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SECÃO
ANO XXII - N.° 61

DEPARTAMENTO NAC;ONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 1964

REVISTA ,DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Sindicato da Indústria de Vidros e

1. Cristais, planos e Scos no Estado de

São Paulo - Opoente do termo naI mero 113.614 - Privilégio de inven•
I ção. -- Cumpra a exigência.
Rio 24 de março de 1964
I Armações de Aço Probel S. A . --•
Têrmos:
N. 35.360 - Sociedade Comercial
' Opoente do têrmo 90.316 - Priv1•légio de invenção. -- Cumpra a criLaboratórios Moura Brasil Orlando e de Instalações Tecnicas Société Ltda. I
Rangel S.A. - Recor:endo do despa- - Modelo de utilidade. - Arquive-se ! N. 414.931 .- Denislo Belotti -ar.gência .
, Torno sem efeito o despacho que
cho que indeferiu o termo 164.249 - o processo.
Termos:
quivou o resente processo, uma vez
marca Aqu-Oftal - O Sr. SecretáN. 107.054 - J . Coimbra S. A. que improcecle a exigência feita quanto
rio da Indústria exarou o seguinte:
N.° . 1 13.066 - Felix Kleineka .
Comercio e Indústria - Modelo de a procuração. -. Determino o prosConheço do recurso interposto, de utilidade. - Em face da informação,. 1 seguimento do pedido. A Seção de thüfer ..._.. Tome conhecimento do parecer técnico.
acórcio com o artigo 60, parágrafo uni- torno sem efeito o despacho que argui- Pesquizas.
,
co da lei 4.048, de 29-12-61 e da Por- vou o processo - Prossiga-se no aoN.°
114.183
Casa
Suisse
de
N. 447.047 - Scuissiatto, Bassoi
taria 216 de .27-10-63 e lhe dou pro- da mento .
Acessórios Textis Ltda. - Cumpra
&
Cia
Ltda.
--Torno
sem
efeito
o
•
vimento para conceder o registro de
N. 77.580 - Modelo de Ueilidade despacho de arquivamento do pre- a exigência.
marca equerida, face a não prorropara Colchões de Borracha Esponjosa sente processo, uma vez que a exi- • N.° 118.071 - Takashi Fuk-uda
gação da marca Impeditiva.
Rio, 2 de rBarço de 1964 - Ass. - Requerente: Pirelli-Sarpa, Societé gência quanto a procuração é Inteira. - Cumpra a exigência.
José I.C. V erciard, Secretário da In- Per Azioni . - Pica retificado o pri- mente improcedente. ---- Determino o
N.° 120.004 - itap
Indústria•
prosseguimento imediato do pedido.
meiro ponto pra:
dústria,
Técnica de Artefatos Plásticos Ltda.
A Seção de Pesquizas
Espon1 - Conchões de Borracha
- Cumpra a exigência .
(*) Republicado por ter saldo tom iosa, do tipo alvelado que apresenta,
....11.•n•••••n
N P 120.333 - G. M. Pfaff A.
Várias incorreções.
uma face descontinua de uso e outra
Privilégio de Inveriçuu
G. - Cumpra a exigência.
continua de apoio, caraterizadas pelo
fato de que dita face descontinua de
N.° 120.536 - William Prym
EXPEDIENTE DO DIRETOR
E v.pedientc do Diretor Geral
uso apresenta, em toda a sua superfiWerke K. O. - William Prym
cie, elevações regulares de qualquer
Werke Kommanclit-Gesellschaft Dia 24 de março de 1961
EXIGENCIAS
formato, tendo uma base bastante amCumpra a exigênria.
pla e uma altura relativamente pequena
N.° 120.579 - Ciba Societé AnoNotificação:
Rio, 24 de março de 1961
- Total três pontos.
nyme - Cumpra a exigência.
Uma vez decorrido o prazo de reTermos:
TITULO DE ESTABELECIMENTO
N.° 122.738 - Jun Sato - Cumcurso previsto pelo artigo 14 da Lei pra
DIVERSOS
a exigência.
n.°
4.048
de
29
de
dezembro
de
1961
N. 94.638 Adhemar Alves Teie mais dez dias - para eventuais
N.° 124.791 - Artefatos de Couxeira - Preliminarmente, pague a taxa
Termo:
juntadas de recursos, e do mesmo não ro Rower Ltda. - Cumpra a exide desarquivamento no modelo de utilidade.
N. 566.234 - Colégio e Escola se tendo valido nenhum interessado, fi- gência.
NP 146.161 - Servio Gama da
Normal
- Santo Dorotéia, classe 33, cam notificados os requerente abaixo
N. 143.857 - Ermelinda Fernandes
mencionados a comparecer a este De- Almeida - Cumpra a exigência.
requerente
Colégio
e
Escola
Normal
de Souza Sobrinho - Privilégio de Santa Dorotéia, artigo 117, número I partamento a fim, de efetuarem o paN.° 146.658 - José Nejedly •
invenção. -- Mantenho a exigencia
gamento da taxa final concernente a
do Código.
Olinda Maria Rangel Nejedly expedição
doe
respectiVos
certificados
N. 144.832 - Itabajara Rodrigues
dentro do prazo de sessenta dias -• Cumpram a exigéneia.
- Pávilégio de invenção. - ManteDIVERSOS
na forma do paritgralo único do artigo
N.° 146.796 - Paulo Dias Cai.
nho a exigencia
Jacques Boutaud •-• Recorrendo do 134 do Código da Propriedade Inclua- abano - Apresente clichê.
diirial.
N. 145.116 - Victor Loriaf - Pri- despacho que deferiu o pedido sem
vilégio de invenção. - Mantenho a reito ao uso exclusivo da expressão
EXPEDIENTE REPUBLICADO
exigencia
POR TER SAIDO COM INCORNyl-Crimp considerando como distin- RESTAURAÇÃO DE PRIVILÉGIO
DE INVENCÃ O
REÇÕES
tivo o conjunto referente no clichê. DIVERSOS
Mantenho o despacho cortem', em tece
Termos:
Alteraçie de nome de titular de
do parecer.
•
remando Kott - No pedido de resprocessos
N.
103.568
Privilégio
de
invendo
Jacques Boutaud - Recorrendo
tauração da patente de número 3.349
- modélo d uellidade - Nada há despacho que deferiu o registro da ção para disjuntores multipolares, re- •
Telefunken
Ahtiengsellschaft que deferir, em face das Informações. marca Nyl-Crimp, teimo 455.308, sem querente Federal PacieL Electric Com- pede para ser anotada nas patentes
•
•-•
Concedo
o
desarquivamento.
direito considerando como distintiva a ParlY
66.830 priv.. de invenção 66.264 Tétanos:
forma do conjunto representado no
privilégio de invençio - as altera.
EXIGENCI
AS
•-• Mantenho o despacho conces19.558 - Ralph Becker Derr
ça. s do nome da titular - Anotem- Privilegio de invenção - Arqui- sivo, em face do parecer.
Sindicato da Indústria de Vidros e se as alterecjies , de nome.
ve-se o processo.
Jacques Boutaud - Recorrendo do Cristais, planos e &os no Estado
EXIGÊNCIAS .
N. 22.640 - Chemische Fahrik Lo- despacho que deferiu o pedido de re- de São Paulo - •-• Ôpoente do termo
weubc:• g Dr Warth ei Co. - Privilé- gistro da marca Nyl Crimp, termo nú- n° 107.067. - Cumpra a exigência.
mero 455.307, considerando distintiva
Termot
gio de invenção -. Arquive-se.
R .B. - Resistências Brasileiras So.
ciedade Anónima •-• Opoente do termo
a
forma
do
conjunto
representado
no
N. 29.887 - Carmino Provenzano
N.° 123.280 - Franz Denis Geor
mantenho o despacha cosi- 113.403 •-• Privilégio de invenção. - Modelo de utilidade - Arquive-se.
álea Nonnon - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência
eessIvo. aan face do parecer

DECISÕES DO SR. SECRETARIO

•

DIÁRIO OFCIAL (Seção III)

.1326 Quarta-feira 1
-- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jornais, cliãriamente, até às 15 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, à
Seção de Redação, das 9 às 17,30
horas, no máximo até 72 horas
após a saida dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas. por que.m de direito,
rasuras e emendas.
- Excetuadas as- para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tornar,
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
,-- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão de

-

....r-' As Repartições Públicas

-EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR " GERAL

ALBERTO DE BRITO FEREIRA
CHEFIE

oo seeoeec) os posticeçaas'

CHEFU ma SEçáto

tiaz nuoweÃo

FLORIANO GUIMARÃES

MURILO FERREIRA -ALVES

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO tb
'

se-Co do publicIdad• do loapodoloontia do Dapear.tarnanto
Naclonal de Propriedade. Industrial do Mini:otário
doo tomItiêtria a Cern:Grelo

Impresse.'nee oficiosa do Departamento de Imprensa Nae.onal

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

. FUNdONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e lnt2rior:
Semestre .
Cr$ 600.00 Semestre .
Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano .
Ano .
,
Cr$ 900,00
Exterior:
Exterior: 1
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano .
Cr$ 1.000.00
regiwo. o mês e o -ano em que jornais, devem os assinantes profindará.
videnciar a resptttiva renovação
A fim de . .evitar solução de com antecedência mínima de
continuidade no rece,biznentc-) dos trinta (30) dias.

149 393.276 - Harafix - el. 3 1
N .° 124.420 - Westinghouse'
ele: Instituto 1-Tormoquímico e 1
Electric Corporation - Cumpra a
Biológico S. A.
eiigéncia •
N P 397.884 - Deporu Broa cl. 3 - 42: Novaquírnica Laboratórios S. A.
Diviso de Marcas
N.° 398.770- Asas de Ouro EXPEDIENTE DO "DIRETOR
cl. 38 - de: Casa Mattos, Papelaria e Livraria S. A. - Sem exclu. Rio, 24 de janeiro de 1964
sividade da figura de mapa,
Notificação:
NP 399.192 - Alça-Chaça cl.
Uma vez decorrido o Prezo de re 42 - de: Agrobrasil Empreendi:nen-da Lei-cursopevitlag14 tos Rurais S. A.
ri•° 4.048, de 29-12-61 e mais dez • N.° 399.998 - Esosfor - cl. 36
dias - para eventuais juntadas de - de: Salamon Celebi Saragosti.
N.° 401.193 - Rein - cl. 31 recursos, @ do meado não se tendo
valido nenhum interessado, ficam no- de: Degremont Rein S. A. ( Enge
-nhariSemtoTnd
tificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Depar- Akata)
N.° 401.755 - Anuário Filatélico
tamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à Brasileiro - cl. 32 - de: Melo
expedição dos respectivos Cei tifica- Gnecco.
N.° 401.966 - liazadreaone dos dentro do prazo de sessenta dias
- na forma do parágrafo único do ci. 3 -- de: Cia. Farmaceutica Orartigo 134 de Código de Proprieda- genon do Brasil S. A.
N.e 401 .v7$ - Vitaglobiti - cl.
de Industriai.
3 -- de: Indústria Brasileira de ProMARCAS DEFERIDAS
dutos Quimicos S. A.
NP 401 ..979 Dorilene - el.
Termos:
3 - de: Laboratórios Ediaon, BeN.° 364.153 - Royal :Tounted --- zerra, Ltda,
el. 42 de: Cia. Brasileiea de Malte
NP 402-7,73 -- Noacomel - el.
Ind. • Com, Maltebeas.
3 - de: Olin Mathieson Chemical
N.° 369.147 - Sul Americana - Corporation.
cl. 28 - ,de: Corticeira Sul AmeNP 402.175 - 3. 'I'. Balas ricaea Ltda. - Com exelacio de cl. 1 - de: J. T. Baker Chemical
rolhas.
•Company.
• N.° 371.026 - Continental - .ct•
N.° 402.578 - Monotype - el.
8 - de: Continental Filma Ltda.
17 --- de: The Monotype CorporaN.° 371.698 - Player's a.° 3 - tion Limited.
classe: 44 - de: British Areerieen
N.° 403.235 - Eletro Polytécnica
Tobacco Company, Limited.
- ci. 8 - de: A Eletro PolytécniN.° 377.618 - Cirnam -e. 6 ca Brasil Ltda.
de: Cimar Ltda. .
• ),..° 406 200 - Proteinovita N.° 378.375 - Capada - d. 26 el.
'41 - de Cristóvão Colombo
- de: Marcenaria e Carpintaria Ca- Lisboa.
pada Ltda.
N.° 406.655 - Sorteério - cl.
N. ° 386.786 - Minesota 36 - de: A Capital Moda;- S. A.
48 - de: José doa tantos 4a Silva
N.° 406.656 - Sortária. - c'.
Eira,
»ol - de: A Capital Modas S. A.

Abril de 1364

1

cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada .ano e às iniciadas, enz-qual.--,_
quer época, pelos órgãos compe. tentes.
__ A fim de possibilitar a renzessa . de valóres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialniente cheque -ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departade Imprensa Nacional.
.mento
•
- Os suplementos às edições
dos orgãos oficiais só se fornece- rão aos assinantes que os sohcitatem no ato da assinatura.
- O funcionário público tedera
. 1, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assiawura.
O custo de cada` exemplar atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo.
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido

N.° 420.599 - Veteclin - el.
2 - de: Laboratório Clínico Silva
Arau j o S. A,
N.° 431.529 - Lunik - cl. 36
- de: Confecções Lunik Ltda.
N.° 456.470 - Lasonil
el. 3
- de: FarbnfabWeen Bayer Aktiengsellschaft,

N.° 381.902 - Brasil Municipal
- cl. 32 - de Orozimbo Alves de
Souza.
N.° 395.231 - Kanamicina
el.
32 - de Orozimbo Alves de Souza.
N.° 395.231 - Kanamicina - el.
3 - de Laboratório Farmacêutico
Internacional S. A.

- TITULO DE ESTABELECIMENTO DEFERIDOS

N.° 405.078 - Javi - classe 21
- de Auto Peças Jovi Ltda.
N.° 413.755 - Café Rio Grande
- cl. 41 - de; Firrnino Gomes de
Castro.

NP 358.S35 -- Moinho Sul Americano - cl. 33e 41 - de: Orlando
Lorenzo - artigo 117 ri .° 1 do
Código.
DIVERSOS
NP 369,188 - Leão XIII - classe 41 - de: Padaria e Confeitaria
N.° 402.823 - Produto. AlimenLeão XIII Limitada - artigo 117 tícios Trés Américas Ltda. - Arn.° 1 do Código.
quive-se.
N.° 427.519 - Plastibrás SocieCasa das Molas N.° 378.141
el. 21 - de: Casa das Molas Ltda. dade de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria de Plastificar:toa
- artigo 117 n.° 1 do Código.
NP 402.906 - Confecções Revel Ltda. - Aguarde-te.
- ci. 36 - de: Abromits Glikas MARCA DEFERIDA
artigo 117 n.° 1 do Código.
N.° 406.300 - Franco Brasileiro
Termo:
- el. 33 - de: Expresso Franco
N° 484.892 - Misquey - classe bd
Brasileiro Ltda. - artigo 117 nP de: António N. - Misquey ta Cia.
1 do Código.
Ltda.
MARCAS INDEFERIDAS
NP 364.152 - Black Watch cl. '42 - - de: Cia. Brasileira de
Malte Indústria • Comércio Malte.
rás.
N P 368.579 - Social - el. 44
- de: Indústria de Tabacos Sáo Sebastião Ltda.
/g.° 371.359 -- Braaeixos
cl. 7
- de: Cobramos ROckwell Eixos S.
A.
N.° 371.697 - Perfectos Finos el. 44 - de: British American ToIsaac° Company Limited.
N.° 374.178 - Aahanguera -- el.
3 - de: Laboratório , Anhanguera Li-

TRANSFER,ECIA PARA SEU NOME
DE TITULAR DE MARCA
Coltunbian Carbon Company (organizada em 1961) - transferência
para seu nome da marca figura de
mulher, e lâmpada uladin - número
264.603 j- Anote-se a transferência.
PRORROGAÇÃO DE REGISTRO
Termo:
N9 472.808 - Sulfacilin - classe 3
- de Bristól 11.Iyers Company - prorrogue-se o registro averbando-se o
contrato de exploração a favor de Bristol Labor S. A. Farmacêutica,
transferido o contrato de exploração
para - taborterj:ice S. A. Indústria Química e IrJrr^nr.,11:ica - Mod.ficado a firma para - Laborte,,

;`.1

•

rapica Bristol S. A. Indústria Quimica e Farmacêutica.
PRORROGAÇAO DE NOME
COMERCIAL

DIVERSOS
N9 448.750 - Raul Mamam Oraracisne - prorrogue-se como nome A Voz do Repert.° - na dasee 32 -

enche em 23-5-1960.
N9 448.951 - Roberto da Silva
Termo:
•.
Gonçalves
- prossiga-se eacluindo as
608.322
Associação
de
Nossa
N9
classe 15 e 45 no titulo: Gavão de
• Senhora Menina - requerente - As- Ouro.
sociação de, N. S. Menina - prorrogue-se o registro, ficando sem efeito

o despacho de arquivamento, em face
O parecer da Seção.

FOLPEDIENTE , DA BEÇA()
DE PESQUISAS

TITULO DE ESTABELECIMENTO
PRORROGADO

Rio 24 de março de 1984
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recuraa previsto pelo artigo 14 da
Lei n.° 4.048 de 29-12-61 e mais
Dez dias - para eventuais juntadas de recursos, do _mesmo
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mendonados a
camparecer a êste Departamento
a fim, de efetuarem o pagamento
da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo
Únicr., do artigo 134 do Código da
Pronsiedade Industrial.

Têrmo:
N 9 608.323 - Escola N. S. Menina
- classe 33 - de - Associação N. S.
Menina - prorrogue-se o registro, ficando sem efeito o despacho de arquivamento, face C) parecer da Seção.
EXIGENCIAS

N9 448.411 - Metropole Agências e
Comissões Ltda. - Cumpra a exigência prossiga-se incluindo também a
classes 6, 8, 11, 33 no titulo depositada
na classe 21.
N 9 448.414 - Tito Soares - Cumpra a exigência - Prossiga-se excluido - ETC - dos exemplares.
N9 448.474 - Or p ag Organização
Paulista de Assistência a Indústria e
ao Comércio S. A. - Cumpra a exigência.
N9 448.484 - Ordap Organização
de Dados e Pesquisas de Mercado Limitada - Cumpra a exigência -7 prossiga-se com os novos exemptares
como Nome Civil.
N 9 448.540 - Leviton ailanufacturing Co. Inc. - Cumpra a exigência.
N9 448.551 - Arroz Brejeiro S. A.
Comércio e Indústria - Cumpra a
exigência - prossiga-sc com os novos
exemplares quanto ao nome da /Irma.
N9 448.552 - Arroz Brejeiro S. A.
Comércio e Indústria -- Cumpra a
exigência prossiga-se com os novos exemplares quanto ao nome da
firma.
448.653 - Pollone S. A. Industria e Comércio - Cumpra a exigência - pro tsiga-se de acôrdo com as
indicações da seção.
N9 448.672 - Conservadora Brasileira de Bombas Ltda. -Cumpra a
exigência, apresentando procuração prossiga-se como registro de titulo de
estabelecimento: Brasileira - na ciasae 33.
N 9 448.684 - Le Tourneau Westighouse Comptury - Cumpra a exigência.
N o 448.194 - Carapolana Indústria

MARCAS DEFERIDAS
Têrmos:

L'Indústria Mineraria e Chiunca
-- Considerando Os artigos reivindicados como tecidos em peças.
N.° 444.738 Meraklon classo
34 de Mantecatint Società Generale Per L'Indústria Mineraria e
Chimica.
N. 444.771 - Neopriven C19.138
3 de Laboratório Blopan Ltda.
N.° 444.783 - Luserma classe
28 de Luserma Indústria de PiasVcos Ltda com exclusão de ri galaa e toalhas.
N. 0 445.218 - Faria o Mais.
classe 16 de Faria 'e Mala Engenharia e Construção Ltda.
N. c 445.224 -' Miv classe 16
cio Construtora Miv Ltda.
N. o 445.378 - Eidi, classe G de
Eldi Equipamentos de Injeçlca
Liesel Ltda.
N. 0 445.380 - Orgatron elassa
9 de Orgatro Ltda.
N. e 445.381 - Polícia e CivillLição, classe 32 de Claudlonor
Bufos° como marca:
N. 0 445.386 - Fundagagê Silumal, classe 5 de Fundição de Metais Fundagagê Silumal Ltda.
N. o 445.388 - Multirolo Tartaruga classe 6 de Francis André
Motilland, Valente Mesiesopouloe
Ltda.
N. 0 445.494 - Andi Pirdi,
classe 21 de Rubens Dias da Silva
N.° 445.557 - Fon teina clasne
41 ale Moinho Avícola São Puir°
Ltda.
N. o 445.589 - Multividro das.
se 8 de Multividro S. A Cam exclusão de Isolantes elétricos e su;

•N.° 420.551
Epargriseovit,
classe 2 de Società Farmaceutici
I tália
N-0 421.439 - Lojas Novitex,
ClaNsa 11, de Importadora Mercantil Cruz • Alta Ltda., cenelaerando os tubos reivindicadas com
tubas de gás e água.
N. o 423.443 - Ar-wa, classe 6
de Ar-sr a, Mãquinas Indústria e 17.3tItuindo a expressão benjamins
Comércio Ltda.
por Lanadas de corrente mit-•
•
N. o 426.130 - A Semente, elas- plas
se 32 de Jacob David Netto.
•
N 445.590 - Tuperaço classe
N. o 426 520 - Neon Paris elas 5 de Tuperaço Indústria a Comérse 28 de Neon. Paris Ltda.
cio Saciedade Anônima.
N.° 426 630 - Princezas do
Vealão, classe 32 de jiasé Giolito •N. o 445.774 - Ribeirão Peat°
classe 11 - Distribuidora Auto
Sobrinho.
Peças Ribeirão Preta Ltda.
N. o 426.692 - Mapiamex clasN. o 445.806 - Bresoceardea
se 28 de Mapla S. A. Indústrias
classe 11 requerente Sociedade
de Materiais Pdásticos,
N. o 427.267 - São Fra.ncieco Comercial e Industrial Brasoceado ullomQb0 classe 1 de UsIna. nica Ltda. com exclusão de vás
São Francisco do Quilomba S. A. vulas sanitárias para deseargae
N. o 421.272 - Nastar classe 24 aubamáticas.
de Fiaçãõ de Lã aNstar Ltda.
N. 0 445.821 - Gallina Blanca
N. 0 427.420 - Grafieletro, clas- classe . 32 de Sopal Sociedade de
se 28 de Grafite e Eletrodos In- ProdntoS Alimentícios Ltdai
N. o 445.822 - Gallina Blanca,
e Exaortazão Ltda. - cumpra a exi- dustriasi Grafieletro S. A.
gência - prossiga-se 1' acOrdc com; N. o 436.666 - Quegol classe 32 lasse 25 de Sapal Sociedade de
o parecer da seção. 1 de Jayme Dias de Campos Netto Preelutos Alimentclos Ltda.
No 448. 823 ' - Instituto Boutique N.° 437.728 - Benzo Gynaes- .N e 445.824 - Gallina Blanco.
Cristian Ltda. - Cumpra a exigên- tryl, classe 3 de Les Laboratoires classe 2 de Sopa] Sociedade de
cia apresentando procuração - pros-; Français do Chimiotherapie S. A. Prodebas Alimentícios Ltda.
siga-se da acOrdo com o parecer da
N. o 444.727 - Guarda CarreN ° 445.826 - Gallina Bianca
seção.
ras, classe 444, de Carreras Limi- classe 46 de Sopal Sociedade de
N9 448.871 - H. - Jacby - Cum- ted.
rPodutos Alimentícios Ltda.
pra a exigência - prossiga-se de acôrN. o 444 732 - Meraklon dasdo com a seção.
N.° 445.827 - Gallina Blanca
se ¥, de Montecatini Società Geclasse 4 de Sapal Sociedade de
N9 448.896 - clty comércio e Representa r ões Ltda. - apresente pro- nerale Per L'Indústria Mineraria Produtos Alimentclos Ltda.
Chimica, com exclusão de recurarão nrossien-se e, acôrdo com o
N9 445.828 - Galena Blanca cle•S
parreer da seção.
N9 448 913 - Manufatura Nacional de Plásticos Ltda. - apresento
procuração - prossiga-se substituindo
se a classe 46 pela classe 48.
N 9 448.967 - Mecânica Industrial
Mchrer Ltda. - Apresente procuraClasse 6 pela classe 7.

•
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nas para folhinhas impressas, cattae
no e cartões impressos.

N9 4-15.831 - Canina Blanca classe 43 - Sopa/ Sociedade de Produtos Alimentícios Limitada.
N° 445.856 - Seio Premio •
classe 32 - Adolt Dietschf.

1:1 445.951 - D. Bosco - das.
se 16 - Técnica e Comercial Dom
BO8CO

Limitada.

N9 445.951 - D. Bdsco - classe 16 - Técnica e Comercial Dom
Bosco Limitada.
N° 445.963 - Murutinga - classe 32 - Gráfica Muátinga Limitada.
N" 446.026 - Saramago - classe
46 - Saramago Christa Importação
Limitada.
N' 446.027 Saramago - classe
48 - Saramago Christa importadora
Limitada.
N') 446.036 - Wiederhold - classe 1 - Hermann Wiederhold.
N° 446.070 - Agrosam - 'classe
19 - Agrosam Agropecuaria S. A.
N° 446.076
São Silvestre classe 79 - Aurelio Zuccolotto.
lal° 446.080 - Mexicano - dasse 12 -a- 4 Vinicola Rosito Sociedade
Anónima.
ri , 446.085 - Limoeiro - classe
41 - J. Ferreira Filhos
Cia.
N9 446.086 - Limoeiro - classe
42 - 1, Pereira Filhos â Cia.
N° 446.118 - Nectar - classe

36 - Berlitz 6 Cia. Limitada.
W 446.140 - Trackson - classe
7 - Trackson Comércio e Impor.
tação Limitada - Com exclusão de
ancinhos.
N° 446.169 - Rexviagens - classe 50 - Rexviagens Limitada, apenas
para passagens impresas..
N" 446.183 - D. Pedro II classe 32 - Editora D. Pedro II
Limitada com exclusão de anuncios.
N° 446209 - Parola - classe
14 - Cristalaria Perola Limitada.
• 1\19 4)6•210 - Acontecimentos Policiats - classe 32 - Charles Simão.
N° 446.216 - 414-F - classe 23
York Street Flax Sa irming Com
-panyLimted.
N° 446.221 - Sabre .- classe 10
- Eparainandas de Oliveira Brandão
Gracindo.'
No 446.273 - Tecnoester
dasse 17 - Tecnogeral S. A. Coalha
cio e Indústria com exclusão de mesas, escrivaninhas e frias para bordar e ficharias. •

N9 446.2-75 - Tecnoeester Tecnogeral -S. A. Comércio e Indústria com exclusão de
material para uso industrial . e no pieparo de móveis domésticos ou de
escritório.
classe 28 -

1\19
446.276 - Tecnostirol - classe 28 - Tecnogeral S. A. Coméra
cio e Indústria com exclusão de material p lástico para uso Industrial
no preparado de móveis.
13' 446.277 - Tecnostirol - classe 17 - Tecnogeral S. A. Cornéra
cio e Indústria com exclusão de meclasse 28 - Sopa! Sociedade de sas,
escrivaninhas, e frisos para
boraT 444.733 - Meraklon cias- Produtos Alimentícios' Limitada.
da de fichados.
se 37 de Monfecatini Societá Ge- •N° 445.829 - _Gallina Blanca nerale Per L'Industria Mineraria classe 48 - Sraml Sociedade cle N9 446.279 - Tecnoacril - cias.
se 40 - Te cnogeral Comercio e
Chimica com exclusãea le Co Produtos Alimentícios Limitada.
In.
xins de' Penas.
.dústria cqm exclusão de frizos para
N° 445.830 - Gallina Blanca - uso em bordas mobiliarias.
N.° 444.734 - Meraklon, classe classe 50 - Sopa! Sociedade de
23 • de Montecatini Società Pei Produtos Alimentícios Limitada, ape- N9 446.280 - Tecnoacril - classe
17 - Tecnogeral Sociedade Anónima
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de mesas, escrivaninhas e fritos para
Comércio e Induziria com exclusão
bordas de ficharios.
N° 446.281 - Tecnoacril - classe
28 - Tecnogeral S. A. Comércio e
Indústria com exclusão de material
plástico para uso industrial e no preparo de móveis.
N° 446.282 Tecnoth-ene - classe 2 8 - Tecnogeral S. A. Comércio e Indústria com exclusão de, material plástico para uso industrial e
no preparo de móveis.
N° 446.283 - Tecnostirene classe 40 - Yecnogeral :s. A4 Comércio e Indústria com exclusão • de
frizos para uso em bordas de mobiliários.
N9 446.328 - AFA - classe Afa Decorações e Instalações Comerciais Limitada.
N9 446.339 - Monevi - classe
5 - Monevi Plásticos e Metais Limitada.
N° 446.351 - Mantes - classe
36 - Landor Pereira.
N9 446.361 - Mangotex - classe 39 - Mangotex Indústria de
Artefatos de Borracha Limitada,
N° 446.366 - Guiomar - classe
40 --'- Móveis Guiomar Limitada.
N° 446.386 - Delor - classe 7
- Metalúrgica Delor Limitada.
N9 446.402 - Ribeira - classe
4 - Sociedade Extrativa de Minérios da Ribeira Limitada.
N9 446.416 - Dianox - classe
16 - Tintas União Limitada.
N° 446.418 - Floco cte Neve classe 41 - Durval Cunha.
N°: 446.425 - Braun - classe 10
S. A. Laboratório Americano.
N9 446.426 - Braun - classe 28
• S. A. Laboratório Americano.
N9 446.431 -- B. F. Goodrich classe 31 - The B. F. Goodrich
Company.
N9 446.432 - B. F. Goodrich classe 16 - The B. F. Goodrich
•
Company.
N° 446.433 - B. F. Goodrich classe 10 - The B. F. Goodrich
Com pany.
N° 446.434 -- B. F. Goodrich classe 39 - The B. F. Goodrich
Company.
Nu 446.436 - RansohoW - classe
6 - Ransohoff Cornpany. •
W 446.439 - Speedhide - classe
1 - Pittsburgh - Plate Glass Com-

pany como marca geral.
N9 446.465 - Vedette - classe
8 - Mecânica São Geraléra Indústria
Comércio Limitada.

•

No 446.471 - Goldflex - classe
23 - Importadora Goldzeig Limitada.
N° 446.479 - Lula - classe 19
•
Sociedade °Agrícola, Industrial e
Comercial Produtos, Lula Sociedade
Anônima.
N9 446.480 - Lula - classe 41
•-• Sociedade Agrícola, Industrial e
Comercial Produtos Lula Sociedade
Anônima
48 - Perfumes Cinelandia Limitada.

N9 446.481 - Boisbleu - classe
N° 446.482 - Bruxaria - classe
48 - Perfumes Cinelândia Limitada.
N9 946.483 - Cinco Sentidos lasse 48 - Perfumes Cinelândia
N° 446.485 - Tabacine - classe
48- Perfumes Cinelándia Limitada.
N° 446.486 - Tropicine - classe
48 - Perfumes Cinelãndia Limitada.
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INSIGNIA COMERCIAL
IV* 446.884 Cevada Lacta DEFERIDA
classe 41 - Indústrias de Chocolate
Lacta Sociedade Anônima.
N9 446.473 - Rio-Lisboa • -N° 446.900 - Dentostoma - clas- classe 33 - Organização Rio-Lie..
se 3 - Carlos de Araújo Cunha.
boa Limitada - Artigo 114 do Cfs•
N° 446.904 - Niagara - classe 5 digo.
e
In- Niagara S. A. Comércio
dústria.
FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDA
N9 446. 969 - Desenho Geometrico - classe 6 - Rolf R. Lehman.
N° 442.743 - Cama Progrepso
N9 447.457 - Leader - classe
35 - Cia. Fabio, Bastos Comércio feita com madeira-de-lei e lastro de
e Indústria com exclusão de almofa- aço - classe 10 - Indústria Camas
Progresso S. A. - Artigo 121 do
das.
Código.
N9 447.486 - Figura de Carneta
- classe 5 - Indústria e Comércio
TÍTULOS
Cometa Sociedade Anônima.
gt ESTABELECIMENTOS
N9 447.507 - Mapacobral - classe 21 - Manufatura de Peno Couro
N9 422.388 - Companhia Yasuda
Brasil Limitada.
e marítiN° 447.512 - Mapacobral - clas- de Seguros contra incendi°
classe
33
e
50
Companhia
se 21 - Manufatura de Pano Couro mo Yasuda contra incêndio e marítimo
Brasil Limitada.
Artigo 117 do Código.
N9 447.513 - Mido - classe 8
N9 424.624 Terno - Lar
- Société Anonyme Micio,
de acôrd'o
N' - Ondura - classe Limitada nas classes 8 e 33
28 - Indústrias Químicas Eletro classe 8 e 33 - Casas Termo - Lar
com o artigo 117, número 1 do CódiClaro Sociedade Anônima.
N° 447.529 - Vilonda - classe go.
, N. 437.742 - Lojas Riachuelo 46 - Indústrias Químicas Eletro- classes 12 - 22 - 23 - 24 - 31 -Cloro Sociedade Anônima.
34 - 36 - 37 - C' Cia. Distribuidora de Tecidos Riachuelo - artigo
N9 447.530 - Vilonda - classe 117 nu 1 do Código.
28 - Indústrias Químicas EletroN. 440.001 - Garagem Rodoviária
Cloro Sociedade Anônima.
de São Paulo - classe 33 - de Estação Rodoviária São Paulo - art.
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA 117 W 1 do Código.
N. 444.354 - Jardim Céu Aberto
DEFERIDA
- classe 33 - de: João Pedro Radiar
Ni 427.313 - Expresso Orion de Aquino e Fernando José Pessoa de
conduz maior tonelagem mais longe Queiroz - artigo 117 W 1 do Código.
em menos tempo - classe 33 - Ex- N. 446.122 - Edifício Gallo - el.
presso Orion Sociedade Limitada - 33 - de: Imobiliária Pão de Açúcar
Artigo 121 do Código.
- artigo 117 n u 4 - do Código.
N. 446.345 - Edifício Velhacap classe 33 - de: Imobiliária Pão de
Açúcar Ltda. - artigo 117 n u 4 do
Código: .
-t
N. 446.346 - Edifício Rica - cl.
33 - de: Cypriano Lopes de Almeida.
- artigo 117 w 1 do Código.
N. 446.347 Agência Gaúcha de
Marcas e Patentes - classe 33 - de:
Antônio Buiar - artigo 117 w 1 do
Código.
N. 446.382 - Agência Qeral' de
Informação Miceli - classe 33 - de:
Lourival Micell - artigo 117 n u 1 do
Código.
N. 446.461 - Cromeação Guerino
Petta G. P. - classes 5 - 6 - '7
8 - 9 - 10- 11 - 12 - 13 DIVULGAÇÃO N 9 623
17 - 21 - 33 e 49. de: Guerino Peita
- artigo 117 W 1 do Código.
N. 446.889 - Livraria e Papelaria
(74 Edição - Tamanho s médio,
Cororós - classe 8 - 17 - 32 38 e 49 - de: Roberto Antinogene
-- artigo 117 n u 1 do Código, nas
classes 8, 17, 32, 38 e 49.
II. 447.143 - Brasiliense el.
33 - de: Importadora Brasiliense
S.A. comércio e Indústria - artigo
117 nu 1 do Código.
PREÇO: CR$. 280,00
N. 447.338 - Jóias Laura - cl.
13. e 33 - de: Jóias Laura Ltda.
- artigo 117 w I do Código.

N° 446.501 - Chutador - classe
36 - São Paulo Alpargatas S. A.
classe
N9 446.502 - Marcador
36 - São Paulo Alpargatas S. A.
N9 446.503 - Kichute - classe
36 - São Paulo Alpargatas S. A.
N9 44-6.506 - Cha-Cha-Cha classe 36 - São Paulo Alpargatas
Sociedade Anônima.
N° 446.516 - Straus - classe 9
Fábri ca de Pianos e Móveis
Strauss Limitada.
N° 446.517 - Strauss - classe
40 - Fáblica de Pianos e Móveis
Strauss Limitada.
N° 446.558 - Kowarick - classe
23 - Lanifício F. Kowarick S. A.
N9 446.582 - Master - classe 50
- Papelaria Master Limitada considerando impressos os trabalhos reivindicados.
N9 446.609 - Jornal do Município
- classe 32 - Walter Dias - Apenas para jornal.
N9 446.656 - Kienzle - classe 8
- Kienzle Uhrenfabriken A. G.
N° 446.841 - Biriba - classe 8
Roberto Medeiros com exclusão
de bolas de pingue-pongue.
N° 446.842 - Remarcai - classe
6 - Baraldi & Hassesian Limitada,
N9 446.851 - Nova Bijou - classe 41 - Panificadora Nova Bijou
Limitada. .
N° 446.876 - Astranyl - classe
22 - Meiatex S. A. Indústria e
Comércio com exclusão de fios e linhas para pescas, linhadas de aço para pesca e as expressões de tôda espécie.

CONSTITUIÇÃO DOS .ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL
-

EXIGÊNCIAS
it VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-rt a pedidos pclo Serviço de Reernbcilso Postal

N. 446.098 - Pelajo Comercial
Importado r a S.A. - Cumpra a exigência.
N. 446.099 - Pelajo Comercial
Importadora S.A. - Cumpra a exigência.
N. 446.131 - Agroinvest Administração de Bens Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. 446.488 - Recife Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda. Rical.
- Cumpra a exigência.
N. 447.112 - Casa Anilo Brasileira S.A. Modas. Confecces e Bazar.
- Cumpra a exigência

Quarta-feira 1
DIVERSOS
, N. 422.810 — Herga Indústrias

Químicas S.A.— Aguarde-se.

N. 422.811 — Reda Indústrias
Químicas S.A. — Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS

Abril de. 1964 1029

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
traias-,
Etablissements Kuhlmann
ferência para seu nome da marear.;
Coriaeide —
155.311.
Diacoriol — número 155.342.
Inochrome — número 155.343. —
Anotem-se as transferências,
Laboratoires E. ..Bouteille S.A.R.
L. — transferência para seu nome
da marca: alseptol no' 156.499. —
anotease a transferência.
Shell Brasil S.A. (Petróleo) —
pede para ser anotada na marca:
Shell — número 184.382 — a alteração do nome da I.itular. — Anotese a alteração de nome.

Rio, 24 de março de 1934
Transferéacia, Alteração de nome e
Averbação de Contrato de Patente;
Quimasa S A. — Quim:ca Industrial Santo Amaro — pede para serj
anotada na patente de número 52.995!
— privilégio de invenção — a transferência, a alteração de nome e a
EXIGÊNCIAS
averbação de contrato de sua exp:oração.
Pfaudler: — Permutit Inc. — na
1 — Note-se a tran , ferênala para
alteração de nome da patente
Briatol Myers Compony:
2 — Averbe-se o contrato de ex- 47.295 — privilégio de invenção. —
ploração a favor de Laboraterápica Cumpra a exigência.
S.A. Indústria Química e rama.
R. Adegas Ia Cia. Ltda. — na
cêutica;
transferência do título 161.955.
3 — Anote-se a alterarão -de nome, Cumpra a parte final do despacho.
da licença para. Laboraterápica
Oirotinga Auto Peças Ltda. — na
tol S.A. Indústria Química e Far- transferência do registro título w
macêutica;
174.103. — Cumpra a exigência.
Anote-se a transferêncil oasi
direitos do contrato e . e::1)()Ita-ãw Sumyo.shy Nakaharada — na transpar Quimica S A. Induetrial Santo ferência do registro do título no
189.736. — Cumpra a exiaência.
Amaro;
5 — Averbe-se o contrato su p l a
Laboratórios Encham S.A — na
-Mentardxploçãafvrd exploração de eonira to da marca n°
Quimasa S.A. — Química Industrial 208.307 — Mantenho a exigência.
Santo Amaro.
Aldo Antônio de Macedo — na
transferência da nl irea : 183.186. - •
T RANSFERÊNCIA DE NOME DE
Cumpra a exigência
TITULAR DE PROCESSOS
Ferro Corporation — na transfeMaravilha Indústria e Comarcio de rência do re g istro 255.014. — CumCafés Finos Ltda. — transferáncia pra a exia:éncia.
para seu nome das marcas: Café
Prcdutos AUmenticies Mirante Ltda.
Cruz de Malta — número 207. —
Produtos Maravilha — n o 225.629. — na transferência do registro n9
— Café Cruz de Malta' — n o 269,227. 257.810. — Cumpra a -exigência.
— titulo. — Café Maravilha .— no
Phoenix Nehmaschinen A.C. Baer
236.464. — Café Maravilha — no
Rempel — na alteração de ,norne
258.440. — Anotem-se, as transf e- do têrmo 232.195. — cumpra a exirências.
gência.

-

á

1. Visor indireto para fárno de fo.gurança Industrial — oposição ao têrmo: 109.613 — privilégio de invenção gão, caracterizado por uma tubulação
Trançois Marte Deddet.
instalada na parte posterior do fôrno
São Paulo Alpargatas Sociedade contendo no seu interior um espêlho
oposição ao têrmo: 112334 basculante, dita tubulação teriniando,
Anônima
- mode!o de utilidade de Sérgio Po- em urna extremidade, por uma ¡anela
instalada na parte posterior do fôrno
via.
Aço Villares Sociedade Anônima — e, na outra, por um visor voltado
oposição ao têrmo 115.839 — privi- para a frente do fogão. (Total de 2
légio de invenção de: ompagnie de pontos) ,

Stic — Sociedade Técniea de InExcursões TurIs-Sul na transdústria e Comércio S.A. — na trans- ferência do térmo 385.501. — Cum-ferência da marca: Supervito1 — no pra a exigência
236.544. — Anote-se a transferência.
Indústria e rcinárcio de Café Vige
Holderness Food Products Litnited Ltda . — na transferência do térmo
- transferência para seu nome ,das 442.123. — Cumpra a exigência.
mercas: Figura de Estátua — no
240.229. — Energen — nu 210.632.
DIVERSOS
Anotem-se as transferências.
Pravaz
Recordati
Laboratórios S.A.
Associated Electrical Industries
Limited — pede para ser anotaria — no pedido de averbação de connas marcas: Ediswan — número trato do térmo n o 424.910. — Aguar248.707. — Ediswan n o 244.352. — de a concessão do registro pedido,
Ediswan — // o 234.651 — as altera- de averbatão de- contrato de e x Plo
-ração.
ções do nome da titular. — Anotemse as alterações de nome.
Francisco Sarna Quinto — transferência para seu nome do título:
dOTICIARIO
Auto Escola Tatu — número 267.042.
— Anote-se a transferência.
OPOSIÇÕES
Indústria e Comércio deninaa Lumor Ltda. — transferência para seu
Alberto Portella Compunha Liminome . da marca: Illerom — número
280.241. — Anote-se a transferência. tada — opos'ção ao têrmo 89.536 —
modelo de utilidade de: Móveis Ja-.
Cilag Chemie S.A. — pede para
ser anotada na marca: Bilamida. — blinski Ltda.
n o 283.920 — a alteração do nome
Sociedade Anônima Moinhos Rio
da titular. — Anote-se a alteração Grandenses — oposição ao termo —
de nome.
109.528 --privilégio .de invenção de:
Dario de Oliveira Pena —
t' rars- : The Griffith Laboratories, Inc.
ferência para seu nome da marca:
Guarani — ièrino 442.602. — AnoteDuráveis Indústria de Lonas e Lusa a transferência.
vas Limitada — oposição ao tèrmo:
Cia. Agrícola Aguas Lindas -- 109.613 — privilégio de invenção de:
transferência da marca Aguas Lia- François Mude Reddet. .•
das — térmo 444.710. — Ana t e-se a
Duráveis Equipamentos de Segurantransferência.
ça Limitada — Oposição ao tèrmo:
Modas Viaduto Ltda. — tram terência do título: Modas S'avitito - 109.613 privilégio de invenção de:
tèrmo 444.753. — Anote-se a, trans- François Marte Redrict.
ferência.
Protin omissões Limitada — oposiCorinda S.A. Indústria, Comercia ção ao térnio: 109.613 — privilégio de
e Administração — transferência para invenção de: Franois Marie. Reddet.
seu nome, do tèrnio 414.766 — marJames North dá Brasil Sociedade
ca: Café Caznbuhy. — Anote- R.4 a
transferência.
Anónima — Equipamentos para Se.,

Pont-A-Mousson.
Companha Industrial e Comercial
Brasileira de Produtos Alimenticids —
oposição ao termo: 118.651 — privilégio de invenção de: Elysio Prado
Moreira.
Matheus, Tôrres Cs Companhia Limitada — oposição ao termo: 120.617
— privilégio de invenção de: Teimo
Anzuategui.
RETIFICAÇÕES
Termo: 119.955 — privilégio de in-;
venção para: Processo para a obtenção de copolimeros periódicos. Requerente: Farbwerke Hoechst Aktiengsellschaft Vorm. Meister Lucius
Brunin — pontos publicados em 23 de
março de 1969 — para o total de
pontes: dezoito pontos.

Têmos:
N. 153.339 — modêlo de utilidade
para: Fermentador de amêndoas de
cacau — pontos publicados em 23 de
março de 1964 — para o nomre do
requerente — Walter Lutteens 1-laii•
fax.
N. 110.765 — privilégio de invenção de : Processo de produzir ésteres

TIMMO N 9 156. 832
De 17 de fevereiro de 1961

Pedido" de privilégio de invenção i ara: "Aperfeiçoamentos em caixas para
Interruptores, tomadas elétricas e congêneres", de Henr'que Rivieri ern
S. Paulo.
1. Aperfeiçoamentos em caixas para
interruptores, tomadas elétricas e cone
gêneres, consistindo no fato de nas
caixas convencionais se introduzirem
aperfeiçoamentos caracterizados por
constitairem em cavaletes em forma de
U, cuias pernas são ty ovidas de rasgos que correm em ou são são presas
por parafusos rosqueados na caixa em
sua parte superior interna e interior
Interna, cavaletes estes em forma de
U em cuja parte inferior são previstas duas orelhas rosqueadas e dispostas perpendicularmente aos ra,raletes.
(Total de• 2 pontos).

NR 140.960

tiono fosfóricos. Pontos publicados

em 3 de março de 1964. Requerente:
Farbenfabriken Bayer Akriengesellschaft.
Inicio do ponto fica retificado. —

13 de Julho de 1962
Requerente Parquet Paulista Sociedade Anônima — listado da Guana-

1. Processo de produzir ésteres tiono- bara.
fosfóricos em modificação de pedido
Titulo — Tacos para soalhos cota
de patente correspondente ao têrmo: filetes embutidos — Modelo Industrial.
93.175, de 22 de março de 1957; caractcrizado pelo alto que, aqui, etc, etc,
etc.
N. 156.803 — modélo de utilidade
— Nôvo moda° de lençol — requarente para: Antônio •Abrabão
Ila — pontos publicados em 13 de
março de 1964.

Privilégio o,
Invánçãr•
TERMO Ne 122.536
De 9 de setembro de 19ilk
Metalúrgica Wallig Sociedade Anônima — Estado do Rio Grande do
Pontos: Fogão • com anteparo trazeiro — modelo de utilidade.
1. Fog1r. com antepaxo trazeiro ca-

racterizado por um anteparo trazeiro
disposto ao longo de toda a largura
do fogão, formando. em um aextremidadade, um alojament ocom portas corrediças onde estão embutidos um lelógio e uma tabela de cocção. tendo
o dito anteparo a forma de uma cai19 — Tacos para soalhos com Filexa de seção reta substancialmente
tes embutidos caracterizados pato tato
triangular. (Total de 3 pontos) .
que na superfície superior de um bloco
retangular são etnbutdos dois filete'
retos e divergentes, de' côr contrastan..
TERMO N9 122.535
te, too ?mem das proximidades de uns
Je t de setembro t:i 19&
'anulo e atravessam o retângulo
Metalúrgica Wallig S. A. — Es- quamente até alcançar o Angulo opos.
tado do Rio Grande do Sul .
to, já então mais afastados entre el.
I Pontos: Visor indireto para fórao COMO 11111 "V " nhertn
amboc o/
' de fonão — arIvilégio de invenção.
ladox
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TERMO N9 141.983

dois registros e
mente se apresen
superiormente, n
topo abaulado,
Depositada em 10 de agasto de conduto e man atro, estando pree vertical para invisto visor late
1962.
cl, undo que ao Tadicação de
Requerente:
Indústrias Mecânicas gistro infer' adaptada mangueira
terminada j7or bico ou agulha. —
Hermann Limitada.
Total cd,i e 2 pontos.
Titulo: Nova configuração aplicada
a picador para toucinho.
TERMO N° 142.126

TÊRMO No 111 745
Depositada em: 2 de agasto de
1962.

Requerente — Luiz Natale —
Requerente — Indústrias MecáMcas
Paulo.
Titulo — Original modal°
de pren- Hermann Ltda. — São Paulo.
dedor para cédulas, papéis e similaTitulo — "Nova e orig.ual configures — Mociélo Industrial.
ração aplicada a cortadores para cer—_
SCS. — Moriélo Industrial.

De 14 de agasto ' de- 1962
r-IG 4

Requerente: Niasi Sociedade Anônima — Artigos para cabeleireiros •e
perfumaria — São . Paulo.
Invenção: Novo modalo de Laasszo.
Modelo

I') Nova configuração aplicada a
picador para toucinho, caracterizada

1 v ) "Nova e original conliguração
aplicada a cortadores para carnes', aracterizada pelo fato de ser a máquina constituída de base aproximada-mente paralelepipédica. com paredes
levemente inclinadas e convergntes cai
direção ao alto, apresentando inferioremnte saliência o usapta periférica,
enquanto que , no tdpo, numa das extremidades se encontra saliência da
qual se projeta corpo cilíndrico horizontal provido nas extremidades de
'três facas verticais, igualmente delaãadas, as quais operam 'parcialmente no
interior de bacia provida de saliência
cônica central, estando, a referida bacia disposta sdbre saliência lateral
existente na base do conjunto, enquanto
que do lado oposto se encontra artiTETaaarO No 141.204
culação para tampa semicircular, dotada de abertura junto à borda reta e
23 de julho de 1962
uma reentrância 'ou canaleta nun meia
Requerente — Grandes Marcas In- cana radial, terminada por placa arternacionais Sociedade Anônima, In- queada sendo tal reentrância atravessa"dústria e Comércio de Bebidas.
da por outra que lhe é perpendicularInvenção -- "IVIodê.o de frasco para correspondente ao corpo cilindra.° hobebidas". — Modél olndustriaL
rizontal mencionado. (Total de 2 poitos) .

pel ofato de compreender base prismática dotada ' na face frontal de
saliência -de largura decrescente em
direção ao alto, enquanto que lateralmente se encontra saliência triangular, com um lado menor em semicirculo e os vértices arredondados,
sendo que pela' face frontal se apresenta corpo em forma de recipiente
aberto anteriormente, com presilhas
laterais à meia altura e parcialmente
fechado inferiormente por placa, estando contra o fundo do. jcitado coroou dispostas- janelas ou aberturas
com lâminas horizontais, junto às
quais se encontra peça era forma de
um '8 , com prolongamento e sob a
qual se encontra haste articulada,
Sendo que pelo lado oposto da máquina se encontra corpo cilíndrico
com geratrizes , dispostas segundo , a
horizontal, corpo êsse com , saliência
central lateral associada a uma haste
centralmente com rasgo, no qual opera braço. — Total de 2 pontos.

lo — "Original modelo de prendedor para cédulas, papéis e similares",
caracterizado por uma peça metálica,
na forma de filamento, com secção
transversal desejada sendo dita peça
espiralada, com várias voltas, uma str,
bre a outra, de maneira que .a extremidade-livre é guarnecida com cobertura, no centro da espiral, que é urna
argola, vai aplicado ilhó, que prende
sôbr e uma ou ambas as faces da peça,
ama placa, medalha ou outro elemento, em cuja superfície pode conter
dizeres, ilustrações ou correlatos, nela
impressos ou gravados por qualquer
processo. (Total de 2 pontos)

TERMO No 1-11.791
3 de agbsto de 1962

1 9 ) Novo modlo de aram caracterizado por . uma configuração marcadamente alongada, como no desenho ilustrativo, com seção reta
circular de diâmetro variável e maior
largura nas proximidades da base. —
Total de 2 pontos.
_ 'TERMO N° 142.144
De 16 de agasto de 1962

,

TERMO N° 141.984

Nome: Iolando Aloia — São PauDepositado em 10 de agdsto de lo.
Eaderèço: Rua Barão de Itapeti1962.
ninga n° 88, 10 9 andar — CapitaL
Requerente: Indústrias Mecânicas
Invento: . Novo leque artístico Para
Hermann Limitada.
marcação e variaçã ode preços.
Hermann Limitada — São Paulo.
Classificação: Modelo Industrial.
Título: Injetor de Salmoura. —

Requerente — Hans B. Grisehow — Modelo Industrial,
$rto Paulo,

Invenção — 'Nevo moda() de portaluvas para automóveis". — Modélo
Industrial.
•

1* — Ndvo modelo de fraace para

bebidas caracterizado por duas expaa1' — Ndvo modelo de porta-luvas
abes diferentes da parede. dispostas para automóvel caracterizado por uma
'sucessivamente ao ,longo da, Dura
eendo a mais larga, inferior, assimètricemente deformada por urna seção subs
aincialrnente elitica. com o eixo mepor vertical praticamente retilíneo.
(Total de 2 pontos).

caixA inteiriça com a bdca retangular
disposta em um plano inclinado, estreitando-se para o fundo por curvatura
de unia parede maior, mantendo-se' plana e outra parede -maior. (Total de 2
pontos).
•

1 9 ) Injtor de Salmoura, caracterizado pelo fato de ser formado por
recipiente cilíndrico, disposto verti; calmante, apoiado era pés levemente
arqueáàos para fora e terminados por
1 sapatas circulares, sendo que lateral-

1 9 ) Novo leque artístico para marriazdo po rse formar de fldres com
cação e variação de preços. caractenmeros nelas desenhados, e co morna
prolongação, prèsas, em um parafuso
ou rebites, juntamente com unia fõlhu
para propaganda da firma ou casa
comercial. — Total de 2 pontos.
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MARCAS DEPOSITADAS
mee~~~11~

~1110, trata de ateltdo
—com o or., 170 do Oddro da Propriedad. Dedeweriat. Da data da ledflietiedo eareeperl a

----"m• • prazo de O* ibm leias o dotertemato do ponde. IPmante ema ?man podm4o aprearatar atum ~ai ao Depsees~"
~mide Propidedado 'imbuiria! mffiedee Gee as ~ai prejudicados watt a emeoeasio drereflikaro st~Cis

café, toalhas peca banquetas, gaseai*
Termo n. 619.074, de 28-11-61
Termos na. 619.069 e 619.070, de
Termo n.9 619.064,•de 28-11-63
Panorama Fluminense Empresa Jorna- Viu para carne e mesa, toallunhaa
28-11-63
Rubilux 8. A. Indústria e Comércio
(cobre pio)
lística Ltda.
Indústria Nacional de Pescado S. A.
Guanabara
Rio de janeiro
Guanabara
'rirmo n.• 619.079, de 28-11.63
Llralficio ha s. A.
São Paulo

jecaz
Indústria Brasileira

Panorama Fluminensa
indústria Brasileira
Classe 32
Artigos da classe

Classe 1
Agua doi
Termo 22.0 619.065, de 28-11-63
Rubilux S. A. Indústria e Comércio
Guanabars

go.ed-gada
'indústria
Classe 46 .
Soda cáustica
Termo n.° 619.066, de 28-11-63
(Prorrogação)
Schering Corporation
Estados nidos da AméLlrica
CORTO)? TAL
Classe 3
preparado farmacêutico para instilação

‘..44

INDUSTRIA BRASILEIRA'

''prorro ga çho .
LINIFICIO ITU "i/A-.1

Termo n.9 619.075, de 28-11-63
Titulo
Laboratório Farmacêutico Itt4~0-....
S. A.
"Terrao n.0 619.080, de 28-11-61
São Paulo
- Idústria e Comércio PrImicia
São Paulo Ltda.- .
São Paulo

MARAX

, INDüsraIA BRAS11.1211,n,

prorrogação

Classe 19
Classe 3
Artigos da classe
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento da asna
Classe 41
Indústria Brasileir
Artigos da classe
Têrmo n.° 619.076, de 28-11-63
Laboratório Farmacêutico Internacional
Termo n.o 619.071, de 28-11-63
1Classe 24
S.A.
•
Indústria Nacional de Pescado S. A.
Bolsas de lona para raia
São Paulo
Guanabarr
Termo n.° 619.081, de 28.11-63
PRORROGAÇ-ÁG
Marcelo Panzoldo
São Paulo

PRINCIA SÃO PAUL&

OU1NO-SODA

• INDUSTRIA

ocular

Termo n.° 619.067, de 28-11-63
Indústria Nacional de Pescado S. 'A.
guanabara
Classes: 19 e 41
Insígnia comercial

BRASILEIRA

prorrogaçào

Classe 3
Produto farmacêutico Indicado como
antigripall, analgésico e alcalinizante

EMYR
Ind.Brasileira
•

Termo n.° 619.077, de 28-11-63
Classe i
Escritório Técnico "Ramos de Azevedo"
ConsTintas para calçados
Engenharia --- Arquitetura
Têrmo n.° 619.072, de 28-11-63
truções Severo e Villares S. A.
Destilaria Old Scotia S. A. Indústria
'termo n.° 619.082, de 28-11-63
São Paulo
e Comércio
Irea
Indústria de Roupas e Afina
Guanabara
S. A.
prorrogação
São Paulo

C RAVOS DE AZEVEDO E'

prorrogação

SEVEM e MIARES"
INDUSTRIA BRASILEIRO
Classe 41
Artigos da classe
reuno n.9 619.068, de 28-11-63
Indústria Nacional de Pescado S. A.
Guanabara

Classes: 1 a 50
Titulo

0.1.1n•n•nn

Classe 42
Sinal de propaganda
Termo n.° 619.073, de 28-11-63
Kallium Química Industrial Ltda.
.
Guanabara

Termo n.° 619.078, de 28-11-63
Lanifício Itu S. A.
São Paulo
.prorrogação
IT
induatria Braallairal

AMARÃO

LAGUNA
4ndástria Brasileira
Classe 41
Artigos da clame

Mulitstria Brade:ira,
Classe 1
• Artigos da classe

Vrita.2
Classe 36
Chapéus, meias, calçados e roupas feto
tss para homens, e crianças gravatas
Têrmo n.9 619.083, de 28-11-63
Qresa
Comércio Indústria Repro+
sentaçõe,s e Engenharia S. A.
São Paulo

„prcairognil(
Classe 37
C 1. R E d t'
Roupas orancas, para cama e mesa!
Acolchoados para camas, colchas, co. qnddstria BrasileirR
bertores, esfregões fronhas, guardaria
pos, jogos bordados, jogos de toalhas
lençóis, mantas para camas, panos para
Classe 4 •
cosinha e panos de pratos, toalhas de Madeiras em bruto ou parcialmente trai
'rosto e banho, toalhas de mesa, toa- baUtaders, em toras, serradas e aplak
Ilhas para jantar, toalhas pais cbi •
nadar
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Tèrmo ri.° 619.084, de 28-11-63
Ilalverso das Miudezas Ltda.
.São Paulo

polainaz pijamas, punhos, robe de
Tinto n.° 619 .092, de 28-11-63 chambre, sobretudos, suspensórios, sou. Companhia Mundial de Desenvolvihena, tailleurs, toucas e vestidos
mento — C. M. D.
ternos, uniformes e vestidos
São Paulo

Termo n.° 619.096, de 28-11-63
Manchester Imobiliária Ltda,
Guanabara

Têm" 11.° 619.088, de 28-11-63
Maria Alice de Souza Figueiredo e
Maria da Conceição Aparecida de Albuquerque
Guanabara

Edificio Cixambii

prorrogaçáol,
"

ERSO

UNIV

•;

íin
ci • Brasilelre

•BRIC-Á-BRite
!IMPUS

Classe 36
Chapéus de palha
Tèrmo ri..° 619.085, de 28-11-63
Bazar Firenze Ltda.
São 'Paulo
( prorrogação

Têmno n.° 619.089, de 28-11-63
Center Modas Ltda.
Guanabara

CENTER

'Indústria Brasileirà-

Termo n.° 619.086, de 28-11-63
Televisão Excelsior Rio S. A.
Guanabara

TIME SQUIRE
Classe 32
Para distinguir progrUnas de rádio e
, televisão
Têrtno n.? 619.087, de 28-11-63
Maria Alice de Souza Figueiredo e
Maria da Conceição Aparecida de Albuquerque

Guanabara

,13111C-Á-BRAC

INDt
STRIA BRASILMA
-

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, etnias,
cachecols, calçados, chaénps, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias, fardas para militares. colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantàs, meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinat,
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters. shorts sungas. stolas, soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes,ternos, uniformes e vestidos

de Desenvolvimento - C. M. D. n
Nome comercial
Tèrmo n.° 619.093, de 28-11-63
Organização Maciel Ltda.
Pernambt,,,,,

Classe 33
Titulo
Têrmo n. o 619.098, de 28-11-63
José Franco Tiburcio Henriques
Guanabara

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armaários para banheiros e para roupas usadas, almofadas. acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, iserços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para der.
mitórios. conjuntos para sala de matar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras gira.
tôrias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras' guarda-roupas, estantes, mesas, mesinha& mesinhas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras para quadros porta.
retratos, poltronas, poltronas-camas,
prateleiras. porta-chapéus. sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termos ns. 619.094 e 619.095, de
28-11-63
• Marcos Produtos Químicos Ltda.
Guanabara

indústria Brasri-:14,-,

RIG IS
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 8

Discos gravados
-nano ri.' 619.091, de 28-11-63
Companhia Mundial de Desenvolvimento
Rão Paulo
•

Classes: 32
Sinal

e

33

Classes: 16 e 33
Titulo de estabelecimento

Indústria Brasileirt.

Termo n.° 619.090, de 28-11-63
Gravações Regia Ltda.
Guanabara

XIMUTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas blu.
iões. boinas, botas, babadoaia, casa
coa, coletes. capas, chales. cachecols
:calçado& chapéus, cintas, combinações
torpinhos. calças, calções, camisas. ca
plisetas. camisolas. cuclas. ceroulas, caltas de senhoras e de crianças, colarinhos,
'cueiros, casacão, dominós, carpes.
fraldas, galochas, gravatas, goros, jatguetas, luvas, ligas, lenços, leques.
snantós, meias, maillots, mantas, man.
drião. malhas, naletás. palas, penboar,
peugas, puloveres, pondes, pelerinas,

Uompanhia Mundial

Classe 36
Titulo de estabelecimento

" FIREN ZE "
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas, anáguas, blusas.
botas. botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaéups. cintos,
cintas. combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantôs, meias.
maiôs. mantas. mandrião mantilhas. paletós. palas, penhoar. pulover. pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias
aweaters, shorts sungas, atolas, soutiens, slacks tales ., toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

•

Abril, de 1964

Classe 2
Substâncias e preparações químicas usadas na agricultura, na horticultura, na
veterinária e para fins sanitários
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo 11. 0 619.097, de 28-11-63
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara

Termo n." 619.099, de 28-11-63
Sherwin-Williams do Brasil S. A. —
Tintas e Vernizes
São Paulo
Wa
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Gaste 1
Para distinguir: Absorventen acetona,
ácidos, acetasneuto e coloração de
bras, tecidos, armros e celulose: teu*
raz, alcool, albumina, anilinas, adulem%
alvaiade, alvejantes industriais, abusa1.
nio em pó, amonlaco anti-incrastantest

anti-oxidautes, anti-coramivos anil- de.
Urgentes, azotatos, água acidulada para
acumuladores água oxigenada ara fins
industriais. atonia; banhos ara galvani.
zação. benzina, benzo!. betumes. bicar.
bostas° de sódio de otásslo: cal virgem,
carvões. çarbonatos. catalizadores, celaloc, dunas fotográficas. consoo-lições
emissoras de incêndios, cloro, corroi!.
vos. cromatos. corantes, creosoto*: dacorantes: desincrustantes dissolveatesz
emulsões fotográficas, enxofre. éter, aso
maltes. esteai-atos: fenol, filmes seasibl.
lizados para fotografias, fixadores,
doe para freios, formol, fosiatos induz.
fluoretos. fundentes para solda:
qalvanizadores gelatina para fotografias
e pintura, giz. glicerina; hidratos.
sulfitos: im p ermeabilizantes, ioduretos;
lacas: massas para pintura. magnésio,
mercúrio: 'nitratos, neutralizadores, ai.
trocelulose: óxidos. oxidantes, óleos para pintura, óleo de linhaça: produtos
quiaticos para impressão otassa
ciai, papeis emulsionáveis. para a fotografia, papeis de turnesol. papeis banográficos e reliocopista, películas sentiveia. papeis para fotografias e análises
de laboratórios, pigmentos, potassa, pós
metálicos para a composição de tintas,
preparações para fotografias. produtos
para niquelar pratear e cromar, produtos para diluir tintas. prussito: reativos.
remOvedores, reveladores: sabão neutro,.
sais. salicilatos, secantes. sensibilizardes,
zilirains soda caustica. soluções quimi.

Cla , ses: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17.
22, 23, 24, 25. 26, 27. 30, 32. 34, 35,
36, 37, 39, 38, 40, 48 e 49
:as de uso industrial solventes .sulfa•
tos
, tinas
em pó, liquidas, solidas OS
Expre . .-io de propaganda
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pastosa para macieira, ferro. parede,. Teano n. 619.103, de 28-11-63
cone:tuaaes, deuirakocs. Couros. tecitio. !aduba ias 'rextels Aziz Nader S. A.
São Paulo ,.
háras, celulose Parcos e velculos, tat.
• i
c* industriai, :amei: verni2rs. zarca,'
1
Termo n.° 619.103. de 28-11-63
Sherwin-Williams do Brasil S. A. —
Tintas e Vernizes
São Paulo

Teano n.'

ir de 28-11-63
&ai, Inc.
uniaos da América

Abril de 1964 1033
Termo a.° 619.115, de 28-11-63
The Goodyear Tire Rubber Cotnpany
fi-tados Unidos da América

r

-ao . au-aatatat
-

Termo n.° 619, 116, de 28-11-63
Batchelors '-,00ds Limited
Inglaterra

Lasse 23
at
Tecos
em geral

CA,

Uma-Mauro

SErUE 14
hlttiOUI
".“¡;;•
--

Classe 39
Pntumáticos

incit1:':a Brasileira •
Termo n.° 619.105, de 28-11-63
Savenda — Sociedade Auxiliar de
Vendas Ltda.
Paraná

uni
apEx

SAVENIDA

Eg2":"

KEKTIMPIMI

Classe 50
Impressos

Classe 16
Termo n.° 619 . 106, de 28-11-63
Para distinguir: Materiais para construRestaurante Bavária Ltda.
ções e decorações: Argamassas, argila,
Paraná
areia. azulejos. batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentaRestaurante Bavária
ção, calhas. cimento, cal, era, chapas
Isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
Classes: 41. 42 e 43
chapas para coberturas caixas- d'água,
Titulo
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificaTermo n.° 619.107, de 28-11-63
ções pretnoldadas. estuque, emulsão de Granja Agro-Pastoril Medianeira Ltda.
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruParaná
turas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de 'unção. lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, mas' sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermealalizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos, impermeaClasses: 19, 33 e 41
bIlizantes, liqu1dos ou sob outras formas
Titulo
para revestimentos e outros usos nas
Termo
n.o
619
. 108, de 28-11-63
construções, persianas. placa para paSerraria Imbupinho Ltda.
vInfentação, peças ornamentais de cimenParaná
to ou gesso para tectos e paredes, papei
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacoa tubos de ventilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos. v1trós

GRANJA
AGRO-PASTORIL
MEDIANEIRA

OicleS7)~
'Classe 48
Artigos de toucador para nomens
Termo n.0 619.112, de 28-11-63
(Prorrogação)
Ab Svenska •Mskinverken
Suécia
,•

,SURPRisp
Classe 41
Vegetais desidratados
'Remo n.° 619.117, de 28-11-63
Batehelors Foods LImited
Inglaterra

'SOR PRESA
Classe 41
Vegetais desidratados
Termo n.° 619.118, de 28-11-63Engenharia Indústria e
Comércio Ltda.
Guanab--a

G. B.

.6 3- engenharia

Pertnutadores de calor para a transmissã ode calor entre diferentes espécies de meios isto é gás, fluido ou
vapor
Comércio e indústria de construções,
incorporações, instalações, estudos téc,
Termo n.° 619.113, de 28-11-63
nicos, administração de bens, compra
Sperry Rand Corporation
e venda de materiais de construção,
Estados Unidos da América
urbanismo e arquitetura

Comércio e Indústria'

tmãwvA C — BRASIL

Classe 8
Aparelhos eletrônicos de computar. *e
componentes dos mesmos, amplificadores, complementadores, registradores
aritméticos, registradores de eixo de
entrada e de salda, diodos de comporta, salda de chave nemónica, con•Termos ns. 619.101 e 619.102, de
troles de influenciarnento, entradas de
28-11-63
chave mnemónica, diodos de proteção
Produtos Morsi Indastria e Comércio
de carga, painéis de circuitos impresClasses . 4 e 33
Ltda.
sos, moduladores e desmoduladores, cirTitulo
Minas Gerais
cuitos de comport, circuitos flip-flop,
Termo n.° 619.109, de 28,11-63
dispositivos codificadores e descodifica,
Companhia Industrial Paimeldas Má- dores, tabuladores, impressores de alta
guinas e Móveis
'velocidade, tambores magnéticos de ar,
.São Paulo
mazenatnento, computadores, discos
magnéticos, servo-sistemas de transporte
RWA
Fiai'
de fita, conversores de análogos em di)(Mei
gitais, transformadores, transistores, ca,
pacitores, elementos semicondutores,
triodos, reles, soledades, retificadores.
reguladores de voltagem, resistores, nú-"—
cleos de ferrita, osciladores, dispositi,
VERMELHO
DOURA
vos eletrônicos de descarga e oscilosst.:-.• • ,:.•
:Te
Classe 17
cópios
Arquivos de aço
Classe 40
Termo n.° 619.114, de 28-11-63
Móveis de metal, vidro ou madeira, esClasse 8
(Prorrogação)
Televisores, pick-ups, rádios transistori- tofados ou no. Colchões, travesseiros e
Societá Farmaceutici Itália
acolchoados
para
móveis
zados e eletrolas
Pália
Termo n.° 619.110, de 28-11-63
Termo n.° 619.104, de 28-11-63
Jomafre Indústria de Malhas S. A.
Dentra calçados Ltda.
Guanabara
Rio Grande do Sul

Termo n.° 619.119, de 28-11-63
G. D. .— Engenharia Indústria e
Comércio Ltda.
Guanabara

SERRARIA

kilf

Classe 16
Compra e venda de imóveis, construção
de imóveis, incorporações, estudos técnicos sábre construções de imóveis, ada
mlnistração de bens, compra e venda
de materiais de construções, urbanis,
ticos e arquitetura
Termo n.° 619.120, de 28-11-63
Hellé --- Modas Ltda
Guanabara

i'fETRACETINA\

DENIRA
Classe 36 _
Calçados

ri.4 A-CHÃ Se)

O 111-1ã InFè

Classe 3
1
Especifico para infecções mixtas -de
Classe 36
germes
gram-positivos
e
gram-negatiArtigos de vestuário, de tõaa sorte, inclusive de esporte, e para crianças vos,. tratamento de doenças devidas a
viras e da rickettziose
(fraldas, cueiros, etc.)

Classes: 11, 13. 26. 34 e 36
Titulo k estabelecimento

4U34
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a.° 619.121. de 28-11-63
nduardo Verreira Camarço
' Maranhão

OIARIO OFICIAL
Termo a.° 619.125, de 28-11-63
Claut;.o Moita e Silva
Guanabara

(Seção 111)

Teimo n.9 619.131, de 28-11-63
Cia, Mineira de Conservas S. A.
Minas Gerais

Abril

Cl 13

Têrnio n.0 619.138, de 28-11-63
s- Rubens Patrony
Guanabara

lorretação Grajaii.
Classe 4t
Titulo de estabelecimento
'. Termo a.° 619.122, de 28-11..63
essaalna Dourado Ximene.
.
Maranhão

indústria Brasileira
Classe 8
Antenas de televisão
Termo n.° 619.120, de 28-11-63
'Alpás" Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara

iorrefação e Moagem
SÃO PEDRO
3

Classe 41
Titulo de estabelecimento

'crrl'enno n.9 619.123, de 28-11-63
Gemes Alves El Irmão Ltda.
ri tf
Guanabara

e SSY s

Lojas

uALPLAS»,
Classe 50
Fabricação de móveis e esquadrias de
alumínio,. ferro, artefatos plásticos e de
borracha
Termo n.° 619.127, de 28-11-63
Papelaria América Ltda.
Guanabara

)i:

Indústria Brasileira

TRANSLIMA
Nome comercial
Classe 50
Impressos eia geral

TRANSLIMA SERVIÇOS AÉREOS

•
Classe 33
Desenvolvimento das atividades tela
cionadas com o automobilismo em tôdai
as- suas modalidades
Termo n." 619.139, de 29-11-63
Rubens Patrony
Guanabara

Automóvel Clube tstadual
da Ge3nabara
Classe 33

Ttulo

Termo a.° 619.124, de 28-11-63
Representações, Comércio e
Terves
.
Indústria Ltda.
Guanabara

Terves

Termos ns, 619.132-e 619.133. de
28-11-63
Translima Ltda.
Minas Gerais

Té:ano a.° 619.134. de 28-11-63
Translisaa Ltda.
Minas Gerais

Classes: 12, 17, 22, 36, 48 e 49
Titulo

.5

Liasse 41 Suco de laranja concentrado e natural

Classe 21
Expressão de • propaganda
Termo n.• 619.135. de 28-11-63
Translima Ltda.
Minas Gerais

Classes: 17. 38 e 50
Titulo
Termo n.° 619.128, de 28-11-63
!Aparelhos Elétricos • Tonelux S. A.
Guanabara
.

Termo n.° 619.140,- de 28-11-63
Thome. Tedesco Cia, Ltda.
Rio Grande do Sul

TRANSLIMA

-

Classe 41
Classe 21
Xfcachofras, aletria, ' alho; aspargos.
Expressão de propaganda
Classe 6
açúcar, alimentos para animais, amido,
LOJA DOS
Instalações de força motriz e unidades
amendoim, ameixas, amêndoas. ararsta.
rerrno n.° 619.136, de 28-11-63
auxiliares de potência: incluindo uniarroz, atum, aveia, avelãs, seita, azeiFilgueiras & Cia. Ltda.
a_.r...sse 8
dades de compressores para 'turbinas
tonas. banha, bacalhau, batas, balas.
Amazonas
Titulo de estabelecimento
de gás. unidades motrizes e turbina de
siScoitos, bombons, bolachas, baunilha;
:gás, motores para turb.nas de gás. ar-.
café em pó e em grão, camarão, canela
619.129, de 28-11-63
Termo
-nuques a ar comprimido para turbinas,
em pau e em pês cacau, carnes, chá, Frades& Willen Rolf van den Baurnen
sarores a ar para turbins. e campocaramelos chocolates. confeitos, cravo.
Holand a
-ires para troles de instalações de fôralicnenticios, croquetes, compotas. cemcereais, cominho, creme de :cite. cremes
ss motriz e-de dispósições de arranque
gica, coalhadas, castanha, ceola. condicompreendendo: reguladores termostárRnmou4k0
mentos vara alimentos. colorantes,
ticos de relação de pressão: comutadochouriços, dendê.- Ocas. doces de frures diferenciais de pressão válvula,
tà$, espinafre, essências alituentares, em,
'termostáticas para contróle de tempe•
Classe
41
padas, ervilhas, enxovas. o:atrato de toratura. termostatos pneumáticos. comuMate, farinhas alimentidas. ravas feCafé torrado moido e em grau
tadores para controle de arranque*
chias, flocos, farelo. fermentos. feillo.
válvulas dealigadoras para coutroles da
Têm
ou.9
619.137. de 28-11-63
figas, trios, trutas sécas, naturais e crisarranques, controles para arranques I
talizadas, glicose, goma de mascar, gar-'
Alvaro José da Silva Licklold Moreira válvulas para desvio de combustívet
Guanabara
duras grânulos, grão de bico gelat.na .
macacos mecânicos. conjuntos içadores,
Classe
3
goiabada, geléias, herva loce herva
tampas para indicadores suportes. eixos
preparados
farmacêuticos.
e
Produtos
mate, hortaliças, lagostas línguas, leite
flexiveis .. e acoplamentos. e acionamepcondensado, leite em pó, legumes s.], substâncias químicas e curativas para
tos de transmissão. compressores de ar:
corserva. lentilhas, linguiça, iouro: mas serem usadas na medicina Ou na fartransmissões planetárias hidráulica*
mácia
soa alimenticias. mariscos. manteiga
eixos acionadores de descoaexão; conmargarina. marmelada, macarrao, mas
Termo n.° 619.130, de 28-11-63
juntos de compressor e transmissão,
sat de tcxnate, mel e melado, mate, masIrmão
Marcos Rubin
reguladores de arrefecedores a óleo do
sas para mingaus. molhos. , moluscos
Rio Grande do Sul
tipo de radiadores empregados coma
mostarda, mortadela; nós moscada no.
acessórios para motores de aviação e de
zele óleos comestíveis, astras. ovasmotoveiculos. para assegurar a tempSes, patos, pralinés. pimenta. pós °ara
peratura e assegurar o finar de óleo
pudins, pickles. peixes, presuntos. oa
- emore Cronta Para
lubrificante nos mesmos: -iniciardes per•
tês. petit-pois. pastilhas, pizzas oudins
muta-dosas de calor, do tipo de radiaqueijos, rações balanceadas para eni—Confecçãk.
dores para emprego em tribulações de
mais, requeijões. sal, saga. sardinhas
ar super-comprimido, para regulação
sanduiches, salsichas, salmes. sopas cn
de.Márcos Rubin & Irmão
da temperatura desse ar antes da sua
latadas, sorvetes. sucos de 'ssmate e d:
utilização em carburadores de motores
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha . '
de aviação e de motoveiculos: instalarim, tremoços, tortas, tortas para aliClasse 41
ções para ajustar a posição das abas
Classe 36
mento de animais e aves, torrões. toada
Frase de propaganda
Pão de 16
de ventilação múltiplas de capotas
cinho; vinagre
1•

FOGÕES

e

IG AN
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Termo n.° 619.141, de 28-11-63
Companhia Administradora e de Parti- '
eipaçôes C. A. P.
São Paulo
.

CIAS P I
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Para disauguir: () tunble ia requerente usado em papéis de sana., papéis
de oficio cartões comerciais e de visitas. envelopes de qualquer tipo, tatu.
ras. duplicatas, letras de ;ãaiblo. che•
ques, notas promissórias, debêntures,
apólices. • açôes, folhinhas. passagens
aéreas. ferroviárias rodoviaria& mari.
tinias. beta cotno bilhetes de sorteios
'Gamo n.0 619.142, de 28-11-63
Stockler S. A. Crédito, Financiamento
e Investimentos
Sáo Paulo

STOCKLER S. A,
CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS
Nome comercial
Termo n.°. 619.143, de 2811-63
ItePtiação de Milho Nacional S. A. —
Minasa
São Paulo

REFINAÇÃO DE MILHO
NACIONAL S. A, ROSA
Ne.lie comercia!

—

-

Tann° n.° 619.144, de 28-11-63
Refinação cie M :i ho Nacional S. A.
Minasa
a í• rt Paulo

M
IND-d

s raul po
IA SILV1RA

Classe 41
Para distinguir: Alimentação de aves
e animais, amidos, cereais, farelo, farinha de milho, fécula, fubá, glucose, milho, óleos vegetais, óleos comestíveis,
quirera, rações balanceadas paar animais, rações de origem vegetal
Tèrtno n.° 619.145, de 28-11-63
Confecções Destro Ltda,
S.to Paulo

114kiSTRIA RASURA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas babadouros. bonés. capacetes. cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas. abales,
cachecols, calçados chaéups, cintos.
cintas. combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções, calças. camisas
camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, .ueiros.
saias, casacos. chinelos dominó& echar•
pes. Fantasias fardas para militares. CO.
leci inis. fraldas, galochas. gravatas, for.

roa, /noa de llugerie, jaquetas, leques,
luvaa, ligas, lenços, mantes& macia&
males& mantas. mandrio, manai/ha& paktóe, palas. penhoar. pulover, pelerinaa,
peugas. pouches, polainas. pijamas, punhos, perneiras, quimoness, regalos.
robe de chambre, roupão sobretudos.
suspensórios, saldas ele banho. &aneleis
sweaters, aborta sunga"„ :tolas, soutiens. slacks. taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e.vestidos
Termo n.° 19.146, de 28-11-63
Prolar Eciedade Anónima
•
Guanabara

EDIFÍCIO
KENNEDY
Classe 33
Titulo
Têm on.° 619.147, de 28-11-63
Prolar Sociedade Anónima
" Guanabara

EDIFÍCIO
JOHN KENNEDY

.aa sse

Abotoaduras para punhos, águas marinhas lapidadas, alfinetes para ado:nat
vestuários, de metal precioso, lema
precioso' ou suas imitações, anéis de
adorno, balangandans, .berloques. brincos, broches, colares, contas de metais
ou pedras 'reciosas ou semi-redoma e
suas imitações. usadas como adornos
ou na confecção de bijouterias, correia
les de uso individuai ara adorno, ela.
mautes lapidados, esmeraldas lapidadas,
mealhas com santo, pulseiras, safiras
iapiadas. topázios lapidados, turmianhs
lapidadas e turquezas lapidadas
"
Classe 4 •
Pedras -preciosas e pedras semi-preciosas, tais como diamante, rubi, safira,
esmeralda, topázio, água marinha, ametista, turmalina (roi bruto ou parcialmente trabalhadas); pérolas em bruto
ou parcialmenie trabalhadas
Classe 32
Sinal de propaganda
, Termos ns, 619.155 a 619.158, de
29-11-63
Pblicidade Eclética S. A. Radiodifusão,
Imprensa, Comércio e Indústria
São Paulo

ECLETICA

Abril de 1964 1035
para liquldificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensilios e bojetaa,
guranições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, Imundos plásticos
para cortinas, jarros, lancheiras e laminados plásticos
Classe 1
Azul da prérsia, azul ultramar, aturaiaio eco pó para pintura, ácido nitrico,
ahunen; água oxigenada, água raz, álcool para' fins industriais, alvaiade,
anti-corrosivos, ácido arsénico. brilhantes a óleo, brcmoreto de amônio, bicromato& cloreto de sódio, cloreto
amônias, cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para Indústria. Carbonato de magnésia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca
preparada, glicerina para atra na indústria, hiposolfito de sódio, iodarei°
de amônia idrosolfito, laca. massa. à
base de óleo para correção de pinturas,
nitrato, óleos. potássio de abdio potássio para uso na indústria, secantes
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos, tintas, tintas a
álcool, vernizes a alcool
Termos ias, 619.159 e 619.160, data
29-11-63
Phlicidade Eclética S. A. Radiodifusão,
Imprensa, Comércio e Indústria
São Paulo

Classe 25
ROMANCE JORNAL
Para distinguir: Arvores de natal, bibe lots, bolas para enfeites de arvores
Classe 33de natal cartas geograficas, cartões Publicidade e Propaganda em geral eia
postais, ca rtazes .: • displays, estatuetas, todos os veículos, inclusive em !or.
Termo n.° 619.148, de 28-11-63
estampas, gravuras, frutas de vidro, fi- nais, revistas, cinema, teatro, rádio e
Prolar Sociedade Anónima
televisão
gura sde ornatos, festões, lotogra‘las
Guanabara
Classe 32
frutas de louça, figuras para enfeitai
bolos de aniversarios, batizados, casa- Almanaques anaano,s, álbuns impresmentos e outras quaisquer comemora- sos, cartazes, catálogos. jornais nack
ções, gravuras, imagens, letreiros, ma- aals e estrangeiros, publicações impresnequins, maguetcs.-obras artísticas. obra., sas. revistas. Propaganda em rádio,
de pintura, paineis e cartazes para de- televisão, jornais, programas radioronicorações e par aexposição, projetos. coa, peças teatrais e cinematográfigif
e revistas impressas
mostruários de mercadorias diversas e
à)
para propagandas. suportes artísticos
c1.161
e
619.162,
de'rn
Termos as. 61
para vitrines. 'estatuetas ' para adornd.
29-11-63 , e
para
fins artísticos, taboletas
Classe 33
Pblicidade Eclética S, A. Radiodifusão
Classe
11
Titulo
Imprinsa, Comércio e Indástria
artigos de qualquer metal, quando não
São Paulo
Clichês, ferramentas de tóda a espécie,
Termo n' 619.149. de 28-11-63
• I
exceto quando parte de máquinas. FerElias, Filgueiras & Cia. Ltda.
ragens e cutalaria em geral. Pequenos
Amazonas
JORNAL DOS JORNAIS
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de materia,
plásticos e de nylon, recipientes fabrí
Classe 32
cados de material plásjico, revestimen • Almanaques, anuncio& boletins boleta;
tos confeccionados de substancias ani- Impressos, crônicas, jornais, revistis.
IND0STRIA BRASILEIRA
mais e vegetais, argolas, açucareiros, Peças. cinematográficas. peças teatral
armações ara oculos, bules, bandejas. programas radiofónicos e programas
Classe 41 .
bases para telefones, baldes, bacias, caide televisão
Torrefação e moagem de -café
xas, carteiras, chapas, cabos para ferClasse 33
Termos na. 619.150 e 619.153, de
ramenta e utensilios cruzetas, caixas Publicidade e propaganda em geral, em
19-11-63
Distri- para acondicionamento de alimentos todos os veículos publicitários, IncluPiadis S. A. Planejamento e
caixas de material plástico para bate. sive em jornais, revistas, "cinema, teatro.
buiçâo às Capitais
rádio e televisão
rias, coadores, copos, canecas, colheGuanabara •
res, conchas, cestas ara ão, cestinhas.
Termo
na,
619.163. cSe 29-11-63
capas para albuni e para livros,
Marytintas
Ltda.
ces, cestos, castiçais para velas, caixas
São PauTo
para guarda de objetos; cartuchos, coadores paim cha, descanso para pratos.
copos e copiahso de plástico para sor.
MARYT I NTÁS
vetes, colherinhas, pasin.has, garfinhos
Classe 1
de plástico para sorvetes, fornainhaa de
Tintas e vernizes
plásticos de mesa, estojos para oculos
embalagens de material plástico, embaTermo n.°' 619.164. de 29-11-63
lagens de material plástico para sorve- Móveis e Decoraçes "Le-Pau" Ltda.
São Paulo
tes, estojos para objetos, espumas • de
nylon, esteiras, edicto Para automóLE—PASSE
veis, massas antl-ruidos, escoaduras de
Ind.. BranileiTS\
pratos, funis, formas para doces, fitas
Classe 40
isolantes, filmes virgens, fios de celuClasse 5
Metais preciosos, tais como ouro, prata. tose, fechos ara bolsas, facas, guarni- Para distinguir: Móveis em geral, é
platina, não trabalhados ou parcialmen- aões ara chupetas e mamadeiras, guar- metal, vidro, de aço ou madeira. ~niçôes para porta-bisacoa guarnições fado, ma não, inclusive mdiveis para ea. te trabalhadoa
Classe 33 Titulo--

EDIFÍCIO
PRESIDENTE
KENNEGY

CAFÉ MANAQUIRI

, ltrse Quarta-feira 1
spleófie. Armários, armaárlos para tae para roupas usadas, almofades. acolchoados para mó veia, bancos,
bakiões, banquetas, bandejas, domicilia.
res. berços, biombos, cadeiras, carrinhos
Ora elt á e café, conjuntos para dor,
mitórios. conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
krraios, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e co.
*loba, camas. cabides. cadeiras gira,
ehrial, cadeiras de balanço, caixa de
Mello. colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda .rou.
pedi, estantes, mesas. mesinhas.
;altas para rádio e televisão. mesinha
pse" máquinas de escrever, móveis lia.
1eV1350, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas-camas,
prateleiras porta-chapeus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termos ns. 619.165 e 619.166, de
29-1143
Luiz Aleixo de Souzi
São Paulo

DI,R10 OFICIAL (beção 111)
aiumea. água oxigenada. raz. ál.- do alcatrão. tintas e vernizes a álcool.
coot para fins inJta.s alvaiade, preparações para colorir, tinturas co-

Classe 32
Propaganda e publicidade
Classe 50
Impressos
Termo n.° 619.167. de 29-11-63
Serraria Jaguarê S. A. Indústria e
Comércio

Auto [nisto "Ilorque Ltda.

Srasileira

Classe 50
. Impressos
Classe 32
Anuanaques, anúncios, boletins bolat.ns
Tenno n.° 619 .179, de 29-11-63
impressos, crónicas Ornais, revistas Comércio e Importação de Máquinas e
peças cinemato g ráficas, peças reatrao,
Motores Ribeirão Preto Ltda .
programas ra ' -n fónicos e pmgmilav
São Paulo
, televisão
BIBEIRX0 PRETO

FRia-ZA INDUSTRIAL
ABr.
Classes: 32. 33 e

São Paulo

Titulo
Termo n.°- 619.175, de 29-11 63

Classe 50
Impressos
Termo n.9 619.163, de 29-11-63
Panificadora "Santa Izildinha" Ltda.

Tipografia "Brasil" Ltda.
São Paulo

BRASIL
Lnd.. Bra.si leira
Classe 50

São Pauk)

Impressos

SANTA IZILDINHA
Ind. Brasileira

Termo n." 619 .176, de 29-11-63
"fl anmácia Planalto Ltda.

Classe 50
Impressos

Termo n.o 619.169. de 29-11-63
Bar e Lanches 555 Ltd.
São

555
Ind. zrasileira
Classe 50
Impressos

São Paulo

. PLANALTO
Ind. Brasileirc

Cia:--se 50
Impres:-os em geral

Claoa . 50
Impressos
Ternio na 619 .180, de 29-11-63
Cid S. A, Bebidas e Conexos
c ão Paulo

Trui. C .b
ir
D rIsi_tel

Da

Classe 42
Aguardente. aniz, aperitivos bagaceira
batidas brandy, bittcr cachaça cerva

Termo n.° 619 .181, de 29' 41
São Paulo

ANTUERPI/

NOVA NAPOLI

Ind.. Brasileira

Classe 50
Impressos

Classe 50
Imressos

Têrmo n.° 619.171, de 29-1143
SapertempPra
Saplm InclústPia e
Induurtria Brnsilei),

Termo n." 619. 183, de 29-11-63
Panificadora Marajoara Ltda
São Paulo
MAPUJOARA

Classe

Solventes e dissolventes minerais para
tintas, vernizes. esmaltes. preparação
Classe 1
Mui da prersia, azul ultramar, alumi- Para o aperfeiçoamento do aço absorern pó para pintura, ode, ideie ° , ventes, preparações C COCE. : derivados

KROEBEL
IND. BRASILEIRA

cidra. conhaque; extrato de malte
Classe 5
te
nado: 4ernet: genebra aeng.nirta Aça em bruto, aço preparado, açe
gira. gingar; kirsch. kummel, licores, doce, aço para tipos, aço fundido aça
maarsquinhos: nectar: moer:M . 6 aon parcialmente trabalhado, aço pálio, açt
abes: rum, suco de trutas zoai álcool- refinado, bronze, bronze em bruto ta
vinhos. vocika e tvhisle.,
parcialmente trak atilado, bronze

Têrtrio n.° 619,182, de 29-11-63
r .anches "Nova Napoli" Ltcla
São Paulo

COUTINHO.
Ind. Brasileira

Termo ri." 619 .188. de 29-11-63
Indústria EletrometaPárgica Krobel
Ltda .
São Paulo

ias.

Classe 50
Ind. brasileira
Impressos
Classe 11
Peixes em conservas, legumes em conTermo n." 619.178, de 29-11-63
Supertémpera — Sapim Indústria e servas, sardinhas, salsichas, presunta.,
da, feijoada, molhos, linguiças, línguas.
Comércio Ltda.
patês, chouriço, carnes, pickies e
São Paulo
banhas

Termo n.°, 619 .170, de 29-11-5
Bar e Café Coutinho LU% .
São Pa

IND. BRASILEIRA

Ind. Brasilelr,

Termo n." 619 .174, de 29-11-63
Luiz Aleixo de Souza
São Paulo
.

SAGUARE
Ind.. Bra.sildira

SUSA •
Ind. Brasileira

Teimo n.9 619.1:4, de 29-11-63

anti-corrosivos, acido a rs far to brilhan- rantes, laca e verniz para corrigir. maSão Paulo
tes a óleo, bromorcto de iniemio, biero- térias corantes e descorantes pi-epara•
JOSQUE
matos, cloreto de sódio cloreto de dos para vulcanizai e solei CY.'S titula
ind. Brasileira.
amônio, cloreto
potasst, aarbonato das, , tintas e vernizes para cot! ais tira,
.
de sódio, corantes para use, in ustna :nanchas hiposollito de sadio. tioretu
Classe 50
mirrara!, creosoto para inci!.arria carbo• 1,112i:esses
de sódio soluções para reveladores sonato de magnesia, dure 'o ae zinco.
^
cloreto de cálcio. esmaltes goma laca lução para tocador. nitrato de cloreto
imo a.. 619.185. de 2.1• 11-63
anionio.
clo:-cto
de
potássio.
bromo•
preparada. glicerina para aso na ia Gardgam "i3oqueirão Ltaa.
dústria, biposol tito de sod:o iodureto reto de amolam, p otássio e S4)t). lod uSi' ', Paulo
reto
de
amonio,
ácido
nitrico.
alumen
de amônio. idrosolfito,
in.IST, 1
base de óleo para correção i k puni,
1:3()Qd.r..;IRAu
I carboaato de sódio. idrosotito. ¡drogo:.
ind. trasilsira
nitl ata. óleos, notássio .1. .:o1io ii - nina, agua oxigellacia água raz. alçou)
tássio para uso na indústrai sec-liaas para fins industriais, alvaiade, anti-tor
ciásse
para tintas, sais de arsil co usados rosi y es, sais de arsénico usados na in•
impressos
na indústria, sulfatos, tintas tintas a dástria. corantes para uso na indústria
álcool, vernizes a iicool
mineral creosoto para indústria, coran
Te ta cri.' 619.186, ela 29-11-63
uracy Coalho ca* Silva
tas para ilso na :n usina mineral. dis
Termo n.' 619.172. de 29-11.63
São Paulo
solver tes qlii erma rara uso na indus,
Empório Santa Marta Lula .
tria, carbonati de inagnesia, °algemo.
-pui
São Patim
potassa para uso na indústria cloreto
y5ffseardasa
de' zinco. cloreto de cálcio. ácidos, arSANTA MARTA
Classe 8
seaicos, bic roinams. carbonatos.
Ind. B:anileire
1),.scos g raç atios
cloretos e. sulfatos
Classe 50
l'Cicno n6i9.187, de 29-11-63
Impressos
Termo n.° 619 .177, de 29-11-63
cministração Predial Lida
"Rent s
Cantina "Arcoverue Ltda.
Termo n.° 619 . 173. de 29-11-63
São Paulo
São .Paulo
Luiz Aleixo de Souza
COVERDE
a.:5-.) Paulo

FEI
Ina. Brasileira

Camiércio Ltda.
São Paul-

Abril de 1964

ind. Brasileira

manganês, bronze em pó. hrsmze ea
barra, em fio, chumbo em bruto os
parcialmente preparado, cimento me
tálico, cobalto, bruto ou parcialrnenn
trabalhado couraças, estanho bruto os
parcialmente trabalhado. Ferro em bruty

bruto ou parcialmente trabalhado, ferre
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente traba.
lhado, gula temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em Rilha. latlie
em fõlha, latão em chapas, latáo eme
vergalhões, liga metálica, limalha*
magnésio, manganês, metais não traba.
lhados ou parcialmente trabalhado, me
tais em massa, metais estampados
metais para solda, níquel, ouro zinca
corrugado e zinco liso em ',Olhas
Termo n.o 619.189, de 29-11-63
Fábrica de Móveis Jocefra Lida

São Paulo

JOCEFRA
BRASILEIRA
Classe 40

Classe 50

Para distinguir: Móveis de e, idro aço
madeira ou marfim: armários, bancos

Impressos

t bufês, caixas para rádios, televisores

JIARIO OFICIAL (Seção 10'

wuarta-teira 1
toca-discos e rádio-vitrolas; camas, camiseiras, caretiras escolares, criadosmudos, cristaleiras, divans, estofamenSos e almofadas,' guarda-casacas, guarda-comida, guarda-louças, guarda-roupas, poltronas, prateleiras, sapateiras,
penteadeiras, móveis de bar, travesseiroa, colchões, sofás, sofás-cama, tolletes, cadeiras, banquetas, berços e
mesas
Termo a.° 619.190, de 29-11-63
Á Imperial Calçados e Confecções Ltda,
São Paulo

..A IMPERIAL
14,10. BRASILEIRA
Classe 36 •
Para distinguir; Aventais, blusas, zoou
gim boinas, botas, babadouros, casa
coa, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.,
ças de senhoras e de crianças, :clarinhos,
cueiros, casacão, domlnós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantós. meias, maillots, mantas, man.
driao, malhas, paletós, palas, penhoar.
peugas. puloveres, ponches, pekrinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tlens, tailleurs, toucas e vestidos
Têrtno n.° 619.191, de 29-11-63
Comércio e Representações "WIlba"
Ltda.
São Paulo

WILBA
Classe 50
Impressos para uso em: cheques, nu.
plicatas .envelópes, faturas, notas promissórias. papel de correspondência e
recibos. impressos em cartazes, placas.
tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Wrsna n.9 619.192, de 29-11-63
Luiz Muzi
São Paulo
RESTOLIATIC
ind..

vetes, colherinhas, garfinhoa forminhas
Tirmo ti.• 619.202, de 29-1143
de plástico, discos de mesa, esfojos paChav
Artefatos de Metais Ltda,
São Paulo
ra óculos, embalagens de material plástico, estojos para objetos, espumas de
G4V
naylon, esteiras, enfeites para automóInd. Drasileira
veis, massas anti-ruidos, eacoadores de
Classe 11
pratos, tamis, formas pare doces, fitas •
isolantes, filmes, fios de celulose, féchos Alicates, brocas, bigornas, Goidéell de
para bolsas, facas, guarnições de mesa, metal, martelos, parafusos e aorquasas
guarnições para liquidificadores è para
Tina° a° 619.203, de 2P-1.1-63
batedeiras, guarnições de material plásJosé Maria Duarte
tico para utensílios e objetos, galerias
Brasília
para cortinas, laminados piásticos, lancheiras, mantegueiras, malas, puxadores
para mx5veis, pedras pomes artificiais,
restr4.11%
pulseiras para relógios, protetores para
DRIVE-IN
LTD/1.4
documestos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes, saleiros. tubos, ejeD.F
I URASiLIA
s,
tas, tubos para seringas, travessas, vailhames, vasos, xícaras, colas a frio,
para borracha ou vidros, pasta adesiva
para correias, pasta e 'pedras para afiar
esmeril, rebolos, adesivos para tacos,
.E.42íj,?,
e ladrilhos, e colas usadas nas indús! .
trias
Termo n.° 619.196, de 29-11-63
Wan Sabões e Detergentes Ltda.
São Paulo
INAN
Ind. Brasileira

Classe 46
Detergentes e sabões para limpesa
Termo n.° 619.197, de 29-11-63
Wan Sabões e Detergentes Ltda,
São Paulo
MEG

Lnd. Drasileire,
Classe 46
Detergentes e sabões para limpeza
Termo n.9 619.198, de 29-11-63
Construções Elétricas Deliam Limitada
São Paulo

BELIMA'
Lnd. brasileira
Classe 8
Fios, soquetes, tomadas e válvulas
Termo n.° 619.199, de 29-11-63
Irmãos Fontana e/ Gaio Ltda.
Paraná

Brasileira

Classe 40
• Artigos da classe
Termo n.o 619.195, de 29-11-63
Organização Percy de Representações
Ltda.
São Paulo

HPERCY"

SERRARIA
A1/11 0 PARARA
Classes: 4 c 16
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 619.200, de 29-11-63
Pedro Alcesto Coturc
Paraná

Ind. Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e sylon: recipientes fabricados
de material plástico, revestimentos con.
faccionados de substâncias animais, minerais ou vegetais: armações para (Seulloa bules, bandejas, argolas, açucareiros, bases para telefones, oaldes, bacias, bolsas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas, e utensílios, cruzetas
caixas e saquinhos para acondicionamento de alimentos, caixas de material
plástico para baterias, coadores, copos,
canecas, colheres conchas, cestos para pão cestinhas. caoas para álbuns,
Cálices. cestos, castiçais para velas, caixas plásticas para guardar objetos des.
casso para pratos. copos e :apinhas de
plástico, Caixinhas tie plástico para sor-

Abril de 1964 1037

' CASA IVAT
Classes: 11, 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento

UTILiDADES 'N00PlíSTiCAS
Classes: 8, 9 e 50
Titulo de estabelecimento
Terra on.° 619.208, de 29-11-6á
&ia Brasil S. A. (Petróleo)
Guanabara

PLANA VIN

Timo n.° 619.204, de 29-11-63
Comércoi e Representações
Corei
Ltda.
Classe 2
Brasília
Substâncias e reparações químicas
usadas •na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins sanitários, apanha-moscas 'e insetos (de
goma e pfapel ou papelão), álcalis,
t"--2
bactericidas, baraticIdas, carrapaticidas,
COMÉRCIO E RE PRE SE NTACOES MA(
cresol, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores, exterminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes, fosfatos, !ormicidas,
Nome comercial
gantes, fungicidas, glicose para fins
veterinários, guano, herbicidas,
Tármo n.° 619.205, de 29-11-63
das, insetifugos, larvieidas. microbic1.
Ferragens Alvorada Ltda,
das, medicamentos para animais, aves
Brasília
e peixes, óleos desinfetantes e veterl.
-nários, petróleos sanitários e &Gide.
tantes, papel fumegatório, pós inserida
das, paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes' e veterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agricolas,
horticulas, sanitários 'e veterinários,
sulfatos, superfosfatos, vacinas para
aves é animais, venenos contra insetos,
animais e hervas dadinhas

ft

FER MEN

ALV RADA
Lin

Tertno n.° 619.209, de 29-11-63
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
Guanabara

Classe ltá
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 619.206, de 29-11-63
Nery Baptista Muniz
Brasília

SENA VIN
Classe 2
e reparações química,
usadas na a g ricultusa, na horticultura,
1 na veterinária e 'pálai fins sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins sanitários, ap anha-moscas e insetos (de
goma e pfapel ou p apelão). álcalis.
. bactericidas, baraticidas, carrapaticicias,
creu!, creosOtalina, creosoto, desociasante, desinfetantes, defumadores, exterminadores cio pragas e hervas daninhas, esterilitaates, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes. fosfatos, 5ormicidas, funil.
gantes, fungicidas, glicose para fins
1 veterinários, guano, berbleidas, judie!.
1 Substancias

EXCLUSIVIDADE

EM QUESTA-O
DE QUALIDADE
Classes: 8. 11, 13, 14, 15 e 25
Frase de proaganda

BRASUTil.S.A.

Classes: .30, 32 e 50
Titulo de estabelecimento

Termo n.° 619.201, de 29-11-63
Joalheria Casa Castro S. A.
São Paula
UMA

Uru:o a.° 619.20F, çie 29-11-63
Nery

Classes: 8. 9 e 50
Titulo de estabelecimento
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das, insetifugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e vetai.
siarlos, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticicras, paraticidas, fungicidas e desinfet ates, preparaçóes e produtos 'insetidas,
s germicidas, desinfetantes e Vetenários, raticidas, remédios para fins
s'aterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrIcolas,
barticulas, sanitários e veterinários,
salfatos, superfosfatos, vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos,
E k animais e - hervas dadinhas
JermOs as. 619:210 e 619.211, de
29-11-63
Dinape -- Distribuidora Nacional de
,.Reças S. A. Comércio e Indústria
- São Paulo
r
11;
s.si

.re.

:sc
5:1

F ' INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
p=
Para distinguir: Esteiras transportadosas, transportadores e pneumáticos
transportadores
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos transportadoces à vácuo
'Termos lis. 619.212 a 619.214, de
29-11-63
Distribuidora Nacional de
Dinape
'Peças S. A. Cornércio e Indústria
São Paulo

W 0-BORESTE/c

Industria Brasileira

DIÁRIO OF,CIAL (Seçào III)
ree,• máquinas desempalhadoras. máquinas debulhadoras, descascadarass dragas, desaatadeiras para manteiga, maquinas encariatórias, eixos 'd edireção,
espuladeiras, embreagens, engraxadores
centrifugos, máquinas ensacaiaras, elevadoras, esmeris, exaustores ;sara [Or.
jas, engenhos de cana, expremedearas
para manteiga, engrenagens - para cremalheiras. *engrenagens para mancais,
engrenagens s engrenagens tara eixo
de, manivelas, engrenagens de comando
das válvulas, eixos de transin ssão, direção, elevadores hidráulicos. engrenagens multiplicadoras, erigrenagsns de
para- fusos sem fim, mamiaas para. fabricar papel filtros para lirnOsa de
motores, fóles de fórjas, lassas, filtros
para leo, máquinas para furar, guindastes, geradores, geradores para corrente continua e alternada, gaseificadotas da líquidos combustíveis, injetores
para caldeiras, máquinas para impressão, laminadores a frio e a quente para aços e outros metais, Jançadeiras,
máquinas amadoras, máquinas para lavar roupas e pratos, mancais para brocas. motores elétricos, máquinas misturadorasa moinhos para cereais, marteletes, malacates, máquinas para balharia,
nadeiras,' maguinas para movin-ento de
terra; motores de combustão, molas de
válvulas e mancais de roletes, martelos
mecânicos, aladas, magnétos de ignição.
mandris, máquinas opera trizss, pedais
de embreagens prensas hidraelicas. pistões de motores, pinhões, prensas brócasa máquinas áulverizadoras plainas
de mesa, politizes, placas para tarnos,
polias, receptáculos, máquinas rotativas
ou cortadoras para usinar aço, ferro e
bronze, roletas, ralos, máqutanas de rosgusas. ' redutores, silenciosos segmentos
de pistão, máquinas secadoras serras
mecânicas para serrar, máquinas salgadeiras . de manteiga, teares, turbinas.
torcedeiras, máquinas para tecidos de
tapeçarias, mágcina,s trituradoras, máquinas para adi:Sela de tecidos e transportadores automáticos - para alta e baixa pressão, tesouras rotativas. fiamos
_mecânicos e timos revóiser, tesouras
tuchos para válvulas, válvulas de motores, virabrequins, ventoinhas, válvulas
de descarga, transportadoras para cargas em artnazens, talhas elevadoras,
válvulas e máquinas ventilw'oras

AbrIde 164.

Terrais n.° 619.216, de 29-11-63 .
Onjetrain
Indústria de Plásticos
Moldados Ltda.
. São Paulo

saimanarise, palmilhas, pavios. passamanes, pon-puns, pingentes, rendas, re&as, redes, sacos, sacolas, sacas, sacas, tiras, telas para bordar, e xergas

Terias os. 619.220 e 619.221, de
29-11-63
Sebap — Sociedade Anónima
de Artefatos Plaitims
São Paulo ..
Para distinguir: Calçados' em geral

INJETRAk
Indústria Brasileire,
- Classe 36

Têrmo n.° 619.217, de 29-11s63
Representações jimac Ltda.
São Paulo
X5

REPRESENTAÇSIM

Jnitac

LTIlit.

A

Nome comercial
Termo n.° 619.218. de 29-11-63
Representações Timac Ltda.
São Paulo

11 41

"R 40
A e.

•

C

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos
breques. braços ara veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, -carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chasais, chaas circulares para velculos, cubos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção. desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
enwates parl ca-us, eixos de dire,;ão
4i-eios, fronteiras para velculos, guidão.
locomollvas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ônibus. para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantaes.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas:
rodas para veiculo:. selins. tricicles tirantes para veiados, vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus. verses de
carros. toletes para carros

Classe 6
Ira distinguir: Máquinas e suas partea, integrantes vara fins industria is. motines e suas parte: alavancas, alternaClasse 11
•
dadores, máquina amassadeiras, máquiTermo n.° 619.219, de 29-11-63
nas amassadeiras de concreto e barro. Para distinguir: Terminais e barras de Companhia de Tecidos José Andrade
direção e setor de direção para
São Paulo
maquia- as de abrir chavetas, máquinas
veículos
afiadoras para ferramentas de aórtes,
•
assistes, máquinas para arqueação de
Classe 8
embalagens, alimentados para carbura- Para .distinguir: Platinados para autoPRORROGAÇÃO::
dores, anéis de pistão, anéis de esferas móveis, bobinas de ignição, baterias,
para rolamentos, anéis de óleos. avais- bobinas, bobinas de ignição, businas,
10br1ficadores, aparelhos para mistura relê de businas e de farol, antenas, cade combustíveis de motores e explosão, os para veículos, cabos paar taxímetros,
anéis de segmento, bombas de ar com- cabos para embreagem, chaves elétricas,
primido, bombas lubriacantes. bielas, chaves automáticas, comutadores, chasbrunidores para motores, bronzinas, sis, chicotes para automóveis, dínamos.
blocos de motores, bombas hidráulicas, condensadores, faróis, faroletes, aparebombas centrifugas, rotativas de deslo- lhos de lubrificação, interruptores, limcamento e a pistão, bombas elétricas, padores de para-brisas, luzes trazeiras
blacos, máquinas brunidoras, máquinas, para veículos, lanternas, relays, sina441 N D R ti.
cruzetas, compressores, cilindros. cani- leiros, sereias, soquetes, tomadas, transINDÚSTRIA
BRASILEIRA
formadores,
terminais
para
baterias,
cana
nos. cabeçotes, máquinas adaptadas
' bos para- freios, estabilizadores
construção e conservação de estradas,
atasse 24
date de madeiras e carretos, saliguinas
, Têrmo n.9 619.215, de 29-11-63
Artefatos de algodão, nylon, plásticos
de costura, maquinas compressoras, má- Dinape
Distribuidora Nacional de canhamo, caroa, juta, lã linho, paco
quinas classificadoras, máquinas cataPeças S. A. Comércio e Indústria
paco mini, raion. seda natural e outras
doras, máquinas de centrar, máquinas
São Paulo
fibras: Afamares, atacadores, bicos boi
1 sas
de cortar, carburadores, cabeçotes de
de tecidos para senhoras, bordados
cilindros, cárter de embreagem, cárter
DINAPE-DISTRIBUIDORA
borlas, bandejas, cordões. cadarços. .cárter de moksa, comutadores, tubos de
NACIONAL DE PEÇAS,S/A runs,
b
esfeites, entremeio,, etiquetas, enplaca de embreagem, culatras de cilintretelas. flâmulas fitas franjas. filtros
dro do alatoa caixas de 1ubrifizaç5o, - COMERCIO E INDUSTRIA
-le café. g alões Irços de chapéus, modistribuidores de gazolina, clin2mos,
chilas, mantas, nesgas, ombreiras, ,,as, Nane caaiercia,
pixiitivos de igniçâo elétrica para moto-

'r.t"

N..
e.e

x)-fe?

eiasse 36
Para clisunguir: Aventais, blusas, blu.,
saes. boinas. botas, - babadouros, casa.
coa coletes. capas, chales, cachecol.,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca•
misetaa camisolas, cuelas, ceroulas, cal,
ças de aenho^a e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravata., gorros, lae
quetas, luvas, ligas. lenços. Iscais:.
mantem meias, manias, mantas, mans
drilios malhas, paletós, palas, peai' . ar.
peugas, puloveres; ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
deis, tailleurs, toucas e vestidos
Classe 28 • •
Para distinguir: Arte tatas cle avariai
plásticos e de aviou: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confre-kmados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules. bandeias,
bases para -telefones, baides. bacias,
bolsas, caixas, carteiras. mapas, cabos
para ferramentas e utenstaisa. cruzetas,
caixas para acondicionamensc de .alis
mentos, caixas de material plástico
para baterias Coadores. copas canecos,
colheres, conchas, cestas para p io, cestinhas. capas para álbuns • para livros,
cálices, cestos. castiçais para velas.
caixas para guarda de obit'•tu5 carruehos
coadores para chá. descanso para pratos, copos e copinhos de plástico para
sorvetes. caixinhas de plástico para sorvetes. colherinhas, pasinhas carrinhos
de. plásticos para sorvetes. tornsinbas
de plástico para sorvetes discos de
mesa, estojos'. estojos para óculos, embalagens de material plástico para sorvetes. estofos para objetos. espumas de
aviou. esteiras. 'enfeites oara autoral»
veis. escoadores de pratos. massas antiruidos, formas para doces. fitas isolantes filmes virgens, fios de .celulose,
fechos para bolsas. Facas. guarnições.
guarnições para chupetas e mamadeiras.
guarnições para porta-blocos guarnições para aquidificadores • para batedeiras de frutas e legumes guarnições
de material plástico para utensílios tt
objetos. guarnições para tsoisas. garfos,
galerias para cortinas. fama laminados
plásticos. lancheiras. tnantegtieiras malas. orinill:s. prendedores de roupas. 'puxadores para móveis, pires tratos. paliteiros' Pás de cosinha pedras pomes arficiats porta-pila pulseiras rara relia
gios protetores -sara- doca-raptos puandores de água oara use' lomestico
porta-copos. porta -n.queis surta
porta-documentos placas. rebites, todinhas. recipientes suportes. suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos.
peças. carretéis para tecelaaem e guarnições de material plástico plra indás.

Quarta-fera 1
iria textil, colas usadas nas Indústrias,
guardanapos. saleiros, tubos, tigelas.
tubos para ampolas tubos para seringas, travessas, tipos de material piás
tico. sacolas. sacos, saquinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos. Mearas. colas a trio e colas não incluídas
em outras ciasses. rara oorracha. para
curtumes. per., inarcineiro& para carpin.
temos, para mios pasta adesiva para
correta. pa ta e pedras para afiar,
munem em pedra: em pó, em disco.
em pasta para aliar.' moer e desgastar.
rebolos, adesivo, para tacos. adesivos
de calçados
Teimo n» 619.222, de 29-11-63
Itnportação e Exportação
laterSul
Ltda.
Sio Paulo

INTER-SUL
Classe 6
Para esttnguir: Máquinas amassadelras de concreto e barro, máquinas adaptada na construçâo de estradas, rráa
auinas classificadoras, corte de madeira e carretos, máquinas catadoras,
máquinas para cortar, máquinas elevadoras, máquinas paar escavação de
terra, máquinas insulfladoras, máquinas
misturadoras, máquinas para movimento de terra. máquinas trituradoras. máquinas e equipamentos paar terraplanagem
Termo n.° 619.223, de 29-11-63
, Lixabrás Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda.
•
São Paulo

LILABRAS

In dlIptria Brasileirq
Classe 6
Para distinguir: Lixadeira (mát¡uinas).
'remos na. 619.224 a 619.231, de
•
29-11-63
Alt S. A. — Aparelhos Para Levanta.
inenot e Transporte
São Paulo

LT
Indastria Brasi/eira
Claese 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
manganes, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro ma bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês. ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em hien, latão
em fôlha, latão em chapas, lata° em
vergalhões, liga metálica," limalha,,
magnésio, manganês, metais não trabea
lhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda. níquel, ouro, zinco
corrugado e zineo liso em .%lhas
Classe ,7
Máquinas e utensilios para serem usados ex. liteivamente na agricultura e
ae . iam aura a saber: Arados, abridores
debulhadores,_
cultivadores,
. tr ara,
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destocador.es. c' tesentegradorese esmaga. aparelhos Para gás engarrafado e apa
Classe 11
para adubar, ceifadeiras, carpideiras, relhos de inversão, hdlográfos, beire- Ferragens. ferruseatas de téci espèsl's
-oba eind sumam 'zoou and empalma metros, holofotes paia automóveis. In- cutelaria em geral e outras artigos
de sulcos, adubadeiras, ancinhos medi- terruptores, isoladores, Impressores, arpa- metal, a-saber: alicates, alavancas. Ár.
nicos e empilhadores combinados relhos 'de intercomunicação, indicadores maçais para óculos, arruelas, argolas
arrancadores mecânicas Par agricultu- de nivela. Mana permanentes para rá- aldrava& armações de metal, abridora
ra, natedeiras para cereais, bombas dios'. aparelhos de gás mon, gravado. ateu, bandeias, bacias, baldes boate»
dores para a agricultura. escarrifieado cos e didáticos, instrumentos bicos, iso- bula, colheres para pedreiro& correm.
res, michovadetras. tacas para neáque ladores de corrente . instrumentos de tes. cabides, chaves, . cremonea chiava
nas a r colas, te r rade i ra s. gadanhos calcular, instrumentos náuticos. insira de parafusos, conexões para encana,
garras para arado., grades de discos mentos pata medida e coai:iate para -na Mopespaa isoguienta mama tsamm
°adentes, ai a que) as. batedeiras para aiecanicoa, intermediário para filmei, doeras, açucareiros: broca, bigornas, bal.
agricultura, maquinas insetifuga& má- lâmpadas, luaetas. liquidificadores, la- de latas, arame fim ou iarpàdo,
quinas vaporizadoras. máquinas de pas. Jurepebas, lustres, lentes, aparelho, mento. colunas, caixas de metal pari
luminosos, aparelhos de luz f/uoresceute
mungir, maquinas niveladoraa de terra, limpadores de para-brisas, maternas portões, canos de metal, chaves de feia
máquinas perturadoras para a agricul- portáteis e lanternas de mão, luzes tra da, chave Ingelsa, cabeções, canecas
copos, garimpou. centros de mesa, co.
tura, mquinas de plantar, motochar- atiras rara veiamos. salcroscópios,
ruas. máquines regadeiras, máquinas de reatores para luz fluorescente, reoetatos. queteleiras. caixas para acondiciona
de alimentos, caldeirbea, caçam,
roçar, de semear para sulfatar de registros para vapor, registros pia bidê, mento
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, co.
tosquir, de triturar, de esfarelar terra, para banheiros, aparelhos bebedouro., dores, distintivos, dobradiçaa,
caiadas
para irrigação. para matar formigas e para lavatórios e para pias, sacadores' enxadões, esferas, engates. esguichos en.
outros insetos para burrifar e pulveri- para cabelos, potencleineetros, sorvetei- leites para arreios, alinhos esfera
zar desinfetantes, para adubar, para ras, sincronizadore& sextantes. melado- foices. ferro para cortar capioa ferra
agitar e espalhar palha, para conber nadores, sifões, sereia/ de alarme. -apa- lho" facas, facões. fechadura" ferro co.
algodão para colher Cereal,, máquinas relhos para soldar, loquetes, sinaleiros ruma a carvao, fruteiras, funis, fôrma'
amassadoras par fins agricolaa de boa automáticos para descarga de água. para doces, freios para estradas
cortar árvores, para espalhar, para ca- 'marcho" de aarme. aparehos de aque- danas, ralos para pias, rebites, regado.
pinar, máquinas combinadas para se- cimento central. aparelhos de aproai- rum, serviços de chá e caie: sena& sem
Mear e culturar, de desbanar. para eu- nação, aparelhos para arqueação de there'. talhadeiras. torquezea. tenazes,
suar máquinas e moinhos para forra- volumes, balanças. batedeiras, batedet. rotas, sachas, sacarrolhaa. tesouras, ta
gens, máquinas toscadoras, ordenado- crônaetro. manômetro& moafa:Idos mos- aão, porta-jólas, paliteiro.,, panelas: rolME mecânicos, raladores mecânicos, ro- tradores de rádio, microfones medido- farra frigideiras: ganchos. grelhas. garlos compressores para a agricultura. res de rerscas, medidores de intervalos, fos, ganchos para quadros., gonzos para
sachadeiras, semeaderas segaderas so- aparelhos para medição, miras de qual- carruagens; insigniaa limas, laminas,
cadores de terra, tosadores de . grama, quer graduação. massaricos, norenógra- coreiro& latas de lixo, jarreta machadifoa, níveis de ferro, nivela d'água para nha& mola para portas, molas para
tratores agricolas. válvulas para
caldeiras, óculos, instrumentos óticos de traaadeiras, telas de arame. torneiras.
máqunaa agricolas
observação e medida, aparelhos de on- trincos, tubos para encanamentos, trilho"
Classe I
Para distinguir: Artigos e aparelhos eié- dulação permanente, objeitva para am- par aportas de correr, taças tavessas,
tricoa e eletrónicos etn geral: aparelhos pliadores, atisturadores para banheiros, venezianas, martelos, marretas. mania
óticas formando diversos aparelhos de painéis de carros, para-raios, plugs. pa- MI. navalhas: p uas. pás. Preg os. parm.
e artigos para instalações elétricas e nelas elétricas. panelas de pressão, pis fusos, picões, porta-gêlo, poseiras naftahidráulicas: conjuntos de peças óticas tolas de pintura. pick-ups. pilhas sècas turibulas; vasos, vasilhames, verrumai,
ótica: instalações elétricas e artigos elé- elétrica& prumos, pantógrafos, parenteClasse 16ai'
tricoi e eletrônicos para automóveis; tros, pantômetrom pirômetros. lastre.
construções e esquadrias
aparelhos e acessórios de rádios; apa- mentos de precislo. periSCópiO3 prole Ferros para
metálicas em geral
relhos e instrumentos didáticos: Instru- teres cinematográficos, Mace-net. apa
Classe 20
mentos de precisão; instrumentos cien- relhos de refrigeração, refrigeradores •
tíficos:, acendedores, acendedores elé- réguas de aço, rádios, refletores, reato- Ancoras, anéis para cordas de navios,
tricos, acumuladores elétricos, apite& rei. ralava. receptores, regadores auto- bofas, salva-vidas, bolas para enrolar
aspiradores de pó. aquecedores. *bat. de vigia, redutores, resistências elétricas nauticas e ceifeiras de
navios, chatos
loura, alto-falantes, antenas,- acumulado. registros para água, registros para ca- Ce natação, cintas salva-vidas
e baias,
rem amplificadores. anemômetros, empe- nais e comportas, receptores de sons. citurao de natação e salva-vidas, crorómetros, assadeiras elétricas adaptado- rei para refrescos, batedeiras para lí- ques para barcos, fateixas hidráulicas
res de microscópios, agulhas para fonéa' quidos e massas,. binóculos, bules elétri. ara uso a bordo, ganchos para botes a
grafo., aquecedores de ambienta. apadispositivos para arriá-los, jaquetas para
relhos de contrate e medida. aparelhos ciáticor relógios. relógios de ponto e natação, salva-vidas, pinos para sepade expurgo de contrôle e medida. apare- cos. buzinas, baterias, baterias elétrica& rar as pernas de corda dos navios, pom
lhos de expurgo utilizado na limpeza e barómetros, bússolas, bobinas beata tett de made i ra para navios e roupas
desinfecção de sentinas, Mietórioa e mias. baldear' frigorificos. aparelhos
salva-vidas para uso na água • r
outros °cais, aparehoa de gações para para bordar, aparelhos para banho.. da
ar
quente,
chuveiros
tétricos,
coqu
ateClasse 21
ligações para banheiros, aparelhos de
I
ar refrigerado, aparehos de ar condi- reei de fitas gravadores de discos má- Para distinguir: Veiculas e suas partes
cionado, aparehos de ata tensao. apare- quinas impressoras,, fotográficas. Iso- integrantes: Aros para bicicletas, autoelétricos, estufas, estereilizadores esqua- lantes elétricos. Instrumentos matentáte móveis, auto-caminhões, aviões, amordros • de aço, esquadros de agrimenaor, eiras. campainhas eétricas, chaves ela tecedores. alavancas de cambio, barcos
extintores de incêndios, aparelhos para antenas, e fios mira, bobinas para breques, braços ara veiculos, bicicleaziumar frutas e legumes aparelho" bicais, chaves automáticas, chaves para tas, carrinhos de mão e carretas, camiestereoscópios. escalas. indicadores de rádio e • televisores, chaves de alavancas.
maré,, eletrennetros de quadrantes, ea- chaves de tomadas, comutadores. cafe- nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
pectroscópios. aparelhos de conrrôle e teiras elétricas, compassos, clarearas fri carros, tratores carros-berços, carrosmedida, exaustores estojos para filtros gorificas, caixas de descarga par. va- tanques, carros-irrigadores carros, carcom torneiras, aparelhos eletrônicos em so* sanitários, aparelhos para cortar roças, carrot Irias, chassis, chaaa cirgeral, equipamentos eletrônicos e rádio. pare, cafeteiras automáticas, :amaras culares para veiculo& cubos de veiculos
técnico., fogões, fornos e fogareiros elé- fotográficas e cinematográfica,. chassis, carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção, deditricos. -faróis, faroletes, fios para ele- condensadora& castiçais, condensadores
tricidade, fios terra, aparelhos fotográ- para 'vapor, colimadores, aparelhos cor. gadeiras. estribos, escadas rolantes, eleficos, ferros elétricos de engomar e pes- tadores de frios, cabos e condutores de- vadores para passageiros e para carga
soa ferros comuns a carvão, ferros elé- para revelação de papéis raoltorm&Pcos, engatas para carros, eixos de direção,
erelos, fronteiras para veículos guidam
tricos pare rodar. fervedores, fusíveis,
filmes revelados, fôrmas défices. Ritos quinas cinematográficas, Instrumentos locomotivas, lanchas. motociclo, molas,
de &leoa para motores, aparelhos de de calcular, chicote. para ate:móvel', motocicletas. motocargas, moto furgões,
freqüência modulada, máquinas fotográ- cronômetros, carrilhões, aparei:via de manivelas. navios, Ônibus, para-choques,
fica& filmes rigidos, fonógrafos, fitas copiar, fotografi as. aparelhos cai:Nue° para-lamas, para-brisas, pedaLa pantoes,
métricas. instrumentos físicos,. focaliza- ma aparelhos dnetnatográficoa apare- rodas para bicicletas, raios para bicidea
dores para cansaras fotográficas, gela- !Soa de contrôle dnematogrie' lcos 22ito- tas, reboques, radiadores para veiados,
'
deiras. ferradas térmicas, geradores au- cebos de contrôle de sons, apar-liaus de rodas para veiculo,, selins, tricicles titomáticos, geradores estáticos e eletrô- comunicação interna, discos gsavados rantes para veiculo', vagões, velocipe-,
nicos de alta freqüência, que funcionam amis, diafragmas para Fotografias, des. des. varetas de controle do afogador e
com . válvulas para aquecimento por aertadorde enceradeiras expreenedare, acelerador, tróleis, troleibus, varam de'
ventiladores
didétrime • indução, fitas magzéticas,
carroa, toletes para canoa

1040 Quarta-fe:ra 1

Classe 31
Loas de sreio, g.acheta, anéis da Po
daála. bujões, carburador, bujões de
ca6eçote. bujões de cárter, bujasas de
agtirencial, canaletas, correias de Iram
*listão mangueiras. tampões, tubula.
01 4 para vedaçSo, vedaalores, arruelas
buchas, canaletas, corretas de filtro.
cordões de porta-mala e das partes doa
aukasóveis, correias de ventilador, tel.
ttas dos vidros das 'portas, das rodas e
dos cubos, feltro dos vtros das portas.
feltro parà retentores, lonas dso patins
dop freios, mangueiras, mangueiras
dos treios, do eixo trazeiro, do cárter,
; do radiador e do tiltro de ar
Tênno n.° 619.232, de 29-11-63
Embu S. A. Engenharia e Comércio
São Paulo
•

E lá U
Classe 16
Para distinguir: Materiais oara construções e decorações: Argamassas. argila,
areia. azulejos, batentes. balaustres. blo.
cos de cimento, blocos para pavimentaçao, calhas, cimento, cal, cre. chapas
isolantes. caibras. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificações preanoldadaa. 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. impermeamascai 524110 cios no sopinos sasueziaq
construções, persianas. placas para papa revestimentos e outros usos nas
vituentaçào, peças ornamentais de cimen10 ou gesso para tectos e paredes, papel
pata forrar casas, massas antiaruidos
para uso nas construções, parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras para porbas. tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas. vigamentos. vitrõs
Termo n.s 619.233, de 29-11-63
EMbu S. A. Engenharia e Comércio
São Paulo

rbir

Classe 33
Serviços de engenharia em geral
Termo n.° 619.234, de 29-11-63
Creações Sporting Ltda.
São Paulo

SPORTING
tnchlstria Brasileira'

-01AR1O OF.CIAL

Termo n,'. 619.235, de 29-11-63
Refletores Pro-Luz Ltda.
Sâo Paulo

(becro IN;
TS:rmo it.' 619.237, de 29-11-63

Rio. Relações Públicas Paomoções ¡arda.

. • Guanabara

-
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Termo n.° 619.24S, de 29-11-63
Autcouiveis e Motores Canta a-us 5. A.
• São Paulo

Rio Relações Publicas

Centaurus Caboclo

Promoções Ltda.

Indústria Brasileira

Nume ccana.rcial
----raiano n.° 619.240, de 29-11 63
Transportadora Vanguarda sada.
São Paulo

Classe 21
Automóveis
—
Térino ms 619.249, de 29-11-63
Automóveis e Motores Centauros S. A.
S.A.
ção Pa ulo

Classe 8
Refletores, lustres e abat-jours

Centaurus Cangaceiro

Termo n.5 519.236, de 29-11-63
Casa Lourenço Comércio e Indústria

Indústria Brasileira

S. A.

São Paulo

prorrogaçâo
l 'CASA LOURENÇO" .
Classes: 15 e 16
Titulo
Termo n.o 619.238, de 29-11-63
Christian Fischbacher Co.
Suiça

Classe 21
Automóveis

co
Classe 50
Para distinguir: O timbre a ser usada
em pape .s de carta, papeis de oficias,
memorandos, envelopes, castões corne
ciais e de visitas, faturas, recibos, avi
sos, contratos, duplicatas, , cheques, vales, notas promissórias, letras de câmbio,
ações. apolices, passagens, b lhetes, fofinhas, bilhetes de sorteio, passagens e
demais documentos

Tèrmo n.o 519.250, de 29-11-63
Automóveis e Motores Centauras S. A.,
S. A.
São Paulo

Centaulus Camponês
Indústria Brasileira
Classe 21
Automóveis

Têrmo n." 619.251, de 29-11-63
Vamo n. 619.241, de 29-11-63
'latis. Reunidas Sofá-CamS Drago S. A
Guanabara
Cadil — Comércio e Representações
Ltda.
São Paulo

F
Classe 23
Para distinguir: Tecidos C111 geral, teridos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigo de cama e
mesa: algodão, alpaca, canhamo, cetim, caroá, casim:ras, fazendas e tecidos de lã em peças, juta, jersey, linho nylon, paco-paco, percalina, ráml,
rayon, seda natural, tecidos plásticos,
tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro, veludos
Termo n.° 619.239, de 29-11-63
Christian Pischbacher Co.
'Suiça

eada
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação Petróleo refinado. semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais,, animais ou vegetais
para a iluminação, aquecimento labri.
ficaçâo ou combustão, c graxas. Produtos e óleos combustíveis provenientes de petróleo
Termo n.o 619.246, de 29-11-63
(Prorrogação) • Worth Parfums
Prança

•

Magazin

Pan - americano
•

Classes: 8 e 40
Titulo
0
Termo 0. 619.252, de 29-11-63
Durval Lucas de SOLIZa
Rio de Janeiro

Centro de Abastecimento
São Pedro
Classes: 19 e 41
Titulo de estabelecime. ito
Termo n.o 619.254, de 29-11-63

PRORROGAÇÃO

VERS TOI
Classe 48
Produtos de perfumaria e sabonetes

Classe 35
Termo n.° 619.247, de 29-11-63
Beltra S. A.
Agricultura, Indústria
Para distinguir: Couros e pelas prepa
Distribuição
de Alimentos
e
artelaaost
camurças
trjtis
tadas ou não e
Guanabara
yaquetas, cromos. pelicas e seus arte
htos: almofadas de couro. revestimen.
tos de couro e peles, arreios, bolsas
Classe 36
E3ELTRA S. A.- Agricultura;
tarteiras, caixas, chicotes de couro, carin
'
elitstria
e Distribuição de Alimentos
Lenços tecidos para homens e :senhoras
neiras, capas, estojos, malas, maletas brancos e coloridos, de algodão ou de
guarnições de couro para velculos. ca. Lnho: lenços e cachecols estampados de
pas para livros e álbuns, porta-notas
algodão
Nome comercial
porta-chaves, porta-niqueis, rédeas, pastas. selins, sacos para viagens. sacolas
solas e solados de couro, tirante* de
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00
arreios e valises •

Indústria de Estofos Selo de Ouro Ltda

Guanabara

PRORROGAÇÃO

SELO DE OURO
BRAsiLro,,,,,

Classe 10
Para distinguir: Móveis de metal, vidro ou de madeira, estofados ou não,
a saber: armários, armarios e cozinha
bancos, balcões, berços, biombos. busfets. cabides, cadeiras, cadeiras girató
rias, camas, canapés, comocias, cristaleiras, divans, esçrevanishas, estantes.
enxergões, ctageres, guarda casacos,
guarda comidas, guarda roupas, mesas.
mesas de cabeceira, penteadoirs poi
tronas, porta chapéus. prateleiras, sapateiras e safam

