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QUARTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 1964
•

DEPARTAMENTO NACdONAL
DA PtiOPRIEUADE INDUSTRIAL
Decisões do Sr. Ministro

Rio, 24 de janeiro de 15134
Felic:o Pinto, recorrendo do despa• ho
indelerm o pedia° de privliég.o de invençáo para uma Antena
,relevisocs, térrno 126.811.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
dei.packto:
uonneço do recurso, nos tétanos 'do
• G. 15 da Lei nu 4.048, de 29 de
dezembro de 1961.
Os pareceres tecnIcos apontam anterioridade, demonstrando que meinste, no objeto co pedido, a originallaade necessaria para caracterizar
o invento. Nego provimento.
Lin 8 de janeiro de 1963. — Egydio
Michacisen, Ministro da Indústria e
Comércio.
Helio Paccola & Cia., recorrendo
do despacho que concedeu a restauração do pedido de registro da marca, Pacwlit, Urano 124.294 de Alexanore R. eis000la.
O há ministro exareu o seguinte
despacho:
De pleno acórdo com as informações, dou provimento ao recurso para
denegar o registro da marca.
Em 19 de janeiro de 1964. — Egydio Michaeisen, Ministro da Industrio e Comércio.
Manoel César de Ciamargo, recorrendo do despacho que deferiu o Urna: 354.892, marca raccola de Hélio
Paccola & Cia.
O Sr. alliwied estirou o segu:nte
despacho:
Negado provimemo ao recurso,
mantenha-se a concessão do registro
já anteriormente dado nos termos
das informações.
Em 19 de janeiro de 1964. — Egydio Michaelsen, Ministro da Indústria e Comércio.
Erpfdiente do Diretor Gerai
Desisiéncia cie processo
, Rio, 21 de . janeiro de 1984

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
lar 140.986 — Francisco Xavier
Silva doa Santos. — Mantenho a
exigência.
N9 140.998 — Curt Klein Filho. —
Mantenho a exigência.
No 141.311 — Milivoy Migel Mejic
— Mantenho a exigência.

Ministerial n.° 216, de 27-9-63, e lhe
negop rovimento \para manter o despacho recorrido de fls. 16, que bem
aplicou ao caso o art. 95, n.° 5 do
Código de Propriedade Industrial.
Em 8 de janeiro de 1964. — José
I. C. Verciani, Secretário da Indústria.

Diversos

EXPEDIENTE bo DIRETOR-GERAL

Produtos Transmotécnica S.A., no
pedido de reconsideração de despacho
de deferimento do têrmo 117.341, privilégio de invenção. — Nada há que
deferir no pedido reconsideração
uma vez que não tem fundamento
legal.
Cia. Brasileira de Construção F1criet a Schwarts Hautmont, no pedido de reconsideração do despacho de
deferimento do termo 91.783, privilégio de invenção. — Arquive-se o
pedido de reconsideração, uma vez
que não foi apresentada a procura-

Yolificação
Rio, 24 de janeiro de 1961
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art. 14 da Lei
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias
— para eventuais juntadas de recursos, e do me,smo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a éste 'Departamento a fina, de 'efetuarem o pagamento da taxa final concernentes à
expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias
— na forma do parágrafo único do
art. 134 do Código da Propriedade
Industrial.

ÇãO•
Notificação

Termos:
No 111.888 — Paulo Humberto de
Castro. — Mantenho a exigência.
N9 115.382 — João Gennari —
Mantenho a exigência.
No 140.005 — Darei José Teixeira
Gemes. — Mantenho a exigência.
N9 140.036 — Antonio Maria Pu- Mantenho a exigência.
Ne 140.171 — Leonardo Pujais. —
Mantenho a exigência.

Recgn . ideraço de Despachos

Têrmo n.9 328.829 — Marca: Patrone — De Fábrica de Chocolates
Patrone S. A . - Reconsidero o despacho que m911:íon registrar e are.
isente marel. para efeito de conceder o reeist-o considerando apenas
o elemento patrone, excluindo qualq uer direito ao uso exclusivo da denominação Caramelo de Nata Petrõpo.
lis,
American Radiator & Standard
Sanitary Cor poration — No pedido
de reconsiderar° do despacho que nn
deferi" o f értil° 371.146 marca —
Ideei P f ndard .
Em face do que consta do procese.o. reconsidero o despacho que tu.
deferiu o preeente nedido, pare efeiNb cie concede,. o registro rennertelo,
TrIenflq nft ,•,
ce1 11 .11o r aparelhos de
Desarquivamento de psocesso
televielo, 114 rangr4ne .1 étv'els e ir‘ rn-rTèrmo 397.313 — Fátima — clas- s,le e se...,..W.,14eq térrniCOR-

I convidado Mecanik Industrial Y
Comercial Sociedad de Responsabilidad Ltda., a ~parecer a &de Departamento a fim de efetuar o pa- se 48 — Requerente: Indústrias FáZivi S.A. Cutllaria — No pedido
gamento da taxa finl do termo tima S.A. Concedo o desarquivade reconsiderarão do despicho d. De91.783, privilégio de invenção.
mento do processo, na forma da lei. eerimento
o térmo 405.9d9: marca
,
de stetelfino Lida — TilDeistência de processos
Expediente do Ministro retificado por
d' Artefetos de Meteis.
ler saldo com incorreções
Manufatura de Brinquedos Esta- Tendo em vista o nedido de lis 15,
la S.A. — Declara a desistência do reconsidero o deenscho nue concedeu
Rio, 24 de jarriro- de 1964
pedido de registro da marca — Ca- o presente registro. para efeito de
The Scottish Woolen Trade Mark pitão Estréia — Urino n. o 425.750. indeferir n pedi an com fundamente
Association Limited — recorrendo — Anote-se a desistência e arqui" ii. it; do Código.
do despacho que deferiu o tèrmo — ve-se o processo.
Nitrado Colombo — No pedido di
388.452 — marca Scotty — de Scotty
Conréseio e Indústria Café. Brasilia re con c ideTacão do dog nseho de indeGravatas e Confecções Ltda.
Ltda. — Declara a desistência do pe- feritnrmto no tarmo 401.58 4 — tarro:
O Sr. Ministro exarou o seguinte dido de registro da marca — Brasília Foto Postar Colombo, — Reconsiledespacho:
— Térmo n. o 457.850. — Anote-se ro o despacho que indeferiu o preConheço do recurso, nos térmos do a desistência e arquive-se o pro- sente T,"a 1 4 e1 nave efeito de concedei
art. 15, da Lei n.o 4.048, de 29 de cesso.
o registro 11 1119 vez que a merca hadezembro de 1961. Nego provimento,
Yele. nomn impeditiva pertence h. Fre*
de acôrdo com o parecer do (Sigilo
Exigências
riria rcroua-ro+^..
técnico, uo sentido de que não ocorre, no caso, colidência capaz de inAlex Industriai Ltda. — No pesrvasIUTVENTR no
duzir o consumidor em érro.
dido de reconsideração do despacho
1Trrv5tTOR GERAL
Em 8 de janeiro de 1963. — &judio de indeferimento do térmo número
vretalfinn

Chas. Pilger & Co. Inc., declara
a desistência do pedido de privilegio
de invenção para: Processo e Aparelho para produzir Cápsulas, térmo
111.202. — Anote-se a desistência e Michaelsen, Ministro da Indústria e 392.172. — Cumpra a exigência.
arquive-se o processo.
Comércio.
Térrno ti.° 446.135 — Gráfica Lu
Exigências

Lanifício Leslie S. A. — No pedido de reconsideraço do de,spaJlo
de indeferimento do termo 389,-122:
Mantenho o despacho em face das
marcas anteriores registradas pertencentes a terceiros, e cuja coexistência com a registranda ocasionará inc.,'
vítável confusão para os consum idores.
Termo n9 4^.7.465: Montblanc
Simplo: G.M.B.H. — Marca. — Arquive-se.

Retificação no despacho do
Secretário da Indústria

xor Ltda. — Mantenho a exigência.
Diversos

(Republicagn cor ter saído cont
ineorreetles)
Diversos

Rio, 24 de janeiro de 1964
Francisco Fileppo Leio recorLanifício Leslie S. A. — No pe- Sua Majestade Roupas 8.A. — No
rendo do despacho que indeferiu o
térmo '— 180.827 — marca Higle- dido de reconsideraço do despacho de pedido de reron s ideraçao do despe.Indeferimento do termo 389.121. —
•
defer`Pinto no termo
p ie.
O Secretário da Indústria exarou, Mantenho o despacho em face ias 596.741 marca: Majestade. —
!marcas
de
terceiros,
cuja
coexistên14re n4erho o deroeeho concessivo do
o seguinte despacho:
Conheço do recurso nos térmos do ,cio com a registrando ocasionaria regiotra. uma vez que a requerente
'inevitável
confusão
para
oa
consuparágrafo único do art. 50 da Lei
i já é titular de marca idêntica para
os mesmos artigos.
n.o 4.049, de 29-12-61, e da Portaria midores.
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- As Repartições PúbliP-as deverão remeter o 'expediente
destinado à publicação -nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diúriaMente, até às
Da
RAI
Ifi horas, exceto aos sábados,
_ ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão, fazê-lo até-ás
cwerna DA seçÃo et atorowção
~PD OD9 ~viço oe.PuentcAçacs
.
11,30 horas.,
P LORIANO GUIMARAES
FERREIRA
ALVES
MURILO
.
- As reclamações . pertinenles à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros cá omissões, de•
SACÃO tí.
verão ser formuladas por es. .
aztAchaionew 40 DAIDA,TAANAIké
M.e. á* ao pubitatchn A
crito, à Seçãn • de. Redação, das
P.-Apriedwol• tnel.asatrt•i mie
COWn.rog1.
Indell•tnli
e às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após astúcia dos
in.patataa
efIcInebdo
Depáttamearo
. ithyresao nas
'drgi/os oficiais.
- Os originaii deverão- ser
ASS1,11ATURAS
ductilografadoi e autenticados,
FUNCIONÁMOS
ressalvadas, por quem de di- . -H- ErAirriçõpi E PARTICIJIARES
reita, rasuras e .emendas.
Capital e Interior:
Éàpilal e interior:"
- Excetuadas as para o Semestre . • . Cr$ €00,00 Semestre
• . Cr$
450,00
° exterior, que serão sempre Ano Cr 1.200,00 Ano .
. . . Cr$
900.00
anuais, as assinalaras poderExterior;
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Ano
.
.
•
. Cr$ 1.000,00
Cr 12130,00
- As assinaturas vencidaspoderão ser suspensas sem parte supéricir do enderéço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e u ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de vali-. que findará
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias:
dade de -suas assinaturas, na

.EXPEDIENTE

Ata da 362' reunião da C.C.A.P.,
instituída pelo Portaria número 52.
de 24-6-1954.

.1
Janeiro de 1964

Privilég:o de lave nção deferidos

Térnios:
N7 111.048 - Aperfeiçoamentos -em
Aos onze dias do mês de dezembro máquina de vulcanizar recapar e rede 1963, às quatorze horas, no ga? cauchutar pneumáticos - Requerente binete do Diretor da Divisão de Marcas, reuniu-se a Comissão de 'Classi- °reste Sagula.
N.° 111.395 - Produto de Brume
ficação de Aritgos e Produtos, sob a
e processo de fabricação do
presidência do senhor Geraldo Saboya. poroso
mesmo - Requerente- - Asbiton Aberta a sessão foi lida e aprovada a
ata da sessão anterior. A seguir, pas- A. G. 112.356 - Processo para enN.°
sou-se conferência dos verbetes re- rolar
condensadores de • papel - Referentes à letra "E", de "Esfigmokr- querente - Siemens 6 Halske - Aknos" (ficha 4.057) à "Espada" (Pu- tiengsellschaft.
nhos de) (ficha 4.093). Dado ao adiN.° 113.593 - Mecanismo de -Carantado da' hora e não havendo proces- retel para. fita de máquina de 'escrever
so em pauta o senhor Presidente deu - Requerente ' - . International Busipor encerrada a sessão. marcancito a ness Machines Corporation.
próxima para o dia 18 de dezembro
N.° 118.163 - Dispositivo comude 1963, lavrando. eu. Domingos An- tador em instalaç,Ses de tele-comunicagelo. de Quadros Sá, Secretário da ção, destinado a evitar a solicitação
Comissão, esta ata que vai por todos desnecessária dr:, -setieores - Requeos presentes assinada. - Ass.) Geral- rente Siemens Halslce Aktiengseldo Saboya Eunice Candida Afctioz Ischaft.
Pinto - Olivia 1,Marques dos Santos N.° 124.808 - Máquina de compu- Neli y Velloso dos Santos.
tação eletrônica - Requerente - The
AndopasufRlhacTg .
National Cash Regsiter Company.
.N.° 148.497 - Aperfeiçoamentos em
EXPEDIENTE DA DIVISA () DE ou relativos a chuveiros elétricos e ouPRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
tros aquecedores - Requerente Paulo
t
Carreiro Monteiro. .
Notificação
N.° 140.888 - Sistema de comunicação digital - Requerente - Sperry
Rio, 24 de janeiro de 1961.
RzuY..1 Corporation.
Exigências
Uma vez decorrido o prazo de re-,
curso previsto pelo artigo 14 da Lei N. 100.498 - The Yale and Town.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias de Manufacturing Company - Cum- para eventuais juntadas de recur- pra exigência.
sos, e do mesmo não se tendo valido
N.° 123.288 ---- Molins Machine
tenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo' mencionados a Company Limited -- Cumpra a exicomparecer a .este Departamento a fim gència.
Elétricos
de efetuarem o pagamento da taxia fi- N.° 123.203 - -Artigos
Cumpra a exinal concernentes à expedição dos res- Good Light • Ltda.
pectivos certificados dentro do prazo geada.
123.150 - Aluminium - In?
de sessenta dias - na forma - do parágrafo único do artigo 134 do Código dustrie Aktien Gesellschaft - Cum& Propriedade Industrial.'
• pra a exigência.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ãoàs assinaturas
as até 28 de
anuais renovad
fevereiro de cada ano -e ás
iniciadas," em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re- •
messa de valores acompanhados de esclarecimentos quem!:
à Sua aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Im prensa Nacional.
- .0s 'suplementos às edições dos órgãos oficiais Xá se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da "assinatura.
,
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá prova:
esta-condição no alo da assinatura.
•
,
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci.
.do de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

N• 147.442 --' Luis Ribeiro Pinto
N.? 123.129 - Pertrix Uni ou G .M.
BaUllar - Cumpra a exigência.
B . H . - Cumpra a exigência.
N° 147.445 -- Marcos Stechman
N.° 121.773 - A M P - IncorpoCumpra a exigência.
Scliar
rated - Cumpra exigência.
N° 148.424 Sortec Sociedade
N.° 121.752 - Siemens 6 Halske
Aktiensellschaft - Cumpra a exigen- de Representações Técnicas Limitada
Indústria e Comércio .- • Cumpra a
cia,
_
Ir° 121.751 - Sieznens 6 Halske exigência.
Gelio Cabral de Castro e Luiz KoAktiengesellscha ft - Cumpra a eX INo pedido de restauração da
prick
gência.
Privilégio de
N.° 123.261 -- Heinz - Schwarz patente número 50.409
invenção - Preste esclarecimentos.
- Cumpra -a exigência."
N.° 123.492 - Rádio Corporation
Dive-isos
of América - Cumpra a exigência.
Káhlswa
jernverks
Aktiebolag - No
N.° 123.426 - M. Krug
Cia.
pedalo de apostila da patente número
Ltda..- Cumpra a exigência.
Privilégio de invenção
N.° 123.395 - Walter - Hãchler 65.647
Faça-se apostila.
- Cumpra a exigência.
N.° 123.39 - 'The National Cash Retificado de Despacho de DeferimenRegiste Company - Cumpra a exi- Aos
Publicados no SoNim do Dia
gência.
14 de janeiro de 1964
•
N. 123.310 - Siemens Schuckersem
efeito os despachos de
Ficam
.
twerke Aktiengesellchaft - Cumpra a
deferimentos referentes aos proi:esos
exigência.
'N.° 123.767 - Siemens - Schuc- abaixo, mencionados, que por uns lapso
kertwerke Aktiengesellschaft - Cum- sairam publicados. Os referidos orocessos, foram' encaminhados- ao Senhor
pra a exigência .
•
para os exames técnicos.
N.° 123.731 - Pertrix Union C.M. Técnico,
,
B. H . - Cumpra a exigência.
Termos:
zxCa6IfA
N° 136.880 - Modelo industrial
N° 123.696 -- Manchester Machi- para
Original e Nôvo Modelo de Verne 6 . Tool Co. - Cumpra a exigénqalhão - Requerente: Mineração Gecia. •
N° 1123.637 - Sylvania Electric ral do Brasil Limitada Sem efeito
Products Inc. -- Cumpra a exigência. o despacho.
Incor- I W 136.882 -- Modelo industrial paN° 123.613 -- A, M. P.
ra NU° e original modelo de Verga..
Cumpra a exigência.
porated
N° 122.446 -- Elektro Motoren A4 ião Requerente: Mineração Geral
o Brasil Limitada Sem efeito o
G. -• Cumpra a exigência.
N° 122.445 - Otto Felts de La despacho publicado.
Roca - Cumpra a exigência. '
Expediente da Seção de Pesquisas
Ne 120.752 - Elektro Thernit G.
Notificação
•
M. B. H.' - Cumpra a exigência.
Rio, 24 de janeiro de 1964
Expediente Retif icado Por ier saias.)
Uma vez deccmido o prazO de recur• Com Incorreções
so prevsito 'pelo artigo 14 da Lei número 4.048 de 29 de dezembro de 1961
Vincenzo Chezzi,
N9 147.412
e mais dez dias - para eventuasi
Line? Massarani,
Cum- Juntadas de recursos, e do mesmo não
Luiz Carlos Qraça Wagner
se tendo valido nenhum interessado, fipra a exitiência.

pd
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am notifièados os requerentes abaixo
N° 428.960 .-, Auto Norte LimitaNs.' 464.605 - 464.606 •-• Convias
N9 164.783 - Yura Ribeiro Bar.
mencionados a comparecer a êste De- da •- Requerente: Auto Norte Limita-. Sociedade Anônima Engenharia e Co- reto - Cumpra
a exigência.
oartamentu a fim, de efetuarem o pa- da •-• De acendo com- o artigo 109 mérciO
Cump`ra a exigên-cia.
N 9 464.788 -• A. Criminal Soda.
gamento da taxa final concernentes a número 3 do Código.
N" 461,610 Açucareira Tapirai dade Anônima -• Cumpra a exigênzxpedição dos respectivos certificados
Sociedade Anónima •- Cumpra a exi- cia.
:lenir° do prazo de sessenta dias •-• na Titulo de Estabelecimemb Deferidás gência.
'1\1° 464.793 •-• Organização Contai:ai
Forma do pargrafo único do artigo 134
N° 464.611 •-• União de Propa- Modelo Lim.tada
Cumpra a exilo Código da 'Propriedade Industrial.
gandistas Católicos (UPC)
N° 437.740 - LOjas Riachuelo
Cumpra gência. Classes 12
22 - 23 -• 24 - 31 a exigência.
N° 464.795 . .- Sion Filmes SociedaMarcas Deferidas
- 34 •-• 36 e 37 - De Companhia
N° 464.617 - M. Fernandes da de Anônima - Cumpra a exigência Distribuidora de Tecidos Riachuelo - Silva Borracheiro -- • Cumpra a exi- Fica retificado no Clichê publicado em
Tèrmod:
De acórdo com o artigo 117 número gência.
16 de novembro de 1960, o número do
•N°. 464.618 - .Marcelo Lauro
têrmo 464.795 Titulo: RCC ReN' 425.825
Classe 41 1 do Código.
Norma
Cumpra a exigên- vista de Cultura Cinematográfica - Requerente: Ernesto Peponi.
N9 437.741 -• Lojas Riathuelo - Almeida Barbosa
cia..
na Classe 32.
Classe Classes 12 •- 22 - 23
Nd 425.933 - Marizete
24 •-• 31
N. 464.631 - 464.633
Edito16 •-• De Brasil Babadobulos.
N° 464.796 •-• Fortaleza da Borra- 34 - 36 e 37 -• De Companhia
rial Montes Clama Limitada
Cumpra cha Limitada
N°Maquipal - Classe Distribuidora de Tecidos Riachuelo
Cumpra a exigêntia.
Máquinas Equi- De acôrdo com o artigo 117 núniero a exigência.
N° 464.797 - Feira da Borracha
'De Maquipal
N
9
464.638
Auro
Joias
Limitada
Limitada - Cumpra a exigência.
p amentos Limitada.
1 do Código.
N° 464.799 - Auto Silva Limitada
N9 437.793 Cobravel - Classe .-- Cumpra a exigência. •
N° 426-118 =Oro Y Sol -• Classe
• N° 464.641 - F. Xavier 8 Com- - Cumpra a exigência.
41 •-• De Lizaur Sociedade Anônima. 50 - De Alvaro dos Santos Segundo panhia Limitada -- Cumpra a exigènN° 464.814 - Revestimentos Coa.
Classe -• De acórdo com o artigo 117 número ca
Pacaembr1
N° 426.453
dal Limitada -- Cumpra a exigência.
Filho. 1 do Código.
2 •-• De. Alexandre Burihan
• N° 464.643 - Sociedade Anónima
N° . 464.815
Suan Metalúrgica LiN° 435.653 -• Walita - Classe 49
Irmãos Barreto, Comércio de Café
mitada - Cumpra a exigência.
Exigências
:iedade Anônima.
Cumpra a exigência.
N° 464.817 - Frigorifico Serrano
-N9 464.652- Demayo Indústrias Sociedade Anônima •- Cumpra a exiWalita - Classe 31
N9 435.654
ermos:
Farmacêuticas Limitada -- Cumpra •a gência.
- De Eeltro Indústria Walita SocieN° 464.502 - Posto de Lambretas exigência.
.
N° 464.819 -• Confecçõei Alies Liaade Anônima.
N 9: 464.673 - Olivio -Batista Lima' mitada - Cumpra a exigência.
N° 435.655 - Walita •-• Classe 7 Santos Dumont Limitada - Cumpra ã
- Cumpra a exigência.
- De Eletro Indústria Walita Sacie- exigência.
Ns. 464.822 - 464.823 •- 464.824
N° 464.504 -• America , do Sul ConN 9 464.674 - Antonio Denizar Cos464.825 - Fiação e Tecelagem Nilaclie Anónima.
ce Sociedade Anônima • - Cumpra a N° 435.656 •-• Walita •-• Classe 5 tabilidade e Assuntos Fiscais S: C. - ta - Cumpra a exigência.
Apresente
procuração.
N°
464.675
•-•
Francisço
Salviaho
exigência.
- Eletro Indústria Walita Sociedade
N? 464.505 - Comércio e Repre- Macedo - Cumpra a exigência.
N° 464.836 - Raimundo Lima CosAnónima.
4..
José Wagner Teixei- ta - Cumpra a exigência. •
sentações C,oncordium Limitada -• • N° 646.677
Classe
20
N° 435.657 - Walita
Apresente procuração.
ra Maia - Cumpra a exigência.
N° 464.837 - Raimundo Esternio
= • De Eletro Indústria Walita SacieRaimundo Silvino Pi- Ribeiro de Holanda Cumpra a exiN° 464.680
••
N°
464.506
America
do
Sul
Con-Jade Anônima.
nheiro - Cumpra a exigência.
gência.
1\1 435.658 •-• Watta - Classe 21 tabilidade e Assuntos Fiscais S. C.
N° 464.681 •- José Freitas BittenN° 464.838
Frandsto Holanda
'Apresente 'procuração.
- De Eletro Indústria Walita
court - Cumpra a exigência.
Ribeiro - Cumpra a exigência. .
Anônima
Com
extlusão
de
lufe
N 9 464.511
N° 464.682 •-• .Produtos Quimicos
Dimitri Augusto DoNo 464.84- -. Francisco EdibertO •
,lavancas de câmbio.
Industriais Reis 8 Gama Limitada --- Ucluaa, Lopes
Mingues - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N 9 464.512 - Comissaria de Des- Cumpra a exigência. •
• N° 464.846 - ':Beltex Sociedade
N° 435.661 -- Walita - Classe 30
pachos
Maratana
Limitada
-.Cumpra
N°
464.683
-•
Sociedade
Industrial
CumAnônima Malhas e Confecções
- De Eletro Indústria Walita Sodade Refrigerantes Flexa Limitada - pra a exigência.
lade Anônima •-• Com exclusão de 'lã- a exigência.
Cumpra
a
exigênaa.
N° 464.847 - Moacyr Silva ninas de borracha.
N° 464.514 •-• Fania Fabrica NaN° 464.692 - Nelta Maquetas e Cumpra a exigência..
N° 435.659 --- Walita - Classe 28 cional de Instrumento para Auto
Sociedade Anónima CumIndústria-ide Joias •
N° 464.857
De Eletro Indústria Wlita Socie- Veículos Limitada
Cumpra a exi- Projetos
pra a exigéncia.
Gondomar Limitada - Cumpra a ext.
Jade Anónima Com exclusão de gência.
•
N° 464.703 •- Companhia Açuca- g ência
;luar:lições.
N 9 464.515 -• 'Tola Serviços Grafi, reira de Penapolis -• Cumpra a exi464 . 858 - Fornitor Indús.tria
N° 435.662 Walita - Classe 11
= De Eletro Indústria Walita Socie- cos Limitada - Cumpra a exigência. gência - Fica retificado o clichê pu- Comércio Limitada - Cumpra a. exia •
N° 464.516 - Organização Tele- blicado no Boletim do dia 16 de no- gência.
lade Anónima - Com exclusão de enCompanhia Agro
lal" 464.859
lrenagens para eixo de ,comando e fónica Brasileira Sociedade Anônima vembro de 1960 para nome comercial
-. Cumpra a exigência.
- Companhia Açucareira de Penapo- Pecuária Saudense
Cumpra a exi' ara eixo de manivelas.
gência.
N° 464.517 -• João de Melo Ma- lis. 464.711
H.
'Nauer
CumN9 435.663 -• Walita ,..."•Classe 47 cedo
9
N
N 9 464.861 -• Companhia Agro
-• Apresente procuração fica re- De Eletro Indústria Walita Sociepra a exigência.
Pecuária Sauclense Cumpra a exitificado
no
Clichê
publicado
em
12
de
•
lade Anônima.
Ns. 464.718 -• 464.725 SalvoClasse novembro de 1960 o número do têm° foras Sociedade Anônima Produtos Quí- gência.414.863 - Limpadora Interna..
No , 436.462 - Fersaraal
464.517
-•
Carca
emblemática
èom
De Glaxo Laboratories, Limited.
micos - Cumpra a' exigência.
tional Limitada - Cumpra a exigén,
N° 436.859 -• Ressegna Economica cabeça de boi -- Na classe 2 Arti- 'Ns. 464.722 •- 464.723 464.724 cia.
gos
na
classe
Depositada
em
'São
[talo Brasiliana - Classe 32 - De
-.Barreto
Keller,
Indústrias
Elétricas
N° 464.875 Ardipas Sociedade
Paulo.
•
alivaldo Coimbra de Ulhoa Cintra.
Limitada - Cumpra a exigência.
Anônima Administração e Comércio •-•
N° 473.373 -- Horkel •-• Classe 6
N° 464.739 - Francisto Birmioli Cumpra a exigência.
N° 464.518 - Tito Livio Fleury
- De Companhia Federal de Fundi- Marfins
Materiais Elétricos Sociedade Anônima
Cumpra a exigência.
N° -464.876 Alfredo Di Carlan,ao.
N' 464.521 - Oficina Mecânica
Cumora a exigancia.
tonio Junior - Cumpra a exigência.
London - LuminoN° 464.741
N° 464.879 - Serviços Navais PerN° 437.640 -• Perfodur - Classe Serviseta Limitada, -• Cumpra a exisos Limitada - Cumpra á exigência. mar. Limitada -• Cumpra 'a exigência.
i6 - -13e Eucatex Sociedade Aratini- gência.
N° 464.740 Grua Indústria e CoN° 464.880 - Serviços Navais Feri
ua Indústria e Comércio.
N° 464.526 Nikyton Indústria e
N° 437.687 - Vetame -- Classe 2 Comércio de Rádios e, Televisores Li- mércio Limitada - Cumpra a exigên- mar Limitada - Cumpra arexigència.
cia.
No 464.882 - Indústrias Químicas
De Olin Mathieson Chemical Cor- mitada •- 'Cumpra a exigência.
Hirtz Nuhrich
N' 464.728
Decorit lo Brasil Sociedade Anónima
poration.
Ns. 464.528 - 464.529 - EquipaCumpra
a,
exi- Cumpra 'a exigência.
N° 437.796 - Cerquilhci - Classe mentos H. R. O. Limitada. - Cumpra Companhia Limitada
gancia.
•Ns. 464.895 .464 ..896 a- Livraria
De Indústria e Comércio de Be- a exigência.
42
-Zimbrai Sociedade Atheneu Editora São Paulo Sociedade
I\19 464.737
aciaa Carmino Limitado.
N° 464.534 - Whitin do Brasil InCum- Anónima - Cumpra a exigênçia.
N 9 417.810 - Fornetebar -• Classe dústria e Comércio Limitada -• Cum- Anônima Agrícola Comercial
pra a exigência.
ria União Li- •
N° 464.897 - Papela
De Panfiicadora Fornecebar L1- pra a exigência.
N° 464.738 •- Francisco Eormioli mitaaa" - Cumpra a exigência.
afiada.
N° 464.593 ' Farbwerke Hoechst Materiais Elétricos 53ciedade Anôni- ..Ns. -164.906 - 464.910 - UltraN° 437.856 -• Wimarsa Classe Aktiengsellschaft Vorm, Meister Lucha ma
Cumnra a exigência.'
lar Aparelhos .-e 'Serviços Limitada
- De Wilson Marcondes Indústria 8 Bruning - Cumpra a exigência.
1\/°- 464.744 - London Luminosos Cumpra a exigência.
N9 464.598 - Truwal Metalúrgièa Limitada - Cumpra a exigência.
Cornares° de Maquinas Limitada.
N° 464.912 - Mecashen Maurice
Limitada - Cumpra a exigência.
Publibrás Publitidade Antoine - Cumpra a exigência.
N° 464.748
Nome Comercial Ekferido
N' 464.600 - Indústria de Malhas Radiofónica Brasil Sociedade Anón'ma
N° 464.913 - Sary Fera -^A- Jacobtex Limitada Cumpra a exi- - Camara a exigência.: .Cumnrr a exigência,
N° 426.132 - Incola Serviços Co- gência.
N° 464.763 - Sacaria Paulista Fiaaerciais do Brasil Limitada •-• RequeNs. 464.601 --- 464.602 -- 464.603 ção e Tecelagem Limitacia Cumpra
- 'Diversos
ente: Incola Serviços Comerciais do
Tabo •-• Comércio, Importação e a exigência.
trasil Limitada - De acbrdo com o Exportação Limitada - Cumpra 'a exiN° 464.764 - Teopave Limitada
N" 407.717
Romulo RiCel -mtigo 109 número 3 do Código.'
gência
Cumpra a exigência
Aguardem-se os ., termos apoptadoS.
-

;
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Etopediente da Seçdo de
Tsansferência e Licença

Aktiebolaget Astra Apotekarnes
- Remiska - Pabriker - No peado de apostila na marca 260.019 Transferência e (atento& de nome Retifique-se mediante apostila.
de titular de processo
Expediente_ das Seções, Republicado
24 de janeiro de 1944
por ter saído com incorreções_
Courrois - Blackeer & Pilastic Notificação
Transferência para seu nome das
marcas.
Rio, 24 de janeiro de 1964
Pilastic - número 157.416.
Pilastic - numero 167.075 AnoUma vez decorrido o prazo de retem-se as transferências, ficando sem curso previsto pelo artigo 14 da Lei
eleito os despachos de arquivamento, número 4.048, de 29 de dezembro de
tendo em vista as potições de fia. 1961 e mais dez dias - para evendata entrado Crie° cio prsou.
Junqueira, Berges Ltda. -- Trans- tuais juiitadas de recursos, e do mesferência para seu nome . da marca. mo não se tendo valido nenhum inteVenezianas Paramount - número ressado, ficam notificados os reque220.238 - Anote-se a transferên- rentes abaixo mencionados a comparecia.
cer a 'êste Departamento a fim de efeCia. de Calçados I3NB - Transfe- tuarem o pagamento da tara final
rência para seu nome de. marcas: concernente à expedição dos respectiRarding - número 211.003.
vos certificados • dentro do praz.) cie
Casa Ouvidor - número 240.673. sessenta das - na forma do parágraLincoln - milhar° 253.338.
único do artigo 134 do Código da
Casa Ouvidor - número 255.081 fo
Propriedade Industrial.
- Título.
•
Linco1n - número 256.119 - AnoMARCAS DEFERIDAS
tem-se as transferências.
Chanel 8. A. - Transeerência
'Térmos:
para seu nome das marcas.
N9 5 - têrme 313.175.
N. 354.193 - Dois anos de tonel
Culr - de Sussie Chan,e1 - Têr- Tatuzinho - classe 42, de - regue.
rtio 313,181 - Anotem-se as trans- rente - D'Abronzo 6 Companhia , Liferência. Quanto ao pedido de So- mitada - substituindo-se Cognac ciété Anonyme Chanel - Transfe- por - Conhaque.
rência dos têrmos: 313.175 - 313.481
N. 378.746 - Nicholson's Lampli- Nada há que deferir.
ghter - Classe 42, da requerente ...
Comercindstria OPRBY Ltda. E. W. Nicholaon 6 Co. Limited.
Transferência para ,seu nome do tèr- J.N.
420.155 - Lavanderia São
mo 300.421 - Anote-se a transferênPaulo - classe: 36.. de: Lavanderia
cia.
São Paulo, Limitada, com exclusão
Herodent Isc - 'Transferência de , Cobrctudo.
da marca: Herodorrt - Tênno
344.197 - Anote-se a • transferência.
'N. 419.118 - Serviço de PubliIrkopp Indstria e Comércio de cações - classe: '32.. de: Centro das
Máquinas de Costu ra S. A. - Indústrias do Estado de São Paulo.
Transferência para seu nome da
N. 431.258 - Biblioteca de Culmarca: Irkopp - Têrmo 394.452 tura Sociológica - 'classe 32, de -Anote-se a transferência.
Zahar Editôres.
Tecidos M DirLtda. - TransferênN. 433.859 - Girafa - classe 6,
cia para seu nome. do titulo.
Casas M m - Têrmo 439,933 - de: Indústrias Brasileiras Eictrometa
lúrgicas Soc'cdade Anân'ma.
Ar.ow-se a transferência.
Tecidos M M Ltda. - 'TransferênRESTAURAÇÃO DE MARCA
cia para seu nome do titulo.
•
Casas M M - Têrmo 439.942 N. 396.750 - Audax - classe 50
Anote-se a transferência.
Luccazone Indústria e Comércio de de: Audax - Contabilidade e AdBebidas Ltda. - Transferência para ministração S. C. - Concedo a
seu nome das marcas.
restauração.
Luccaozne - Térrao 46' .6.
Nome Comercial Deferido *Republicado
Luccazone - Têrmo 462.308.
Lucoazone
Tésmo 482.314 N. 420.389 - Progresso Industrial
Anotem-se as transferências.
EXIGÉNCIAS

Laboratório Biopan Ltda. - Na
transferência da marca 193.727 Cumpra a exigência.
/Cornai Hegedous - Na transferência da patente de número 4.212
Modêlo de utilidade - Cumpra a
exigência.
Cia. de Canetas Comwtor - Na
tarnsferência do Tênne 178.810.
Parmedicals - Comércio e Indústria de Produtos Químicos Ltda. Na transferência do Térmo 433.894
Cumpra a exigência.
Tecidos M. M. Ltda. - Na transferência do Têrmo 439.934 - Cum-Ira a exigência.
Luceazone Indústria e Comére ,o de
Sabidas- Ltda. .- Na transfeJência
dos Têrmos 462.309 - 452.311 462.312 - 462.313 - Cumpra a exigência,
DIVERSOS
•
r S. A. Parmaceutiel - Itália No pedido de retificação no Registro 124.159 -- Retifique-se mediante apostila.

do Noreste, Limitada - requer.nte.
Progresso Industrial do Nordeste, Limitada - de aceirdo co mo artigo
109 n. 3 do Código.
•
N. 434.009 - Aura! Sociedade
Anónima Participações Comerciais e
Industrais - requerente: Aural Sociedade Anónima, Participações Comerdais e Industrais - de acórdo com o
artigo 109 n. 2 do Q5d1go.
Títulos d.e Estabelecimento Deferidos

N. 421.561 - Lojas Riachuelo classes 12, 22, 23, 24, 31, 36 e 37
- requerente: Companhia Distribuidora de Tecidos Riacuhelo .- de acôrdo
cour o artigo 117 n. 1 do Código.
N. 421.553 - Riachuelo classes 12, 22, 23, 24, 31, 34. 36 e
37 - requerente - Companhia Distribuidora de Tecidos Riachuelo - de
acardo com o artigo 117 n. 1 do.
Código.
N. 431'.368 - Edificio Coro-An classe 33 de: Concl-,-ní,.., Ao PA

Coroad.,
dr. - do eum o artigo
117
4 do Códioo.

Jane:ro de 1964

I N. 434.460- Golfado - classe 33.
N. 618.179 - Ata aé - classe:
de: Auto Peças Gabardo Ltda. - de 22, de: Dollfuns Meg é Cie. acôrdo com o artigo 117 n. 1 do Có- Prorrogue -se o registro com a averbadigo.
ção de contrato de exploração :I fa-

vor de Cia. Brasileira de Linhas para
Caducidade de marca
Coser.
Fábrica de Condensadores Cobra Li-

mitada - no pedido de caducidade da
marca - figura de cobra de três cabeças - número 177.386 e - Hydrawerk - Alctilengsellschaft.
Tendo em vita que a impetrante da
declaração da caducidade não veio cumprir a exigência publicado aos 27 de
.junho de 1963, conforme informação da
Seção Competente, esta Divisão Jurídica, resOlvi denegar o pedido de declaração de caducidade do registro ...
177.386, referente a marca emblemática:
cobra de três cabeças de Hydrawerke A. G.

Expressão de Propaganda Prorrogada
N. 606.206 - Saásação do Lar classes: 8 - 9 - 10 - 11 -- 12 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21 22 - 23 - 24 - 25 26 - 17
- 28 - 29 - 30 - 31 - 32 34
35
36
37
38
40
44 - 48 e 49 - do requerente: A
Sensação Modas, Sociedadh" Anônima.
- Prorrogue-se o registro,
Retificação

Termo: 465.643 - marca: Aguda
- classe: 36 - de: Maria Agata Coliri - Nassif - clichê publicado
em 28 de novembro de 1960 - para
Jacques efan Marie --• Moussalli,
chel Charles Christian Moussalli, Sabi- a classe 36 - artigos na classe.
ne Claude Marguerita Moussalli, Madame Moussai... - Marie
Privilégio de Invenção
Louise Pauline Humber-Biguet Transferência para seu nome da marTERMO N9 149.676
ca: Inophyline - número: 115.285.
- Anote-se a transferência.
Em 5 de . junho de 1963
Exigências
Transferência de nome titular de

processo

Requerente - Vittorio Battaglia Estado da Guanaibara.
Título: "Aparelhagem para recuperar navios inteircs do fundo do
mar de 20 (vinte) à 1.000 (mil) metros, serh auxilio de escafandrlstas,
em tempo bastante reduzido" - Privilégio de Invenção.
Reivindica çdo - Processo de
aparelhagem para recuperar navios
ou objetos semelhantes do fundo da
mar, sem auxilio de escafandristas,
caracterizado pela utilizaçã- do
vácuo em equipamentos idealizados
para realizar o agarramento dos corpos submersos, e formação dos gazes
em bóias especiais de equipafnento
Idealizado, que permitem em conjunto os primeiros element:s a suspensão dos corpos submersos. - Total de 8 pontos.

Sociedade Industrial de Produto. Sanitários, Limitada - no pedido de reconsideração do despacho de indeferimento no têrmo: 394.057. - Preste
esclarecimentos.
Tèrmos:
N. 465.639 - Guaryara Sociedade
Anônima de Melhoramentos e Terrenos. - Cumpra a exigência.
N. 465.649 - Leme, Comércio e
Indústria Limitada-. - Cumpra a exigência.
N. 465.653 - D.P.Q. Distribuidora de Produtos Químicos Sociedade
Anônima. - Cumpra a exigência.
N: 465.654 - Artefatos de Ma-.
deira Jaff, Limitada. - Cumpra a
exigência.
N. 465.656 - Indústria de Móveis
Somara, Limitada. - Cumpra a exi=MO N.° 138.788
gência.
N. 465.655 - Josefa Duran Veiga.
De 4" de maio de 1962
- Cumpra a exigência.
N. 465.663 - Indústria e ComérPatente de Modêlo de Utilidade da
cio Marques Limitada. - Cumpra a Invenção d e"Uma embalagem para
exigência.
cigarros e outros".
▪ Diversos
Mikolaj Karpienko - Capital do
N. 234.231 - Khasana - G.M. Estado de São Paulo.
B.H. - Doutor Albercheim. - ArL° Uma embalagem para cigarros e
quive-se.
outros, caracterizada por uma caixa
N. 392.432 Laboratórios Farma- retangular que apresenta internamente
cêuticos Exactos, Sociedade Anônima. duas paredes inclinadas e convergentes
- Arquive-se.
para o centro formando assim uma caN. 400.520 - Sociedade de Enge-, lha que serve de depósito para o cialiaria Roval, Limitada. - Arquive-. garro ou outro objeto de configuração
se .
semelhante; calha esta dotada em seu
N. 411.810 - José Zeferina de vértice de uma . abertura longitudinal;
Barcellos. - Arquive-se.
sendo que, dito depósito é fechado suN. 411.856 - João Vasconcellos periormente por duakparedes inclinadas
Calueiro. - Arquive-se.
para ds lados que apresenta centralN. 412.948 - Den1 Azzolin. - mente uma abertura longitudinal corresArquive-se,
pondente a salda dos cigarros: sendo
que, a caixa inicialmente citada, é doProrrogação de Registros
tada em sua parede inferior de uma
abertura central e alongada, na qual
N. 571.294 - Vulvan - classe: penetra o ramo vertical de uma peça
31 - de: British Belting 8 Asbestos de perfil em "T" invertido, cujo ramo
Limited. - Prorrogue-se o registro. horizontal serve de base para o con- N. 611..983 - Simplex* - classe 8, junto, peça esta, cujo ramo vertical
Simplex Equipment Corporation. apresenta em seu tõpo uma canaleta
longitudinal de largura e comprimento
- Prorrogue-se o registro.
N. 616.884 - Indiana - classe suficiente para ser ocupada por apenas
nnr, Will ari,n Indiana. - Prorrogue- um cigarro ou outro objeto contentais
m., n raqiqtro.
na embalagem. Total de 2 pontos.
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MARCA-S DEPOSITADAS

•

PelifieeeiLo t4Lta de aolirde eo,o o set. IN do Cédtso da Propriedade Industriai. Da data da pubitoasio couninald...a
ouro( a proso de CO doa para o deferimonás do pedido. Durarei* Mo ~ao poderão apresentar NUM modo!~ ao Depar‘eseeste
~Mut da PcepwIedade Industrial otraelos ene se Mesurem prejudicado* coai a comem& do redáso rewerlde
Têrmo n° 611.994, de 10-10-1963
Termo n9 b11.989, de 10-10-1963
Consultores de Empresas
Representa Limitada, Representações e Consemp
Limitada
Comércio
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara

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. vitrôs
Termo no 611.999, de 10-10-1963
,
, Délio M. Lima
Espirito Santo

REPRESENTA ITDA:
REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO
Nome Comercial
Termo n° 611.990, de 1040-1963
Oswaldo Domingues da Silva
Minas Gerais

Café Silva

Classe 32'
Para distinguir: Jornais, revistas, á lbuns, cadernos e publicações em geral

Tèrmo n9 611.996, 'de 10-10-1963
Instituto Nacional do Livro, Ministério
da Educação e Cultura
Classe 41
Estado da Guanabara
Para distinguir: Café em grão, torrado
e moldo
• Termo n° 611.991, de-10-10-1963
Progetec — Produtividade, Gestão e
Estudos Ténicos Limitada
Estado da Guanabara
9

ROGETEC- Prodirtividaob.

Gestão e Estudos Técnicos Ltda.
Nome Comercial

REVISTA

Racional do Trabalho Ltda, •
Nome Comercial
Termo no 611.993, de 10-10-1963
Associação Nacional de Gerentes de
Banco
Estado da Guanabara

Associação Nacional
de Gerentes de Bancos
Nome Comercial
Termo n9 611.995, de 10-10-1963
Todo Roberto Kelly e Carlos Manga
Estado da Guanabara

SAMBA DE BRANCO
Classe 32
Part. dsitinguir: Rádio e televisão

• Têrmo n° 611.998, de 10-10-1963
Dilinar Lopes dos Santos
Bahia
a.a•ant=nrsaamaswaaaasniai•
menaemeemeamminmeammena
imarosmomer

• CAFE'
MC

' DO LIVRd •
Classe 32
•
Para distinguir: jornais, revistas e 11vros impressos

Le. jOENTURA
MO • e.

BENIMA

53!

Termo n° 611.997, de 10-10-1963
Administraçãço e EznpreAlcione
endimentos Limitada
Estado da Guanabara

Termo n°611.992, de 10-10-1963
'CORT --- Centro de Organização Racional do`Trabalho Limitad, Estado da Guanabara

CORr- Centro de Organização

Classe 41
Para distinguir: Café

IMUST

LIMO
LOPES DOS SANTOS
AU. RIO IIIRAO•CO SIM
CA,,WIZIHM.

•

DAMA

Virar"

Indústria Brasileira,

água de colônia. arminho., água de
quina, água de rosas, água de alfazemas. amonia perfumada liquida, em pb.
em pedras, para banho, 'brilhantina/4
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigode:,
crayons, cremes para a pele, carmine,
cheiros em pastilhas, em tabletes, CM
lentilhas, em trociscoa e em pílulas,
ciemes para barbear. creram dental.
depilatórios, desodorante:, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumem,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas:
escdvas para deites, cabelo, roupas,
cibos e unhas, fixadores para o cabelo.,
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para"
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, loções, líquidos dentifriclos, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme, em elixir e em pó,
liquidos para ondulação, permanente,.
lixas para unhas, laque, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes, .
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons, pó de
arroz
Termo n.9 612 .002, de 11-10-63
"Renima" Indústria e Comércio de
Molas Ltda.
São Paule

Classe 41
Para distinguir: Café torrado e moído

• Térina n° 612.000, de 10-10-1963
Classe 16
S.M.C.C.
Serra Mar Campestre
Para distinguir: Materiais para construClub'
ções e decorações: Argamassas, argila,
Estado do Rio de Janeiro
areia, azulejos. batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para . coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água,
Classe 33
caixas de dekcarga Pra lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de Será regida de acôrdo com o estatuto
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- aos ,sócios, reuniões sociais, pratica de
turas metálicas para construções, lama- esportet em geral, atividades recreati.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas vas e culturais, hem como educação
de jur...;ão. lages, lageotas, material isofísica
lantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, ma-,
Termo n.° 612.001. de 11-1t,163
delias para construções, mosaicos: pro- Rednal Indústria e Comércio Ltda,
dutos de base asfáltico, produtos para
São Paulo
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedreNEOLANDER
gulho, produtos betuminosos. impermeaInd. Brasileiro
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
Classe 48
construções, persianas. placas para, pavimentação, peças ornamentais de cimen- Para distinguir artigos de teucador e
to ou gesso para tectos e paredes, papel perfumarias em geral: Almiscar. água
para forrar casas, massas anti-ruidos de beleza, água facial, água de lavada,

Ind. Brasileira
Classe 11
Moias dianteiras e trazeiras, molas ae
vai e .vem e molas para cadeiras giratórias

•

Termo n.° 612.003, de 11-10-63
Nicolau Pedro Antibal
São Paulo

CALSORTE
•
CALCA -DA SORTE

4.

Classe 24
?rasa de roagarida
Termo n.° 612.004, de 11-10-63
Utilidades Domésticas "Ivanesa" Ltda
•
São Paulo

Ind.VtirlEaSstl e
Classe 11
Sacarrolhas
Termo n. 9 612.005, de 11-10-63
Indústria e Comércio de Materiais
Para Construções "São Cristóvão"
Ltda.
São Paulo

SIO CRISTOVIO
Ind. Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, arglla,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre. ehaPall
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pregos, picões, ponteiras,- parafuso,.
Isolardes. caibras. caixilhos, colunas, and-corrosivos, ácido arsênico. brilhan- • Teimo n.° 612.019, de 11-10-63
chapas para coberturas caixas d'água. tes a óleo, bromoreto de amônia, 'alara- Visconde — SerViços de Desinfecções? porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteias,
Ltda,
caixas para coberturas, caixas d'água, err,:tos, cloreto de sódio, cloreto de
roldanas, ralos para pias, regadores,
São Paulo
caixas de descarga pra lixos, edifica- amônia, cloreto de potássio, carbonato
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, tegões 'preraoldadaa, estuque, emulsão de de sódio, corantes para uso tia indústria
souras, talhadeiras, torquezas, trilhos,
y ISCONDE
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- mineral, creosoto para indústria, carbotrilhos para elevadores, tenazes, cavaturas metálicas para construções, lame- nato de magnésia, cloreto de zinco,
Ind. Brasileira
dores, telas de arame, tubos para encalas da metal, ladrilhos, lambris, luvas cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
namentos., trincai, trilhos para portas
de função, lages, lageotas, material iso- proarada, glicerina para uso na inClasse 2
de correr, taças, molas para portas.
lantes contra. frio e calor, manilhas, mas- dústria, hiposolfito de sódio, iodureto
Artigos da classe
Classe 16
sas para revestimentos de paredes, ma- de amônia, idrosolfito, laca, massa à
deiras para construções, mosaicos. pro- base de óleo para correção de pintu-as.
Para distinguir: Materiais para construTermos as. 612.020 a 612.023.,de
ções e decorações: Argamassas. argila,
dutos de base asfáltico, produtos para nitrato, óleos. potássio de sódio. po11-10-63
tornar impermeabilizantes as ar-gamas- tássio para uso na -indústria. secantes Companhia Interamericana de Meta- areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentasem da . cimento e cal, hidráulica, pedra- para tintas, sais de arsênico usados
lurgia
ção, calhas, cimento, cal, are, chapas •
gulho, : produtos betuminosos, impermea- na indústria, sulfatos, tintas tintas a
São Palita
álcool,
vernizes
a
álcool
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
bilizaates.diquidos ou sob outras formas
chapas para coberturas caixas d'água,
para revestimentos e outros usos nas
Termo n.° 612.009, de 11-10-63
caixas para coberturas, caixas d'água,
construções, persianas, placas para pacaixas de descarga pra lixos, edificavimentação, peças ornamentais de cimen- Luciano Napoleão . da Costa e Silva
ções premoldadas, estuque, emulsão de
to °sso para tectos e paredes,, papel
São Paulo
base asfáltico, estacas, esquadrias, estrupara I forrar casas, massas anti-ruaios
NO mut/Do Dles
turas metálicas para construções, lamepara ";pso nas construções, parquetes.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
purtas, portões, pisos, soleiras para porsnIRIOSIDADES.
de função, lages, lageotas, material isotas, tijblos. tubos de concreto, telhas. talantes contra frio e calor, manilhas, mascos • tabos de ventilação, tanques de - ciClasse 32
sas para revestimentos de paredes, mamento, vigas, vigamentos, vitais
Frase de propaganda
deiras para construções, mosaicos. pro-Tnnà n.° 612.006, de 11-10-63
dutos de base asfáltico, produtos para
Termo n.° 6_12 . 011, de 11-10-63
%g-a ufatura de Jóias Mundial Ltda.
tornar bapermeabilizantes as argamas• - ção Paulo
Bar e Café Arunca Ltda.
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermeaSão Paulo •
MUNDI AIL
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
Ind. Brasileiro.
• '
para ievestimentos e outros usos nas
Classe 5
A'RTICA
construções, persianas, placas para paAço
em
bruto,
aço
preparado,
aço
Ind.' Brasileira
-•
Classe i
doce. aço para tipos. aço fundido aço vimentação, peças ornamentais de cimenAbotoaduras para punhos. águas maparcialmente trabalhado, aço pálio, aço to ou gesso para tectos e paredes, papel
rinhas lapidadas, alfinetes para adorna'
Classe 50
refinado, bronze. bronze em' bruto ou para forrar casas, massas anti-ruidos
-mias 'osopascl man ap soisçaisan
Impressos
parcialmente trabalhado, bronze de para uso nas construções, parquetes,
portões. pisos, soleiras para porprecioso ou suas imitações anéis de
manganês, bronze em pó. bronze em portas,
'Termo n.° 612.012, de 11-10-63
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taadorno, balangandalm, In-loques. brinbarra,
em
fio,
chumbo
em
bruto
ou
Auto Posto Maripa Ltda.
cos tubos de ventilação, tanques de cicos, broches, colares, contas da metam
parcialmente preparado. cimento me.
Pai,/
mento, vigas, vigamentos, vitrós
ou pedras reciosas ou semi-redosas
Mijara-, cobalto, bruto ou parcialmente
. Classe 28
suas imitações.' usadas como adornos
P4
trabalhado couraças, estanho bruto ou Para distinguir:
Artefatos de material
ot., na confecção de hilouterias. corren'Ind. rasileira
parcialmente• trabalhado. ferro em bruto plásticos e de nylOn: Recipientes- fabrites de uso individual ara adorno, diabruto ou parcialmente trabalhado ferro cados de material plástico,
Classe 50
sea'estioneamantes lapidados esmeraldas lapidadas,
em barra. ferro manganês. ferro velho, tos confeccionados de substancias
Impressos
animedalhas com &luto, pulseiras, safiras
gusa em bruto ou parcialmente traba- mais e vegetais: Argolas. açucareiros,
lapiadas, topazius lapidados, turmalinas
Termo n.° 612.013, de 11-10-63
lhado. gusa temperado, gusa maleável, armações para óculos, bules bandeias,
lapidadas e turquesas lapidadas
Padaria e Confeitaria Santa Izabel Ltda. lâminas' de metaL lata em falba. lotao
bases para telefones, baldes. bacia., •
em Rilha, latão .em chapas, latão em balias, caixas. *carteiras, ahapas, cabos
São Paulo
' Termo n.° 612.007, de 11-10-63
vergalhÕes. liga metálica, limalhas para ferramentas e ateando& cruzaras.
Tiala qtrla usinica Waldivo Ltda.
magnésio, manganês metais não -traba- caixas para acondicionameare de aliS 0 Paulo •
ANTA IZABEL
lhadoa ou parcialmente trabalhado, me- mentos. caixas de matealal plásvco
Ind. Brasileira
tais em massa, metais estampados, para baterias, coadores, copos. canecas.
W 111 DIVO
ti Ind. Brasileira
matais para solda. niquel, ouro, zinco colheres, conchas. cestas para pão. cem
Classe 50
corrugado e zinco liso em ',Olhas 'tinhas. capas para álbuns • para livros.
!.!
Impressos
Classe li
• • Classe 1
cálices. cestos, castiçais para ve'aa,
Azulada prérsia, azul ultramar. aium1Ferragens e ferramentas de ta/da espé- caixas para guarda de abfetss cartuchos,
Termo n.o 612.014, de 11-10-63
nio sai pó para pintura, ácido nitrico, ariércio de Ferros “Romaxfer” Ltda, cie, cutelaria em geral e outro. artigos c'oadores para • chá. descanso -para pra
alumçn, água oxigenada, água raz. álde meta) não incluídos em outras das- tos. ccpos e ccpinhos de 'plástico' para
São Paalo •
cool para fins industriais, alvaiade.
sai Alicates aldravas, arruelas arra- sorvetes, caixinhas de plástico para soranti-corrosivos, ácido arseraca brilhaases: Alicates aldravas, -arruelas arre- vetes, colherinhas, pasintaas. .garfinhos
tes a • Oleo, brocnoreto de amônia. Maradores de latas, arrames lisos ou farpa- de plásticos para sorvetes. • tonainhas
Ini~E
•
asítielra
matos; cloreto de sódio, cloreto de
dos, aparelhos de chá e caie assadei- de plástico para sorvetes, discos de
amônia, cloreto de potássio. carbonato
ras, açucareiros, brocas, bigornas, bai- mesa, estojos. estojos para Óculos. .emde sódio, corantes' para uso aa indústria
Classe 50
xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- balagens de . materiais-plástico para aosmineral, creosoto para indústria.' carboImpressos'
fiares. • bules, colheres para pedreiros. vetes, estofos para oblatas, espumas de
nato; de magnésia. cloreto de zinco.
camisas
para cilindros e trilhos, cadea- aylon. esteiras, enfeites para automóTeimo a.° 612.015, de 11-10-63
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
dos, correntes, 'cabides, caixas' de metal veis. escoadores de pratos. massas anta
Auto Elétrico Cuiabá Ltda.
preparada.- glicerina para aso na inpara ortões, colunas, chaves. cremonei saldos, formas para doces, fitas isolanSão Paulo
Ima chistria. hiposolfito• de sódio, iodureto
chaves de- ara%sos, conexões pára_ en- tes. filmes virgens, fios de celulose, •
de amônia, idrosolfito. laca. 'massa á
canamentos, cabos de' metal, chaves de fechos para •'boisas. facas, guarnições.
base ,de óleo para correção le pinturas,
fenda,
chaves inglesas, cabeções . cana: guarnições pára chupetas e mamadeiras.
nitrato, óleos, potássio de sódio po.cas.copos, cachepots, centro de mesa. guarnições para porta-blocos guarnitássio para uso na indústria secantes
End9,15i4gileira
coqu-eteleiras. caixas para acondiciona- ções para liquidificadores e para batepara tintas, sais de arsecazo usados
deiras de frutas e legumes, guarnições
Classe 50 .
na indústria, sulfatos, tintaa, tintas a
mento de alimentos, caldeirões, caçara. de material plástico para utensílios e.
Impressos
álcool, vernizes a alcool
las. 'craleiras. cafeteiras, -dobradiças. objetos.. guarnições paia bolsas, garfos.
enxadas, esferas, engates, enfeites para galerias para cortinas. jarros. laminados
Termo n.o 612.017, de 11-10-63
Termo n.* 612.008, de 11-10-63
arreios, de meta) para automóveis, es- plásticos, lancheiras. manteaueiras, ma-'
Paretna
—
Ackninistração
e
EmpreendiAlvaro Tallass;
tribos, formões, espumadeiras. foices,
4
mentos S. A.
orinéas. prendedores de roupas. puSão Palito
ferros para cortar calmai, ferrolhos, fa xadores para mávels. Direi -oraras paii-'
São Paulo
cas. facões, frigideiras, cilindros para teiros. Pás de casinha pedras pomes arlaminaçaó, ganchos, guarnições de me fiais:lis. porta-pão, pulseiras rara reló. I BRNsil eira
rirldS
i'AREMA
tal garfos, ganchos para quadros gios, protetores para documentos. puind. 1Srasileira
gramas para emendas de correias, tinias. xadores de água para uso dcmiéstico,
Classe 1
lâminas, licareiros, latas de lixo, farras. porta-copos. porta-saqueis. porta-notas.
Azul da prérsia, azul ultramar, alumI•
machadinhas, molas para portas de cor- porta-documentos. placas, rebites. rodialo em pó para pintura, ácido nítrico,
rer, martelos, marretas, matrizes, mar- nhas, recipientes, suportes. suportes para
Classe 50
alumen, água oxigenada, água raz, álmitas, navalhas. Puas. Pás, picaretas, ladrilhos e adesivos oara &nados.
Impressos cm gera
cool para fins industriais, alvaiade,
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duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva dièCe, herva
mate, hortaliças, lagostas, linouas, leite,
condensado, leite em pó, fegumes
conserva, lentilhas, linguiça, !ouro; massas alimenticias, mariscos, naaattiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos, moluscos,
tnostrda, mortadela; nós moscada, aozes; óleos comestiveis, ostras, ovas;
pies, paios, pralinés, pimenta, pós para
Térmo n.° 612.027, de 11-10-63
pudim. picklea, peixes, presuntos, paBar e Sorveteria Bariloche Ltda,
tas:e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
Sao Paulo
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagra sardinhas,
BARILOCU
sanduiches, salsichas, salines sopas emInd. brami .t eira
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
nano n.° 612.024, de 11-10-63
frutas; torradas, tapioca, Minaras, talhaClasse
42
Companhia Interamericana de Metarim, tremoços, tortas, tortas para aliAguardente, afiz, aperitivos, bagaceira. meato de animais e aves, contes, touca
lurgia
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervediabo; vinagre
Slo Paula
jas. cidra, conhaque, extrato de malte
Termo n.° 612.031, de 11-10-63
fermentado, famas, genebra, gengibirra
Renania Técnica Industrial Ltda.
gin, gingar, kirsch, kummel, licores,
São Pc.rdo
marasquinhos, nectar, pipermint, ponches, rum, suco de frutas com álcool,
vinhos, vodka e wnisky

peças. carretéla para tecelagem e queraiçães de material plástico para indústria' textil. colas usadas nas indústrias,
guardanapos. saleiros, tubos, tigelas.
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico. sacolas, sacos, saquinhos, vasilhaases para acondicionamento, vasos aicaras. colas a trio e colas nau incluidas
em outras causes. para borracha, para
matames, para marcineiroa para carp'nteiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar.
esmeril em pedra, em pb, em disco.
cai pasta para afiar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos]
de calçados

var roupas, máquinas de secar e passar
roupas, microfones, refrigeradores doméstica', comerciais e industriais resistências elétricas, resfriadores, relays
(ralés), reguladores de voltagem, refrigeradores a compressão e absorção,
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem termostatos, torneiras de
compressão, • ventiladores elétricos domésticos. comerciais e industrias

Termo n.° 612.028, de 11-10-63
Indastria de Fios e Plásticos Santa
Rita Ltda,
São Paul.;

Classes: 6, 5, 8. 11, 16, ab, 33 e 50
Insígnia
Termo n.° 612.025, de 11-10-63
raranércio de Chinelos Souma Ltda.
San Pr
SCRIMA

Ind. 13rasi. eira

Classe 35
caCouros e pelas preparadas ca.
murças, cromos, vaquetas, pelicas e
artefatos dos mesmos: Almofadas de
couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas.
chicotes de couro, carneiras, 'capas para
álbum e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas portachaves, porta-fiqueis, pastas, rédeas,
selins, sacos para viagem, sacolas. sal.
tos. solas e solados. tirantes para
arreios e valises

MOM/nn

Termo n.9 612.026, de 11-10-63
Leonardo de Natal:
São Paulo

Classe é,
Aparelhos de ar retrigerado e• cauda
aioaos, aparelhos fotográficos. acendelares aaturnaticos. aparelhos deteria:adufes. alto falantes e amplificadores
de som. bebedouros de água refrigeralos balcões frigoríficos, balanças barNv.,,i,ves elétricos, condicionadores de
sa automáticos de voltagem. exaustoes. extintores de incandio, estufas, foaões ã lenha, á gás, elétricos ou a
querozene, gravadores de som e de imagens, isqueiros, irradiadores de 'aio ou
calor, lavadoras de pratos e talheres,
'avadaras de asaras, máquinas de la-

madeira, movimento de terra, caictoa,'
e outros fins industriais, elevadora, má.
quinas desernpalhadoras, descascadaras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas segadoras, trituradoras, ,,pula
verizadoras, freiras, polltrizes, trarachas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinaa de
abrir chavetas, marteletes, ventiladares.
exaustores para- forjas, bombas' centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arretes, caldeiras e turbinas, injetores rara caldeiras, válvulas e transportadares Jautomaticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicaa, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas opara-a
trizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladetras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidorea
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para !ebricar papel e
maquinas de impressão, dinamaa e
receptáculos
Timo n.° 612.034, de 11-10-64
Adonis Pagetti Clcuto
São Paula

RENANIA

trO. BRASILEIRS

taasaa
Para distingui:: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Máquinas de rosquear: serras mecanicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadoClasse 8
ras adaptados na construção e conserPara distinguir condutores elétricas e vação de estradas, mineração, corte de
antenas para rádio e televisão
madeira, movimento de terra, carretas
e outros fins industriais, elevadora, má'
Valso n.9 612 . 029, de 11-10-63
São Pa-lo
'quinas desempalhadoras, descascadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
maquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, maquinas de
'abrir chavetas, martelctes, ventiladores.
exaustores 'para forjas, bombas centra
IND. BRASILEIRA
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores auClasse 36 •
tomáticos de alta e baixa pressão.
Para distinguir calçados e luvas
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operaTêm° n.° 612.030, de 11-10-63
Comercial Quiratinga Ltda.
trizes, rotativas ou cortadoras para usa
can Paul^
nar ferro, aço e bronze; máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, ' rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e maquinas para fabricar papel e,
máquinas dg impressão, dinamos e
IND. BRASILEIRA
receptáculos

SCARPNEWS

GUIRATINGA'

• Cias-se
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
açucara alimentos para animais, amido,
amendoais, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite, azeitonas: banha, bacalhau, batatas. balas,
biscoitos bamboas, bolachas, baunilha:
café em pó e sal gaio, :amara& canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, cho,oiates, confeitos, cravo.
Cereais. COM111110, creme de leite. cremes
9111U , taticios. CfC,Cri è el, ' compotas, cangiau coalhadas, castanha, cebola condimentos para alimentos. coloraascs,
chouriços, dende, doces, doces de frutas espinafre. esséncias alimentares. empadas, ervilhas. enxovas, extrato de tomate, farinhas allimenticias, favas, fécula*, flocos, farelo. fermentos. feijão
finos. frios, frutas secas, naturais e cria.
talizadas; glicose, goma de mascar, OU-
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'14êrmo n.9 612.033, de 11-10-63
Reclusa Redutores Industriais Ltda.
São Paulo

REDUS.A
INO. BRASILEIRA
Classe
Para distingár: Máquinas e partes de
máquinas para todas os fins industrs:
Máquinas de rosquear: serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadoras adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corte de

•

Osauanil

11
,b
Classe %
Para distinguir: Artigos de vestuÂtrioa
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, babas
douros, bonés, capacetes, cartolas, caras
Praças, casacão, coletes, capas, abales,
cachecol*, calçados, chaéups, cintos,
-lufas -ambinaçõen aerainhos. calças
1 • a:siaras r A'asalanças. calções, calInas:
asalsabrl, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
ralas, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galocha% gravatas, gorros, fogos de llngerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantós, meia.
maiôs, mantas, mandrião. mantilhas, Ni.
V!tós, palas, penhoar. pulover, pelerLas,
peugas, pouches, polainas, piiamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters. "horta sungas, atolas, soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 612.035, de 11-10-63
Produtos Químicos Coração Ltcia.
São Paulo

• Iirow

CORAÇÃ4
IND. BRKSILEne
Casse 43.
Bebidas não alcoólicas refrigerantes: , ra-ar.
frescos gagelficadus ou não; águas gad.":
seificadas; sucos de frutas integrais'''.
concentrados ou gaseificados: xaropes ')
par bebidas refiagerantea
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DIÁRIO

OFICIAL (Seção IA)

Ternio n.9 612.048, ie 11-10-63
•1
rTermo n.9 612.042, de 11-10-63
Termo n.9 612.036, de 12-10-63
Tirol — Indústria de Bebidas e Conexos União -Fabricadora de Porcas Ltda. Unilabcs — Indústria de Artefatos de
Ferro, Metais e Mideira Ltda,
São Paulo
S. A.
São Paulo
São Paulo

TIROLEZ A
BRASILEIRP
"

,

Classe 11
— Ferratnentas aro geral

Classe 40
' Para distinguir: Móveis em geral, de

Termo n.° 612.043 ,-de 11-10-63
metal, vidro, de aço ou madeira, estOClasse 43
Comércio de Materia ; s de Escritório fados ou não, inclusive móveis para es-Aguas gasosas e minerais, artificiais ou
MvorPea 1 tia.
critório. Armários, armaários para banão, águas tónicas, bebidas efervescennheiros e para roupas . usadas, almofaALVORADA
tes Sem álcool, caldo de cana, guaranás,'
das, acolchoados, para móveis, bancos.
laranjadas, limonadas, refrescos, sodas.
Ind. Brasileira
balcões, banquetas. bandejas, domizilialimonadas, xaropes para refrescos
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para ëhá e café, conjuntos para dorTermo n.° 612.037, de 11-10-63
Classe 50
mitórios, conjuntos para sala de janMalharia Romano Montanari Ltda.
Materiais para escritório em geral
São 9:A.1!0
tar e sala de visitas, conjuntos para
•
Termo n." 612.044, de 11-10-63
terraços, jardim e praia, conjustos de
Cadicsel — Veículos e Peças Ltda. armários e gabinetes para copa a coSão Paulo
zinha, camas, cabides, cadeiras gira-

CADIESEL
Ind. Brasileira
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes

612.045, de 11-10-63
Termo
Corfis Creações Ltda.
São Paulo
INDús 1"R IA BRAS i i RA

Classe 36
Artigos de vestuário confeccionados de
' malha
Termo o.° 612.038. de 11-10-63
Mamo Meloni
São Paulo

•

BAILE DA
MODA

•

„it Rosriss TON kv

M01~1.011
•5. II•N

Classe 42
Aguardente de cana
,

Termo n.° 612.039, de 11-10-63
Indústria de„, Madeiras Realeza Ltda .
Paraná

REALEZA
Ind. Brasileiraler

uL
Ind. Brasileira

UNIX()
çnd. brasileira

Classe 4
Madeiras serradas e beneficiadas
'Ferino n.° 612.040, de 11-1041
Abram Kotler
São Paulo
MODAS JAQITELINE

Clgsse 36
Titulo de .estabelecirnento
Termo n.° 612.041, de 11-10-63
Geraldo Macedo Costa
São Paulo
HOTEL GUANABARA
Classes: 33, 41. 42 e 43
fTítulo de estabelecimento

Classe 32
Almanaques anuários. álbuns impressos, cartazes, • catálogos, jornais nado
nais e' estrangeiros. publicações impressas, revistas. Propaganda em radio,
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e cinernataprafiras
e revistas impressas

Termo n.° 612.046, ds 11-10-63 .
José Maria Cicero
Minas G—sis

OS QUADRADOS -

•
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a

padas, ervilhas, enxovas. extrato de tamate. farinhas alimenticias, tavas, fecuias, flocos, farelo, termeatos,
figos, trios,,, trutas Sêcas, naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar gorduras. grânulos, grão de bik.o gelatina,
goiabada. geléias, herva doce. bens
Mate hortaliças, lagostas linauas.
condensado, leite etn pó, iegua,es em
conserva, lentilhas. linguiça, ;ouro; massas alimenticias, mariscos. .nanteiga,
isargarina marmelada. macarrão. m
sa de tomate, mel e melado mate, massas para mingaus, molhos mo!usc
a.ostarda. mortadela; nós moscada, nozes: óleos comestíveis, ostras ovas:
pãcs, patos, pralinés, pimenta pós oara
pudins, pickles. peixes, presuntos. patês. petit-pois. pastilhas, pizzas. pudias;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu. sardinhas
sanduiches, salsichas, salines,. sopas enlatadas, sorvetes. sucos de zotnate e de
frutas; torradas, tapioca. támaras. talharim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucl-

tórias, 'cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, -'iscinho: vinagre
pensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras; guarda-rou- 1
Tèrmo n.° 612.052, de 11-10-63
pas, estantes, mesas, mesinhas, mesi- Esmero 1\ 'Avais e Decorações Ltda .
nhas para rádio e televisão, mesinha
Ppuln
para máquinas de escrever. niveis pa- I
levisão, molduras para quadros aortaESMERO
retratos poltronas, poltronas-camas,
Tna. Brasileira
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e

•

Para distinguir: 1.14veis em geral„ cie
Termo n.° 612.049, de 11-10-63
metal, vidro, de aço ou madeira, esto.;
Unilabor — Indústria de Artefatos de fados ou não, inclusive móveis para es-.
ferro, Metais e Ma .:eira Ltda .
critório. Armários. arrnaários para bann
nheiros e para roupas usadas, almofadas. acolchoados para móveis, bancos,
MOVEIS UL
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços. biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dorClasses: 17 e 40
mitórios, conjuntos para sala de jan;•
Titulo de estabelecimento
lar e sala de visitas, conjuntos para
Têm o n." 612.050, de 11-10-63
terraços, jardim e praia, conjustos de
Eper — Propasianda S/C
armários e gabinetes para copa e tozinha, camas cabides, cadeiras girae.ss,
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
- E P E .R
rádio, colchões, colchões de mola, disInd.. brasileira
pensas, divisões, divans, discotecas de
madeira,. espreguiçadeiras] guarda-roupas, estantes, mesas, osesinhas.
ClaSSt 34
Almanaques anuarius, álbuns impres- nhas para rádio e televisáu. mesinha
sos, cartazes, catálogos, jornais nado para máquinas de escrever, mósels pa.
riais e estrangeiros, publicações impres- levisão, molduras para quadros pc-taretratos, poltronas, poltronass.caesass
sas. revistas. Propaganda em rádio
prateleiras porta-chapéus. sofás,
televisão, jornais. programas radiofónisofás-camas, travesseiros e
cos. pe‘ as teatrais e cinematográficas
vitrines
• e revistas impressas

Classe 32
'
Almanaques anuários. álbuns impres-

Termo n.9 612.051, de 11-10-63
Panificadora Confeitaria e Lanches
Varanda Ltda.

sos, cartazes, catálogos, jornais nado
naus e estrangeiros, publiéaçdes Impressas, revistas. Propaganda cru rádio.
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
e ervistas impressas

São Paulo

¡VARANDA
•

IND. BRASILEIRA

Termo n." 612.053, de 11-10-63
Imobiliária "Tuluca" Ltda.
.
S5c) Paulo

TIJUCA
Ind. Brasileira
Impressos

Termo n.9 612,054, de 11-10-63
Termo n.° 612.047, de 1140-63
Classe 41
•
•Ney Dias Sayão
Indústria Paulista de Espulas e Acessó- Alcischofras, aletria, alho, aspargos.
São Pauto
rios Texteis Ltda.
açúcar, alimentos para animais, amido,
hmendoitn,
ameixas, amêndoas, araruta,
ESPLANADA
São Paulo
arroz, atum, aveia. avelãs, ze1te, azeiInd. Brasileira
tonas, banha. bacalhau, ',atas, balas,
bIscoitos, bombons. bolachas, baunilha:
Cl“sse 3
café em pó e em grão, camarão, canela
Titulo
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos chocolates, confeitos, cravo,
Têrmo n.° 612.055. de 11-10-63
cereais, cominho, creme de leite, cremes "Esplanada" Distribuidora de Livros e
BRASILEIRA
alimenticios, croquetes, compotas, canRevistas I tda
gica, coalhadas, castanha, mola, condiSão Pa,.lo
mentos para alimentos. colorantes,
• Classe 26
chouriços, dendê. &Soes. dOces de fruIBRA OPICINAS
Para distinguir espulas
tas, espinafre, essências alimentares, cai.
couSMTOS

PAULISTA
.

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 4,b()

Classe s2
Livrou e zevis:a&

