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cos, e outras calçados analogos requerente - Jorgen Vilhelm Kyed.
N 9 151.977 - Aparelho de seguranRio 6 de janeiro de 1964
ça contra roupas de auto-veículos requerente - Metalúrgica Fivelarte
Uma vez decorrido o praoz de re- Ltda.
curso previsto pelo artigo 14- da Lei
n 9 4.048, de 29 de dezembro de 1961
Desistência de Processos
e mais dez dias para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não
The Richardson Company - dese tendo valido nenhum interessado, clara a desistência do pedido de prificam notificados os requerentes abai- vilégio de invenção para - Compoxo mencionados a comparecer a este sições de borracha moldadas e proDepartamento a fim, de efetuarem o cessos para formá-las - termo núpagamento da taxa final concernen- mero 111.766 - Anote-se a desistêntes a expedição dos respectivos csr- cia e arquive-se o processo.
tificados dentro do prazo de sessenta
dias na forma do parágrafo único do
Kurt Milss - declara a desisarti g o 134 do Código da Propriedade téncta do pedido de privilégio de invenção para =. Original processo paIndustrial.
ra conservar molhada e perfumada,
por longo tempo, uma toalha de mão
Privilégio de Invenção Deferidos
ou de rasto - termo 114.564 -.AnoTermos:
te-se a desistência e arquive-se o proN 9 89.758 - Instalação para refri- cesso.
geração de moldes - requerente Eletrônica Radioyitran Ltda. - deOwens Illinois Glass Company.
clara a desistência do pedido de PriN 9 110.655 - Aperfeiçoamento em vilégio
invenção para - Contrôle
tornos mecânicos e outros - reque- remoto de
para aparelhos televisores rente - Gottfried - Winzen.
termo 116.195 - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
N 9 111.440 - Composição de revistimento de nitrocelulase - Alquida
Exigências
- melamina - aldeldo - requerente
- Sherwin Williams do Brasil S. A.
Somiasões dtLa. - upeente
N 9 112.476 - Aperfeiçoamentos em doProtin
termo 132.944 - modelo indusou relativos a processo de fazer polpa trial - Atenda a exigência do técde madeira dura e polpa de madeira nico.
dura obtida pelo mesmo - requerente - West Virgínia Pulp And PaFábrica de Cofres e Arquivos Berper Company,
nardini S, A. - opoente do têrmo
N9 112 645 - Aperfeiçoamentos re- 134.221 - modelo industrial - Atenlacionados a purificação de gase.s da a exigência do técnico. •
Termos:
combustíveis - requerente - Simoa
Carves Limited.
N 9 76.778 - Pittsburgh Plate Glass
Company - Cumpra a exigência.
. N 9 113.071 - Aperfeiç o amentos em
N 9 76.728 - Owens Illinois Glass
ou relativos a dispositivos para a fi- Company
- Cumpra a exigência.
xação de um enrolamento a um roN9 11.135 - Irmãos Randazzo -tor - requerente - N. V. Philips' Cumpra a exigência.
Gloeilampenfabriekcn.
N9 120.318 - Hélio Lemmi - CumN 0 114.324 - Máquina para apli- pra a exigência.
car Adésivo sensível a pressão a maN 9 121.552 - Eduardo Sabino de
terial em fedhas - requerente - A. Oliveira - Cumpra a exigência.
Kimball Company.
N 9 133.853 - Vorwerk 8.: Co. N 9 118.202 - Utensílio para cozi- Cumpra a exigência.
nhar, com suporte para panelas N 9 137.875 e- Indústrias Reunidas
requerente - Aktiebolaget
Bahco. Titan S. A. - Cumpra a exigência.
N 9 122.213 - Uni recipiente conta
N 9 138.572 - Indústria e Comércio
gôtas sob pressão -- requerente - Kattan Lt(a. - Cumpra a exigência.
Metalúrgica Heleny Ltda., Indústria
e Comércio.
Diversos
N 9 123J215 - Nôvo tubo exaustor
universal para cozinhas - requerente Unilabor Indústria de Artefatos de
Ferro, Metais e Madeira Ltda. - Eletro Indústria Walita S. A.
no pedido de desarquivamento do terN° 129.423 - Um processo para mo 99.258 -- modelo industrial produair chinêloi, sandallas, taman- Concedo o desargaivaitnento.
Notificação.
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Republicado por ter saído com
incorreções
Notificação
Rio, 6 de janeiro de 193

Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.° 4.048, de 2942-61, e mais
dez dias para eventuais juntadas
de recursos, e do mesmo ,não se
tendo valido nenhum interessado, ficam notificados 0.3 requerentes abaixo mencionados a comparecerem a êste Departamento, a

fim de efetuarem o pagamento da
taxa, final concernente . à expedição dos respectivos certificados,

EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISA() DE MARCAS
Notificação
Dia 6 de janeiro de 1964
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.o 4.048, de 29-12-61, e mais
dez dias para eventuais juntadas
de' recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a êste Departamento, a
fim de efetuarem o p'gaitento da
taxa final concernente à expedição dos respectivos certificados,
dentro do prazo do sessenta dias,
na forma do parágrafo único do
art. 134 do Código. da Propriedade Industrial.

Marcas Deferidas
dentro do prazo de sessenta dias,
N.° 393.644 - Big Ben - Proana forma do parágrafo único do
art. 134 do Código da Proprieda- ço Produtos de Aço S. A. - cl. 11.
N.° 393.687 - Novopan - Alde Industrial.
cl. 16.
fred Fahrni
Privilégio de Invenção Deferido
N.° 395.469 - Ciprofer - CfTèrrno:
prOfer Comércio e Ind de Produtos de Ferro Ltda. - cl. 5.
N.o 112.352 - Processo para*
N.° 397.382 - 7 Estréias - E.
tingir material nitrogenado - Re- 'Amaral Barbosa - cl. 42.
querente: Ciba Société Anonyme
N.° 402 491 - Itaú - Indústria
- 'Ciba Aktiengsellschaft.
de Meias Ifaú S. A. - cl. 36.
N.o 402.594 - Cresciton - LaExigê:Lcias
boratórios Silva Araujo Roussel
S. A. - cl. 3.
Termos:
N.o 402.599 - Taylor - Gomes
N.° 91.901 - N. V. Kollin- Santos
S. A. Ind. e Comércio
klijke Pharmaceutische Fabrieken classe
.36.
Voorheen Brocades Stheeman &
N. 402.710 - Protalgina - LaPharmácia C....mpra a eQgênboratório Neomed Ltda. - cl, 3.
cia
N.° 402.714 - Translite SupreN.o 121.259 - Ciba Société Ano- me
- Neopan S .A. Comércio e
nyme - Ciba Aktiengsellschaft. Indústria - cl. 8.
- Cumpra a exigência.
Ormy
N.° 402.876 - Pery
N.° 127.492 - João Lopes Vicio- Toledo - cl. 8.
tino - Cumpra a exigência.
N.o 402,964 - Terrotex - Terrotex
Ind. de Tecidos de Malhas
N. o 146.603 - Paulo Olivier Mo- Ltda. - cl. .23.
raes Melo - Cumpra a exigência.
N.° 404.627 - Famor Famor
N.o 146.861 - Utilar' Utilidades
A. Ind. e Comércio - el. 6.
do Lar Indústria o Comércio Li-. S.
(Com exclusão do linguetas. gamitada. - Cumpra a exigência. baritos
e pinos) •
404.821
- Torrolatte N.o
Diversos
Walter Sayeg - cl. 41.
N.° 4094352 - Mineralisin N.o 16.768 - Mux Lowenstein
S. A. Fábrica Aliança de Artefa- Laboratório Orbisflora Ltda. tos de Metais. - Arquive-se. pri- classe 3.
ik4.380 - Lis Adecálcio vilégio de inveNào.
1 Indústria
Farmacêutica Endoch1N.o 116.791 - Heron Orlando mica S. A. - el. 3.
Singher e Victor Richard Berliner I N.o , 414.393 Marco - Indús- Privilégio de invenção, - Ar- tria e ,Comercio de Equipamentos
guive-se...
z
Térmicoí Marco Ltda. ". -1 cl. d. .
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- As Repartições Públicas
- As Repartições Públicas
eingir-se-ão às . assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais renovadas até 28 de
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
fevereiro de cada ano e as
jornais, diáriamente, 'até :às
01 ????? 41E0M.
',lidadas,
em qualquer época,
15 .horas, exceto aos sábados.
ALBERTO DE BR1TO.PEREIRA
pelos
órgãos
competentes. "
quando deverão Já Zê-lo été
- A fim de possibilitar a recricea DOaelevico oe eweatecectica
CHZIM ca acc1.0 na nanedio
11,30 liaras.
•
..•
FLORIANO-GUIMARAES rnessqi _de valores acompanha- As ., reclamações peftinen- MURILO FERREIRA ALVES.
dos de esclareeimentos:.quant?",..:
tes à matéria 'reiribuida, nos
á sua , aplicaçãO»solicitamos'
'
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões, de• I usem os interessados prefe,
sacio 0 n` •
verão ser fOrmuladas per esrencialmente Oliegné- ou vale ."
•cé,.a. da 0:0311.bi5ade da ??? ? hen,. alo Oawarti"Ihrredij
crito, á SeçãOW? Redação. das
.8* 1Pro0ihadade em:lustrem de Mankirtárie
postal, emitidos a -favor: do
9 às 17,30 horas, 'no Máximo
da te+etii.trla oCoinndireto'
.
Tesoureiro do Departamerito
até 72 horas após a saída dos
lirpresao na* IrtIclnamao °apartamento de Idif.nioino Nacional
de Imprensa Nacional'.
órgãos oficiais. OS suplementos às edi- Os originais deverão •ser
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só se
dactilografados é autenticados,
fornecerão aos assinantes .que
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIOES E PARTICU LARES
os solicYlarem no ato da assireito, rasuras e emendas.
natura.'
Capital e Interior:
Capital e interior:
Excetuadas as , para o
, Cr$ 450,00 - *O funcionário público fe. Cr$ 600,00 Semestre
exterior, _que serão sempre, Semestre
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ • 900.00 deral, para fazer jus ao desanuais, as assinaturas poderconto indicado, deverá ,provar
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no ato da assica, .por • seis meses ou uni una., Ano . . . .
Cr$ _1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
• - As assinaturas vencidas
- O custo de cada exemplar
Poderão ser suspeasas sem • parte superinr do enderêço vão continuidade nó recebimento atrasado dos órgãos oficiais
.impressas o número (to talão dos jornais, devem-os assinan- será, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro. o mês e o ano em tes providenciar , a . respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por* ano
a verificação do prazo de va4i- que findara.
A fim de evitar solução de- mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.
dade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE
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'ARCAS DEFERIDAS'
NP 416.707 - Talisam São &Jr.
"
ge - Bruno Balsime'll Netto
'NP 3 .93.072 - Florinda - toclasse 11.
N.° 432.151 - Riário de Anápo- rurgia S.A. - classe 48.
lis - Edgard Bahiense D'Almelda _ N.o 393.286 7-- Uta Ula - Raye Brito e Vitor -- classe 32 Coara rtiond Louis Fischer -• cla,.se 49.
Jornal)..
NP 395.096 - r-ique - J.,sé
Gonies - c'asse 41.
RESTAURAÇAO DE MARCAS
N.° 396.083 - Cola . Fisco Taco
N.° 361.069 - Leny - João B Ig'pParquet Paulista Limitada
tist aSantiago - classe 41 - Conclasse 28.
cedo a restauração-,
'N.0 391.862 - Hertamina -- • N.o 396.171 - Marear - CernisLaboratório Hertape Umitada - sada. Marear Limitada - classe 50.
clase 2. - Concedo a restaura-.
NP 396.474 - Vila Alp:na çãO•
Fornecdora de Material para
TITULO DE ESTABELECIMENTO Construção Vila Alpina Limitada
- classe 16.
RESTAURAÇAO
N.° 402.536 - Plratininga
Kina
N.° 401.875 - King
Piratininge S.A.
Hotel Limitada - c!ase 33 - Con- Máquinas
c'asse
cedo a restauração.
N.° 402.758 -_ Amaral - Enxo
INSIGNIA DFFERIDA •
vais- Amaral Limitada - clzSSe 37.
402.919 - Floreneia - inN.o 404.993 -- Socilma So- N.o
dima e Indústria S.A. - classe 6 dústria de Móveis Florencia Limiclima comércio e Indústria S.A. - tada - classe 40.
N.o 402.965 - Borton - Bert.n
classe 68 (artigo 1.14):
S.A. Indústria Automoboffitica
NOME COMERCIÁ'', DEFERIDO classe 21.
N.o 404.630 - Uni 'pac Wobra
NP 395.396 - Seisa Expertação
Obras
Elétricas Ltda. - elasso 8.
ExportaImportação S.A.Sisa
404.988 - Sterosound Peção Importação S.A. - (artigo terNP
Keler
classe 8.
109 número 2).
N.o 414.005 - Brasil - Brasil
„
t •
TITULO
. DE ESTAGELECIMENTO Expansão Territorial Limitada classe 33.
DEFtRIDO
NP 424.454
Goodwork
AlNP 4414.895 - Paulista Indústria de Flâmulas Ilaulista Li- fredo Monteverde - classe 6.
mitada ' - class 3e3 (artigo 117 NP 428.473 - Cefé Itapui
número 1).
Ricardo Reple - classe 41..
N.° 433.448 - Edifício PanorâNP 432.267*- Brasileira .pica - Condomínio do Bdificio
Panorâmico - &ase 33 (artigo 117 Brasileira de Expansão Rural
ninada - classe 19.
ivItivaro 1).
•

N.o 432.766 - Linho Superior Villas Boas Estabelecimentos Gráclasse 38.
ficos S.A.
N.o 410.744 - Itabira - Itabira
de Seguros S.A. Corretagem e Ad-t
minislração - classe 33.
N.0.412.174 Pôsto Saci - Soe
ciedade Auto Abastecedora Comercial Importadora S.A. - classe 33.
N.° 414.011 - Gasóleo - Auto
Insto Gasóleo Limitada classe 33.

"NP 423.507 - T. M. Transportes . e Materiais de Construção Limitada - Arquive-se,
e•
.N.0 423.513
Metalúrgica Lafor
Limitada - Arquive-se._
.N.0 423.615.- Britcl Laboratorijes Inc. - Arquive-se.' ••
N.o 423.846 --- Sucos -Caxarigá
Indústria e Comércio 'Limitada
Arquive-se,
N.o 423.252 - Holiday Comercia:
e Importadora Limitada - ArEXEGENCIAS
quive-se.
N.o 424.742 - A. E. C. Agência
Lanson Pere & de Empregos Comerciais Limitada
N.o 236.016
Fils - Satisfaça exigência.
- Arquive-se.
N.0 404.825 - Representações
N.o 424.748 - Mrka II ConserA'go Limitada - Satisfaça exi- vação 1-11dro EIM'ica Limitada 'gência.
,
Aquive-se.
•
DIVERSOS
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE INTERFERENCI,A
Des
Usines
Chliniques
SocietéRhone Poulec (no pedido de resNot ifica çao
tituição no processo n.0 205.02) Reconstitua-se o processo:
Rio, 8 de janeiro de 1964
N.° 552.681 - Escritório TécniUma vez decorrido o prazo de
co Ramos de Azevedo Engenharia recurso previsto pelo artigo 14 da
Arquiteura Construções_ Severo e Lei n.0 4.048 de 29 de dezembro.
Villares S.A. • - Faça-se a apos- de 1981 e mais dem dias - para
tila retificando-se o nome da firma eventuais juntadas notificamos OS
e a sede para o municiiiio do Rio requerentes abaixo mencionados a
de Janeiro.
comparecer a êste Departamento
N.0411.935 - Materiais de Cens. a fim, de efetuarem .o pagamentti
trução Mapanga Limitada - da taxa final concornentes a expedição dos- respectivos certifica:
Aguarde-se.
dos dentro do prazo de sessenta
N.0 413.987 - Ondascope Indús, dias - na forma do parágrafo
tri ae Comércio de Rádios e Tele- único do artigo 134 do .Código da'
visores Limitada - Aguarde-se. Propriedade Industrial.
N.° 413.988 - Ondascope Indústria e Comércio de Rádios e TeleMARCAS DEFF.R'IliAS
visores Limitada - Aguarde-se.
•
N.o 422.358 - Tavaroit ProduN.o 425.188 - Di-Ademil - clastos de Petróleo Limitada - Ar- se 3 - Oiin Mathieson Chemical
quive-se.
Corpo ration.
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Np 432.752 - Solyentlack -,- N.o 433.268 - Vanpol - Saricia
N.o 426.128 - Micoflav - ZamN.° 420.660 - Pareciax - classe
Khatchilcian - classe 36.
Condoroil Tintas S.A. - Com bon Laboratórios Farmacêuticos Condoroll Tintas S.L. - Chi sse
NP 433.509 - Ilhéus - IndúsN.° 432.782 Phenomeno exclusão de Tintas em massa para S.A. - classe 3.
N.° 429.384 - Publifolha - Os- Joaquih Teixeira da. Silva Jr. ,St tria a Cmércio Santa Fé Limitada
Pousar.
- classe 41.
Filho Limitada - classe 1.
car Ginfas - classe 32.
NP 533.534 Guaposul - ViN.o 430.308 - Otab - Papelaria • N.o 432.872 -- Príncipe de Ga12s
EXPEDIENTE DA SEÇAO
Otalb Limitada
classe 38.
- _ costa Penna & Companhia _ nhos - Guapcsul Limitada DE 'PESQUISAS
classe 42;
classe 44.
NP 430.310 - Bosabond - BraN.0 432.920 - Eloxal Eloxal
Notificação
sil Oiticica S.A. - classe 4.
N.° 433.541 - Irap-aah - Casa
Químicos Limitada -,- •Machado
N.o 430.312 - Bosagel - Brasil Produtos
S.A. - c ZaSe 41.
classe 1.
Dia 6 de janeiro de 1963
Oiticica S.A. - classe 4.
N.o 433.569 - Maiaaand - JoaUma vez decorrido o prazo de • N.0 430.313 - Bosaset - Brasil
N.o 432.921 - Eloxal • loExal ry Abro.0 - classe 41.
recurso previsto pelo artigo 14 da Oiticica S.A. - classe 4.
Np 433.631 - Miara - Indús•
Produtos Químicos Limitada Lei n.° 4.048 de 29 de_ dezembro
tria de Sabão Tarnoyo Limitada
classe
46.
N.° 430.416 - Stampart - Sal..
de 1961 e mais 'dez dias - para
classe 46,
N.o 432.924 - Juan'Kopacky
eventuais juntadas de recursos., e vatore Afano '- classe 25.
N.° 433.693
Guardagnini Juan Kopocky Film do Brasil LiN.° 430.444 - Rectocetil - Opo- mitada - classe 8.
N.0 433.693 - Guadagnini do mesmo nãa se tendo valido nenhum interessado, ficam notifi- teráplca Nespa S.A. - classo 3.
N.0 432.942 - C. F. B. - Com,. Confecções Guadagnini Limitada
N.° .,.430.814,-A. P. S. P. Ar- panhia Fábio Hastas Comérciu e - classe 36.
cados Os requerentes abaixo men/
cionados a ccmparecer a êste De- mérios dos Profissionais de Im- Industriosa,- classe 3.
NP 433.705 -.Nossa Senhara da
partamento a fim, de efetuarem o prensa de São Paulo - Alfredo
N.0 432.954 - G. F. N. - Er- Hora - Padaria e Confeiftaria
FrÉtncisco
Martins
Marques
pagamento da taxa final concernesto da Silva Carneiro - Nossa Senhora da Hora Limitada
- cluasse 41.
nentes a expedição dos respectivos classe :32.
classe 32.
N.° 431.064 - Ponds - Chesecertificados dentro do prazo •da
N.o 432.955 Apex - IndúN.o 433.706 - Rancheiro sessenta dias -- n aforma do pa• brough Pond's Inc. - classe 48.
N.° 431.081 . - Feijatd - Produ- strias Químicas Apex Limitad *- Weston Quitnica e Industrial Lirágrafo único do artigo 134 do
mitada -- classe 46.
Código da Propriedade Industrial. tos Alimentícios Quaker S.A. -- classe 46.
N.o 433.854 - Ondalack - Conclase 41. •
N.° 432.969 Ursi Xavier - doroll Tintas S.A. - classe 1.
MARCAS DEFERIDAS
N.0 431.101 - Perboron - Com- Laboratório Licor de Cacau XaN.° 433.870 - Luizca - Wa/vier S. A. - classe 3.
panhia de Osasco - classe' 46.
grata Representações S. A. _
NP 399.019 - Sonopresse - SoN.o 433.096 - 35 - Auto Alas- claase 8.
N.o 431.135 - Caeareco -.Trol
cleté Scnopresse - classe 8.
S. A. Indústria e Comércio _ tecedora 35 Limitada - classe 47.. N.o 433.871 - Luiica - Wal• NP 400.234 - Desentec - De- classe 49.
N.°'433.017 - Mararnbia - Ma- gralz Representações S. A. sentec Desenhos Técnicos de Consrambaia Comércio de Ferro Limi- classe a .
•
Carla
431.173
Vesmar
N.o
truções Importa. e Export. Limitada -s cla'ssO 16.
Vesichelli - classe 8.
N.0
433.909
Glacoinet
- Mas
tada - classe 6.
N.0 433.041 - Mavitirn - LaN.0.431.226 - Café Seis de .Tu- boratório
deraira Giaconiat S.A. Ind. e CoMesquita
_Limitada
a-N.0 415.197 - Tarikofi
Tari- nho es" Maria Carlota Ferreira •- mércin - 'classe . 4.. classe 3.
kofl Limitada - classe 41.
classe 41.
No.
433.10
J.
F.
J.
Coelho
--s
'N.° 433.061
Stero - Eletro João de Souza Coelho Neto
, NP" 415.381 - Foca
TecelaN.° 431.506 - Emblemática - Acústica Limitada -- 'classe 8_
Eausino de Souza Coelho e Jorge
gem Nosa Senhores Aparecida Li- Milani & Baroni - classe 1. •
N.°433.100 - Mulher de Ma. Dias
claase 8.
andada
classo 49.
N.° 432.053 - Algcbon - Com- /andro
Watzon 1Vlacsclo ' - N.° 416.178 - Giant Snifters's panhia Paulista de ól eos Vegetais classe 32.
N.0 433.928 --- 'Treze - Auto.,
.-Karlov ske-SloNardlPodnik - classe 41.
N.0 433.118 - Sapebb 1:- servi- Mecânica • Treze Limitada
- classe 14.
NP 432.092 - Doravex
.PrO- ços de Assistência c Previdêneits classe 21.
N.° 433.929 -- Codispant - CoN.° 416.455 - Handy - Crina dutos Rocha Químicos r Farma- dos Empregados do Banco . do Bra- classe 32.
dispant Comercial Distribuidora
fields C. W. G." Limited - Outicos S.A. - classe 3.
- silN.o
433.121 -s Resegue - In- de Produtos Automotivos Limitada
classe 46.
NP 432.093 - Dragonon Prodústria Rosegue de Óleos Vegetais - classe 21.
dutos.
Rocha
Químicos
e
FarmaN.° 416.818 - Sudape -_iliroshi
N.o 433.946 Resoutex - TeS.A. - classe 2.
cêuticos S.A. - classe 3.
Kurihara - classe 8.
cidos
Ressoutex Limitada N.o 433.122 - Resegue N.° 432.094 - Rivotril - Peoa
N.° 419.319 - Represul - Repreclasse 23.
Farmae
dústria
Resegue
de
Óleos
Vegetais
dutos
Rocha
Químicos
sul Representações Indústria e Co. N.o 433.948 -- Mar de Moscou
S. A. - classa 4.
cêuticos S.A. - classe 3.
mércio S.A. - classe 50.
- Eugênio Monteiro - classe 41.
N.°
433.128
Irov
Indústria
432.488
Emblemática
N.o
N.o 426.034.- Bulmaster - ErN.o 433.950 - Mar de Moscou
Doceira Bauducco Limitada - Resegue de óleos Vegetais S.A.
nesto Kluthe - classe 8.
Eugênio Monteiro - classe 43.
classe
46
N.° 426.033 - Farquirae - Im- classe 41.
N.o 433.955
Janir - José Auportação Farquime Limitada NP 433.129 -- Irov Indústria gust odo Nas
c imento - classe 8.
N.°
432.571
Cipoasa
Comclasse 3.
N.o 433.949 - Mar de Moscou
panhia Industrial de Produtos de Resegu( de óleos Vegetais S.A. classa 48 iam exclusão de linas). - Eugênio Monteiro - classe 42.
N.o 426.039 - Coremex - Co- Origem Animal S.A. - cipoosa
N.° 433.141 - Mico - J. AmaN.° 433.962 - Tiro! - Calçaremex Artigs para Escritórios Li- - classe 41.
rim & Companhia Limitada - dcs Tiro, Limitada - classe 34.
mitada
claase,17.
Transfixo - classe 41.
N.0 432.598
N.° 433.970 - Iara - A Turra
Transfixo E letrônica Limitada N.° 433.149 - Gongaçari - Farah - classe 37.
N.o 426.042 - Parolar..- Lojas classe 8.
_
Compana
l-s de Cimento Portlar:d
Parolar Limitada
classe 8.
N.0, 433.972 - Indutil - InduNP 432.632 - N. S. do 6- Poty - classe 2.
, N.° 426.047 - Constantino - Cromadora Nossa Senhora do (5" NP 433.154 - Itacoloral - Ata- til de Tintas Limitada - classe 1.
Auto Mecânica Constantino Limi- Limitada - classe 5. ,•
NP 433.981. - Cacimba - Ca• laia Publicidade Limitada tada - classe 6.
cimba
Bar Limitada - classe 43.
classe
8.
N.o 432.676 Morumbi MeNP 434.015 - Prapoar - Pro-•
a N.o 426.048 - Constantino - rece Licciardi & Companhia - • N.o 433.160 - Camorim - Ca• dutos Químicos Farmacêuticos e
Auto Mecânica Con,stantino Limi- classe 39.
morziru IV:ganharia Limitada - D l stéticos Lochard Limitada' - tada -' classe 21.
clame 41.
N.° 432.687 -'Equiona-sLabo_
N.o 433.171 - Pegacal - ImGeyger S.A.- classe 3. permeabilizadora
N.o 434.02 1- Sem Limites _
NP" 42C - Zowar - SÃ. ratório
Abrott
Limitada
N.°
432.691
Boletim
Neuge.
lo Durand - classe 41.
Antôn
Comercial Construtora Zowar -- bauer - Ernesto Neugebauer S.A. - classe 1.
ProN.o 434.030 - Bemilho
classe
16.
Produloa
Stcm
N.°
433.203
Indústria Reunidas - classe a2.
dutos Alimentícios Reisa S:A.
Odontológicos
StoneyaLmipmoitaBdealo
N.° 432.731 - Ideologia Éco
NP 426.079 - Polibleico - Fláclasse 41.
vio Henrique Franco de Almeida Existência - Everardo Dias da classe 10.
N.o 434.235 -- Domínio - Elos
e Vitorio Postiglione - classe 16. Motta - classe 32.
ciada& de laticínios Domínio LiNP 433.21/
N.° 426.096 - Basmar - Inrüs. Limitada - mitada -- classe 41.
N.o 432.737 - Ortsac - Produ- Viação Campo Belo
tria Refratária Basmar Lmitada tos
NP 434.244 - Ravema - Rem?,
classe 50.
Farmacêuticos
e
Cirúrgicos
- classe 16..
N.0 - 433.124 --Rairipaf lax - ma Rovestimeitos Mármore LiMi.;
Ortsac Comércio e Indústria LiPlínio César Pestana -- classe 6. fada - classe 18.
NP 426.110 - Vespacar - Plag- mitada - classe 10.
Victória Gaggia
NP 434.245 - Maltino"- Casa
N.o 433.266
gio & C. S. P. A. - classe 21.
NP 432.740 .- Kazumba - Ins 'vara- Café
São Jorge Indústria e Oirei*
uv
Brasileira
Máquinar
N.° 426.111 - Vespacarro - dústria e Comércio de Peças para
Limitada
- alaga 48.
Piagigo ds C. S. P. A. - classe 21. Motores Limitada - classe 21. mitada - classe 6.
_
.
•
1 -

•

•

•
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N.° 434.247 Jusquimica - Laboratório JusquimiCa Limitada classe 3.
N.o 434.255 - Niatcx 50 - Dierberger Agro Comercial Limitada classe 2.
NP 434.362 Celma - Companhia Eletromecânica Celma classe 6.
ComCe'rna
N.° 434.334
panh i a. Ei .tromeeánica Celma
G.
NP 434.365 - C • l yna. -- Companhin Elí itromecânica Celma. classe 8.
N.° 434.366- Celma Companhia Eletromecân!ca Celma classe 11.
NP 434.367 - Cel.aa -- Compaphia Eletromed'hica Celma
classe 17.

DIVERSOS

N.° 424.860 - 424.864 - Laboratórios Lepetit S.A. - Aguardem.
NP 429.350 - Companhia Farmacêutica Organan do Brasil S A.
- Aguarde-se.
N.o 430.907 - 432.415 - 432.422
- Alberto Lundgren Tecidcs S.A.
- Aguarde-se.
NP 432.831 - Waldith Moscoso
Canto - Aguarde-se.
N.° 432.923 - Juan Kopecky
Filme do Brasil Limitada Aguarde-se.
-N.° 433.225 - Mofan Fábrica de
Novidades e Aparelhos Limitula
- Aguarde-se.
N.° 433.561 - S. A. Cotonificio
Gávea - Aguarde-sé.
N.o 433.647 - Pereira Júnior Cereais S.A. - Aguarde-se.
N.° 433.684 - 433.685 - 433.686
Química Industrial Medicinalis
NOME COMERCIAL DEFERIDO
S.A. - Aguarde-se.
N.o 433.852 - 433.855 - CemN.o 433.629 - Hubert Imóveis e
Administração Limitada - Hubert doroli Tintas S.A. - Aguarde-se.
N.o 433.922 - ECSA - S.A. ExImóveis e Administração Limitapansão Comercial. Sul Americana
da - (artigo 109 número 3).
- Aguarde-se.
INSÍGNIA DEFERIDA
N.o 433.820 - M. I. Limitada N.° 433.926 - Sodiprel Expansão
Ma i sen Imóveis Limitada - clas- Associada Limitada - Aguarde-se.
se 33 (artigo 114).
NP 434.238 -- Mercantil Pernão
Dias S.A. Importação e ComérNOME COMERCIAL DEFERIDO cio - Aguarde-se,.
NP 434.48'7 - 434.488 - Offset
N.o 432.874 - Companhia Urbanizadora São Bento da Lagôa Gráfica Seikel S.A. - Aguardo-se.
NP 434.489 - 434.490 - Can.
- Companhia Urbanizadora São
pintaria Triagem Limitada Bento da Lagâo - (artigo 114).
Aguarde-se.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
N°434.781 - Marien S.A. In• DEFERIDO
dústria e, Comércio - Aguarde-se.
N.°434.94 7- 434.948 - Lab.
•-fr NP 431.153 - Assessoria Juridi- Climax S.A. - Aguardem-se.
-ca e Social de São Paulo - Cleber. Giardino - classe 33 (art. 117).
RETIFICAÇAO DE CLICHÊ
NP 432.664 - E. B. C. Escritório Brasileiro de Contabilidade
Têrmos:
- Nelson Alcebiades Faucon NP
465.160 - marca Guanabara
classe 33 (artigo 117 n.° 1) .
de Fábrica de Abajur Guanabara
N.o 432.668 - Aguiar Goulart Limitada - classe 28, clichê pu
- Aguiar Goulart Administradora blicado em 22 de novembro de 1960
Limitada - classe 33 (artigo 117 para a classe 4
número 1).
Orlan Indústria Eletromagnética
NP 433.218 - Casa Sumaré - e Plástica Limitada - classe 8,
Jacques André Bennon - classe clichê publcaido em 21 de novem34 (artig 0117).
bro j:le 1960 para a classe 36.
NP 433.256 - Cine Paz - Associação Espirita Beneficente Doutor Adolpho Bezerra de Menezes
- classe 33 - (artigo 117). .
NP 433.280 - Edifício Lib:ral
Henrique Brenner e Samuel
Brenner - classe 33 (artigo 117).
N.o 433.394 - Cinetour - José
Nunes Ferreira - classe 33 (artigo 117).
N.o 433.821 - Maison Imóveis
Limitada - Maison Imóveis Limitada J.- classe 33 (artigo 117).
N.° 433.977 - Chipre Decorações
- Chipre Decorações Limitada classe 33 (artigo 11.5r) .
•

EXEGENCIAS

re.0 420.445 - Willi Henrique
Waldner - Satisfaça exigência.
N.o 433.623- Indústria Máquinas Lima S.A. - Satisfaç aexigência.
N.o 485.102 - Indústria e Cotaércio de Roupas Nopate,xLimitada - Satisfaca. a.vicènria

ro: 223.114; Kaiser - número; 239621
- organizada sob as leis do Estado
de Nevada. - Anc.ern-se as transfe•rências.
.Luchsinger - Madona Sociedade
•Anônima, Indústria de Adubos e Inseticidas - -pede para ser anotada
na marca: Trevo - número: 247.493
- a alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.

numero 438.131 - A alteração do
nome da titular. Anote-se a alteração
de nome.
MecanoplastSociedade Anónima
Indústria e COmé
rcio - Tranfseréncia para seu nome da marca: Rez
Zin -termo: 447.082 Anote-se a
transferência.

La Soudure Electrique Autogene
'-ocedes Arcos - Pede para ser
otada na marca: Chromend Rheinstahl Hanomag A. G. pede para ser • anotada na" marca: Ha- .úmero 157.841 - A alteração do
nomag H. - número: 264.626 - a nome da titular. Anote-se a alteraalteração do nome • da titular. - Ano- • ção de nome.
te-se a alteração de nome.
Mullins Manufacturing Corporation
•
. Laboratório Orbisflora Limitada - - Transferência para seu nome das
transferência para seu nome da .narca: marcas - Yougstown _Kitchens t Fosforolizin - número 264.732; -- número , 161.974; Youngstown Kitchens - número 160.469 - AnotemAnote-se a transferência.
BePaulsa
Bebidas Paulista So- se as transferência.
Ligia Companhia Industrial de Calciedade Anónima
transferência para
seu nome das marcas: Cubinha nú- çados - Pede para ser anotada ,na
mero: 227.431; Cubunha - número: marca Ligia - número 169.422 278.883; Cubita - número: 283.942. a alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
- Anotem-se as transferências.
Instituto Adventista de 'Ensino Vellozo Ci Filhos - transferência
para seu nome das marcas: Taça de Pede para •ser anotada • na marca:
Ouro - número: 280.620; Taça de C A:13 - número 202.363 - A
Ouro
número: 287.824. - Anotem- alteração- do nome da titular. Anotese a alteração de nome.
se as transferências.
r. Metalurgica Rio Sociedade AnôniIndústria e Comércio de Doces Anádia, Limitada - transferência para ma Indústria e Comércio - Pede', pa288.723. - Anote-se a transferência. ra ser anotada na marca: Riojato seu nome da marca: Anádia - número número 206.128 - A alteração do
nome da titular. Anote-se a alteração
• Molas No-Sag Sociedade Án-ônima
- Depe para ser anotada na marca: de nome.
Figura de Mola Sinuosa -- têrmo:... • Brindes Brasil Sociedade Anônima
296.640 - a alteração do nome da -- Pede para ser anotada -na Insigtitular. - Anote-se a alteração de nia Brindes -. número 209.735 A alteração do nome da titular. Ano.
nome.
•
te-se a alteração de nome'.
Rubilux Sociedade Anônima, Indústria e Comércio - pede para ser anoExigências
tada na marca: Lux - térmo: 298.353
- a alteração 'do nome da titular. Willys Motori, Inc. - Na transAnote-se a alteração de nome.
ferência da marca: 172.087 - PresAntónio Hino dos Santos - trans- te -esclarecimentos.
ferência para seu nome da ' marca:
Willys Motors. Inc. - Na transConfiança - têrmo:. 333.963. - ferência da marca: 191.848 - Preste
Anote-se a transferência.
esclarecimentos.
QIF
Química
Intercontinental
Willys Motors, Inc. --- Na trans- .
Farmacêutica Limitada transferência para seu nome da marca - Dozel ferência da marca: 198.213 - Preste
bieno - termo: 368.884. - Anote-se esclarecimentos.
a transferência..
Esrolko do Brasil Sociedade MÓLintas Publicidade Internacional Li- nima Indústria e Comércio , Na
mitada - transferência para seu nome. Indústria e Comércio - Na transfeda marca: Peça O Que Quizer - rência da marca: 152.720
Cumpra
Um Programa Nelson Vicente - têr- a exigência.
mo: 429.709. - Anote-se a transfeLuiz Palladino - Na transferência
rência.
da marca: 201.673 - Cumpra a
Expediente da Seção de Transferência
exigência.
Molas No Sag Sociedade Anônima
e Licença
M. A. Malavasi Sciarri Na
- Pede para ser anotada na marca
transferência
da marca: 242.996 -Transferência e Alteração de Nome No Sag - térrno 433.150 - A Cumpra a exigência.
de Titular de Processos
alteraçâo do nome da titular. - AnoConfecções Melba Limitada -Na
te-se a alteração de-nome.
transferência da marca: 265.58 T ,
Rio, 6 de janeiro de 1964
Americano Comércio Indústria de Cumpra a exigência. SIR James Murray do Brasil
Sociedade Paulista de Artefatos Me- Produtos Alimentícios Sociedade Anôtalúrgicos -. Sociedade Anônima - nima - Pede .para ser anotada na Sociedade Anónima - -Produtos Fartransferência para seu nome da paten- marca - Roceiro - -térmo: 435.213 macêuticos - No pedido de alterate número: 57.776 - privilégio de in- - A alteração do nome da titular ção do nome do registro 235.721 venção. - Anotem-se as seguintes - Anote-se a alteração de nome.• Cumpra a exigência.
Hercules Sociedade Anónima In- Regencia Indústria' •cle Artefatos de
transferências: 1: de Jaroloux A. G.
- para Anoto! Kagan; 2 - dêste dústria e Comércio de Calçados e Madeira Limitada - Na transferénArtefatos de Borracha - Transfe- cia do têrino número 429.687 último, para o requerente.
• FMC - Corporation - pede para rência para seu nome das " marcas: Cumpra a exigência .
têrmo: 436.403; Malaio
ser anotada na patente; 56.376 - Golias
Laboratórios Parke Davis Limitada
privilégio de invenção - a alteraçã - trmos: 436.414; Queen Shoes
Nopc didci de averbação de conde nome da titular. - Anote-se a al- térmo: 436.418; Hong-Kong - • ter- trato das marcas de. números:
mo: 436.419; Moicano --- têrrno: 173.634 -- 158.259 -- 158.527 -teração de nome.
Willys Motors, Int - transferência 436.421 -- Patente - termo:
160.613 -- 163.153 -- 163.845 -para seu nome das marcas: Aeroace 436.422. - Anotem-se as transfe- 165.296 -- 165.457 -- 165.458 -rências.
-- número: 160.635:. Aerolark - nú169.356 -- 170.256 ---• 170.708 -mero: 160.636; Rural
número:
171.019 -Americano Comércio Indústria de 170.709 -- -170.965
MBA - número: 174.357; MBA - Produtos Alimentícios Sociedade An6- 172.708 -r-174.249 -- 175.124 -Rural - número: 174.358; Overland nima - Pede para ser anotada no 176.150 -- 178.571 -- 178.572 -- número: 217.40; W:Ilys - núme- rtr/o - Granja São Pedro - termo 180.958 -- 186.653 -- 190.097 -,•
n• n•

Quinta-feira, 9

DIÁRIO OFICIAL (Seção in)

-%1

Janeiro de 1964

-a

N. 429.679 - Alberto de Castro
190.678 -- 194.823 -- 195,892 -N.° 930.674 -- Cia. Santo Amaro
N. o 431.673 - Anibal Ferrein
de Automóveis.
197.223 -- 197.287 -- 199.940 -- Cunha.
Jaeobsen.
N.° 430.697 - David Medeiros.
199.943 -- 199.9444 -- 200.946 -N.° 431.674 -. Ilelmuth Miei§
N.° 429.698 - Licores Mitjans S. A.
N. o 430.749 - Chacrinha Pu- hom.
201.401 -- 201.745 -- 203.707 -N.° 429.710 , - Editora Augusta Ltda.
213.251 -- 217.084 -- 218.920 -N. o 431.675 - Aimoré Comén
Ns. 429.801- 429.802 -- 429.806 blicidade Ltda.
220.226 -- 220.883 -- 223.276 -- - 429.808 --429.810 - 429.811 N. o 430.941 - Sul Americana cio Indústria Ltda.

224.236 -- 226.924 -- 229.092
429.812 - 429.813 - 429.814
235.445 -- 238.797 -- 242.011
430.030 - 430.034 - 430.035
242.420 -- 243.154 -- 243.226
430.037 - 430.038 - 430.040
-- 245.186 -1. .4S'6213.226
430.042 - 430.093 - 430.044
245.186 -- 245.325 -- 245.409
430.095 -- 430.049 -7- 430.050
246.814 -- 246.817 -- 248.817
430.053 -- 430.055 -- 430.056
248.428 -- 248.429 -- 250.267
430.057 -- 430.482 --. 430.486
250.749 -- 253.400 -- 253.832
430.487 -- 430.491 -- 430.493
430.494 -- 430.495 -- 430.891
254.258 -- 254.259 -- 254.260
430.892 -- 430.896 -- 430.897
254.261 -- 254.513 -- 255.338
430.899 -- 430.901 -- 430.903
257.518 -- 257.524 -- 266.099
131J.iU0
430.904 -- 430.905
26;5.928 -- 266.929 -- 267.701
430.910
430.911
430.913
271.811 - 272.742 - -275.753
430.915 -- 430.917 -- 430.918 -277.911 - 279.846 - 281.246
281.247 - 284.165 - 275.753 - 430.919 - Alberto Lunclgrvn Tecidos
281.247 - 284.165 - 284.167 --- S.A.
289.257. • - Apresente os clichês.
cioaal de Loteameutus. •
N." 429.961 - 1r,.86-1 - Cia. NaPirigás do Brasil Sociedade AnóN." 429".903 - Mercearias Nova Era
nima - Na transferência dos tèrmos: 457.688 - 457.689. - Cumpra Ltda.
isi." 129.922 - Imobiliária e Admia exigência.
nStracio. a Sansil Ltda.
N.° 429.957 - Produtos Alimentícios
Diversos
C.alinti, Ltda.
Companhia Fabricadora cie Peças
N." 429.975 - Cia. Adm:nistradora
Sociedade Anónimr. - No pedido de Sole,.
N." 429.999 - 13ur e Restaurante
averbação de contrato da marca
252.829 •-• Anote-se, mediante apos- Boreal Ltda.
N." 430.073 - Lásaro Sosman.
tila, o contrato de exploração a faNs. • 430.079 - 430.080 - 430.081
vor da Companhia Fabricadora de
Peças Sociedade Anónima - Já aver- - 430.082 - Editora Lar Feliz S. A.
N." 430.099 - l'enep:ast Comércio e
bado no registro anterior: 153.902.
Ind. de Plásticos Ltda.
Winthrop Products Inc. r•Iope,N." 430.101 - Manufatura de Brindido de apostila da marca 281.329 quedos Jonidc Ltda.
•
- Anotem-se, mediante apostila.
N." 430.102 - Nbn-Sisas Alimentícias
1 - o cancelamento da averbação de Arfi Ltda.
contrato de exploração a que se reTapeçaria MobiliaN." 930.103
fere a apostila datada de 16 de abril dura do Lar Ltda. •
de '1963: 2 - averbação de contrato
N." 430.104 - Karl Bulei.
e contrato suplementar de exploração
N." 430.115 - Marmobras Indústria
registrados b. 6° ofcio de Registro e Comércio de 'Mármores Ltda.
de Iltulos e Documentos da cidade
N.° 430.243 - Gránilite e Materiais
do Rio de 'Janeiro, sob o número de
Ordem 11.879, no Livro F. 42 do para Construções Guanabara Ltda.
N." 430.251 - Licores Mitjans S. A.
Registro Integral, em 16 de abril de
N. 430.330 - Armarinho Boutique
1962, a' favor. de The Sydney Ross Cupido
Ltda.
Co, já anotados no registro anterior
N.° 430.394 - Z. Rezende.
153.186.
N.° 430.437 - Conter Construções e
Winthrop Products Inc. - Nope- Comércio Ltda.
dido de apostila nas marcas:
N.° 430.439 - David Lewis.
282.716 - 286.411 - 286.498 N.° 430.497 - Waldemar Xavier
286.500 - Anotem-se, mediante Bezerra.
apostila: 1 - o cancelamento da
N.° 430.502 - 430.503 - Elétrica
averbação de contrato de exploração Benfica Ltda.
a que se refere a apostila datada de
N.° 430.507 - Igreja Evangélica
8 de agósto d. 1963; 2 - a aver- Assembléia de Deus em Rio Claro.
bação de contrato, e contrato supleN.° 430.511 - Sebastião Luiz de
mentar de exploração registrados n- Oliveira Cia.
6° ofcio de Registrc, de Títulos e
N.° 430.571 - Apta S. A., Agro
Documentação da Cidade do•Rio de Pecuaria Técnica e Administradora.
Janeiro, sob número de Ordem ..
N." 430.576 - Agência Stefani Ltda.
11.879, no • Livro F. 42 do Registro
N. 930.589 - Telepublix S'. A.
Integral em 16 de abril de 1962, a Propagando.
favor de The Sydney Ross Co., lá
N." 430.616 - Organização ,Brasil
anotados no recjirtro anterior núme- Artigos de Viagem Ltda.
ros: 155.526 - .158.611 - 158.619
N." 430.622 - Turinvestil Turismo
e 158.566 respectiVitIllente aos regis- e Investimento Ltda.
N. 430.628 - Reynor de Campos
tros.
Nini.
N." 430.636 - Rudolf Eugen Hel=
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
bling.
RECEPÇÃO
INFORMAÇÃO E
.
.
Fábrica de Artehitos.
EXPEDIÇÃO
N."430.644
Arte'( S. A.
N" 430.652 - Esther de Jesus JoaARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
DE MARCAS
.. .430'.654 - Rodezir Martins.
Da 6 de janeiro de 1963
• N
N." 430.658 --- João Botelho Neto.
N. 430.659 - João Botelho Neto.
•(Ficam os processos abaixo mencionaN. 430.660 *- Adelaide Martins de
dos arquivados).
Paiva. •
N. 430.667 - 430.668 - Jobirco
-N.' 426.912 - Internacional News
Comércio e Administração S A,
Ltda.

de Terras S.A.
N. o 430.945 - Berenice Wqueira Silva.
N.° 430.951 - Bordados do Sul
Ltda. ,
N.° 430.979 - Fábrica de Móveia Boa Visita Ltda.
N.° 430.992 - Fevelon Nonato
da Silva.
N.° 430.993 - Maria do Socorre
Lager Gonçalve s.
N.° 430.996
Moinho Sete Irmãos S.A,
N. o ,430.997
•Floriano Caril
Filho.
Geny Ferreira
N.° 430.998
Duarte.
N.° 430.999 - José Mendonça
Alvares da Silva.
N.° 431.000 - Eletaitinica Maringá Ltda.
N.° 431.028 - Ubil União Brasileira de Imóveis Ltda.
N.° 431.098 - Cral Corrêa Ribeiro Administrações Ltda.
N. o 431.113 - Wenceslau Penna de Moraes.
N.° 431.115 - Silvio Pecnoli
Jr.
N. o 431.116 - Brasilona S.A.
nIdústria de Materiais de • é'r!cção.

N.°,431.117 - 431.118 Armando
431.119 - 431.120
Cecanechin.
N. o 431.121 - Arquivos Brasileiros de Oftalmologia.
N.° 431.132 - Thor Ind. e Comércio de Roupas Ltda. Alaur1 Color LiN. o 431.139
mitada.
N. o 431.152 - Koma Seno.
N. o 431.184 - Emp. Paraíba
Antoviária Ltda.
N.° 431.194 - Comercial 'Auto
Serrana Lda.
N. o 431 205 - Representuoes
Mimar Ltda.
N.° 431.218 - Geraldo J. Aimeida.
N." 431.239 - Confecções Sand
Ltda.
N.° 431.240 - Elvino Malagoll.
N.° 431 277 •- Garrai S A.
Imobiliária e Co mércio.
Garrol S.A.
N. o 431.278
Imobiliária e Co mércio.
N. o 431:308 - Clube Sino e Libanes do Rir' de Janeiro.
N o 431 317 - Licinio ,firé
Araújo.
•
N. o 431.321 - José Fares florges.
N.° 431.347 - Materiais para
Construcões Beira Mar Ltda.
N.° 431 384 - Comercial de
Ferragens 1ilco Ltda.
N.° 431.389 - Anodização tinida Ltda.
N. o 431.616 - Paulo Mario Mattos Sárnpaio.
N. o 431.617 - Rubem José 3ennaton Vieira.
N.° 431.631 - Calçados Ilak Limitada.
N. o 431.669 - H. GiOcomoni &
Cia.

N.° 431.670 - Nery Simão.
N.° 431.671 - Rocha & Portkla
L. , . •r .4

1.;

N.° 431.691 - Fadina Móveis
e Esquadrias Ltda.
N. o 431.693 - Comercial Soma.
co Ltda.
N.° 431.704 - Gesco S.A. Co.
mercial e. Industrial.
N.° 431.714 - Ginásio Sãci
Borja.
N.° 431.751 - Everton Henri.
que Maudonet.
N. o 432.038 - Raphael Serrova
& Cia. Ltda.
N. o 434.201 - Comercial e Em.
portadora Socian Ltda,
N.° 434.605 - Meias Kelly Limitada.
N. o 435.224 - Miguel Aguilera
Sagarra.
N.° 435.800 - Artefatos de B o rracha Sambor Ltda.
N. 436.219 - Fotolitos Graphi3
Ltda.
N.° 436.234 - Soe Abastecedo
ra de Gasolina e Óleos Comandita
pot ações Sagol.
N.° 436.732 - Restaurante Gd,
ental Ltda.
N.° 442.9.36 - Laticinios W',11eit
Ltda.
N.° 443.636 - Paranapeças S. A.
N. 443.737 - Emiliano Triguern

N. 443.893 - 443.896 - José Paulo
de Andrade.
N." 444.405 - Ofitecnica Máquinas
de Escritório Ltda.
N." 444.497 - Pedro Carrer.
N." .444.526 - Affonso Martins Por.
tella.
N. 444.682 - Constáncio da Rocha
Lima.
N.` 444.811 . - Agência Alhambra
Ltda..
N. 445.220 - Bar Lanches Moema
Ltda...
445.242 - Editora Janne Ltda.
N." 445.396 - Manoel Mendes.
N.° 445.421 - Chiarei Ltda. Cia.
Nacional de Bens.
N. 445.490 - Istvan Marton.
N.° 445.580 - Rádio Difusora Ri.
nópolis Ltda.
N." 445.582 -- Distribuidora Cai fiz
..
LAtudNNtao."
445.588
Máquinas Práticas
.máticas M. P. A. Ltda.
445.662 - Gráfica Editora
bambe Ltda.
N.° 445.673 - Muller's Foto Studio
Laboratório Ltda.
•N." 445.695 - Fonseca Coelho Ltda.
N." 445.785 - Bianchi c Cavaton1
El Cia. Ltda.
N." 445.795 - Clorotécnica S. A.,
Equipamentos para Ind. Quiinicas.
N." 445.860 - A Serviçal S. A.
Técnica e Comérc:o.
N." 445.882 - Eletro Mecánics
Tibur Ltda.
N." 445.927 - Silbran Engenharis
Arquitetura e Construções Ltda.
N. 445.935 Qbse Organização •
Brasileira de Serviços Especializados en
Propaganda Imprensa e Administraça4
de Imóveis Ltda.
Ramona Pelaez Ro:
a° 45.938
driguez de Lucas.
N.° 445.941 - Maran Indwtrial •
Importadora Ltda.
445.952 - A Precifer Terrainern
taria e Mecânica de Precisão Ltda.
1
Arquivent-se os processos.
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• N9 419.831- - Guvnoplac - classe •N.° 425.107 --- Ajuda-me a Vivg
N.° 430.823 - Agripon - Classe
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
DAS SEÇÕES REPUBLICADO .POR 16 - Viadcrair-Mosconi - Com excasse 32 - Maria Elisa de Oli- 21 - Pontal Material Rodante S.A.
clusão do armações para mesas, pias veira.
TEREM SAÍDO COM
•
-- Com axe/Lista° de
alavancas de •
eI balcões de cosinha.
INCORREÇÕES
N.
°
426.778
-Anglotilprocess
cámbio e mancais de rolamentos.
149 414.286 - Butal-Sedin - clas- classe 23 - Indústria Gasparian
se 3 - Lecicn Laboratório de EspeNotificaçcío
N. 0 430.037 - True- Color I- Sem direito ao 113 oexclusivo'da excialidades Cientificas Ltda. .
Classe
8 - American Optical Com- 'pressão
7Proccss"
isoiadazuentc.
149 419.533 - L. L. - classe 42 de janeiro de luus
Engarrafadora e Distribuidora de Be- N.° 427.074 - Engenharia Album pany.
•
•
N.°. 431,168 --• Nortista - aasser
Uma, vez decorrido o "prazo de re- bidas L. L. Ltda. Com excluaão da União dos Estudantes Universitários
Sergio de Martini.
1- classe 32
curso previsto pelo artigo 14 da Lei ,de álcool. •
1 -- Vittório Cimino.
-1.
n9 4.043, de 29 de dezembro de 1961,
4i9.552 - La Vernon classe. ! N° 418.674 --- Café Furian - elase mais dez dias para eventuais jun- 36 --Carlos -Chigaglione - Com ex- 'a c41 - Pedro Furlati.
Restauração de processos
tadas de recursos, e do mesmo não clusão de sobretudo.
I. N° 118.184 - 1VIetista - classe 7
se tendo valido nenhum interessado,
1 - Metalúrgica TiMboense S.A. N.°
419.708
Cosmopolita
clasN. 0 396.750 - Audax - Classe
ficam notificados os requerentes abaiCom exclusão ele caldeiras a vapor para 50 - Audaz Contabilidade g Admise
8
Metalúrgica
Paulista
S.A.
xo mencionados a comparecer a êste
n tr.
s aç
ã SoA. . - Co
d o a restouDepartafnento a fim de efetuarem o Com exclusão de máquinas para corta: fin. cgricsurs.
nce
st
pagamento da taxa final concernen- frios, carne e pão.
N.° 418.849 - Imedia - classe 43 ração.
tes a expedição dos respectivos cerNoc-éte Monsavon L'Oreal.
N.° 419.845
D'A dclasse
tificados dentro do praoz de sessenta
N°,419.057'- O Dia - classe 32 Restauração de titulo de estabeleci38
Indústria
:de
Papéis
D'Andrea
dias na forma do parágrafo único do
- Emrresa Editora "O Dia" S.A. ,
mento
artigo 134 do Código da Propriedade Ltda. - Com, exclusão de
Editora Abril N.° 419.059
r6o.
Industrial.
Editor-a "Abril Ltda.
N.° 392.322 - Assistência TécN.° 420.077 - Nutriton •- claíse classe e32
N.° 419.1178 - Serviço de Publi- nica Contábil (Asteca) - Classe 33
MARCAS DEFERIDAS'
•
41 - Cia. Harkson Indústria e Co.
cações - ' classe 32 . - Centro 'das In- - Alberto Gonzales Carpinteiro mércio "Kibon".
• N9 328./283 --- Polak Schwarz
Concedo a restauração.
N,° 420.215 - Jacoberg - class:e dústrias do Estado de São Paulo.
N.° 419.199 - A.G.B. - classe
classe 1 - Polak & Svhwarz Essên- 1 - Jacoberg Comercial Importação e
•
elas S. À.
49 - A. Çerinari Brinquedos.
. Insígnia Comercial deferida
claase 11 Expectação Ltda.
• 'N9 238.615 - Cyklop
N.° 419.266 - Dentoplast - classe
N.°
420.331
M
X
classe
1
Cyklop Gesellschaft Emil Hof10' - Indústria Dentoplast OdontolóN ° 421.2451 - "M" - Classe 23
fmann - Com exclusão de capsulas - Thomaz Giordano - Com exclusão gica Ltda.
•
Periard Ltda. - Art. 114.
de dedais de matais, ferro de engomar
de fechamento.
Join - - Classe 11
N.° 396.078
N 9 331.299- E. Merck - classe 2 •não elétrico, punhais" e viadutos de
N.°
424 183 - Classes 6 - 8 e
- Emanuel ' Merck • Offene Handeys- ferro.
- Usina Metalúrgicj-joinville S.A. 33 - Centrais Elétricas ' de Minas
gesellschaft.
N.° 420.382 - Na Bâca do Globa
N. 0 403.233 - Lojas Jardim - Gerais S.A. - Art, 114.
•
N*351.112 - Interaço • classe 11 - classe 32 - Empresa Jorpalistica Classe 36 - 36- - Alberto José - Técnica Importadora Interaço Li- Brasileira S.A,
Se mdireito ao uso exclusivo da paFrase de Prop4anda deferida
mitada - Com exclasão'de alfanges,
N.° 420.383 - Arte Ciência e Cul- lavra "Lojas".
.•
engrenagens para eixos de comando tura - clalsse 42 - Empresa Jorna1.4 o 390.930 - Caipira - Classe
N. o 400.142 - "Elgin" a pioneide válvulas e para eixo de manivelas. lística Brasilelira S.A.
ra na fabricação de máquinas zig-zag
N9 351.121 - Ror-Brake Brasil - N.° 420.392 - Petinos - classe 44 [ 41 - Moinho Santo Rosa Ltda.
1 N.° 381.686 - Planalto - Classe da América Latina - Classes 6 e 33
classe 21 - Ror-Brake Brasil Auto. peças Ltda. - Sem direito ao tisk) - (Icondor S.A, Indústria e Ca, 40 - 1nd de Móveis Planalto Ltda, - Elgin Fábrica de Máquinas j de
exclusivo da expressão Brake Brasil. mércio.
FG - Classe 6 Costura S A. - Art. 121. •
N.° 338.463'
N9 356.563 - Fortécnica - classe
N.° 420.585 - A 'Vanguarda - - 1Zelzmentos FG Ltda.
8 - Fortécnica Fornecedora Paulista classe 32
N. o 425.363 - "3 Fazendas" Obai
José -Ferreira de Figuel:
Técnica Eletro-Hidráulica Ltda.
428.571 - Jolufernp - Cias- isto is caninha '- Classe 42 do
%e 5 - Joluforio S.A.• Importação niero 6 Cia. Ltda.
Art. 121,
N9 354•.193 - 2 Aanos de Tonel
N.° 420.656 -, Dacolin - classe Industrial e' Comércio..
(Tatuzinhoy= classe 42 - D'Abronzo & Cia. Ltda. - Substituindo-se 1 - Condoroil Tintas S.A. - Com
Nome comercial deferido
Leacril - Classe
exeinsão de tintas em massa para pou- • 140428644
cognac por conhaque.
ear.
23
A.C.
S.A. Applicazioni ChiN. o 418.731 - Casa Azul Come,
1n4-9 349.676 - Jaçaná classe 43
N.°
Hadrich - classe 6 mich e S.P.A.
•- Fábrica 420.675
Baré Indústria , Amazotiveis Ltda. - Casa Azul ComestiN.°
428.704
Hospitalar
Cias- Vva. Luiz Hadrich & Fios Ltda. nense de Babidas S. A.
veia Ltda. - Art. 109 n.° 3.
N9 352.525 - /ntraregional - clas- Considerando-se 'como integrantes as se 2 - Ciprons Comercio ' e InciásN. o 419.265 Indástria Dentotria de Produtos Naturais e Sintetise 21 - Intraregional importaa.ão c partes de máquinas.
exportação Geral Ltda.• '
plase Odontolegica Ltda. - IndúsN.° 491.427 - Brasil Chic - classe' cos Ltda.
- classe 16 40 .... Móveis Brasil Chie Ltda. --; N o 428.711 - Itoron5 - Classe' tria Dentoplast Odontolágica
N9 362.686 - Esíabilit - Wellit Material Isolante S. A. -- Seni direito ao uso exclusivo das pa"37 - Oliveira Sfeir 6 Seb Ltda. - Art. 109 n. o 3.
Com exclusão de painéis para inteN.° 429.008, - Lamar - Classe rríal do Nordeste Ltda. - Progresso
lavras "Brasil"- e "Chic" isoladamente.
.
riares.
N.°
N. o 420.389 - Progresso Indus420.155
Lavanderia
São
Pau.
54, - Decorações Lamar Ltda. 371.140
American
Standard
.N9
' classe 15 - American Radiator & lo - classe 36 - Lavanderia São Com exclusão de tecidos - para corti- Industrial do Nordeste ,Ltda. - ArStandard Saiaitary Corporation •- Paulo Ltda. - Com exclusão de ao- nas e decorações.
tigo 109 n.° 3.
Sem direito ao uso • exclusivo da pa-,bretudo.
N. 0 429.178 - Ionka - Classe
N.° 420.493 Benzenex Compalavra.American isoladamente.
N. 271.910
A Eibar - cIlasse 6 3 - Indústria Brasileira de Produtos nhia Brasileira de Inseticidas - ciasN9 372.035 American Standard i ...._ Máquinas de Coser Alfa S.A. - Químicos S.A.
ses 7 - 2 - 4 -41 e 45'- Ben- classe 11 - American ; Radiator iConsid„„do-se partes integrantes os
N.° 429.580
Sanjuta
Casse zeria: Companhia Brasileira de TeseAnd Standard Sanitàry Corporatior seus pertences.
24 - San juta Comercial de Sacaria -ticidás - 109 n.° 2.
- Sem direito ao uso exclusivo da .
palavra Anierican - isoladamente. 1 N.° 420.912 -- Renaux - claise 23 Limitada.
N9 372.207 - Turfe Infantil __+- Fábrica de Tecidos' Carlos Renaux
N.° 429.843 -- Directronic - Título de estabelecimento deferido
classe n9 49 -- Coluna Sociedade EM,- S.A.
I tóra Uda..
i• N..° 420.928 .- Suledy - classe 11 Classe ' - Elevadores Schindler do
N ° 344.485 - Ao \ Joca
ClasN9 '3'78.387 - 0olorex
--: classe 8 - - Suledy Comércio e Representações Brasil S.A.
' João Zernik - Com exclusão de cai- s,A
.
N.° 429.844 - D¡rectronic - ses 6 -8- 11 -7 33 - 39 e 21
xas registradoras de dinheiro.
Classe 8- Elevadores Schindier do - Fernardo Nigro - Art. -117 ;n. 1
N.° 421.204 - - classe Brasil S.A.
N9 378.746 - Nicholsdk'e LampaLaminac
nas classes 6 - - 11 - 21 gh ter - classe 42 - J. & W. Nichol- 11 - Laminac S.A. Produtos Metáli33 e 39
.
son d; Co. Limited.
j cos - Com exclusão de camisas para N. 0 429.858 - O Comerciante -.
0419:626
Géa
N
Casses 16
N9 383.903 - Pitangueiras.- elas.- :cllindrOs •e trilhos e peças lam1nada. Classe 32 - Ernesto Zdanowski.
se 42 - Bar e Bilhares /Mangueiras i N.° 421.431 - Regiscaina - claàs .- .N. 0 430.619 - Der'mokin - Cs- •ga. 32 - Gea Plantas e Jardins LiLtda. -.Com exclusão de g1nger-ale.13 - Laboratório Regius Ltda.
'• se 48
Proguima Produtos uimicos mitada - Art. 117 n. o 13.
.149 402.605 -• Iara - classe 11 Cianocaina
dasIrajá
•
N.° -421.560 = Lojas Riachuelo
.
,
S.A.Manoei Alfredo Dias Pinheiro - Com} N.° 421.544 ••••V.;
exclusão de carrinhos metálicos de 5c' 3 - Instituto Biológico Heir S.A' ' A N o 430,653 - Crina - - Claget, 12 -22 -23 . - 24;mão para transporte de cimento e seN. 421.532 - Otobel - classe 3 Classe' 28 - Crinaplast. Indústria de 3/ - 34 - 36 e 37 - Companhia
- Laboratório Sedabel Ltda.
melhantes.
•
- Crinas Plásticas Ltda.
Distribuidora de ' Tecidos Riachuelo
• N9 386.481 - Polli - classe 40 - N.° 423.530 - Opera - classe 8
Arma Sassone Corsl, •
N,° 430.686 - Agrimurb
N.* 42/.561 - Lojas Riachuelo"- Alfredo Oliva.
ClasN9 401.871 - Abaete - classe 42 - N.° 425.436 - Diplomata - class? se 16 - Jo-e Baccarelli.
- Art. 117 n.° 4.
Ingo Elmar Neutig.
31
N ° 430.813 - Apib Anuário atos Classes 12 - 22 - 23 - 24
149 414.477 - Rate - classe 8 - 47 - Pôsto de Serviço Diplomata Ltda.
Profissionais de Imprensa do Brasil - 34 - 36 e 37 - Companhia Dis-,
Rate Revendedora de Artigos de Vou- - Com exelusão de parafinas.
Classe 32
Alfredo Francisca tribuidora de- Tecidos Riachueld
Caclor e Elétricos Ltda. - para os N.° 425.060 - Picarelli •- c/asse
Martins' Maruues
Art. 117 n.° 1.
Ikrtigos descriminado, • 41 - J. A. Picarei] ;•

DIÁRIO OFICIAL (Seção NI)

Quinta-feira, 9
N.° 421.562 - Lojas Riachuelo
Classes 12 - 22 - 23 - 24 31 - 34 - 36 e 37 - Companhia
Distribuidora de Tecidos Riachuelo
Art. 117 n. 0 1.
N.° 421.563 - Lojas Riachue
- Classes 11 - 22 - 23 - 24 31 - 34 - 36 e 37 - Companhia
Disctribuidora de Tecidos Riachuelo
- Art. 117 ri.° 1.
N.° 421.566 - Lojas Riachuelo
- Classes 12 - 22 - 23 - 24 31 - 34 - 36 e 37 - Companhia
Distribuidora de Tecidos Riachuelo
- Art. 117 n.° 1.
N.° 422.168 - Edifício Alvorada
- Classe 33 - Chulas Fajwel Naparstek - Art. 117 n.° 1.
N ° 424.059 - Fazenda da Providência - Classes 19 e 42 - Antenor Lopes de Oliveira - Art. 117
n. 0 1 - Substituindo-se a classe 33
pela 19.
N. o 424.128 - Relias - Classe
38 - Oficina Mecânica Hellas Limitada - Art. 117 n.° 1 .
N.° 355.804 - Cisne - Classes
33 e 41 -- Cisne Textil S.A. Indústria e Comércio - Art. 117 rt.° 1..
N. 0 402.655 - Serralheria Jacaré
- Classes 5 - 11 • 40 - Antônio
D'Alvaro - Art. 117 n.° 1.
N.° 402.846 - Joalheria Guanabara - Classes 13 - 33 e 11 Mojzesz Hamar - Art. 117 n.° 1
- incluindo-se a classe 11. s
N.° 414.489 - Edifício Mercúrio
- Classe 33 - Empresa ' Mercúrio
de Marcas e Patentes Ltda. - Artigo 117.
N o 418.876 - Bar e Restaurante

Príncipe da Barra - Classes 41 43 e 43 - . Bar a Restaurante Príncipe da Barra- Ltda. - Art. 117
n.° 1.

N. 0 425.361 - Expresso Marilleme - Classe 33 - Lima 6 Morfinas Ltda. - Art. 117 ri.° 1. -

N.* 386.420 - Deslumbre Classe 23 - Comércio g Indústria de
Tecidos Deslumbre Ltda.
N. 6 388.034 - Long-Life Classe 9 - Indústrias de Artefatos
de Aço Long-Life S.A.
N.° 392.475 - Votoran - Classe 34 - Cotonifício Nossa Senhora
dos Remédios S.A.
N.° 392 476 - Votoran - Classe 37' - Cotonificio Nossa Senhora
dos Remédios S.A.
N.° 402.796 - Judy Bond Classe 36 - Judy Bond Inc.
N.° 402.882 Zelite ‘- Classe
36. -- Antunes Carvalho 6 Cia. Limitada.
N ° 402.905 - Cherry - Classe
8 - IndKstria Eletrônica Cherry Li_
mitada.
N ° 402.922 -- Ribeirão Preto Classe 41 - Açougue Ribeirão Preto Limitada.
N.° 402.923 - Pedra da Bahia
- Classe 4 - Imagens Bahia Ltda.
N ° 402.952 - Marina - Clame
21 - Marília Automóveis S.A.

N.° 403.083 - União - Classe.
1 - União Técnico Industrial Ltda.
N.° 414.441 - Principe - Classe
8 - Produtos Sonoros e Musicais
Principe Ltda.
N.° 414.469 - Milano --- Classe
6 - Manoel Ambrósio Filho S.A.
Ind. a Comércio.
N. 0 414.486 - Sissi - ClasaSe 49
- Waldemar Samuel.
N. 0 418.438 - Birigui - Classe
41 - Btrigui óleo Ltda.
,N.* 418.974 - Brasil - Classe
41 - Caca de Cernes Brasil Ltda.
N.° 419.015 - Brasileira Claase 27 - Trarabusti IndKstria Brasileira de Artefatos de Fibras Ltda.
N.° 419 ..162 - Caruaru - Classe 41 - E. Serodio.

MIO

EXIGÊNCIAS
Luitpokl Produtos Farmacêuticos
Ltda. - Junto a marca n.° 271.239
- Apresente clichê.
N. 0 400.471 - Navegação Aérea
Brasileira - Cumpra a exigência
Publicado erradamente com o despacho de Indefrido.
N.° 420.315 - Tiete Engenharia
e Comércio Ltda. - Cumpra a exigência - Publicado erradamente com
•
o despacho de Indeferido.
N.° 421.340 - Interplasti? . S . A .
Indústria e Comércio - Cumpra a
exigência.
Publicado erradamente
com o . despacho de Indeferido.
N.° 421.571 - Minco Mineração
Indústria, e Comércio Ltda.
Cumpra ' a exigência - Publicado erradamente com o despacho de Indeferido.
N.° 421.585 -- Pedro Moreira Ortia - Cumpra a exigência - Publicado erradamente com o despacho de
Indeferido.
N. 425.97 - Indústrias Textit
Alpha S.A. - Cumpra, a exigência
- Publicado erradamente com o despacho de Indeferido.
N. 0 463.174 - Tulsa Sociedade
Geral Alimentícia Ltda. - Cumpra
a exigência.
N.° 463.213 - Walgran Indestria
Metalúrg:ca Ltda. - Cumpra a exigência - Prossiga-se com a indicação feita pela Seção.
N.°, 463.228 - Comércio e Indústria de Madeiras Madbirer Ltda
Cumpra a exigência.
N.° 463:237 - Arrozeira São Caetano Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 463.301 - Eletro Indústria e
Comércio Bestvox Ltda. - Cumpra
a exigência.

• N° 463 305 - Galileo • Ramirez
Cumpra a exigência.
N. 0 463.384 - Empório das
Louças _Ltda. -- Cumpra a exigência.
•
DIVERSOS N.° 440.519 - Cavalcanti Filhos
6 Cia. Ltda. - Aguarde-se.
Corrip. União doa
N.° 213.289
Refinadores Açúcar e Café -- Aguar.
de-se.'
N.° 399.716 - Pedreira Itapolis
Ltda. - Arquive-se o processo.
-

N. 0 419.341 - Brasileira - ClasN.° 402.718 - Magazine Joani- se 16 - Sociedade Brasileira de
nha - Classes 33 e 36 - Chil Ko- Aração
Terraplanagem Ltda.
porsztych --: Art. 117 ri.° 1.
Insígnia comercial indeferido
N 0 410.411 - Modas Nippon Classe 36 - Siroka Kassurabara YaN. 0 402.684 - Artec - Classes
triaguchi - Art. 117.
33 - 16 e 25 - Artec Engenharia
N.° 412.061 - Instituto Nacional Sociedade Civil.
do Idiomas - Classe 33 - Instituto'
N.° 408 116 - Robert Beach
de Idiomas Yazigi Ltda. - Art. 117 Expressão de propaganda indeferido GMBH - Aguarde-se
e . 0 1.
N.° 410.729 - Comercial de PeN.° 429.446 - Wash And Wear
N.° 423.305 -Q Pavilhão - - Classes 23 e 36 - Mococa Fabril les Pelamex Ltda. - Arquive-se o
Classes 30 - 35 - 36 - 37 - S. Anônima:
processo.
48 e 49 - R. Miranda Cia. LiN. 0 419.648-- Huío Koeche Jumitada. -a- Art. 117 n.7 1.
Frase de propaganda indeferido
nior - Aguarde-se.
Marcas ingiafericlas
N. 0 384.740 - Gostoso até o- N.° 419.728 - Ikgion Extranjei-- Classe 41 - Pacheco 6 Sou- ra Fábrica de Rojas de Afeitar InN.° 364.240 - Pequeno - Classe fine
dustrial
za.
, a y Comercial Sociedad An636 - De Millus Comercio e Indúsn.rna - Aguarde-se.
sria de Roupas S.A.
ri O -IIS ,239 S.A. Fábrica LeiMarca indeferida
N. 0 404.654 - Champagne da
te 6 Alves Industrial de Fumos Felicidade - Classe 42 - Vinícola
N.* 407.359 - Preicafé - Clas- Aguarde-se.
N.° 424.453 - Goodseat - Cias- se 33 - Julio B. Prazia."
N ° 435 0./7 - American RadiaBrasil Basca .Ltda.
tor 6 Standard Sanitaru Corporation
se 49 - Alfredo Monteverde.
7'ransterencia e alteração de nome' de - Prossiga-se com a indicação feita
N.* 427.212 - Trailler Bar Titular de Processos
pela Seção.
Classe 21 - guilherme Luiz Janne.
N. 0 350 023 - Fá-Bril - Classe
Balsa de Imóveis de Campinas LiProrrogação da processo,
46 - Abrasivos Bom-Bril S.A.
mitada -- Transferência para o seu
N.° 375.718 - Platinun
Clas- noas* do título: &Usa de Ine6veis de chimico - Classe 3 - Pendo Prosase 1? - Fábrica de Ceastes

Campina. n.° 381.11912 Anote-se

Limitada.

a transforêncie
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N.° 465.732 - Vida Infantil
Classe 32 - Soc. Gráfica Vida Do.
mésticr, Ltda .' - Prorrogue-se o registro.
N. 0 483.872 - Babylónia - Classe 1,3 - Companhia Cervejaria Brah,
me S.A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 569.496 - Prometa - Classe 2 - Myrúrgia S.A. - Prorro•
gue-se o registro como genérica.
N.° 615 850 - Oval Esso - Cias.
se,8 - Humble Oil 6 Refining Company - Prorrogue-se o registro com
contrato de exploração a favor 'de
Petróleo S.A. despacho de 27-9-61.
N 0 617.175 - Sal Amaral -.Classes 41 - Alimentos Selecionados
gistro.
Amaral S.A. - Prorrogue-se o reN.° 617 186 Accobril - Clas.
se 41 - Anderson Clayton 6 Co.
S.A. Indústria e Comércio - Prorrogue-se o registro.
N ° 617.374 - Kiddicraft
Classe 49 - Kiddicraft Limited
Prorrogue-se o registro .
N.° 617.488 - Anaconda - Classe 13 - Anaconda Industrial e Aricola de Cereais S.A. - Prorrogue-se
o registro.
N ° 617.536 - Virucid - Classe
2 - Domingos Pereir ado Couto Prorrogue-se o registro.
N. 0 617.620 - Rhodiavita Classe 2 - Companhia Química ,Rho
dia Brasileira - Prorrogue-se o registro.
N.° 617.622 - Bovissulfa - Classe 2 Companhia Química Rhodia
Brasileira - Prorrogue-se o registro.
N ° 617.748 - Defumador Indiano - Classe 2 - Indústrias Reunidas José Stefanini S.A., Prorrocue-se o registro retificando-te a luta
para 26-4-54.
N ° 471.712 - Chapelaria Rea14
ca Ltda. - Chapelaria Realce Ltd&
•n•••n•

Prorrogação de 'nome comerciei •
-

Prorrogue-se o registro.

Prorrogação de título de estabeleci
mento
N.° 440.275 - Autorascânics
Constantino -=-Classe 38 - Aunt
Mecânica Constentino Ltda. - Pross
rogue-se o registro.
N.° 609.436 - Edifício Rio 't exss
- Classe 33 - Condomínio do Edi,
fida Rio Sena - Prorrogue-se o ra
gistro. RETIFICf.Ç.À0
Termos:
N.° 463.173 - Para ' co tíanlo O
P.A.R. Organização sPe,qeiêas A.
sistencia Representações -, Classe 34
- De Luiz Teixeira - Clichê pes
blkado em 29-10-60. • '
, N.° 463.212 - Para a maraca
Pinctpal - Classe 34 - De Encera
doe O Principal Ltda. -- Clichê pss
blicado em 31-10-60.
Recurso
• União Cultural Brasil -- Estada

Unido* - Recorrendo do despacho
lua
que declarou caduco o titulo
tábido Roosevelt e.° 217.386
Cisam 311.
Rediffoaedee
•
ri. 0 90.738
N.° 413.439 - Laboratório fia
Privi1400 da jo
Prorrogue-a Iro registro.
ça
~do pra Povoem, pena a I*

fr

72 Quinta-feira 9

DIÁRIO OFICIAL (Seção PI)

bricação de novos monoazo - coran- ' rente: May & Baker Limited - para
NOTICIAR:O
'tes - .Requerente Ciba Societe Ano s teal de nova pontos.
nyme - Pontos publicados em 26
Tarmo 122.135 - privilégio de . inTERMO N.o 134.290
Ivençãk, para - Preparações berbicidas
e; r3 dezembro de 1963.
- Requerente: Ciba Société Anonya.e
de 21 de novembro de 1961
Retificações dos pontos publicados
I- Ciba Aktiengesellschaft - para
em 30 de dezembro de 1963
Ou l Refining Company Humble
- com data depoositada em 22 de agõsto de
.
várias incorreções.
Estados Unidos ca América. •
11960.
' Titulo: Nôvo modelO aplicável em
N. 0 109.108 - Privilégio de ,ine
112.073 - privilégio de ia-' rastro de pneumáticos.
Trmo
venção para - Processo para a obtenção de derivados básicos de Di- vença.° para - Processo de endureci- Modelo Industrial.
azo-amino-benzeno - para o norne mento das extremidades dos calçados
dó requerente Farbwerke Hoechst"! c composições ativantes para esta fiAktiengsellschaft .Vorm . Meister Lu= naidade - Requerente: Cia. United
Shoe .Machinery do Brasil - para to,
cius 1i-Bruning.
tal de 13 pomos.
N.° 109.995 - Privilégio de inOi pontos acima mencionados foram
tenção para - Processos de prepara- publicados com incorreções em 30 de
ção de compostos químicos - Re- . dezembro de 1963.
ta •
querente Merck ei Co.' Inc. - Pana
Ficam retificados os pomos caraCteriso total de pontos,' - Trás pontos.
#icos "publicidos em 31 de dezembro
N
111.065 - Privilégio de invenção - Processo para a obtenção de 1963
de ácidos tio-amínicos - Requerente Termo 111.623 - privilégio de inChemie Grunenthal G.M.B.H. para venção: Aperfeiçoamentos em ou retotal de pontos - Seis reivindicações. lativos a dispositivos para gravação
N. o 112.648 - Privilégio de in- e/ou reprodução de discos de vitrola
1.• - Ntivo modelo ap'icável em
- Requerente: N.V. Philip'sG19ei1amvenção para - Preparados praquici- penfabrieken.
rastro de pneurnátcos para veículos
das, especialmente para o combate de
automotivos, caracterizado por ressaltos
Termo 112.302 - modelo de utili- laterais, alternados, ressalto da banda
pragas de material arzenado e de
Ectoparasitas - Requerente Barb- dade para - Nov omodelo de coleto- de rodagem, sulcos ou intervalos vertiwerke Hoechst Aktiengsellschaft - u. de urina para crianças - Reque- cais, laterais, e friso central com projeVorm. Meister Lucius f Bruning - rente: Edward J. Hill.
ções triangulares alternadas, de um e
Para o total de pontos Sete reiTermo 112.363 - privilégio de in- outro lado do modelo. Segue o ponto 2.
vindicações.
venção - Uma peça para apoio de
N.° 117.940 - Privilégio de in- tubos de massaroqueiraa em tubos filaTERMO N.° 92.041
tórios - Requerente: Markus S.A.
venção para - Processo de Fabrica- data para 6 de agõsto de 1959.
ção de Carbinois basicamente substi• - De 30 de outubro de 1956
Termo 11.403 - privilégio' de intuídos - Requerente Karl Thomae 'aenção - Aperfeiçoamentos em apaRequerente: Antonio Baptista Filho
G.M.B.H - Para total de pontos relho para cortar lâminas - RequeSão Paulo.
-- 24 reivindicações.
.
rente - para - Metalúrgica Hofer
Titulo: Helices para Eliminar a resisN. 0 136.058 Modelo industrial S.A.
tência da água na embarcação - PriTermo 112.169 - privilégio de in- vilégio de Invenção.
para - Nova configuração em reló- gios elétrico de parede - Requeren- venção: Instalação para reduzir • o con- - 1.°) Hélices para eliminar a resissumo de água de um tambor descorti- tência da água nas embarcações, caracte Dimas de Melo Pimenta.
çador de madeira horizontal,- h ,drauliN.° 111.833 - Para Privilégio de carnente apoiado J Requerente: Escher terizado pelo fato da constituir-se de
uma ou mais hélices que trabalham em
Invenção. -- Processo de fabricação Wyss G.M.B.H.
sentido horizontal a massa d'água, e
de 2,4, Dioxo - Eirrolidinas - subsTermo 112.588 -. modelo de utili- que são ligadas ou prendidas na embartituídas - Requerente Haco
A.G. dade para - Novo tipo de acertador cação mediante pernas ou eixos; caracN. 0 112.245 - Privilégio de inde giz - Requerente . -* Aread 'Voss terizando-se ainda pelas referidas hélices
venção - Processo para produção de - data para '14 de agento de 1959.
horizontais trabalhando simultâneamente
derivados di-alogenados de esteroides
Termo 112.825 - privilégio de in- com a hélice vertical do motor comum,
_ Requerente Lovena Kemiske Fa- venção: Composição refratária e pro- conseguir levantar a embarcação acima
brik Ved A. Kongsted - Houve uma cesso de preparação - Requerente: do nível d'água e conseqüentemente
publicação truncada da fórmula, que Kaiser Aluminium 6 Chemical Corpo- eliminar totalmente a resistência do barco
deveria ser no lugar onde se de - ration - para a data depositada em sôbre a água e obter alta velocidade na
embarcação. Um total de 2 pontos.Metileno de Compostos - Segue-se 2( de agõsto de 1959.
a fórmula publicada 4-3-cato esteroi• Termo . 112.843 - privilégio 'de Indes Ia série etc. etc.
venção - Aperfeiçoamentos em ou
TERMO N.° 94.524
N. 0 114.082 - Privilégio de in- relativos a suportes para arefrigeravenção - Processo de preparação de dores - Requerente: Fábrica de ArteDe 23 de maio de 1957
novos derivados da Delta: -1 - De- fatos de Matéria Plástica Franz Holley
eidro - Adrenosterona - Requeren- 7- para data de 27 de agosto de 1959.
Requerente: Juscelino Aguiar & Filhos
te Roussel Uclaf.
- Minas Gerais.
Termo 112.859 - privilégio cie
Fica retificado logo após a fórmu- Venção - Dispositivo para escrever
Titulo: Nevo processo e nõvo
la o seguinte Na qual R - OH canos no sollo - Requerente: Tetsou duto para segurança de câmaras de ar
- H ou O, caracterizado pelo fato Miyashima Yassuo Takachara , - - Privilégio de Invenção.
' 1.°) Processo de tornar câmaras de
de se tratar a 3 - alfa. - etc. etc. Amaro Ienaga ..
•
ar a prova de furos caracterizada pelo
N.° 115.512 - Privilégio da . inTermo 113.134 - privilégio de -Invenção para - Processo de produa venção Proc'esso para uso pa fa- fato . da lâmina obtida na espessura
*ir corantes da série Ftalocianica - bricação de malte e/ou de preparações adequada, ser recoberta em tôda a extensão por uma lamina de borracha vulRequerente Sandoz S.A.
da enzima do malte - Requerente: A. canizada, a qual encobre totalmente o
Termo 115.660 -' Privilégio de In- B. Stockholms Bryggeries. produto resultante; e pelas bordas desta
Fica retificado todo o ponto.
lâmina de 'borracha vulcanizada, serem
:venção - Processo de preparação ele
1 - • Um processo para fabricação soldadas a parede interna da câmara, a
Corticosteroldes substituídos - Reguede malte e/ou de preparações de eti- fim de manter o produto hermeticamente
rede: Roussel Uclaf.
Termo 117.781 - privilégio de in- zima do malte, usando as propriedades fechado. Um total de 4 pontos.
!venção: Compostos de amônio quater; de hormônio do crescimento da giberebário. sua preparação e composições una, caracterizado pela adição de quaisfarrnaCeuticas deles - Requerente: tidades sucessivas de giberelina ou de
TERMO N.° 95.540
uri. ou vários dos seus componentes,
rfhe Wellcome Foundation Lincited
De 9 de julho de 1957
para total de pontos - oito reivindica- quer intermitente quer continuamente.
Total 30 pontos.
kiks.
Requerente: Laboratório Levrier Ltda.
Termo 117.949 - privilégio de In.
Os pontos acima mencionados foram - Estado da Guanabara.
N:enção - Compostos heteroeldicos e publicados com incorret=ões ty,
Titulo: Um n5vo e original modêlo de
processos para seu preparo - Regue- do dia 31 dc dezembro de 1953.
ch uPeta - Modèlo de utilidade.

Janeiro de 1964
1.") 4:Urn ru5vo e original ,modèlo de
cl Jp.-taa caracterizado pelo fato de ser
co..; .Utu:clo apenas por dois elementos
-- bico e disco-protetor -2 - que se
interligam e se fixam apenas pelo
encaixe do primeiro no segundo através
da perfuração central do disco. Um
total de 3 pontos.
TERMO No 96.175
De 5 de agosto de 1957
Requerente: Meirelles 6 Companhia
Limitada - São Paulo.
•
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re.*
Descarcadores para Café
Privilégio de Invenção.
1°) «Aperfeiçoamentos em ou relativos a descascadores de Café», ecinsti.
tuidos tais dispositivos de corpo
drico, disposto horizontalmente, comj a
superfície , cil:ndrica de metade 'superior
inteiriça e dotada internamente de travessas ou salienclas intercambiáveis,
enquanto que, inferiormente, tal corpo
se apresenta formado por pluralidade
de placas dispostas segundo as geratrizes de tal cilindro e fixadas em cavidades apropriadas existentes em anéis,
sendo que contra ésse conjunto se aplicam, lateralmente, cabeceiras aproximadamente circulares, caracterizados pelo
fato de que tais cabeceiras se apresentam internamente dotadas de canal
circular junto à periferia, canal esse que
deiermina, consequentemente, a formação, ein tal face, de saliência perfe1.
tamente circular, contra a qual são ajustadas as partes acima mencionadas,
conformadoras da superfície cilíndrica.
Um total de 3 pontos.
TERMO N.° 99.254
De 17 de dezembro de 1957
Requerente: Institut Français Du Petrole Das Carburants Et Lubrifiants
França..
.
Titulo: Dispositivos de Limpeza. e
de. Superalimentação para Motores .RoPrivilégio de Invenção.
tativos
l• Motor rotativo comportando
um stator munido ' de uma cavidade
central e de várias cavidades periféricas abrindo-se em dita cavidade central um rotor central disposto coa.
xialmente em dita cavidade central, ro.
tor êste que comporta vários pistões
rotativos, e vários rotores periféricos
dispostos Cada qual em uma cavidade
periférica de maneira que seus eixos
centrais sejam paralelos ao eixo central
de dito rotor central, e que eles subdividam o espaço anular compreendido entre o rotor e seu alojamento em
compartimentose estanques, uns era relação aos outros, cada um de ditos Totomes periféricos comportando cavidades
destinadas à pasagem de ditos' pistões,
estando pelo menos uni: destes rotores
periféricos associado de maneira per-.
manente a, pelo menos, uma câmara de
comInstão e a um canal de introdução
dos 'gáses combuwntes sob pressão desembocando no alojamento de dito
rotor, em urna situação . tal que os gases que êle contém permitem sucessivamente limpar os gases queimados contidos no espaço de combustão e realizar uma superalimentação enchendo o
dito espaço de gás comburente sob
pressão, o dito motor sendo caracterizado pelo fató que a compressão
dos gases comburentes destinados à
lipeza e à sãperalimentação se e'etua
Pelo deslocamento dos pistões do rotor
central na parte do espaço anular compreendida entre dois rotores periféricos
sucess :vos nãn associados a urna cã- mama de combustão.
Um total c!e 5 pontos.
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MARCAS D EPOSiTADAS.
Pubaleeçãe Mita de acórde, ec.,:o o art. 130 do Código da Propnedade In :u.,:r,a1. Da data da publicação começas& a
serrar • praz* de
Meia para o deter-imanes do pedido. Dundita M.e praao poderão apresentar sues oposições ao Departatiminia
arsieienal
Propriedade industrial aqueles que se juteweria prejudicados com coweeasii,o do repletre erquericie
Termo n.° 610.008, de 27-9-63
Pan Prcdutos Alimentícios Nacionais
S. A.
São Paulo

o

Termo n.° 610.013, de 27-9-63
Estelito Luiz Oliveira
Ceará

Serraria Progresso

C;4)
• y

Classés: 4, 16, 26 e 40
'Titulo
41.7.110. •

arsorocn.zn. C;)

Classe 11
Para distinguir chocolate em tabletes
Termo n.° 610.009, de 27-9-63
Confecções Styl Limitada
Guanabara

nano n.° 610.014, de 27-9-63
Torrefação e Moagem de Café Cometa
Ltda,
Minas Gerais

Classe 41
Café torrado, moído e café solúvel
Têrtno n.° 610.015, de 27-9:63
(Prorrogação)
Heme .stead Valva Manufacturing
Company
Estados Unidos da América,

Têrmo n.° 610.010, de 27.9-63
Internacional Crédito Pinaciamento e
Investimento S. A.
Guanabara

Classe 32
Revistas
Termo n.° 610.021, de 27-9-63
Eidittira Métodos Ltda.
Guanabara
•

Estabelecimentos

Nome comercial

0X0V908t101:1d.
Classe 46
Detergentes
Têrmo n.° 610.016, de 27-9-63
Indústria e Comércio Ltda.
Minas Gerais

Têrmo n. 9 610.023, de 27-9-63
Perfumaria Reny Ltda.
Guanabara

BOL1C
Classe 48
Talcq, etc.

,b 5‘ cj\t"..
Indústria Brasileira'

Termo n.° 610.024, de 27-9-63
Marcap — Sociedade Civil de Administrações Imobiliárias
São Paulo

Classe 46
Cêra para assoalhos, tacos e ladrilhos

MARCAI',

Termo n.° 610.017, de 27.9-63
Raul Bailly Guimarães e José Roberto
Haddock LObo
Guanabara

Classe 50 .
Impressos em gerai, bilhetes, cartões de
visita, cartões comerciais, folhinhas,
passagens, papéis de correspondência,
envelopes, dulicatas, faturas, recibos e
notas fiscais

Nome comercial
Têrnio
610.011,
27-9-63
Siinpson do Brasil Ltda.
r.hianabM.a

Nome comercial'

Tèrmo n.° 610.020, de 27-9-63
Zuleida Katarine LaArte
Guanabara

PERFUMARI A RENY LTDA.

çr

Simpsón do Brasil Ltda.

Classe 11
Título
• Classe 11
• Título

,Classe 32
Revistas
Tértno n. o 610.022, de 27-9-63
Perfumaria Reny Ltda.
Guanabara

o

/02>
•0 4
C.‘
0 e
;1/40 00
•\.0 ç:>0

ema. dm 0)4~

edirneta JUDÔ CIENTIFICO.„
Indústria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
ases, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas. • hales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos. calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
os de senhoras e de crianças, colarinhos,
eueirea, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantêm. meias, maillots, mantas, mais..
chião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas. puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas. punhos. • robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou;
tlens, tailleurs, toucas e vestidos

Termos us. 610.018 e 610.019. de
27-9-63
A. Viveiros Cl Cia. Ltda.
R:o de Janda)

n InclUstria Brasileira

CARAVELLA1
Classe 38.
Aros para guardanapos oe Papel
aglut,nados. álbuns (em branco),,Ilbuns
para retratos e autógrafos, balbell (exceto para brinquedos), blocos , para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
papel ou papelão, cápsulas da
caixas de papelão, cadernetas.' cadernos, caixas de cartão, caixas Para Papelaria, cartões de visitas, cartões coo
mercilas, cartões índices, conteti, ciartolina, cadernos de papel melirnetrado
e em branco para desenho, caderno*
escolares, cartõt.1 em branco. cartuchos
de cartolina, chapas planogra ficas, cadernos de lembranças, carretéis de papelão, envelopes envólucros para charutos de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas,
fólhas de celulose, guardanapos. livros 411Mr
não impressos. livros fiscais livros de
contabilidade; mata-borrão: orna:bentos
de papel transparente; pratos. .papeltnhos, papéis de estanho e de aluminio,
papéis, sem impressão, papéis em branco
para impressão. 'papéis fantasia, menos
para forrar paredes, apel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, npel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado.
papel higiénico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina ,,ara embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho. • papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papeL rosetas de papel. rótulos de papel. • rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel
nano n.° 610.027, de 27.10-63
Soo, — Indústria e Comércio Z. A.
Rio de Janeiro

ORQUESTRA
MILIONÁRIOS!
\DEL RIO
Classe 8
Discos fonográficos gravados

Termo n.° 610.028, de 27-9-63
Têrmo n.° 610.025, de' 27-10-63
Som — Indústria e Comércio S. Ao
Marcap — Sociedade Civil de AdminisRio de Janeiro
trações Imobiliárias
S4o Paulo
- SAM

BISTAS +

MARCAP - SOCIEDADE CIVIL
DE ADMINISTRAÇOES MOBILIÁRIAS

'Classe 19
Patins

Térmo n. 9 610.026, de 27-10-63
Cia. Melhoramentos de São Paulo —
1 ndústrias de Papel
São Paulo

Nome cc.mercial

DA 1ViADRUGADA.
Classé 8 .
Discos fonográficos gravados
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• TêrOlo n.• 6i0.034, de 27-9-1963
Manoel Souza Gouvéa
Rio de Janeiro

Termo n.° 610.029, de 27-9-1963
Feira de Automóveis "Ltda.
Rio de Janeiro
-

Cabeça Encdrnada
rira cie Aútornõveis
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 21
Titulo

•
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas

Termo n.° 6,10.030, de 27-9-1963
Coinercial e Construtora Eldorado
Limitada
São Paulo

Termo n.° 610.035, de 27-9-1963
Panimpor S.A. Importação e
Exportaçâo
Guanabara

EIDORADO
Classe 16
esquadrias e estruturas metálicas .
Termo n.o 610.031, de 27-9-41963
Comercial e Construtora Eldoratio
Limitada
São Paulo

UMERCIAL
,CONSTRUTORA
ELDORADO LHA,

Classe 3
Preparados farmacêuticos

Nome Comercial

Termo n.o 610.036 de 27-9-1963
Panimport S.A. Importação e
Exportação r
, Guanabara
"
Classe 10 Aparelhos e instrunicritos para a cirur'giS, a medicina e arte dentária

Termo n.° 610.032, de 27-9-1963
AR --- Autores Reunidos S.A.‘ –
Edito:ires
São Paulo

Termo n.° 610.037, de 27-9-1963
Panimport S.A. Importação -e
Exportação
•
GuanrYara

AR - AUTORES
REMIDOS

Cte6

,Irs:;*L(\

Classe 32
.. arrdistinguir: Jornais. revistas e puD
blicações em geral albuns, programas
cadiôfônicos, peças teatrais e cinewtográlicas, a saber: albuns, iornais. publicações em geral, programas radiofônico, programas televisionando, peças
te+trals e cinematográficas, revistas
T."4:ao n.° 610.032-A, de 27-9-1963
Rush Imobiliária Ltda.
,
Rio de janeiro

CtIP
.t1

Nome Comercial
Termo n.° 610.038, de 27-9-63
-rborundum S. A., Indústria Brasileira
de Abrasivos
São Paulo

POLI-RODA

FudriubiLzu,utiuti
Classe 33
Nome Comercial

e\)-

—

Termo n.o- 610.033. de' 27-94963
Rush Imobiliária Ltda.
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira-

Classe 28
Lixa papel em formato de roda
Têrmos as. 610.039 a 610.042, de
27-9-63
Fibravid S. A. — Fibras de Vidro
São Paulo

FORROVILI

,

Classe 14 Classe 33
Vidro comum, laminado. trabalha
Corettageas de imóveis, compra e venda em tôdas as formas- e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro. tildas.
" de Imóveis

trial com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, as.
sadeiras, almofarizes,. bandejas, cubetas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos. ascarradeiras. frascos, formas para doces,
fôrma para fórnos, fios de s.:clro, garrafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, licoreiros, .-aarnadet
:as, mantegueiras, pratos, pires, porta.
jóias paliteiros, potes, pendentes, pedestais, saladeira>, serviços para refrescos. saleiros. tubos, tigelas, travessas, vasos. vasilhames, vidro para vidraças, vidro para' relógios, .varetas,
vidros ' para- , conta-gotas, vidro para
atitoMoveis e para para-brisas e
Classe 16
Pára distinguir: Materiais Para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia azulejos. batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal, era, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, e di ficações pretnoldadas, estuque, enoulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de inata ladrilhos, -lambris, luvas
de (unção, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar Ittpermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica:" pedregulho. produtos betutninosos, impermedbilizantes, liquidos ou sob outras formas
para revestimentos , e outros usos nas
con4ruções, persianas: placas para pa:
•vircentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes,- papel
para forrar casas. , massas anti-ruidos
para uso nas construções, parqueies,
portas, portões,- pisos, soleiras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação. taaquei de Cimento, vigas, vigamentos. vitrós
Classe 28
Pari. distinguir: Artefatos de materia,
plásticos e de nylon: Reciwerres fabricados de material plástico. -evestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas. açucareiros,
armações para óculos. bule:. bandejas.
bases para telefones. babaca bacias,
bolsas, caixas. carteiras, ;mapas cabos
para ferramentas e utensilkos. cruzem&
caixas para acondicionamento de alimentos. camas de material plástico
para baterias. coadores. .-.Opus. canecas.
colheres, conchas, cestas para pão. cestinhas. capas para álbuns e para livros.
cálices, ceshai. castiçais vara velas.
caixas para guarda de obleu.s cartuzhos,
coadores para ' chá, descanso para pratos. copos e copinhos de plástico para
sorvetes. caixinhas de piá-tico para sorvetes. colherinhas, pasinhas garfinho.
de plásticos para sorvetes. forminhas
de plástico para sorvetea, t.isco s de
mesa, estojos, estojos para Noulos, embalagens de material plástico para sorvetes. estojos para objetos. espumas de
nylon, esteiras, enfeites para autonsávels. escoadores de prP tos. massas antiruidos, formas para 4100(9%. %tas isolantes. filmes virgens, fica de celulose,
fechos para bolsas. facas. guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos guarnições para liquidificadores e para batedeiras. de frutas e legumes. guarnições
de material plástico para utensílios e
oSjetos. guarnições para bolsas garfos.
galerias para cortinas, jarros. 'alatinados
plásticos. lancheiras. mantegueiras, malas, orin6is, prendedorea de roupas. mi-

•
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:adores. para aláveis, pires, pratos. pallr
reiros, pás dc . cosinha, pedras pomes ar.
lidais. porta-pão, ' pulseiras para rei()
gim- protetores para documentos. pa
porta-documentos.' placas.- reSitea. todi,
porta-copos, porra-mqueis, porta-notas
:adores de água para uso doméstico
ilhas, recipientes, suportes, st.portes pari
ladrilhos e . adesivos para azulejos
peças. carretéis para tez:einem e suar.
nições de material plástm: para indústria textil. colas usadas nas indústrias
guardanapos. saleiros. . tubo,, tigelas
tubos para ampolas. tubos para eerta.
gas, travessas, tipos de • material piás
tico, sacolas," sacos., saquinhos,- vasilha
ases para aconcii.ion, meato, vasos. xl
caras, colas a trio e colas aao incluidat
eia outras ciasses.' para borracha. pari
curtumes, para marcineiros, para carpia
reiros, para sriclros. pasta adesiva pari
correia, pasta e pedras rara afia:
esmeril em pedra. -era pó. eia disca
em pasta para afiar, moer e desgastar
rebolos, adesivos para tacos, adesivo
de calçados
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerâmica
orcelana, faiança, louça vidrada ara nas
caseiro, aparelhos de chi:, de café, dr
jantar, serviços de refrescos e de bebi,
ias ,a saber: abajures de lampião, açu,
careiros, apanha-moscas; bacias de iatrina. bandejas, banheiras, biscoiteiras,
bidês. bilhas, botelas, botijas, bules; cateteiras. canecas, castiçais, , chavenas,
centros de mesa. compoteiras, cubos;
descansos de porcelana; escarra' cleiraa .
espremedores:. filtros. funis, garrains,
globos. jardineiras, jarros, jarrões; lava.
dedos, lavatórios, leiteiras; maçanetas
de porcelana, rnantegueiras, molheiras,
moringas; paliteiros, pedestais, pias, pi
res, polvilhadores. porta-facas, potes
puxadores; receptáculos: saleiros, servi.
çai de chá: taças ara café, travessas
terrinas; • urinôis; vasilhas, vasos, vamo
. sanitários; xicaras
Termos ns. 610.043 e 610.044, de
27-9-63
Société des Verreries Industrielles
Reunier du Loingura(nSç.a0

ROFLÁM:
Classe 15
Para distinguir: Arte 4atos de cerâmie.
porcelana, faiança, louças, vidraça, ter
ra-cotta e barro para uso cas...iro. actor•
nos, fins artísticos. - fins industriais,
instalações sanitárias ,- banheiros, bacias
bides, vasos, sanitários, eacarradeiraa
lavatorios. cubos, vasos. va..etas , grisas, pilões, comedores para aves pipos
potes e cadinho, almofarizes, pratos, pis.
ra ornamentos, globos, colunas morta.
;ias, talhas, alguidares, bebedouros lar.
dineiras. centro de mesas, molheiras, sa
ladeiras, balustres, tijelas, sopeiras lar
ras, cofres, caldeirões, panelas assade1
ras, doseiras, bandeijas, bules, mantel
guelras, saladeiras, bomboniere. frigi
&iras, porta-joias, chicaras, ires. copoi
taças, pratos, 'janeiras, botijas, garra
fàs, lava dedos funis, pedestais.. terei
.nas, porta pão,- taboletas, porta-frios
serviços para chá e café, para almoço •
para refrescos, em chepots, e paliteira
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhad
em tadas as formas -e preparo., vide'
cristal para todos os fins, vidro inclua
trial com telas de metal ou empoai
,

•
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Termo n. 0 610.049, de 30-9-63
ções especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofarizes, bandejas, cube- Francisco Antonio Salazar da -Veiga
Peaste
tas, cadinhos, cãntaros, cálices, centro
Brasília
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, escarradeiras, frascos, formas para doces
fôrma para fórnos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus, globos, haste
Jarros, jardineiras, licoreiros, mamadei
ras. mantegueiras, pratos, pires, porta.'
jóias, paliteiros, potes, pendentes, pe
&siais, saladeiras, serviços para te.
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas. vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, vareta:.
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
xícaras

CEDR4C0
CEREALISTA

DE 8/?z5/LM

CO/Yr-Re/O
LINDÚSTR/11
TOA

Termo n.° 610.045, de 27-9-1963
Carborundum S.A., Indústria
Brasileira de Abrasivos
Sn() Paulo

Termo n.° 610.056, de 30-9-63
Adel Abdallar Daura
'
Brasília

i

RESTMIRMITE ALIARAM
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
'reuno n.° 610.057, de 30-9-63
- coajo Felipe Filha
Brasília

Classes: 41 e 50 •
Titulo de estab‘leciment.,

CHURNSCÁRIA ALARMA

Termo n.° 610.050, de 30-9-63
Alceu de Abreu
Brasília

Classes: 41, 42 e 43
Titula de estabelecimento
Termo n.° 610.058, de 30-9-63
1 T-lel de Castro Silva
Brasília

"VITROFLEX'
Classe 28
Lixa pano impermeável

PADARIA CORfEllARIA E
if4E REMIA PERNAMBUCARA

Termo n.° 610.046, de 27-9-1963
Carborundum S.A., Indústria
Brasileira de Abrasivos
São Paulo

s

• . s"

DUPLIRES1N

-••

stt.t5\\A
,‘•
.• '

Nome comercial
Termo n. 0 610.052, de 30-9-63
Sebastião Pimentei

Classe 28
Lixa pano base resina &Sore resina.

Classes: 41, 92 e 43
_Titulo de estabelecimento

CASA LÍBANO
A DECORADORA

OFTEC
BRAOLEIRA

Classes: 33 e 40
•
Título de estabelecimento
Terrno n.° 610.053. de 30-9-63
Youssif Elias Kanaan
Brasília

Classe 10
Aparelhos cirúrgicos para
Termo n.° 610.048, de 30-9-63
Guilherme Pinto da Silva
B-asilia

ARMAZEM E
MERCEARIA CEDRO

Sovvenip
BR.4511/.4
LTD A

Classes: 41, 42 e 43
rítulo de estabelecimento
Termo n.° 610.054, de 30-9-63
Demosthenes Basile Kryonides
Brasilia

LOJAS CRISTINA

INNININI~~~1111111~~111~111•11111•11111111111•11111111.

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Classes: 12, 22, 36 e 49
Titulo de estabelecimento

Termo rt.' 610:051, de 30-9-63
Adelino Francisco Lopes
B-asilta

Termo n.° 610.055, de 30-9-63
Gustavo Silva
Brasília

LAvAIVIIERIA LUI
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Terna° n.° 610.064, de 30-9-63
Stefan Repa
Brasília

NOVO MUNDO
Classe 41
Titulo
Termo n.° 610;065, de 30-9-63
Salvador Braulino Gonçalve::
Brasília

[441/1//i/

Termo n.° 610.059, de 10-9-63
Hassan Mahmoud Faour
Brasilia

Brasília

Termo n.° 610.047, de 30-9-63
Oftec — Indústria de Aparelhos Para
Anestesia Ltda.
•

Termo a.' 610.063, cie 30-9-63
Benjamim Francisco Durães
Brasilia

Classes: 12, 22, 36, 39 e 49
Titulo de estabelecimento.

Classe 32
Titulo .
Termo n.° 610.066, de 30-9-63
-aa,ldir Alves Labanca, Marley Rocha,
João Liberito Filho, Almenon Mugica e
Tatu Hagihara
Brasília

• Teimo n.° 610.060. de 30-942
Anicezio Luiz de Lima
Brasília

SANTA TEREZINHA
PANIFICADORA
E CONFEITARIA
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 610.061, de 30-9-63
Orcalino Franco
Brasília

Te v-e't eac -ni c-air
e"

pr s ntta vse'ss
kt. Cl

_

1

Nome c'omercial
Tirmo a.' 610.067, de 30-9-1963
Charles Redden Butler Jr.
Distrito Federal

CASA DOS .PINTORES
- • taaase 1
fitulo de estabelecimento
Termo.° 610.062, d a°
-'A. doi mércio e Represa-.
Brasília
Ç2.1k\

SAPATARIA SUAI
—

PhNIFICERA 1110111
Classes: 41. 42 e 43
ritulo de estabelecimento

1

, Classes: 33e 36
Título de estabelecimentt:

.12
Classe 50
'Representações

Classe 13
Título de Estabelecimento
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Trino a* 610.073, de 30-9-1963
fados ou não, inclusive móveis para eaPar-Par-Tex Fábrica de Roupas Ltda, crltório. Armários, armaários para baSão Paulo
nheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas. domicilia.jims:2========eiteb~
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de janIND. aRASILETRA
tar e sala de visitas, conjuntos para
'Artigos de- vestuários, roupas feita& terraços, jardim e praia, conjustos de
semi-confeccionadas ou sob medida armários e gabinetes para copa e copara homens, senhoras e crianças, a zinha, camas, cabides, cadeiras girasaber: Agasalhos feitos de peles natu- tórias, cadeiras de balanço, caixa de
rais ou artificia4, anáguas, aventais, radio, colchões, colchões de mola, disbatas, babadores, blusas, blusões, boi- pensas, divisões, divans, discotecas de
nas, bonés, boleros, cominações, casa- madeira, espreguiçadeirasí guarda-roucões, capotes, calças, calça-saias, ablua. pas, estantes, mesas, mesinhas, mesilos, cintos, cintas, camisas, camisetas, nhas para rádio . e televisão, mesinha
calções, cartolas, coletes, corpinhos. ca . para máquinas de escrever, móveis paroulas, cuecas, colarinhos. cueiros, cha. levisão, iftolduras para quadros r ortaNome Comercial
péus; dolmans; echarpes. estolas; tarda. retratos, poltronas, poltronas-camas,
mentos; gorros, galochas. gravata&
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
Termo n.° 610.069, de 30-9-1963
sofás-camas, travesseiros e
Antonio Dal Secchi e José Mar tina Dal guarda-pó: impermeáveis; jaquetas: len.
ços, leques, lançaria, ligas, libras, braSecchi
Termo n.° 610.079, de 30-9-1963
gadas; mantas, meias; palas, paletó&
Distrito Federal
pantufas. pijamas, peignoirs, punho& Comissária de Despachos Conde Ltda,
São Paulo
peitos e peitilhos para camisas, pelei.
nes, polainas. ponchas. pullovers; quimonos, quepis; regalos, robe de chamCONE
Ind. brasileira
bre. roupas de brim para o trabalho
roupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias, solis
Classe 50
déos, shorts, sungas, siada, suetere&
Impressos
suspensórios, soutiens, sobretudos; tra.
jes, ternos, toucas, tailleurs, turbante*
Termo n.° 610.080, de 30-9-1963
uniformes, uniformes para empregadas;
Confecções de Roupas Brancas Letosa
vestidos; xales
Limitada
São Paulo
Têrmo n.9 610.074, de 30-9-1963
Crédito Brasileiro de Livros Ltda.
São Paulo
LEI' OSA
Nome Comercial

Janeiro de 1964
Tirmo n.6 610.082 de 30-9-1963
Indilstria Eletrotécnica Taff Ltda.
São Paul,.

'Termo n.à 610.068, de 30-9.1963
•
Theophane nicolas saltas
Distrito Federal

TAFF
Ind.'Brasileira

P AR-PAR-TEX

BOMBONIERE
BIJOU LIDA

DAL SECC H i

ENGEN,HAniA

E INDUSTR IA

LTDA

Termo n.° 610.070, de 30-9-1963
josé Carlos Deotti
.
Minas Gerais

SAL

:KAT)1‘
Classe 41
Empacotação de sal
Termo n.° 610.071, de 30-9-1963
João Braga Gurgel
Minas Gerais
C

o

I

A

Indústria Brasileira
Classe 50
Chuteiras
Termo n.9 610.072, de 30-9-1963
Leones Auditoria e Contabilidade Ltda.
Minas Gerais

BRASILEIRO
Classe 32
Livros

•
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários

Termo n.à 610.075, de 30-9-1963
Comercial e Industrial Nacroplex Ltda. e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas. .anáguas, blusas.
São Paulo
botas, botinas, blusões, boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas, caraITA,C ROPLEX
puças, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chaeups, cintos.
Classe 28
Plásticos e seus artefatos não incluídos cintas, combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal.
em outras classes
ças. camisas, camisolas, camisetas
Termo a." 610.076, de 30-9-1963
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Auto Nisto Ipiranga de Monte Alto saias, casacos, chinelos, dominós. echar.
Limitada
pes: fantasias fardas para militares. co.
São Paulo
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogos de !ingeria, jaquetas, leques,
I PI RAN GA DE
luvas, ligas, lenços, mantós, meias.
MONTE

Aur o

maiôs, mantas, mandrião mantilhas, pa-

Classe 47
letós, palas, penhoar. pulover, pelerinas
Óleos lubrificantes, óleos combustiveis. peugas, ponches. polainas, pijamas. pu
gasolina e querozene
nhos, perneiras. quimonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
Termo it.° 610.077, de 30~9-1963
Bar e Bilhares Faixa Azul de Pinheiros suspensórios, sairias de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas. stolas, sou.
Limitada
tinas. slacks, taier, toucas, turbantes,
São Paulo
ternos, uniformes e vestidos

FAIXA AZUL
DE PI N13EIROS

Ind. Brasileira
Classe 41 •
Lanches de: mortadela, presunto, queijo.
salame, pernil, churrascos e ca'é em
liquida
TermO n.° 610.078, de 30-9-1963
Indústria de Moveis Piracicaba Ltda.

Termo n.* 610.081, de 30-9-1963
Indüstria e Comércio de Tecidos
Novanyl Ltda,
Sno Paulo

NOVANYL

Ind.- lirasil ri rri

Termo n.° 610.083, de 30-9-1963
Onilde Sola Wedenhofer
São Paulo

RELOJOARIA
PRO—VITA
CInsc 13
Titulo
Termo n.° 610.084, de 30-9-1963
Confecções. Plantex Ltda.

PLANTEX
Ind. brasileirt
Classe 50
São Paulo
Impressos
""- rmo n.° 610.085, de 30-9-1963
Metalúrgica Gepela Ltda.
Sãn Paulo

GEPELA
Ind. Brasileira

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em p6, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto os
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto. bruto ou parcialmente

trabalhado couraças, estanho bruto ou
Classe 23
parcialmente trabalhado. ferro em bruto
recickis em geral, a saber: Brocados bruto ou parcialmente trabalhado. ferro,
PI RAC I C ABA/C
casimiras, gaze de algodão em peças, em barra. Ferro manganês. ferro velho,
Ind. Brasileirk.
pano-couro; tecidos plásticos em peças. gusa em bruto ou parcialmerro trabatecidos de algodão, de lã, de linro. de lhado. gusa temperado. gusa maleável
Classe 40
cánhamo, de luta, seda natural ou raion lárninai de metal, lata em fôiha. latãe
Para distinguir: Móveis em gerai, de
tecidos de elásticos, de. vidro,
em, &Aba, latão em Chapas, latão em
viscore e tule
Metal, vidro, de aço oussnadeira. , esto•
vergalhões, liga metálica, limalha&
São Pauto

Classe 33
fiscritorio de auditoria e de
contabilidade

Ind. Brasileira

Classe 8
Para distinguir: Aspiradores de p6. apa.
relhosrelhos de gravação, aparelhos de
ar refrigerado, aquecedores, abat-jours.
alto-falantes, antenas, balanças, batedeiras, bobinas, binóculos, bules elétrico., chuveiros, coqueteleiras, aparelhos
de comunicação interna, campainhas elétricas, condensadores, chaves elétricas,
comuladores, aparelhos cinematográfi.
tos. chassis, aparelhos de contrtile de
som, chaves de tomada, discos. diais,
enceradeiras espremedores elétricos, astufas. esterilisadores, fogões, fornos e
fogareiros elétricos, aparelhos fotográficos, ferros elétricos, fervedores, fornos elétricos, fusíveis, filmes revelados,
aparelhos de freqüência modulada, fonógrafos, geladeiras, garrafas térmicas,
interruptores, isoladores, aparelhos de
intercomunicação, liquidificadores,
padas. aparelhos de luz fluorescentes,
lustres, lentes, máquinas de cortar e
roer carne e legumes, máquinas fotográficas e cinematográficas, mostradores, microfones, óculos, pick-ups. panelas elétricas, pilhas, plugs, resiaiên.
cias, aparelhos de refrigeração. rádios,
refletores, aparelhos reseptores de som,
sorveteiras. sereais 'de alarme, tomada
de corrente, aparelhos de televisão,
aparelhos para telégrafos sem tio,
aparelhos transmissores de som, troes
discos, ventiladores e válvulas

wuinta-feira, 9
magnésio, manganês. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel, ouro, zinco
• corrugado e zinco liso em Sialhas'.
Tann n.9 610.086, de 30-9-1963
Nnu. ”*4 Pinturas e Decorações Ltda.
São Paulo
.
ouVARTE
Ind. Brasileira
Classe 25
Pinturas, gravuras, estátuas e estatuetas
decorações, placas gravadas e painéis
Têrano n.0 610.087, de 30-9-1963
PP —Produtos e Artefatos Plásticos
Limitada
São -Paulo

"4.Pgasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos ' 4e material
plásticos e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimentos confeamonados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules. bandejas,
bases para telefones, bardes, bacias,
bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensilaas, cruzetas,
caixas para acondicionamente de alimentos, caixas de material plástico
para baterias, coadores, copos canecas,
colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos cartuchos.
coadores para chá, descanso para pratos, copos e copinhos de plástico para
sorvetes. caixinhas de plástico para sorvetes. colherinhas. pastilhas cadinhos
de plásticos para sorvetes. forannhas
de plástico para sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos para óculos, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis. escoadores de pratos, massas anta.
ruídos, formas para doces, fitas isolante"s. filmes virgens, fios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições.
guarnições para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos guarnições para liquidificaderes e para batedeiras de frutas e legumes. guarnições
de material plástico para utensIllos e
objetos, guarnições para bolsas. garfos,
galerias para cortinas, jarros. laminados
plásticos. lancheiras. mantegueiras. malas. orinóis. prendedores de roupas. puxadores para móveis, pires, pratos. paliteiros. pás de cosinha, pedras pomes arlidais. porta-pão. 'pulseiras para relógios. protetores para documentos, pu•xadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-n,quets, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes. suportes, suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças. carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico pi indústria torna colas usadas rias 11.-ústrias,
guardanapos. saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas. tubos para seringas. travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos.. xícaras. colas a frio e colas não incluídas
em outras classes, para borracha, para
curtumes, para marcineiros. para carpinteiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, em pó. em disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
'a calca d'-
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Termo n.• 810.088, de 30-9-106'3
Joaquim Caruba
São Paulo

PIA AZUL

Têrmo na 610.093, de 30-9-1963
LaharatOrio Amendoleite Ltda.
São Paulo

A.L.r.:NDOLEITE
nrl• braelleirs

ind.bras.
Classe 1
Tinta aplicável em superfícies de metais para a marcação de cortes ou
perfurações
-Termo mó 610.089, de 30-9-1963
Anuar Hindi
São Paulo

DDIFICIO SCALI
Classe 33
Titula

s

Termo n.° 610.090, de 30-9-1963
Washington Luiz José 'lidou
São Paulo

EDIFICIO
ITAPEVA .
Classe 33
Titulo
Têrmo n.° 610.091, de 30-9-1963
121. tro Mecânica Barbanera Ltda.
São Paulo
-

BARBANERA
Ind. Brasileirk
Claase 8
Para distinguir: Aquecedores, aquecedores automáticos, aparelhos para moer
carne, aspiradores de pá, aparelhos elétricos para lavar, acendedores elétricos,
aparelhos picadores de carne e legumes,
aparelhos fotográficos, amplificadores
de som, aparelhos acústicos, aparelhos
de aádio receptores, aparelhos de rádio
receptores conjugados com fonógrafos
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumuladores elétricos, aparelhos de iluminação, batedeiras elétricas, baterias, balanças, bules e cafeteiras elétricas, bobinas, campainhas elétricas, acumuladores de ar, condicionadores de ar, chuveiros elétricos, diais, enxugadores elétricos, enceradeiras elétricas, estufas,
evaporadores, .exaustores elétricos, fogareiros elétricos e automáticos, ferros
elétricos, de passar e engomar, frigideiras elétricas, fonógrafos, geladeiras elétricas. interru ptores, lavadores e liquidificadores elétricos, leiteiras automáticas, lustradeiras, lanternas elétricas. lâmpadas, misturadores elétricos automáticos, microfones, mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores, resistências elétricas, panelas automáticas de pressão, reatores, sorveteiras elétricas, sirenes elétricas, sirenes elétricas, torradeiras elétricas, transformadores, tomadas elétricas,
válvulas elétricas e ventiladores
Termo n.° 610.092, de 30-9-1963
Sil-Lur Confecções de Cortinas e
Roupa í Ltda.
São Paula

SID-LUZt .
Ind. brasileira.
Classe 34
Para distinguir os seguintes' artigos:
Cortinados, cortinas, capachos. encerados, linóleos, oleados. passadeiras. panos
nos azi ra assoelhos paredes e tapetes

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, seita, azeitonas, banha, bacalhau, batas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e can pó, cacau, carnes, chá,
caramelos chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alienando& croquetes, compotas, cangica, coalhadas, castanha, :cola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, denda. &Saca, dr:ices de frutas, espinafre, essências alimentares: empadas, ervilhas, enxovas, extrato de 10
mate, farinhas , alimenticias, favas, fe
cuias, flocos, farelo, fenrnentos, feijão,
figos, frios, frutas sécas, naturais e cristalizadas, glicose, geena de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico gelatina
goiabada, geléias, herva doce, bem
mate, hortaliças, lagostas linguas,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro; massas alimenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão mas
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluacos,
mostarda, mortadela; nas moscada, porca: óleos comestíveis, ostras cevas;
pães. patos, pralinés, pimenta, pós para
pudins, picklea, peixes, presuntos, patês. petit-pois, pastilhas, pizzas, pudica;
queijos, rações balanceadas para ani.
mais, requellOes, sal. saga, sardinhas,
sanduiches, salsichas. saltnes, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucicinho; vinagre
Termo n.° 610.094, de 30-9-1963
IAP S.A. Indüstria Agro Pecuária
São Paulo

Janeiro de 1964 7.7
Tareno n.9 610.098, de 30-9-1963
Antonio de Souza
São Paaln

uONTABIL
BRASILEIRA
Classe 33
Título
Termo n.d 610.099, de 30-9-1963
Laboratório Amendoleite Ltda.
Classes: 3 e 4 8
São Paulo
LABORATORIO AMEKDCrudIr
Titulo
Termo a.° 610.100, de 30-9-1944
Companhia União dos Refinado:et
'
Açúcar e

até

São Paulo

Classe 41
Café torrado e moido
têrmo n.° 610.101, de 30-9-1963
Indaak ria de Aparelhos Eletrônicos
"4
Agena Ltda.
Sào Paulo

ACENA
Ind. Brasil ai ra
Ciasse 8
•
Para distinguir: k. ". 13minadores de-bate

ria, dispositivos para controlar ou mo.
dificar correntes elétricas, inclusive
temas retificadores de correntes alteia
nadas, amplificadores, monitores abagadores de arco, carregadores de bateria automáticos, auto-reguladorea,
binas de reatancia, soldadores de roo
sistência elétrica, fontes de corrente de
aquecimento por laduçao. controlado.

res de sinal neon. transformadores,
controladores de allanentadores vibra"

tórios, e reguladores de voltagem, tu.
boa de descarga de espaços elétricos,
válvulas ou tubos para retificaçáo, roo
gulagem e estabilização, tubos ou válClasse 2
• Adubos e inseticidas agrícola
Térmó n. 610.096, de 30-9-1963
IAP S.A. Indústria Agro Pecuária
São Paulo

FsRTILIZAME
GRAUULADO IA? A MODERNA
TÉCNICA DA
ADUBACXO PERFEITA
Classe 2
frase ae popaganda

vulas a veado, tubos ou válvulas reta.

&adoras. valvulas, pilhas foto-elétricas, artigos, acessórios í equiliamento
fotográfico, a • saber: equiaramento
"foto-flash". incluaive Tampadas "foto.,
alash" e refletores para ai mesmas,
unidades foraecedoras de. força para
"foto-flash' e 21-eiCle para . az-min:alar
corrente de "foto-flash", altinietros,
calibradores de alfinietros; precipitadares de poeira, fontes'. de .correate
eletro-estática, osciloscóp.14s' de ',alta
velocidade. • sistemas de coMunicação
pro micro-ondas, dispositivos para merir unidade. máquinas testaddras de
fadiga ou cansaço operadas eletro-magnéticamente. antenas de radio, .lampadas de painél de radio, transmitia:a'

DIÁRIO OFICIAL (Seção El)

• 7 8 Quinta-feira 9

res de radio, receptores de radio. dia- I condensado, leite em Pó, legume em
, positivos receptores e traamaissores de I conserva, lentilhas, linguiça, louro, masrádio, radar. transmissores de televi- sas alimentícias, 'mariscos, manteiga,
são. receptorá de televisão, daapositi- margarina, marmelada, macarrão,!- masVos para vulcanização de pneumáti- sa de tomate, atei e melado. mate, masco', lampadas . para televisão, e Iam- sas para mingaus, molhos; moluscos,
pis/as' • elétricas, tubos ou válvulas a mostarda, mortadela, nós . moscada, novacuo para radio e tubos ou válvulas zes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
para radio. pilhas foto élekicas e lane pães, paios pralinés. pimenta, pós para
padas de televisào, tonógrafos elétri- pudins, pickles. peixes, presuntos, pacos, combinações radio-televisão-fonó- tês petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para anigrafo
mais, requeijões, sal; saga, sardinhas,
Têrmo n.° 610.102, de 30-9-1963
•
Classe 16
Representações Medeiros Ltaa.
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas— argila,
São Paulo
areia, azulejos, batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentaNETSTRO5
ção, calhas, cimento, cal, cre, chapas
BrasIlei ra'
.
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para , coberturas caixas d'água,
Classe &
caixas para coberturas, caixas d'água:
Aparalhos de ar refrigerado- e acondi- caixas de descarga pra • lixos, edificaclodos,, aparelhos fotográficos, aaende- ções premoldadas. estuque, emulsão de
dores —automáticos, aparelhos ditaria- base asfáltico, estacas, esquadrias, estrusadores, alto falantes e amplificadores turas metálicas • para construções, lamede som, bebedouros de água refrigera- las .de metal, ladrilhos, lambris, -luvas
dos, balcões frigoríficos, balanças, : har- de junção. (ages, iageotas, material isobeadores elétricos, condicionadores de lantes contra frio e calor, manilhas, masou automátiàos de voltagem, exausto- sas para - revestimentos de paredes, mares, ertintores de incEndio, estufas, fo- deiras para construções, mosaicos, progões rà lenha, à gás, elétricos ou a dutos de base asfáltico, produtos , para
quero4ne, gravadores de som e de ima- tornar impermeabilizantés as argamasgens, isqueiros, irradiadores de 5;io ou sas de cimento e cal, hidráulica. pedreprodutos betuminosos. imperrneacalor,- lavadoras de pratos e atinares. gulho;
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
iavadpras de roupas, máquinas de la- para revestimentos --e outros usos nas
var roupas, máquinas de secar e passar construções, persianas, placas para pa-,
roupas, microfones, refrigeradores 'do- vimeatação..peças ornamentais de , c)imeninésticos, comerciais e industriais resis- to ou'gesso para tectos e - p arede, papel
tências .....•.iétricas, resfriadorea, . miava para forrar casas, massas anti-ruidos
(relés), reguladores de voltagem, retri- para uso nas construções.. parqueies.
, geradores a compressão e absorção, portas, portões, pisos, soleiras para poraorveteiras'elétricas, transformadores de ta.!, tijolos, tubos de concreto, telhas, tavoltagem, termostatos, torneiras de cos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos. catrais
compr'assão, veatiladores elétricos domésticos, comerciais e industrias
4. .
•
Termo n.° 610.107, de 30-9-1963
. -Sotecil --- . .Sociedade _e Assistência
-Termo n. • 610.104, de 30-9-1963
Técnica e Promoção S/C fada.
Tatsuta Yamane ia
Sao Paulo
•
10
•

NRVA_ Mai? .
eira
In .
Classe 19
Aves, ..gado, galinha, gansos, marrecos
ovas, patos, pedis e suínos
Têrnios ns. 610.105 'e 610.106, ch.
30-9-1963
Èizper Mercado Osasco 'Ltda.
'
São Paulo •
OSASC O
Ind. brasileira
t:
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido,
amêndlos, ameixas, amendoim. araruta,
n arroz., atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas. ba!as.biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e, em grão, camarão. canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chã,
caramelos: chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho crem ede leite, cremes
alimentícios, croquetes, compotas, canOca. coalhadas castanha, cebola. Condimentos para alimentos. colorantes.
chouriços, dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féaulas. flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cris
-talizds;gcoe,marggránulos, grão de bico, gelatinas
Ouras,
,goiabada, geléias, herva doce, hervei

,

SOTECLI—SOCIEMAn
rE ASSISTENCIA
TÉCNICA, E PROMOC
S/C . LT DA .
Nome Civil
Termo a, 610.108, de 30-9-1963
Socaf
Sociedade Comercial de".
Couros e Afins Ltda.
•
São Paulo
bOCAF—SOCIEDAIS •

COMErCI A L TE COURO
AFINS LTDA.

' Nome

Comercial

Tê'rmo nas 610.109, de 30-9-1963
Socaf
Sociedade Comercia/ de
Couros e Afins Ltda.
São Paulo
'S , 0 C

p

Classe 35
Artefatos de couro a saber: arreios, bolsai, bainhas Para facas e punhais, carteiras capas e lombadas para livras,
coldres, chicotes, capas, estojos. esto
jos para armas de fogo Fracas, guarniç5es'de couro para animais de tração.
guarnições de couro para animais de
hortaliças,
lagostas,
línguas,
leite.
elide,

montaria, lacas . ae couro, aia i as, porta,
notas, portaadocutnentos, pastas, porta.
niquels, pelegos, rédeas, se l as, selins
' sacos de couro, surrões e skons
Têm° n.° 610.110, de 30--1963
Sociedade Rádio Marconi Ltda,
São Paulo
Classe 33 .
Título
Termo n.° 610.11, de '30-9-1963
Prociir --- Arquitetura e I Iaaanismo
Limitada
São Paulo

PROD IP
Para distinguir o timbre da requerente
a ser usado em papéis de carta, .paaéis
de °tido, 'memorando, cartões comerciais e de visitas, enveldpes, envelopes,
!aturas, recibas, cheques, clupliaatas, letras de câmbio, notas 'promissórias, contratos, ações; apaalices, debêntures, folhinhas, passagens, bilhetes de sorteio e
demais documentos usados ela mesma,
concernente a seu ramo de atividade de
arquitetura e urbanismo
Tkrnos ns.610.112 a 610.116, de.
30-9-63
Filterrux
Revestanentos Especiais
Ltda.
São Paulo

Janeiro de-1964
tos, copos e Copinhos de alástico para
sorvetes, Caixinhas: de pláatica rara sorvetes, colherinhaa, pasinhas, garfinhos
de- plásticos , para sorvetes, torminhas
de-."plástico para sorvetes, discos" de •
mesa,' estojos, estolas para óculos, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, estairas, enfeites para automóveis, escoadores de pratos, massas anda •
ruidos, formas para doces, fitas isolan-;
tes, filmes virgens, fios de celulose,.
fechos- para bolsas, facas, guarnições.
guarnições para chupetas e mamadeiras,'
guarnições para porta-blocas guarnições para liquidificadores e para batedeiras de frutas e 'legumes, -guarnições
de material plástico para utensílios:e • •
objetos, 'guarnições para bolsas.' 'garfos,
galerias para cortinas, jarros laminados
plásticos, lancheiras,. mantegueiras, tna;,
las, mintas, .prendedoças de roupas. pu-f,'
'adores parà, móveis, pires,' pratos. :paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes arflaiais, porta-pão, pulseiras para reló-.
&ta protetores para documentos. puxadores de água para aso ootnéstico,
porta-copos. porta-n,queis: 'porta-notas, porta-documentos, •placas, rebites, rodinhas, recipientes. suportes, .uportes para
ladrilhos e adesivos- Para azulejoi,
peças. carretéis para tecelagem e guarnições de material . plástico para indústria textil. colas usadas tais indústrias, sguardanapos, saleiros, tubos. tigelas.
tubos para ampo/as, tubos para semgas, travessas, tipos de material piás.:
tico, sacolas, sacos. saquinhos.. vasilhamei paça acondicionamento,' vasos, ,
caras, colas a frio e colas não incluídas
em 'outras classes. para -borracha, para
curtumes, para marcineiros. para car p inteiros, para vidros, -pasta adesiva para
correia, pasta 'e pedras para afiar,
esmeril em pedra, em pó, em disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar,..
rebolos, 'adesivos para' - tacos, . adesivos
• de calçados
Classe 50
Cartazes Impressos, literais de propa;
ganda, cheques, clichês, cartões termosplásticos de identidade, etiquetas imprásas, escapulares, faturas, folhinhal
impressas, notas promissórias. recibos
e rótulos

.
i a ••
•
Classe 1
Para distinguir' e 'Proteger uma substância química usada no revestimento de
vidros, cristais, 'plásticos e outros materiais transparentes
Classe 4
Para distinguir. aubstâncias - minerals, animais e vegetais. em bruto ou parcialmente trabalhado, inclusive -resinas
•
Classe .14
Vidro comum, laminado, trabalhado
.
em siadas as formas e preparos. vidro
cristal para todos os' fina. vidro .industrial com telas de metal ou composiTermo n.° 610.117, de 10-9-63
ções especiais: ampolas,' aquários, assadeiras. 'almofarizes, bandejas,. cube- Filterluz — Revestimentos Especiais
Ltda.
tas, ' cadinhos.. cântaros, cálices, centro
São Paulo
•
de mesa, capsulas copos. espelhos, escarradeiras, frascos, formas' paradoces
fôrma para fórnos afios de vidro, garrafais. 'garrafões. - graus, globos, haste, PILTERLUX—REVESTIMENTO
jarros, jardineiras, licoreiros, mamadeiESPECIAES LTDA.
ras, mantegueiras, pratos, pires, portajoias, paliteiros, potes. pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para reClasses: I, 4, 14, 28, 33 e 50
frescos, • saleiros, tubos, tigelas,. travesNome -Comercial
sas, vasos, vasilhames, vidro para
draças, vidro para . relógios, vareta*.
- 610.118,' de 30-943
nano
n.°
vidros para conta-gotas, vidro para
C. A.. A. Camilo-•
automóveis e. 'para para-brisas e
São Pauk
xicaras
. -Canse 28
Para distinguir: Artetatos de, materisa
ADALCID—COWCIO
plásticos e de nyion: Reciraentez tabri•
Pi REPRESENTAOES
cados de material plástico. revestimentos confeccionados 'de substâncias animais e vegetais:- Argolas açucareCras,
Classe 1
armações para Óculos. , bulea bandejas
Título de estabelecimento
bases . para telefones.. baldes bataai
bolsai, caixas.- carteiras, chapas. cabos
Termo na 610.119. 4e 30-9a63
para ferramentas e utensians. cruzetas
Representaçes Bonad l a Ltda.
caixas p ara acondicionarnesea de
•
mentos. 'caixas de mataria,' piavam
•
para baterias. coadores, :opas canecas.
BWÁDIA, .
colheres, conchas, cestas para pão. cesleira
'iras].
tinhas, capas para 'álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais rara velas
caixas para guarda de objetos cartuchoa
Classe 34
coadorex nara rh3. Recranan tura ara- a
Cortinas e tapetes
• - 1, s

•

Ouinta-feira, 9
Tê

n.° 610.120, de 30-9-63
Madeireira laçaria Ltda.
São Paulo
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'1-armo' n.° 610.127, de 30-9-63
Máquinas Simonek S. A.
São Papa
Maquinas Simonek S. A.

Tnd. Brai1eira

Nome comercial

Classe 4Madairas serraçlas e beneficiadas

Termos as. 610.128 e 610.129, de
30-9-63
Máquinas Simosiek S. A.
São Paulo'

• Têrmo n.° 610.121, de 30-9-63
Criastrutora. "Flewokra" Ltda.
Santa Catarina

IIEWOKR.
Brasileira

• 7e1a.

Classe 16
Materiais de construçes
Termo n.° 610.122, - de 30-9-63 Banco Lidar de Minas Gerais S. A.
Guanabara

BANçu LIDER
de Minas Gerais S
Nome comercial
Tino ra° 610-.123, cia 30-9-63
Eletrodos Simonek S. A.
São Paulo
Eletrodos Simonsak

Z. 0..

. rrome comercial
Tênia! na . 610.124 a 610.126, de

30-9-63

Eletrodos Sanonek S. A.
São Paulo

SIMONEK

INDUSTRIA BRASILEIRA

SIMONEK

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Aparelhos eletrônicos de comando
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso
em: cheques, du plicatas, envelópes, faturas, nótas promissórias, apel de correspondência e recibos, impressos em
cartazes, placas, iabuletas e veículos,
bilhetes impressos
Têrmo n.° 610.130, de 30-9-63
Pedreira Nova Cotia S. A.
São Paulo

PEDREIRA
NOVA COTIA SIA
Nane comercia.
Térnacr n.° 610.131, de 30-9-63
Pedreira Nova Cotia S. A.
São Paulo

NOVA
COTIA
• INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Pedras, pó de pedras, pedriscos, pedras
britadas, pedras para pavimentação e
construção
Termos as. 610.132 'e 610.133, de
• 30-9-63
Produtos Rocha Quitnitos e Farmactiticos S. A.
Rio de Janeiro

Classe 5
Aço em bruto, aço preparai°, aço
doce, aço para tipos, aço fundido. aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
itiOCiStnia,GRASILFIRA
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente • trabalhado, bronze de
Classe 1
manganês. bronze em pó. bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto ou Saburram e preparaçes químicas para
fins industriais
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Têrmo a.' 610.134, de 30-9,63
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Oussama Souhail Moukaddeen
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
Guanabara
bruto ou parcialmente trabalhado. ferro
em barra, ferro manganês. ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabatANGUAGUI.
OOLZO ruas
lhado. gusa temperado. gusa maleável,
laminas de metal, lata em bilha; lauto
Classe 33
em fôlha, latão em chapas, lata° em
Titulo de estabelecimento
vergalhões, liga metálica, limalhas
magnésio. manganês, metais nác taaba- Termos as. 610.135 a 610.138, de
lhados ou parcialmente trabalhado, me30-9-63
tais ein' massa, metais estampados
Mecanoplast S. A,. — Indústria e
metais para solda, níquel. ouro. zinco
Comércio
corrugado e zinco liso em cadhas
São Paulo
Classe 6
Máquinas para solda, p or ponto, por
PLÁNAGED
costura, por projeção, de topo a topo;
IndGetria
Brasileira
por resistências: máquinas operatrizes
congêneres
Classe 4
Classe 8
Substâncias e produtos cie origem aniEletrodo , para máquinas de solda
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou

rIUSKONIA
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parcialmente preparados: Abrasivos ma
.lasse 2 bruto, argila refratária, eshiltico ene I Sakatancias e preparações quaarcas usabruto, algodão em bruto, borracha em das na agricultura, na horticulturn na
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora, veterinárla e para fins sanitários, a
cadima chifres, ceras de plantas; ceras saber: adubos, ácidos sanitarlos águas
vegetais de carnauba e mictai, crina desinfetantes e para fins sanitários,
de cavalo, crina em geral, cortiça em apanha-mosca e insetos (de soma e
bruto, cascas vegetais, espato, ervas papel ou papelão): álcalis, bactertcÁdas,
medicinais, extratos oleosas, estopas baraticidas. carrapaticidas. ma°.
enxofre, fôlhas, abras vegetais. flores talina, creosoto. desodoraates. &sintasecas, grafites. goma em bruto, granito tantas. de fumadores. extertniaadores de
em bruto. kieselghur. liquidos– de piau, 1 pragas e hervas daninhas. esterdrzantas, latex ém bruto ou parcialmente tes. embrocações para animais atuar.
preparados, minérios metálicos madei tos, farinhas de ossos, fertilizantes_ tosa
ras em bruto ou parcialmente traba- fatos. formicidas, furnigantes fungicilhadas, em toras. serradas e aplarnadae das, glicose para fins veteriaários, guamica, mármores em bruto, óxido de no, herbicidas. inseticidas, inseatuges,
microbicidas, medicamentos
manganes, óleos de cascas vegetais. larvicidas,
para animais, aves e peixes. óleos de,
Óleos em bruto ou parcialmente prepa- sinfetantes e veterinários, petróleos sarados, plumbagina em brigo, pó de nitários e desinfetantes, papei fuínagamoldagem para fundições, pedras bri- tório, pós inseticidas. parasiticidas. ttuna
tadas, piche em bruto, pedra calcária gicidas e desinfetantes, preparações e
plantas medicinais, pedras em bruto. produtos inseticidas. fermicidas. desinquebracho, raizes vegetais, resinas, ra fetantes e veterinários, raticidas, zemésinas naturais. residuos texteis, sílica.) duos para fins veterinários, sabões actaseivas, talco em bruto, xisto, xisto rinárlos e desinfetantes. sais paraa fins
betuminoso e silicato
agricolas. hortículas. sanitários e alicierinários. sulfatos. superfosfatos vacinas
Classe 3
Para distinguir: Como marca genérica: para aves e animais. venenos contra
Insetos. animais e herva daninhas
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
Classé 3
ou na farmácia
Para distinguir: Como marca genérica:
Substâncias químicas, produtos e . preClasse 2
Substántias e reparações quimrcas parados para serem usados na medicina
ou na farmácia
usadas na agricultura, na horticultura
Classe
na veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos saratanos, Substâncias e produtos de origem ant.
águas desinfetantes e para fins sani- mal, vegetal ou mineral, em bruto, ou
tários, apanha-rnoscaa e insetos (de parcialmente preparados: Abrasivos em
goma e pine] ou papelão), álcalis, bruto, argilarefratária, asfáltic cru
em bruto.
borracha, era
algodão.
or
bactericidas. baraticidas, carrapaticidas. bruto,
bruto. bauxita, benloim, breu, cantora.
cresol.. creosotalina. creosoto. desodo- caolim,
chifres ceras de plantas, •eras
rante, desinfetara -WS', defumadores, exterminadores de pragas e hervas dani- vegetais de carnaubá e aricuri. crina
nhas, esterilizantes embrocações para de,. cavalo. crina em geral, cortiça: em
animais, enxertos, lasanha.; de ossos, bruta, cascas vegetais, espato, ervas
fertilizantes, fosiatos, aarmicidas, furai- medicinais, extratos oleosos, estopas,
ganias, fungicidas glicose para tias enxofre, failhas, abras vegetais. tlores
secas, grafites, goma em bruto, gianito
veterinários, guano, herbicidas,
das, insetifugos, larvicidas, microbici- em bruto, kieselghur, liquido' de Plandas, medicamentos para animais, aves tas. laica em bruto ou parcialmente
e peixes óleos desin frtantas e veteri• preparados, minérios metálicos madeinários, petróleos sanitários e desaire. ras em bruto ou parcialmente trabatantas. papel tuaregatório, pós insetici- lhadas, em. toras, serradas e aplainadas,
das, paraticidas. tungicidas e desinie- mica, mármores em bruto, óxido. da
tantas, preparações e produtos inseti- manbanes, óleos de cascas vegetais,
cidas, germicidas, desinfetantes e vete- Óleos .em bruto ou parcialmente prepa..
rinários, raticidas, remédios para fins rados, plumbagina em bruto, pó de
veterinários, sabões veterinários e de- moloagem para fundições, pedras bra
sinfetantes, sais para fins agricolas, tadas, piche em bruto, pedra' calcária,
borticulas, sanitários e veterinários, plantas medicinais, pedras em . bruto,
sulfatos, superfosfatos. vacinas para quebracho, raizes vegetais, resinas, ri.
aves e animais venenos contra insetos sinas naturais, residuos. textels, alheio,
selvas, talco em bruto, xisto, rido
animais e hervas dadinhas
betuminoso e silicato
Classe 1
Para distinguir: Como marca genérica:
ramos as. 610.143 e 610.144, de
Substâncias e prepar'áçes químicas usa30-9-63
das nas •Indústrias, na fotografia e nas
análises químicas, substâncias e prepa- Industrial Madeireira • Colonizadora Rio
Paraná S. A.
rações químicas anui-corrosivas e anti, Rio, Grande do Sul
•
oxidantes
Termos ns. 610.139 a 610.142, de
30-9-63
Mecanoplast S. A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

MEPLANAL
Indústria Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Ccmo marca genérica:
Substâncias e preparações químicas usadas nas Indústrias, na fotografia e na,
análises químicas, substâncias e preparaças químicas anti-corrosivas e antioxidantes

- MÁRIP.A
Indústria Brasileira.,
Classe 4
Para distinguir: Madeiras em bruto owri
parcialmente trabalhadas, em toras, Ber-zr
radas e aplainadas
.a
Classe 16 sa
Para distinguir: Materiais para construas
Oes e decorações: Argamassas. argilaar
areia, azulejos, batentes, balaustres. Mota
cos de cimento, blocos para pavimenta.:
çâo, calhas, cimento,' cal, era. chaPaa04
isolantes, caibros. caixilhos, coluna..
chapas para coberturas caixas drilges.
caixas sara cobertura ,. 1-1 a-
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caixas de" descarga pra lixos, edificações premoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas. material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas. placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras , para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos. vitrós

Termos na. 610.145 à 610.146, de
30-9-1963
Pascoal Bovino
Sao Paulo

PIE—MAR
Indústria Brasileira
Classe 11
Embalagens de alumínio
Classe 41
Refeições prontas
Termos ns. 610.147 à 610.148, de
30-&-19b3
C.B.M. Oficina Mecánica Ltda.
São Paulo

Classe 6

Motores elétricos, terminal, trazeiro ato
motor de partida, terminal Ancora do
eixo do bendiz dínamos elétricos, coletores de arranco, aros, carburadores
torrentes de distribuiçáo, coroes, car.
buraclores, caixas de câmbio. engrena.
!sem embreagem, juntas universais
partidas, pistões, freios, caixa de. ~lança, caixa de movimento central, co
lares de esferas para direçâo e movimento central, engrenagem para mo~moo central, inhões livres dentadas
para cabos, rolamentos, carburadores,
pinhões, macacos, alavanca para suspender veículos, gatilho de partida de
kneioaamento de engrenagem de velo
cidade do veiculo, ensrenagem para
eixo e manivelas, alimentadot para carburadores, anéis de pistão. anéis de es
feras, para rolamentos, anéis de óleos,
ané4a, auto lubrificadores, agulhas de

virabrequins, separadores, velas de

ignição„ volantes. Srelos, hidráulicos e
freios de ar para veículos, carburadores, anéis de segmento, bombas para
óleos, cruzetas, câmbio, cárter de embreagem, cárter do motor, comutadores.
culatra do cilindro do motor, caixa
de lubrificação
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
istegrantes. aros para bicicletas, automoveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos.
breques. braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhões, caminhonetes, carros-ambulantes,
carros-tratores, carros-berços, carros,
tanques, carros-irrigadores, carros-carroças, carrocerias, chassis, chapas. circulares para veículos, cubos de veículos, carrinhos para máquinas de escrever, corrediços para veículos, cubos
de rodas, colmeias para radiadores de
veículos, desligadeiias, estribos escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga. engates para carros.
eixos de direção, freios, fronteiras para
veículos, guidão, locomotivas, lanchas,
motocicletas, molas, motociclos, motocargas, moto fugões manivelas, navios,
ônibus, para-choques, para-lamas, para
brisas, pedais, pistões, rodas para bicicletas, raios para veiculos. raios para
bicicletas, reboques, radiadores para velculos, rodas para veículos, selins, tricicies, torantes para veículos, vagões,
velocipedes, varetas de controle de afogador e acelerador, troleis, troleibus, varaes de carros, toletes para remos
•
Termo n.° 610.149, de 30-9-1963
Mecânica Monza Ltda.
esso Paulo
•

Classe 11
Cavaletes para manuseio de notares,
porcas e parafusas
Termo n.° 610.150, de 30-9-1963
Editora "A Bússola da Saúde" Ltda.
São Paulo

•

A BOSSOLA DA SAIDE

Termo ta' 610.153, de 30-9-1963
C.B.M. Oficina Mecânica Ltda.
São Paulo

CONCErro PROTENDIro

Termo n.' 610.159, de 30-9-63
Representações "CVC" Indústria
Comércio Ltda.
São Paulo

•

OFICINA
MECÂNICA 17DA.
"C.B.M."

Nome Comercial
'Termo n.° 610.154, de 30-9-63
Candido Matos da Silva
Mato Grosso

CAFE JAGUARETE
indústria Brasileira
.
• Classe 41
Para distinguir: Café torrado e moído
Termo n.° 610.155, de 30-9-63
Indústria de Bebidas Milani S. A.
São Paulo

CIANAMON
Indiistria Brasileira
Classe 2
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas. cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra. gengibirra
gin, gingar, kirsch, kummel, licores,
marasquinhos, :lactar, pipermint, ponches, rum, suco de frutas com álcool,
vinhos, vodka e whisky
Termo na' 610.156, de 30-9-63
Centro Nacional de São Lourenço —
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Minas Gerais

CENTRO N ACIONAL DE

sRo LOGRargo—Emp
REENtramEmos IMOBILIÁRIOS

LTDA.

Nome comercial

Termo n.° 610.157, de 30-9-63
Classe 32
Centro Nacional de São Lourenço —
Para distinguir: Impressos próprios pa- Empreendimentos Imobiliários Ltda.
ra serviço interno de repartições, escriMinas Gerais
tórios, casas comerciais, contabilidade,
de
inramos
oficinas, fábricas e outros
CENTRO NACIONAL II
dústria, comércio e agricultura

Termo n.9 610.151, de 30-9-1963
Concreto Protendido T,tda.
São Paulo
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SAO LOURENÇO

Sao Lourenço—Est. ne
Minas Gerais

regulagem do carburador, buchas, barClasse 33
•
VIDA:
ranhos e insufladores do ar. bombas kV
Para distinguir: Empreendimentos imobrificadores, bombas de articulaçao de
biliários
combustível para motores, blocos de
Termo n.° 610.138, de 30-9-63
Nome Comerciai
motores, bielas, balancins. cabeçotes, ci.
— "Radiajur" Indústria e Comércio de
—
Ilndros, comutadorcs culatra de cilin610.152.
de
a0-91963
Termo n. 0
Rádios e Abajur Ltda.
dro do motor, caixas de lubrificação,
Frigorifico "Nova G.1-nz'"
São Paulo
compressores, condensadores, cremalhei.
São Paulo
es, cruzetas, dispsiotvo de arranque.
atinamos. dispositivi para ignição eléRADIAJUR
•
trica para motores engrenagens, enNOVA GUINE
Industria
Brasileira
de
cremalheiras,
eixos
emgrenagens
Ine, c.tria Brasileira
Bolos, fusos, geradores. lubri ficadore
Classe 41
Centrífu g os. motores motores de com•
Classe 8
/tostão, manaais, mancais de roletas Carnes, linguiças, chouriço e firos em
*sacados de rosca, magnetos para moto
geral
Para distinguir: Rádios e abajures
de dife.
rei, mecanismo i mpulsionado r
arada', pistão pinhões. redutores. ro
sePREÇO DO N (MERO, DE HOJE: CRI 4,00
das, dentadas, segmentos do pistão.
paradores de graxa, traastoratadores

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento, cal, sre, chapas
Isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificações premoidadas. estuque, emulsão de
base asfáltico. estacas, csquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabili;antes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betutninosos, impermea•
bilizantes, liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-rtudos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tan q ues de cimento, vigas, vigamentos vitrós
Termo n.° 610.160, cie 30-9-63
Beagá S. A. Rádio e Televisão
São Paulo

BEAGA
indástria Brasi leira
Classe 8
Amperímetros .aparelhoa medidores,

sparêlhos de controle, aparelhos de medição, aparelhos de medir, aparelhos de
medir a velocidade, banquetes divisadores, balanças, discos para cálculos ba
lanças automáticas e suas partes iategrantee, aparelhos de carga. aparelho,

contadores, calibradores chaves elétricas. cigarras elétricas, comutadores.

condensadores elétricos, dinâmetros, eletro-dinimetros. eletrómetros, instrumentos para a medição e prumo. Interruptores, isoladores elétricos lâmpadas.

magnetõgralos, magnetotretros, máquinas de mediçáo (elétricas), máquinas
'de cortar frios, pães. queijos (elétricas). máquinas de cortar carne (elétra
ras). medidores elétricos. micrómetros,
mostradores cacilógrafos. painéa de
contróle, pêndulos, pesos de precisão
planimetros, polimetros, potenciõesetros.
quaddrante de nivel, aparelhos de iluminar quadros numéricos raladores giratórios, reguladores elétricos. ralais
reostatos, sistema de sinalizaçao sincronizadores, suportes de nível. tacômetros, termostatos j, torradeiras (elétricas), válvulas elétricas velas elétticas.
ventiladores voltametros ,e ziwiliasetros

