olímpica - 636.127.- mardam 21).
marca Delícias do paladar).
oso, cl. 41) .
•
ca Vip).
Farbwerke Hoechst Alttlezigeser',4 'Sindicato da Indústria de Pro- The Ginete Co. (oposição ao
Indústria Brasileira de Motores chaft Vonn. Meister Lulu e Britn-",T
dutos de Cacau .e Balas de São têrmo 1335.812, marca Lady) .
Paulo (oposição ao Urino núme- Wiuys Overland do Brasil • S.A. e Peças S.A. (oposição ao têrmo (Oposição ao termo: 516.1;80 Revendil - classe 3)..
ro 636.860, marca: Delicias do pa- Ind. e Comércio (oposição ao têr- 833.783, marca: Iribratel, el. 8). Hércules
Sociedade Anônima,
Indústria e Comércio de Calça• ladar)..
moro 638.321, marca Garagem In dos Arco-Flex S.A. (oposição AO ca .de Talheres (oposição R.a
,e r mo :
Agência World Presa Ltda. terlagos).
térmo 639.322, marca: Ocorier, el. 636.074 - Nome Comercial).
• (Oposição ao têrmo 635.759, mar- Auto Peças Henrique Satenk n.o 28) .
de Industriai de Artefatos de ~mo
ca World).
Siodal Sociedade Anectima, Bufada.
Indústria e Comércio S.A. (opoNelly Nasser (oposição ao tèr- sição ao têrmo 635.551, marca; H. International Advertising Ser- ( oPosição ao termo: 637.097
vice (oposição ao térnio 839.103, ca: Bengal - classe 8).
mo 635.171, marca Tiquinho).
M. S., classe 8).
Soc. Civil Vetor Ltda. (oposi- A. S. Curado (oposição ao têr titulo:, Cl. 32-33).
Produtos Alimentícios Quaker $oção ao têrmo 635.082, marca Ve- mo 635.886, marca: Santista, cl. Indústria e Comércio trorion dedada
~uma (oposição ao termOt
P.B.A. (oposição ao termo 834.649.
tor).
n.° 18).
639.713 - marca: Aveio Late - duo
marca: Limpa tudo, el. 46).
. Agência World Press Ltda.
Carvalho Rodrigups & Fernan(oposição ao Urra° 635.525, mar- des Ltda. (oposição ao têrmo nú- KibOn S.A. (Indústrias Alimen- se 41).
tícias) (oposição ao térmo ninn- Grafia Artes Gráficas Sociedadi
ca Mundovisão Ltda.).
mero 625.886, marca: Santista, cl. ro 634.562, marca: Mo,kafints, el. Anônima (oposição ao termokS134.621
Sindicato da Indústria de Fm. n.o 16) .
marca: Gila&
dutos de Cacau e Balas de São Monatex S.A. Indústria e CO. n.o 41).
eieue i;•;.
Grafia Artes Graftcas á. A. ( o noPaulo (oposição ao têrmo 836.852, mércio de Tecidos (oposição ao Kibon S.A. (Indústrias Almen- dolo
ao
termo: 6343523 marra:
titulo: Delicia do paladar, de J. têrmo 636.385, marca: Monitpx. ticias) (oposição ao térmo número 636.389, marca: Franco K-Bont, Graphis - classe 50).
C Locatelli).
cl . 38).
et. 41).
Grafia Artes Gráfica.: S. A. (opo.
Sindicato da Indústria de ProOirofies S. A. Cadeiras e Pol- Kibon S.A. (Indústrias Aliam-, lição ao termo: 634.62o dutos de Cacau e Balas de São tronas (oposição ao têrmo núme
Comercial).
Pauto (oposição ao Urra° núme- ro 637.813, marca: Oarofier, ci ticias) (oposição ao tèrmo núme.
ro 636.957, marca: Kitent, classe Gráfica gditõra PublicaçOes Espero 636.858, marca: Delícias do pa n.o 36).
ti. o 41).
cializadas • S.A. (oposição ao termo:
ladar).
Oirofiex S.A. Cadeiras e PolIndústrias Villares S.A. (opo- tronas (oposição ao têrmo núme- Metalúrgica La Fonte S.A. 634.108 -- numa: Moderna -- classição ao têrmo 638.896, marca: ro 637.614, marca: Claroflex, cl. (oposição ao térmo 640.289, mar- se 32).
ca: A Fonte) ,
Servia E ng enharia Sociedade And.
Atlas).
n.o 36).
Comércio e-Indústria
Bebidas alma (oposição ao termo: 634.498
Multi Propaganda Soc. Ltda.
Cliroflex S.A. Cadeiras e Pol- Ivoran S.A. (oposiçãodeao
térmo nunca: Servimax -- elas. 8).
(oposição ao têrmo 634.841, mar- tronas (oposição ao têm) niune640.816, marca: Zé da Onça, el. lbesa Indústria Brasileira
ca: Multitex) .
de &abas
ro 637.778, marca: Iroflex, classe n.° 42).
lagens Sociedade Anónima (oposição
Metalúrgica Mogi Mirim 13.A. n.o 36) ..
Mesbla S.A. (oposição ao tèr.
termo: 634.894 - Nome Comer.
Intiústria e Comércio (oposição ao Indústria de Máquinas Santa Te- mo n.o 641.683, marca: Dinam.o. ao
dal).
têrma
a0
rezinha
Ltda.
(oposição
têrmo 634.843, marca Marte).
cl..'?).. Nacec Imp
Industrias York S.A. Produtos 638.752, marca: Santa Terezinha.
ortação e Exportação LiMesbla S.A. (oposição ao ter mitada (oposição ao tareio: 636286
Cirúrgicos (oposição ao Urna° nt classe 7)1
mo
641.884,
marca:
Dínamo,
Nome
Comercial).
el.
Indústria de Colchas Sultan
mo.° 640.154, marca: York) .
Fama Ferragens Sociedade Anônima
Indústrias York S.A. Produtos ninada (oposição ao têm° núme- n.o 6).
(oposição
Importadora
São
Marcos
Ltda.
ao termo: 638.644 - Noro
639.257,
marca:
Damasco,
cl
Cirúrgicos (oposição ao têrmo nú(oposição ao têrmo 830.668, Mu- me Comercial).
mero 639.335, titulo: Criações 36) .
Auto Union 0.11.B.H. (oposto lo: Auto Serviço São Marcos Li- Fartura Agro Industrial Ltda. (opa
Mias) .
T. Wall Ifk Sons Limited (oposi ção ao térmo 634.149, marca: Do, mitada (oposição o têrmo núme- aiçan ao termo: 638.821 - Nome Co.
ro 621.156, marca: São :.54rcos. marcial).
ção ao térmc; 832.560, marca: cabrás, cl. 21).
cl. 47) .
Companhia Brasileira
(opoA.
G.
Herberlein
&
Co.
Ola) .
R bodiecets
Carlos S. Coutinho k Compa- Fábrica de Raios (op
T. Wa11 & Sons Limited (oposi sição ao têrmo 634.100 osição ao termos
nhia
(oposição
ao
têrmo
635.041
638.877
marca:
ão ao têrmo 636.345, marca: Stick, cl. 38).
Rodex
dum
36).
E. I. Du Pont de Nemours And marca: Café Caçador, cl. 41).
clé).
Plásticos Plavinil S.A. (opost- Company (oposição ao têrmo nú- Diantia Lopez & Cia. Ltda. Bar Pignle Night Cu Ltda.
,(opg•
ção ao t4rmo 640.140, marca Piás mero 638.580, marca: Corram, ci. (oposição ao tèrmo 634.884, mar- 4E0 ao ténno: 638.023
marcak
ca: Olimpico; cl. 41).
Piccadilly
viril).
n.° 38).
clame 50).
A. J. l', , nwr EIA. Indústria Anronio Alfonso Fernandes CPrAmira Sãe Caetano S.A.
Marcas Vinitius de Albuquerque
eo Ve,tot,rio (oport ao têm° (oposirão ao têm° 610.327. mar. rtio n deão a.: térrno 638.330, mor- Mego, Paulo Pinheiro de Andrade
e
t:
64; ) nc mnrem • r, IntnentaIN
AO
Bem-Tevi,
cl
49)
ca:
Samuel KauSmanu (op
osição ao *4

Indústria • Comercio de Transfor - 1 São Paulo Alpargatas S.A.
mations Trancham Ltda. - oposição (oposição ao Cerniu 636.228, sinat
so termo 635.092 marca Itans Cha- de propagan d a: Calce o brinque).
• Damo S.A. Ind. e Com. Expor•
Banco Brasul de São Paulo S. A. tação e Importação (oposição a0
- .oposição ao termo 635.167 marca têrmo 642:500, marca União) .
Bernardo Zitronenblatt & Cia
- Brasultex.
Ernesto Rothschild S. A. Ind. e co- Ltda. (oposição ao tèrmo mércio - oposição ao termo número ro 640.863 ,título: -Urd Crédito
Financiamento e Inveãimentos)
635.538 marca Iara.
Th. Intarnational Niclool Co. Inc. Alba S.A. Ind. Químicas (opo- oposição ao termo 637.141 marca sição. ao Urra° 634.800; marca:
Alba) .
•
Cia. Swift 'do Brasil - oposição Layer Brothers Port Sunlight
ao termo 636.682 marca Attico Coe- Limited (oposição ao têrmo número 839.535, título: Lavanderia
!está Dona.
Cia. Swift do Brasil - oposição Cisne).
•
ao termo 639.345 marca Gaúchos.
Levar Brthers Prt Sunlight LiAgência World Press Ltda. - opo- raited (oposição ao têrmo númesição ao termo 635.526 marca World- ro 638.736, marca Plastikult).
vision Limited.
Lever Brothers Port Sunlight
Indústria e Comercio de Máquinas Limited (oposição ao têrmo núrícolas
Campinas
Ltda.
oposição
Ag
mero 638.140, marca Visolux).
ao termo 638.629 marca Campinas. Pepsodent Limited (oposição ao
, Indústria a Comércio de Máquinas têrmo 840.865, marca Polident) .
Agrícolas Campinas Ltda. - oposição
Leva Brothers Port Sunlight
ao termo 638.630 marca Campinas.
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Sauna & Cia. Ltda. - (oposição
Fundição Tupy Sociedade Anônima
PREVIL010 DE INVENÇÃO
(oposição ao tomo- 635.472 - mar- ao térmo: 638.685 - marca: Maracana - classe 1) .
ca: T. Teores - classe 8).
TERMO N'101.541
Levar Brothres Port Sunlight
Fundição TuPY S. A. - (coosição
Erik
de abril de 1958
ao • tênno ri9 635.470 - mafta T. Limited - Oposição ao tPrMo
ile:luerente:
Torres - classe 6).
oonstantino Marina].
642.933 marca Sol - Compar
- o Paulo.
Fundição Tupy S. A. (opceição ao fie
Generale
Das
Etablissernants
•
têm() n9 635.474 - Titulo: T. Tor•
1-rotetor horizontal para as.
res - Indústria e Comércio - clas- Michelin - °pomar, ao 'Urna
tepe de montonetas e veículos similaa
637.031 - marca Pilto,
ses 6, 7, 8. 32, e 50).
rea.. - Modélo de lJtilidade.
Fundição TuPy B. A. (oposição ao
Gluseppe Sallro - Opasição ao
10 .- protetor horizontal paro, esa
termo: 635.471 - marca; T Torres
tértnn 634.433 - marca Blua taPa de motonetas e imitares" ea.
- classe 7) .
Gene:al Motora Corporation topo- Dream) .
racteriza-sa por ser constituído por
siça..o ao tèrmo: 639.224 marca:
duas calotas preferentemente meJoaquim
Pinha
da
Silva
Cardosa
Delco - clame 11).
talco", um delas a inferior. fixada
-- Oposição ao termo 839 081.
horizontalmente sobre a base circular
Teixeira Miranda si Cia. (oposta
Fábrica de Doces Cristal Limita- comum das motonetas, por três pa00 ao WATDO 634.619 -- marca:. Acct,
ambas as calotas se contam
froa - classe 41).
da - Oposição ao têrmo 8639.783 rafusos;
entre ti, por encaixe de bordo da caArmações de. Aço Probel B. A. -- marca Campeão.
lota externa que envolve o bordo de
•
(oposição ao térma 527-629 --marca
Bismarck Indústria e Comércio ai EnOr diâmetro da calota inferior,
Probal - classe 5).
sendo que êste último bordo tem um
, Armações de Aço Problel S. A. - Limitada -Oposição ao tèrmo
friso que delimita dito encaixe; a ca636.258
marca
Bismarck.
(oposição ao tarmo: 527-630 - marca
/o:a inferior é dotada de um revada
Probal.- classe 6).
anelar, o qual forma uma reentrâne
Comércio
Bismarck
Indústria
Armações de Aço Probel S. A. - Limitada - Oposição ao tèrmo
cia em disco, de diametro um pouco
(oposição ao térmo 627.631 - marca
maior ao da base abaular comum das,
836.259
marca
Bismarck.
Probal - classe 11).
motoneta? : eate remindo em dama
Laboratório Sanitas S.. A. (Opatem na rua superfície, três furta: disBismarck
Indúsrla
e
Croma:reão
sição ao têrmo 635.954 - marca - Limitada - Oposição ao `kalno
postos nos vértices dum trifingulo e
Multipar - classe 3)
mais um furo central; a calota supa637.983 - marca Bismarck.
rior apresenta na parte de cima ex..
Indústria e Comércio Atlantls BraAposa- terna. uma pequena reentrância cirCalçados- Fama S.A.
sil Ltda. (oposição ao tèrmo: 634-426
cular. de cujo gentro se projeta uma
- marca Suvouly Straws - das 41) Fama.
protuberância circular com um furo,
Laboratório Sanitas S. A. (oposipassagem e assentamento de um
ção ao tarmo 634.631 - masca: Mu- • VIllaboas S.A. ndústrias de Pa- para
parafu-o especial; a, montagem do esco - dane 3).
ção ao térmo 635.042 - marca tepe dentro do protetor (calotas) e
• aberwin Williams do Brasil 8. A. pe - Oposição ao têrrao 639.829 déales atibre a base circular comum
Tintas e Venizes (opasiçáo ao
das motonetas se • prooesaa através do
- marca Dipomata.
640.027 - Titulo Extintex suo: 640.627
encaixe dos três fusos da calota Infe•
Indústria e Comércio de Calça- rior Rôbre três dos parafusos existenclasse 33).
Produtos Contact S. A. (oposição dos Arcoflex S.A. - Op -sieão ao tes na própria beis) circular, fixando
ao tarmor 639.669 - Insignia: Con- 'armo 637A92 - marca trobea a calota inferior e estepe através de
tato - clames 32, 33 e 50).
marcas; a fixação das duas calotas entrotter.
São Paulo Alpargatas S. A. topotre Fi se reabra por uni parafuso es..
siçao ao térmo 636.229 - Insignia:
Instituto Medicaménta Fontoura nec•ia roscado nas duas pontas; a
Calce e Brinque).
S.A. - Oposição a0 têrmo 638.113 onata projetada externamente do lado
da en'ott: inferior é fixa por porca na
Cerâmica Jatoba S. A. (oposição - Marca Dinamil.
parede externa da base circular da
ao têrmo: 639.098 - marca: Jatoba
Instituto Medicamenta Fnutora mo•oreta e a outra Ponta d êste PB-a classe 41).
Orbitur 8. A. °organização Bra- S.A. - Oposiçao ao ténia° 635.313 -afim amaciai,. que sobres Rai da Ca/M-9 annarior. é fixa por um botão rasileira de Indústria da Hotéis e'" Tu- Marina - Hemopiast.
ra:afilhado.
rismo (oposição ao termo: 641.649 Lab.
BriStol
S.A.
Indústria
marca. Pamnorama - classe 50).
Total da. 2 pontos.
Laparcon Industria de Produtos para
Orbitur Et. A. Organização Bras-a- QuIralca e Farmacêutica - OpoAr Condicionado Lida'. (oposição ao leirado Indústria de Botais e Turis- sição ao lêrmo 624.629.
tèrmo: 636.591 - marca: Viso-Beh mo (oposição ao têrmo: 641.650 TERMO No 108.aia
Laboratório Hildeberto S. A.
Nome Comercial).
- cl. 8).
térmo 635.724.
.
Em
30 de janeiro de 1959
ao
Oposição
(oposição
Lojas
e
Regiona.
S.
A.
Elétrica Alvorada Liimtada (oposi- ao térmo: 634.681 - marca: ConfecRequerente;
Fábrica Italiana Ma,
ção ao térmo: 636.609 - marca: Al- ções
-11.•nn••••nnnnn •••
Regison - classe 36).
n:ti marelli a, p. Á. - Itália.
vorada - cl. 8).
Tecidas Pluma S. A. (oposição ao
Titulo: Dispositivo eletro pneumáAntônio Christofani (ciposição
tênno: 634.704 - marca: Plumarin
tico
de servo comando do freio movarino: 637.796 - Nome Comercial). - clame 36).
• IMPÔSTO
tor. destinado a veículos. - Privilka
Inparcon Indústria de 'Produtos para
General Novilar 8. A. Comércio,
g:o de Invenção.
Ar Condicionado Ltda. (oposição ao Indústria e Importação (oposição ao
DE
CONSUMO
la - Dispositivo eletro-pneumático
tarmo: 638.140 - marca: Visolux - térmo: 635.491 - marca: Movelar de servo comando do freio motor, des.
d. 8).
classe 40).
Lel a' 4.153
de 28-1142
tinado a veículos, do tipo que coma
Laboratórios .Eieto-Wemaeo Ltda.
Emmanuel Bloch j ólas-Socledae Anei
preende,
em substancia. em elemento
(oposição
ao
têxmo.
642.487
marca:
alma (oposiçao ao termo; 637.339 operador pneumático, mim órgão ObtuVemaco
classe
16).
Ttulo: Joalheria Royal - dasses 8
rador do condutor de escapamento do
Indústria de Linhas ~tatua EL
~AÇÃO t. 809
e 13).
motor, acionado pelo referido elemenA. (oposição ao termo 842.034 to, e um circuito de comando para a
marca;
Centauro
classe
28).
Olaplemeato
P
Bago)
Americana Bebidas Reftigerantea S.
atuação, por intermédio, de uno elePan Produtos Alimentícios Nu:toA. (oposição ao termo: 634.603 trodlstrIbuidor, do referido elemento
nais 8. A. (Opeeka0 ao *mo: ....
operador, caracterizado Pele fato de
marca: Eldorado).
41)
640.911
marca
Pul-Pan
ela:
que, nas condições de =liaça° de um.
A Sul América Cocnpaulda Madona
Pau Produtos Alimentícios Naciorelê ;intercalado em paralelo com a
de Seguros de Vida (oposição ao tiara nais S. A. (oposição ao traio.....
lámpada de indicação de insuficiente
mo: 637.550 -a expressão: Sul Ame- 841.149 - marca Bailarina - clas•
Pireçai Cr$ 10,00
de corara da bateria do veiculo, é abar..
ricana).
se 41).
to um contato previsto no circuito de
Pan
Produtos
Atimenticich
NacioSociedade ~doa Instituto &dealimentação do eletradietribUldor de
(oposição
ah
térmo:
8.
A.
nais
comando da válvula de intercepção,
rapico S.A.I.B.A. (oposição ao Urmarca:
Paulistana
clas136.469
prevista entre o reservatório de fluímo: 636.779 - marca: Anunine se
41).
d0 comprimido e o referido elemento
d. 3).
VENDAs
operador; a pelo fato de que o refeExcitara Expando Comercial e Inrido circuito é derivado do circuito de
Quinica Parmac gatica Mauricio Va- dustrial Brasileira S. A. (oposição
Seçari de Vendias Av. Noddeues
alimentação da lampada de Inducação
letas Sociedade Anônima) (oposição ao térmo 633.592 - Titulo: CamAlves,
de Parada do Veiculo e é alimentado.
- classes 2, 4, 7. 9. e 49).
ao ternica 642.118 - mama: So1alac bras
unicamente, 40 ser. fornecida corrente
Gráfica Editora Publicaolles
Agenda
li
Ministério
da
ramada
•-• Cl. 41).
ao circuito de alimentação da referioecializadas 8. A. (oposição ao tara
Ciar: Murro Whisky Ltd. (oPaiiçãe mcg 632.400 - marca: Medi ria Moda lâmpada. de Indicação.
•
Atende-se a pedidos
ao ~los 639.359 - marear KIIBIS derna - classe 32). -Total da 3 pontos. A prioridade do
d. 50).
' Gráfica Editora Publicidade Espepaio Serviço de Reembólso Pontal • pedido depositado na Repartição de
Fundiçao Tupy Sociedade Anónima cializadas S. A. (oposição ao taram
Patentes na Itália, em 21 d e fevereiro
Noposiçao ao termo: 635.473 - mapa 632.399 - marca: Vida alcal arna .••••••••n••n11,
de 1958 aob o no 2.634
•
classe 32)
ha: T. Mirres - d. 32).

Mo: 6332554 - marca: Babybd
l. 40).
•
Tapeçaria Sol* Lula. (oposição ao
térma: o)9.0/1 -a Titulo: Tvsol
• 8-33).
laiad.çáo Tupy Sociedade Anônima
(opos.çao ao teimo: 634.331 - Nome
Comereaai).
Amelicau Raclador ao Standard Sanitary Corporation (oposição ao térb34.)83 - marca:. ideai 11).
Lalcimento S. A. Importação, Cotilarei° e Indústria (oposição, ao teraio: 641.45 - marca: C.mem - cl.
16).
Marcas Famosas Sociedade Anônima,' Lomercio e importação (opoaição
ao tacmo: 637.355 - marca: Famosa
- cl. 11).
Etin Eleito Técalca Ltda. (oapaição
ao termo: 640.835 - marca: Mista E
- ci. 2). •
'
Irabuist Empreendimentos Imobliarios Ltda. 'kali (oposição ao ténia>:
636.866 insígnia: fei - classes 16
e 33).
utaates Massaro (oposição ao termo: 549.249 - marca: Durex 22).
Américo José . da Silva (oposição ao
tèrma: 633.206 - Titulo: Indústria
Liza Leae - cia. 33-4b).
Frigorilico Ipirança S. A. (oposição ao termo; 635.155 - marca: lpi•ranga - cl. 50).
tos (opos_çaio ao Vamo: 636.13) Companhia Teperman de Estofamenmarca: Monarkplast Fibrobrás - cl.
28) ..
E_étrica Alvorada Ltda. (oposição
ao térmo: 636.148 - marca: Alvorada - cl. 8).
Nacec Itnportaçai o e Exportação Limitada (oposição ao Mimo: 636.290
- marca: . Nacex - cl. 7).
Vila Mercearia Ltda. (oposição ao
térmo: 636.344 - marca: Vila - cl.
41).
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de *Cardo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Asara; *prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar mas oposições ao Departamento
ãraelopal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo .n.• 644.055, de 4-6-64
Indústria de Tintas e Vernizes R. R.

Ltda. •
São Paulo

Termos as. 644.062 a 644.063, de
1-6-1964
Mafer — Madeiras e Ferro Ltda.
São Paulo

/RUM
[IndM sileira

Classe
Tintas e vernizes
Termo a. • 641.056, de 4-6-64
Churrascaria e Restaurante Rincon

FE.R
IN*

IND USTRIA BRASII.EIRAJ

Argentino Ltda.
São Paulo

cimento e cal hidráulica, tubos de concreto, areia, pedregulho, gesso, estuque,
placas para pavimentação, telhas, estacas, cal ecimento, peças ornamentais
de cimento para tetos e paudes. lamelas de metal e madeiras pa L.mstruções, soleiras para portas, v a. mentos
e caibras, caixilhos, taco-, p.irquetes;
batentes, venezianas, janelas e colunas
Térmo n° 644.070. de 4-61964
Betomaq Limitada
São Paulo

fleia~~~1~~~~~~"
Classe 4
Artigos da classe
Classe 5
Artigos da 'classe
Termo n.9 614.064, de 4-6-1964
Confecções Runik Ltda.
São Paulo

I RINCOII—ARGENTuro

/Indo Brasileira

Classe 50
Impressos
Termo 0.0 644.057. de 4 6-64
Artefatos de Madeira Alkaluse Ltda.
São Paulo

INTERGALEN

ALKALUS
'Ind. Brasileira

IND. BRASILEIRA
Classe 50
Para distinguir impressos, papel,

lopes, cartões

_

Classe 36
Para distinguir blusas, blusoes, Vestidos, casacos, manteaux, paletós, tail• São Paulo
leurs, coletes, capas, jaquetas, quimo.
nos, pegnoir, sueter, pulôveres, ponches.
chales, cachecols, echarpes, combinações
Vigie
corpinhos, soutiens, maillots, calças, calInd. Brasileira
ções, camisas,. camisolas, camisetas.
cuecas ceroulas, pijamas, punhos, calças
Classe 50
Para distinguir impressos, papel, enve- de senhoras e de crianças, cintas para
senhoras
lopes, pastas, cartões
Termo
n.
o
644.065,
de 4-6-1964
.
Termo n.° 644.059, de 4-6-64
Produtos Elétricos "Perlux" Ltda.
4 S. T. E. L. Sociedade reide:luza
São Paulo
da Estância Ltda.
São Paulo
Termo n.9 644.058, de 4-6 64
Transportadora Visar) Ltda.

S.Tirs.L,
Ind. ásrasileira

-

Classe 50
Para distinguir impressos. papel, pus
tas, cartões e envelopes
Ter:nos na. 644:060 e 644.061, de
4-6-64
Meta Metais e Artigos Sanitários L:1:à
São Paulo

M'E T
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 15
Arti gos da classe
Classe 16
,Artigos da classe

talantes e discos gravados, aparelhos fotográficos e cinematográficos e filmes
reveãdos, aparelhos-.telefônicos, de intercomunicação local, material e acessórios para instalações elétricas, a saber:
fios, soquetes, tomadas de correntes,
interruptores, lâmpadas e plugs
Termo n.9 644.066, de 4-6-1964
Bar e Lamhes "Guri" Ltda. .
• São Paulo

FERLUX
IND. BRASILEIRA.

Classe 8
Para distinguir: Transmissores e receptoreS de rádio, de .televisão, e suas partes aparelhos domésticos para 'refrigera.
ção, e ara lavar roupas e suas partes,
enceradeiras e espalhadores de cera e
suas partes, liquidificadores- e aparelhos
domésticos para moer carne, café, sal
e pimenta, balanças doméstkcas ,de pe
sar, relógios usados na copa e na co.
zinha, espremedores, batedeiras e amas
sado-es domésticos de combustiveis
aparelhos domésticos para macarrão e
outras massas alimentícias, fôrmas para
assar, acendedores elétricos para fogões.
foges, fogareiros e fornos "doméaticos
a lenha, carvão, gasol,na, álcool, que.
rosene, óleos e eletricidade, máquinas

GURI
IND. EIBASILEIRA

Classe 41
Para distinguir; Pães, bolos, biscoitos.
roscas, sanduiches, empadas, posteis,
pizzas, tortas e café
Classe 6
Para distinguir: Máquinas para a indúsTermo ri,' 644.067, de 4-6-1964
Dalti — Comércio de Couros Ltda. tria textil em geral: máquinas e suas
partes integrantes para fins Industriais;
São Paulo
máquinas de pressão. motores e suas
artes integrantes, acessórios para automóveis, alavancas, alternadores, alimen.
tador para carburadores, anéis de pistão, anais de óleo, anais para facilitar
o arranque dos motores, aneis obturalotes, aneis de segmento, autolubrificadores, arietaa, aparelhos para mistura
de combustiveis de motor a explosão,
máquinas amassadeiras, máquinas amas.
IND. BRASILEIRA
sadeiras de concreto e barro, máquinas
de abrir, cravetas,' maquinas afiadoras
“211~~~"."~"~"."0111151~
para ferramentas de corte, máquinas
para arqueação de embalagens, máquina., para afiar, máquinas para ajustar,
Classe 35
Para distinguir cotiros e peles, prepara- máquinas de tarrachar, batedeiras, biedos ou não, artefatos de , couros e peles las, braços, burrinhos, blocos de monão incluídos em outras classes, a sa- tores, bronzinas, blocos' barras, bombas
ber: porta-notas bédsas, malas, male- de, ar comprimido, bombas de circulatas, porta lcraves, porta-blocos, porta- ção, bombas de. combustiveis para moníqueis, porta-retratos, estojos, pastas, tores, bombas de óleo, bombas de água,
carteiras, valises,. sacolas, capas para e gazolina para automóveis, bombas
hidráulicas, bombas centrifugas; rotatiálbuns e para livros, solas, saltos
vas de deslocamento e a pistão, bomsapatos, testeiras, tirantes e rédeas
bas eletricas, bombas para líquidos, paTermo n.° 644.068, de 4-6-1964
ra pressão hidráulica e para compresComercio de Materiais 'de Construção sões, bombis elétricas, para pneumáti"Maioral" Ltda.
cos, máquinas brunidoras, máquinas,
São Paulo
máquinas para bordar, máquinas betoneiras, cruzetas, cilindros, cambios, cabeçotes, 'camisas, corter de embreagem,
cariar de motor, comutadores, cubos de
placas, de embreagem, culatras de cilindro, do motor, caixas de lubrificação, carburadores, cabeçotes de cilindro, coroas, carteias, cadeias cortantes
para estanhar, canos, máquinas de cosIND.BRASLE
tura, máquinas adaptadas na Construção
e conservação de estradas, corte de madeiras, máquinas para cortar e moer
carne e legumes, máquinas classificadoras, máquina., de centrar, máquInas paClasse 16
Para distinguir os seguintes materiais ra cortar, máquinas compressoras, carre.
para construções e decorações, produtos hidráulicos, máquinas para fabricar cide base asfMtica, Material Isolante coa- garros, máquinas de tirar cortiça, dis-,
tra frio e ca lor, tilolos, produtos para tribuidores de gazolinas, dispositivos dt
tornár impermeável as argamassas de
ignição elétrica para motores

DALF1

MAIORAL

3612 Quinta-feira 1
Termo no 614.073. de 4-6-1964
Multiform Bijoutcrias Modernas
Limitada
São Paulo

MULT1FORM"
IND. BRASILEIRA
Classe 13
Abotoaduras para punhos, águas marinhas lapidadas, alfinetes para adornar
Vestuários de metal precioso, semi-prscioso ou suas imitações, anéis de adorno, malangandans, berloques, brincos,
broches, colares contas de metais ou
pedras preciosas ou semi-preciosas t
suas imitações usadas cama adornos
ou na confecção de bijouterias, correstes. de uso indivilual par daaorno, diamantes lapidados, esmeraldas lapidadas,
medalhas com santo, pulseiras, saSras
lapidadas, topazios lapiados, turmalinas
lapidadas, turquezas lapidadas
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tos, estiletes para papeis, !siradores, fiTermo n° 644.078, de 4-6-1964
tas para máquinas de escrever, grafites
Malraria Lunetex Limitada
para laiseiras, goma arábica, grampeaSão Paulo
dores, lapis em geral, lapiseiras, máquinas pasa apontar lapis, minas para graLUÊE'rEn.
mata-gatos, porta-tinteiros, orta- canaInd. brasileira
nas de somar, máquinas de multiplicar,
essrever, máquinas de calcular, máquiClasse 36
fites, minas para penas, milquinas de
Artigos de vestuário confeccionados de bus, porta-lapis, porta-canetas, portamalha
cartas, prensas, prendedores de papeis,
pe:cevejOs para papéis; perfuradores,
Termo no 644.079, le 45-1964
Premas — Indústria e Comércio .de reg uas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafo, 'tintas e tinteiros
Artéatos cle„ Metais Limitada
- São Paulo'
Termo n° 644.084, de 4-6-1964
Ceteco importação e Comércio S. A.
Pari/lAX
São Paulo

Ind. Dra.si.leira

Termo n, 644.080, de 4-6-1964
Par'llnidaa Lir:a:tala
São Palio

Termo n9 644.074, de 4-6-1961
José Perez Barré
.
São Paulo

FARM•UNIDAS
Ind. nrasileira

"R EL ETEX"

Classe 3
Prolutos farmacêuticos

IND. BRASILEIRA

Termo no 644.082, de 4-6-1964
Ignes Politi Salvatore
São Paulo

• Classe -25
Esculturas, estampas em geral, estampilhas, estatuas, estatuetas, gravuras em
geral, imagens, manequins em geral,
obras de escultura ou pintura não incluídas em outras classes, selos do rs.rseio e outro Termo no 644.075, de 4-6-1964
Bar e Restaurante Monte Santo
Limitada
São Paulo

MONTE SANTO
IND. BRASILEIRA
Açucar, azeites, balas, batatas, doces,
biscoitos, bolachas, bolos, bombons, Ca. fé, chã, caramelos, carnes de todos os
tipos, charques, compotas, confeitos,
cremes, ervas, farelos alimerftitios, farinhas de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de rq,sca, fer.
mentos, frios era geral, • frutas cristalizadas, frutas em calda, frutas secas, geléias, lacticionios, massas alimentícias.
mel de abeiras, mocotó, molhos, 4,1eos
comestíveis, pães doces e salgados, presunto, peixes, pralinês, pudins, raizes
torrões, tuberculos comestíveis, vinagre

VEZUGO.L
Ind. Drasileira
Classe 48
Almiscar, água para maquilagem, água
para beleza, água de quina, arminho,
tinas, bandolinas, carmim, craions
brilhan
para sombrancelhas, creme para embelezamento e maquilagem, cheiros em
pastilhas, cheiros 'em tabletes, cheiros
em lentilhas, cheiros em troiciscos, cosméticos, cosméticos, creme para a pele,
depiladores, dentifrícios, desodorantes,
essencias para perfumes, essencias odoríficas, extratos para perfumes, escovas
para dentes, escovas para cabelos, essovas para unhas, fixadores para o
cabelo, glicerina perfumada paia uso
de toscados, lapis para maquilagÈrn, lelte de beleza, lança perfumes, loção para o cabelo, pó de arroz, petróleo perLimado para o cabelo, pompons, pentes ara o . cabelo, rouge, rosas, alfazema e colônia, sabonetes, saquetes pexfumalos, talco, tijolos para unhas, vaporizador de perfume e vaporizador para talco e pó de arroz

Termo n9 644.076, de 4-6-1961
Manufatura de Artigos Cirúrgicos
Mafra Limitada
São Paulo

M AFR A
IND. BRASILEIRA
Classe 10
Aparelhos ortopédicos
Termo n° 644.077, de 4-6-1964
Representações Gusrrerna Limitada
São Paulo
c

CETECOPUN
Ind. Brasileira

Classe 11
Artefatos de metais

t • CgTEULY4k
rasi eira

Classe 23
Tecidos em peças de algolão, fibras sin. téticas, lã e seda

Ciasse 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de tratas, arquivos, •borrachas,
berços ara mata-borrão, borrachas para colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas-tinteiro, canetas para
desenro, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carirsbadores, cola para papel, coladores, compassos, cestos para
correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos. para canetas, estojos com minas, esquaros, estojos para lapis, espetos, estiletes para papeis, 1,uradores, fitas para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lapis em geral, lapiseiras, máquinas para apontar lapis, minas para gramata-gatos, porta-tinteiros, orta- cartasnas de somar, máquinas de multiplicar,
escrever, máquinas de calcular, máquifites, minas para penas, máquinas de
bos, • porta-lapis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papeis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras 'de borrões, stencils
para mimeógrafo, tintas' e tinteiros
.São Pauld

• Termo n9 644.083, de 4-6-1964
Ceteco Importação e Comercio S. 'À.
São Paulo

CETEGO 777.
Ind. Brasileira
•
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas. para tintas, abridores de cratas, arquivos, borrachas,
berços ara mata-borrão, borrachas para colas, 5rrehas para - desenhos, cofres.
canetas, canetas-tinteiro, canetas pira
descaro, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadorcs, cola para papel, coladores, compassos, cestos para
correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos
estojos para canetas, estojos com minas, esquaros, estojos para lapis, cspe-

Termo n°- 644.085, de 4-6-1961
Nor brasil Material de Escritório S. A.
NQRDEX., .
Ind. brasa—Leira

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, `almofadas para tintas, abridores de cratas, arquivos, borrachas,
berços ara mata-borrão, borrachas para colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas-tinteiro, canetas para
descoro, cortadores de pael, carbonos.
carimbos, carimbadores, cola para papel, coladores, compassos, cestos para
c orrespondência, d e senhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas, esquaros,`estojos para lapis, espetos, estiletes para papeis, •uradores, fitas para -máquinas .de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, Japis em geral, lapiseiras, máquinas para aPontar lapis, minas para gramata-gatos, porta-tinteiros, orta- carimnas de somar, máquinas de multiplicar,
escr; ver, máquinas de calcular,. máquifites, minas para penas, máquinas de
bos, porta-lapis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papeis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafo, tintas e tinteiros

PREÇO DO NÜMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Outubro de 1964
Termo no 641.088, de 4-6-1964
Ceteco Importação e Comércio S. A.
São Paulo
•

vvw
• Indr5ast Iara
'Classe 17
Artigos para .escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cratas, arquivos, borrachas»
berços ara mata-borrão, borrachas para colas„ brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas-tinteiro, canetas para
descaro,' cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para pa•
pel, coladores, compassos, cestos para
correspondência, desenhadores, duplica- •
dores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas, esquaros, estojos para lapis, espetos, estiletes para papeis, 5tiradores,
tas para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, Japis em geral, lapiseiras, máqui-4
nas para apontar lapis, minas para gramata-gatos, 'porta-tinteiros, orta- carini- •
nas de somar, máquinas de multiplicar, .
escrever, máquinas de calcular, máquifitess minas para penas, máquinas de
bus, porta-lapis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papeis,
r
percevejos para papéis, perfuradores.
H
réguas, raspadeiras de borrões, stocils
para mimeógrafo, tintas e tinteiros
Termo n9 644.090, de 4-6-1964
Ceteco Importação e Comércio S. A.
São Paulo

PLANALVQ
,Ind.. Brasileira
Classe 17 •
Papel carbono
Termo no 644.094, de 4-6-1964
Importadora de Materiais Para
Escritório Asite S. A.
São Paulo

/SITE 164
'Ind.. Brasileiro
. Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores . de tratas, arquivos, borrachas,
berços ara mata-borrão, borrachas para colas, brochas para desenhos, cofres.
canetas, canetas-tinteiro, canetas para
descaro, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para pa- •
pel, coladores, compassos, cestos para
correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos.
estojos para canetas, estojos com minas, esquaros., estojos para lapis, espetos, estiletes para papeis, 5,uradores, fitas para máquinas de escrever, grafites
para laiseiras, goma arábica, grampeadores, lapis em geral, lapiseiras, máquinas para apontar lapis, minas para gramata-gatos, porta-tinteiros, orta- caninanas de somar, máquinas de multiplicar,
escrever, máquinas de calcular, máquifites, minas para penas, máquinas de
bos, porta-lapis, porta-canetas, portacartas, prensas. prendedores de papeis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafo, tintas e tinteiros

