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N. o 338.228 - Carodesin - 1nstitulo Quimioterapia° Brasil Ltda.,
classe 3.
N.° 391.337 - IsOquelat - Antônio J Ferreira & Cia., classe 3.
N.° 392.437 - Ambriogal La.
boratórios Farmacêuticos Exactua
S.A., classe 3.
N.° 394.786 - Hydrosarpan Pwfarma Societe Anonyme. classe
n° 3.
N. 394.801 - .Tox Ilepat Lab. Medical Ltda., classe 3.
N.° 395.279 - Bambole - Manufatura de Brinquedos Estrela
S.A.. classe 49.
N.° 395.365 B Baye.
risch eMotoren Werve Aktiengerelischaft. classe 6.
N..° 395 456 - Lalla - Casa
Lana Ltda., classe 15.
N. o 395.521 - Batovi - Indústria de Borracha Batovi- Ltda„
classe 2.
.:e 33995 522 - Batovi
Inci'ústrla de Borracha Batovi Ltda..

N . o 123.033 - Artigos Elétricos de não mais existir em vigor a
Dia 9 de abril -de 1963
Eletricallr Ltda. - Arquive-soe de marca havida como impeditiva4
Contrato de exploração de pa- acôrdo com o artigo 197 do Co- Dessa forma concedo o registro
requerido.
digo.
tente:
N.° 123.082 - Industrias Neve Cila.g A G (recorrendo do despa
Stermax S.A. Comércio e In- Ltda.
Arquive-se de acôrdo com cho que indeferiu o têfmo 180.493
dústria (pede para ser anotada o art. -197.
Bilamida) - Consideranna patente priv. invenção número N.° 123.377 - Cia. Imobiliária marca
do o recurso interposto. e tendo
52.600 o contrato de sua explora- Guanabara S.A. - Arquive-se de em vista que a marca impeditiva
ção. Azote-se o contrato de
foi declarada caduca, resolvo na
com o artigo 197.
exploração na patente uma vez acôrdo
N. o 123.853 - Cooperativa Vi- forma da lei reconsiderar o despasatisft!'S o pagamento da taxa. nícola
Garibaldi Ltda. - Arquive- cho que indeferiu a pzesente marca para o efeito de ' conceder o rese de acôrdo com o artigo 197.
Exigências:
gistro.
N.
o
125.866
Schenley
Import
N. o 94.406 - Dorval Soares Pi- Corp. S.A. - Arquive-se de acôrExigências:
nheiro e Victor Balan - Apresen- do com o artigo 197.
te as provas que prometeu a fim N.° 126.084 - Levy Gasparian. N.° 364.111 - Couros Orco Ltda.
• do que possa ser feito nôvo exame - Arquive-se de acordo com o ar- - Promovam Oscar Fluas & Cia.
técnico.
Ltda. a transferência sugerida
tigo 197.
N.° 103.535 - Nudvig Franz N. o 126.089 - Levy Gasparian pela Divisão Jurídica.
Pripko - Mantenho a exigência. - Arquive-se de acôrdo com o ar- EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
N. o 115.411 - Arthur José No- tigo 197..
PESQUISAS
N.° 395.587 - Sulfacilin
gueira - Mantenho a exigência. NP 126.427 - SeverinoTulili. Brisrquive-se
de
acordo
com
o
tiLugd
tol Noyers Co. classe 2 (eomo
Dia 9 de abril de 1963
• N. o 120.001 - João Alfredo Ma nP 197.
matca genérica).
Sully - Mantenho a exigência.
Notificação:
127.Z09 - Walter BalsimelN. o 133.884 - Georges Cosier - il.N.- oArquive-se
de acôrdo com
Unia vez decorrido o praia de N. o 395.572 - Uropol - Bristoi
Mantenho a exigência.
o artigo 197.
recurso previsto pelo artigo 14 da Noyers Co, dane 2 (como marca
Diversoe:
N. 128.101 - La Rocque Per- Lei n.° 4.048, de 29-12-61 e mais aenér'ea).
Theodura da
N.° 118.481 - Abram Neirnan fumes de Luxo Ltda. - Arquive- dez dias, para eventuais juntadas N. o 395.609
de acôrdo com o s.rti a n Iça
de recursos, e do mesmo não se va - Theodoro da Silva S.A. Re- Mantenho o despacho concessi- seN.o
128.641 - G. Mendes Fer- tendo valido nenhum interessado, presentações e Importação, classe
vo da patente em face dos parecerão. - Arquive-se de acordo cola ficam notificados os requ-erentes 17 (com exclusão de mercadores
res técnicos.
abaixo mencionados a comparecer para livros).
N. o 117.702 - Abram Neiman -- o artigo 197.
N.° 131.444 - Raabe & Cia. Li- a êste Dep
Mantenho o despacho cancessivo mitada,
a fim de N. o 395.612 - Sodipe - Soc.
- Arquive-se de acôrdo efetuarem oartamento
da patente-em face do parecer
pagamento
da taxa Distribuidora de Pescado Sodlpe
com o artigo 197. • final concernentes a expedição
técnico.
Ltda.. classe 1.
N. o 132.502 --Soe. Vinicola de
Exigências:
Basto Ltda. - Arquive-soe de acôr- dos respectivos certificados dentro N.° 395.779 - Trevira - Farbao prazo de sessenta dias, na werke Heerhst Aktiengeselischaft
N. 0 115.866 - Ludwig Scherk do com o artigo 197 do Código.
forma do p arágrafo único do ar- Vorrnals Meister LUeiU3 & BruN.
o
133.533
Fab.
de
Bebidas
Inc. - Preste esclarecimentos
tigo
134 do Código da Propriedade ning, classe 36 (com exclusão de
sôbre a :Atuação exata dos regis- Maringá Comercial Ltda. - Ar- Industrial,
suadores).
quive-se de acôrdo com o artigo
tros Internacionais número
197.
•N.° 395.916 - Dentan
Imp.
65.895 e 80.176.
Marcas Deferidas:
N." 134.948 - Antônio Júlio pie Exp. Dentan Ltda.. classe 41.
N. 348.030 - The Purdue Fre- res. rtigo Ar quive-se de acôrdo com N. o 303.530 - Rikes - Forjas N. o a95 970 - Tuptguara derick Co International Inc. - o a
Rires Ltda., classe 21.
197 .
Farmácia Droga Tupiguart Ltda.,
.Mantenho a exigência em face do • N. o 136.809 - João da Rocha
classe 3 (como marca genérica).
Mounty
Cana:
.
N.°
327.552
-parecer da D. Jurídica.
Barros. - Ar q uive-se de acôrdo densa Auto Peças Ltda., classe 8, N. o 395.993 - Coll e Coll com o artigo 197.
Fundição e Coll Ltda., classe
Diversos:
N. o 135.627 - Cia. Johnson Si (com exclusão de bujões).
n o 5.
N.° 352.846 - Timoneiro - InN.° 89.722 - Maurício Gustavo Johnson do Brasil Produtos CiJoppert e Stella Joppert Baptista rúrgicos. - A rq uive-se de acôrdo. ducondor S.A. Indústria e Comér- N. o 397.02 - Mottstache - P.
Barreto Modas e Confecções Ltda.,
Mauro Fernando Pedroza Joppert com o artigo 197.
cio, classe 44.
e Gustavo Pcdroza Joppert ArN.* 362.506_ ,- Addo - Addo classe 36.
0 395.183 - Catu - Incomez
quive-se de acôrdo o art. 197 do
Reconsideração de Despacho: Administradora Ltda., classe 50. a:N.
A P rodutos Químicos, classe 4.
Código.
•
BanN.°
373.940
Pandia
CoN. 0 117.828 - Colorfix
N.o 295.480 - Sentença - ProN. o 117.561 - Cal Monteiro & lorfix Química Ltda., classe 1. - dia Inc , ela." 6.
dutos Cosméticos Silhueta Ltda.,
Cima - Arquive-se de acôrdo com Reconsidero o despacho qUe tu- N. o 385.202 - I.;etourneau Wea- Iclasse 48 (com exalusão de estojos
o art. 197 do Código.
deferiu o presente pedido esti rape tinghouse Co, classe 8.
para manicure e tt,ticador).
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, dihriamente, até _às
' 15 horas, exceto , aos sábados,
Quando deverão fazê-lo até às
11,30 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 elos
•
órgãos oficiais.
.originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito. rasuras e emendas.
- excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas podçrse-a- o tomar, em qualquer época, por seis meses ou uni ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aias ° prévio.
Para facilitar aos assinantes
o vrriffraçâo do prazo de vali,
doi? de suas assinaturas. na

EXPEDIENTE
.\DEPARTAMENTO
DE IMPRENSA NACIONAL
- ousavas • (na AM
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ASSINATURAS
nEPABTIOES E PARTICULAR4

parte supericir do enderêço vão
impressos e número do latão
de registro, o mês e s . ano em
que findará.
A fim de euitar solação de

• Titulo de Esti Meeirnento De- tes abaixo mencionados a compare-

cer a êste Departamento a fim de
efetuarem o pagai:nervo da taxa fi.033 - Moastache
P . nal concernentes a expedição das
N •0
Barreto :X.441 e ConfeccUa Ltda respectivos certificados dentro do
prazo de se5sen , a dies - na forma
'a0:. 11'
Classe
1).
de parágrafo único do art. 134 do
Exigênct.wr.
Código ua fruprienade Industrial.
Marcas Deferidas
, P. • 395.372 - Doian a 5 A. Satisfaça enigèn:la.
N9 398.582 - Pituba - Incomex
N 0 39 '81
Rol= Gesells- S. A. Produtos Químicos, classe 1.

N. 0 395.516 - &abra Indartrial Confecções Ltda. - Satisfaça exiOncia.
Diversos:

- N, 0 391.295 -'1Vogesc. Eknge
nheiros Especializado& S.A. Piol.t iga-se com os novos eXenipiares.
N.° 395.269 - Ernesto Branco
de Faro - Prossiga - se com os. novw exemplares.
N. O 395.270 - Ernesto Branco
de Paro - Prossiga-se com os novos exemplares.
N, 0 395.300 - Colbraspi COMp
Brasileira Organizadora de Serviços Públieos - Prossiga-se com os
'NOVOS exemplares. .
EXPEDIENTE DA- SEÇÃO DE
P.EsqtrisAS
Dia 9 de abril de 1963
Notificação
Uma vez clecOrrido. o prazo de re-

curso previsto pelo Art. 11 da Lei

n9 4.048, de 29 de dezembro da :.961,

e mais dez d1a - para eventuais
juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interes-

sado, ficam notificados os remieren„,„

FUNCIONÁRIO%

Capital e Interior:
Capital e Interior:
600,00 Sem:81re . • ." Cr
Semestre
„ . Cr$
450,00
Cr$ 1.200,n30 Ano
C4
Ano
4400.00
Exterior:
Exterior:
Cr
Ano. .
Cr$ 1-300,001Asto • . . ,
1.000,00

feridos:

chaft MEU Werlczeug Und MasChInenfabrik
extgénela.
N. 0 395. 32
rio.tarn Gesellschaft l/BIT Werkzeug Und Masehinenfabrik
Eatisfaça exigên-

co-tara o* tÃo na ocornaçxo

FLORIANO GUIMARÃES

MURILO FERREIRA ALVES .

COLEÇÃO DAS LE1S
1963
•

VOLUME 1
ATOS DO PODER
LEGISLATIVO

Leis de janeiro a mari,.,
Divulgação a' 859

Preço: Cr$ 400,00
VOLUME II
ATOS DO PODER
EXECUTIVO
Decretos de janeiro a março
Divulgação n • 890

Preço: Cr$ 1.500,00
A VENDA:
Seção de Venda..:
• Av. Rodrigues
Agencia 1:
,, • , Minswrísl, da Fazenda
: Atendq-se á pedidos pelo
L Serviço de ' Reembõlso Postal
; -

•

continuidade no recebimento
dos jornais, devem 'os assinante: providenciar a respectiva
renovação com antecedéneia
mínima, de trinta (30) dias.

- As .tepartições Públicas
cingir-se-do • às assinaturas
anuais renciaadaz até 29 de
fevereiro de cada ano e 10
inidadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
á sua- aplicação, solicitamos
asem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais mi se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assi!talara,
- O funcionário público fe-'
dera!, para fazer jus ao desconto indicado; deverá provar
esta condição rio ato da assi-:
tratara.
- O custo de cada exemplar
atrusado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ /MO, por ano
decorrido:

N ? 392.736
Secergan
Nome Comercial Deferido
liclaget Astra Apcnekarnes Kerni,ska
Ni 4X0.291 - Cia. Brasileira de
Fcbriker, classe 3.
!Novidades Doceiras - Cia. Brazl399,448 - mastilex - Dristol leira de Navtdrdes Doceiras (artigo
4yers Co., classe 2. ss•
109, nP 2).
N 9 399.881 - Auge - Perfumes • Frase de Propaganda Deferida,
Co n y S.A. B., claase 45.
N9 450.309 - O Melhor do PenN9 399.084 - ALsynol CheHumano Universal em Pau.
mische 1,riclustr1e Syiares, classe 1. &miemo
coa Pkiinas - Edições Alaria° " LiN9 399.989 - Vsnguard - Em- mitada,
c;rt.sse 32 (art. 124).
presa F:odoviárla Vanguard Limitada, classe 26.
•
Titulo de Eszabetectmento
Deferido
Ne 400.031
Fluid'Ex - Laboratório Thebra S.A., classe 3.
N9 450.532 - Colégio Brasil EuN9 400.059 Tonialcio Tardei- :topa - Rosa Feldmann, elar., se 33
do S.A. Achninistraeão e Represen- (art. 117, n.9 1).
tações, classe .41.
Diversos
N9 400.062 Ven Tec - Soc. de
N
412.174
- So. Auto Abastecei
Representações Ven Tec Limitada,
gora Comercial Importadora Socieclasse 41.
dade Anônima, - Prossiga-se com
N9 400.064 - Dipan Dipan os excror,darea.
•
Distribuidora de Percalines e AlpaEXPEDIENTE DO SERVIÇO , DE
cas Naclonals Ltda., classe 23.
EXPEWCAO
.
N9 400.302 - Caldo - Café Of- INFORMAÇAL) E
fice ServiceLida.,
Ltda. classe 41.
Rio, 9 de abril de 1963
N9 400.303 Cafe Office Service Ltda., Classe 43. .
Notificaçdo
N e 409.365Blornann - flosmann Produto.; de Leleza Limitada,
classe 43.
• convidado J. Coimbra 5o...iodaste
N9 400.398 - 501- Nesi Nadim Anónima Comercio e Indnerria à com& Cury, classe 41 (sem exclusivida- pecar a este Departamento a hm de
efetuar o pagamento da taxa final do
de Isolada dos algarlemos 5, O e 1).
NItnie 67.077 - Privilégio de invenN9 528.350 - Continental - Companhia de Cigarros Sousa Cruz, çáo.
C convidado aipper Alanutacturing
c'etase 44 (sbinente para cigarros).
DeparNo 400.400 -, C.I. Cia. Ita- Company a comparecer a e .;:c
quere Industrial e Agrico!a, classe t-miento a fim, de efetuar o pagamen19 (sem exclusividade isolada das to &I taxa final do tizstno 94.272 Privilégio de invenção.
letras C E I).
15 9 400.491 - Basodren • 'convt dado Ceorg Ptak . a compalatia de Alcool de Cereais Sociedade recer a isto Dn12.11.13)ent0 3 tini de
Anônima Distac„ classe 3.
lefetuar o 'pagamento da taxa final
159 400.633
Maneves
M.C. I
Priviligzo de indo tirão • 98.869
Neves Rs Filhos Ltda, e,la&se 41.
verição.,,,,,
.
• Insigne Deferida
n.
An.q?iirarnetro de r roce.5.50.3 •
159 400.006 - nmblematica -" Cia.
6
N. 'fi".712••:-Agro Imobiliaria Santa Dalila. elas, •
•
lhos. • '
Be 41 '(art.' 119).
•

•

s

•

• N. 58.313 - Amélia Dias Sambo.
bem
N. 69.079 - Augusto Hzarique
dos Santos..
N. 77.321 - Paul LowInger.
N. 7§.661 - Diamond Alkall Company.
N. 80.939 -• Attliko Narchni e
piciço Pizzimenti Sociedade Anônima
Industrial e Importadora.
N. 81.577 - Brabel Ltda.
• N. 83.975 - Valderico da Rocha
Amofina.
N. 83.982 - Vaiderico ;Ia Rocha
ATTIOE1111,

N. 86.310
Lacerda.
N. 87.357 N. 88.530 Produtos "Look"
N. 89.303 -

EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO E de.
•

EXPEDIÇÃO

Rio, 9 de abril de
Notificação
São convidados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este
Departamento a fim de efetuar o pagamento da taxa final dos seguintes
processos :
N. 341.171 marca: Metronic Metronic Instrumentos Cientificos Limitada. •
Osvaldo Costa de N. 358.773 - Frase de propaganda - Garbo uma roupa que não se
acaba nunca - Lojas Garbo Roupas
Giuseppe Raja,
Prado Industrial de SÃ.
Sociedade Anônima.
N. 358.850 - marca; Top - KasOlne Madeira Guer- par Wilkle 8 Co. Inhaber Doutor

feiro.
N. 89.330 - João Pedro Ghiorzi
e Clóvis Varella Ghtürzi.
N. 89.866 -- Brinquedos Bandeia
vinte S.A.
N. 92.648 - Josephe Ferenczy.
N. 93.148 - Rodolfo Pietsca.
N. 93.585 - Siegfried Eikmeier
a Willy Albert Otto Redliea.
N. 9.1.228 - Encha Buttkr.
N. 97.138 - • 97.139 - Paulo
Boersner.
. N. 97.158 - Roberto Pereira Pesa
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Winkler.
Schenker
N. 366.688 - marca: Tr1ptolisina - Pranco-Velez Comércio e Indústria S.A.
N. 373.494 - marca: Standard
Wanda Companhia de Tintas e
Vernizes "R" Montesano.
N. 374.762 - marca: Super Internacional da Real - Real Sociedade
Anônima Transportes Aéreos.

N. 450.089 - Titulo de estabelecimento - Instituto São Luis - Casa
da Criança

Exigência
N. 97.195 - Heine, Willy Kude.
N. 97.622 - João Pedro Coelho
N.
227.246
- Standard Brandi;
de Nitranda.
Incorporated
Cumpra
a exigência.
N. 98.808 -- Maximillan Schwartz
Arquivamento de Processos
N. 99.026 - Liceu de Artes e Ohde São Paulo e Fábio de Azecaos de
N. 268.316 - Alua Sociedade
vedo Oliveira.
Anónima Jóias e Relógios.'
Bragazza.
•
José
N. ,99.839
N. 284.681 - Abrão Calii.
N. 100.206 - Jorge K. Urban.
N. 336.059 - Molicron ImiortaN. 100.258 - Ary Vicente. Caiu.
N. 102.282 - Ritsuo Morishia çâo e Exportação Ltda.
N. 341.309 - Panobra Sociedade
Kisaburo Matya.

Anônima, Comércio e Indústria.
N. 102.352 - Lee Ratner.
N. 352.032- F. Oliveira G P1N. 102.411 - Cimbro Companhia

Industrial Minas Brasil.
lisos Ltda.
N. 102.464 - Merck Er Co. Inc.
N. 356.068 - Usina Mecanica CaCia.
N. 102.561 - Giovambattista
rioca S.A.
dtee.
N. 357.194 - Metalúrgica BaptisIndústria

N. 102.780 - lbal
ta Lida.
Brasileira de Acumuladores Limitada.
N. 366.711 - Laboratório Corti
Siegfried
Etkatele
e
N. 103.730 do Brasil Ltda.
Willy Albert Otto Redlien.
N. 372.334 - Mundo das Louças
HermeN . 101.562 - Sternpel
Ltda. .
ti e G.111.13.11.
N. 372.335 - Mundo das Louças
14. 106.033 - José Zamora MeLida .
N. 107.095 - Doutor Cyrua José
N. 376.194 - João Faustino dos
Ferraz de Marinis.
Santos Pinto.
N. 107.261 - Francisco MontaComp. de TransporN. 279.444
nit •c•st
tas Piratininga.
N . 107.907 - Albert Calmes.
N. 380.090 - Areolino Seriema.
N. 108.100 - Saul Starosta e HuN. 380.203 - Instituto Brasileiro
Laskarin G raber.
tjt
judaico de Cultura e Divulgação.
N 108.359 - Mario Conde-GariN. 381.351 - Mari Comercial e
14.. 108,883 - N.V. de Bataafs- Importadora Ltda.
N. 381.986 - Indústria de Caneelle Petroleum Maatschappil . •
14.. 108.999 - Thomas A. Hellan- tas Filomatic Ltda.
14. 382.375 - Diocese de Caxias
der
•
do Sul.
N. 109.397 - Minorai Massuda.
N, 109.707 - Swindon Tool Com•
N. 383.263 - S.A. Emprésa de
pany Limited.
Viação Aérea Rio Grandense "Varig".
N. 110.513 - Illarius Lagier e
N. 383.899 - Badoni do Brasil
Joseph Cal.
Indústrias Matalmecanicas Sociedade
N. 113.599 - Artur de Castro e Anónima
•
Francisco Montenegro.
N. 384.017 - Oyama de Almeida
N. 114.475 - Jenny Pinto Reis.
. N. 114.701i -- Imperial Chem/cal Rios.
N. 384.021 - Bruno GastIglioni.
Industries Lindted.
t N. 384.211 - Francisco Soares
N. 114.718 - Karel Kurzweil.
N. 115.760 - Walter Corsi.
I Ribeiro.
14. 116.452 - Douglas Calisto.
Aaésio La dislau
Jose/
Duft
Ar1 N. 386.038
N. 132.717 1
Aratlio.
quivem -se os processos.

386.152 - Alfredo Montever.

N. . 386.800 - Comercial Rodoviario Transig e, S.A .
N. 386.801 - lorpa Vatche
Cia. Lida
Rubayat Super
N. '386.840
Churrascaria Lida
N. 386.841 - Bar e Café Telefónica Ltda .
N. 398.908 - Circulo Operkrio
de Pinheiros.
N. 386.825 - R eve'stimentos Driade Lida.
N. 386.949 - Martin Katzensteus.
N. 386.948 - Fábrica Trianon de
Bebidas Lida.
N. 387.093 - Perdigão Sociedade
Anônima Comércio e Indústria,
N 388.408 "Inparmet" Indústria
de Parafusos c Metalúrgica Limitada.
N. 391.821 - Anésio Gaudie-Ley
Amaral.
N. 391.907 - Co cran Bar e ReJ,tattrante Ltda.
N. 392.562 - Josenhine Albanakis - 396.596 Le Page's Inc Arquivem-se 03 processos.

Diversos

EXPEDIENTE DO DI1E7OR
Dia 9 de abril de 1963
Caducidade de Marca
C. Bruno e Cia. Ltda . (declara
a caducidade na marca Sorrento número 170.612) - Tendo em vista
que a impetrante da declaração de
caducidade não provou a desuso da
marca resolve esta Divisa° juridtcn
denegar o pedido de - caducidade do
reg. 170.612.
C. Bruno & Cia. Ltda. (declara
a caducidade na marca Sorrento número 256.913) - Tendo em vista
que a impetrante da declaração de
caducidade não trouxe elementos de
prova do desuso da marca e tendo
em vista que o registro foi concedido
aos 2 de agasto de 1961 resolve esta
Divisão jurídica denegar o pedido de
caducidade do reg._ 256.913.
C. Bruno 6 Cia. Ltda . (declara
a caducidade da marca Sorriento número • 256.914) - Tendo etá vista
que o neg. 256.914 fui concedido
aos 23 de agasto de 1961 esta Divisão Jurídica rèsolve denegar o' pedido
de caducidade do referido registro.
t`t• Bruno El Cia. Ltda. (declara
a caducidade da marca So-riento número 256.916) - Tendo em vista
que o reg. 256.916 foi concedido aos
23 de agosto de- 1961 denego o pedido dá caducidade do referido registro.
•
Exigências
UltraquiMica S.A. Indústria e Ccnmércio (no pedido de caducidade na
marca Ultrácain n9 158.431) - Satisfaça exigencia
The Singer Manufacturing° Co.
(no pedido de caducidade na marca
Sinter Metal n° 201.515) - Satisfaça exigencia .
Rotary Pen C.orporation (junto ao
termo 314.862) - • Satisfaça exi g enria.
Floristas de LafotiN, 505.720
des Ltda. • - Satisfaça•exigencia
•

•

Alice Stuart Inc. (no pedido de
caducidade na marca n° 157.301) Arquives-e o pedido de declaração de
caducidade . tendo em vista que a impetrante não veio ao processo curtia'
prir a exigencia que lhe foi feita noa
30-11-62.
Cia. Cestari Comércio e Indústrias
Quimicas (no pedido de caducidade
na marca n° 217.343) - Nada ha
que deferir guarde-se o processo.
• N. 390.814 - Comercial ic MaInas S . A . Comasa - Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO, DE
TRANSFERÊNCIA E
LICENÇAS
Rio 9 de ab al de 1963
Tr.m.sferência e Alteração de nome
de Titular de Processos
E. F. Tramontano Transferencia para seu nome dos seguintes processos:
N. 154.686 - Marca Heclan.
N. ' 151.784 - Titulo - Laboratório Heclan.

N.
Divisão Jurídica
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•

153.846 - Marca; Polysim

N. 177.178 - Marca: Set.
N. 185.619 - Marca: Anakian.
N. 185.621 - Marca: Neuro Heclan.
N. 191.247 - Marca: Rauwcara
dia) - Anotem-se a transferencias.

Henrique Stern
Transferencia
para seu nome das marcas: •

74. 170.962 - Marca: Ca rbofil.
N. 192.412 - Marca: Ritual.
N. 198.300 - Marca: Flores Ca,
r . P. Tramontano - Transferana
ca -pa..a seu nome dos seguintes processos:
N. 202.637 -- nirca: Mctroliva.,
N. 157.440 - Marca: Starg yn„
N. 178.634 -- Marca: Novochia
moam.
N. 190.429 - Marca: Vinovita.
N. 201.998 -- Marca: Transpiro!.
14. 209.757 - Marca: Urosali na
- Anotem-se as transferencias.
Hen riga •e Stern - Transferencia
para seu nome da marca , Bolsas
do (Mente - n° 238.193 - Anote-se
a transferencia.
Calçados- Elamor Ltda. - Pede
para ser anotada na marca Illamout
número termo 208.356 - a alteração do nome da titular. - Anote-se
a , alteração de nome.
Cia. Matado° Vinhos, Industria,
Comércio, Importação e Exportação
-a- Pede para ser anotada • na marca
Mónaco - termo número 285.300 -.
- a• alteração do nome da titilar *Anote-se ii alteração de nome.
Pilot Pen do Brasil S.A. Ina
diastria e Comércio - Pede para ser
anotada na mai rca : Pincel *Metrifico
- a alteração do nome da titular. Anote-se a alttração de • nome.
Impa-tadora Melo S. A . - Transterencla para teu nome da marca -Aato Imperador - Termo 171.117
- Anota-se a transferenia
Studenek , S A • . • Industriar de Serras. Vacas e, Ferragens • Pede para
• ser anotada na marca Studenik
•
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Termo 185.558 --•• a alteração do nosue da titular - Aaate-se a alteração
cle nome.
Chocolates Garoto S.A. - Pede
para ser anotada na marca .Aporo Garoto - número de termo 193.877
a alteração do nome da titular Anote-se a alteração de nome.
Studenik S.A. Indústria de Serras,
Pacas e Ferramentas - Pede para
ser anotada na marca: Studenik Temo 238.298 a hlteraçâo de nome
da titular - Anote-se a alteraçâo de
nome.

Cia, • P.arolifern Brasileira Transferencia para seu nome do titular - Cia. Petrolifera Brasileira Termo 386.561 - Anote-se a traiasferencia
•
Luiz Alves da Silva - Transferencia para seu mane tia marca - TaPaios - Termo 413.630 - Anote-se
transférencia.
Industria e Comercio de Artefatos
de Borracha IVIacystex Ltda. Transferencia para seu nome da marca: IVIacystex - Termo 418.962 Anote-se a transferencia.
Richardson Morrei Inc. - Pede
para ser anatada na marca - Supra
- Sumo - Termo 419.590 -- a alteração do nome da titular - Anotese a alteraçâo de nome.
Casa Sotero Comercial e Importa-tora S.A. - Pede para ser anotada
na marcar Loreley - Termo -número
419.696 - a alteração da t:tular Anote-se a alteração de nome.
S.A. Shopping News do Brasil
Editoaa Transfcrencia para seu
nome da marca: jornal da- Semana Termo 434.175 - Anote-se a transferencia
POU'Cr5 -- Wire - Products Company Inc. Transferencia para seu
nome das marcas:
Termo 523.477.
Power Line
Power Line - Termo 523.478.
Termo 523.479.
Powers
Power& - Termo 523.480 - Anotem-se as transferendas.

Laboratprips Braaova - Sociedade
Arquive-se por falta de cumprimento
Anônima Indústria Química e Farmade exigência.
cêutica - No pedido de transferénDorian Jorge Pereira de Andrade da na marca número 150.676 - Na transfer.ascia do titulo de Cumpra a exigência.
têrmo número 365.975 - Arquive-se
Correntes e Engrenagens Coragagé
o pedido por faio( de cumprimen?',5
Sociedade Anónima - Na alteração
da exigência.
d e nome das marras de números ..
The Esterbrook Pra Company - 153.108. 178.549 Arquivem-se os
No pedido de transferência do têrtno
número 317.217 - Arquive-se por pedidos por falta de cumprimento das
exigências.
falta de cumprimento da exigência.
Medicamentos Alopaticos Nacionais
Sebastião ()sumido Tihiriça - Na
Sociedade
Anônima - ,Na transfetransferência do térrno número ....
410.938 - Arquive-se por falta de rênc'a da marca número 158.368 Arquive-se por falta de cumprimencUmprimento da exigência.
to da exigência.
Indústria e Comércio Ouro Verde
Sondar do Brasil Sociedacre AnóniLimitada - Na transferência para no
tétano número 411.753 - Arquive-se ma - Na transferência da marca núo pedido por falta de cumprimento mero 175.095 - Cumpra a exigência.
da exigência.
Agência Santos de Automóveis Li• Lina Dulia Riva Zanghieri - No
pedido de alteração de nome, no tar- mitada - Na transferência para Seu
mo 411.753 - Arquive-se por falta nome da marca número 181.014 Cumpra a exigência.
de cumprimento da exigência.
Correntes e Engrenagens Coragagê
Espólio de Azizabras - Na transSociedade Anônima Indústria e Co- ferência da marca número 193.141 mércio - Na alteração de nome na Arquive-se por falta de cumprimenmarca número 136.192 - Arquive- to daexigência,
se por falta de cumprimento da exiEstamparia São Thornaz Sociedade
gência.
Anônima Comércio e Indústria *Pirelli Sociedade Anônima Companhia Industrial Brasileira No pe- Pede para ser anotada na marca nasdido por "falta de cumprimento da mero 194.316 - A alteração de nome - Arquive-se por falta de cumexigência.
primento da exigência,
Correntes e Engrenagens Coragacê
Thémas Leeniing C.ompany
Sociedade Anônima Indústrina e Comércio No pen do de alteração Inc. - 'Na pedido de transferência
de nome da marca número 143.440 da marca número 202.810 - Arqui- Arquive-se o pedido por falta de ve-se por falta de cumprimento da
cumprimento da exigência.
exigência.

COLEÇÃO DAS LEIS
1963
a.

VOLUME

Amadeu Gannari Filho - Na
transferencla da mt.rca 145.664
Cumpra a exigencia.
Ishikawajana do Brasil Estakiros
S.A. - Na exploração de Contrato
da marca 213.970 - Cumpra a ca.
vacas.

stio![Vt
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Lavin Sodedade Anônima llwad
fvlarks) - Na transferência da mar%
ca número

223.788 Arquive-ed

por falta de cumprimento da exigéni
jda.
Três Lóes Companhia de Comércio.
Indústila e Representações •
pedido de transferência do sinal de
propaganda número 225.446 quive-se por falta de cumprimentd

da exigência.

Casa Sotero Comercial e Importaa
•dota Sociedade Anónima - Na trans.
ferência dam arca número 228.787 Arquive-se por falta de cumprimena
to da exigancia:
•

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE MARCAS,
Dia 9 de abril de 1963
Exigências
N.° 270.724 - Olin Matbiesca
Chendeal Corp - Satisfaça exigên.
eia.
N.° 400.101 - Union Chirnique
Belga S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 413.951 - International Ba.
aia Economy Corp - Satisfaça exl.
gência.
N.° 414.056 - Materiais de Cons.
trações Nibra Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 414.268
Oswaldo Silveira
- Satisfaça exigência.
N.° 414.821 - Germano Kemp
Filhos Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 415.005 - Luiz Boso
Sa•
tisfaça exigência.
N.° 415.745 - A. Costa és Cia.

-

Exigencias

Gormanich ô Gatti Limitada - na
transferência do tèrnio número
400.183. - Cumpra a exigência.
TV -- Radiocentro Sociedade Ano-Na alteração do nome da
alma
'
marca térrao número 420.969
Cumpra a exigência .
Diversos
Standard Brands Incorporated No pedido de averbação de contrato
.da marca número 256.902 are-se por falta de cumpromento da
caigência.
Astra do Brasil Produtos Farrnma
cêuticos Limitada - Na transferência ela marca número 264.422 - AritasPç-ae por falta de cumprimento
da 'exigência-.
Sociedade Anónima
„ Ile1hra
- &latria- Fa¡macêutica a-aa.Na .tranafe
a WOre a a Orne roi 2674354, a La ^i
•

ii

Satisfaça exigência.

Bar e Restaurante
N.° 419.665
Rosna Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 420.734 - Bar, Café e Restaurante Azas cla Ouro Ltda. - Sa•
tisfaça exigêacia
N.° 420.735 - Comercial de Canetas Sagin Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 420.736 - Marcenaria e Carpintaria Leonesa Ltda. - Sati.fsça
exigência.
N.° 420.737 - Bar Francis Ltda.
- Satisfaça exigência das seções.
N .° 420.740 - Depósito de Materiais para Fundição A Pederosa Ltda.
- Satisfaça exigência.
14.° 420.741 - Metalúrgica Aplicada Mago Ltda. - Satisfaça exigência.

*

VOLUME II
•ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de Paneiro a março
Divulgação n' 890

Preço: Cr$ 1.500,00
A VENDA:
Seção .de Vendas:

Av. Rodrigues Alves, I

Agencia 1: Ministério da Fazenda
).kten,de-ae a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

i
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,

•
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1.4.° 420.744 - Usina Silo Vicente
S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 420.749 - Adolfo Alleyer &
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência:
N.° 420.755 - Milton Gaper Satisfaça exigência.
N.° 420.756 - Samiya Comerciei
e Importadora Ltda. - Satisfaça exigência.
N.°'421.010 - Tesa S. A.. -, Satisfaça exigência.
N.° 421.017 -. Emaga Empresa
de Construções Glauco de Magalhães
Ltda. - Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
N.° 421.023 - Engemac 5. A.
Engenharia Ifsi‘einas • e Co- A-uções
- Satisfaça. - exigência.
N.° 421.025 - Aquécedoies
•Cumules . Ltda. - Satisfaça • esigéta-
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•N.° 421.031 - Iman Ltda. ' Indústria de Máquinas Elétricas Nacional
- Satisfaça exigência.
N.° 421.040 - Transportadora
Ferneo Dias Ltda. Satisfaça exigência.
N.° 421.043 - A. J. Renner S.
A. Indústria do Vestuário - Satisfaça exigência.
•N P 421.062 - Ao Livro Técnico Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.063 - Hinterland do Brasil Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.069 - Laboratório Oibisflora Ltda. - Satisfaça as duas exigências.
N.° 421.070 - Lab. Orbisflora
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.076 - Indústrias Mecânicas 'naus S. A. - Satisfaça exigência.
N P 421.080 - Oficina Mecânica
Arei Ltda. - Satisfaça exigência.
NP 421.090 - Cia. União dos
Refinadores de Açúcar e Café - Satisfaça exigência.
NP 421.092 - José de Souza
Coelho - Satisfaça exigência.
N.° 471.097 - Atron Representações e Comércio Ltda. - Satisfaça
exigência.
NP 421.201 - Oraste Romano
Machado - Satisfaça exigência.
NP 421.202
Lafarma Importaçao" e Comércio Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.° 421.210 - Soc. Comercial
Congonhas Ltda. - Satisfaça exigèneia. _
N.° 421.217 -Publicidade
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.219 - Luvas Indústrias
Lavaria Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.260 - Expresso 3 Capitais Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.262 - Predial Meribel
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.279 - Aldo Francisco
Cintra e Pedro Citara - Satisfaça
exigência.
N.° 421.291 - José Carlos de
Araujo Froes - Satisfaça exigência.
N.° 421.296 - Panificação Alvorada leda, - Satisfaça exigência.
N° 421,298
Hipolito da Silva
Porto - aStisfaça exigência.
N .° 421.299 - Alumínio Ferro
Móveis S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 434.238 - Mercantil Forniu
Dias S. A. Importação e Comércio
- Satisfaça exigência.
NP 437.349 Villas Boas Estabelecimentos Gráficos S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 437.351 - Cia. Agropecuária
Vaca - Satisfaça exigência.
N.° 437.363 - Secretas es Nissimon' Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 437.364 - Socrates
Nissimoi'. Ltda. - Satisfaça exigência.
N." 437.371 - Nestor Vieira Dantas - Satisfaça exigência.
N.° 437.375 - Sebastião Alves
Moreira - Satisfaça exigência.
N." 437.376 - Genesi& Cruz Smtisfeça exigência.
N» 437.381 - Cerâmica Santa ri.;
S. A.
Satisfaça exigência.
N." 437.384 - Fáb. de Móveis
Metropolitana Ltda. a-- Satisfaça exigência.
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N.° 437.386 - Alfredo Villanova
S. A. Ind. e Comércio - Satisfaça
exigência e prossiga-se na classe 6.
N.° 4377395-- Theodor Daria Satisfaça exigência.
N.° 437.404 - Ind. e Comércio
Giroflex Brasil Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.° 437.405 - Ind. e Comércio
Giroflex Brasil Ltda. - Satisfaça
exigência,
N.° 437.407 - E. Merck Aktiengeselischaft - Satisfaça exigência.
N.° 437.409 - Triplex SP A Satisfaça exigência.
N.° 437.410 - Triplex SP A Satisfaça exigência.
437.429 - Ind. de Rendas • Nylorend Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 437.437 - Lito Cartografia
Cruzeiro Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 137.438 Lito Cartográfica
Cruzeiro tida. - Satisfaça exigência.
N.° 437.441 - Nevaldo Rocha Satisfaça exigência.
N.° 437.443 - Produtos Alimentícios Continental Ltda. - Sathfaça
exigência.
,N.° 437.449-- Concórdia S. A.
Veículos e Máquinas Agrícolas Satisfaça exigência.
N.° 437.452 - 437.450 437.451 - 437.453 - 437.454 Concórdia S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas - Satisfaça exigência.
N.° 437.456 - Ferreira de -Mattos
er. Cia. Ltda.
Satisfaça exigência.
N.° 437.457 - Ótica Nobre Ltda.
- Satisfaça exigência.
NP 437.463 Degremont Rein
S. A. Engenharia Saneamento Tratamento' de Água - Satisfaça exigência.
N.° 437.464 - Degremont Rein
S. A. Engenharia Saneamento Tratamento de Agua - Satisfaça exigência.
N.° 437.465 - ABS S. A. Participação e Representações - Satisfaça exigência.
N.° 437.469 - Laticínios Quero
Mais Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 437.473 - J. C. Menezes
de Carvalho - Satisfaça exigência.
N.° 437.474 - Elias Pires Fleury
- Satisfaça exigência.
N.° 437.475 - Paraquímica Ltda.
Satisfaça exigência e 'prossiga-se
substituindo a expressão tais como
por a saber.
NP 437.476 - Paraquímica Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 437.477 - Paraquirnica Ltda.
,- Satisfaça exigência.
N.° 437.478 - Paraquitnice Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 437.479 - 437.480 - Paraquímica Ltda. - Satisfaça exigência.
- N.° 437.481 - 437.482 - Recautchutadora Brasília Ltda. - Satisfaça
exigência.
Recautchutadora
N.° 437 483 Brasília Ltda. - Satisfaça exigêneia.
NP 437.484 Recatitchutadera
Brasília Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 437.485
J. R. S. Cunall
Satisfaça exigência.
N°419.791 - Schenley Industries
Inc. - Satisfaça exigência.
•

N.° 420.697 -- 420.698 to Vilaça es Cia. - Satisfaça exigência.
N.° 420.707 - Sociterma Soc.
Comercial e Técnica Recuperadora de
Máquinas Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 420.708 - Apoio Publicidade
Ltda. - Satisfaça exigência das seções.
N.° 420.710 - Transportes Trag
Ltda. - Satisfaça exigência das seções.
N.° 420.711 - Cia. Telefônica de
Jacarei - Satisfaça exigência.
N.° 420.712 - Empresa de Transportes Pesada Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 420.713 - Corpel Comercio
e Representações Pelotense Ltda. Satisfaça exigência.
N .° 420.714 - Telefônica Serra
Negra S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 420.726 - Indústria Química
Previnit Ltda. - Satisfaça exigência.
• N.° 420.727 - A Indástala de
Móveis Carbone - Satisfaça exigência.
N.° 420.730 - Eletro Mecânica
Split Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 420.733 - TAIT Indústria e
Comércio Textil Ltda. -. Satisfaça
exigência.
N.° 420.742 - Cianon Comércio
e Indústria de Artefatos de Malhas
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 420.949 - Boni Editora e
Distribuidora Lida, - Satisfaça exigência.
N.° 420.953 _ "Galvanoplastia
Cromauto Ltda. - Satisfaça, exigência.
N.° 420.954 - Norte Sul Comércio
e Indústria S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 420.959 - Ind. e Comercio
de Lubrificantes Wendalube Ltda. s
Satisfaça exigência.
N.° 420:962 - Boni Editora e Distribuidora Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 420.967 - 420.968 - Soe.
Intercontinental de Edições seda. Satisfaça exigência.
N.° 420.977 - 420.976 - Parbenfabriken Bayer Aktiengesellachaft
- Satisfaça exifência.
N.° 420.979 - Dico S. A. Distribuidora de Cosméticos - Satisfaça
exigência.
NP 420.987 - London Recorda
Inc. - Satisfaça exigência.
N.° 420.991 - The American Oil
Co - Satisfaça exigência.
N.° 420.998 - Revista de Engenharia Mineração e Metalúrgica Satisfaça exigência.
N.° 420.§99 - Jornal de Negócios
e Finanças Ltda. - Satisfaça exigência.
Morgado Lis Castro
N.° 421.098
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.200 - Matérias Primas
Prolabor Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.234' • -- Emissor,: de Televisão Continental S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 421.242- Helene Ctutis Industries Inc - Satisfaça oxidada.
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N.° 421.243 - Abbott Laborai*.
ries - Satisfaça exigência.
N.° 421.250 - Fábrica de Estôpa
Guanabara Ltda. - „Satisfaça crê.
N.° 421.252 - Neves ai Guimaiam Ltda. - Satisfaça exigência.
N.0 421.255 - Bar e Restaurante
Dinamarquês Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.257 - Casa Fan Ltda. Satisfaça exigência.
• N.°. 421.258 - Representaç6ea
Londres Ltda. - Satisfaça ,exigêna
aia.
N.° 421.963 - Paulo Gomes do
Oliveira - Satisfaça exigência.
N.° 421.265 - Consórcio Michigan Meribel Ltda. - Satisfaça exl•
gerida.
N.° 421.300 - Alumínio Ferro
Móveis S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 412.313 - Eutimio Fiorini
Satisfaça exigência.
N.° 421.314 - Relio Teixeira Traga - Satisfaça exigência.
N.° 421.317 - José Pinheiro do
Proença - Satisfaça exigência.
N.° 421,319 - Livrobras Ltda. Satisfaça exigência.
NP 421.321 - Livrobras Ltda .
Satisfaça exigência.
N.° 421.322 - 421.324 - Milton de Campos Viana - Satisfaça
exigência.
N.° 421.365 - Goglam Comercio
e Indústria Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.370 - Austral S. A Indústria e Comércio de Matérias Primas - Satisfaça exigência.
N.° 421.375 - Transportadora
Guairaca Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421,376 - Transportadora
Gtsairaca Ltda. Satisfaça exigência.
N.° 421.378 - •Santa Adelaide S..
A. Comércio e Agricultura - Satisfaça exigência.
N.° 421.439 - Importadora Mercantil Cruz Alta Ltda. - Satisfaça
exigência,
N.° 421.440 - Importadora Mercantil Cruz Alta Ltda. - Satisfaça
exigência. .
N.° 421.466 - Ind. de Bebidas
Gla Flu Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.481 - E. W. Bliss Co
- Satisfaça exigência,
Ns. 421.482 - 421.483 421.484 - 421.485 - 421.486 E. W. Bliss Co - Satisfaca exivênaia .
Diversos

N.° 421.028 - Aquecedores
Cereaulus Ltda. - Prossiga-se com
exclusão dos artigos grifados que não
são da classe.
NP 421.049 - S. A. Ind. Reunidas F. Matarazzo Prossiga-a"
considerando-se cognac por conhaque
a tesa a exclusão de gingar ali que
da classe 43.
N.° 421.204 Larninac' S. A.
Produto', Metálicos - Prossiga-se 'tiona
exclusão de camisas para cilindros •
trilhos e peças laminado'.
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•
N.° 421.271 •- Maria Helena da
Silva Rangel - Prossiga-se com exclusão de cigarreiras de metais e cinzeiros.
N.° 437.358 - Waldemar Lubke
- Prossiga-se com o pedido para assinalar apenas café.
N.° 437.362 - Passagens Aérea
• Marítima Mar, Ar Ltda. - Proasiga-se com o título.
N.° 437.372 - Pedro Marchese -Prossiga-se excluindo suportes atleticos.
N .° 437.392 - Pyren Ind. e CoProssiga-se
•xcluinmércio Ltda.
do zinco.
mareio Ltda. - Prossiga-se excluindo aplicação e expreseees da ou de
qualquer tipo depois de sabia.
N.° 437.394 - Pyren Ind. e Comércio Ltda. - Prossiga-se excluindo fios de celulose.
Aasociaçáo dos
N.° e: 40.396
ProssigaCronistas Carnavaleicos
se excluindo concursos putalcitarios.
N.° 437.401 - Siemens do Brasil
Cia. de Eletricidade - Prossiga-se
com os novos exemplares.
N.° 437.402 - Siemens do Brasil
Cia. de Eletricidade - Prossiga-se
com os novos exemplares.
N.^ 437.403 - Siemeris do Brasil
Cia. de Eletricidade - Prossiga-se
com os novos exemplares.
NP 437.412 - Johns Manville
Corp Proesiga-se, considerando
subatenciall ou preparação química e
material isolante reivindicados.
N.° 437.413 - John Maville Corp
- Prossiga-se considerando substin-

cias ou preparação química o material
veMnjj cado.
N.° ,437.427 - Irmãos Sgai .arossiga-se na classe 10.
N.° 437.435 - A. S. Durnex
Ltaa. - Prossiga-se como marca especifica.
NP 437.439 - Confecções Piremi. ies Ltda. - Prossiga-se excluindo
suadores das. met. prima.
N.° 437.442 - Decoradora Gesul
Ltda. Prossiga-se excluindo lustres.
N.° 437.455 - Ferreira de Mattos
4- Cia. Ltda. - Prossiga-se como
requerido, considerando os demais artigoe temente incluídos na 50 classe
N.° 437.466 - Irmão! Renno Limitada - Prossiga-ee çomo requerido.
N.° 437.488 - Indústrias Reunidas Triunfante Ltda. - Prossiga-se
sern exclusividade da expressa° me rendinha.
N.° 420.692 - Rodolfo Di Giovani - Prossiga-se com exclusão dos
artigos citados.
N.° 420.941 - François Maria
Prossiga-se na classe 36,
Reddet
Victoriano Martins
N.° 420.952
- Prossiga-se incluindo. e também a
classe 33 em face de densos.
"NP' 421.266 - Consórcio Michigan Meribel Ltda. - Prossiga-se na
classe 33, onde se inclui o gênero de
negócio declarado.

f

NOTICIMUO
Retilicaçõ'es nos pontos característicos
publicados no Boletim do dia oito
de março de 1963

Termo n.°117.637 - Privilégio de
invenção - Maquinaria de papel Requerente: The Bleck Clawson Company - Total de pontos 26 reivindicações.
Termo n.° 117.709 - Privilégio de
invenção - Processo de produzir derivado* homo-piperazinicos - Requerente: Deutsche Gold Und Silber
Scheideanstalt Vormals Roessler.
Termo n.° 117.804 - Privilégio de
Invenção: Aperfeiçoamentos introduzidos em motores de combustão - Requerente: Werner Ernst Fordinand
Luck.
Termo n.° 119.334 - Privilégio de
invenção: Dispositivo de transporte Requerente: Pneuways Development
Company (Private) Lirnited - Total
de pontos: 32 reivindicações.
Termo n.* 119.516 - Para privilégio de invenção: Dispositivo de -e~silo automática e simultânea de poltronas em carros de passageiros de estradas de ferro - Requerente: Rideri Scguassoni Filho e- O presente titulo foi encabeçado erradamente com
o termo n.° 118.098.
Termo n.° 121.979 - Priailégao da
invenção: Processo de preparação da
novos smino-esterett derivados de ácidos reguladores do crescimento de
RetiticaçZos
plantas - Requerente: Centre NatioTermo n.° 437.487 - marca: Scout nal de La Recherche Scientifique requerente - Auto Mecaniza Houve trocado fórmula difícil de ser
Scout Ltda. - Clichê publicado em retificada, ficando o processo L dispo20 de janeiro de 1960.
sição dos interessados.
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Termo n.0 128.670 - Privilégio de
invenção - Processo para a produção
de 6 - Disizo - 5 - Oxonorloucine
- Requerente: Perke, Davis ta Company.
Termo n.° 132.816 - Modelo ale
dustrial: Or:g:nel brinquedo com a figura de vestlinho - Requerente para:
Kiic Atnemiya.
Termo n. °134.031 - Modelo industrial - Um nevo tipo de aparelho
para enEar Jisa nas agulhas de máe
quinas de costura - Requerente: Norberto Cerdeos.
Termo n.° 134.037 - Modelo in-'
dustrial Nevo modelo de armação)
para processador de dados - Requerente:. Soem Rand Corporation.
Termo n° 135.642 - Modelo industrial - Nevo modelo de fação Requerente para - Johanm Glockshuber.
Termo n. a 135.804 - Modelo industrial eera: Caixa para talco e similares - Requerente para: Parreass,
Borghetti Si Ca. Ltda.
Termo e.° 135.805 - Modelo industrial peru: Copo para liquidificador - Requerente para: Jahanm
ckshuber.
Termo n.° 136.003 - Modelo industrial: Mode ro de brinde com calendário. carecterizado em forma de
cubo desmontável ou mão - Requerente para - Abrahão Velvu Sanovier.
Termo n.° 138.000 - Modelo ine
dustrial: Nevo modelo de carcassa para
motor elétrico - Requerente: latiu
Eletro Técrica Ltda.
Os pontos teme mencionados foram
publicados em dezoito de março de
1963 - com várias incorreções.
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MARCAS DEPOSITADAS I
~go Ma de abedrdo coot o art. 130 da Código da Propriedade loduatelat. Di dai* da patdieneto começar*

urrar é prazo da 03 dioa para e detaressedeo do pedido. Umente kIQ praias poderão apromosar suai eparieflow ae Departaa~o

Jilberooat da Prepriadada Indadtrioi aqueles que ao Mearem prejudicadas tom e ooneederes do regista morrido

Têrtno a.. 570.38r, de /9..12-62.
Irmãos Capozzielli Ltda.
São Paulo
p

y

~Riu A Cf e a e Z21 ir ik it TOA-A=19,1i
• ~AI

•

sC0r*S0a.. ono.... n••
vae* 11*.~..*

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Termo a.* 510.382, de 1941-62
Tiranica Inch:serial Wap Ltda.
São- Paulo,

Industrio lirasi lei ra
Classe 50
Impressos em geral', bilhetes,,cartões de
visita, cart5es cernerciais, folhinhas.paa.
va gens, papEis de correspondência. ens
vetopes, duplicatas, faturas, recibos e
notas fiscais

Taram o° 57(1.390, de 1942-1962
Gráfica. Editôra Publicações

Classe 28
Têrmo n. 9 570.421, de 19-124962
Minuo a• 570.427, de 19-1241
Artefatos de material plástica esajeral DB Elctrõnica de Transmissores Clama Ehaos Cecnércio, Indústisa, fimportaçã
Classe 30
Bonicellt
fr Exportação Ltcia
Guarda-chuvas- e sombrinhas
Rio de 'Janeiro
Guanabara:
Classe 25
Gravuras, cartazes, etc.
Classe 26
Nouterias de marfim e Osso
Classe 27
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Artefatos de palhas, adornos de palhas
Classe 24
Classe 8
Artefatos de algodão, etc.
Classe 23
Artigos d`,1 classe

MODERNA
32
Revistas. etc.
Classe

Termo n.9 570.391, de 19-12..1962
APPRCO -- Administração' e Parnicri-

Tecidos em geral
Classe 32

•

•Revistas e publicações em geral, etc.

rfi.

Classe 48
Artigos de toacadOr. Perfumaria

•

1 —dústria krastretri

Classe 49
Artigos pare- esportes, etc.
Classe 50
Impressas. e cartazes em geral

Classe 16
Artigos da classe

' Vermo n.s• 370.418, de 19-12-1962
'Indústria Metalúrgica Diamante Ltda.
Rio Grande da Sal

pação- Comercial S.A,.
Guanabara

APARCO
Classe 50
Impressos e cartazes em (Karl
Termos as. 370.392 ã 370.417„ts
19424962
Sociedade Civil de Intentarahio
Literário e Artístico &cila

Limitada
Guanabara

ai

Classes 1 a 50
Expressão de propaganda
. Classe 8,
Filmes revelados. Fitas e discos
gravados
Classe II
Bijouteria de metal comum, etc..
Classe 12
Pot5es, etc.
eass et3
Jóias em geral. Pedras e pérolas
Ciais e 14
Bljouterias de vidro e cristal

Termo n.9 570.427, de 19-12-1961
P. F. B Barrozo S.A. Engenharia, e
Arquitetura

Classe 33
Guanabara.
Desfile d ernodas, etc.
Classe 34
Tapetes, etc.
,t P. F. B. BARROZO SIA.
Classe 35
Artefatos de couro. Bolsas e carteiras
Engenharia e Arquitetura.
Classe 36
Artiir- as de vestuário em geral
Nome Comerciai
•
• Classe 37
Toalhas, etc.
Termo n.' 570 ..423, de 19-12-1962Cama e40.
P.
F B . Barroso S.A. Engenharia e
Móveis em geral
Arquitetura
Classe 15
Guanabara
Artefatos de cerâmica, etc.
Classe 72
Fios em geral
Classe 4t
Artigos para •ananres. Carteiras, etc.

Especiarizadas S.A.

São Paulo

elno

VOLTEC, •

.-

4.g/dfoslets, Pfrasil 'ir
Classe 10
Instrumentos. máquinas, aparelhos e pe..
trechose para medicina, a arte dentria,
a cirurgia e a higiene; máquinas, aparelhos e instalações hospitalares de
expurgo, e fins análogos
rèrtno n.° 570.426, de 19s12.62
Irmãos' 14dgaço lividedvia
Camercio
Ltda..
Sãos* Gerais

Pneusola

. Classe 3q
Calços. dis: borracha cftmaras de ar.
• Iençéis do borracho, pneu:ri:a:cos, retentores de. borracha, rodelas de ber..
racha • tubo& de borracha
Têtsna . u.'s 570.429, de 19=12-62'
ntro Esnarnat de Abastecimento S ., A.
São Paula

Terna n.9 '570.424, de 1942-1962
A. A. Matos & Os - .
Pi

rá

cagiveltut

Abastece
Indústria Brasilewrali

Abel Henrique& dg Figueiredo

Ciasse 37
Para distar: Almanaques, agendas,
anuários,
U114 impresos, uoietins, ca.
•tffogon .ettUes impressas. folhetos. jos/MÁS, ?toros, impresos, publicações. int•pressas, revistas, órgão de atiblicidadea
•programas radiofônicos e rádlostelevi
&medos,. peças teatrais e cinernatografi.
ficas; programas cie:crises.

,Edificio,Fícia190

Ténis& ir.° 570.4030, de 194242
Csandeg Masers Internacionais S. A.
incriistria e Comércio de Bebidas

indústria &asneira,
C/asse 11
Chave& de fenda, Ideavas de laSea,

comparam e formões
Tesmo n.° 570419, ã 19-12-1961

casse 2g.

Vassoune e vassourinhas
570.se tt. de 194249(81
Tsraus
A. A. IVfatos Cia.
Pará

São Paulo

Classe 33f
Titula

MAR o Campeão Mundial,

570.420, di 1947-1962
jeat Agonio do Amuai
Guanabara

Teamo

•

dos Aperitivos
Classe 42 '

Paes de prcipagauel,.

Termo. n. 570. nr, de 20-12-1962
.Abitag — Publicidades Limitas,
&sada d'a Guanabara

/.1:11
Casse

41

PtrAmier e floseadeowe

,

Cleme 29
haeasehr •

Classe

Marte-

ColARIO OFICIAL (Seção III)
•
Odores de frios, cabos e condutores elé- nadores, s.rões. sereias de alarme, apaTermo n° 570.433, de 20-12-1962
tricas, contadores de rotação, caixas relhos para soldar, mudes, sinaleiros
The Yoder Company
para revelação de papéis rnoltográt'cos, rosuladores automáticos ou não, apareEstados Unidos da Améra a
câmaras ampliadoras, compressa-es. má- lhos de televisão, teleuplás, telêmetros,
quinas cinematográficas. instrumentos tomadas. ,telescópios, teodolitos. tecnide calcular, chicotes para ataomóvais gratos, termômetros, tomadas de corcronômetros, carrilhões, apareSraa de rentes, aparelhos de telégrafo sem fio
copiar, fotograt'as. aparelhos c V I a a:o tansformadores, trenas, tortadoes
-as aparelhos cinematográficos apare- cereais,, torneiras de compressão, sor!hos de contrôle cinetnatográ cos apv.. nelras de alta pressão, torneiras com
-rehos de contrôle de sons, aisa- .1:,us de dispositivos para aquecimento de água
Clas-se' 6
Para distinguir: Máquinas para traba- comunicação interna, discos gsavados teleforres, telescópios. transmissores, tolhar metais, máquinas para laminação, diais. diafragmas para fotogra Fia s. dss. ca-discos automáticos ou uáo, tubos
máquinas para fabricr canos e tubos, aertadores. enceradeiras. exm.emeaores conduites, terminais para baterias. vol.
máquinas para retilicar, enrola ., degelo elétricos, estufas, estereilizadorea esqua- — timetros ventiladores e válvulas
rolar, cortar e perfurar folhas metálicas dros de aço, esquadros de na-imensos.
Termo n° 570.436, de 20-12-1962
extintores de incêndios, aparelhos para
Sociedade Interamericana de
e socata metálica, máquinas elétricas de enrames frutas e legumes. aparelhos S.I.R.
Representações Limitada
soldar, inquinas de fabricar tubos com estereoscópios. escalas, indicadores' d..
São Paulo
soldagem elétrica
maré, eletrômetros de quadrantes, esClásse 11
pectroscópios. aparelhos de contrôle e
Termo n° 570.434. de 20-12-1962
Para distinguir: Ferragens e lesramen.
medida,
exaustores.
estojos
para
filtros
S. A. Fabricas 'Orion"
cem torneiras, aparelhos eletrônicos em tas de tôda espécie, cutelaria em gerai
• Sio Paulo
geral, equipamentos eletrônicos e rádio- e outros artigos de metal não utch,tdo
técnicos, fogões, fornos e fogareiros elé- ec. outras classes: acessoro G para velPRORROGAÇAO,
tricos, faróis, faroletes, fios para ele. autos. alicates alicates cortantes ancitricidade, tios 'terra. aparelhos fotográ- nhos, alavancas, arrebites, arruelas: ar.
ficos, ferros elétricos de enganar e pas gotas. aldravas armações de metal,
sor, ferros comuns a carvão, ferros elé- abridores de, latas, arames lisos e fartricos para sodas, fervedores. fusíveis pados, aparelhos. de chá e café..assaINDUSTR I A BRAS TLEIM
filmes revelados, fôrmas eléticas, filtos deiras. açucareiros almotolias arpões,
ókos para motores, aparelhos de arpões de carregar, arcos de .serra;
Classe 18
treqüência modulada, máquinas fotográ- brocas, bigornas. baixelas. bandejas
Para distinguir: Pentes
ficas, filmes ,rígidos, fonógrafos, fitas bacias, baldes, bombonieres: bridões
Tarmo n° 570.435, de 20-l2.-1962
métricas, instrumentos físicos, focaliza- para animais tiles. bebedoures.. bolas
S. 1. R. -- Sociedade Interamericana de dores para câmaras totográlscas gela- de aço. colheres para pedreiros, cadeaRepresentações Limitada
deiras. 'farrafas térmicas geradores au- dos, correntes, cabides. caixas de metal
tomáticos, geradores estáticos e eleito- para portões chaves, cremones; .anzóis.
São Paulo
tacos de alta freqüéncia, que funcionam arcos de pua. chaves de paratusos. cacom válvulas para aquecimento por lotas, conexões para Tncanamentos.
II
V
dielétrico e . indução, fitas magnéticas, caixas de metal, chaves de tenda chaalasse 8
aparelhos 'para gás engarrafada e apa ves inglesas. cabeções. canecas, copos.
Para distinguir: Artigos e aparelhos elé- relhos de inversão, heliográfos. tilares cachepots centros de mesa coqueteleitricas e eletrônicos em geral: aparelhos metros, holofotes para automóveis in- ras, caixas para acondicionamento de
e artigos para instalações' elétricas e terruptores. isoladores, impressores, apa- ammentos, caldeirões, caçarolas. chaki•
laoráulicas: conjuntos de peças óticas relhos de intercotnunicação. indicadores ras, cafeteirasxonchas. cuscuzeiros.;
óticas formando diversos aparelhos de de niveis, icnans permanentes para rã coadores. colhereS. cavadeiras. canos de
ótica; instalações elétricas e artigos elé- aios, aparelhos de gás neon gravai:10 assape de metal, catracas corta arames.
tricos e eletrônicos para amomóveis; res de fitas gravadores de discos, má cadinhos, carretilhas, cabos- de metal,
aparelhos e acessórios de rádios: apa- quinas impressoras,, totog rá f >is iso- chuveiros comuns, crivos cruzetas. currelhos e instrumentos di:láticos; instru- lantes elétricos, instrumentos matemáti- vas, curvas de reforço. calibradores.
mentos de precisão; instrumentos cien- cos e didáticos, instrumentos tísicos, iso- canos, canos chaves de boca, chaminés
tíficos; acendedores, acendedores elé- ladores de corrente instrutncntos de de . metal, canivetes. distintivos descantricos, acumuladores elétricos, apitos. calcular, instrumentos náuticos instru- so para talheres, dobradiças enxadas,.
aspiradores de pó, aquecedores. abat- mentos para • medula e contrôie para esferas, engates. esguichos. enfeites para
jours, alto-falantes, antenas, acumulado-. mecânicos, Intermediário par
Ames, arreios e enfeites para-automóveis. et
res, amplificadores, anemômetros. ampe- lâmpadas, lunetas liginditicadores, lu- tribos espumadetrasr xtensões, enzadirôtnetros, assadeiras elétricas adaptado- pas, lampeões. Iusrres, lentes, ap !relhos nhas. enxós, esporas, engrenagens; bores de microscópios, agulhas para fonó- luminosos, aparelhos de luz fluaresceata tões de metal folhas de metal que engrafos, aquecedores de ambiente, apa- limpadores de para-brisas, lanternas volve as molas e protege contra o pó
relhos de contrôle e medida, aparelhos portáreis e lanternas de mão, ,tices tra- e ferrugem, folhas de metal que prode expurgo de contrôle e :nedida, apare- zeiras pra
tege as molas contra o pó e ferrugem,
asicroscapies
lhos de expurgo utiEzado na limpeza e crôcaetro, manômetros. monosslos, mos- formões ferros de cortar capim. ferrodesinfecção de sentinas, mictórios e tradores de rádio, microfones medido- lhos, facas, facões, fechaduras, funis:
outros ocais. aparehos de igações para res de r :sscas, medidores de anervaios, fôrmas para doces, e bolos, frigideiras,
ligações para banheiros; aparelhos de aparelhos para medição miras de qual- fruteiras, fivelas e fechos para rdálas
ar refrigerado, aparehos de ar condi. quer graduação, massaricos, uormógra- e pastas. freios (para animais), ferraatanado, aparehos de ata tensão. apare- fos, níveis de ferro. nivela d'água para gens para aparelhos 4e bidés,' ferraduhos automáticos para descarga de água. caldeiras, óculos, instrumentos óticos de ras para animais, frisos, fôrmas. ferraaparehos de aarme. aparehos de aque- observação e medida aparelhos de on- gens para tetos de cabine de caminhões,
cimento central, aparelhos de aproai- dulação permanente, objeitva para am- foices. fechos de segurança •para porsnaçào, aparelhos para arqueaçâo de pliadores. misturadores para banheiros, tas e janelas. enxadões, guarnições
volumes, balanças, batede.ras, batedei- painéis de carros, para-raios. plugs. pa- de metal, grelhas, gartos, ganchos para
ras para refiescos batedeiras para lf- nelas elétricas, panelas de pressão, pis quadros., grampos Para • emendas de
quidos e massas binóculos, bules elétri. tolas de pintura, pick-ups pilhas secas correias. guarnições de metal para mácoa, businas, baterias.. baterias elétricas. elétricas, prumos, pantógrafos. parâme- quinas, guarnições- de metal para babarômetros, bússolas, bobinas benta. tros, pantômetros, pirômetros instru. nheiros e bidês, grosas, gram pos Para
mins, balcões frigoríficos. aparelhos mentos de precisão periscópios praia andaimes, farras. limas, lâminas para
para bordar, aparelhos para banho, de toro cinematográficos, pince-nez. aoa barbear, licoreiros, latas de lixo, letras
ar ckiente, chuveiros eétricos. cogaate- relhos de refrigeração. refrigeradores e números de metal, !tostões. leiteiras.
eiras, campainhas eétricai, chave a elas réguas de aço, rádios, refletores, reato- ladrões e espalhadores para mictórios.
tricas, chaves automáticas. chaves -para res, relays, receptores, regadores auto- levantador para vidros de caminhões,
antenas, e fios terra. bobinas para máticos, relógios, relógios de Ponto e automóveis e para veiculas em geral
rádio e televisores, chaves de alavancas, de vigia, redutores, resistências elétricas luvas para bombas d'água, luvas de mechaves de- tomadas, comutadores, caía- registros para água, registros para ca- tal rosqueada para unir a3 partes lateeiras elétricas, compassos, _câmaras frt. nais e comportas, receptores de sons. rais do eixo, malhos, machadinhas.
gasificas, caixas de descarga para 'a- reatores para luz fluorescente. reostatos molas para portas, martelos, marretas
aos sanitários, aparelhos para cortar registros para vapor, registros paa bidê. marmitas. maçanetas. molas de vae e
pães, cafeteiras automát.cas, aámara para banheiros, aparelhos. bebedouros vem, molas, para rodas, martelos para
fotográficas e cinematográficas 'chassis, para lavatórios e para pias, secadores casinhas, montas, mancais para rodas.
condensadores, castiçais, condensadora-, para cabelos,. potenclõtnetros. sorvetel- atolai para ' cadeiras giratórias, matrizes.
para vapor. colimadores, apart?. lhos cor
rea, stacronlzadores, sextantes, seleclo- aavelhaí Orei barbear, pitei, 03, plea:.
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retas, pregos, picões, ponteiras, parda.
soa, porcas. pratos. porta-gelo, portas
pão, porta-joias, porta-frios, paliteiros,
podões, porta-chaves, potes, protetoral
para calçados, porta-copos, peças para
amortecedores de choques, peças para
caixa de direção, peças para bielas,
peças para barra de tensão, pinos
excntr.cos para velculos (pivô), peças
Jara mecanismo e partida, aças para

ponta de eixo dianteiro, panelas. portaoalhas postes de metal, pinos pinos
de direção, pinos de molas, para/umas,
pensos trincos, tubos para encanamentos, terminais para barra de tensão,
verrumas, válvulas sanitárias para des.
carga automáticas nas sentilhas casos,
embalagens dm metal
Têrmo n° 570.437, de 20-12-1962
S.I.R. — Sociedade Interamericana de
Representações Limitada —
São Paulo
Classe 12
Para distinguir: Os seguintes artigos de
metal comum não incluidos em outras
classes; Alfinetes de segurança, agulhas,
argolas, botões, colchetes, dedais„ fivelas e fechos corrediços, garras, grifas de
metal para enfeites de vestidos, ilhoses,
lantejolas, missangas, presilhas
Taram n° 570.438, de 20-12-1962
S.I.R. — Sociedade Interameridana de
Representações Limitada
São Paulo
Classe 14
Classe 14
Para distinguir: Lentes de vidro com an
para óculos para projetos, para _coadensadores, para fanlis, para sinaleiros,
de qualquer formato, ampolas, tubas,
almofarizes, copos,. cadinhos, garrafas,
frascos, cubetas, hastes. caretas, grans;
mamadeiras, 'formas para fornos, assadeiras, compoteiras, saladeiras, jardineiras, porta-joias, centro de mesas, paliteiros. jarros, cálices, abicaras, po trastijelas, bandejas, pires, globos; korairos, vasos. serviços Para refresco,
taças, vasilhames mantegueiras; cápsulas. vidraças e pendentes
Termo n* 570.439, de 20-12-1962
S.I.R. — Sociedade Interamericana de
Representações Limitada
.
São Paulo
Classe 15
Para distinguir; Artefatos de porcelana,
faiança, barro e terracota, louças, vidradas para 'Uso caseiro, adornos fins
artitiscos e instalações sanitarias; arteatos de cerâmica para uso caseiro,
adornos para fins artísticos; alguidares,
almofarizes, assadeiras, barris, bules, bis
des, bacias, bebedouros, biicoiteiras,
bombonieres, bandejas, banheiras, copos.
consolos, caldeirões, cantaros, cadinhos,
cofres, cubas, compoteiras, comedores
para aves, caçarolas, canecas, centro de
mesa, descansa-talheres, escarradeiras,
forma, filtros, graus globos, jarras, jardineiras, -licoreiras, leiteiras, lavatorios,
mantegueiras, moringas, mmolheiras, nichos, pires, pratos, pilões, pratos para
ornatos, pias, pinos, porta-joIas, potes,
porta-toalhas, porta-papeis higiênicos,
sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços
para refrescos, serviços para frios,' cha
e jantar, travessas, talhas, taças, tigelas, vasilhames, vasos unharias, aia
caras
Termo n° 570.440, de 20-12-1962
S.I.R. -- Sociedade Interamericana de
Representações Limitada_
São Paulo
Classe 16
,
•
Para distinguir: — Os seguintes mate.
riais -para construoca e decoc,a Oca*
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Produtos de base as/abico. material
Isolante ' contra frio e calor, tijolos
produtos para tornar impermeabilizantes
al argamassas de cimento e cal hidráulica, tubos para concreto, argila, areia.
pedregulho, gesso, estuque, chapas !soa
bares, placas para onvimentação, te•
lbas, estacas, cal, telas de metal perto
construções, po.stel de concreto, cimento, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas de
metal, madeiras para construções. soleira para portas, vigamentos e caibro*,
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas,
janelas, batentes, colunas, balatiatres,
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas.
gorros, lambris. frisos, portas, portões.
grades,. esquadrias, calhas, tuba" de
ventilação, luvas de junção, chapas
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas, grades ou telas de arame
para forros ou armações para
construções
Térmo n9 570.441, de 20-124962
S.I.R. -- Sociedade Interamericana de
Representações Limitada
Silo Paulo
Classe 17
Para 'latiam*: Artigos, snáquinaa e
instalações para escritórios eia geral:
Pape) carbono, stencll, separadores
para arquivos, arquivos para correspon•
Macia, pastas para escritórios com
fechos de metal, almofadas para carimbos e para tinta. abridores de cartas,
berços para rnata-borrão, canetas para
desenhos, cortadores de , papel, cultas
badores, tintas para escrever, borrada.
molhadores, gomadores, coladorea, cestos para papéis e correspondência, esquadros. desenhadores, datadores man
minas, furadores, máquinas de apetrechos para apontar lápis, lápis; canetas,
lapiseiras porta tinteiros, porta lápis,
porta-carimbos porta-canetas. descanso
para lápis e canetas. réguas,. instrumentos de escrever e de desenhos, porta.
cartas, porta-blocos, prensas, prendedores de papéis ganchos percevjos, compassos. máquinas para escrever, calcular e somar, máquinas para grampear.
Tampos e ganchos para escritório
ara-linha, fusins. godets, sinetes, arguifichários. mapotecas, "carrinhos para
, máquinas de escrever e cofres
Tênno a° 570.442. de 20-12-1962
S.I.R. — Sociedade Interamericana de
Representações Limitada
São Paulo
Classe 28
eara distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias enlatais e vegetais: . Argolas; açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
pata ferramentas e utensítios cruzetas,
calas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, copos, caninas, conserta, conchas, cestas para pso. cesta
abas, capas para álbuns e ,,ara
cálices, cestos, castiçais pa ,at velas,
caixas para guarda de objetos, cartuchos, codores para chá, dassauss pura
pratos, copos e tapinhas de plástico
paar sorvetes, ca:rinbas de plástico
'para sorvetes, aolherinhas, masinhas,
garfinhoa de plástico para. ama-ates, for..
minhas de plástico para sorvetes, discos
de mesa, enojam estojos ama fievico,
embalagens de material plástico, embalagens de matea.ial plástico para sorvetes, estojos , para objetos, captarias de
Tnylon, esteiras ;enfeites , pata ~as
• vela,- maiias aatiatasidas, eaa'000a
.r .6. .rk
"13retés, funis,' 'formes cara docas." fitas
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isolantes, filmes. fax de celta/ase fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarni.
ções para chupetas, e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, auarnições
para liquidificadores e para matedeiras
de frutas e legumes, guarnições de ma teria! plástico para utensiliaa e objetos,
guarnições para bolsas, garfos. galerias
para cortinas, jarros, laminados p lásticos. lancheiras. mantegtzeiraa, malas,
orinóis, prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes asila
ficiais, porta-pão, pulseiras para ralé,.
glos, protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-níqueis, porta.notas.
porta-documentos. placas, rebites, rodailhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piás.,
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, aicaras, colas a frio e colas no incluídos
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar.
esmeril em pedra, eia pó, em disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos.
anéis, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para ilidastria taxai, colas usadas nas indústrias
de calçados
Tertko n° 570.443, de 20-12-1962
S.I.R.
Sociedade Interamericana
Representações Limitada
São Paulo
Classe 38
Aros para guardanapos, de papei
aglutinados, áluas (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos; balões .(exneto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brocharàs não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papei. ou papelão. cápsulas de papel,
caixas de papeiam cadernetas cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões aomarciais, cartões indicas, confeti, cartolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões eia branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegraaicas, cadernos de lembranças, carretéis de papelão; envelopes. envaducros para charutos de papel, encadernação de papel
ou - papelão, ettiquetas; bilhas índices.
!Olhas de celulose:, guarjanapos; livro'
:do impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; amamento*
de papel transparente: pratos. papeir
aos, papéis de estanho, e de alualatic,,
papéis sem impressão, papéis em branco

para impressão, papéis fantasia, manca
para forrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papei rrepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em fim
bina para impressão, papel encerado,
papel higiênico. papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escravar, papei para imprimin papel . parafina para ebbrulhos. papel celdtane.
papel celulose, papel de linho, • papel
absorvente; • papal, para embrulhar ' tabaco, papelão; amtipientee de papei; roteias 'de- papet-réttdos I Cre'páj>er." Mos
de papel . trãdkpâtente,, 'sritos-'cre4Pàpet
,aserpentiiart tuttos Ppstainfè ;partes
• -"tabatei 'de

;et'

Ténis° n• 570.444, de 2042-1962
S.I.R.
Sociedade Interameridana
Representações Limitada
São Paulo
Classe 46
Alvejantes, amidos, anel, água de lava.
deirm água sanitária, ca-a para soalhos,
detergentes, esponja de aço. fósturos,
lativia, lã de aço, pomadas para caiçados, palha de aço preparados para.
polir e limpar madeiras, vidros, metas
e objetos, panos para pohr e para limpeza, panos de esmeril" e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetam. sabões em geral e saponáceoz
velas e veias a base de estearina.

8;
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Iganchees, para pene, visos para cria a1 ças, , Witeres. 'e ias, iscas artifictsVa
para pasca, lagos (1 damas, jogos de
dominó' Oras 5 raquete, linhas para
pesca, para box. para esgrima.
para jogador de soco, máscaras camavalescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensiiitas deciésticos,, padass patinetes, piaus, petecas,
planquetasr para ginástica, peças de
jogos de damas donantli e xadrez petotas; pianos e Outros instrumentos asamcais de brinquedo, pistolas de atirar
fieiras, papagaios de papel, passarinhas,
quebra-cabeças em.forma de armar.
raquetas, redes de pasca. redes para
jogas, rodas de roletas. re.v.ater
Teimo 570.445, d e20-12-1962
S .1. .R. .— Sociedade Interamericaisa 'brinquedo'. saidadlnhos de abatatas- taRepresentações Limitada
boieiros- para jogos hena da innaar,
tambores para crianças raroburéus,
São Paulo
tamboretes, ténis dr mesa, meu, e vias
Clame 48
Para distinguir artigos de toucador e termas para brinquedos: varas para
• pesca, ananases e zepetins
perfumarias em gerali Almiscai aq
de beleza. água fama água de tav.nclt..
'flrino-n," 570..447; de 2012-1962
água de calinua, arminhas, água- da
quina, água de rosas. água de altaze, 5.1. g . -- Sociedade Interamericane
Representações Limitada
mas, amónia pertunsada liquida, em- pó.
SãO Paulo
em pedras, para banho. emilhantinas
. Classe 54Yf
bandolinas, batons. cosméticas para o •
cabelo, pestanas. cilios e bigodes, Para distinauir: O timbre da requerente
crayons, cremes para a pele, •rarm.nt usadia eni papeis de carta, papeis de
mnaões comerciais e de visitas,
cheiros em pastilhas, em tabletvs,
lentilhas, em trociscos e em pílulas. envelopes cã!. qualquer tipo, faturas, ducremes pana barbear; -cremes dental,. plicata4 Imas da cambio,. cheques, nodepilatórios, desodorantes, dissolventes tas prausissorias, debentures, apólices,
essénclas, extra os estojos de perfumes, açÕes,- folinhas, passagens aéreas, lerCreme para limpeza da peies e para 'base raviã'rias,. mdbviárins, =armas, bens
de pó de arma. esmaltes para unhas.
coma. bilhetes de sorteio
esoávas para dentes cabeio, roupas.
Tèrtno n" 570.448, de 20-12-1962
cílios e unhas tmadores 'para o cabelo
pestana. cilia, e bigodes, fivelas para Laho:ntorios Científicos Champselysées
a cabelo, gittarima perfumada para uso
' Limitada
cie toucador. grampos -para o cabeio
SI° Paulo
geléia de petróleo perfumada, iápiss
aRatiltaa tt ada
para maquilagem. lança-per /atues loções, líquidos denefricios, em pasta. em.'
CHAMPSELYSEES
&abam em creme,. em elixir e enr pá,
INDOStRIA ORASFLEIRA
liquides para ondulação permanente,
fixas para unhas, laque.. edema para o
Classe 46
cabelo, pasta e pós para dentes; perfu- Alvejantes, amidos, anil, ágtui de lavames, patrólea 'ara uso de toucador, deira águia san•taria. cera para soalhos,
pastas e pó para as unhas on-pona detergentes,. fSpOTIfX de aço, fósforos,
para pó de arroz papais perfumado* Raivam, ia de 0(o, pomadas para , calcamminados, e com pó de assoa pentes çados„ palha dor aça. preparados para
pomadas perfumadas para o embeleza . polir e limpar madeiras vidros, metais
mento da mais. pon-p ons, pó de arrua !e objetos. manos ;rara polir r oara limpeza, panos de esmeril e material abraTermo n' 570.4-16. de 20-12-1962
S.I.R. —• Sociedade Interamericans sivo empregado mi limpei& de metais e
objetos, sabões em geral e sapona:eus.
Representações Limitada
veias e velas a base de estearina,
São Paulo
sabões em pó,, em flocos, esponjas de
Classe- 49
limpeza
Jogos, brinquedos, artigos desportivos
passatempos, a saber: álbuns para re'Urram n't 570.449; de' 20s12-1962
cortar e armar, aviões, automóveis Laboratoriee.
Ctentificos ChainpaelvsNm
aros, argolas, bercinhos, bonecas,. banasLimitada
coa, baralhos de cartas, bolas para
Siei' Paulo
todos os esportes, brinquedos em forma,
C r.sse 4d
de animais, balões de brinquedo, bilha.- Pa
res, brinquedos mecánicos, brinquedos ra"ruir' Sabonetes
riisem forma de instrumentos triusicaS% 14""" 1".. 15 '7' ("M
e." blocos t's
em
brinquedos ent forma de armar, brio- bkrem Pastt e em barras. sabl".
quedos de borracha com ou sem assas bastões para barba creme* para o
viu, carnalios, carrocinhas, caminhões assim r barba,. pinturas em liquido, fal,
cartas de jogar, chocalhas, candetrag ou. concretas para coloração dos fabioa,
para esporte, cartões para !Oto, CJ51. caos c sckmaneeihas, extratos, loções,
abas de brinquedo, casinhas de armas penadar fikadoras para bigode: ourarcadelyas de brinquedo, carteiras e' eu ticos,. brilhantinas liquidas e • concretas,
velopes com fólhas para recortar e ;aguas de' colonías. e de Miem., po de
armar, calçados para bonecos. corda% 'arroz. foraprimitima e em tabletes, ampara pular, clavinas para tiro ao rriVoa taras- para cabelo. dentifrício cot. j1.4
copos de dados, caixinhas de ratisi(a
dados. dardos, discos, dominós espir
gardas de brinquedo, espingardas de .ádelei
Udli
n:69
ti3friepkW
elersee
t4
0:11:1:4 13. ::
CaFICIRCP:
t ?al."9°4:
o slw
1.::
p441ele,
vento, eataquinhas para jogar, enigmar.
poo. liquido, 114 ot tork.rern„tont•cigeehoe de Verra - de int/quedo,
t.,os 'e vigores p:-.ra, cabelo e peia drainais°. de engomar,. .Serraere'r,aa Pa"s tril:'rotr emma- cancretos:
criargas f atiaras 4e.:: aves - 5 a/311"
„ 8»
vernizeas tablete*, iapia, ,P agfigu.nali Para. /690 .* 230tel, "ii"P", e poisiaeras,
esmaltea para limpem
fogâozi.nhos.. de J. oactoçdo4.-. fogos ” tas, . liquidos'
futebol de mesa, ;O. Iheinu vara oreaotte- ' das anitSás águias de quina, sachem para

e

perfumar quarto, em pasdhas, tabletes
e em pó, prearados 11.juldos, em pS, e
pi :nadas para evitar a suor, vasehaa
perfumada, sais para banho
Termo ng 570.450, de 20-12-1962
Padre José Fernandes Stringari
São Paulo

Termo n° 570.453, de 20-12-1962
Virgilio Brambila & Cia. Limitada
São Paulo

°RORK0540

Termo ng 570.463, de 20-12-1962
leite, caçarolas, chaleiras, caldeirões, ba.:
cias, serviços de metal para cha e café, Indústria e Comércio Interport do Brast
travessas, vasos, cachepots, jarros, des• Limitada
canso para talheres, bules, cafeteiras,
São Paulo
Funis, leiteiras, martelo para cosinha,
conchas, fruteiras, castiçais, taças, bandejas, porta-copos, paliteiros, porta-pão,
centro de mesas e baixelas

rt

Termo a' 570.458, de 20-12-1962
Cia. Limitada
Anderson, Clayton
São Paulo

•4:to,
_

4

PRORROGAÇÃO

CATRIEIDMAIL
I riDUsTRIA BRASILEIRA

. Classe 32
Para distinguir: Urna revista
Termo ng 570.451, de 20-12-1962
Padre José Fernandes Stringari
São Paulo
•
.G

.
•

•

igzact

e

Termo a' 570.454, de 20-12-1962
Praenc, Empreendimentos Comerciais
Limitada
São Paulo

Classe ..5z,
Para distinguir: 'Lima revista
Termo n° 570.452, de 20-12-1962
Watteau S. A., Industrial Comercial
Financeira e 'mobiliaria
Argentina

PRORROGAÇÃO
MOtarRI4 416f/tripa

WATTEAU
•.

ANDECIAY
/4/a4;srm e/eis/te-7,w.
Classe 43
Para distinguir: Aguas, -suco de frutas,
xaropes, para refrescos naturais e artificiais
Termo n° 570.459. de 20-12-1962
J . R. Farines
São Paulo

$;o Paulo-Capital

SANGUE FRIO

Classes: 19 —
Titulo

IND. f3RA,SILEIRA

Trmo n° 570.455, de 20-12-1962
Antonio S. Cassini
Rio Grande do Sul

wolet- •

I

Classe 36
Para distinguir: Camisa de meia

ãu p ERKERCAIO SUAR/

eo

f

A.S. CASSANI
"ORAPICA E EITTORA
Porto Alegre- It4) •. .Grande do Sul
Classes: 32
Titulo

3.

Termo n° 570.456, de 20-12-1962
Laboratório Disfarma Limitada
São Paulo,
Prorrogação

'PRORROGAÇÃO

GÜNTIIER,
t
aBOSATORIO3 IIISFAIOU

n "s;* Paulo-Capita/

Indtiatria

Classe 2 Para distinguir: Substâncias usadas na
agricultura, horticultura, veterinaria e
para fins sanitários, inseticidas

Classe 3
Para distinguir: Um preparado farmacêutico indicado no tratamento de
anemia
Tarmo n° 570.457, -de 20-12-1962
Ettore Agiu]
São Paulo •
PROR6O6AÇXO

ARIVAN

Classe 11

Para distinguir: Artefatos de metais para uso desiséstico: Coadores, espumadelras, peneiras, papeias, pratos, canecas,
copos, garfos, colheres, ferro comum a
carvão, vasilhame para transporte de

PRORROGAÇÃO
Classe 37
Para distinguir: Cobertores, fronha*,
guardanapos, colchas, atoalhados, leias
çóis, toalhas de mesa, de banho e de
rosto, panos de prato
Termo n° 570.464, de 20-12-1962
Indústria e Comércio Interport do Brasil'
Limitada
São Paulo

CORCOVADO
PRORROGACAO
Classe 37
Para distinguir: Cobertores, fronha"
guardanapos, colchas, atoalhados, lens
çóis, toalhas de mesa, de banho e de
rosto, panos de prato
Termo ng 570.465, de 20-12-1962
Roberto Castro Pires
Bahis

0~ dc.gacritipi
•n•nn•n,

FLANGETEC

Termo 10 570.466, de 20-12-1964

Importadora Sivel Limitada
Estado da Guanabara

IND. BRASILEIRA
Classe 11
Para distinguir: Tubulações hidráulicas
Termo ng 570.461, de 20-12-1962
Indústria e Comércio Interport do Brasil
Limitada
São Paulo

PAOUETA-• PRORROGAÃ
Classe 31
Para distinguir: Cobertores, fronhas,
guardanapos, colchas, atoalhados, lençóis, toalhas de mesa, de banho e de
rosto, panos de prato
Terna° ng 570.462, de 20-12-1962
Indústria e Comércio Interport do Brasil
•
Limitada
São Paulo -

CAIÇARA
industria Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRk

poA SORTE;

Termo n° 570.460, de 20-12-1962
Claus Herman Regitz e Pedro Sapojuin
Junior
Classe 32
São Paulo
Para distinguir: Uma película cinematográfica

-

Classe 1,3
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba — cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloraçáo dos lablos,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosmeticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toileate, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tintaras para cabelo, dentifricio em pó.
• liquido, concretos e em pasta, sabões
dentifrícios, esscncias, talco perfumado,
aguas para embe Tesamento da pele.
shasi roo liquida, pé ou concreta, temicoa e vigores para cabelo e pele. depilatórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, lapts, pastas, líquidos e esmal tes para limpesa
das unhas, águas de quina sachets para
perfumar quarto, em pas'ilhas, tabletes
e em pó, preasados licrtadOs. em P5 e
pen adas para evitar o s sor, vaselina
perfumada, saispára
.
• . banho

Abril de 1963
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eSI VE L»
Classe
Insígnia
-Farm° n° 570.467, de 20-12-1962
Importadora Sivel Limitada
Estado da Guanabara

Importáciora
Sivel Ltda.
Nome Comercia 1

•

Termo n° 570.468, de 20-12-1962
jacob Glanzer
Argentina

ANELO

Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar, aviões, automóveis,
PRORROGAÇÃO
aros, argolas, beicinhos, bonecas, bonecos, baralhos de cartas, bolas para
Classe 37
todos os esportes, brinquedos ens forma
Para distinguir: Cobertores, fronhas, de animais, balões de brinquedo, bilhaguardanapos, colchas, atoalhados, len- res, brinquedos mecânicos, brinquedos
çóis, toalhas de mesa, de banho e de emn forma de instrumentos musicais,
rosto, panos de prato.
!brinquedos em forma de armar, btitt- •

Quarta-feira 17
quedos de borracha com ou sem assovio, carrinhos, c-arrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para 'Oto, casi
nhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedoo,, carteiras e envelopes com fõlhaa para recortar e
armar; calçados para bonecos, cordas
para pular. clavinas para tiro ao alvo,
anima de dadas. caixinhas de milslea,
dados, dardos, discos, dominós. estalo
-gardsebinqudo,espingar de
veato, estaquinims para Jogar, entona,
engenhos de guerra de brinquedo. set.
rinha& da engomar. ferramentas para
crianças. figuras de aves e animais,
figuras para jógis de xadrez, fogões e
fogãosadisa de trinquedoe 'ogcts
futebol de mesa, (a 'letras para cspor:,
ganchos pa, ar pesca, pisos para criaaças, adiares aelas, iscas artificieis
para pascal, jogo, de damas jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta, de xadrez, mobilias cie brisaquedo, miniaturas de utensílios domas,ticos, patins, patinetes. piões, petecas.
planqueas oara ginástica, peças de
jogos de damas daninó e xadrez, pelotas, pianos e outros Instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel,, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armai.
raquetes, redes de pasca. redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, taboieiros para lagos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias
férreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins
Tarmo n° 570.469-, de 20-12-1962
Indústria de Bolsas e Calçados Riri
Limitada
São Pauli

RERI

.1
JIA .rkio OFierAL (Seção Ill)'
Teanna e 570.472, de 20-12-1962
Ama! Limited
Inglaterra
Prorrogação
Classe
Para distinguis: Instrunitntos e aparelhos elétricos e cientificas para medição
e verificaçao (supervisão)
• Timo na 570.473, de 2042-1962
Ama! Limited
Inglaterra
Prorrogação
.
Classe 6
Para distinguir: Máquinas, não incluidas em. outras classes, e suas partes integrantes; motores (exceto para veículos
terrestres e suas partes . integrantes: e
acoplamentos para máquinas
Termo ne 570.474, de 20-12-1962
Amai laimited
Inglaterra
Prorrogação
Classe 21
Para distinguir: Veículos, terrestres, lad,
riamos e aéreos e suas partes integrantes
Termo n° 570.475, de 2042-1962
Aradrea Radio Corporation
Estados alaidos da América.
Prorrogação

'Nato.
Classe 8
Para distinguir: Receptores de radio,
reostatos, bobinas, transformadores. válvulas e auto-falantes
Tétmo n° 570.476, de 20-12-1962
Imperial ChernicalIn dustries Limited
Inglaterra
Prorrogação

ONAZOL

,laeuhas, flocos, fare/o, fermentos, leitão.
figos, haas, frutas sícas. naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gora
uras. grânulos, grão de bleo. gelatina,
goiabada., geléias, serva, doce, herva
mate, hortaliça*, l agostas, linauas, leite,
condensado, leite era p6.: amantes em
conserva, lentilhas, linguiça, /oura; mas.,
sas alimenticiase mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa, de tornate,• atei • melado, mates, mas,
soe para mingaus, molhos, moamos,
mostrcia, mortadela, a6s mascada, etozes; óleos cantestavcis, corroa, ovas;
pães, paios, /aturares, pimenta pós para
pudinm, picklea, peixes, presuntos, patês, e pet1t-ois pastarias, pez" pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões., sal, saga. sardinhas,
sanduiches, salgai:a*. garraras* sopas co.
latadas, sorveres, sucos de tomate e de
•frutas; torradass., tapioca, minaras, talha.
rim, tremoços, turras: tonais para ali.
menta de an il"..1-til 4 aves. taradas, lousaClasse 18
anho; vinagre
Paera distinguir: Munição, ¡partes com- •
ponentes de munlçaet e projéteis
Termo n° 570.484. de 2012-1962
A. Kiko/er, Canasta oe bulam-ria de
Têrmo n° 570.481, de 20-12-1962
Plasticos a:Unteis
Imperial Chemical Industries. Limited
Estado, da. Guaaabas
Inglaterra
_

FLUO
Classe 8
Para distinguir: Isoladores para nas de
elearcidade; e outros acessórios elétricos
feitos de material plástico, a saber, porta-válvulas elétricos, dispositivos eletronicos, partes 'de interruptores ou comutadores, e capas ou revestimentos para cabos
Mamo n° 370.482; de 20-12-1967
Rede Paulista de Cinemas. Limitada
São Paulo
al

Classe I
Para distinguir: Corantes
Termo n° 570.477. de 20-12-1962
The British Petrolenm Company LimIted
Inglaterra

Classe 35

Têrmo n9 570.460, de 20-12-1962
Indaatria de I3oIsas e Calçados Rita
Limitada
São Paulo
Classe 36
Artigos da classe
Tèrrao n° 570.471. da 20-T2-196Z
Amar Limited
Inglaterra
Prosrogaçaa

Classe 47
Para distinguir: Combustíveis, lubrificantes e substancias e- produtos destinados' a iluminação e ao aquecimento
Termo n° 570.478. de 20-12-1962
Basic Products Corporation
Estados Unidoa da América

SOLATRON
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Têrmo n° 570.480, de 2042-1962
Imperial ChemicaI Industrits Limited
Inglaterra
Prorrogaçãe

IND. BRASILEIRA

Artigos da alasse

P..

Tèrnão n° 570.483, da 20424962
Bar e Cart. "Chincas.' Limitada
Sãa Paulo

taduntria Brasileira

Castas* 41.
Classe 8
Para distinguir: .eguiadores de volta- Alcachofras; aletria, alho. aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
gem para linha. elétrica
amendoim, ameixas, amandoas, araruta,
;arroz. atum, aveia, avelas, amte, azei.
Termo n° 570.479: de 20-12-1962
tonasa banha,. bacalhau, batatas, balas,
Midwestern Instruments, Inc.
biscoitos bombons, bobe/tala baunilha;
Estados Unido sda América
café em p6, e eia grSo. earnarles canela
.
Prorrogação
em pau. • em pós cama carnes,, chá,
caramelos, chocolates,. confeitos, cravo,
calcais, e,onrnho, croma'cie leite,. cremea
aiinunacios, croque.- compotas, can-'
gna, coalhadas, castanha, cebola candiClama 10
: - Classe- 8, .
.ntos para alimeatos ccslorantes.
latait
Para distinguir: Grávadorea , magricaeos chouriços, dendé, doces, doces de fru. . distinetair: Aparelhos e
tos, cirúrgicos, médicos, dentário.. e ve- de -fio, de fita, de pelion1W; 'de)Pelictda tas, espinafre, essência alimentares, ernaerinários (inclusive membroae t aliaail, é perfurada e , des:folha,i ei.tados os tipos padas, ervilhas,'eaxovas, extrata de toa
dentes artificiais)
.
• aparelhos eletrônicos relativo.
mate, farinhas arimenticias, favas, fé-

Casse,49,
lana. distinguir: Brinquedos e paásatempos a saber: jogos, artigos desportivos e
passalempos. a Sabat.: álbatai para rei-,
cortar c armar, aviaves, seta
aros, argolas, bareinhost basseease base.
cos; baralhos de carta& botas para
todos os esponta beirara** em. turma
de animais, balões de brinquedo., bilha,.
me brinquedos -mecânicos, brinquedos
em forme de tristiminerwhe oacisiaals,
brinquedos em forma • de armar, brita
Quedas de borracha com no aras assoa
ela: carrinhos, carrecinha,s. camialsõea
cartas, de jogar. chocalho& earearbas
para esporte, cartas para . teto, casinhas de brinquedo. casinhas da- armar,
cadel:we de brirrequedct, carreira, e govelopes com falhas Para- arcarias e
amar, calçados para boneca& Gordas
para, polar, clavinas para tiro ao navo.
copos de dado* caixinha. de auaaica,
dados, dardos, discos, dorain6s noasgardas. de brinquedo, estsinsiardas de
vento, estaquinhas para togar, entonas,.
engenhos de guerra: de brinquedo, leranhos le. engomar. ferramentas para
crianças. figuras de aves e -anatais,
figaras azan jOga de xadrez. Saara e
fogalozna .a cla t e ncriedera logos de
fureti"1 de mem roelheiras afira (moiam&
ganchos para, ama. guiseis ' pura catana
çase traucesa io- tas. ISCua artificia.s
para. pasma jogos de domes. logos de
dominó, jogos de. raquete, %dm *rei
pesem ' luvas paro, hem, para esgrima,
para , rogador de soco. máscaras orasitsvaieseas, mesas da- bilhar. ele oianaists,
de roleta. de- xadrez, metanos de Juinmiada, miniaturas de- peefflikla domésticos, patins: patinetas, piões. pitem*.
planquetar para gindstka, papa dá
jogos de damas domina e nadara, pelotas, piamos e trunca instrumentos arma
caia de, brinques?" pistolas de atirar
flertar, araaga-ice de papel, panelinhas,
quebra.cabeças- 'em forma de serrai',
raquetes; redra •4'n•• parra, redra para.
anos. rodas de -roletas, reverem de
,brinqueda saldada:gim de alar:Mal taborteras rara logo& taças le . Palme
'tambores para - Moças, ramburtus.
'tamboretts. ténis de mesa, trens e vias
férreas' para brinquedos,, varas para
pesca. vagoneteps e zepelim
i.
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rermo'n' 570.485, de 20-12-1962
Tinturaria e Lavanderia Nôvo Horizon, te Limitdaa
Estado da Guanabara

(ti"
. inturaria
e Lavanderia
Aliivo Horizonte t
Classe 33
. Titulo
Termo n° 570.486, de 20-12-1962
Condomínio do Edifício Las Vegas
Estado da Guanabara
Prorrogação

PRORROGACAO

Edifico
Latá Vegad
Classe 33
Título
Termo is° 570.487, de 20-12-1962
Maufal S. A., Importação e Comercio
São Paulo

BRASIPLEX

Classe 31
Tendas, lonas, correias de tôda espécie,
cordoalha e barbante. Materiais de vedação e mangueiras a saber: anéis de
vedação, arruelas de borracha, de cortiça, de couro e de fibra euicanizada,
barbante de amianto e de alçada°, bar..
racas de campanha, betume para vidraceiros, bolas para válvutas. buchas.
círculos de borracha para potes, cordas
de algodão, correias de transmissão
cabos, calabres, cordoalhas, diafrag
tuas, enxarcias, flanges, gachetas de
algodão. anulares, des asbestos. de coreia, de arame, de borracha, de cotio.
de estopa, de folha e de plombagina,
juntas para vedação, liquidos de rechear tnadelra, lona, maragotes. mangueiras, massas para calafetar, massas para
vidros, molas par vedção. ovens, pnos
oleatizados, rolhas, tampões, tubos de
jato, tubos e tubulações para vedação,
uniões de boi do e de flanges e válvulas
de vedação, tubos para radiador
Termo n° 570.488, de 20-12-1962
1\flaufal S. A.,' Importação e Comércio
São Paulo
Classe 39
.
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
velculos, artefatos de borracha não incluidos em outras classes: Arruelas. argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros batentes dê
cofre, buchas de estabilizados, buchas,
buchas :de jaculo, batente de porta.
batente de chassis. bicos ma sa tnamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones. borrachas para car rinhos industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas. cochim
de motor, câmaras de ar. chupetas. cora
does massiços de borracho.. cabos para
ferramentas, chaveiras, cairos de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copas de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa; desuno cara aeatos:
encostos, êmbolos: 'esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para'

MÁRIO OFICIAL (Seção UI)
automóveis, guanições 'pata veículos,
Termo n° 570.4)3, de 20-12-1962
lancheiras para escolares, lâminas de
Adão Streb
Cia. Limitada
borracha 'para degraus, listas de borraRio Grande do Sul
cha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do- acelerador, pedal de partida, pesas para businas,
pratinhos, pneumáticos; pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentas de
borracha, rodas de borracha apalin *nóvais, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas dodal de breque, e deClasse 36 sembraio e isolador, suportes, semipneutnaticos, suportes de câmbio. sanPara distinguir: Calçados
fona de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
Termo n° 570.494, de 20-12-1962
aplicação aos fios telegráficos e telefO, Indústria Metalúrgica. Gazola Limitada
Tacos travadores da porta. tigelas, tubos,
Rio Grande do Sul
tampas de borracha para conta-gotas,
tinas de borracha para elaboN-ao de
substâncias químicas

Abril de 19E2
Termo n9 570.496, de 20-12-1962
Louças José Ribeiro Limitada
Minas Gerais
PRORROGAM,

CASA-CRISTAL
Classe 14
Para distinguir: Bornboneiras, candialros, pantalhas, espelhos, fruteiras, copos, calices, jarros, galheteiras, mantaguelras, andantes de lustres, ratos, redomas, saladeiras, serviços de cristal ou
de vidro ara agua e ara vinho, redomas, taças, vasilhames de vio,dro, vidro
comum laminado, vidro e *cristal trabalhado e objetos de ado-rno

Termo n° 570.497, de 20-12-1962
Lousas José Ribeiro Limitada
Minas Gerais
Tarmo n' 570.489, de 20-12-1962
Classe 15
Condomínio do Edifício Rei da Voz
Artefatos de cerâmica, porcelana, louça,
Estado da Guanabara
louça vidrada, a saber: Bacias sanitá•
rias. bilhas, botijas, bules, candieiros,
compoteiras, confeiteiras, espremedores
de frutas, funis, garrafas, globos, isola.
dores, Jarros, lava dedos, mantegueras,
molheiras, pedestais, polvilhadores, porta-facas, potes, puxadores. saladeiras.
Classe 33
saleiros, serviços de chá, terrinas, vaClasse . 11
sos. aparelhos de jantar, serviços comPara distinguir: Ferramentas manuais, pletos para chá,' café, xicaras, travesTermo n° 570.490, de 20-12-1962
ferragens,cutelaria e pequenos artigos sas, canecas com e seu asas e tildas
Mauro Rodrigues Nogueira _
de metal comum, da indústria e comér
São Paulo
cio da requerente, a saber: Tarrachas
Térmo n° 570.498, de 20-12-1962
,T„
e machos para fazer rosca, braçadeiras, Sa ntos Carneiro Armarinho Limitada
artigos de metal para janelas portas,
Estado da Guanabara
escadas e cortinados, afiadores, aldravas, alavancas, alicates, aurnot ,lias
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário, ancinhos, anéis para chaves, chaveiros,
e roupas feitas em geral: Agasalhos. tachas, argolas,' armações de toldos
aventais, alpercatas, anáguas. blusas, aros, rebites, arruelas, atiçadores azeibotas, botinas, blusões, boinas, bana' seiras, lâminas e navalhas de barbear
doures, bonés, capacetes, cartolas. cara- brocas, buris, bainhas, baldes. bacias,
puças, casacão coletes, capas, abales, calmázios, bicos, ilhóses e pontas ds
cachecols, calcados, chapéus, cintos alscadores para sapatos, bisnagas porcintas, combinações, corpinhos, cassas cas, borboletai, oOtões, ouxadisias, brade senhoras e de Criançãs. calções, cal- ços para cabides e prateleiras, caniveças, camisas, camisolas, camisetas cue- tes, chantradores, cortadores. cravadocas, ceroulas, colarinhos, cueiros: Sain res cunhas. cabides, cabos, t'asarolas.
casacos, chinelos, dominós. echasaesi cadeados, caldeirões, canos e tubos,
fartasias, fardas para militarese cole- cantoneiras, alças. pegadores, puxadores
giais. fraldas, galochas, gravatas, gor- cintas para caixotes, coadores, colheros, jogos de angarie, lacitaans: leques. res, cotovelos, cunhas cuspideiras. des.
Classe 36
'uvas. ligas, lenços, mantõs, meias. cacadores, debruns, dedais, enxós esmaiôs. mantas, mandrião, mantilhas: pa- cariadores, elos, enxadas, escurnade.ras. Par adistinguir: meias e suspensórios
letós, palas, penhoar, pulover; pelerinas espátulas, esticadores, expremedores.
Ternas ri° 570.499, de 20-12-1962
penas, ponches, polainas, pijamas: pu- facas, facões. ferramentas cortantes, Santos Carneiro Armarinho Limitada
nhos. perneiras, quanonos, regalos. perfurantes, desbastantes e alisantes.
Estado da Guanabara
robe de chambre, roupão, sobretudos. foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
Classe 22 ,
fivelas,
fôrmas
para
bolos
e
para,
cal:
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters, shorts. sungas. stolas, sou- çados. funis, ganchos, graminhos, abri- Para distinguir: Lã em fio para costura
e tricotagem
tiens, slacks, taleis toucas, turbantes; dores de latas, jarras, jogos de chaves
de parafusos, lâminas e fôlhas de serra.
ternos. uniformes-e vestidos
Termo n° 570.500, de 20-12-1962
limas. lampiões, latas para comestíveis
e para lixo, charneiras e dobradiças. Santos Carneiro Armarinho Limitada
Termo a' 570.491, de 20-12-192
machadinhas, martelo, pequenas molas,
Estado da Guanabara
Mauro Rocirigues Nogueira
ferragess para peças de mobiliária.
Classe 48
São Paulo
cinzéis. escarnadores, punhais. pás, pa- Para distinguir; Escovas para dentes
Classes: 13 — 30 — 35 — 36
nelas, parafusos, pinos e contra pinos,
Artigos da classe
Tarmo a 570.501, de 2Qr12-1962
rastelos, Todinhas, roletas, sacarrolhas.
serrotes, ferragens para malas, tenazes e COMPEL, Comércio e Indústria de
Taram n° 570.492, de 20-12-1962
Eletrônica e Teleconntnicações Ltda.
Claudio Klaser & Cia. Limitada
tesouras
, São Paulo
Rio Grande do Sul
,
r
Tarmo n° 570.495, de 20-12-1962
Pubrec
Publicidade e Recortes Ltda.
São Paulo

ENFIM
REI DA VOZ

COMPEL
Indústria Brasileira

Indãetria Brasileira
Cases 36
.
Para distinguis: Calçados

Classe 32
Para distinguir: Jornais e revistas

Classe 8
Para distinguir: Geladeiras, sadios, to
ca-discos, interruptores de corrente elê
trica, enceradeiras, liquidificadores, te
levLsões, aspiradores de p6
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Termo a 570.511, de 20-12-1962
motor: platinado, velas, cabos sde velas,
Luanda Vieira da Paisats
condensadores, carboradores, Juntas, disGoiás
tribuidores, rotores, radiadores. sabo de
embreagem, freio, asselerador, rolamento, retentores; Aparelhos radiofônicos
apra automóveis, acessórios e aparelhos
elétricos, fios e tampadas; Ferramentas ¡ JORNAL DO DIA,
para veículos; chaves de boca, chave •
Classes: 32 — 33
Indústria Brasileira
. de estria, chave de fenda, chave estrela, •
Titulo
chave de rodas, macacos; Vidros para
Classe 43
automóveis; Parte fixa do automóvel:
Termo n° 570.512, de 20-12-1962
• Agua mineral natural
Janelas, portas, capotas, paralamas,
Rádio Jornal de Goiás Limitada
chassis, longarina, silenciosos; Correia
Goiás
Termo n° 570.503, de 20-12-1962
de transmissão de veículos; Tapete, corIndústrias Gerais Lorenz S. A.
tina e capa de assento paisa -veículos;
Santa Catarina
Artefatos de borrach apara automóveis;
RÁDIO JORNAL
Ornamentos para automóveis: frizo, limpador de parabriza, antenas, sinalizadores, calotas, calhas, acendedor de cigarDE GOIÁS,
ro, farol de neblina, espelhos retrovisoClasses: 32 — 33
res internos e externos
Titulo
Indústria Brasileira
Termo n° 570,508. de 20-12-1962
• Tênno n° 570.513; de 20-12-1962
Volissul •—• Peças e Acessórios Limitada
Classe 16
Laboratório Brasileiro de Medicam ratos
Estado da Guanabara .
Para distinguir: Parquets, soalhos e
Limitada
•
tacos
Estado da Guanabara
s
Tarro° n° 570.504, de 20-12-1962
Indústrias Gerais Lorenz S. A.
Santa Catarina
Termo n 570.502, de 20-12-1962
Aguas Vindobona Limitada
Goiás

Serradouracla

F u trista

V

Industria Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Parquets, soalhos e
tacos
—
Termo n° 570.505, de 20-12-1962
Cia. Limitada
14 . C. Martfeld
Bahia

PRORROGACÃO

SÃO FELIX
industru &adua

Classe 94
Para distinguir: Fumo (tabaco) manufaturado,ou não, charutos e cigarros
Termo n° 570.406, de 20-12-1962
Itapetininga Propaganda Rio Limitada
Estado da Guanabara

TIM-TIM
Classe 42
Para distinguir: Cerveja
Termo n° 570- .507, de 20-12-1562
ia-arcar — Trancas de Direção Ltda.
Estado da Guanabara

111SU

Classes: 6 -- 8 •—• 11 -- 14
21 —
31 •—• 34 — 39 — 50
Para distinguir: Motor e partes fixa do
motor: platinado, velas, cabos de velas,
condensadores, carboradores, juntas, distribuidores, rotores, radiadores, sabo de
embreagem, freio, asselerador, rolamento, retentores; Aparelhos radiofônicos
apra automóveis, acessórios e aparelhos
elétricos, fios e lâmpadas; Ferramentas
para veículos: chaves de boca, chave
de estria, chave de fenda, chave estrela
chave de rodas, macacos; Vidros para
automóveis; Parte 'fixa do automóvel;
Janelas, portas, capotas, paralamas,
chassis, lorigarina, silenciosos; Correia
de transmissão de veículos; Tapete, cortina e capa de assento para veículos;
Artefatos de borr9ch apara automóveis;
Ornamentos para automóveis: friso, limpador de parabriza, antenas, sinalizadores, calotas, calhas, acendedor de cigarro, farol de neblina, espelhos retrovisores internos e externos
Termo n° 570.509, de 20-12-1962
• N. Barbosa & Cia. Limitada
Estado da Guanabara

RIO PENE
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral
Termo n° 570.510, de 20-12-1962
Laboratório Regias Limitada
Riu Grande do Sul

Theopirina
Indústria Brasileira
Clames: 6 -- 8 — 11
14
21 -31 --- 34 --- 39 • — 50 •
Para distinguir: Motor e partes' fixa do

Classe 3
Artigos da classe

Nacn kcJÓ
. Indústria

Brasileira -

Termo n° 570.519, de 2 12-1962
Ciçaral Comércio e :Adústaia S. A.
Estado da Guanabara

GIFERAI
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Artigos da classe
Termo n° 570.520, de 20-12-1962
Ci çeral Comércio e Indústria S. A.
Estado da Guanabara
Classe 8
Artigos da classe
Tênno n° 570.521, de 20-12-1962
Ciçeral Come:cio e Indústria S. A.
Estado da Guanaltara
Classe 11
Artigos da classe
Termo n° 570.522, dé 20-12-1962 •
Caçara! Comércio e Indústria S. A.
Estado da Guanabara
Classe 31
Antigos da classe
Tann° n° 570.523, de 20-12-1962
Ci çeral Comércio e Indústria S. A.
Estado da Guanabara
Classe 39
Artigos da classe

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmaceutico-Mediçinal, indicado no tratamento
da Arterio-Esclerose, Otites, Sinusites

Termo n° 570.524, de 20-12-1962
Milton de Carvalho
Estado da Guanabara

Termo n° 570.514, de 20-12-19(1
Elmo Calçados Limitada
Minas Gerais

BAR CIOU

•

gnaclus
Classe 36
Titulo
Termo n° 570.515, de 20-12-1962
Laboratórios Branova S. A., Indústria
Química e Farmacêutica
São Paulo

SRANOGLUTAN
Classe 3
Para distinguir; Preparado farmacautico
Termo n 570.516, de 20-12-1962
Sondes do Brasil S. A., Indústria
Fartnaceutica
São Paulo

Classes: 11 •— 12 — 43
Titulo
Termo n° 570.525. de 10-11-1961
Milton de Carvalho
Estado da Guanabara

IIESTAURKME
sitItRUI
Classes: 41 — 42 — 43
Titulo
Termo n° 570.526, de 20-12-1962
Milton de Carvalho
Estado da Guanabara

NEGLAXIN
"Classe 3
Para distinguir: Preparado farmacêutico
Termo n 570.517, de 20-12-1962
Lecien £. A., Indústria Farmacêutica
São Paulo

.iFsNAGokri
Classe 3
Para distinguir: Preparado farmacêutico
Terme:: n° 570.518, de 20-12-1962
Instituto Terapêutico Aetivus Limitada
São Paulo

BELENTA
Classe 3
Para distinguir: Preparado farmacettow

,

BOITE CICILLO
Classes: 41
42 -- 43
•
Título

Termo n° 570.528, de 20-12-196i —
Casa dos Sete Candeeiros, Artes e Ana
tiguidades Limitada
• São Paulo

Çancleeiros,
•
Indústria Brasileirài
Classe 25
Artigos da classe

-

(1258 (à/arta-leira 17
Teimo tf 570,529, de 20tz.1962

DaRto OFICIAL :; (Seção In)
Termo

e 570.536, de 20-12-1962

slZ borrachas para apapar tintas,. cana-

Cá ctoo sete Candeeiros, MUS 1, Ana Ceutro Aedo-Visual VisuaIdio Indústria tas, carimbos, carimbos didáticos, cariar• tistaldadar Limitada
• São Paulo

Sete
(INDUSTRIA BRASILEIRÁChega 25
Aragoa da &asse'
aP
Prt
orme_o nc 570,530, de 20-12-1962
E haaag,ammat Universal S.A.
arhe turtven,i)
í
,Lai
Escapement
Suiça

ortescap
Classe a
Para distinguir: Partes de relógios, mostradores para relógios; pastes de inanimentos de medição e contróle, e partes
auxiliarei pata rekxgícs e instrantentos
• .de medição e eantróle
Termo n° 570,331, de 20-12-1962

Le-Porte-Echappement Universal S.A.
Salte Universal Escapement Ltd.)
&iça Ciame /i
Para- distinguia:: Ferramentas e acessórios para a fabricação. manutenção e
para testar relógios e instrumentos . de
medkaa e acairele

a Comércio Limitada
bo manual de relevo para papel, chapais
São Paulo para transferir desenhas por meio de
perfurações, cofres. copiadores. de cartas, compassos para desenhara, espátisVISUALD10
las para cortar papal, esquadros. para
dnh
ase os, estojos de tinta, ktcan para
A
rm
: WIASTRIA. BRASLIcortar papel, fitas de máquinaa, giz,.
globos terrestres escolares, goma. pimpa.
Casse 17
rada para papelaria, humedecedores de
Para distinguir: Almofadas para tintas, selos, índices para arquivos, lápis, lapiapagadores de tinta e lápis, apontado- seiras, mapas, máquinas da escrever.
res para Japis, arquivos, atlas do Brade somar e calcada:a marcado.
sil, borrachas para apapar tintas, cane- máquinas
res
de
livros,
papel carbono, réguas de
tas, carimbas, Cartarbos. didáticos, carimmadeira
e
de
metal,
taboas artiméticaa,
bo manual de relevo para papel, chapas
tinteiros e transferidores
para transferir desenhos por meio de
perfurações, cofres, copiadores de carTermo if 570.539, de 2042-1962
tas, compassos para desenhos, espátuNicolau Angelo Brasil Floria
las para cortar papel, esquadros para
São Paulo
desenhos, estojos de tinta, facas para
Cortar papei, fitas - de máquinas,. giz;
globos. te.rsestres escolares, goma preparada para papelaria. hureedecedores de
selos, índices para ar uivos, lápis, lapa
CENTRO AUDIO-INSUAI
seiras,, mapas, maq .inas de escrever.
VISUAL 110 1
máquinas de somar calcular, marcado32 — 33 -- 38 -res da livros, papel carbono, réguas da Classes: 8 — 17
50 — 28
madeira c de metal, Cabos aritméticas,
Titulo
tinteiros e transferidores

"PROMOPLAtr.
33
Insígnia Comercial

• Classes: 32 —

TCrmo na 570.532, de 20-12-1962
Sergio Costa Carneiro
Estado da Guanabara
/

11•11.-

Tanno a° 570.541, de 2042-1962
Alexandre Díukia
São /Paulo.

Classe 17
Para astinguin Almofadas para tintas,
apagadores de tinta e lápis, apontadorei para lápis, arquivos, atlas da Bra
sil, borrachas para apupar tintas, canetas, carimbos, carimbos didáticos, carimclasse 33
bo manual de relevo para papel, chapas
para transferir desenhos por meia de
Título
perfurações, cofres, copiadores de cararmo n° 570:533, de 20-12-1962
tas, compassos para desenhos, espátumoei Ambrósia Filho S. A., Indús- las para aortas papei, esquadros para
tria e Comércio
zaata
desenhos, estojos de tinta, facas para
São Pauto
cortar papei, fitas- de máquinas, giz,
globos enastrai escolares, goma preparada para papelaria, humedecedores de
selos, indicas para arquivos, lápis, lapia.a./
a—
seiras, mapas, máquinas de escrever,
máquinas de somar e calcular, marcadoSó lihna
Vréi res de livros, papel carbono, réguas de
.'):étanale
• - se
„dm.. „ Co----madeira e de metal, táboas aritméticas,
.
tinteiros e transferidores

V„,10orgtie Cise' Pata Sempre
Frase de Propaganda

Taram a° 570.534, de 20-12-1962
Mamei Arahrósaa Filho S. A., Inastria e Comércio
São Paulo
..ror

PRORROGACAO
'jatam kteuktã Din Cos¥a

:po kwh Centenário

Tarmo n° 570.540, de 20-12-1962
Adheraar Ferreira da çixo•
Sãa Paala:

Têrmo n° 570.537, de 20-12-1962
Nicolau Angelo Brasil Floral
São Pataa

Terna n° 570.538, de 20-12-1962
Nicolau Angelo Bra.sil Hora!
São Paulo

•,OPERÁRIO.
DO BRASIL-

' Abril de 1963
Vima na' 570.543, de 20-124962
Alexandre Djukic
São Paulo

TROFÉU DE ELEGMCIR
--IESPORTIVt
Classe 32

Para distinguir:' Promoções artísticas',
concursos, promoções em jornais, revistas, estações de radiodifusão e de televisão, e albuns de •revistas impressas,
anuários impressos, almanaques impressos, catálogos impressos, boletins impressos, folhetos impressos, figurinos inv»
pressas, tornais impressos, livretes
publicações impressas em geral, livro
impressos, periódicos impreessos, peças
teatrais, cinematográficas e revistas
impressas

Termo n° 570.544, de 20-12-1962
Alexandre Djukic
•
São Paula

SALÃO DO TRABALtiu
DE ARTES PLÁSTICAS
Classe 32
Para aTsonguir: Promoções arnsncas,
concursos, promoções em jornais, revistas, estações de radiodifusão e de televisão, e albuns de revistas Impressas,
anuários impressos, almanaques impressos, catálogos impressos, boletins hm.
pressas, folhetos impressos, figurinos impressos, jornais impressos, livretes e
publieações impressas em geral,. livros

impressos, periódicos impreesaos, peça'

• teatrais, cinematográficas e • revistas
Impressas
a

Terno n9 570.545, de 20-12-1952
Pedro Alves Madeira
Estado da Gaanabara
•

Classe 32
Para distinguir: Promoções artisticas,
concursos, promoções em Tornais, revistas, estações de radiodifusão e de televisão, e albuns de revistas impressas,
anuários impressos, almanaques impressos, catálogos impressos, boletins impressos, folhetos impressos; figurinos imClasse 3à
pressos, Jornais Impressos, livretes e
Para
distinguir:
Corretagem e Adminispublicações impressas em geral, livros
tração de /móveis
Impressas, periódicos inapreessosa peças
teatrais, chionatográficas e revistas
Tarrirca na 570.546, de 20-12-1962.
impressas'
Haracio Terena Guimarães,
Estado da Gnanabara
•Termo z a 570.542. de 20-124962
Alexandre Djukic

MI/•nnnn••

São Paulo

DE In
)14FANTII:

131ENA1

Gil° Editóra

Ciasse
Para distinguir: Editora da revistas, fornaís, figurinos, livros, boletins e folhetos

Classe 32
Para distinguir: Promoções artísticas,
Termo n° 570.547, de 20-12-1962
concursos, promoções em jornais, revistas, estações de radiodifusão e de te/Evi- Alicio Lopes Indústria e Comércio S.A.
,Estada da Guanabara
aio, e • albuns -de revistas Impressas,
anuários impressos, almanaques impressos, catálogos impressas, boletins impressosafolhetos Impressas, , figurinos Imtetlictoït_cfp_es,
pressos, Jornais impressos, livretes e
publicações impressas em geral, livros
Para . catingais: Almofadas paryaamtas, impressos, periódicas anpreessos, peças Indústria-e Coïn-éiii
apagadores 'de tirite e lápis, apontado
teatrais, cinematográficas • revistas
tas para lapa 1
agrai do Bre- a a
impressas
Nome -Cdniercial
j 1" ,

MÁRIO °MIA,. (St,e Ill)

Quarta-feira 17
Termo a° 570.548, de 20-12-1962
Comércio e Indústria de Ferragens e
Madeiras S. A.
Pará

•CIFEMA
INDÜSTRIA BRASILEIRA

.

Classe 1
Artigos da classe
Tèrmo n° 570.549, de 20-12-1962
Miguel Sauma Estivas S. A.
Pará

O HEI DO
CHARQUE

-Termo n° 570.555, de 20-12-1967
Alexandre Djukic
São Paulo

•
Têrmo n° 570.560, de 20-12-1962
'rodd y do Nordeste S. A.
Pernambuco

Para distinguir: Promoções artisticas,
promoções em jornais, revistas, estações
de rádio-difusão e de televisão, album
de revistas e impressos a saber: anuários, almanaques, catalogos, boletins, folhetos, figurinos, jornais; livretes e publicações em geral, livros, periódicos;
peças teatrais, cinematográficas e revistas impressas
Termo n° 570.556, de 20-12-1962
Calçados Almirante S. A.
Minas Gerais

Nome Comercial
Termo n° 570.561, de 20-12-1962
Fairbanks, Morsa Ci Co.
Estados Unidos da América
Prorrogação

Termo n° 570.550, de 20-12-1962
Rui Crespo
Estado do Rio de Janeiro

Casa do Arroz
46 e 48

Termo n° 570.551, de 20-12-1962
Rui Crespo
Estado do Rio de Janeiro

Termo h° 570.564, de 20-12-1962:
Eduardo Luis Dal Ri.
Rio Grande do Sul-

FESTIVAL
DO MAR

Classe 41
Titulo

Classes: 41 —• 42 --- 43
44
Artigos da classe
Titulo

Abril de 1963 1269

Classe 36
Insígnia

Classe 40
Armários, assentos, balcões, .,,11;u,t,
banquetas, bancos, camas, cdçt
creado-mudos, cristaleiras, colchões e
mola, conjuntos de copa e cositth.
cadeiras giratórias, dispensas. dorm.
tórios, etagers, escrivaninhas, esab{(::
guarda-roupas, guarda-comida, gPlielas
mesas, móveis para jardim inea1a6a.
móveis para hall, móveis estofadoe:
penteadeiras, porta chapéus, prateleiras
sofás, sapateiras, salas de visitas, tab.
de jantar, poltronas, berços. colchões
caixas e móveis para aparelhos adia
fónicos, móveis para terraço, solama ai
mas, estrados de camas, acolchoados
porta-vasos, divans, almofadas, 'tu
vesseiros, cómodas e discotecas de
madeiras
Termo n° 570.565, de 20-12-1962
Peres Cardoso & Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

Termo n° 570.557, de 20-12-1962
Georgios F. Kokkosis
Pernambuco

Classe 8
Para distinguir: Instalações de luz elétrica para uso doméstico; alimentadores
automáticos de carvão, quemadores a
óleo para uso doméstico, compressores
de ar,. aquecedores de agua para uso
Indústria Brasileira
doméstico (aquecidos a gás), aqueceinaustrta grasttetra
dores de água para uso doméstico
- Classe 41
(aquecidos elétricameute), máquinas de
Classe
41
Artigos da classe
Para distinguir: Doces e caramelos em passar para uso doméstico, máquinas
de lavar para uso doméstico, aparelho
geral
Termo n 570.552, de 20-12-1962
para desendurecinaento de água, resfriaRui Crespo
dores evaporativos, e balanças de pesaTèrmo n° 570.558, de 20-12-1962
Estado do Rio de Janeiro
Nelson Cavalcante Guimarães
gem d etoda espécie
Paraiba
Termo n° 570.562, de 20-12-1962
Delman Co. Inc.
Classe 28
Produtos da Casa do Arroz
Estados Unidos da América
Para distinguir: Artefatos de matula
Prorrogação
nylon: recipientes fabricados de 4nate.
rial plástico, revestimentos confediona.
Classe 41
dos de substancias animais e vegetais:
Artigos da classe
PRORROGAÇU
argolas, açucareiros, anmações para écu.
Indústria Brasileira
culos, bules, bandejas, bases para teleTarmo n° 570.553, de 20-12-1962
focas, baldes, bacias, bolsas, caixas
Concentrados Nacionais S. A.
carteiras, chapas, cabos para ferramen.
Classe 41
Estado do Rio de janeiro
tas e utensílios, cruzetas, caixas pari
Artigos da classe
acondicionamento de alimentos, caixas
Classe
35
Termo n• 570.559, de 20-12-1962
de material plásticos para baterlas.rcoaeirt
Couros e peles prearadas ou não, ca- dores,
Cia. Melhoramentos de São Paulo
copos, canecas, colheres, conchas
murças, cromos, vaquetas, pelicas e arIndústria de Papel
cestas para pão, cestinhas, capas f para
tefatos dos mesmos: Almofadas de cou- álbuns e rara avros, cálices, cestas:4cas.
São Paulo
ros, arreios, bolsas, carteiras, cabias. tiçais para velas, caixas para guarda
chicotes de couro, carneiras, capas para de objetos, cartuchos, coadores para chá.
• Indústria Brasile4
álbuns e para livros, embalagem de descanso para pratos, copos e copinho,
couro, estojos, guarnições de couro de plsticos para sorvetes. caixinha de
Classe 41
para automóveis, guarnições para por- plástco para sorvetes, colhernhas,„,pa.
Para distinguir: Goma de marcar e balas
ta-blocos, malas, maletas, porta-riotas, snhas, garfnhos de plásticos, para sorporta chaves, porta-niqueis, pastas, ré- vetes, forminhas de plástico para sorTermo n° 570.554, de 20-12-1962
deas, selins, sacos para viagem, saco- vetes, discos de mesa, estojos para ócuAlexandre Djukic
ias, saltos, solas e solados, tirantes para los ,embalagens de material plástico, ela•
São Paulo
arreios e valises
balacjens de material plástico para sou
Ih.•n•n11n1a
vetes, estojos para objetos, espumas, ny...
Termo n° 570.563, de 20-12-1962
loa, esteiras, enfeites para automóvel*.
P. 1-1. J. Marxista & Cia. Limitada
massas anti-ruidos, escoadores de praRio Grande do Sul
tos, funis, formas para doces, fitas (soa
imites, filmes virgens, fios de celulose.
fechos para bolsas facas,, guarnlaões
para chupetas e mamadeiras, guarnições
para porta-blocos, guarnições para IL.
quidificadorse e para batedeiras de Ira..
Classes .32 — 33
Classe 38
Classes: 7
11 — 32 — 50
tas e legumes, guarnições de material
Insígnia Comercial
Para distinguir: Cadernos escolares
Titulo
plástico pará utensílios
guar-

Uassarroz

r a t"

di

RALLYE DE
SÃO PAULO

Casa do Ar

„ r 1260

LEARIO OFiCIAL: (Seção III)

Quarta-feira 17

Têrmo a° 570.567, de 20-12-1962
ações para bolsas, gadós, galerias para
Diogo A. Fro:ssard
cortinas, jarros, laminados plásticos,prendedores de roupas, puxadores para
Estado do Rio de Janeiro
móveis. pires, pratos, paliteiros, pás de
casinha, pedras pomes artificiais, porta..
pao, pulseiras vara relógios, protetores
para documeatos, puxadores de água
: Para uso dontéstíco, porta-copas, porta_
niquelaporta-notas, porta-documentos
placas, rebites. 'Minhas, recipientes, suClasse 41
portes, suportes para guardanapos, sa. Par adistinguir: Pessegada, laranjada,
leitos, tubos, tigejas, tubos para ampo. doce de leite, bananada, goiabada.
las, tubos para seringas, travessas, tipos
abacaxi
de material plástico, sacolas, sacos, saapanhas. vasilhames, vasilhames para
Termo n° 570.568, de 20-12-1962
acondicionamento, vasos, xicaras, colas Colorado Indústria de Corte e Solda
a frio e colas não incluídos era outras
Limitada
Estado da Guanabara
'classes, para borracha, para costumes,
; marcareis°, para sapateiros, para
vidros. pasta adesiva para correias,
pasta e pedras para afiar, eamera em
pedra, era pai, em disco, em pasta, para eet
moer e desgariar, rebolos, adesivos para
tacos, adesivos para ladrilhos e adesivos para azulejos, anéis, carretéis para
Classe 8
tecelagem e guarnições de material Para distinguir: Aparelhos e arteaatos
plástico para indústria textil
de metal para corte e solda
Termo a° 03.566, de 20-124962
Térnio n.° 570.569,- de 21-12-1962
Coaras Ofco Limitada
•
Domingos Fontes Conierzial Ltda.
São Paulo . São Paulo
-saía

""kaddiscact

:FR3RR0GÂCÃO
DRIBLE
industrie
Brasileira
•

AO

FiLuzziRu
Título

',or11 as

Tèrmo a.' 570:573, de 21-12-1962

Postobrás

Postos Automobilisticos
Brasileiros S.A.
São Paulo

POSTOBRAS
'In d. Breei I et ra

•

-1 901.

-

Tétano n.° 570.579; d e2I42-1962
• Itarega N. S. da Socearo Ltda,
• São Paulo
.(11. So -DO 2OCORRO
%Ando Brasileira,'

Classe 47
Classe 50
C,ombustivels, lubrificantes e substanImpressos
cias e produtos destinados à lubrificação e ao aquecimento a saber: a- car- Têmia n.° 570.580, de 2142-1962
vão mineral, de turfa e vegetal, ceras Agropee.
Comércio e Represe:liaça°.
para iluminação, combusnveis líquidos
Limitada
comprimidos ou não, fluidos de petróSão Paulo
leo, graxas de carros, para correias,
para engrenagens e de plambogina. lenha, lubrificantes, aafta de madeira,
óleo para desearbonização, para aqueSOLOFERTI
cimento e iluminação, petróleo refinado,
11.n d. Bra3j1ej8
querozene e turfa
Classe 2
Têm° n.° 570.5742 de 21-12-1962
Substancias • preparações guiri:dali
Americaritex S.A .Indústria e
usadas na agrienftura, à saber: adubo!,
Comércio Taxai
adubos
artificiais para o sola alcali,
São Paulo
para fins agricolas. bactericidas, cera,
para enxertos. cianazaide de cákba
AM/c:mu
como adubo para o solo, defumadortia
Ind. Brasileira
desinfetantes usados na agricultura
na horticultura, escadas básicas pari
- Classe 22
adubos, essências para exterminar anta
Para distinguir: Fios de algodão, ca- mais e plantas daninhas, extratos de
nhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos, quassia para fins hortacolas, fere/frua
fios de seda natural e rayon para tece- tas para o sola formicida, guano. inata
lagem, para bordar, para costura, td- tifugos, massas para enxertos, pastilhas
cotagem e para crochê, fios e linhas para destruir insetos, preparações para
de toda espécie, fios e linhas para ;les; preservar o solo, preparações para deaca, linhadas de aço para pesca
truir insetos. hervas e plantas daninhas, sais para fins agricolas, sais para
Têrmo n, 57$.575 de 21-12-1962' fins horticolas, substancias quimicaa
'Dezaçaito de Meias " 'Avenida da Luz' para destruir insetos, hervas e plantas
Limitada
daninhas, venenos contra e vermina,

Prorrog ação
Urino na 570.570, de 21-12-1962
Classe 49
Origna Ferreira de Souza
logos, briaquedos, artigos desportivos r
São Paulo
passatenspos, a saber: álbuns para reaorta, e armar, aviões, automóveis
k (arpa, argolas, bercinhos, bonecas. boca
NIG-AXIL •cos, baralhos de cartas, bolas para
. Bresi,leiral
1n4
São Paulo
todos os esportes, brinquedos em forma
'de animais, balões de brinquedo; bilha
Classa 48
•res, brinquedos al£CániCAS, brinquedos Artigos de toucado,. assim como pre',AVENIDA AL L17Z
em fbrina de instrumentos musicais parado higiénico de tóda a espécie para
'brinquedos em forma de armar, brinaxilas, (sovaco do braço)
Ind. Brasi ei ra
quedos de borracha com ou sem asaavio, carrinhos, carrocinhas. caminhões,
Térmo na 570.571, de 2142-1962
Casse 36.
'cartas de lagar, chocalhos, caneleirat
InaMstria Agrícola Tozan S.A.
Meias
.arara esporte, cartões para lOto, cad..
São Paulo
'ilhas de briaquedo, casinhas de armar.
Têrmo n.9 570.576, de 21-12-1962
cadeiras de 1)dr...caiado, carteiras e era
Pedro Bizzarro Júnior
velopes com falhas aera recortar e
/OZ
São Paulo
armar, calçados para bonecos, cordas
índ. Brr. ai lei re
para polar,. clavinas , para tiro ao a!-o,
copos de dado& caixinhas de música.
dados. dardos, rrtscos„ doenrn& esoir.Classe 42
EDITORA
pardais de brinquedo, espingardas de Aguardentes de cana, vinhos, licores,
BRAWLEIP,A
DE
vento, estarminhas para rogar. enícmaas cervejas, vermutes, guinados, rum e
k LIVROS
eagenhos de guerra de brinquedo faz
waisks
•
aSaithos de engomar. ferramentas pa-a
animaia,
figuras
de
aves
e
criantas
Termo n.° 570:572, de 21-12-1%2
Classe
figuras pira iógo de xadrez, fogões e Comercial e Administradora Anilina
Tecia
ionãozialos de taras:ledo& fogos de
Sociedade Anónima
iinebot de roeu), riras wrra capo te.
São Pardo
Termo naa 570.577, de 21-4.-1962
~boa para .3 -CO geti305 para cria aLanche, 1.007 Lida.
çaS., baxr's 1i ibs, Iscas astiflehis
Mo Pardo
para pasta, kilo: de damas, fogos de
ABI MAX
dominó. )ogiss de raquete, linhas para
Brasileira
pesca, luvas para ter, para esgrima.
1007 .
"a iii‘fira azarados de soco, mátcaras camaavaleseas, mesas de babar, de carapeta
In.!t.13raw"...leira
Casse
5
' de roleta, de xadrez. mobílias de brhsquedo, asinlataras de ritensflios domés- /go em bruto, aça preparada vcc
ru,..
ticos, patina, patinetes, piões. petecas. dixe. aça Para Caos, aço Par& adan
ratarmos
prassmiretas para (0.aástica, peças de aço instrumental e rápido, especializem.
' fogos de damas dominó e xadrez, pelo. fa. trabalhados. bronze. bronze de niara
aa 570.578a de 21-12-1962
tas, Manca e cetros ~entoa masa ganes, bronze em pó, e= fio vluarnbo Termo
Boita Saaa Qseatfa Laia.
saia de brinquedo,. pistofas de atirar em tanto ou parcialmente preparados
São Paalo
'
'
Peitas, papagaios de papel, panelinhas cimento metálico, cobalto em bruto ou
tteiebra-cabeçaa, em forma de amar parcialmente trabalhado, couraças, estasacmetes, redes de passa. redes p-asa nha mia bruto ou parcialmente cabarodas. de roletas, revólver de uhado, ferro, ferro maleável, lánaboas de
S.1.17
&quedo, solakdinhas de chumba, ta- meta
/ata°
em
falhas
limalha&
magnéa
f
nv:„ Br yel /eira.
/rateiros para fogosa tacos de Lama elo, metais estampados, loquei, ouro, .1
tambores para crianças, taaburtra
:• . .
farreias para., beinquedos, varas paaa papel de estanha platina, porka de
prata, : 'soldas, tungstênio, zinco
classe' 50
tamboretes, ténis' 'de mesa trans e vias zincas,
• aCithigadaa l ei ainco ato' falhas
•
litaaressos
pesca maioalatea a. 'Sapa-Nas

4n4.

i

venenos para insetos e visgos
contra lagartas

Têrmo n. 570.581. de 21-12-1962
Agropec Comércio e Representações
Limitada
São Fado

•AOROPEC
Brasileira'
Classe 2
Substâncias e preparações quiinica,s
usadas na agricultura, à saber: adubos.
adubos artificiais para a sola tia&
para fins agaccd'as, bactericida& ceras
para enxerto& danamide de cálcio
como adubo para o, sola defumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura. -isaórias básicas para
adubos, essências para exterminar' baleada e pleataa danadas, extratos de
quanta para fiar hortscolas, fertilizantes para a sola formicida, guano, tateai-non. mamas pura enxertos, pastilhas
pare destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para deifruir Insetos,
insetos, hervas e plantas daninha& sais para fins agrtcolas. sais para
Lin& honra:da& substâncias anímicas
para destruir Insetos, larvas e plantai
daninhas. venenos contra e venda&
venenos para insetos e visgos
. contra. lagartas
Têrmo na 570.582, de 21-12-1962
Paanto :Socorra Guarulhaq Ltda.
s• San Paulo
CIVARMFIOS

-

Ind. Braei lei ra

r•

•'• Casse 50 • a' 'a- ••
Itssistnda intata
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Termo n.° 570.583, de 21-12-1962
Mepal Médica Paulista Ltda.
São Paulo
PAL
- Ind,

Térmo n.° 570.590, de 21-12-1962
Wenter Rudolf Siebert
São Paulo
•

•

Brasileira

Classe 10
agulhas para injeção, assentos para enfermos, aparelhos de diatermia, abra-bocas, abaixa-línguas, aparelhos de Raio X, aparelhos de infravermelho, bisturis, cera para articulaçâo, e incrustação, cera colante, dentes
artificiais, dentaduras, espátulas, gesso,'
instrumentos cirúrgicos para operações,
limas para ossos, massas plásticas para
Sins odontológicos, pontes fixas, pontes
móveis, pós artificiais, pincéis para gargantas, preservativos, padiolas, sacos
para gelo, sonda se seringas
hipodérmicas
.:43álgainas,

'armo n.° 570.584, de 21-12-1962
Laboratório Químico Farinaceutico
Bergamo Ltda.
São Paulo
LABORAI ORI O
QUI MIC O
FARMAC muno
BERGAMO LIDÁ,
Nome Comercial
Termo n.° 570.585, de 21-12-1962
Laboratório Químico Farmaceutico
Bergamo Ltda.
São Paulo

LA.HORAT ORI O
QUI MIC O
FARMLC EUTIC O
BERGAMO.
=
Classes: I, 2. 3, 4, 10, 48 e 50
Titulo
Trino a.° 570.586, de 21-12-1962
Manoel Nakashima
São Paulo

FARMACIA
DROGA ...BR OOKLI ,
Classe 3
Titulo
Termo 9 570.587, de 21-12-1962
Lanches Gato Branco Ltda,
São Paulo
(1.

GATO BRANCO
:In 1. Brasileira

leira

, nd . • Bra ai
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce. aço Para tipos, aço para molas.
aça instrumental e rápido, especialmenie trabalhados, bronze, bronze de man
ganés, bronze em pó, em g4o, vhumno
em bruto ou parcialmente preparados.
cimento metálico, cobalto em bruto ou
parcialincnte trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente trabanhado, ferro, ferro maleável, lâminas de
metal, latão em faias batalhas, magné•io, metais estampados, 'igual, ouro,
papel de estanho, platina, poeira de
zinco, prata, soldas, tungstênio, zinco
corrugado e zinco em Folhas
Termos as. 570.591 a 570.592, de
21-12-1962
, Metalúrgica Carvalhinho Ltda,
Suo Paulo

C ARILLII NHO
Ind. Bra si 1 e ira:

• Térmo n.' 570.593, de 21-12-1962
Brascâucila
Comércio e Indastria de
Máquinas e Equipamentos Ltda.
São Paulo

BRASCANDIA
IND. BRASILEIRA

Abril de 1963 1201
Timos as. 570.611 à 570.6l2 de
.(,.
21-12-1962
António dei Lama ''Q
eNtu.
São Paulo
Classes: 14 e 33 rw"
Titulo . de Estabelecimenta(r.
"
Termos as. 570.600 à 570.60Ju de
21-12-1962
Antonio Lopes Balatt
São Paulo
T.A.NO

Classe 16
Artigos da classe
Teria on.° 570.594, de 21-12-1962
Esquadrias Sidney Ltda.
São Paulo

"" Classes lo e 3.3
Titulo
Termo n." 570.602, de 21-1211,1162

Irmãos Vittorazzi
São Paulo
¡ FABRICA

- Térmo n.° 570.588, de 21-12-1962

Indústria e Comércio de Peças para
Automóveis Salvavidas Ltda.
São Paulo

LIAVI DAS
Clcisse 8
Chave de contacto elétrica
Termo n.° 570.589, de 21-12-1962
Calçados Pimpant Ltda.
São Paulo
PIMPAI/1'
Classe 36
Cniçodos para homens, senhoras e

•etlifnças

.f41

DE

Ssrsizos
IND. BRASILEIRA
IND.

VIDRAÇÀRIA
SIO SEBA ST I XO
Classe 14
Titulo de Estabelecimento

Classe 16
Esquagnas de madeira para conarruções

Classe 5
Têrmo n.° 57.595, de 21-12-196 2
Aço em bruto, aço preparado. sao
doce, aço para tipos, aço para Molas, Sociedade Latino Americana de Serviços de Engenharia Ltda.
aço instrumen t al e rápido, especialmenSão Paulo
te trabalhados, bronze. aronze de riangabes, bronze em pó, em Sio, vhumbo
em bruto ou parcialmente preparados.
cimento metálic6, cobalto em bruto ou
parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente trabaabado, ferro, ferro maleável, lâminas de
metal. latão em fõlhas limalhas, magnésio. metais estampados, níquel. ouro.
papel de estanho. platina, poeira de
zinco, prata, soldas, tungstênio, zinci
corrugado e zinco em folhas •
Classe 11
Para distinguir: Ferramentas manuais.
Classe 33
ferragens,cutelaria e pequenos artigos
Titulo de Estabelecimneot
de metal comum, da Indústria e comércio da requerente, a saber: Tarrachas
Termo n.° 570.597, de 21-12-1962
machos para fazer rosca, braçadeiras.
Recuperadora e Beneficiadora de
artigos de metal para janelas, portas.
Resinas Sintéticas Itaqua Ltda.
escadas e cort:nados, afiadores, alaraSilo Paulo
mias, alavancas, alicates. atentiitolias
ancinhos. anéis para chaves, chaveiros
tachas, argolas armações de toldos,
aros, rebites, arruelas, atiçadores azeireiras. laminas e navalhas de barbear,
brocas. buris. bainhas, baldes, bacias,
IND. BRASILEIRA
balmáziosa bicos, ditosas • e ponras de
atacadores para sapatos. bisnagas, rup.
tas. borboktas. botões, puxadores, braClasse 28
ço ,. para cabides e prateleiras canive- Material plástico em folhas, laminados
tes chautradores. cortadores. cravado.
plásticos
cunhas, cabides. cabos, cazamlas.
Têm° n.° •570.598, de 21-12-1962
cadeados. caldeirões, canos e tubos.
Espolio de Geraldo Luiz Neves
cantoneiras, alças, pegadores. puxadores,
São Paulo
cintas para caixotes, coadores, • "Colhes
res. cotovelos, cunhas cuspideiras. des.
cacaddres debruns, dedais, enxós, esf:',S SA SENHORA
cariadores, elos, enxadas, escumadeiras,
APARECI DA.
espú •aitas. estic„do- res, expremedores,
facas facões terramentas cortantes,
perturantes. desbastantes e alisantes,
Classe 16
tomes, furadores fechaduras ferrolhos,
Titulo de Estaoaleciinento
fiadas, fCantas para bolos e para calçados. funis, ganchos, graminhos, abri.
Tèrmo n.° 570.59", d e21-I2-1962
dores de latas jarras, jogos de chaves
AntoniJ mel Lama
de parafusos, laminas e !Olhas .de serra.
São Paulo
limas, lampiões, latas para .comestiveis
para lixo, _charneiras e dobrad,ças
machadinhas, martelo, pequenas. molas.
ferragess para peças de mobiliária,
SANT O ANT OITI O ,
enzéls. escarnadores, punhais. pás. panelas. parafusos', pinos _e contra pinos,
rastelos, Todinhas. roletas, sacarrolhas,
Classe ,,.33
ae
• notes. ferragens para Inalas. tenazes e
• '.1'ituk de Estabeleciesents
torques

EDIFÍCIO
JURUA
ITAQUA

Tênno n.' 570.603, de 21-12-1962
Irmãos VIttorazzi
São Paulo

FABRICA DE
MOVEIS
SEBASTIXO
•

ao

Classe 40 Titulo de Estabelecimento"
Têm° a.° 570.604, de 21-12-196)
Juvenal Rodrigues Prado
São Paulo

FABRICA DE

"V5À1

r s
C OLC/ISE
C E NTENLIII 0 .
Classe 40
iia
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 570.605, de 21 -1 2.-1Pk1
Juvenal Rodrigues Prado
São Poliu)

FkBR1C.A DE
C OLÇ HOE S

csvrENtaio,

aaa
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Tèrmo n.° 570.606, de 21-12-1962
Waldoiniro da Silva aa
São Paulo

sxo Jost

"es,

Classe 50
Impressos

!"
ag

-4.44n44/4,/~444444.4.44.444

1:4-4

Cl;:ne I
Título

Termo n.° 570 607, de 2I-12-92
Waldomiro da Silva
5.'io Paulo
! SIO

-

JOSÉ

Classe 33
Titulo

-4i

Termo n.° 570.608, de 21-12-1962
Irmãos Cauchik
tis
São Paulo
n iii

SX0 PAULO
Classe 33
Tirai ode Pastribeleciment,
•
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?termo 9. 9' 520.60,9. de 21-12-;962 Iresloa Catraia*
São Paulo

Termas as. 570.619 a 510.620. dê
21-12-1962
Antonio Luciano de Castro

São Pauto

I'DEPOSITO
,MATERIÁls
'PARA
CONSTRUCIC
SIO JOIO

SAO PAULO

Classe 40
I. Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 570.61a de 21-12-1962
Cegnercial Morais Pereira Ltda.
as.
st.so Paulo

OSIXO E

D'Or STt

Clasae
Artigoo cte dama

Classe 16
Titulo
Classe 33
rade,
Termo o.° 570. 621, da 21-12-1962
A. Randi
São Paulo

—
Termo na 570.613, de 21-12-1962
; lndastria de Vidaos Sarto Antonio

S(.. A.

Classe 3f.
Titulo

FABRICA.
CALCADOS
RAUDI

BrasileirE
.Casse. la
Artigos da. classe

33
Titulo

Classe

'fasitio a.° 57M-.6114,. de 21-12-196 2
Conzridai
Pa• 13 2rats

Casse 33
Tkalo de Estabelecimento

cl e21-12-1962
tial lã/kat-ais Pereira Ltda .
São Paulo

Titula•

DEPOSITO

Romr,

•••-•••••-•-•"="

Claase
Titule elh• Estabeleça:nem»

-

Tarmo n.° 570-623, d e21-12--1-962/
Nilo Nacarato
São Pa ufo

ao

EZTRM.A. D/Cr.e":571

•

Casse t6

Estabeleaimenta

s'Tanno n.° 570.616a de 21-12-1962
Jorge- (Si Aasad Chainbvá)
Sào Paula
ao :ma

Ind. Braelleira
Classe 15
Artigos da. classe
taa SN>. 617, d. 821-12-1962 .
jisrge Astaaf & Cb.-Mula:1a
São,

T'armo a.* 570.627, dh 21-124967
Móveis ,Douglas Ltda.

DOUr.1LAS
ind. Brasilt-irz..
Cause at:t
Expressão; de Propaganda
Térmo a.° 570.628, de 21-12-1962
Agro-Pecuária Ptogresso Ltda.
San Patilb

I PBOORESSC
Classe 19
Gados
a.°
570.629,
de 21-12-1962
'nana
S. A. Young
São Paulo

PRORROGA.ÇZO

L ge. JORW
Classe 16
Attoos, da classe
Una n.° 570-.618. de 21-174962
Jorge- Assad G Chaiabub
Sao Pauto
sIrk Izet,rz.
, Casse ,se
Artigo. da clamo

INDUSTRIA

,

12007 PARIS
Braelleira,

'Para distaaauir: Sabonetes aálidoa.
easidos. pê, creme. blocos. • bolas,, ema
bão em pasta e em barras, sabão em
bastões paca barba --- cremes para 4)

sassaa e bmbas pinturas em liaraaa pà
ota concretas para coloração doo labioa
caos, sebranaelhas, extratos, loçõets,
pastadas fixadoras para. bigode. tiAtiffle.
ticos • brilhantinas líquidas e concreta*,

aguas de calonia e de toilette, pó de
•arroz.. comprimido* e em tabletes, tiaturas para calselos dentifrício em pó,

bestado. concreto& e em pasta.. sahõea

Termo is.° 570.622. de 21-12-1962
A. Randi
São Paulo

Saio Pa alo

Termo a.° 570-.631, dt 21-12-1962
Cocibra
Beasileira de
Construções Civis
SaSo; Paulo

C OCI SRA.
Brazilirtt

••••n••n•nnn••nnn•••.

Liga:Liada

TaniSo a* 570.634. de 21-12-1'962
DIFIL
Distahartora Franco Brasa
leira de Perfumes S.A.
São Paulo

:asse 44

FA33/C.-1
CALÇALCU

Casse 16
Insígnia

Termo as° 571.630. de 21-12-1962
Confecções M.2.211. Ltda.
São Paulo

(IndelfrL11eira21,

4

I.

Abril de 1963 ;

IRANSILEiR1

Cli:̀ 5Ye 23
Teeádoe dii cedi • gle r4441)

Classe 16

'daria :ridos. rumaras, talco perfumada.

Para distinguir:. — Os seguintes materiais para construções é decorações:
Produtos de base asfaltam. material
Isolante contra frio e calor. tijolos,,
produtos para tornar imperafrabia
,
l zantea
as arnamassas de cimento e cal hidratalica, tubos para concreto. argila, area.

e vigores rara cabelo e pele, &pie
latórios em liquido, pó ou cancretos,
pan;adas, verniz. tabletes,, latas, pastas líquidos e esmaltai pazat limpes*
das tmlias, ágaas de gifina, saahats para
perfumar quarta, err pastilhas, tablete*

•acama ;ema emb a:aumento da, pele,
sharapoo liqtridas p1. asa coacisto, tema,
cus

pedregulho, gesso, estuque. chapas Mn* e em pó. praaracos 'Equídea em pó *
'bates. placas para pavimentação, te- pomadas pra-a svitar o suor, vaseljna
¡ Lhas. estacas, cal telas de metal perta
perfumadia sais paca baitho

construções, postes de concreta canesa.
to, peças ornamentais * cfraento era
•Termo; a s 570..635i. de 21-12-61
Palma Prachaos Alimentícios' Ltda.
gesso para tetos e paredes, lamelas de
Rire Grande do . Norte
metal. madeiras para cousa:façam solei'tas para portas, vigamentos e caibre"
caixilhos, tacos. parquetes, nes:raiavam
/ PALMA PRODUTOS,
janelas. batentes, colunas, balaustres
ÁLIIENTICIO3
'tadrilhos, azulejos, mosaicos. manilhas,
[Dans, lambris, frisos. aortas, porteara
--21
,gracies„ esquadrias, calhas. tabost de
ventilação, luvas de junção, etapas
Nome Ctxuercial
para coberturas, corrimão; ettauturae
Termo a.° 570.636, de 21-12-62
jmetálicas, grades ou talas de arame
Laia> Indústria e Comércio de Ecoespara Sorros ou armações parai
mentos, Eletrônicos Ltda
construções

Silo Nua,'

Termo ir.° 570.632, de 21424962
"Fendi" Indústria de Veatuaraos
Fensininos Ltda.

'V I KINO
¡Iva- 13-rasileisa‘

São Paulo
r
rtd.

Classe .8
Artigos da classe

B.rn ralei ro,

i "Mino n.°' 570.637, de 21-12-62
:"Empa - Empraza Paulista de . Canaltd*
e- de Aplicações 5', A.
Mo Paulo

Classe 36

:Para. distinguir: .aventais, blusas, MUEMPA—EMPREZA
pões. boinas,, botas, baba:aturo/a casaPAULISTA DE.
cos, coletes,. capas.,, chales. cachecol
COMERCIO
E DR
calçados, chapéus, cintas, comfrinaçÕesi
APLI CAÇOES 5/Á.
corpinhos, calças, calções, camixas, cai
;misetas. camisolas, (alaras; ceroulas; cala
NOrne Comercial
'ças de senhoras e de cria:içar, colarinhos,
'cueiros, casacão, denisinds, echarpes.
Temem na° 520.638, da 211.
'fraldas, galochas. gravaras, garros, ja- "Empar Empraza Paulista de Ciemératel
',petas, lizvas; ligas. /eriças; legues,
e de Aplicações Ltda
• mantõs, meias, nsaillots, mantas, arans
São Paulo
'demo, malhas; paletós, palha penhoar.
'peugas, puláveres,. ponches-, peterinas,
.)-Z
P
'polainas, -pijamas, punhos, robe de
tnd. Braelleix•e
'chambre, sobretudba, suspensórios, soutens, tailleurs; toucas , 'e vestidas.
• Clasae 50
Termo . n.°' 570.633; de. 21atial.962'
Artigoss da classeCocibree — Ca'. Brasileiras de
Teriam na' 57.0.639. de 21-12-62
Coastruçães. avia
Onda Cia.. Nacional de Fimdaçõea
São Pau/o,
S.A.
Guanabara:
I C OCIBRA

IL

BA5iI
,CONSTRUC

~4#

Nome Comerdan
_

CINAF.

NACI ONiL "' •

-

Lps. rumakçtlEs 5/1
Nome Comercial

•
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Urino n. 570.651, de 21-12-62
e para lixo, charneiras e dobradiças,
Termo n. $70-651. de 2!-12-62
Tertnos as. 570.640 e 570.641, de
1
machadinhas, martelo, pequenas atolas, Agro-Tratores e Irrigação "Admantina"
Aldielda 'Souza Domingues Lida
21-12-62
,
Ltda.
Cinaf Cia. Nacional de Fundaçõea lerragess para peças de mobiliária,
São Paulo
São Paulo
cinzéis, escamadores, punhais pás, paS. A.
rilAÇOES ALCIOLY
nelas, parafusos, pinos e contra pinos,
rad. Brasileira •
rastelos, rodinhas, roletas, sacarrolhas,
ADAMAJITI Na,
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
and.
Brasileira
[Ind. Brasilein
tesouras
Liasse
Classe 7
Para distinguir: Aventais, blt.sas bleu
Glasse 50
Têrmo a. 570.616, de 18-12-62
sões. boinas, botas. babadouros, cima
Tratores
Art:gos tia classe
Industrial de Roupas Etapa Ltda.
cos, coletes, capas, abales, cachecols
Classe 16
São Paulo
Termo n. 570..652, de 21-12-62
calçado, chapei, cintas, cumbinações
Artigos da classe
"Recoton" Produtos Eletrônicos Ltda. corpinhos. calças. calções, caininan„nms•
.EFPE
São Paulo
Têrmo n. • .570.642, de 21..12-62
misetas, camisolas. caelas, ceroulas. ;ial.
Ind. Brasileira
"Motoimport" Importação e Comércio
ças de senhoras e de crianças, coiarin loa
Ltda.
cueiros, casacão, dominós, echarpes
Glasse 56
Sa.., Paulo
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaPara distinguir: Aventais, blusas. bluqt etas, luvas. álgaa. lanços. leques,
I. :RECOTO 11*
sões, boinas, botas, babadouros, casao/antós. meiam. eatállots, mantos, man.
11:20IISPORI
tad. Brasileira
cos, coletes, capas. abales, cacheCols.
drião, malhas, paletós, palas, penhOr,
Brasileira
calçados, chapéus, cintas, combinações.
penas, .puloveres, ponches, pelerisma
corpinhos, calças, calções, camisas, ca•
pedantes. Impeles, punhas -robe de
Classe 8 .
Classe 21
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
chambre, sobretudos, atzsp.ms6cios, sou.
Para
distinguir:
Aspiradores
de
pó
npa
Motocicletas
ças de senhoras e de crianças, colarinhos, relhosre/hos de
Cima. tal/rena, toucas e ,testidos
.giervação, aparelhos de
cueiros, casacão, dominós, echarpes.,
Têrmo n. 570.643, de 21-12-62
ar
refrigerado
aquecedores,
abat-iours.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, JaTêmno n. 570.655, de 21-12412
Antonio Jor§a Riakallao
cpetas, luvas, ligas. lenços, lagoas. alto-falantes, antenas. • balanças, bate- Barroadiesei Comercial e Importados,
São Paulo
deiras.
bobinas,
binóculos,
bules
elétrimarrais, meias, maillets, mantas, tnan.
Lida.
f,t
&ião, malhas. paletós, palas, penhoar cos, chuveiros. coquetelelras. aparelhos
Saca PPM 10
de
comunicação
interna
campainhas
eléCONDOICENIO
perigas, pirloveres., ponches, palatinas.
t AVICENA.
polainas, pijamas, punhos, robe de tricas. condensadores, chaves elétrica
BApRosDrESEr
chambre, sobretudos, suspensórios, zoa. comuladores; aparelhos clnematográiiClame 33
Vens, :animas, toucas e vestidos • cos. chassis, aparelhos de conrrôle de
som chaves de tomada, discos, diais.
-lane go
Termo n. 570.647. de 21-1242 . enceradeiras espremedores elétricos, estufas. esterilizadorea, fogões, fornos e Para distmgear: Acelzratiores alternada.
Testi] Paulinia
Termo n. 570.644, de 21..12-62
São Paulo
fogareiros elétricos.. aparelhos fotográ- res, anéis de pistão, anéis de esferas
Osvaldo da Silva Moreira
São Paulo
ficos. ferros elétricos, fervedores for- para rolamentos, anéis de filei» para fanos elétricos. frtsfveis filmes revelado cilitar o arnmgere dos motores. amola11,1,111N14
aparelhos
de frerpiencia modulada. fo- brificaddrea, aparelhos para aperfeiçoa!,
IRJO BRASIL;Jend• Brazilelri
miStura
tonibustiveis cit morareis
nOgralos. geladeiras Darrafas térmicas.
, PARAGUAI
intereuptores, isoladores aparelhos de a explosão, anéin de segmento.
Braallaira •
Classe 23
bambas de ar -comp:"Anido. Niachas lahri.
Tecidos em geral, tecidos para tonieca Intercomunicação, ItquidIficadores lâm- ficantes, bambas de circulação
bombas
padas.
aparelhos
de
luz
fluorescentes,
cões ern geral, para tapeçarias e para
de_ cornImetiveis para motor. 2.
lustres,
lentes.
máquinas
de
cortar
e
Classe 32
:meigos de cana e mesa: algodão, alpaProgramas radiofónicos, programas de lazendaa e Meiclos de lã em peças, juta. moer Cirrnr e legumm, máquinas foto. bronzirms blocos de motores cabeçotes
gráficas e cinematográficas. mostrado ' ckibeçoses do cilindro cilindros comtelevisão e revistas
ca, cânhamo, -cetim, are& casimiras. res. micro/emes. óculos. pioravas pa
•
prensares entibia:adores, cambos. cariar
iersey,1
linha,
aylon,
paccapaco,
percaTenrno n. 570.645, de 21-12-62
nelas elétricas, pilhas. plugs, resistén-. ele embreagenn, cartel do encior, -comaSegura S. A. — Ccenércio e Indústria, fina. sane, raiou, seda natural, tecidos das, aparelhos de refrigeraçâo. rádios
p/asticos tecidos impermeáveis e teci- refletores, aparelhos receptores de som. radares, cebos de placas de embreagem,
de Ferragens
culatras fcle cilindros. camisas para ,ca:mdos de pano couro e veludos
São Paulo
sorveteiras, sereias de alarme tomadai. drron. camisas piara cilindros e trilhos,
de corrente, aparelhos de televi4o caixas ele thihrificação. diferencial, dia.
Têrrno n. 570.648. de 21-12-62
aparelhos para telégrafos sern fio. tribuldwes ele 'gasolina. dialtaanut. alisa
Gomes £1 Ferraz
aparelhos transmissores de • saro •neica positivos cie arranque. dinaenos, dispdRiid. Brasileira
SE0 Paulo
discos, ventiladores e válvulas
altivos ignição elétrica para motora,
Classe 11
embreagens. cabrearas, angrenage4
Termo n. 570.653. de 21-12-62
para
maneais, envenagens de crernalhela
Para distinguir: Ferramentas manuais,
Eva
Ori
SANJOLNENSE
ras, eixos de acananda, :direção e traria.
kerrageas,catelaria e pequenos arigoal
São Paulo
(Ind.
'Brasileira
de metal comum, da indústria e comér-1
missão, elevadores hidráulicas engrena,
gens multiplicadores, engrenagens de
cio da requerente, a saber: Tareachai
parafusos sem /irti. *411:trenagens de dis.
e machos para fazer rosca. braçadeiras.
Classe 41
tribuição, filtras de óleo, Pazeiliendo"
artigos de metal para janelas, porias Fubá, farinha de milho, farinha ele manFOTO EV.A.
Ires de lisreidos CO22112UStilqi.M, engrenaescadas e cortinados, aftadores, sidra-, dioca, farinha de rosca, canjica e farinha
:nd.
gens para eixos de tornando das vál.
vas, alavancas, alicates, ai:mata:ias
de trigo
valas e para eixos de Manivelas. gera.
cacinhos. anéis para chaves. chaveiras!
Tèrnio n. 570.649, de 21-12-62
.achas, argolas. arcnações dc toldas'
;dores ds eletricidade, jantas universais
'Classe
Marcenaria e Carpintaria 3 A-Ltda.
para condutos é/água, de máquinas e
aros, -ebites, arruelas, atiçadores asei
São Paulo
teima, !Unirias e navalhas de barbear,
Para distinguir: Lâmpadas incandescen motores injetores siara carburadores,
brecas, buris, bainhas, baldes. titiCial,
ter elétricas de qualquer espécie, lain- lubrificadores centrífugos, niecanismob
.balmázios, bicos, ilhdisel e pontas de
padas e tubos de descarga elétrica, co- impulsionador do diferencial. motora
atacadores para sapatos, bisnagas, piomo sejam: ~Ias -termiõnicas pi-a de combustão, ransitiplicadores molas de
CRS, borboietas. botões, pairara-Ires. S.auso em telefonia, telanrafia, transmis- válvula" ‘Deit,,ers, mancais de Tolete,
ind. trasileifJ
aos para cabides e prateleiras cautve•
são de fotografias, difusão em todas as molas, macacos ele roscas, 3,- parafusot
te; chantradores. cortadores, atacado.
direções (Broadcasting), radio, ilumi- e hidráulicos, magnetes de ignição, maga
rei ambos, cabides. cabos, -caçarolas,
nação, retificaçto, televisão e outras natos para maiores, motores a arida.
cadeados, caldeirões, canos e taSon,
Classe 51
aplicações;
elementos fotodétricos, pi- são, a cominntão Interna e elétrica, pt.
cantoneiras. alças, pegadores. pusadorea,
Impressos
lhas
e
tubos:
tuins de taiocatodo: apa- nhões, platinados para neiculos. pedala
datas para caixotes. ~ores, colhe-, —
de -embreagem planetá.,
relho
para
difusão
(geral) em todas as de alavancas
Tê:mo mu 570.650, de 21-12-62
se., cotovelos, cunhas cuspideiras, desa
de paraftiaas sem fita e de rodas.
direções (Broadcasfang), aparelhos de rias
cacadores, debruns, dedais, corós, es-. Industrial e Utilidades Doméstica,
pistões de motor, aparelhos de consumo
radio, aparelhos de teleVisão, aparelhos de gasolina.
Taube Ltda,
cariadores, elos, enxadas, eactusadeiras,.
reemdtos repulsionadoreit
para
transmissão
de
fotografia,
jogos
São Paulo
espáruias esticadores. expaernadores,
de rolamentos ele rolos. rolameatos,
transmissores
e
receptores
e
dispositifacas. facões, ferramentas meta-atei,
dutores satélites, silenciosoi segmento,
vos pertencentes a tais jogos:: Instru- de pistão, engrenagens e parafusos seu
perfurantes, desbastastes e aluam"
mentos para medida e 4ndicação elétrifoices. furadores, fechaduras, ferrelhos,
eparaderer de' graxas, óleos e et.•
ca em telegra fia e telefonia sem fios; lindro, bichos cre e:Vendas, tubos cozia
fivelas. fôrmas para bolos e para calXnalt• Lea' ell eira
aparelhos
ara
transmissão
da
fotograçados. funis, ganchos. granaiahos, abri&dores 1/exlvets de eirtscilina, válvula,
dores de latas, jarras, fogos de chave*
fias fixas e móveis, especialmente apa- paar motores, -vIralsresaains, velas de
de parafusos. lâminas e Inus de terra,
Classe 50
relhas para tinamisisalto tradleatelefônica ignição para moeres. aresnoinhas, NO.
limas, lampiões. Jatas pare cdortestivela
de- fotografias .
Arpem.
.
roble, váhndaa de aspiração
-

-
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Termo n. 570.656, de 21.-12-62
Com-Lar Comercial de Lltilldadesi
Lar Ltda.
São eseulo

COM-LIR
COMERCIAL Mi
UTILIDADES
DO LIR
Classe
Titulo

•

-Ténno n. 570.657, de 2 1 .12-62 Com-Lar Comercial de Utilidades .lu
Lar Ltda.
São s'au.o

COM-LIR
Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Aspiradores de pó, aparelhosrelhos de gravação, aparelhos de
ar refrigerado, aquecedores. abat-jours,
alto-falantes, antenas, balanças, bate.
delras, bobinas. b.nlicuios. bules ehleri.
cos, chuveiros. coqueteleiras, aparelhos
de comunicação interna campainhas elétricas, condensadores, chaves elétricas,
comutadores, apsielhos cinematográficos. chassis, sparehios de coa:ri:51e de
-. som chaves -de tomada, discos, diais,
• enceradeiras espremedores elétricos, estufas, esterilizadores. toghes, fornos e
fogareiros elétricos, aparelhos fotográficos, ferros elétricos, tervedores, fora
'tos elétricos, fusíveis. filmes revelados.
aparelhos de freqüência modulada, fonógrafos, geladeiras garrafas térmicas
Interruptores, isoladores aparelhos de
intercomunicação, iiquidificadores, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescentes,
lustres. lentes. máquinas de cortar e
moer carne e legumes. máquinas fotográficas e cinematográficas, mostro"
res, microfones. ácidos. pick-ups. pa.
tias, aparelhos de refrigeração, rádios,
refletores, aparelhos receptores de som,
sorveteiras. gaseais de alarme, tomadas
de corrente, aparelhos de televisão
aparelhos para telégrafos seca fio.
aparelhos transmissores de tom, :roca
discos, ventiladores e válvulas

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termos as. 570.661 e 570.652, de
2's-12-62
Empreendimentos e Administração
"Anna" Ltda.
São Paulo

ANNA
rasileiri
Classe 50
Artigos da classe
Classe 33
Artigos da classe

'EMPREENDIMENTQS
E ADITENISTRLÇAP
ANNA I/PDA
Nome Comersial
Tèrmos ris. 570.664 e 570.6h6, de
21-12-62
Empreendimentos e AclaiPiistração
"São José"
São Paulo

ViO JOSÉ

Ind.. Brasilein
Classe 50
Artigos da classe
'Classe 33
Artigos da classe
Termo n. 570.665, de 21-12-62
Empreendimentos e Ad,ninistraçã'o
"São José"
São Paulo

a:PREENDIMENTO2

E ADMINISTRAÇIC
LSIO 3OS2 UDU.'
Nome Comercial

[Ind. Brasileira',

DE CONSTRUCOES

In DÁ.
Nome Cosi oda]

Classe 1 Art;gos da classe
Classe 28
Artigos da classe

Tèrmo n. 570.670, de 21-12-62
Modas "Stelanex" f.,:da.
São Paulo

STELANEX
Ind. Brasileira

:

Classe 16
Artiaos da
Classe 50
Artigos da dasse

FfiGáSTII

• Classe 36
Artigos da classe

Termo n.° 570.678, de 21-12-62
Casa de Frios "Polo Norte" Ltda.
São Paulo
, POLO NORTE

kInd. Brasileirr

Classe 41
Conservas; aves abatidas, laticínios a
frios
• Térino n.9 570 .679, de 21-12-62
Lime Lubrificantes Ltda,
São Paulo

Classe si
Óleos, lubrificantes, gasolina, combustfveis e petróleo refinado

Terrno n.° 570.680, de 21-12-62
SMUSTRIA BRASIIÀIRA,
Lanches Montecarlo Ltda.
São Paulo
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos, aço para molas.
aço instrumental e rápido, especialmenLna. Brasileira,
te trabalhados, bronze. bronze de manem bruto ou parcialmente preparados,
Classe 50
cimento metálico, cobalto em bruto ou
Impressos
parcialmente trabalhado, couraças, estaTermo n.° 570.681, de 21-12-62
nho em bruto ou parcialmente trabaSantense Sociedade de Materials
uhado, ferro, ferro maleável, lâminas de
Elétricos Ltda.
metal. latão em fõlhas limalhas, magnaSão Paulo
sio, metais estampados, níquel, ouro,
papel de estanho. platina, poeira de
zinco, prata, soldas, tungsténio, zinco
SANTESE UM?
corrugado e zinco em fOlhas
IDEIA LIMINOSAI
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas'
lautas batentes, colunas, balaustres.
Classe 8
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas.
Frase de propaganda
forros; lambris, friaos, portas, portões,
grades, esquadrias, calhas, tubos de Termos as. 570.682, 570 . 685, 570.681
ventilação, luvas de junção. chapas
e 570.691, de 21-12-62
para coberturas, corrimão, estruturas
Carlos Verte
metálicas, grades ou telas de arame
São Paulo
para Sorros ou armações para
construções
URRE

moesumw

Termo n. 570.674, de 21-12-62
Auto Acessórios "A Ingleza" Ltda.
São Paulo
A INGLEZA
Ind. Brasileira

•

Classe 21
Peças para veículos
Vali° n.° 570.675, de 21-12-62
Silva Ltd?
Campagnoli
São Paulo

CAMPAGNOLI
Ind. Brasilelra

r SANT0 ANT0NIO
' Classe 32
Artigos da classe

Abris de 1963

LINS
,r.Ind. Brasileira]

Termo a.' 570.676, de 21-12-62
Auto Acessórios Coral Ltda,
Paraná

Ind. Brasileira

COMBRASIL
Ind. Brasileira

Termo n. 570.672, de 21-12-62
Aços Fagersta Ltda .

Classe 36
Chinelos, sandálias e sapatos

21-12-62
Combrasil
Ccrisrcial Brasiteira de
Representações e 15.4at erials da Construs
ções Ltda.
São Paulo
,

Classe' 36
Insígnia comercial

Termo n. 570.669, de 21.12-62
Gráfica Santo Antonio Ltda,
São Paulo

Térmos as. 570.659 e 570.66C, de

ess-

BELA VIMA
Ind. Brasileird

Termo n. 570.663, de 21-12-62
Empreendimentos e Adml&stração
"Anna" Ltda.
São Paulo

Termos ris. 570.667 e 570.668 de
•
21-12-62
Aracol Indústria e Ccrnércio de AdesiTermo a. 570.653, de 21-12-62
--vos Ltda.
Combrasil
Ceou:ciai .3:asileira de
São Paulo
Representações e Matarials de Construções Ltda.
-COLAUTC
São Paulo

C OMBRASI L
COWCI.kL
BRASILEIRA 1E._
REPRESENT.CuES
E RATERIA -

Termo a. 570.671, de 21.12 - 62
Comércio de Roupas Feitas "Bela
Vista" Ltda.
São Paulo

•

CORAL
Ind. Brasitelr
-s
Classe 21
Peças para veículos •
Termo n.° 570.677, de 21-12-62
Casa Central Sudoeste Ltda.
Paraná_

CENTRAL SUDOESTE
Judo Brasileira
Classe 11
.r . Botões, alfinetes e armarinho,

cnd. orasileira'

Classe 11
Ferragens em geral: Arpões, ancinho
arrebites, argolas, arruelas, abridores de
lateas armações de metal arames lisos e
farpados, arpões de carregar, arames
metálicos, bola de aço, almotolias, cadeados correntes chaves, cremones caixas de metal para portões, colunas, canos de metal, cabeçotes, carreetollhas.
cabos de metal, chuveiros comuns, crivos, cruzetas, curvas, catracas, chaminés, de metal campainhas caixas d'ágtia
para aparelhos sanitários, estacas, pequenas fechaduras, chapas, centro de
mesa, distintivos dobradiças, esferas, esguichos. extensões, ferragens para aparelhos de bidês facas, canos, fivelas, fechos para malas e pastas: 4echos de sesurança para portas e janelas, ferrolhos,
ferrolhos, ferragens para aparelhos de
bidés, frisos, ganchos, guarnições de
metal para banheiros e bidês, guarnições de metal, ganchos para quadrces
grampos para emendas de correias.
guarnições de metal para máquinas, gro
zas, grampos para andaimes, curvas de
refórço, , grelhas. lacke)es letras e números de metal, luvas para bombas cfágua morsas, . marretas, malhos, matrizes, martelos, molas para portas, telas
metálicas, , tubos de metal, maçanetas.
machadinhas, molas de vae e vem, aiolias para cadeiras giratórias, matrizes.

porta-toalhas, presilhas para malas e
I pasta, pregos. pr'afiisos, • porcas, 'betachave,' rotetores . para calçados; placas.
I posteW de Metal. pilares, PeqUelnos, Nets, s,„s
..;
s
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feiras, roldanas. ralos para pias, raspadeiras,-sacarrolhas, sifões, suportes, soadas, tenazes, te/as de arame, tesouras,
trilhos para portas de correr, torneiras.
trincos, tanques de metal, trilhos para.
• Cevadores, tubos, tubos conduite, tubos
encanamentos tranquetas, tubos de aço
Soldados sem costura, uniões, tubos de
metal e Mos
Classe 17
Carimbos
Classe 5
Aço, alacan, alumínio, bronze, chumbo,
cobre, latão, ferro, estanho, !ligue] e
zinco
Classe 25
Arvores de natal, bibelota, baias para
enfeites de árvores de natal, cartas
geográficas, cartões postais, cartazes.
displaya, desenhos artisticos, desenhos,
decalcomania para tecidos, estátuas estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos, testares Sotogranas, frutas de louça, figuras para
enfeitess bolo de aniverssarlos, batizados, casamentos e outros quaisquer comemorações, gravuras, imagens, letreiros, manequins, maquetas, obras artistltas obras-de pintura, painéis e cartazes
para decorações e para exposiçáo projetos, mostruários de mercadorias diversas e para propagandas, suportes ardaticos para vitrines, estatuetas para
adornos e para fins artísticos,
taboletas
Tórnio 11.9 570.683, de 21-12-62
Bar e Restaurante No* Ltda.
São Paulo

•

!los

Ind. Brasileira
Uasse 50
Impressos

Termo n.9 570.684, de 21..12-62
Atelier Hanka Artes Gráficas Ltda.
São Paulo

HANKA
Ina.Braelleira
Classe 36
Aros para guardanapos de papel
aalutinados, Atuns (em branco), álbuns
para retratos e autóarafos; balões (exceto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para calculo*,
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas; cadernos de acrever, capas para documentos, carteiras
para cigarros, ealads de tipografia de
papel ou papelão. cápsulas de papel.
caixas de papelão, cadernetas cadernos caixas de cartão. caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas, contata. cartolina cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco. cartuahos
de cartolina, chapas planegraacas, cadernos de lembranças. carretéis de papelão; envelopes envailucnas para cha.
rata de 'papel, encadernação de papel
ou papelâce ettiquetas; fólhas
b5lhas de celulose; guardanapos:. livros
náo impressos. livros fiscais., livaos de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papei.
nos. papéis de estanho e de alurninio.
papéis sem impressa°, papais em branco
° para impressão, papais fantasia, menos
para 1c-ar paredes papai altaaau poro
;ou sem pauta, 'papal ; crepon, PP) le.
seda. papel impermaavel, papal epaabo
.biná para irripresspo, papel encerado.,
apcl , t)19 1:éPiCQ' PaPei italaertarAacl
para copiar, papel para desenhos, pa-
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pel para embrulho Impermeabilizado,
pape) para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos, papel celofane,
absorvente, papel para embrulhar ta
baco, papelão; recipientsa de papel, rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais de cartão,
papel celulose, papel de linho. papel
tubetes de papel
Térzno n.9 570.686, de 21-12-62
"Llverpoor — Mercantil e Administradora Ltda.
Sã.o

talo

InE Bras/1'01ra
Classe 50
Impressos
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calçados, chapéus, cintas, combinações.
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
ças de senhoras e de crianças. colarinhos%
cueiros, casacão, dominais, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros,
c,uetas, luvas, ligas, lenços, leques,
manhas, meias, anaillots, mantas, man.
drião, malhas, paletós, palas penhoan
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas punhos. robe de
Chambre, sobretudos, suspens6rios. sou.
tiens; tailleurs, toucas e vestidos
Termo na 570.692, de 21-12-62
Frigorifico Sanjoanense Leda,
São Paulo

SAI/SOA/4E2MS
Brasileira
Classe 19
Aves e ovos

reato n.9 570.688, de 21-12-62
Resfihra Indústria e Comércio de Realduos Ltda.
São Paulo

Termo n.9 570.693, de 21.-12-62
rundição Americana Lida.

RESFIBRA
.tnd. Brasileira

AMERICANA
índ. Brasileira

Sf:t3

Paulo

beadores elétricos, condicionadora de
ou autos-áticos de voltagem, exausta
reg, eatintores de incêndio, estufas, fogões à lenha, à gás. elétricos ou a
carerozene, gravadores de som e de imagens, Isqueiros, irradiadores ele 'Tio ou
calor, lavadoras de pratos e til/seres,
lavadoras de roupas, máquinas de lavar roupas, máquinas de secar e passar
roupas, tnicrotones, refrigeradores domésticos, comerciais e industriais resistências elétricas, resfriadores, relays
l relésj, reguladores de voltagem, refrigeradores a compressão e absorção.
sorveteiras elétricas, transformadores' de
voltagem, termostatos, torneiras de
compressão, ventiladores elétricos domésticos, comerciais e industrias
Tarmo n. 9 570.697, de 21-12-1962
Ka la Fer Comercial Ltda.
São Paulo

KAT-FER
IND.. 'BRASILEIRA

Classe 5
1hr
Classe 4
Algodão bruto, preparado. areias. argi- Aço, alpaca, altuninio, bronze. chumbo,
Classe 50
la. asbestos, as calto cai bruto, azeviche. cobre, latão, ferro, estanho, níquel e
linpras•os em g n-al
zinco
betume em bruto ou parcialmente trabalhado, borracha bruta para uso na In
Tèrm o n.° 570.698, de 21-12-1962
Tarmo na 570.694, de 21a12-62
das.tria, recuperada ou refugos, breu, Sortia Maria Agricultura, Importação e
Fernando Alesso
Cia. Lida .„
cabelos em bruta cana de açúcar ou
Exportação, Imobiliária S. A.
São Paulo
da India, cachaça, cascas de vegetais
&I) Paulo
em bruto ou parcialmente preparadas.
SONIA
caras para fins industriais, cochicida.
corantes não minerais, para indústria,
AGRICULTURA
MUNIU
tortiça em bruto, crina diateaatte em
, TRCYJOBRECI
IMPORTAÇXO E
bruto, enxofre cai bastões, espessantes
EXPORTAÇÃO,
Caiaras 6, 8 e 21
vegetais, estealite, esponjas, fibras er
MOBILIARIA S.A.
Titulo de E.stabe lecinien to
bruto para indüstria, gelo, gesso, poma
para uso na indústria, pordura para
Nome Comercial
Termo ra ll 570.699, de .21-12-1962
aso na indústria, grafite, granito em
Artefato- do Cimento Alto Ypiranga
bruto, guaraná em bruto, guta-pereha
Térmo n.9 570.695, de 21-12-62
Limitada
para uso na indústria, hervas era bruto.
"Vipe" Indústria Mecânica Ltda.
Pararn
Juta em bruto, lãs em bruto, lãs de
São P.a,
escória, linho bruto ou parcialmente amparado. madeirsa em bruto, malte par-, A.vro YPIRANGL
cialmente preparado. marfim em bruto,
Ind. Brasileira
minérios em bruto, oleina, óleos essênIClasse 16
cias, óleos de linhaça em bruto. assoa
ri fatos de cimento para coustruaões
em bruto ou parcialmente trabalhados,
paina em bruto ou parcialmente prepa
I Termos os. 570.700 à 570.706, de
rada, parafina. pedras calcáreas em ora21-12-1962
tu. pedras preciosas em bruto, penas
INDUSTRIA BRASILEIRA
Polyfarina S.A. Comércio e Indústria
em bruto, penugem, polpa de rnadeavi •
de Produtos Químicos e Farmacêuticos
re-siduois vegetais resinas, sebo para I
Classe 5
São Paulo
fins Industriais, seda natural ou anda
ciai em bruto, sementeis para tina ladina Aço, alpaca. altanaria bronze, chumbo.
aohre, latao, ferro. gaza, estanho, roque/
triais
e zinco

xuri

To na 570.689, de 21.1242
Comércio de Aparelhos Eletro-Dornésticos Loredan Ltda.
S ao Paulo

uviaNI

Tararia n.9 570.696 de 21-12-62
Kyuden Eletrônica Ltda.
São Paulo
n

LORBDAN
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo a.° 570.690, de 21-12-62
Companhia Mercantil e Avicola São
São Paalo
•
SiO FRANCISCO

KYUDEN
IND. BRASILEIRA

Clame 8.
Aparelhos de ar refrigerado e condi.
• •
diodos, aparelhos fotográficos, acetvIe
Franciico
dores automáticos, aparelhos deteriliClasse 36
Para distliagnizz Avéntais. blusas, bit!. :adores, alto 'falantes e amplificadores
aões,a,boinas, ;botara., babadouro*, casa- de som, bebedouros de agua refrigeracos, coletes, capas, abales cachecols dos, balcões frigorificas, balanças, .bar-

Ind. Brasileirg,

Classe 39
Para cliatintattirs Artefatos de borracha,
artefatos de borracha para veiculo*,
'artefatos de borracha não incluídos em
outras classes: Arruelas, argolas amo,' tecedora, assentos para cadeiras. bm.
radas para aros, batentes de cofre,
buchas de estabilizados., buchas de
finnelo, batente de porta, batente de
auaís, bicoe'para mamadeiras braçadeiras., bocais. bases para telefones,
borrachas ,4.para, ;carrinhos indústriata.
borracha para amortecedores, bainhas
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de borracha para récleam cochieu de Classe 45
Termo n.° 570.709, de 21-12-1962
Termos na. 570.713 à 570.714, de
'cultor, câmaras de ar. chupetas, (ar. Bulboti
//estaca o- ura, cogumelos, lega- Distribuidora de Bebidas e Representa21-12-1962
. Uca massiços de borracha, cabos para mlnosas, mudas de plantas, sementes
ções "Cruzeiro do Sul" Ltda,
Plastifou
S.A.
Plásticos e DerivadoN
Ferramentas, chuveiros, calços de borem geral
São Paulo
(Prorrogação)
,
racha, chapas de centros de mesa, corClasse 46
São Paulo
dai de borracha cápsulas de borracha Alvejantes, amidos, anil, água de lavapara centro de mesa, calços de borra- deira. água sanitária, cera paia soalhos.
claa para máquinas, caros de it 'rem, detergintes, esponja de aço, fósforos,
,
dia. para freios. dedeiras, desentupidal. lixívia, lã de aço, pomadas para calaaseptaamot.
ac. alawui
riu, discos para mesa, descanso para çados, palha de aço, preparados para
PRORROGAÇNT
pratos, encostos, êmbolos, esguichos es- polir e limpar madeiras, vidros, metais
trados esponjas de borracha em que- e objetos, panos para polir e vaia lim6:Mato para torneiras. fios de borra- peza, Panos de .esmeril e material abrak'aã,
cha lisos, fórmas de borracha. guariii- sivo empregado na limpeza de metais e
„,
-- 6es para móveis, guarnições de bar. objetos, sabões em geral e saponaceos,
facha para automóveis, guarnições para
valplos, lancheiras para escolares lá velas e velas a base de átearina,
minas para borracha para degraus. lis- sabões em pó, em flocos, espon tas ee
limpeza
tas de borracha para janelas e paar
Classe 14
portas. lençóis de borracha, tnanóplas •
maçanetas, protetores para para-Jornas Vidro comum„ laminado, trabalhado em
protetores de para-choques, pedal do as as formas e preparos; vidro crisClasse 42
acelerador. pedal de partida, petas para tal para todos os fins, ampolas, cubeAguardente de cana
paliteias
tas,
cadinhos,
cântaros,
cálices,
ticos.
pont
Classe 14
businas. pratinhos, pneumá
de borracha para bengalas e muletas. ros, pdtes, copos, almofadas, frascos,
Termo n.° 570.710, de 21-12-1962
Artigos da classe
todas tnassiças, rodiztos. revestimentos hastes, varetas e xícaras
Americantex S.A.
(Prorrogação)
Indastria e
de borracha, rodas de borracha para
Comércio Textil
Classe 25
Termo n.° 570.707, de 21-12-1962
móveis, sanfona- do vácuo, suporte de
Artigos da classe
São Paulo
"Repanac"
Representação
de
Papéis
motor, sapatas do pedal de breque e deNacionais Ltda.
a tambraio e isolador, suportes, senil.
Termos as. 570.717 à 570.726, ck
São Paulo
pneumáticos, suportes de câmbio, san21-12-1962
1AblEDICANTE1
fona de partida saltos s011as e solados
Plastlfon S.A. Plásticos e Derivados
REPANAC
Brasile/rã
*
111d
de borracha. uurdinas de borracha para
São Paulo
aplicação aos fios telegráficos e tele(Prorrogação)
fónicos, travadores de porta. tigelas,
Classe 38
Classe 23
Classe 23
tubos, tampas de borracha para conta- Aros para guardanamas de papel Tecidos eia geral, tecidos para confecArtigos da classe
gotas, tinas de borracha para elaboração aglutinados. áluns (em bransca állauns ções em geral, para tapeçarias e para
(Prorrogação)
de substancias químicas
para retratos e autógrafos; balões (ex- artigos de cama e mesa: Algodão, aClasse 49
ceto •para brinquedos) blocos para calanto, caroá, fazendas e tecidos de
•
Artigos da classe
Classe 2
correspondência, blocos para cálculos, lã era peças, juta, linho, paco-paco,
(Prorrogação)
Substâncias e preparações gulaacas blocos para anotações. bobinas. brochu- ramy, rayon, seda natural, tecidos imClasse 40
usadas na agricultura, à saber: adubas ras não impressas; cadernos de escre- permeáveis e tecidos de pano couro
Artigos da classe
adubos artificiais para o solo, álcalis ver, capas para documentos, carteiras
(Prorrogação)
para fins agricolas. bactericidas, ceras para cigarros, calcos de tipografia de
Têrnto n.9 570.711, de 21-12-1962
Classe 39
paits enxertos clanamide de calda papel ou papelão, cápsulas de papel,
Don Daniel Magazine Ltda.
Artigos da classe
' como adubo para o solo, defiunadores, caixas de papelão. cadernetas cader' São Paulo
(Prorrogação)
dáinfetantes usados na agricultura e nos caixas de cartão, caixas para paClasse 44
' a ' horticultura, escórias básicas mira pelaria, cartões de visitas, cartões aoArtigos da classe
'adubos, essências para exterminar ani- marciais, ,cartões índices. contata car(Prorrogação)
DON DANIEL
mais e plantas daninhas, extratos da tolina. cadernos de papel melimetrado
Classe 24
;Nd*
Bra
el.
1
eira
guassia para fins hortícolas, fertilizar, e em branco para desenho, cadernos
Artigos da classe
tez para o solo. formicida, guano, tnse escolares, cartões em branco, cartuchos
(Prorrogação)
Classe 36
tifugos, massas para enxertos, pastilhas de cartolina, chapas planegra cticas, caClasse 22
para destruir insetos, preparações para dernos de lembranças. carretéis de paArtigos da classe
• preservar o solo, preparações para das pelão: envelopes, envólucros para cha- Para distinguir: Aventais, blusas, blaa
(Prorrogação)
fruir insetos, hervas e plantas dant rutos de papel, encadernacão de papel sões, boinas, botas, babadouros, casaClasse 17
alias. sais para-fins agrícolas, sais para ou papelão, ettiquetas; fôlhas indicas cos, coletes, capas, chatas, cachecols,
Artigos
da alasse
calçados,
chapéus,
cintas,
combinações,
fins horticolas. substâncias químicas félhas de celalos
" e; guardanapos; livros corpinhos, calças, calções, camisas, ca(Prorrogação)
para destruir Insetos, hervas e plantas
Classe 12
daninhas. venenos contra e verinala. não impressos, livros fiscais, livros de misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, calArtigos da classe
contabilidade; inata-borrão; ornamentos ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
• venenos para insetos e visgos
de_ papel transparente; pratos, papa- cueiros, casacão, dominós, echarpes,
contra lagartas
Termos na. 570.715 à 570.716, de
nos, papéis de estanho e de alumínio, fraldas, galochas, gravatas, gorros, Ja21-12-1962
quetas,
luvas,
ligas,
lenços,
leques,
Classe
papéis sem impressão, papéis em branco mantas, meias, maillots, mantas, man-, Fábrica de Móveis ltelo Brasileira
para impressão, papéis fantasia, menos drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
Limitada
Arados em geral, água raz, água
para forrar paredes. papel almaço com peugas, pulaveres, ponches, pelerinas,
Bahia
genada, álcoois, aiumen, aluminto
ou sem pauta, papel crepon, papei de
pó para pintura, alvaiade, amoniaco, seda, papel impermeável, papel em bo- polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
anti-corrosivos químicos, arsênico, azul
b para impressão, papel encerado.
tiems, tailleurs, toucas e vestidos
ULA
da Prússia azul ultramar, carbonatos bina
papel higiênico. papel impermeável
,em geral, charão. cloretos em geral, para copiar, papel para desenhos, paTermo n.° 570.712, de 21-12-1962
Dia. Brasileira
corantes, creosoto para indústria,
Lysandro de Campos Salles
solventes, esmaltes esmalias quanicas, pel para embrulho impermeabilizado,
São Paulo
Classe 40
esfenol e seus derivados, fumo negro papel para encadernar, papel para
Artigos da classe
para aplicação em pinturas. glicerina cravar, papel para imprimir. papel paClasse 34
rafina para ali/nu/hos, papel celofane,
para aplicaçao industrial, hidratos.
Artigos da classe
drogênio, hidroquinina, hidrosulfitos. papel celulose, papel de linho, papel
ioduretos. laca, magnésio, materiais co- absorvente, papel para embrulhar taTermo ma 570.727, de 21-12-1962
rantes e descorantas. nitratos, oxigenio, baco, papelão; recipientes de papel, roFinanciamento —
Pahreufinan S . A.
potassa, potássio de skdio, preparados setas de papel, rótulos de papel, rolos
.Crédito —• Investimento
LYSANDROL
quimicos usados em Ido oratórios foto de papel transparente, sacos de papel.
São Paulo
gráficos,- produtos guNicos para tirar serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetea de papel
etianchas, produtos químicos para paitura, reveladores fotográficos, sais qui
.1114D. DRIOLEtRA
Taram .n.9 570.708, de 21-12-1962
PILBREIIFINAN SM.
micos, usados nas Indústrias, solução
Hotel
Mayer
Ltda.
para pratear, solutos, soluções químicas
PINANCIAIIENTO
São
Paulo
_
para pintura e fotográfica, solventes,
MITO
Classe 46
stilIatos, sulfitos, tinias, tintas
11A.YER"
fivEsTIMSYrtn,
em pó e sólidas, untas preparadas para
/
1•nn•••n••n•ffil
Produto álquldo para limpeza de mevulcanizar, tintas nata uso na Indástrla
tala, vidros em geral, jóias, louças,
Classe 41
o na arquitetura, vernizes, vernfzei
/alome CoMercial
faiança e porcelana
Substâncias alimentícias
quimicos e zinco

ESTRELAS
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Termo n.• 570.728, de" 21-12-1962.
Financiamento —
Pabreufinan S.A.
Investimento
Crédito
São Paulo

PaltEMNilt
Bragileira'
Casse 50
ta-negues; faturas, folhinhas, notas promissórias, etiquetas, cartazes, impressos,
I
letras de câmbio e rótulos
Termo 0.9 570.729, de .21-12-1962'
indústria e
Seimitsu Eletrônica
Comércio Ltda.
São Paula

StIMIT5111
Ind.. Brasileira,

_

Classe 8
Aparelhos de rádio e televisa°, válvulas
eletrônicas, lâmpadas, liquidificadores e
toca-discos
Termo n.° 570.730, de 21-12-1962
Tramon Indústria e Comarcio. S.A.
São Paulo

-1,11ORROGAÇAC.
TRIANON
Indastria Brasileira
Classe 16
Azulejos, blocos de pedra, caixas de'
cimento, cal, concreto, cimento. combiançõea de concreto, cornijas de madeira: drenos, esquadrias, esats, estruturas de ferro para telhados eu) construções, folhas de metal. cimento e asbettos. impermeabilizantes, isolantes amasticos e tércn:cos, ladrilhos, manilhas de
barro, mármore (imitação), mosaicos.
paraleleppédes, pedras, pilastras. pisai. partas. pranchas de substancias minerais ou vegetais, soleiras, tanques. telhas de barro, ferro e vidro, telhas de
todos os tipos tijolos. vidro para adorno (artigos esses empregados exalas'.
vamerre tpara construção)
Trmo n.9 570.731, de 21-12-1962
Empresa Paladar S.A. Industrial,
Comercial e Importadora São Paulo

PRORROGNçÃo

ryousrRti
. Classe 41
Akaeta iras, aletria. ano aspargoa,
açucar, .alimentos para .tomas,
amendoim ameixas. anindoi)S, araruta,
arroz, atum. fivela, ave!', azeite, arei.
tonas; banha bacalhau, lias atat,, balas
biscoitos beenhons. bolachas:. baunilha;
café em pó e em grão, :mansão, canela
em pau r em pai •casati carnes. chá,
caramalo*. aa aan!ates, acaiteltol cravo
reais ce.,1
de leira,: , remes
a Paa utic
cumpotds,• cansaca, coalhadas, castanha cebola condi_
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brocas, bigornas, baixelas, bandejas,
bacias, baldes, bombonieres; bridões
para animais, ides. bebedoures, bolas
cie aço, colheres pala pedreiros, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para portões, chaves, Mamona; anzóis,
arcos de pua, chaves de paratusos, calotas, conexões para encanamentos,
caixas de metal, chaves de tenda, chaves inglesas, cabeções. canecas, copos,
cachepots, centros de mesa, coqueteleiras, caixas para acondicionamento de
alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas,. cuscuzeiros;
coadores, colheres, cavadeiras, canos de
escape de metal, catracas, corta arames,
cadinhos, carretilhas, cabos de metal,
chuveiros comuns, crivos, cruzetas, curvas, curvas de reforço, calibradoras,
:anos, canos, chaves de boca. chaminés
se' para talheres, dobradiças, enxadas,
de metal, canivetes, distintivos, descanesferas, engates, esguichos, enfeites para
arreios e enfeites para automóveis, estribos, espumadeiras, xtensões. enxadiabas. enxós, esporas, engrenagens; botões de Metal folhas de meta/ que envolve ma molas e protege contra o pó
e ferrugem, folhas de metal que protege as molas contra o pó e ferrugem,
formõzs, ferros de cortar capim, ferroTermo n." 570.732, de 21-12-1962
lhos, lacas, facões, fechaduras, fugis;
Cerâmica Sul Americana S.A.
tôrtnas para doces, e bolos, frigideiras,
São Paulo
fruteiras, fivelas e fechos para malas
e pastas, freios (para animais), ferragens para aparelhos de bidês, ferradaPRO RROGAÇ ÃO
ras para aramais, frisos. fôrmas. ferragens para tetos de cabine de caminhões,
foices, fechos de segurança para portas. e janelas. enxadões, guarnições
de metal, grelhas, garfos, ganchos parn
quadros, grampos Para emendas de
aorreias. guarnições de Metal para nuaquinas, guarnições de metal para ba.
abeiro!) e bidês, grosas, grampos para
andaimes, jarras, limas, lâminas para
barbear, licoreiros, latas de lixo, letras
INCW3TRIA BRASILEIRA_
e números de metal, litnatties. leiteiras,
ladrões e espalhadores para mictórios,
levantador para vidros de caminhões,
Classe lb
Produtos usados na sconsti. eçoes em ge- automóveis e para velculos em geral
ral: — Tubos, ladrilhos, tijolos de qual- luvas para bombas d'água, 1111-ms de mequer formato, refratários ou não, peças tal rosqueada para unir as partes late.
pré-moldadas de qualquer formato fa- tais do eixo, malhos, machadinhas
bricados com cimento ou outros agia- molas para portas, martelos; marretas.
lucrados fabricados para fins de cons- marmitas, maçanetas. molas de vae e
truções, massa srea-atárias, isolantes, vem, molas Para rodas, martelos para
telhas, lages, lastras, mosaicos, pasta. cosinhas, morsas, mancais para rodas,
lhas, ladrilhos, azulejos, tacos, areia, molas para cadeiras giratórias, matrizes.
cimento, cal, argila, pedregulho, chapas, navalhas para barbear, puas, pás, pica.
Isolantes, estuque, placas para paviman- retas, pregos, picões, ponteiras, parafutação peças ornamentais de cimanto ou sos, porcas, pratos, porta-gelo, porta.
gesso, Manilhas, chapas para cobertu- pão, porta-joias, porta-frios, paliteiros
ras, caixas dágua de cimento,, curvas de podões, porta-chaves, potes, protetores
calçados, porta-copos, P eças Para
cimento, pedestais para construções, para
amortecedores de choques, peças para
placas, cerâmicas para forros e telas caixa de direção, peças para bielas
cerâmicas
peças para barra de tensão, pinos
cacau-mos para veículos (pivt5), peças
Termo n.° '570.733, de 21-12-1962
paaa mecanismo e partida. tças para
Arainificio Vidal S.A.
ponta de eixo dianteiro, panelas, porta.
São Paulo
toalhas, postes de metal. pinos. pinos
de direção. pinos de molas, parafusos
• PRORROGAÇÃO
pernas trincos, tubos para encanaste/suas terminais para barra de tensão
verrumas, válvulas sanitárias para clescarga automáticas nas sentilhas casos.
embalagens de metal

Têrrao
•
n.° 570.735; de 21 - 12 - 1962
Theoto S.A. Indiístria e' Comércio
- São Paulo

mentos para afinie..toa colorantes,
chouriços, dende, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, - fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cria,talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, -grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro; mas..
soa alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tccnate, mel e melado, mate, masa
sas para mingaus, molhos, moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos comestiveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, "pós para
Miam, pickles, peixes, presuntos, patês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salines sopas enlatadas, sorvetes: sucos de *anate e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de an,mais e aves, torrões, toucl-•
cinho; vinagre

- Classe II

Para isi',.guirr Ferragens -e /arramem.
tas de sócia espécie, cutelaria em gsfral
e outros artigos de metal. não
cr- outras classes: acess5:los para 11+1
cubos, alicates, alicates cortantes. anci
nhos, alavancas. arrebites. arruelas: afgolas aldravaaa armações de metal
,ahricinras de latas arames lisos e far.
pados apaaellsOs de- chi' e eafé»atsa
:deisan a *Net-Si-Orais "almátolianarpries.
'arpões dei afietegar,; arebtrle serra:

'^12—
iferini- á"6-70-0

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 26

Palitos
Tirmo a.° 570.736, de 21-12-1962
Fabrique Des Montres Vulcain'tt
c tudio S . A . LaChauxlde-Fcds'
Suiça
46,4
OR ORROGAÇÃO,

;

Classe 8
Relógios cronômetros e despertados
Termo n.° 570.737, de 21-12-192l
Confecções Analisa Modas Infarif2
Limitada
São Paulo
•• ais]

PROD.ROCAÇA0
ANELISA
Indaatria 13raei1eira
t

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, roja,
sões, boinas, botas, babadouros, çanar
cos, coletes, capas, chales, cachedóls,
calçados, chapéus, cintas, combinaNs,
corpinhos, calças, calções, camisas, 'camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, Cala
ças de senhoras e de crianças, colaalifhÕ4
cueiros, casacão, dominós, achai:Peai
fra/das, galochas, gravatas, gorros,' las
queras, luvas, ligas, lenços, leque
mantôs, meias, ominou, mantas, mana
cátio, malhas. paletós, palas, penhnar,
peugas, ,puloveres, ponches, pelerints,
polainas, pijamas, punhos. robe ..de
chambre,' sobretudos, suspensórios, sou.
tiens, taillours. toucas e vestidosa'.
Termo n.° 570.738, de 21-12-196r
;
Bugre — Representações e Consigna.
ções Ltda.
São Paulc
BITORE-RWRESETTAÇõEs

cousrmighEs LTIVI,
Nome Civil

.1

Termo n.° 570.739 de 21- 12-1962".1"Ene-Te"
Empresa Negociadora "de
.CY
Terrenos Ltda
SãO PatITO

ENE—TE

!et.

,ossl
,év
l`P•V

• Class.? 50 ""
• Impresso sem. gera.

ioa

. Termo , n.9 . 570 .740, d e2 1 -12-196i.',44•
jos
Adverlislng, Serviços Técnicr,ts
•da Propaganda
• f'aulc • •
aana

PRORROGASk.

.79B-AIVERTISIN a ,

CHR/11 •

-A CADEIRA DA MAM
salasses: 26 e 40
Sinal de Propaganda

inS

'

Termo ri.' 570. 734, de 21-12-1962
Paula Strausz
- São Paul,'

DNER

.1

1

SERVIÇOS TÉCNICOS Lik
l'ROPAOANrã LTDA. •
Netine Cistuerciai

1268

Quartateira

ir

Termo n.9 570.741, de 21-12- •962
Pastificio Avenida Ltda.
Rio Grande do Sul

DJARIO OFICIAL
Termo n. • 570.746, de 21-12-1962
Calçadosp Samello S.A.
São Paulo
•
Pê oR.R0GAÇÃo

•

Termo n.o 570.753, de 24-12-1962
Comaper Ltda. Comércio de Materiais
•
e Peças Rodoviárias
Guanabara

COMÉRCIO DE MATERIAIS
~1~44 10.

E PEÇAS RODOVIÁRIAS

Classe 36
' Calçados

Insígnia Comercial

Termo n.° 570.754, de 21-12-1962

Termo n.9 570.762, de 21-12-1962
Funerária Carioca Ltda.
Guanabara

••••••n--........1

Comaper Ltda. Comércio de .Materiais
e Peças Rodoviárias
Guanabara

Indústria Brasileira

TrilORROGAçA
MUNDO AGRICOLA

Classe 4
Estopas, algodão, em bateres em rama.
resíduos testeis e fibras vegetais

Classe 32
Uma revista

COMAPER
INDÚSTRIA BRASUEIRA

Termo n." 570.743. de 21-12-1962
Advertising. Serviços Técnicos
de Proaganda Limitada
São Paulo
•

Job

JOB-AINERT1SING
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletals, catálogos, edições impressos, Imhetos, jornais, livros impressos, publicações impressos, revistas; órgãos de publicações,
programas radoitônicos e'rádio-televisio.
nados, peças teatrais e cineMatográficas,
programas circenses

Classe 41
Condimentos e azeites comestíveis

KOMAR
Sao Paulo-Capita/

Termo n.° 570.744. de 21-12-1962
Tecidos e Confecções "Mirnotex" ! Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
MIMOTEX
Indústria Brasil eirt.1-

Soes

Termo n.° 570.763, de 21-12-1962
• Administradora Beira Mar Ltda.
Guanabara
•

CERES PLANTAS
E JARDINS UNI

ADMINISTRADORA
BEIRA-MAR,

Nome Comercial

.
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Ter-mó n. 9 570.764, de 21-124962
Alfaiataria
uque de Windsor Ltda.
Guanabara

ALFAIATARIA
DUQUE DE WINDSÚ

Classe 45
Artigos da classe

Classes: 33 e 36
Titulo de Estabelecimento

Térwo n.° 570.750, de 21-12-1962
Montenegro — Administração e Participações Ltda.
São Paulo

Térruo n.° 570.757. de 21-12-1962
Viriato Vicente
Guanabara

Termo n.° 570.765, de 21-12-1962
Albano Marques de Almeida
Guanabara

idONTERBORO
&tio Paulo-Capit al

E

Classe 41

Term on.9 570.755, -de 21-12-1962
Ceres — Plantas e lardin sLtda.
- Guanabara

Classe 33
Administração

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
• Classe 33
sões, boinas, botas, babadouros, casaAdministração
cos, coletes, capas, (bales, cachecols,
Termo n.° 570.751, d e21-12-1962
calçados, chapéus, cintas, combinações,
Representaçes e Comércio
corpinhos, calças, calções, camisas, ca. RECOB
do Brasil Ltda.
udsetas, camisolas. cuelas, ceroulas, cal.
Guanabara
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes;
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaREB flEPRESENTAW
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
manto5s, meias, maillots. manta% mandrião, malhas, paletós, palas, penhoar,
COMÉRCIO DO BRASIL 1.1.011
peugas, puloveres, ponches, pe/erinas,
Nome Comercial
polainas„ pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, aou.
Termo
n.°
570.752, de 21-12-1962
Cens, tailleurs, toucas e vestidos
RECOB —Representaçes e Comércio
Temi° n.9 570.745 de-21-12-1962
do Brasil Ltda.
Sopa Paulista Ltda .
Guanabara
São Paulo

• SOPA PAULISTA
. Sio Paulo;-C/pitga

Classe 33
Título de Estabelecimento

CERES

São Paulo

FUNERÁRIA
CARIOCA

Classe 21
Artigos da classe

Terna() n.° 570.756, de 21-12-1962
Ceres Plantas e Jardins Ltda.
.
Guanabara
•

Termo n." 5 7' 0.749, de 21-12-1962
Komar — Administraçã oe Participações Ltda.

•

Nome Comercial

Termo n.° 570.747, de 21-12-1962
(Prorrogação)
Marcelo Bardiellini Araadei
São Paulo

PRORROGAÇÃO,

Termo n,° 57.761, de 21-12-1961
Solde — Sociedade Técnica drit
Eletrônica Ltda.
Guanabara

COMAPER

Classe 41
Titulo

Termo n.° 570 .743, de 21-12-1962
Giacomo Costa Fu Andrea
Itália

Abril de 1963

•

PRORROGA00•
PADARIA, BISCOUTER IA
CONFEITARIA AVENIDA

Termo n.9 570.742, de 21-12-1962
Comércio e Indústria Borani Ltdà.
São Paulo

(Seção fid)

"Sitt Classe 8
Artigos da classe

MÔNACO - ARTIGOS
DE LUXO PÁRA HOMENS
Classes: 30, 35 e 36
Título de Estabelecimento
lur

Termos as. 570.758 à 570.760, de
21-12-1962
.
Virlato Vicente
Guanabara

MÔNACO
' INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 30
Artigos da classe
Classe 35
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

RESTAURANTE
BAIRRADA
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 570.766, de 21-12-1967'
Albano Marques de Almeida
Guanabara

LANCHONETE
BAIRRADAri
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 570.767, de 21-12-1962
Albano Marques de Alinda
Guanabara

LEITÃO ASSADO
A !MIRRADA
Ar4lsas ssdea 4cIlakse

