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SEÇÃO
ANO XX — N. 65

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE •

CAPITAL FEDERAI"

•
gfARTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 1962

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

trica. A impugnação apresentada pela,
S. A. indústrias Votoranlin é Diteiruiu emite proCedente, ficando compro.
radd que o direito ao registro da denominação — () Céu é o Limite —
como Insignia, lhe pertence.

INDUSTRIAL.
.
Ala da 30e9 Rezada° da C.C.A.P. sua dispensa como Cliee da Secão de março de 1962, lavrando, eu, DoForam indeferidos os seguintes
instltuida pela Portaria ?te 52, de de Pesquisas. = Fatos marcantes du- mingos Angelo de Quadros Stka Sepedidos de marcas •
24-5-1954. .
cretário
da
Comissão,
esta
ata
que
.
rante' o ano: 1°) O inicio da entrega
N. 315.347 —
— Cla sse
das fiChas. a medida que vão sendo vai por todos os presentes assinada.
Aos vinte o oito dias do Ines de conferidas; ao representante ' da — Geraldo- Saboya
Maria, Helena 21 — De Indústria e Comércio Mel.
fevereiro (Iz,, 1962, As quatorze horas, Abapi (258 9 reunião); 2 9 ) A defini- Gitalzy de. Aleneastro
em, face doa rt. 96 da
0/ivia Mar- vio Lida
nó Gabinete do Diretor da Divisão
dós Santos — jIeloiza Maria Cód igo, tebdo elit vista. as 'provas de
ção de marca geral e o seu uso (2629 ques
de Marcas, reuniu-se a Comissão
Boca yva Sekna
Eunive Candida uso anterior apresentada pela lin0
Clas.slficaeão de Artigos e Produtos, reunião); 3 ) Proposta, de autoria do IllunõZ Pinto.
pugnante Pirelli S. A. Companhia
sob a Presidência do Senhor Geraldo membro Antero Gomes dos Santos,
Industriais Brasileira.
no sentido de ser criada. uma taxa
-N. 257.057
ENcelsior — Classe
Saboia. Aberta a ães.sáo foi lida e de—consulta Wire classificação de
aprovada a ala da sessão anterior.
— De, Distribuidora Exeelsior
Expediente
do
Diretor
Geral.
A seguir o Senhor Presidente leu G artigos, de competência exclusiva
Nos tétanos do art, 90, do
CCAP — (270 9 reunião) ; 4 9 ) O esCódigo, em facc- das razóes constanrelatório de 1961. da' C.C.A.P. o tudo
das generalizações contidas no
Dia 29 'de mar() de 1962
qual passo a transcrever: Sr. .Direda impugnação apresentada e
uadro
Ii,
da
'classificação
de
ellertor-Geral — Tenho a honra de paspela qual ficou comprovado que a
NOTIFIC.AÇÃO .
cadorias e produtos a que se refere
marca registranda já vinha sendo
sar às vos s as mãos, o relatório refe- o art. 211, do C.P.I., determinando
I'ma- vez deeoarido , o prazo .de
anles ((Sada pela implignanrente' As atividades da C.C.A.P.
na que carecem de 'discriminação rso previsto pelo artigo 14 da, Lei imumuilo
te a quem , portento, cabe o direito
tainte o ano . de 1961. Re Stnifr...'S rea29, n.° 4.048 de 29-12-61 e- /oitis Dez ao registro.
•
1 zados 37. sendo que apenas uma precisa nos tênnos do art. 126,
I/ias — para eventuais ' juntadas de
Plena. Processos estudados: 33. Ar- alínea C, item- III, do C.P.I. (2829
Exiyárviets
sórecursos, e do mesmo IMO se iculo
tigos estudados: 137. — Os critério e 284 9 reunWes); 59) Discussão
adotados para solução das casos du- Ore a • reorganização da C.C.A.Y., valido uinl,ti lo i n teress.a .1 o, ficam
Seleção Industrial. de ArIefal
de
face
ao
novo
regimentos
interno
de
Os requerentes abaixo Madeira Brávselva nu pedido de.os
'molificados
vidosos, continuam sendo os mesmos
ma9 e 291 9 reuniões); In e ncioitados a comparecer a ale De- nutenção da exigência — Registro
D.N.P.I.
(290
e ,são 'eles, pela 'ordem de preferên- 6 9 ) • Reafirmação , por parte de 7.$., partamento a fim, de efetuarem o
cia:, 1 9 ) A finalidade -funcional do da necessidade e da utilidade, da pagamento de 1 a :c .a finai COOCCIlICTS-• 160.527, marca Brasselva
/lho a exigência. .
artigo ou produto; 2 9 ) Matéria prireS'Ireclivos eer.
ma de que é feito o artigo ,ou pro- C.C.A .P., não catando .assim nas les a expedição dos
Diversos
cogitações de- V.S., exting,u1-la (293' lificados dentro do prazo de Sessenduto; 3°) Analogia com outros arta— Finalmente; "The . Last, ta Dias — na fortim do parágrafo
N'.
169,313
-- Town Se Country,
- g os; 4") Afinidade comercial ou in- reunião).
Least". a portaria; n 9 . '77-61, do ónieo do mitigo 131 do Código ala pro- Srmes lite a-- Tendo" eni vista o que
dustrial; ; 5 92 Tradição. Quanto not
então Diretor Geral interino que de- priedade Industrial.
a rega a requerente através tle seu
ao pessoal a frequência tem sido
lega poderes ao Presidente ca
nóvu procurador; e considerando •;si
- Foram registrados os seguintes.
boa. Assim, tiveram 1005, de :re- C.C.A.P. para resolução de todos
precedentes por ate invocados, nu
Pedidos. de'-31arcas
i:meneia. o residente Efetivo; Ge- os Casos referen tes à referida Cocaso especial do antigo procuratjor;
raldo Satioia; o P r esidente-Substltu- missão, . aliviando assim, mais' um
86..998
—
Cometa — Classe 11 resolvo tornar sem efeito o despa.
N.
lo; Roberto Vetter; os Membros:- pouco, o peso das niúltiplas respon•
15e E. Fererira Júnior.
Cho que arquivou ésle processo, para
Maria Helena Gitehy de Alericastro,, sabilidades e dos. multiplos encargos
N. 88.580 — Itélios •— Classe 46 que ao mesmo tiCia datil) o COmpetene os Suplentes; Maria Tereza Vas- atinentes - à Diretoria Geral. — E. — De Ilygio Duliniea Latia. •
te andamento.
canceles de Barros, Eunice Munõz corno a esperança é sempre a última
N, 158.967 — Cosmopolita'', —
N. :13:1.:193 — Wiches Corporation
Pinto, Neli Velaso dos. Santas • e So- que morre. Senhor Diretor Geral, Classe 36 - 2 De Indastrias de Cha- (United • Males Graphile Division);
leni Maldonado de Carvalho, bem em hora já conte a C.C.A.P. com péus Dante Ramenzoni S. A.
— Uma vez' que o requerCHIC apreromo o Secretário, Dominas Angelo oito anos de funcionamento, durante
N. 159.251 — 'I'urf
Ciasse IS sentou mi procuração e regularizou o
de Quadros Sá. — A Prestelancia os quais realizou e vem realizando — De Produtos 'de Beleza Svvy Ltda. processo, torno sem efeito o (les/kl-.
foi ocupada 25 vezes pelo meu Subs- trabalhos técnicos, complexos e • árN. 163.191 — Tuhre,nolitia • — Clas- cito que arquivou o pedido, e deter:
t ituto. Roberto Vetter e uma vez em duos. espero vê-la um dia reeonhe- se -3 — • De Laboratórios .Baldasserri ' mino O seu prosseguimerilO.
o eu impedimento, pelo ent60 Chefe eida em seus méritos. dotada de ver- S. A.
..
N. :125.067 — Stehle. — Classe. '21
No if icação
da S.P.. Antero Gomes . do-, „Santos. bas próprias para remunerar seus
De Pirefli S. A. Cia. Indus.trial
.1penas 11 vezes ocupei a Presiciên- dedicados membros, que nada perceéonaidado
Santapaida lelltoraBrasileira
—
tendo
em
vista
o
que
, aa, visto como de 18 de fevereiro a bem. adquirir livros técnicos bem
mentos S. A. a comparceer a êyhe
de outubro estive na Direção Ge- corno material de escritório .para seus fiem' resolv iii,. no processo do tê riflo d epartamento
át fim de provar o ide.
;115.347.
.
ai Departamento coma Diretor fichários e arquivos, a fim de que
N. 352.8a5 — Mirim — Classe 39 gado uso ;Interior da marca Santal era' Substituto e Direto(' Geral In- possa, de maneira • cada vez mais efiTétano, :159.238.
• erino. — Q anti g o representante da elenae, preencher suas finalidade.s. E — De Indústriie: l'orlá S. A. Produ:. pastla '
É convidado Laboratório Loléela
\Impa Senhor -Wilson Barroso de 'liguem melhor do 'que V.S. que t..ás Cirúrgicos — De aduai°. com o
1ndrade, bem como s eu Suplente. a e ora retorna à Direção .Geral deste parecer da Dis 'são Ju(idica. A im- S. A. — A'' comparecer a êste Depara
pugnação apresentada pela Socipla iauuieiutd a fim de - prestar* esclareci"enhor Hélio Barrosa] i,eit. que se DNPI e que foi o realizador . da Sociedade
Inált p,trial de Plásticos Torna os (tu ido ao lèteno 151.239 --nipc)asara na 260 9 reunião, foram C.C. A .P., niguém melhor, repeti- „
marca
, ttbstituldos. por motivos de saúde, mos, para satisfazei' a êstes justos "I''"..•„..1;?_,[9a1
s,
•
—
Classe
.1,•
is
oor Dona OlIvia Marques dos Santo.; anseios. É o relatório. Em, 23 de feEXPEDIENTE DO DIRETOR r),k
IML, •
• 'um Suplente, a ser incPcado futu- verelro de 1962. Geraldo Sabota. Pienivrs.-io DE PATENTES
-ainenle Tomou p asse na 2819 reu- sidente da C.C.A.p. — Em seguida • -` • 1:3 "'
A.
Classe
•
S.
• a:ão o Doutor Horae i o Mendes cie passou-se a conferência dos v erbeIdo
de
Ja nciro, 29 cl' março de 1963
)-e
Oliveira. Castro Filhó, canto suplente tes referente);, a letra B. de "Banda p„i'ril der t .d,u, o New:lide pedido de
NOTIF1CA(2.ao
.."
o Doutos Fmidgio de .Morais Vieira de Borracha" Elástico para escritolate por motivos diver s os, teve uma (
tu im) vez decorrido o prazo de meN
(Ficha
1.23n.
Dado
ao
baixa \ cio fre q uência da ordem de espartilho''
5: 112
pri:ilant(aFdicohada.1.11109::
é 0.m
L i ite —• curso p reNisto
s"eBnai:obras.plp.easli'a_ ayiasa:H.
pelo artigo 14 da 1,e1
sè 3 2;
1,8%, n ove ntird Antero * Gomes. dos
S„1. Rádi o - uol na 4.048 de
29-12-61 a • mais Dez Dias
as
— co
fu ndamen to n
o a ri. 9ll do — pal'a erettluais
Santos foi dispenseda - da Comissão rcli,ranrtcea ndd oe u a poprróxeünncaer rpaadra, ao dia
sessão,
a
a
a
ig
na 291 9 reunião, em consequaneit de
mui parecer dl Divisão Juri- sos, e ti TIICSMO Itilltl
iin;:(r1;;I n drOe
1

0.

1266 Quarta-feira
— AS Repartições Públicas
deverão rem iewr o expediente
destinadp 'à publicação nos
jornais' • diàriamente, até às
15-horas, exceto aos sábados;
quando deverão fazê-lo a±é àá
11,30 horas.
— As reclamações
pertinentes à matéria retribuida_nos
casos. de erros ou omissões, de'verão ser formuladas per 'és-CHIO, à Seçãn de Redação, das
9 às 17,30 horas, 10- máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, _por quem . de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais; as -assinaturas poder'se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou • um ano.
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas Sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de. validade de sujas .assinaturns, 'ha

DIÁRIO OFIO;AL •(Seção.111')

Abril de 12,

Ai Repartições Públicas
cingir-se-ão • àsassinaturas,
anuais renovadas' ale 28 'de
• DEPARTAMENTO DE ' IMPRENSA •NACIONAL
fevereiro de cada ano e às .
DIRETOR-GERAL
iniciadas, em qualquer. época,
. ALBERTO DE BRITO PEREIRA . .
pelos órgãos . competentes..
.
—A
fim
de
possibilitar
a
réCHEFE. DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
CHEFE DA SEÇÃO DE PEDA40
Messa de valores acomanhaMURILO FERREIRA ALVES
MAURO MONTEIRO
dos de - esclarecimentos quanto
DIÁRIO OFICIAL
à sua aplicação, solicitamos
SISÃO Hl
usem os interessados prefeILaçao do publIeldado do •x p. odIonto do 0•Oo,"tamodt,
sre4cialmcnte . cheque ou vale
~lon ga do Proprledado Indo•trIal do Minletbrlo
postal, emitidos a' favor do
da Indinstrla
Corr.Orclo
Tesoureiro do Departamento
If1112feEE0 nas oti -Cinas do Departarrcnto de 1:riprensa Melena!
de Imprensa .Nacional.
— Os suplementos 04- ediASSI
NA
'I'URAS
ções
dos órgãos .oficiais. só se .
• •
fornecerão aos assinantes que
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no alo da assinatura.
Capital e Interior: • .
•.
Capital e Interior:
600,00 Semestre . .
Semestre • . • Cr$
Cr$
450,00 • — O funcionário público federal, 'para fazer jus . ao desAno •
Cr4 1.200,00.
•
Cr$
900.00
conto indicado, deverá Provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da assi•
Ano
Cr$ • 1.300,00 Ano .
...
Cr$ 1.000,00 natura.
O custo de cada exemplar
part?. superinr do eralerêço vão continuidade' no recebiment. atrasado dos órgãos oficiais:.
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- Será, na venda avulsa, acresci- ..
de registro, o mês e ó ano mi- tes providenciar a respectiva do de Cr$ .0,50, se do mesmo
gue findará:
reziovaçõn com. antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
Á fim, de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias, • decorrido.
• (
•

EXPEDIENTE

N. 121:906 - - NAV() e original modèlo de 'bibelft- D Victor Itinz
•
Cereir_.
N. 116.812. - NOvo modélo
base isolante para caixa de distribuiçii.; de linhas telefônicas é similares.
•
• P. I. P. Porcelana
Requerente:
ria l• Pai 'aná LI da . - Retifica,
ção.
N. 105.301
•Tambor rotativo
para processo eletroliticOs - De eia'.
V.letroquituka do Drasil Erquilira.
. •
Retificado.

N. 101.1136 -7 Joaquim 13arucalle feriu o pedido de registro de-sua
Atenda -ao S. de- Documentação. marca Berg, térmo n9 341.694.
Shell Brasil S. , A. (Petróleo)
N. 101.746 - Produtos Elétricos
- ,
Willkason s;
Atenda-';m.5.. de rccorrç 0 , despacho que deferiu-o pe„
Documentação. • 0,1 . •
dtdo' de registro da marca Icei, termo
N. 112.531_ --.-, __Márjo Rocha • 71,2k2.24'3',. de Instalações, ConstrttAtenda ao S. de Doctimentação.,
0:3S.' Engenhari a Icei. Lida..
129.216
Rollnick - Gordon Limited - ree Antonio Pereir.
Cumpratp,A, i-t• rrt dá despacho que indeferiu o
'exi géncia téenica.." .Orlália de registor de sua marca Co. -N. 90.601 1 ,
M. Pfaff"1 A'
Ttianbirs. termo n9 343.822. .
Foram deferidos os seguintes
- Cunipra d'exigèneia. :•'• • '1k‘ `I
Limol S. A.'
Produtos
pedidos de mudel.t o industriais
N. 1(t1.681 — MetalúrgicaePrRk• e Quíies
recorre do despacho que-za
Ltda..
-.
Atenda
aoo.S.
de
•
I1)u- Ingegriu o pedido de registro de sua
Virmos:.
•
cumentação.
• F`. ' , In Marca Pinha do Canadá, térmo
N. 111.726 - NAvo tipo de ssipor- • Foram indeferido' s''Os seguintes
•s. 1Merck, 348.049.
te .automático para serras OM geral
.Pedidos de privilégio de inve.nção
Iriehistrias i Químicas e Sabões Sa• De Francisco Gonzalez Molina.
gres Ltda. - recorre do despacho que
Seção de Recurso.
N. 64.906 --Nova dobradiçn para.
• N. 112.295 - Caixa de embalaindeferiu o pedido de registro de sua
gens para acondicionamento de pro- tampas de latas em geral - De:
marca Sagre.scl. t,érmo n9 350.255. •
•
RECURSOS
Giuse-,me Riva - Em face Ao laudo
dutos. de: Waldemir Barreld.
•
The Garlock Packing Company Republicado.
N. 116.416 - Novo moda() de con- técnko
Union Carbide CSrporation re- reborre da despacho que deferiu o
N. 103.562 -- Aperfeiçoamentos
junto de comando de válvula de descorredo
despacho
que
indeferiu
o
peperEo de registro da marca Faria;
carga. - Requerente - Alembert. em válvuliis de descarga ilágozi para dido de registro da marca Masterlite; térma
n9 352.203, de Farloc do Bra'caixa destinadas a 'aparelhos sani- térmo n9 223.035.
Tedeschi.
.
sil S. A.; Indústria e ,Comércio.
N.-120:519 -.Novo moda° de Ma- tários -Lb• Requerente: Irmãos ZánsIndtistria
•
de
Material
Elétrico
Telepsack-Grieshelm Aktlengesellsçaneta de torneira -' Dç •Xwerican liam IRIa. em fnee olo laudo técni- volt Ltda. - recorre do despacho que 0-4Kna
ft - recorre do des pacho que in43epa 131 ida LioJ
Radiator S: StanUai'd anita'r5. -"Corn-- co
indeferiu i pedido de registro de stPt deferiu
o pedido de registro. de sua
pora liou .
•
marca Televolt, termo 219 312.518. . marca Elektron. téi'mo n9 313.116.
Formo indeferidos os seguintes
N. 120:550 - . Nóvo ,triodélh do tor- I pedidos
Caries KnOrlalewski - rec3rre c10•,..
de
modelos
industriais
MinneapOlts-11131ins-COmpany - re• neirn .donla -, para --laratório_;.---.. De I
despacho que indeferiu o pedido de
American
iator,,,kSta nda rd oSa- • N-120.162 - Cartão de identida- registro de seu titulo Bordados Nossa corre do despacho que indeferiu o pern it ary- C osmwat io u.-de para uso pessoal
Requerente Senhora da Gloria. tèrrno n9 336.500. dido de registro de sua marca
353.748.
N. 120,551;.- X vo,iikt>déto de,inaIlerwich linas.••
Bance do Comércio e Indústriatértno
do n9vestcr,
Ha
çanet,a (. 09 torneira de, Nuerican BaN. 121.03 - Novo modélo- brinde Rio de Janeira S. A. - recorre do CooPerativa Central Agrícola .Sul
diatdi
• SLáddare. 55patary Corvo- .
EarW S. A. Indústria e Co- despae.ho que Indeferiu o pedido de Brasil - récorre do despacho que
-•
-)
ratiob.""`"
mercio.
registro do seu nome Comercial Banco indeferiu . o -pedido de registro de sua,
N. 120.552 - NiivefLinnelélo delvta
N. 124.309 - Poste luminoso para do CdmérCio e Indústria do nip . de marca $ul-Drasil, térrn$ 119 354.043.
• çaneta ~torneira
..Ameriéart propaganda - De Propagandas pa- I Jaheiro S. A. térino. n 9 338.93t•Ainininio-'do Brasil S. A. - re-'
Itadiator
.Standardo3anitary :Cum . teuleadá.4 Cittrinosa Z? Propalum "Ltda. -•
'Maquinas Y3rk S. A. —recorre do corre do despacho que . indeferiu o peporation. eqb
'.'N. • ,1231":592• - Um Nóvo modèlo
N, .122.447
Origjoal $uporte cartolina - De' Gráfica e Editôda despacho que deferiu o Pedido de diod e . registor de sua marca
reg istro do titulo Auto ., New York.
para vasos
Ele Ma.' . 1.b-sen•te;11 Brasinish S A
chled
tiachetral
eek
o nine9 tc.3s54 -1811.2e9.:1 - recorre
‘. 5. A.
;brica • Alnça . de Arte., • N. 126.02G- Nova e Original Con- têm() n9 340.752. de Miguel de Jesus
•
...:
(ieel)Cht çue inciefelitt o pedido
fatos de Metais.
•
figUração externa aplicada a brin- So12r Fernandes.
,„
de
•
régistro--tlá'
sita marca
Beauty
N. 122:443
sn= quedo' .- Requerente: Jahno Por.1-/erminin Teixeira
Cia. 'Ltda.
. .
Urino
- 354-.609.
porte para vasos - De Max Lowens- man.
recorre do despacho que - .indeferiu .'o
..* Junior - reedrre do despateitt S. A. - Fábrica Aliança
N. 126,22 - Novo modélo.de sari
pedido
de registro
de. sua'
marca- Im ho que:indefcriu o pedido de registro,
ArrIrTalos de Metais. , ..
dália - De Stanley Vai-ira.
pedal.
termo
119
.
„marca Sahrina. termo ntinaerO,
N. 12:1.607
NUVII
N. 126.627 --, Novo ipo. de domiProci utrs Vitória'
S. A •.
recorre de . sua,
. 793•
eaixa para embalagens rm geral
/ •
nó esportivo .- De Pedro 1)01.111retei, do despacho que Indeferiu o P edidO 1358
i
'
•
,,, De Plásticos Ilevea Ltd3,
de sua num, Guarastieo,:-Jéroao ;nú-'
CoMpany
recO:re
r.rigèneias
N.. 123,754
m.o did..'"d;
o
• 1,..•
••
•.„.,
despacho que Indeferiu o pedido de,
. • • • Cl me_rã 341.276.
torneira - Ic Cia. deC.eriirrica
Walther Fererira
13erg. Indústria e, Com-irei°
re4nstro 4.- sua marca C:n1'nentat,
duslrial de Osasco.
Costa - Atenda ao parecer técnico: da - recorre do despacho que inde- termo 119 359.114.
• .

nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamen- lo a fim, de efetuarem o pagamento
da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta Dias -• na
forma do parágrafo único do artigo
- 134 do Código da Propriedade ndustria. . •

-

•

-e
Quarta-feira.4
Catalana A. A., Industrial de
Madeira - recorre do despacho que
inciketriu o pedido -de registro da
marca Catalana. termo 'n9 360.399, de
Marcenaria Catalana Ltda.
•\
Carter Products N. S. Inc, - recorre do despacho que indeferiu o peI dide d3 reglstor de sua marca Mil•
paih, têrmo n9 360.976.
Szcony Mobil . 011 Company, Inc. . recorre do despacho que deferiu o pedido de registro da marca Molilux,
térmo n 352.534.
Casa Auge-Brasileira S. A„ Modas, Confecções e Bazar - recorre do
despacho que Indeferiu o Ped ido de
registro de sua frase d3 propaganda
Artigo de Qualquer Dia, termo numero 362.589.
Tb!? Welle:me Foundation Linilted
- recorre do despacho que cl3ferlit o
pedido de registro da marca Tabloid3
Farmacêutico. türmo n9 363.074, de
Edittira Medicina em Revista Ltda.
Sociedade da Expansão Farmacêutica Ltda. - recorre do despacho que
Indeferiu o pedida de registro d3 sua
marca Sulfastrep, térmo 11.9 363.C99.
Sino], C:inércio e Indústria S. A.
recorre do despacho Que indeferiu
o pdido de regiNtro de sua marca &Mis. têrmo n9 364.345.
. Lojas Americanas S .. A. neerTc do despacho elle Indeferiu o pedido de registro de sua marca Bonita,
têrrao n 9 365.762.
.-Companhía Perfex Transperte, Engenharia, Comércio e Indústria - recorre do despacho que indeferia o pedio de registro de, sua marca Pe.rfex,
tênao n 9 366.868.
Companhia Antarctica Paulista, Indústria de Bebidas e Conexos --.- recorre do despacho que deferiu o'pedido dá registro da. marca Da Quinta,
tèrau n9 369.667. de Geraldo Rainca
Alves.

• Duillo Delphino Bisaggio • - recorre
do despacho que indefe riu o pedido
de registro da marca Manchester, termo 115 372.673. de Costa, Publicações
Manchester Ltda.
Pin-Up Celd Perra-Wave Limited
- recorri, do despacho que indeferiu o pedido de registro de sua inaréa
Rayex, Urino IV) 372.708.
fr)
Lojas Americanas S. A.,
recorre
do despacho que indeferiu 'o pedidP
de registro de sua marca Bonita•rao'n9 373.126,
-Sears, Roebucy And Co. - rgeorrê
, do despacho que deferiu o pedido dê
registro da marca Kenmix, térino
mero 373.113.
Nordberg Manufacturing Coajam-1'y
- recue do despacho que indeferiu
o pedido de registro de sua marca •
Symons. termo n9 373.365.
•
DIVERSOS
•
Industrias Reunidas Alexandre Dermoia Ltda.
Ltda. - oferece réplica ao recurso relativo ao termo n 9 343.924,
marca, Goyania. - Junte-se..
Companhia de Cigarros Sinimbú oferece, réplica ao recurso' relativo ao
tèrm) n 9 360.103, marca Com3ndador.
- Junte-se.
- •
• .EXIGENCIAS..
Vulcan Material ,Plástico S.A. Recorrente no processo d 5 marca Vir:cacei - Termo 260.563:7- De Vulcan Artefatos de Borrachekee Material
, Plástico S.A. - Preste esclarecimentos q uanto à transferencit. citada no
recurso:
Sebastião Noatuara
'Regos ;elite
no processo da marca DitigafarMa
Termo 329.896 - De Faie/14,10 Dre.
eafarma Ltda. --- Preste e5c1areeáneu*te:1 quesito à procuraçãoeduL 7•:.;
Irão Batista Pereira da' . ' Motte..e
• fIervc1 Sant'An d de Britd:Y'deva'sitaa-•
lis - Recorrentes no processo da-inaree,
ca Cs fé ..Club - Terno .351.930, -.Provo o alegado.'
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Calciemnto S.A. Impertaçãu, Co- mo 354.600 - Marca Beauty Box N.° 344.378 - 4trinofarrn mércio e Indústria - R•ecoreen:e
se 2 - De Laboratório Velifarm
Pague taxa de recuree.
processo de• marca Cimento - 'rente()
Panificio Regência Ltda.
Recm• mitada,
354.984 - De Cimentec Ltla. - reme no processo do termo 357.886
N.° 316.931 - 'Limpex Classe
Preste esclarecimentos quanta:. elo- - Titulo de estabelecimento Panifica- 47 - De Companhia Paulista de Limcurreei:e.
peza de Motores Indústria e Comercio. ,
doia RJ,,aencia - De Monteleone
Panificio leegencia Ltda. - Recor- Cie ;Pague taxa de recurso.
N.° 354.317 - Agrina - Class*
rente eo processo do Urino 357 886
E? G: Júnior - Depositeele "si ia 21 - De Agrima • Equipamentos e
'Irtulo Panificaclore Regencie,
corrente no processo do 1.Cetrno número Máquinas Agrícolas S.A. - ExcluItIcnteleone
Cia. - Preste °selam- 358.793 - Marca Sabrina - Pague indo-se câmbio. terminais acUtiticou e
oraentos quanto à procuraçãa.
coches.
taxe de recurso.
Meuá Auto Pegos S.A. - RenueN.'° 356,255 - Mefasa - Classe
Ford Motor Company - Depositanrente cio cedido de reconsideração do te e recorrente no processo do termo 10 - De Metalúrgica Faulhaber
despacho' que deferiu o pedido da ia- 359.114 - Marre Continental -- PaN.° 357.217 - Celestinha Marilu
sigma Meuá -. Termo 353:822 -- gue taxa de recurso,
- Claese 41 - De Dianda Lopez
De Máquinas Meuá Ltda. - Preste
Carter Products N. S. Inc - De- Cia. Ltda.
esclarecimentos quanto à procu:ação.
positante e recorrente no proceeso núN.° 357.699 - Folha . Viva
. C.:reataria S.A. Industrial je Madei- mero 360.976 - Marca Miloath - Classe 41 - Do Dianda Lopez el Cia.
ra -- Recosi-ente no processa do túr- Pague taxa de recurso.
Limitada.
rito 360.399. ntgrea Catelann Socony Mobil Oil Company, Int.. • N.° 357.699 - Folha Viva -Matcenaria àatalan Ltda. - Prove - Recorrente no processo do tèr,-no Classe 17 -e. De -Osvaldo Gania do
O 'ocorrente o alegado quanto , à trans- 362.534 . - Marca Ia/atilas -.De Di- Nascimento.
Sereneis.
N.° 357.764 - Regulan - Clasnelube Distribuidora Nacional de LuPhilip Morris Incorporated -7 Re- brificantes Ltda. - Pague taxa de se 3
De Lopes Meia E, Cia.
coireate no processo do termo 3,50.493 recurso.
N.° 357.780 - WIt1W - Classe
Marca Comendador - Da Cia.
Casa Anglo Brasileira S.A. Modas, 6 -- De Veb ZahnschneidemaschinenCiga rros Sinimbu - Apresente a pro- Confecções e Bazar - Depositante e fabrik Modul.
r
currneo.
recorrente no procexee do teerno
CI - Classe 16
N.°-361.799
Duilio Deljliio Bisaggio . - Recor- mero 362.589 - Frase de propagan- toe Cerâmica Indaiatuba S.A.•
rente no Processo do termo 372.673 da Artigo de Qualquer Dia - Pague , N. o 362.508 e-- Fábrica de Calça- Marca Mancliester - De • Costa taxa de recurso.
dos Divino - Classe 36 - De Pedro
Publicações Manchester / Ltda. Lojas Americanas S.A. - Deposi- Gomes Soares.
Prove seu legítimo'inte:esse, da adirdo tante e recorrente no processo do sér.
N.° 365.561 - Roxilone - Caiscena o art.' 132. do Código.
mo 365.762 - Marca Bonita - Pa- se 3 - De Ormonoterapia do Basit
gue taxa de recurso.
S. Anónima.
Pagamento de taxa de recurso
Companhia Antártica Pauliste inN.° 366.861 - The Dog's Head
Unien Carbide Corporation - 'De- dústria Brasileira de Bebidas e Cone- Botting - Classe 42 - De Anime
positante e recorrente no proeesiads
- Recorrente no processo do têt- Guinness Son Es Company (Dublin)
tênue 223.035 - Marca IVIaeterlite mo 369.667 - Marca Da Quinta
Limited.
- Pegue taxa de recurso.
De Geraldo Ramos Alves - Pague
N.° 366.999 - ibesa - Classe 21 •
Industrial de Material Elétrico Te- taxa de recurso.
- De lbesa Indústria Brasileira de
e"volt Ltda. - Depositante e`recorDuilio Delphino Bisaggio - Recor- Embalagens S.A. '
rente no processo do termo 312.518 rente no larocesse do termo 372,673
N." 367.239 - Blogastrina
- Marca Televolt 7- Pague taxa de - Marca Manchester - e Costa Pu• Classe 3 - De Laboratório Farmacêurecurso.•
•
blicações Manchester Ltda. - Pague tico Richard Ltda.
Carloe Kornalewski - Depo•atante taxa , de recurso.
N.° 368.533 - Abaete - Classe
e recorrente no processo do titulo BorPin-Up Cold Perm-Wave Limited
De* Indústria Mecânica Abaete
dados Nossa Senhora da Glória -- - - epositante e recorrente no proces- Lin.itada
Têrnsd 336.500 - Pague taxa de re- so do termo 372.708 - Marco Rayex 6 - De W. A. Tyzack ComPany LI.
Cursoee)a
- Pague taxa de recurso.
N.° 369.202 - Tyzeck - Classe
Herrníniq' ,Teixeila fi Cia. Ltda. Lojas
Americanas
S:A.
Deposibe'posiii;nte o recorrente no proce~ tante e recorrente no processo do terN.10.369.774 - C. L.C. Casa Esmite
do terno() 340.854 Marca Imperial
pecial de Tintas Finas - Classe 1 - •
Merca Bonita mo 373.126
-- Pague taxa de recurso.
tesa de recurso.
De Corrêa Leite ti Cia.
...Produtos- Vitória -S.A. DepestN.° 379.732 - Arai -7 Classe 1
tante e recorrente no processe do 1kEXPEDIENTE DA SEÇÃO
- De Aril Máquinas Agrícolas e Coaio 341.276 - Marca Guaresuro -PESQUISAS
N.° 371.165 - Fungpo - Classe
Pague taxa de recurso.
'
mércio Ltda.
Berg Indústria e Comércio Ltda. Dia 29 de março de 1962
2 - De Jayme S. Rodrigues Es Cia.
Depositante e recorrente no processo
N.° 371.174 - Noil - Classe 7 do termo 341.694 7- Marca Eerg
NOTIFICAÇÃO
De Comercial e Importadora Nojl LiPague taxa de recurso.
Rolluick Ei Gordon Limited - DeUraa vez decorrido o prazo de re- mitada.
N." 372.211 - Agrima positante e recorrente no processo •cio curso previsto pelo artigo 14 dá Lei
termo 343.822 - Marca Columbes - ti."' 4.048 de 29-12-61 e "mais Dez 8 - De Agrime Equipamentos e MaPague taxa de recurso.
Dias - para eventuais juntadas de quinas Agrícolas S.A.
N.° 472. 829 - Bizerba Clima
' Fabrica Limo/ S.A. - Produtos recursos, e do mesmo não se,tende eaQuímicos -- Depositante e recorrente lido eenhum interessado. ficam noti- 8 - l he Bizerbe VVaagenfabrik Wilnoi processo do Verme 348.049 - ficados os requerentes abaixo mencio- atm Kraut KG.
Classe
N.° 373.243 - Leuna
Marca Pinho do Canadá - 'Pague nados a comparecer a este DepartaDe Veb Leuna -Werke Walter
taxa de recurso.
mento a fim, de efetuarem o paaamen. 3
Como marca genérica.
•Indústrias Químicas e Sabões Sa- to da taxa final concernentes a expe- Ulbricht
N.° 374.725 - Chatelaine
gres Ltda. - Depositante e recorren- dição dos respectivos certificados den1
so 11 - Do' Soriete
te no processo do termo 350.255 - tro do prazo de Sessenta Rias N.° 376.012,
Branacipâge
Marca Sagresol --7 Ppgue taxa de re- forma do parágrafo ' únicp, do artigo
curso.
134 do Código da Pro priedade Indus- Classe 1 - De Cia. de Tintas e Ver- •
nizes R. Monteeano•
The Garlock Packing Company. - trie!. ,
Intendantee-7 Cl..-.
N.° 374 ./28
Recorrente .no processo do tenni, u1mero 352.203 - Merca Farloc - De FORAM REGISTRADOS OS . SE- se 21 --Da Societe Simce,.
N.° 376.121 Macape - Cimo
Farloc do"Brasil S.A., Indústria e Co. GUINTES PEDIDOS DEMARCAS
11 a- De Macapa Indástria-d• Auto
mercio -- ' Pague taxa de recurso.
N.°309.871 --e Alpha - Classe 11 Peç'aX S.A.
Monneapelis - Motins Company N.° 377.354 - Camapi - Claes*
Depositante e recorrente no processo - De Gilberto Afonso Albuquerque,
N.° 120685 - S. Simetal
32 - De Crunapi Indukria de Artedo termo 353.748 - Marca The HerClasse 21 - De Simetal Sociedade fatos de Papel S.A.
reitor -7, Pague taxa de recurso. •
N.° 377.495 -- Rilsen - Classe
AluMinio do Brasil S.A. - Depn. Industrial .de Metalúrgica Ltda.
N.° 322.340 - Publink - Classod
Dc Rilsan Brasileira S.A. --e
sitante e 'recorrente 310 processo tio
termo 354.294 - Marca Rochedo -- 50reerr De. Publink Deseehos Cornr- Com os novos exemplares no classe 1.
'
N.° 482.175 - Emblemática
.
Pague taxa ,de recurso.
N.° 338.356 ,r-r,
Classe b
Classe - Da Governo. do Estado' doe
,- r Miche/"Cosmefics Inc. 7- Deposi'Cimo marca genérica.
tante e recorrente no processo dri ter De Internacional Harvester Company. SIlo Parlo
4: .1
•:`•
.
:
'
.
913.31:.:1-,; . 011 03

•

1268 Quarta-feira 4

á

A

•

DAR-;O OFICIAL (Seção III)

•

:Ábril de 1962

,
-N. o 482.190 - Emblemática
• N.° . 508.968
Laboratório Corti
N9 529.891 - Thiodacaine --I classe
N. 490.495 - • Emblernatica -Classe 33'- De avêrne do Estado S.A. - Ae,nieifde-,,se a solução da Classe 11 - De Southern
.Ricbard- 3 - de. .Société D'Etudes de Reehera
de São Paulo - Como marca gené- transferência.
Cl1)feEt' 'D'Applications Scientffiques
son Limited.
•
,
•
cticales (E.R .A4S.M.E,.
tica.
)
N.° 509.536 -,-- Richat:elson MorN.- 499.428 - Sabonete Curativo •
N. -530.116 --, Fidosan - classe a
N.°482.211
Emblemática - reli Inc -2- Aguarde-se a solução da de Barry - Classe 3 - De ,Sociedwi
de Instituto 'de Química: e Nome- ,
Classe 41-:D Govérno do Estado de transferência.'
de Anônima Lameiro -' Retificando- terapia
S. A.-•
São Paulo
Como marca genérica.
N.° .509.568 -- Fetuptica S.A. - se a data para 1.11.51.
N9 530.786 -tTLa super
clasAguordeaso a . solução da transferèiiN. 509.910 - Hadfields Liniited se 2 - .de Albatros Superfosfaatfa-.
FOI REGISTRADO . O SEGGINTE eia.
- Classe 6 - Para ERA.
.
brieken N. V.
PEDIDO DE INSIGNIA •
N.° 511.437 -- Martins Campos -N, 502.085 - jacomo Bertoli J E
N9 531. !322 - Leves - classe : 48 -£/
Cia.
Aguarde-se
a
n
solução
de
de Levar Brothers, Port . Sunlnith L1--- Classe 42 - De ",)•. Bertoli 8>
- N.° 377:355 - Camapi - Classe
moted
.
averbendo-se o contrato de
. .
Ltda. • .
33-- De Cemapi Indústria de-Artefa- transferência.
N.° 517.304 - N. Carreira as Cia.
N. 503.187 - Gerin
Classe 42 exploração a favor de S. A. :Industos de Papel S.A. -7-- De ,aciirdo com
De Empresa Geria de Bebidas Li- trial Irmãos Levar, por despacho do
o art. .117 'do código, com os exem- Ltda. -- Aguarda-se a solução.
Diretor Geral de 22-11-56.
N.° 517,901 -a- 517.994 - Cia. ' mitada. •
•
•
plares de fls. 9 a 11.
N9
- Neuro Nervo - clasN. '509.890 - Supergland - Clas- se 3 -'531.244
FOI REGISTRADO a,
O SEGUINTE 'Ernesto 'de Carvalho Inch:átrio e Code.Farrniatra-do Brasil S. A.
mércio Ercar -- Aguarde o prazo./ . se 23 - De Comércio de Tecidos. Cora„ Produtoà.
Químicos.' Farmacêuticos e
Carlini ti Filho - rara S. A.
N.-° 518.205
PEDIDO DE TITULO
Diológicos - retificando-se a data'
"Aguarde-se a -solução de transferênN. 515.101 -a- Alpino - Classe 39 para 3-4-52.,
N.° 517.475 - Ciirso Lendell - cia.
Na 531.734 - Labor - classe ' 37 - De Borbonite S. A. Indústria da
Classe 33 De ROinulo Alv,irn Righi • N." 518,206 - 518.207 - Soerol Borracha.
de Fábrica de Tecidos Labor S. • A.
- Da acôrdo com o are. 117 n.° 3 Éoci&ade Recuperadora de óleos Li- • N. 516,359 - Ouro Mate ----- ClasN9 531.771
Lavabem
classe 6
do código.
de se 43 - De Companhia Antártica - de lbesa Industria Brasileira de
mitada -- Aguarde-se solução
.
trana,ferericia
Paulista Industria Brasileira de Be- Embalagens S. A. .
EX/GÊNCIASN.° 524.551 . - , Kibon S.A. (In- bidas e Conexos - ,Retificando-sa a -N9 531.772 - classe 8 dè Ibesa Indústria Brasileira de EmN.° 362.-249 -• Fábricas Germade dústrias AlimenticiaS) - Aguarde-se data para 6.4.52.
balagens S. A.S.A. - Cumpra a exigência.
o solvição de transferência.
, N. 516.363 - Caramuru Clason
classe 3
N. o. 362.251 -- Fábricas Germado - 'N.° 524.872 - Beach Nut - Lite se 42 - De Companhia 4naarctica •N9 531.782 - Terrab
▪ de Chas Pfizer. Co. Inc. -,averCumpra a exigência.
Savers. Inc. - Aguarde-ae a solução Paulista Indústria Brasileira de. Be- bando-se o contrato de exploração a
a
•
de transferência.
bidas. o Conexos -- Retificando-se a favor de Pfizer Untar American S.
DIVERSOS
.
N.°. 525.167 -- 525.168 - Kiboa data para 24.3.52.
A., por despacho do Sr. Diretor de
.
_
N.° 376.856 - Galba Geraldo de S. A. (Indústrias Alimentícias). 12-2-54 com- modificação de licenciaN. 517.786 - PAN
Classe
.41
Moraes - Foi mandada prosseguir na Aauarde.se a solução de _transferência. - De PAN Produtos • Alimentícios ria para Pfizer Corporation do Brasil
classe 8, com artigos na classe.
-por despacho de 15-1-58.
N.° 525.190 - Tanoeiro Indústria Nacionais S. A.
• EXIGÊNCIA
e Comércio da Vasilhames Lida, - • N. 518.706 - ATLAS •- Classe - N9 531.826 - Fargon - classe 48
de Perfumaria Fargon
N..° 386.355 - Bar e Pastelaria Aguarde-se a solução de transferência. 40 --, De Humbie Oil Refining
• ` •N9 531 851 - Ternobel - classe 40
Unioã Ltda. - Cumpra a eidgencia,
, N.° .525.333 --- Indiistrio*s Gessy Company - Com anotação do.s.)conde Armaãões de Aço Probel S. A.
Levar S.A. - Aguarde-se à solução tratos de exploração referidos as *fls. - Na 531.853 - Les Laboratoires Dti
• EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
de transferência.
6v e exceto- para capas de automóveis Doctetir F. Debat - classe 3 - de
' • PRORROGAÇÕES
N.° 525.355 - 525.523 -Prema (classe 24 e outros).
Société Ananyme 'das Laboratoires
Preservação de Madeiras S.A. N. 520.937 --- Cleinor - Classe 13u Docteur Dchat.
Dia 29 de março de 1962
Aguarde-Se a solucão de transferência. 36 - De Belnylon Industrial de Meias
FOI PRORROGADO O SEGUINTE
•• EXIGÊNCIAS
Ltda. • N.° 525.692 - 525.693 PEDIDO DE INSIGNIA
N. 523.048 - - Ilypcpllysina Ferreira,, França 525.694 - 525.695 - 525.696
N.° 395.505
•
525.699
-525.697
a-525.698
Classe
3
-O'
DeLaboratório
Clinico
N9433.287
- Interconti - classes
Cumpra
a
edgncia.
• Cia. Ltda. -525.7C0
525.701
515..702
-•
Silva
Araujo
S,..
A.
Retificando-se
1.
23.
4.
6.
7.
8.
9. 10. 12. 14. 15.
, N." 433.690 - G. Braun tis Cia:
•
16. 17: 22. 23. 24. 26, 27. 28. 31.
Ki ttari S.A. Indústrias Alimentícias. a data para 20.5.5,2.
••-=Cumpre a eX igencia.
523.194 - Panobra -4Classe
•
7 - a- 34.- 25. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
Barcellos --Aguarde-se 'a solução da transferemN.° 4734.26
De Panobra S. A. Comércio. e•Inclais- 42_ 46: 47. 48. 49 - de Interconti
+D Cia. Ltda.,- Cumpra a exigência. ma.
Importadora S. A.
José Luiz Pinto e tria.
'N.° 531.813
N.° 480.592 - Laboratório GouAguarde prezo.
Adrino
Luiz
Pinto
N.
523.195
Panobra
Classe
'FORAM-PRORROGADOS
OS
lart S.A. - Cumpra a exigência.
10 - De Panobra S. A. Coméreice e
SEQUINTES PEDIDOS DE
N.° 499.598-- Lueyana MarconForam prorrogados O. seguintes pe- Indústria-.
FRASE PROPAGANDA
•des Coelho de Souza - Cumpra ,a exiN. r" 524.258 -a- Congress •--- ;Ciasdidos da martas.
,
•
•
gência. - .
,N9
518.059,--.
casa Neno que Serva
40 - De The :United States
N. 315.957- A Lusitana - ClasN.° 499.604 - Fábrica de Café e
bem ao-: Grande e ao Pequeno - ciasPlasing
Card
Company
RetificanChocolate Moinho de Ouro S.A.
se 21 de A - Lusitana Ltda. -- 'Retifii.es 6. 8. 9. 21 - ela Casa Nene S.
. do-se a data para 13.7.52.
cando-se a data para 31.12.51..
Cumpra a exigência. •
A. Importação e Comêrcio.
N.
524.683
Abbott
Classe
3 ' 149 _529.525 - Tintas e Vern1ze5
N. 318.724 -- Double - Cordon
N.° 500.151- Sociedade AnOntDe Abbott Laboratories - Com Cil Prdtegem o Brasil - classe 1 'ma de Vinhos e Bebidas Caldas - - Classe 42- De G. H. Mumm
QtntimiCa Industrial Clã.
Co. Societe - -Jinicole de Champagne aYetbação do contrato de exploração, de'
Cumpra a exigência. ,
N9 530.557
Expresso Brasileiro,
N.° 505.793 - Águas. Naaareth Sucessuer - Retificando-se a data pa- a favor de Abbott Laboratorios do Brasil Ltda. por despacho de 6.6.60. A Empreztv Rodoviária de Maior Exra 19.8.48.
j.tda. - Cumpra a exigência.
periência na Amêrica do Sol clasN. 504.976. - Hasson Classe N. 525.018 - 15 -- Classe 43 - se
N. 509.541 - Longhini 'do Brasil
33 - de Expresso Brasileiro ViaDe
Angelo
Zugliani.
23
De
Aurelid
Haason,8s
Cia.
Ltda.
S.A. Industrial e:- Comércio ,Agricola
ção S.- A.
N.525.563
Unguento
Picrato
de
_a_ Retificando-se -a data para 24 de
Cumpra a exigência.,
N9 530.626 - Exija Bombril com
Butesin - Classe 3 - De Abbott LaN.° 512.073 - 512.074,Lalzg-a a,,gósto de 196!.
seu rótulcraterinelho - classe 46 :--- de
boratories
Com
averbação
de
congutrela zonl Bi-ti S. A.
xatórios Farmaciuticoa. Exactos S: A.., N.: 528.397. - !alaria
de explernção , a favor de Abbott Abra.,sivos
N9, 531.014 - 1ge Ve.stent Melhor
Classe 41 - De Cia. Paulista de Ali- trato
- Cumpra a exigência,.
Laboratorios
do
Brasil
Ltda.
'
Republicado.
Mais - classe 36 - de 1.nN.° 516.354 - Ecocif.:Eruprêsa.de mentação
N9 5231564 - cofron Elixir - clasSa Duram Gasparian
S.: A. •
Construções Civis e..InduS(riais, Ltda.
. N.-413.659 - Pacotilha - dias- 3 - de Abbott Laboratories com dústrias
Na 531.019 t Lacta' o Chocolate
se • 32 - De Empresa Pacotillia Ltda. averbação do contrato de exploração que
- Cumpra a exigência.
mais se vende no Brasil
N. 429.02á • -- Emblematica - a favor de Abbott Laboratories
N. ° 514 - 0 32 .,- -S5O PaularXtitebot
se 41 - de Indústrias de Chocolate
Class e41 Companhia Cervejaria Brasil Ltda. ',
Clube - Cumpra a exigêncl„,
Lacta S. A. - .
N9 525.565 --- atro Soda - elaSse
•
Br,,dima - Retificando-se a data P a
• N. 0 524.1 L4 ; ,Çarnpanga
3
de
Abbott
-Laboratorie.s
com
FORAM PRORROGADOS OS •
r
a
1
5
.
2
4
ta Fabril S.A. - Cumpra aexiaen• N. 433.366 - Plavinil. -. Classe everbaçã'o do contraio de exploraçÃo SEQUINTES PEDIDOS DE T1TULIS
eia.
a. favor de abbott laboratórios do BraDe Plásticos Plavinil S. A.
N.° 528.640,- Du Fout do /3raail 23,
•
sil Ltda.
N9 501.531 - Casa Eritis - classe
.
X.
433.660
M
L
Classe
Cumpra
.17,S. A. Indústria Qii_imicas
'Na 527.190 - Casas Pernambucanas 48 - de -Casa Eritis Perfumarias LI-,18
De
Lamina&
Nacional
de
Me- classe ZIÇ -- de Arthur Lundgren tnitada. :
. a exigência. - •
tais S. A. - Na classe 18:
l'ecidos -S. A. .
N9 505.664 - Farmácia São GeN. o 531.820 - Hermaloy,
N. 433.661 - N M L - Classe
Na 527.191 - Casas Pernambucanas raldo --classe 3 - de Rornew Rosa.
Iria e Comércio, r" Hic S. A: ___ Cumpra 20 - De Laminação Nacional de Me-- classe 37 de Arthur Ludgren TeciNa. 509.624 - Casa dos Botões,
•
sexigência.
dás S. A.
classe 12 - de Mocha Nogrrabl.
teis S. A. •
DIVERSOS
N9 327-712 - Emblemática
N. 442.056 - Dunga - Classe 36
clas- -Na 516.357 - Companhia Progresao Nacional- Indústria Brasileira de
1 N.° 363,393 - Laboratório Climax - De Antonio Samia 84 Cia, Ltda. . se 48 - de Worth Parfums. •
Na 527.717 - Stlandard -classe 11 Produtos- , Alimenticios e Conexos 14.
488.611
Magnesia
São
PelfitlaaesAguarde-se
solução
do
E.A. de Companhia
, de American Raditor &Standard classes -41, 42. 43
.---iso de alteração do registro anterior. legrino Prodel -- Classe 3 -5De Sa- Sabitary Corporation.
Progresso Nacional InIdústria BrasiProchi
S.
A.
Com
os
exemplares
S.Ã.
Rubilux
N.° 508.526 'IV 528.017 - Aspirin - classe 3 -de -Produtos , AliMentícios e Coretificando-se..4 ' data Pa- de Farbenfabrieken Bayer Aktients- leira
de fls.
kl-úttria e Comercio - - Aguarde-ao
nexos, •-retificando-se a •deita pare&
'
sellschaft..
-1Áe transferênciai.a, ra
23-3-52..
.itelução do.
•
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N.° 397.623
Menandro Crea
N. 0 397.773 - Veta-Mica Ban•
Cia. Industrial 'e Comercial Brasola - Cumpra a exigência.
deirant Ltda. Prossiga-se .corri sileira de Produtos Alimentares nhia Antarctica Paulista Indústria
N.° 397.649 - Laboratório Ho exclusão de máquinas de cortar e oposição ao termo 101.421 - priBrasileira de Bebidas e Conexos, reti- meofisiol
Ltda. - Cumpra a exi moer legumes e carne.
vilégio de invenção de Eldografificando-se a data para 23-3-52.
•
N.° 397.788 - Matrix S.A. In- ca S.A. Indústria e Comércio.
N9 518.625 - Fabrica Paulista de gência.
N.° 397.650 - Cristóvão Coloni dústria e Comércio. - Prossiga-se
Cia. Industrial e Comercial BraAcumuladores ELetricos classe 8 sileira de Produtos Alimentares bo Lisboa - Cumpra a exigência • com exclusão de conta gotas.
de Guilherme Sonrunaker. •
NO 531.738 - Fábrica Rio Guahyba
N. 0 397.651 - Lages Smol Rio , N. 0 397.799 - Itapetininga Co oposição ao térmo 103.732 - priS. A. - classes 22. 23 - de Fabrica Ltda. - Cumpra as duas-exigên mércio e Administração Ltda. - vilégio de invenção de Dairy
Rio Guahyba S. A. - retificando-se elas.
Prossiga-se, co mexclusão de ac- Foods Incorporatecl.
a data para 17-8-52.
Inclastrias York S.A. Produtos
• N.° 397.661 - Edições ' Musicais cadeiras.
Cirúrgicos - opoaição ao tarmo
N.
o
397.800
Guanabara
CoSamba
Cumpra
a
exigência.
• EXPEDIENTE DA SECA°
Progin - mércio e Administração Ltda. - 105.168 - privilégio de invenção
N.° 397.664Emite
FORMAL
Prossiga-se com exclusão de seca- de P.I.fred Actolf aiairheni.
Cumpra a exigência:
Formice. Corporation - oposição
deiras.
N."
397.666
Wanderlan
Tei
Dia 29 de março de 1962
N.° 397,806 - Máquinas Morei- ao termo 123.966 - modélo inxeira da Silva. - Cumpra a exi
ra S.A. a- Prossiga-se com exclu- dustrial de Cia. Química Indusgêneia.
,Exigências:
trial de Laminados.
N.° 397.693 - Emilia Maria são de natedeiras e secadeiras.
Formica Corporation - oposiN. o 373.695 - Bernoreira Má- Genofre Silva - Cumpra' a exi
N. 0 397.811 - Indústria de
quinas S.A. - Cumpra a exigén- gência:
Fornos e sistemas de aquecimento ção ao térmo 123.967 - modal°
eia.
N.° 397.697 - Arnaldo Lopes - terrnotécnica Ltda. - Prossiga-se industrial de Cia. Química IndusN.° 383.655 _ Dr. Georg Hen- Cumpra as duas exigências.
na classe 8 onde se incluem os ar- trial de Laminados.
Eletro 'Indústria Walita S.A. ning Chemisch Pharmazeutischec
N.° 397.767 - Laboratório We- tigos reivindicado.
oposição. ao tênno 77.943 - priKerk G M B H. - Cumpra a od- maco Ltda. - Apresnte prova do
N. o 394.526 •--a Niagra Therapy vilégio
de invenção de Automátigência.
art. 17 do decreto 20.497-46.
Manufacturin Corporation - cos Walkcontrol
Ltda.
Autoposto TaN.° 396.005 WeN.° 397.708 - Laboratório
Prossiga-se corno marca genérica.
Eletro Indústria Walita S.A. (parai Ltda. - Cumpra a exigén- maco Ltda. - Apresente prova do
N. o 390.288 - Harvey Química oposição
ao térino 88.450 - moaia.
Farmacêutica Ltda. - Prossiga- delo de utilidade
art. 17 elo decreto 20.397-46.
de Alpoim CorN. 0 397.509 - Coluna SociedaN.° 397.771 - Ariyoski Takagl se como marca genérica.
rêa*.
de Editóra, Ltda. - Cumpra a - 'Cumpra a exigência.
Aldo Ettore dei Bianco - opoexigência.
N. o 397.772 - Indústria Mecâsição ao térrno 90.986 - privilégio
N." 397.510 - Coluna Socieda- nica' de Usinagem Imul Ltda. , Noticiário
de • invenção de Frphmut Sauer.
Lie Editora Ltda. - Cumpra a exi- Cumpra a exigência.
Elearo Indústria Vv ralita S.A. gência.
Rccursos
N. o 397.774 - Juan José Rodrioposição ao têm° 97.668 N.° 397.511 - pr. João de Aze- gues Mejias - Cumpra a -exigende invenção de General.
Monsanto Chemical Company bedo Lago.- Cumpraa exigência. cia.
Electric Company.
recorrendo
do
despacho
alue
De397.513
Sociedade
CoN. o
N. o 397.777 - 397.778 - Cia.
Eletro Indastria Walita S.A. mercial Pecuarista D'Oste Ltda Tieté de Crédito Financiamento e feriu - o têrmo - 327.175 - oposição ao ténis° 98.154 - priMonisan
de
Agro
Químarcas;
•
- Cumpra a exigência.
investimentos. Cumpra a exi- mica Monitor Ltda.
vilégio de invenção de General
N. o 397.586 - Cafeeiro. Poti Li- gência.
IBESA Industria Brasileira de Electiic Company.
mitada -- Cumpra as duas exiN. o 397.782 - Auto Peças Batu Embalagens S.A. - recorrendo
Cofeteira Brasileira S.A. gências.
Ltda. - Cumpra a exigência.
opoaição ao têrrno 104.607 - prido
despacho
que:
Deferimento
N.° 397.587 - Sociedade de aloN. o 397.785 - Claridge Adml- do têrmo 101.301 - modelo de vilégio de invenção de Alfonso
teis Peabiru Ltda. - Cumpra a nistradora Comercial Ltda. - utilidade
de Luis Arzabe de Alar- Victoria Unzue.
exigência.
Cumpra a exigência.
Formica Corporation - oposicon.
N. G 397.392 - Auto Posto Reisa
ção ao tênia° 124.092 - modal°
N. o 397.791 - Acropole S.A.
Ltda. - Cumpra a exigência. - S.A. Engenharia e Construções Opo.sições
industrial de Cia. Química InProssiga-se com exclusão de ca- Cumpra as duas exigências.
dustrial de Laminados. •
Arguir
Ebernharclt
S.A.
Indúschimbos. distribuidOs (classe 6) e
Produtos Oertorp Indústria de
N. G 397.792 - Acropole S.A. trias Reunidas - oposição ao têrvelas (classe 46).
•
Engenharia e Construções - mo 43.014 - privilégio de inven- Plásticos S.A. -- oposição ao tal.N.° 397.593 - Escritórios Cola- Cumpra a exigência.
mo 11/4,092 - modal° industrial
ção de Balara. George Martin.
dar Ltda. sa- Cumpra a exigênde Cia. Química Industrial de LaN. 0 397.797 -. Bar e Mercearia
Armações de Aço Probel S.A. - ni ina d as .
cia.
Santa Terezinha Ltda. - Cumpra oposição
ao tarmo 75.008 priviléN.° 397.597 - José Poppe Net,- a. exigência.
gio de invenção de Indústrias
to. - Cumpra a cxigência.
N. o 397.802 - Hiclex Exporta- Paulus Ltda,
Privilégios de invenção
N.° 397.598 - Representaçõcs dora de Couros e Peles Ltda. Contrôles Automáticos Sermar
Mafarma Ltda - Cumpra a exi- Cumpra a exigência.
TISRAIO N. o 106.899
Ltda. - oposição ao têrmo gência.
N. o 397.810 - Importadõra Ex- 901328 modelo de utilidade de
De
25
de novembro de 1958
N.° 397.600 Durval de Mo- portadora e Comércio,Edex Ltda. João Pereira de Souza.
raes Pupo - Cumpra as duas exi-• - Cumpra a exigência.
The
Géneral
Electric Company
Feaci Luminosos Ltda. - opogencias.
N.° 397.813 - Ivon de Freitas sição ao termo 91.609 - modêlo Limited - Inglaterra. N. 0 397.601 - Durval de Morava Virgolino - CumPra a exigência. de utilidade de Irineu José BolaPrivilégio de invenção para Aperfeiçoansentos em ou relativos
Tap o - Cumpra a exigência.
nenberger
e
Alberto
Appelt.
Diversos:
N. o 397.601 - Antônio Feres
Makimé & Cia. - oposição ao a pilhas termo elétricas.
N. o 391.945 - Pramovendas
Seixas - Cumpra a exigência.
têrmo 91.947 -- modélo de utiliPontos Característicos
Universal
S.A.
Exportação
e
ImN. o 397 607 - Nicolas Olan - portação - Prossiga-se como dade de Pierre Chancel.
1.
o
Uma
pilha termo-elétrica
João Carlos Rezende - Cumpra marca apenas para impressos em
General Electric Company ria qual pelo menos um elemento
as duas exigências.
oposição
ao
termo
92.691
privigeral.
N.° 397 608 -- •Telerário Rei Lide invenção de Eletro Me- consiste essecialmente de um seN, 0 397.602 - Foto Stúdio Be- légio
rnitada. - Cumpra a exigência. lém
cânica Lidia Indústria e Comércio micondutor, caracterizada pelo
Ltda.
Prossiga-se
sem
as
fato do referido semicondutor ter
mtada.
- Prossiga-se se mas máquinas filmes virgesns, classe 28.
a formula constitucional SimSbn
grilhaclas a fls. 6.
INDEC
Indústrias
de
EquipaN.° 397.613 - Casa de Móveis N. o 397.606 - Camisa, Comer- mentos Elétricos S.A. - oposição l',./pSeqsr (onde n tem um valor
Dergliam Ltda. - Cumpra as cial de Malhas Ltda. - Prossiga- anterino 96.157 - modal° de uti- e omprendido entre O e 1,8; a tem
se sem o cobretudo.
lidade -- de Peter Metner.
duas exigências.
um valor comprendido entre 0 e
N. o 397.685 - Rene do Valia
Cia. Paulista de Papéis e Artes 0,4; e r tem um valor da ordem de
N.° 397.614 - Importadora de Vergueiro
- Em face do gênero Gráficas - oposição ao tanto n.° O a 0,24, sujeitos) às condoções que
Produtos para lavoura Moa Ltda. declaradoã, .prOssiga-'se
apenas
97.519 - modelo de utilidade de m + n aa. 2; p + q + r as 3; 311
- Cumpra a exigência.
classe 33.
ermann J. Binder,
2as + 2r não seja inferior a 0,03
N. o 397.615 - infamar MercanN.° 397.686 - Rene do Valia
Alvaro Coelho da Silva - opo- e 3q + 5r, não seja maior do que.
til de Sacaria Ltda. - Cumpra a Vergueiro - Em face do gênero sição
ao, termo 99.921 - modélo 1.2) dito semicondutor tendo uma
exigência.
declarado, prossiga-se na classe de utilidade de Lorenzo Loren- estrutura
cristalina semelhante à
N.° 397.616 - Importadora Va.- 33.
zetti.
do telurieto de bismuto e cada
relia Ltda. - Cumpra a exigênN.° 397.687 - Rene do Valia
General
Electric
Company
cia. - Prossiga-se sem os dína- Vergueiro - Em face do gênero oposição ao tênis° 99.937 - pri- cristal do semicondutor no elemento sendo orientado com seu
mos Classe, G.
declarado, prossiga-se na classe vilégio de invenção de ISSeeraor. ele eixo
cristalino principal substanN. o 397.618 - Vicvente Gaetta 33.
Oliveira e Pietro Abbá.
ciahnente p erpendicular à direção
& Cla Ltda. - Cumpra as duas N.° 397.688 - Rene do Valia
Sociedade Marcadora Ltda. - do comprimento
do elemento, enéxigênCias.
Vergueiro - Prossiga-se apenas oposição ao tèrrno 180.965 - priN.° 397.619 - Sane Korn - na elasse 33, onde se inclue o g- vilégio de invenção de Omark In- tre as junções quente e fria da pilha. terrno-elétrtea.
Cumpra as. duas exigências.
dustries Inc.
/acro de negócio declarado.
Um total de 15 pontOe.ii
claws 33. 41. 42. 43 - de Compa-
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TÊleM0 N: 4 19'1.414
De 19 de dezembro de 1958
Presilha br-aç
- adeira para ligações
de tubulações elásticas.
Modelo de utilidade.
Wladyslaw Zalewsi.
Estado de São Paulo:
Pontos Característicos
1 — Presilha-braçadeira- para ligações de tubulações elásticas, caracterizada por. uma fivéla que dobrada
sare .a mesma assume a forma de
ii naeslxibo, de modo que as pernas
do estribo assim coastituido formem
dois olhais para a pessigeni de uni
.pino que apresenta uma fenda ern Urda a sua extenso e é provido de unia
cabeça hexagonal ou quadrada„ pela
qual lhe é dado o movimento rotativo, sendo ainda prevista em tal cabeaa uma perfuração pasante que
possibilita o teu mcvimento por meio
deeim pregn na ausência de uma chave; sendo que, urna t-'sa metálica é
dobrada sõbre a travessa do Citado
estribo é muena extremidade, ficando a ponta voltada para baixo, envolvendo tal tira o tubo a ser ligado
sendo a Sua outra extremidade 'introduzida na fenda do pino, entre as
pernas do ektribo, de forma a quando ser dada tensão à tira pelo movimento rotativo do pino fendido. serens estes automátle-amente apertados
e fixados, pela própria pressão que
a tira exerce stabre
superfície do

°MAL, (Seção III)

dispositivos' de contato no mesmo incorporados e ligados a pigància, .a
dois . autros dispositivos de/contato. con•
jogados,' mecanicamente, com o meca.
nismO convencional do taximétro. —
Um total de 6 pontos.
TERMO N9 110.476
De 19 de maio de 1960
Privilégio de Invenção.
Afiador de Ltuninas.
Adabyl Tose retardas — Rio de' Janeieo — Guanabara.
•
Pontos 'característicos
1 — Uni afindor de laminas, earacterizado por: dois cilindros rotativo::
de ou com suas bandas de material
abrasivo, dispostas lado a lado, de
modo , a se tocarem. saldo os movimentos rotativos 'e convergentes dos
cilindros, proporcionados por duas rodas dentadas engrenantes. montadas em
uma extrémidad dos eixos dos. cilindros, que --são acionados por meio de
unia manivela formada- pelo' próprio
prolongamento de um dos eixos. . —
Um total de 4- pontos.
•

tectos, que funcionam normalmente
abertos, um montado sábre urna lâmina
bitnetalica termostática que porta uma
resistência de carvão, ligada aos pinos
de contactos do "starter'', podendo ou
não o referida . bimetal ter urna curvatura • cm "In pelo fato ainda do outro contacto ser montado numa Catain. oposta e paralela ao • bimetal. estando as referidas lâminas, montadas
sôhre urna base isolante. — Uro _total de 6 ponto!.
. TERMO N' 116.602

Abril de 1962
o amplificador, formada-ou moldadade
•modo a constituir um suporte parei o
aparelho manual.- ficando o aparelho
manual, de modo geral. em posição vertical, com o fone acima dorbocal, um
reçeptor posto em ligação com o fone
para receber os sinais que vnlin do fone
e transmitir einais eletricos 'correspondentes ao amplificador, sendo a saída
edo amplificador ligada. ou adaptada
para. ser ligada a um alto-falante, e
uai coletor .'de sou apropriado para
receber o som e dirigir o som para
dentro do bocal. Seguem-se os pontos
de números 2 a 5.

De i de fevereiro de 1960

TE:17M0 N. o 107.0193

Giannotti Carlo Ugo — Estado da
Guanabara.
•
"
Privilégio cie invenção para: Unia
nova máquina manual para produzir
tijolos cru blocos para construção de
muros paredes.

De 1 de '- novembro de 1958

Pontos característicos

Hamilton- de Albuquerque Seno.
Estada de É:1,0 Paulo.
Privilégio de invenção;'
Nova embalagem..
Pont03 Característicos
,
1 — Nova embalagem, caracterizada pelo fato de ser constituida por
um cilindro de cartão, ou Jnatarial
equivalente, dentro do qual se dispõe ,uma manga de material plástico
ligeiramente mais comprida, cujas
bordas são dobradas sare as bordas
dó cilindro, e ai são presas por meio
de tampas metálicas recravadas.
Um total de 2 pontos.
—
TERMO N.9 105.579
de outubro de 1958
De

1 — Pulverizador de gasolina .para
irotore's de explosão, caracterizado por
um corpo tubular provido. internamente, de uru mancai mainzdo em posição
por meio de braços radiais, no qual é
'TERMO I \P 111.705 ...
encaixada a extremidade inferior de
De 2 de -março, de 1959
um eixo, mantido em posição - por um
Segue o ponto 2.
mancai superior semelhante ao primeiJorge Trivelis — São Paulo.
Modê.lo de utilidade para: Uma dia- ro: sendo sõbre o citado eixo, girató.TP.,Ità10 N.° 107.510
'a-e-Para compriMir bisnagas de cherne. rio um rotor cuias palhetas são orientadas de modo Q ser obtija a máxima
dentrificio e semelhantes.
Da 24 de dezembro de 19588
rotação possível devido á passagem
Charles H. Co/lett.
Alfredo Vicentini — São Paulo.
1 — Urna chave para' comprimir bis- são do carburador do motor. — SeEstados Unidos da America. .
nagas de creme dentrificio e -semelhan- da mistura de ar c coin gustivbel, que
Modèlo de Utilidade para — Origi- • •
Privilégio de invenção: nal disposição em criadeira para aves
Para: J, rotetor para tubo de poço. tes, caracterizada por urna haste alon- gue o ponto 2.
gada, de Seeçfía retangular ou arree Animais.
_•
Pontos Caracteristic:os
dondada:. provida em sua extensão de
1,9 ) "Original disposição em cria1 — 'Protetor para' tubo de poço, um rasgo longitudinal e numa de sua
TERMO N. 118.683
deira •para aves' e animais'', caractericaracterizado pelo PC"c de compreen- extremidade de um cabo que pode • ter .
zado por ser constituída por uma arder um corpo tubular elastomérico qualquer configuração geométrica deDe 18 de abril de 1960
mação, de qualquer material adequado;
su.seetivel de ser colocado em teirno sejada. — Um total' de 2 portos. .
do tubo; e dispositivo metálico de
Cotonificio Nossa Senhora dos Re- com duas. três 'ou inala fileiras de cubíaperto instalados no interior .dO refe• culos (12), superpostas. para Lriação
médios S.A. — São Paulo.
rido corpo e abrangendo saliências
individual; cada fileira dé ctibictilos
TERMO
N'
113.023
entre-ligáveis exponiveis da superflPrivilégio de nveIação parar Aper- (12) é dotada de piso horizontal so•
cie.1interna carpe., visando a unia
De 3 de setembro de 1959
feiçoamentos em rédea- para dormir ou lado (9). sendo que os tetos subjai
cooperação com o tubo para impedir
emites a cada piso de tela é. inclinado
,
Usiria.CoIomina
São Paulo. embalar.
S.A. '
o .deslocamento ciêsse corpo, ao longo
(10) para a regiãO traseira do com
Privilégio de invenção para: Aperdo referido tubo.
Pontos Caracte risticos
junto, compondo um- • escoadouro de
Uni total de 13 pontos.
feiçoamentos nos icos das válvulas de
excrementos; todos Cates tetos inclinatubos continentes de líquidos volateis.
Ápérfeiçoamentos em rédes dos (escoadouros-10), descem c escoam
para dormir ou embalar caracterizado nuns único depósito em 'gaveta" (In.'
ReivindicaNes •
TERMO No !07.763
por um retângulo de tecido com falsas situado' sob a parede do fundo da
Aperfeiçoamentos
nos
bicos
das
De 15,, cie dezembro de 1958
pregas longitudináis, préso pelas extreválvulas de tubos continentes de li- midades mais afastadas 'a- duas barras armação: a parede traseira da armação, aPresenta, uma pequena inclinaPlinio de Freitas -a-- 'São Paulo..
fato ci; davidade ser" dividida em Ws
Mociélo - de utilidade . para: Nõvo quidos - voláteis, caracterizados pelo estensoras de metal ou outro material ção (13) para trás, • compondo como
adequado, provido de furos equidis- que uma câmara para escoamento dos
tipo de pernas da óculos.
ma cilindrica 'com a média superior de tantes, revestidos - de - ilhozes através excrementos ao depósito (11); cada
.1 — Novo tipo .de pernas de óculos. seções,, sendo as duas ¡inferiores de- for- dos quais são passadas cordas que são cubículo
(12), é.' isolado do vizinho.
caracterizado e reivindicado pelo fato menor diâmetro e a superior d.e forma • reunidas por uma das extremidades por através dum separador vertical ( 7 ).
de ter uma peça ' de borracha aplicada cônica e ainda pelo fato Cle entre as tuna argola de metal.
sendo que o vão frontal d; porta (1)
na extremidade de contato, tornando-a seções média e superior haver uni sulcada fileira de cubículos é dotado de
apegadiça na cabeça do pacieate. — co anelar, no qual ,é provido um disco
uma grade vertical (2i; na parede
Um total de 3 pontos.
TERMO . N.• 105.17.4
de tela' fixado por um aro. — Segue
frontal das criadeiras, dispõe-se um
o ponto 2.
conjunto de comedouro (3) -e bebeDe 16 de setembro .pe._1958
douro (4) para cada • fileira horizonTERMO N; 119.433'
tal de cubículos; cada conjunto
••
Fonadek
(Branson)
•
Limited.
TERMO N' 114.243
comedogro.Zcompõe-sé chill‘ • receptáctrie
De 18 de maio de 1959.
(Inglaterra) .
•
•
(3), que abrange á totalidade 919 com.
Dep. em .22 de maio de 1959
Paraná.
Belmiro Martins Acede
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou prünento., •s horizontal dos cubkulos, ( Privilégio de invenção para; DispoPatente de 'invenção.'
relativos a "dispositivos amplificadores ditos comedouros são sustentados per
sitivo contador e totaXzi.idor eletrônico
(priv.. tirantes, (8); Ws' bebedouros sé para uso' com telefones".
Título:
Novas
disposições
eia
interpara taximetros.
titilem por receptáculos (4), dispostot •
Invençãó)''` •
••. •
ruptores de'-arranque : • •
no mesmo • uivei que os ;comedouros, e
Ponto.s característicos
Requerente:. Felipe Silvestre 'Oliveira
na frente
ditos bebedouros se
Pontos
Característicos
;;t•,-;
,
Capital.
1 — Dispositivo—contador e Man- — São Paulo
,!1
das grad..;.4,"e na ;Atura de Cada . separç.- zador eletrico para ". - faximetro, do tipo
1. 9 ' — amplificador ; tnnra z ' • tiSci ciOr;'; de' 'Modo l; serVito-dois'Caractresti4
de acionamento eleGtrennagnIkeo, ca.
com telefones do tipo manual e in- Os' gebedOurOs''''Sãã- alinreáadóS; -Por
r1 rup- cluindo uni , amplificador "elétrico, velo canalização (51, e cada conjunto é ali."'
racterizadd2 pelo fal etle --tonip?e'e'rder
uni mecanismo coda-dor e totalizador toras de arranque caracterizadas essen- qual 0nfreensí4rne.0 Xiena,
siffv4f14 Iktrrãgto
r
ment •
Us4:-3 1 terça*" da
do tipo conhccido.::acicrnado, eleetro, cialMetteaoj fâcAde teia& ou lho 'Manual- p`o•ele- ';ei' ainpri i a a, ca- (6)
.
e2
mecanicamente„p,or intermédio de dois rstarter- ser c-onstituido por dois coa- racterizada•pbs terninta.fcaine<tue,vloja eriadebt

4

•

-

sj¡!
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Seção III)

•MARCAS DEPOSITADAS
INIMUNINNOW~~~1~MIM

Publicação feita de aeôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. /.:Pa data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do TiedidoDuratite éise prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
bracional da Propriedade Industrial aqueles . que se julgarem prejudicados com a concessão do registro reouvido
11•n•n

TERMO N.° 277.065
de 29 de outubro de 1954
Parfums Lucien Lelong Societe
knunyme — França.

TERMO N.° 389.347
• De 2 de setembro de 1958
Panquimica S.A. — Capital , Federal.

• TÉRMOS ANTERIORES
TERMO N.' .388.321
de 22 de agósto de 1958
Adilio da Silva Neiva — Estado de
S.
Minas Gerais.

• TERMO N." 387.011
de 11 de julho de 1958
Panificadora Astória • Ltda.
Paulo.

,ASTORIA

Panquimica S. A.
Rio de Janeiro

!NDUSTRIA BRASILEIRA/

Classe 41 — pão.
•
Classe 48 — artigos na classe
TERMO N.° 387.337
• -de 18 de julho de 1958
TERMO N.° 348.187
De Plato 8s de Plato Ltda. — São
de 26 de junho de 1957
Paula.
Moinho Santa Rota Ltda .
São
'nulo.
'
ORRA
HAS

c
pENHA,

Classe — 50 impressas.
T2RMO N.° 383.248
, do 1 de julho de 1958
Rodoviário Expresso Leão, Ltda. —
Bahia.

RODOVIÁRIA EXPRESSO
trÁ0 LTDA.
Nome Comercial.

r

TÊRMO . 1\1.° . 386.021
de 31 de julho d,1958
Les Laboratoires Français de Chiliotherz,pie S. A. -- Frsno.

G_e" rancird
te' tabaraialres Francais
fde (himiolhérapie7f."--a7

,

Autogar Administração Ltd$1. — S.

Paulo.

Classe 42 artigos na classe.

cio Kibon — Capital Federal.

de 20 de adiste de 1958
Alimentos áeelcionados Amaral
A. — São Paulo.

S.

KIBONC.AFE
Classe 41 -- Arti•gos na classe.
TERMO N.° 389.884
De 8 de setembro de 1958

Classe 5 — artigos na ctasse.

Farbenfabriken Boyer Aktiengesel-

TERMO N. Q 388 516 388.517

De 28 de julho de 1958
Pardifarrna Ltda. São Paulo. •

esmohn

‘A,UTOGAR.
São raulo-Capi
Classes 16, 32. 33, 47 e 50 — titulo.
—TERMO N.° 388.045
de 20 de agasto de 1958
Decio Teixeira Soares — Capital
I eder91
, •

TÊRMO N.° 389.915
De 8 de setembro de 1953
Editora Máxima S.A. — Rio do
Janeiro

PAUL1FARMA

Editóra Máxima S. A;

InDOSTRIA ERAS/LEIRA

ÉDIPO INFORNIACOES IMOBILIÁRIAS
•
C1Ssse . 33 — tituló. •

Classe 3 — Artigos na classe.
Classe 48 — Artigos na classe.

TERMO N.° 388.367
ele 26 de julho de 1958
. Farmax S. A. Comércio,. Importação e Exportação — 5. 'Paulo.

IJ p
jã
• Indiistri(bras.11eira
8

e

Classe .3!. artigos na cla‘se.. • .,

Classe 3 — um produto farmacentiTERMO NP 388.287
ro.
_
de 22 de agósto de 1958
'TERMO NP 385.690
•. , Granjas. Quatro Irmãos S. A. Agrode 29 de julho de 1958.
pecuária, Industrial e Comércio -- EsThe Singer Manufacturing Company tado do. Rio Grande do Sul.
— Est:ados. Unidos da América ao Norte.
a

Granjas 4 Irmãos

Nro•
Classe 26 —• artigos na classe.

• 'TÊRMO N.° 389.357
De 2 de sten-1hr.° de 1958
C. A. Harkson Indústria e Comér-

AMAR Ai 4,4
Industria Brasileira

TERMO N.° 387.370
de 13 de agi+ de 1958

Classes

Paris

Classe 3 — Um produto farmacêu-

tico.

TÈRMO N.° 388.332.

Classe 39 — titulo. .
Industria Brai1tira

indústria Brasileir;"

S. A.

TERMO N.° 388.556
De 31 de julho de 1958
Peter Keller — São Paulo..
rna^

Nome-comercial.
Tf:Rmo ' N.° 389.936
De 9 de setembro de 1953
José Mauricio Wandm-ley — Capital '17gderal.

Brasti Presoiteriaiio:

1.SCUItL22)
28

Classe 32 — Artigos na eIessa.

Insignta.

TERMO N. o 388.700
De 1 de agósto de 1958
Féltica de Móveis Capianio Ltd,
— São Paulo.

TERMO N.° 390.465
De 29 de agUsto de 1958
Gal.,t5 0 Cimara S.A. — ...Estado do
Varehá.
•

CAPITAM°

eAST

AMARA S.A.1

.ND. BRASILEIRA

Pecuária. Intiu$ina e Comono

Nome-Comercial. •

Classe 40 — Artigos no classe.

iniaC. itsses 6. 8, 14, 15, *n
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TERMO N. o 392.409
De 2 de outubro de 1953
Comer, ial . e Itnohn.:,-i. Irrrães
Campos Ltda. — Estado da ' Citar:abe-

TERMO N.° 390.040
De 9 de setembro de 1953
Regina Hotel Ltda. -- Estado da
Guanabara.

Regina Hotel

•

Ltda.

(

.

-COMERCIAL E IMOBILIÁRIA

Abril 'de 1962

N.9 3941871 de 29 de outubro dei N.° 397.750 — 397.751 — 397.752
1953 — Companhia de Mineração de 25 cle novembro de 1953 —
São Mateus — S. Paulo — classe dústrias Braslieras de Artigos Re1 artigos na classe.
fratários S.A. — 'BAR — São Paulo"— "Cuasse 1 — artigos na
classe. — Classe 15 — artigos na
classe. — Classe 23 — artigos na
classe.

evacor.

• IRMÃOS CAMPOS
Nome comercial.
TERMO N.° 390.590
C.-mies 16 e 33 — Titulo de gsteIndústria Brasileira
• De 21 de avisto de 1958
belecnn.ta.to .
•
—
Indústria e Comércio de Produtos
..N.° 394.900 de 29 de outubro de
'1ERMO N.° 392.447'
'Alimenticios Patrício Ltda.
1958 American Produts CorpoDe 2 de outubro da 1958
•
São Paulo,
ration — Estados Unidos da AméLaboratório Técnico 'adustrial Dzst- rica do Norte — classe 2 artigos
talc-...r.a Ltda. — ES. taio de Peruam- na classe:
b:co.
•

L"T.AMflRATRIO.

TÉCNICO INDUSTRIAL
1.

•

MO.

DENTALCÊRA I.TDA

SPAS/LEAÇA

Clane 41, — Artigos r.a

• Nome comercial.

T.E.RMO N.° 390.790
TERMO N.° 394.715 394.716
De 28 de agOsto da 1958
De 29 de outubro de 1958
Icame: .Indústria e Comércio de ArHeine Cl Co. -- Estalos Unicbs da
tefatos Ta, Metal Ltda. — S.-Paulo. América de Norte.

IC-AMEL
'.INDUSTRIA

H

BRASILEIRA

EIK O

Pelesierot
N.o 395.246 de 3 de outubro de
1958 — Supexport S.A. Indústria
e Comércio — estado do Riogrande do Sul.

on ar
Indústria Brasileira
N. o 398.283 de 28 d enovembro
de . 1958 — Companhia Cearense
de Cimento Portland — São PauIn

Cia. Cearense de Cimento
Portiand

SULEXPORT .S/A.

Nome Comercial

N..0 492.771 de 8 de maio de
1961 — 0, C. Valcnigo — Estados
1961 — O. C. Valongo — Estado
Nome Comercial
da Guanabara — Classe.8 — arti-N. o 395.476 de 17 de setembro gos na classe.
de 1958 • Florença Arte Decorações S.A. — São Paulà — Classe
16 artigos na classe.
PRORROGAC-ÃO

Indústria e Comercio

Classe 1 — Artigos na classe.

Classe 11 — Artigos ia classe.

TERMO N."394.301
• De 29 de outubro d e. 1953
Lebui.;15r i - Medical -"Ltda , —
lado da Guanabara.

TERMO N.° 391.167
De 19 de setembro d . ?. 1953
Feemnica Materiais de C,:nstrução
Ltda. —Riode Janeiro.

FLORENÇA

Ra

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Ferrovica

PRORROGAÇÃO
TOX-R.EPAT

Indústria Brasilèira
- 16 — Artigos na cla.sse.
Classe

-. —
N.° 395.645 de 23 de . setembro

de 19:58 • — Rodrigues & Lucchi
N. 0
de 25 de setembro
Limitada — São Paulo — Clase 8 de 1961510:669
— Ninna Ella Podorolsi —
artigos na classe.
Estado da Guanabara — Classe 33
—

LAB. MEDICAL LTDA:

TERMO N.° 391.242
De 27 de egêsto ia 1953
Abrasivos Norton Meyer S.A. InI
cIN'tstria e Comércio — São Paulci'.

, RIO

DE JANEIRO

COLORADO

-

Associação Uuitural de UperÃ'

di - Can-71"era--7 Concertos

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3 -- Um p-eoara rlo farmacêutico

N.° 395.983 de 30 de setembro
N.° 517.748 — Cruzeiro Compade 1958 — Distribuidora de Ferra- nula de Crédito, Financiamento e
TERMO N.° 394.310
PR ODUT(-)R DE ABRA
geris e Ferramentas Fermotec Li- Investimento — São Paulo
Da 29 de outubro de 1958
mitada — São Paulo — Clase 11
1-5.1vos DA AMÉRICA
Socieiatie Nacional de
Calcados artigos no classe. • •
Cruzeiro Companhia de Crédito:
S.A. — S. Paulo.
LATINA
F inanciamento 'e Investimento NACIONAt
SOCIEDADE
Ctesses 28 e 46 . — Frase de rropaDE CALÇADOS S/A
- Nome Comercial
Renda.
O MAIOR CONJUNTO

FERMOTEC

TERMO N.° 392.026 De 29 de outubro de 1953
Farinverke Hoechst AktierigeslIscliaft
13.-dnitg
lorb 'Meiter. Lucius

RRESTAN
Claase 2 — .Artigos

INDÚSTRIA BRASTLEIRA

Nome comercial.'

N. o 520.832 de 15 de dezembro
de 1961 — Eaton Manufacturing
Termos:
•-N. o : 395.989 cie 30 de setembro u^ompany— - Estados Unidos da
N.9 394,811 de 29 de outubro de
de
1953
.InTylonbras Indústria de América do. Norte — Classe 3
1958 — Indústria e Comércio de
Tecidos
Limitada
— São Paulo — artigos na classe.
Caixas de Madeira Nabi,Limitada
— São Paulo — classe 26 artigos Classe 23 artigoS, na classe.
na classe.
• .
•

C1d55.5

';IRO N.° 392.403
Má 2 de outubra - de 1953 .
Irmos Duck Ltda. — Enado da
Ouanshars.

NIABI
IND. BRASILEIRA

YLONBRAS
BRASILEIRA

IRMAUS DUEP.
C.04TittITORA E INCORP94(.4001KA
COUP .

33 — Título

po NOIIMQ DE: 49;1E : PO; 2,00

DyNANIAT.Ic

N. o 522.605 de Cde janeiro de.
Produtos- Quimicos Ciba,
Rio de . Janeiro — Siasse
- S.A.
1
artiws no clases.

• .1962

