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DEPARTAMENTO NACiONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
EDITAL

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 1963.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.° 114.939 - Construção de banbalho semi-continuo - Requerente:
da de rolamento e molde - RequeHolger E. Lerche.
Rio, 16 de abril de 1963
Termo n.° 88.754 - Para-lama pa-ct rente: United States Rubber Commotociclos
com acionamento a pedal. pany.
O Diretor Gerai do Departamento
N.° 114.958 - -Aparelho misturaNacional da Propriedade Industrial - Requerente: Alfred Kreidler.
dor pare quadro de fladeira .-Requetorna público a quem interessar possa,
Vermos:
rente: Howa Kogyo Kabushiki Kailha.
que, dentro do peazo improrrogável de
N.0 115.092 - Aperfeiçoamentos
N.° 87.392 - Dispositivo transpotsessenta (60) dias, a partir da data
em
ou relativos a filtros de "ar" para
tável
de
montagem
e
de
levantamento
deste Edital, ficam convidados todos
os depositantes (ou seus procurado- para mastros armáveis com diversos autos - Requerente: Tito Oliam.
N.° 115.111 Aperfeiçoamentos ,ai
rem) de pedidos de marras de indús- peças - Requerente: Atag Trust. •
cadeados
e similares - Requerente:
N.°
92.008
Mecanismo
de
transtria e de comércio, nome comercial,
titulo de estabelecimento, insígnia, ex- mitir' movimento mecânico - Regue Hasenclever Fábrica Metalúrgica S.A.
pressão ou sinal de propaganda, com- rente: Eaton Manufacturing Company.
N.° 115 190 - Um processo de liN.° 105.122 - Dispositivo pare veí- gação de material paia painéis - Re' preendidos entre os tfirMos le depósito de número um (I) a duzentos e culos manobradores de implementos - querente: Frio Sigfrid Persson .
N. 115.372 - Maquinas de Cardar
noventa e nove mil, novecentos o no- Requerente: Clerk Equipment Comventa e nove (299.999), a compa- pany.
- Requerente: Ferdinand Reiterer N.°
105.693
Aparelho
de
movirecerem ao Departamento Nacional da
Louis Windisch - Jean Nifenecker.
N. 115.438 - Dispositivos transPropriedade Industrial (Seção de Ar- mentação de terra montado selara veíquivo de Marcas), a fim do, median- culos. - Requerente: Emanuel M. missão de fórça Hidraulica Requete recibo, retirarem dos respectivos Moore.
rente: Norton Tool Company Lint:ted.
N.° 108.387 - FOlha de papel sarprocessos já definitivamente arquivaN. 117.134 - Aperfeiçoamentos em
aivei
é
luz,
revestido
ou
não,
para
a
dos, os documentos que desejarem.
ou relacionados com filtros, particularreprodução
eletro
fotográfica
de
imaFindo o referido prazo, os processos
mente filtros do tipo vertical - Repelos quais ninguém ao Interessou, se- gens. - Requerente: The Plastic Cria- querentes: Pietro Conta - Renato Pur " ãoconsiderados abandonados e, em ting Corporation.
N.° 108.623 - Um aparelho para ritz e Giovanni Caibo.
conseqüência, retirados ao Arquivo, a
N. 117.186 - Granpo Elastico para
sustentar
uma bobina num filatdrio ou
fim de abrirem espaço pare a guarda
a fixação de trilhos - Requerente maçaroqueira
e
outras
máquinas
semedós processos novos.
Roger, Paul Sonneville.
DNPI.. em 15 de chia de 1963. - lhantes - Requerente: Toyo Rayon
eLtd. e Nihon Spindle Mfg. C.°
N. 117.187 - Processo aperfeiçoaClovis Cotio Roda-lanes, Diretor Gerai
Ltd.•
do para fabricação de fixadores elasN.° 108.973 - Dispositivo de ca- ticos destinados a fixação de trilhos sear Para máquina de 'costura -- Re- Requerente: Roger. Paul Sonneville.
Divisão de Privilégios
querente: The Singer 1VIanufacturing
N. 117.285 - Aperfeiçoamentos em
de Invenção
Compeny.
auto motor - Requerente: Chama RoN.° 109.231 - Dispositivos de ti-e- zenblatt.
Rio, 16 de abril de 1461
vamento para uru braço de carga
Modelo
de
utilidade
de
jerico
Notificação
sustentação de rolos superiores de arN. 109.038 - Uma guarda para
Uma vez decorido o prato 'de recur- ticulação vertical para distensores de
so previsto poio artigo 14 da Lei mi- máquinas le fiação, assentado num su- relogios pulseira - Requerente: Rivamado 4.048, de 29-12-61 o mais dez porte fixo - Requerente: SKF Kugel- devia Platão de Azembuja. •
dias - para eventuais juntadas de re- lagerfabriken Gesellschaft Mit BeachPrivilégio de Invenção Indeferido
cursos, e do mesmo não ao tendo va- rankter Haftung.
N.
109.252 - Aperfeiçoamento em
N.° 110.016 - Aperfeiçoamentos
lido nenhum interessado, 'ficam notipeneiras
- Requerente: Irmãos Pagaem
amortecedores.
Requerente:
ficados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a eate Departa- Amortex S.A. Indústria • Comércio nini.
mento, a fim de efetuarem o pagamen- de Amortecederes e Congêneres.
Exigencias
N.° 110. 30' - Máquina para costo des taxas core-tenentes A exped n ção
Termos:
Requerente: O. M
dos respectivos certificados dentro do turar e serzir
N. 76.1727 - Pontes S.A. Indusprazo de sessenta dias -na forma do PEAI AO.
N.° 110.303 - Dispositivo' de em tria • de Moveis Artisticos - Cumpra
perágtafo único do artigo 131 do Cós
rolamento para máquinas de costura - exigencia.
digo da Propriedede
- N. 84.635 - Claudio Lembi Requerente: G. M. Pfaff A .G.
Pirvdt;gios de invenção deferidos
N.° 1,10.864 - Processo e disposi- Cumpra a exg encie
N. 110.899 - Alexandre de Lamare
RoqueTirtno n.° 59.263
Aperf eiçoa- tive para remover líquidos
Garcia - Comparece ao Sr. Técnico.
digestorse a s4co pare :,ra- rente: Hydorex G.M.B.H.

N. 111.320 - C. Gartenmants
Cie. A. G.
Atenda ao Parecer
técnico.
NI 115.093 - Rocha Representações Importação, Exportação e Administração Ltda. - Requeira como patente d'e invenção. .
N. 115.214 - Antonio Guedes
Hunziker - Atenda ao parecer.
N. 115.430 - The Macneil Machins. 6 Engineering Company
Cumpra a exigencia.
N. 90.159 - Alberto Rubens Botti
-.Tome conhecimento do parecer técnico.
N. 105.583
Pablo August Tome ccmhecimento do parecer técnico.
N. 117,7115 - Fundição Simar
mitada - Tome conhecimento do parecer técnico.
N. 117.448 - Sobental - Sociedade Brasileira de agulharia Industrial
Ltda. - Tome conhecimento do parecer tecnico.
N. 140.814 - Bernardo Comei --Compareça para atender ao tecreco.
N. 105.098 The National Cash
Register Company - Cumpra a exigencia,
N. 108.708 - Montecatini Società
Generale per L'Industria Moneraria e
Chimica - Cumpra a exIgencla.
N., 111.305 - Badischc Anilin &
Soda Fabrik Akrengselischalt - Cumpra a exigencia.
N 116.562 - Altenburger Maschie
nem G.M.B.H. - Cumpra a exi.
gencia.
N. 135.847 - Confecções Cueva •
Saem Ltda. . - Cumpra a exigencia
apresentando o clichê do modelo.
N. 136.849 - Luiz Charnovitz
Apresente procuração.
N. 136.860 - Orlando Mendes Aivez dê Araujo - Apresente procuração.
N. 137.408 - Heinrich - Frie.
drich Schrader Apresente procuração.
N. 137.559 - Garlock Inc. -Cumpra a exigencia.
N. 137.590 -- John de Zalduondo
- Cumpra a exigenda.
N. 137.596 - Noburu Othulti Cumpra a exigtncia.
N. 137.679 - Pias noto Albuns
Cartonagem Ltda. - Cumpra a ext.
geada.
N. 137.727 - Eclison de Almeida
Franco - Apresente clichê.
N. 137.732 - Munck do Brasil S.
A. Eoaipamentos Industriais - Apresente procuração.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter • expediente
destinado à publica5ão nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diàriam ente, até tia
DISMITIGIN • GIGRAL
horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREtRA
quando deverão fazê-lo edé à.
CAlide aws aeurtneet oe Puma:L*46as
CHAPE GA p oçies eamo444.
11,30 hora..
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casas de erros ou omissões, deAINGÃO
verão ser formuladas por esGana* do daderdaidade do empedIdrde0.dIddarAidAdrdtd
crito, à Seção de Redação, dae
IMAalk•nad da Propriadade linda~4A4 do IdtnhatdrA.
O ás 17,30 horas. ne máximo
da Maidarbis Carnérded
até 72 horas após a salda dos
~e** rui* ellideleeio Dapadaraaato da loapeaaw laada4eNal
órgãos oficiais.
ow.
Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
FUNXIMN.,4.1t10/1
ressalvadas, por quem de di- flzmançõas a PA,1171CVLARIM
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interiort
- Excetuadas as para o
Cd 600,00 Semestre . . . Cri
Semestre
.
.
.
160,00
exterior, que serão sempre
1.200,00 Ano.
Cr$
Cr$
kom
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ L300,03 Ano
C4 1.000,00
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensa* sem parte superier do enderêço fio continuidade no recebimento
impressos • número do talão dos jornais, devem os aseinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e e ano sai tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de vali- que findará.
dade d suas assinaturas, na A fim de evitar afiação de Miltilfte. de trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

•

•

•

-

• -

N. 137.7377 7- Liceu de Artes e
Oficios de São Paulo - Cumpra a
exigencia.
N. 137.738 Liceu de Artes e
Oficias de São Paulo - Cumpra a
exigencia.
N. 137.7749 - Erminio Magri Cumpra a exigencia.
N. 137.7750 - Hermann Frank Cumpra a exigencia.
N. 137.780 - Olavo Silveira Pereira - Cumpra a exigencia, apresentando o cliché do modelo.
N. 137.781 - Olavo Silveira Pereira - Apresente clichê.
N. 137.782 - Sergio Janot Marinho - Cumpra a exigencia.
N. 1009.331 - W. R. Grace 6
Co. - Cumpra a exigencia - Republicado.
N. 112.418 - Robertshaw Fulton
- Controls Company - Cegmpra a

-

As .teparlições Pública*
cingir-se-lio às aseinaturese
anuais matadas até 28 114
fevereiro de cada ano e id
iniciadas, em qualquer época,
pelos Órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhadee de esclarecimentos quanto
à soa aplicação, solicitamos
asem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor da
Tesoureiro do 'Departamento.
de Imprensa . Nacional.
- Os suplementem às edições das Órgãos oficiais só se
fornecerão aos eminentes que
os- solicitarem no ato da assinatura..
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicada, deverá provar
esta condição no ato da aseinatiera.
- O custo de cada saem piar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda 'avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de C4 1,00, por ano
decorrido.

N.° 111.792 - Owens Corning
N. 0 117.315 - Isadir Freire. - 1 N. o 105.545 - Hiroshi Yuasa.
Fibergla,s Corporation. - Cum- Cumpra a exigência.
- Tome conhecimento do parecer:
N. o 117.316 - José António 'técnico
pra a exigência.
- N. o 112.059 - Indústria de Abad. - Cumpra a exigência.
N.o 109.639 - Mario Piccaglia.
N. 0 117.346 - Rocco Cipriano. - Tome conhecimento do parecer
Meias Aço S.A.,- Cumpra a exi__. cumpra a exigência.
iMucia.
técnico.
N. o 112.064 - Siegmund Von N. o 117.352 - Alfons° Rojo N. 109.672 - Dartenien José
Marensdorff. - Cumpra a exigên- Martinez. - Cumpra a exigên- Abdo. - Tome conhecimento ao
cia.
cia.
parecer técnico.
N.° 112.209 - Eduardo Dorlass, N. o 117.397 - João Muether. - N. 0 109.674 - Georg KotelevaeV
Albrecht...A/oyslus Wald e Oswaldo Cumpra a exigência.
e Ahti Kalervo Tikkanen - ToN. 134.886 - João Pedro da mem conhecimento do parecer
Maluhy: - Cumpra a exigência.
IV. 0 112.122 - Wilheim Wal- Silva.
cumpra a exigência.
técnico.
dherr. - Cumpra a exigência.
N.° 74.957 - Johannes
N. o 110.925 - Arquivador PomN.o 112.216 - Miguel de Souza. cke. - Tome conhecimento do bo Correio Ltda. - Tome conheparecer técnico.
- Cumpra a exigência.
cimento do parecer técnico.
.
N. o 112.228 - Metal Containers N. o 90.820 - Lauro Ober/aen- N. 0 .111.484 - Joseph SeindenLimited. - Cumpra a exigência. der. - Tome conhecimento do pa- berg. - Torne conhecimento do
•N. o 115.688 - Luminosos Uni- recer -técnico.
parecer técnico. .
verso Neon Ltda. - Apresente N. o
N. o 112.169 - Laércio Leme de
94.660
Artes
Bambu
Liclichê.
Oliveira e Antônio Gomes Ferraz.
mitada.
Tome
conhecimento
do
N. o 116.736
Sealpak Corpo- parecer técnico.
- Tome conhecimento do parecer
ration.
Cumpra
a exigência.
N. 0 94.410 - Gontes-S.A. In- técnico.'
exige_ncia - Republicado.
N. o 118.76- José de Mello Sa- dústria de Móveis Artisticoa. - N. o 114.742 - Indústria Plás14.N. 112.477 -- Panar Peçanha
ca Opalit Ltda. - Tome conhecitamini. - Cumpra a exigência.
tinho -- Tome conhecimente, do pare N. o 117.020 - Juvenal Antônio Teme conhecimento do parecer mento do parecer técnico.
técnico.
técnico.
cer
de Larneida. - Cumpra a exigên- N. o 94.808 - P.I.R. Paineis N. 114.828 - Ranulfo Pereira
N. o 86.995 - Prudente de Mo- cia.
informativos de ruas Ltda. - To- i:ie Lima. - Tome conhecimento
Compareça para esclareraes.
do parecer técnico.
me
N.° 117.041 - David Medeiros. nico.conhecimento do parecer téccimentos.
N.° 115.008 - Alexandre Elsaes- Cumpra a exigência.
N. o 110.276 - Eversharp, Inc.
N. o 117.387 - Adalberto Veiga N.° 95.572
Arnaldo José Ri- 1 ser. - Tome conhecimento do
- Cumpra a exigência.
técnico.
cardo.
Simões. - Cumpra a exigência.
Tome conhecimento do parecer
N. o 115.070 - Protoplástica In- '
N. o 111.003 - David José Amar. N. o 117.288 - João Felipe, - parecer técnico.
- Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N. o 98.898 - Rud. Aurrer Sõhne dústrla e Comércio de Produtos
N. o 111.250 - Kurao Kimura.
N. 0 117.289 - Manoel Perez Ro- A.G. - Tome conhecimento do Místicos Ltda. - Tome conheci- Cumpra a exigência.
to do parecer técnico.
drigues. - Cumpra a -exigência. parecer técnico.
N. o 115.138 - Eugen Alexander
N. o 111.470 - Amaracy Soares N. 0 117.290
Mario Gomes de N .
o 99.119 - !Unindo Ferreira Nitzsche. -. Tome conhecimento
Ferreira. - Cumpra a exigência. Almeida. - Cumpra a exigência.
N. o 11.511 - Roberto de Azamda Silva. - Tome conhecimento do parecer técnico.
N. o 117.294 - Saleh Moussa
.
N9 115.238 - Publicidade Karvas
boja Mallmann. Cumpra a exi- rari. - Cumpra a exigência.
do parecer técnico.
N. o 101.177- Gustv Nie/ebock. Ltda. - Tome conhecimento do pagência,
N. 117.309 - JOE* Sukadolneck. - Tome
N.° 111.527
.
- Agenor Giltone -• Cumpra a exigência.
conhecimento do parecer recer técnico.
No 115.288 - José Lopes - Tome
Cumpra a exigência.
técnico.
de Luna.
do parecer técnico.
N.° 11.548 - AlfredO Rodrigues • N. o 117.310- Joaquim de Aásis N.o 102.853 - Bninqicos Ban- conhecimento
No 115.309 - Antônio Picchi Moleiro. - Cumpra a dgigência. Martins . Quintii8; Cumpra a deirantes S.A. - Tome conheci- Tome
conhecimento do parecer téeN.o 111.609
'João c,:Alfredo exigência.'
mento do parecer técnico.
Lima. - Cumpra a exigência. •-• • N.o 117.312 --- Feliz Alfonso N. o 103.444 - Antonio Geraldes No 115:494 -- Propero Rebechi e'
N.°-1-11.611
Gualtiero Budi- JOrdan Jorge. ,--, Compra a
Rosa. - Tome conhecimento do Walter Thomé -de Souza - Tomem
ri.
Cumpra 'á' exigência,'
pavecer técnico.
conhecimento do parecer técnico.
A

r

•

1

(.

-

•

Segunda-feirà , 22,

Da) 116,499 - passal: reopeTtnan noie conhecimento ao paraeer téca
E
No. 116.683 - inatifon S. A. plásticos e Derivados - Tomo eortheolrnento do parecer técnico.
N,0 116.431 - José Travessset Noas).
# Anna Maria Robello Travesset Tomem conhecimento do parecer técnico.
N9 118.432 - José 'rraVeasaet - Pifan - e Asma Maria ROSS elo d.e
ravesset - Tomem conhecimento do
técnico.
a
N9 117.303 - Elididos 13oe - Tome conhecimento do parecer.
No 124.308 - Propaganda Patenteadas Luminosas Propaltnn Ltda. Tome conhecimento do parecer técnico.
N.° 129.005 - Ernbamgcns e ArLea
Oráficaa Walansil S. A. - Tome conhecimento do parecer técnico.
N9 131.790 - Lace )3orges da Fon- Tome , conhecimento do pa= técniço.
•
No 132.612 - Bania() Bonomia Tome Conhecimento do parecer técnico.
N" 132.820 - Vicento do Martino
Neto - Tome conhecimento do parecer técnico.
Na 133.133 - Publicidade Karvas
Ltda. - Cumpra a exigência.
No 134.305 - Carlos araddad Abdalla - Tome conhecimento Clo parecer técnico.
Yamada•- ToN° 134.858 me conhecimento do parecer técni.
co.
No 134.882 - António Rimai& Tome connecimento do parecer técnico.
N° 142.'779 Eunice da Silva Brandão - Tome conhecimento do parecer técnico.
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Manas deferidas
N9 401.243 - H1-And-Dri - Classe considerando-se como publicações Impressões e anúncios e agendas.
48
- Revlon Inc.
classe
396.971
Algl-Recto
N9
NO 401.749 - Guernelli - Classe 1
N9 401.252 - Uni-Mold - Classe
3 - Lecien Laboratório de Especiali- S. A. Química Cluenella Indüstla
38 - São Paulo Alpargatas S. A.
dades Científicas Ltda.
N9 401.254 - Carijo - Classe 36 e. Comércio.
149 400.489 - Brasil Tourist MagaN9 401.756 - Turmus - Classe 5
zine - classe 92 - "João José de Fi- - Calçados Carijo Ltda.No 401.453 - Suite - Classe 36 - - Indústria Metalúrgica Tannus
gueiredo Filho ø Aloisio Moutinho
De Millus -Comércio e Indústria de Limitada.
Quadros.
• N 9 401.763 - Sigmundo
classe
N.° 400.512 - Soldomatic - Classe Roupas S. A.
5 - Soldagens Técnicas Soldomatic
N9 401.454 - Appassionado - 40 - Móveis Sigmundo Ltda.
Classe 36 - De Minus Comércio e No 401.769 - João Pestana - classe:
Ltda.
cio Couto.
No 400.513 - Chagai - classe: 36 Indústria de Roupas S. A. - Com 48No- José
401.804 - Panex -a classe: 31
- Comércio e Indústria de Roma& exclusão de suportes (CI. 10).
..
N9 401.456 - Recital - Classe 36 - Panex S.A Indústria e ComasChagol Ltda.
- classe: - De Militas e Indústria de Roupas cio. .
No 400.574 - Rodenstack
No 401.800 - Goiaba' - classe: 42
Rodenstack. S. A. - Com exclusão de suportos
8 - Opistache Welke
- Alexandre Alagia,
- Com exclusão de instrumentos mé- (01. 10).
401.850 - aRamura - classe: 8
dicos para vista (cl. 10).
N9 401.457 - Toccata - Classe 36 - NoIndústria
e Comércio de Bombas
- Indústria Mineira de Plásticos - De Millus Comércio e Indústria Ternura
Ltda.
Ltda.
Com
exclusão
de
Roupas
S.
A.
N9 401.866 - Revilmax classe: 36
N. 400.577 - MAGREX - classe 2 de suportes (Cl. 10).
Confecções Revilmex Ltda.
- Indústrias Brasileiras de Artigos4
N9 401.458 - Moderato - Classe
No 401.872 - Redisa - classe: 36
400.581 - Clarim - classe:
36 - De Millus Comércio e Indas- - Ingo Elrnar Neutic.
- Klenun, Gabe Cia. - Consideran- tria de Roupas S. A. - Com ex401.882 - Pyraut - classe: 8
do-se m Bruto os semi preparados a clusão de cobertas para banho - - N°
Avelino Cotrim.
óleo reivindicado.
37
Cintos
de
natureza
su401.888 - Marchall - classe:
- Fólha Técnica Ibarn Classe para vestuário (Cl. 10) exem- 47N9- Angelo
N9 400.589
Raphaelle Ziccardi:
-classe
32 - Instituto Brasileiro de portes
plares de fls. 9-11.
No
401.999
- Arco Supply - classe:
Aclministração Municipal.
N9 401.466 - Sinitex -- Classe 28 21 - Aero Supply
do Brasil IntaortaNo 400.610 - Guilherrnina - classe - 41 - Moinho São Jorge Ltda. - Indústrias sininbú S. A.
çáo e Exportação Ltda. - ConsideN9
401.468
Sender
Clame
16
Um
clasem
rando-se integrantes dos autoneaveis
No 400.710 - Oito
se: :543 - De Millus Comércio e In- - Imobiliária Sender Ltda.
e aviõea excluídas as maquinas e
Na 401.507 - Abrestan - Classe 2 motores as partes reivindicadas.
dústria de Roupas S. A.
classe: 16 - Farbwerke Hoechst AktiengeNo 401.921 - Melprex - classe 2
No 400.735 - Koribar
de Artiogs sellschaft Vorm Meister Lucius
American Cyanamid Company.
- Indústrias Brasileiras
Bruning,
No 401.940 - Vicotec - classe: 6
Refratários S. 4. - "Ibar".
N9 401.516 - Guia do criador - Vicotec Comércio e Rpresentações
- Classe 13
N9 400.739 - Morays
a
e
Comércio
S.
Hertape - Classe 32 - Laboratório Ltda. - Considerando-se incluído de- Olamit- Industr i
. - Com exclusão de adornos e ar- Hertape Ltda.
pois de partes (assinalado a (c1.5) a
NO 401.535 - Nugui - Classe 28 expressão integrantes.
tigos de fantasia não especificados
•
- Comercial e Importadora Nuguz
N° 401.943 - Futurama - claspor causa da cl. 11.
se: 12 Comercial Importadora ru•
N9 400.775 - Emblemática - Clas- Limitada.
N9 401.554 - Ana Maria - turama Ltda.
se 6 - Interbras S. A. Importação
N9 401.953 - Frotesina - classe:
e Comércio - Considerando- se subs- Classe 5 - Serralheria Anisties Ana
23 - S. A. Indastrias Votorantim.
tituídas as expressões peças e acessó- Maria Laia.
rios por partes integrantes e excluinN9 401.564 - Guendalina - Classe
N* 401.969 - Kings Tur - classe:
Diversos
50 - King's-Tin Agência Geral de
36 - Coglitore 8.; Rutelli Ltda.
do o congêneres.
N o 401.565 - Franelli - Classe 41 Passagens Ltda.
Roberto Martinl - no Pedido da
N9 400.800 - Ofertas e Procuras
No 402.208 - &andu - classe: 4
averbação de contrato de exploração Monitor Semanal de Anúncios - - Cerealista Fanelli Ltda.
N9 401.588 - Miguel 'Brandão - - Mineração Jundu Ltda. - com
qUe assinou com a S. A. Philips do Classe 32 - Dejaval Tavares de
exclusão de pó
p 61 de eesrp. ato e Mato beClasse 6 - Miguel Brandão.
Brasil - Arquive-se o pedido, por fal- Souza.
tUutinoso (cl.
- Classe 28
ta de cumprimento da exigência, reDr ? 400.855 - Castibar
401.572
Esmeralda
Classe
N9
No 402.224 - Cada° - classe: 34
queira nova averbação, quarendo.
- Indústrias Brasile ira de Artigos 34 - Tapeçaria Esmeralda Ltda. - José Kogikoski.
Térrno 100.727 - Hugo de Lyra No- Refratários
S. A. "Ibar" - Consi- Com exclusão de estofados e estoNo 402.238 Edelweiss - classe 17
vais - Arquive-se e publicado.
derados que não são material, de
- Importadora e Distribuidora de arNa 100.293 - Mário Casar da Fon- construção os artigos reivindicados. fados.
N9 401.578 - Pygmalion - Classe tigo para Escritórics Inax Ltda.
seca - Arquive e republicado.
No 400.880 - Gro-Tem - Classe 23 36 - Confecções
N9 402.241 - Santa Lsabal - clas"Pygmalion" Ltda. se:
NO 11.544 - Luiz Kollmerowalsey - - Mario Tempesta.
34 - Decorações Santa Isabel
N9
401.600
Jo-Eu
Classe
8
400.851
são
Judas
Tadeu
Arquive-se - Rew.hiendo,
N9
Ltda.
Eletrônica
Jo-Eu
Indústria
e
ComérJudas
Tasão
N9 100.621 - Riram nalgueiras - Classe 28 - Gráfica
No 402,253 - I.P.L. - classe: 3
arquive-se - republicado . por ter deu Ltda. - Com exclusão de inata- cioNç'Ltda,
401.607 - J. S. - Classe 10 - Laboratório Pernambucano Ltda.
saído com o número do tênia° errado borrão.
José Soares.
NO 402.300 - El-G-ebal - clame:
- 110.21.
No 400.894 - Desicarbon - Classe - *N9
401.627 - Dalma - Classe 48 41 - Restaurante Confeitaria ."ElRetificação ,de Exigência publicada 1 - Deutsche Gold-Und Silber Schei- - Costa Its Cia. Ltda.
bal" Ltda.
dea,nstalt Vormals Roesaler.
0,1i 18.12.1952
-- M1 Misslyn - Classe
No 402.230 - Colaranill - classe:
N9 400.895 - Olponit - Classe 1 48N9-401.629
I. M a Leaihner American feibo- 50 - Cobrantil - Cia. Brasileira P1.Fica sem efeito a e:agencia, putaica- - Deutsche Gold-Und Silber Sabeiratories.
nancial Imobiliária e Mercantil.
do referente ao tênno 92.713 - mo- de,anstalt Vormãs Roes.sler.
No 402.331 - Três Rios - classe:
dói° de utilidade de 'rarals Octávio
N° 401.638 - Basomepron - clas400.902 - Placicaina - Classe
NI
da Costa - que por uni lapa() saiu pu- 3 - Laboratório Torres S. A. se 3 - Demetrio penes k Cia. Limi- 45 - Comia. Administradora e Agrícola
Três Rios.
blicada. Trata-se da publicatçáo de
400.906 - Filcunag - Classe 3 tada:
uma oposição que ora se corrige para - NoLaboratório Torres S. A.
NO 401.668 - Santola - Classe 42 N9 .402.333 - Reliance - classe:
21 - Imo. Mercantil Reliance Ltda.
os devidos fins.
N9 400.958 - Esca - Classe 15 - - Sociedade Agrícola e Comercial
No 402.33'7 - Plracicabana - clasdos Vinhos Messias S.A.R.L.
Louças Coloridas Esca Ltda.
Oposição
se: 50 - Viação Plracicabana.
N9
401.699
Estampotec
Classe
400.900
emelt°
Classe
43
No
402.338 - Globus - classe: 11
Haltrich S. A. Indástrica Comér7 - Mecânica Industrial Estampotec - NO
Cascito Ltda.
Fiara Cerâmica cflobus Ltda.
cio. E- Agro. - oposiçãa ao Urino no _a Bar
25
Classe
Limitada.
Com
exclusão
de
anci400.969
Mlcar
N9
No
- Krtios-S B O. 92.713 - modélo de utilidade de
nhos (cl. 11) e utencilios para agri- clame;402.342
- Construtora Miau..
30 - Szinul Binem OrensaTarais Octávio da Costa,
cultura..
400.920
Dabrastnen
Classe
N9
tejn.
EXPEDIENTE DA SECA° DE PES- 5 - Dabrastnen Engenharia e Co- N9 401.703 - Imoipi - Cla.sse 16
_ QUISAS
- Imoppi Comercial o Construtora No 402.343 - Casa Branca - elasmércio Ltda.
se: 47 - Carvão Vegetal Casa BranNo 400.981 - Dabrasmen - a Classe Ltda.
Ltda.
Rio, 16 de abril de 19,53
N9 401.716 - Muvilop
Classe 21 caN9
11 - Dabrasinen Engenharia e Co402.349 - Zador - classe: 6 .
•
João
Francisco
Lopes
e
Vicente
mérico
Ltda.
NotificaçãoMecânica Zador Ltda.
400.986 - Jasts - Classe 6 - Lopes. - Com exclusão de conjunto Ind.
No
.N'
o
402.378
Carillon - classe: 34
. alma vaz decorrido pravo previsto Tecnomecânica Jasbs Ltda.
de limpa ~abrasa alavancas de - Indústria e -Comércio
de Tecelapelo artigo 14 da Lei ia° 4.0-58 de ..a.
400.997 - Marsoll - Classe 5 câmbio e mancais de rolamentos - gem
No
em geral - Dou-Tex Ltda.
28-12-a1 e mais dez dias - para even- - Artefatos de Metal Marsoll Ltda. (Cl. 6).
N9 402.401 - Sal Sicullana tnats juntadas de recursos, e da l'u2SInterlandia - Classe N9 401.727 - Pontemac - -classe classe:
16 - Sal Siculiana Asfaltadocao não se tendo valido nenhum in- 21N9- 401.215
Transportadora
Interlânclia
Pan- ra Ltda. _
6
-Equipamentos
Industriais
tarsaado, ficam notificasace os reque- Ltda. - Com exclusão de cambio e teemae Ltda.
•
'
N°402.402 - El Caribe - classe: 16
rentes abaixo manclonados comparede câmbio (classe 6).
N9 401.723 - Lucia - Classe 50 - -- Construtora El Caribe Ltda.
cer a este Departamento a fim, de alavancas
Off
Classe
2
401.235
Lucia
N9
S.
A.
Administração
de
Bens.
efetuarem o pagamento da taxa fanal
- ko-ko-ro-ko - claa-*
Son Inc.'
N9 401.729 - Gravata - Classe 21 NO 402.421
conca/menet a'expedie5o d:a respacti- S. C. Jonhson
- Paula António de Andrade
.N9 401.236 - Glacie - Classe 2 - - Indústria de ()semearias Gragata se:vos certificados dentro do prazo -de
tefanini.
Limltada.
'Sessen t a dias - na forma do para- S. C. Johnson & son Inc,
- C.D.D.P. - classe:
Aflied Chem:cal - No 401.744 -a Calheta Praia - 50No-402.423
*raso único do parágrafo único.: elo N9 ,401.241
C.D.D.P. - Centro de DoGhana-tal Corpora- Classe 32 - Frahcisco Carvalho
artigo 134 do Mallgo-da Pratoriedade ,t glasse 1 ..._
cumentação
DtVulgação
e Propaganlanduatrial.
rique. - Com exclusão de crónicas da Ltda.
tion.
•
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N9 402.436 - Meu Sonho - elasae . 49 - Manufatura de Brinquedos
3kire1a S. A..
Classe: 43
N9 402.442 - Seresta
: -- A. Costa.
Ne 403.444Exprint - elasã: 23
-irlas Reunidas P. Ma-8. A, Indus
tarazzo.
N9 402.451 - Portug,alio. Discos classe: 8 - Will° da Silva Neves.
Sem. exclusividade de palavra (listes o próprio aritgo a ser marcado.
classe: 21 le`r 402.452 - Sane
Baeta. A Comerciai de Veleulos e
Conexoa.
N9 402.460 - Sideral - classe 43Incomaha Ind. e Com. de Produtos
Químicos e Materiais Básicos Ltda..
N9 402.471 - Rodrigues - classe: 1 - Comercial e larciportadora
Ltda.
Na 402.413 - Vértice - Clame I
- Vértice S. A. e Comércio.
402.419 - Estrelas da IC.trela,
- classe: 32 - Nair Miranda.
N9 402.481 - Bugobot - classe: 9
- Bugobot Indústria t Comércio
Ltda.
.e
classe:
Ne 402.482 - Maprax - Comercio
40 - Maltrax Indústria e
de Madeira e Artefatos Ltda.
N e 402.490 - Verrorn - classe:de5
- Verrorn Comerciei e Indústria
Ferro
e Metais Ltda. - Com exclusão
de cimento metálico fel. 31).
Ne 402.495 - Neway Classe: 8
Daniel Martins S. A. indústria e Comendo.
N9 402.499- Quinta da Granada classe: 43 - Idorácio Man/ey Lane.
N9 402.535- Geank - classe: 21
Ltda.
- Comércio eIndústria Geankclasse:
N° 402.528 - Kupeliari
36 - Kupelian & Cia.
N9 402.530 - Aminocel -2 classe:
48 -- 'Sofia Dolega
Ne 402.532 - ArnCehtlar • classe: 48 --- Sofia Dolega Dziakievriez.
N° 402.534 - Crimes era Foco classe: 32 - Lourenza Carlini.
N° 402.539 - Emblemática - classe:1 - Buas= do Brasil Comércio e Indústria Ltda
No 402.541 - Emblemática - classe: 22 - Dalichl BUSsarl do Brasil
Comércio e Indústria Ltda.
clasN9 402.544c-hlEmblemática- Bunart do Brasil
se: 5 - tetil
Comércio e Indústria Ltda.- - Com
exe/usão de cimento metelico couraças e papel de estanho (cl. 31, ll, 385
coosiderando-se sendo Paldio como
Paladio.
N° 402.546 - Emblemática - classe: 24,- Dallehl Bussan de Brasil
Comércio e Indústria Ltda. - Com
exclusão de esfre gões fustão lambagee veluda e toalhas para altar.
402.543 - Emblemática Ne
classe 23 - Daiichl Bossa:1 do
Brasil Comercio e Indústria Limitada.
N" 402,549 - Emblemática classe 6 - nauchi Russart do
Brasil Comércio e Indústri..: Limitada.
de ter- Com exclusão de marcas
ceiros Linotipo e dm eripressees e
suas guarnições.
N' 402.557 - M B I( classe 5 - Darichi Bussart do
Brasil Comércio 'e Indosiria Limitada.
- Com exclusão de chnento rattárico
e' papel de estanho (cl. 31) (ci. 38)
e considerando-se com- pnladio o que
consta como paltbo
N' 402.561 -- Faro& ebsese
41 - A Comereindisstrial Açucareira
Limitada.
N" 402.564 - Biocaina -. classe
- Laboratórios Ostam Sociedade
Anônima. •
• N° 402.567 - Cupim - 'alasse 32
- Atientida Cirernateçeállea Socetdade AnboiMa.
N9 402.580 - Monotype
47 - The Monotype Corporation
rirei/ed.
'•
4i 4,1.

01:
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N , 402.596 - Domani - classe
1.15 402.725 - Branipp - classe! NP 407.8343 _kasml L classe
1 - Bozzano Sociedade Anônima
Branip Comércio Reprrseratições - Indústria e Comércio de: A
' 'dente e Álcool Limitada-.
Comercial Industrial e Importadora.
e ImportaçãO . Liznit..da.
N` 402.603 - Makrofol - cias;
N' 407.729 -- Dan-Gan - elas. 149 402.867 - Apache - clame
Se 28 - Farbenfabriken Bayer
se 23 - Arre/ator, . de Tecidos Da : ' 8 - A j Eletronica Limitada.
tiengcsellschatt.
I W 402.877 - G V - classe
Gan Limitada.
' N9 402.607 - Indaliton - clas- Química • Farmaceutica Goa
Artil
h
eiros
elas2
N'
102.73
se 3 - J. R. Geigy Sociedade Anô- "
irmusa
Lieectu
ja. a. Vi na . Sociedade Anônima
nima.'
a
isolad das lerias
Considerando-se Ypublicações nn, exclusividade
1n44 402.616 - Canatox - classe
pressas--as
agendas
•
os
anuncies
e
!
•
Behnco Sociedade Anônima mi2
N e 402.886 - Dal - classe 8
exclua-se figurmhas (cf. 25) .
portadora e Exportadora.
Dal
Filmes Desenhos Animados 1...71
N" 402.733 s- Titulares - elas- mda
N' 402.635 - Embiemática ira
N6„,_
N,
402.892
se
32
Irmãos
Gazparini
Limitada
etasse 21 - Dela Rosa Cs Buchiniani
ckl
, 6 ___ m..ton Ga l lo - Na classe
Limitada. - Com exclusão das es- - Com exclusão de figurinhas
r"
pressas (tis. 25) e considerando-se
pressões em geral.
Publicaçóes impressas as agenda • N' 402.893 - Felt - classe 74
N9 402.640 - Seagull classe
Em pr é sa de Pinturas Pele Limitei
36 - Coares Malhas Confecções os anuncios.
classe da. - Considerando-se com figurai
N 9 402.737 - &Demi
Sociedade Anónima.
os artigos.. reivindicado.
N° 402.642 - hlicodry - classe 40 - Móveis Se-picai Limitada.
clamo
N'°402.902 r- Finitor
3 - Zambon Laboratórios FarrnaTeclar - classe tI 11 - Indústria de Máquinas eNa
N" 102.741
ceuticos Sociedade Anônima.
- Fornecedora de Farmacias e 'La i !limeiras . Finitor Limitada.
Ne 402.648
He-Fer-Ves - boratórios Tecear Limitada.
N 402.903 - Takita 6 Sano,
classe 3 - Vick Chemical Company
N° 402.742 - Xaivarma - elas- niya e Comtruções Limitada.
- Como marca
.
específica.
se 8 - Elie lçboury.
N° 402.921 - Fulgor - c
N' 402.664 - Tellini - classe 3 N
- pa
Cia
lersttoa if 4i ___ Bar e Restaurante Fulgor Ui
02.7aSt4órios
63(
i 4,aboi
..:
- Irmãos Tetini C.ompanhia.
B
olo- Imitada.
N° 402.667 - Niger - classe gia Sociedade Anônima.
N° 402.936
Budista do Breell
43 - ' Companhia Cervejaria PaulisN° 402.759 - Dur - clame - classe. 32 - Congregaeao entIla
ta.
Construtora Imobiliária atraia ta do Brasil.
NI' 402.668 - Poker Zlasse 50
N° 402.938 - Pareir
casse .3(
Limitada.
43 - Companhia Cervejaria Paulis.
Alfredo.
Pirite.
No
402,760
Socai
classe
ta.
402.944 - Buri
classe le
N° 402.671 -- Accnnapa cclas- Socaf Sociedade Comercial de Ares- - N°
Tecidos Buri Sociedade Arióniml,
Ge. ,
se 50 - Agencia Continental de sórios Inclussid e Representações
ND 402.961 - Convenção
ral Limitada.
Marcas e Patentes Limitada.
se 35 - Cortuine Convenção LisdN°
402.768
Siderlus
classe
1 /%1' 402.682 -- Galo Branco
clame 15 -- CGalo Branco Limitada, 50 - Siderlin Comercio e Represe:1- tada•
N9 402.963 - Romagnoli - elea.
N° 402.691 -- Cobiça -- cclasse taçÕes Limitada.-- De/ken -- classe se 41
-- leão Romag"oli.
41 - irmãos Cherene Limitada.
oN9 402.692 - Arearagy clas- 47 - Solange Lye.a Mehne111 e de r N. 4°2" - Avi3ter°1 - el"
se 2 - Distribuidora Veterinarie
se 41 -- Irmãos &fiche/ Limitada. Vim.
,_.,_ ...._ l', Farmavet Limitada. - Considerad.
402.70. 1 - José Salgueiro - -classe
N0 402.826
3 ___ Laborat"rc
tz.,_, do-se como produto veterinário e euárkrnia
classe 5 - José Salgueiro Indústria
'
plemento reivindicadci.
e C0711~10 Sociedade Arreininue.
Sociedade Anônima, N° 402.974 - • Ribotond - elas.
se 2 - Distribuidora Ve len:lati*
Fannavet Visitada.
N° 402.976 - Caiai - darto
42 - Manter° & Companha Linal.'
.
tada.
N' 402.977 - Nova Rata - des.
se 32 ---- Agenor Gomes de Ofivei,
ra.
.
N e 402. 98& - Posta - clame 1
- Foster Grant Co Inc.
Ne 402.990 - Embryostat .7. rasse 2 - Cilas Pfizer tS Co. bm.
Ne 403.002 - Gelopar - classe
VOLUME
21 - Indústria Afetai:unira "Gelovar" Limitada. - Com exclusão de
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
embreagem (c?. 6),
i N' 401.395 - Fatapen - c -lasse
Leis de !arteiro a março
3 - Charles E .Froast ( Co:
Divulgação n' 889
N' 402.380 -. Vy-Mar- - clama
35 - Fábrica de Malas "Vy-Mar"
Preço: Cr$ 400,00
Limitada.
• N* 402.381 - Lunik - c1;,hse , 8
- Avelino Cotrire.
.
-N° 402.385 - Tapeei] - clasae
24 - Taperá! - Tapeearia Text*
VOLUM E
Limitada.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Múmia Comercial Dekrida
N° 402.518 - Socibel - elame
Decretai de janeiro a março
33 - Sociedade Brasileira de Em.
Divulgação n° 590
precndimentos Limitada. - Com
.exclusão das expressões e outros /oPreço: Cr$ 1.500,00
eis e de acôrdo com o artigo .119
do Código.
74" 400.600 - Caserna - clame
A VENDA:
• 33 - Conmanh'a de Annazens e
Silos do •Estado -de Minas Gerais
SetRo de Vencias: Av. Rodrigues A/ves,
Leasen;g) • - Considerando-se ;,neras
armazenagem . o Onero de »coda do
Apéoria 1: Ministério da Paaenda
requerente.
.
N° 402.302 - PTOVhle: a Imobiliária 'Construtora Comercial .-- -ckns-.
Atende-ne a pedidoe pelo Serviço,de Reerubbiso Pedal
se 33 -..Provine'a /mobiliária Cenatrutora Comercial Limitada - Artia
40'119: .
s' ;
41)
;! i
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N° 402.431 ,- Edifício Pena Rei
- classe 33 .- Imobiliária Itacal LiN" 402.387 - tlat - Cavalheiro mitada a- Artigo 117, número 1.
Usa Chapéu - chuse 36 - Macl
N u 402.432 - Edifício Pena Grana
Propaganda Limitada - Artigo 124. - classe 33 - Imobiliária Itacal LiSinal de Propaganda Deferida
mitada - Artigo 117. número 4.
N" 402.229 - A Camisa do
N° 402.433 ..-. Edifício Pena CeSéculo - classe 36 "- - Tecidos A. leste - classe 33 - Imobliária ItaRibe:ro Sociedade Anônima - Arti- calL imitada - Artigo 117, número
go 124.
4.
N" 402.967 - Venda 1-folandeza
Nu 402.489 - Croinatec Indústria
da Cama e Mesa - clasme 37 Modas A Exposição -Clipper Socie- e Comérció. - classe 33 - Edmilson
da Silva Cavalcante - Artigo 117,
Artigo 125,
dada Anónima
número 1.
Nome Comerc:al Defeeclo
N 402.509 - Tecnocivil Limitada
N° 402.512 - Fábrica e Pôtos de
Sociedade Técnica de Engenhara e Molas Possante - classe 21 --- DeConstruções - Tecnocivil Limitada la Rosa e Bucchiniani Limitada Sociedade Técnica de Engenharia e ora exclusão das expressões e ouCor“truções - Artigo 109.
tros locais de acórdo com o artigo
Titulo de Estabelecimento Deferklo 117, número 1.
rias.
N'' 401.631 - Casa Vavá
N° 402.675 - Transportadora
se %. 48, 49 Lourival de Car- Zip - classe 33 - Fonte Salazar
valho - Sem exclus . viclade de a
Companhia Limitada - Artigo
expressão Casa de ao:a-do com o ar- 117, número 1.
tino 117, número 1 do Código.
N9 402.723 - jardim de Infancia
: 400.704 - Cred:-Confortável
Pinoquio
- classe 33 - Yedda de
Carl6s
Giserman
classe
6
e
8
Azevedo Gaivão a- Artigo 117, nú- Artigo 117, nuemro 1.
N" 401.216 - EdifícIo Maria mero 6.
N° 402.800 - Cine-Teatro GlóCalmam - classe 33 - juracir Cer- classe 33 - Companhia Inqueira de Souza - Artigo 117, nú- ria
dlustrial de Grandes Hotéis - Arntero.
tigo 117, número 1.
mero 4.
N. 402.822• - Ludovico - classes:
N" 401.273 - Indústiia de Garra.fara de Madeira Rydien - classe 26 41, 42 e 43 - Produtos Alimentícios
e 25 - Neidyr Cury - Artigo 117..;Três Américas Limitada - Com exclusão das expressões outros locais e
numero 1.
N/ 401.467 - Imobiliária Sender de acôrdo com o artigo 171, número
1.
--- classe 16 e 33 . N. 402.956 - Edifício BonfiglioSender- Limitada - Artigo 117, núli - classe: 33 - Banco Auxiliar de
mero 1.
N° 401.469 - Escola Auto Tra- São Paulo Sociedade Anónima - Com
fego -. classe 33 - Ayrton Cracel exclusão da expressão outros lacais
-- Artigo 117. número 1.
14e de acôrdo com o artigo 117 número
N" 401.580 - Foto Postal classe 8. 25. 28, 33 - Alfredo 'CoNome Comercial Deferido
lombo Com exclusão das catesN.
-41.513
- Cipr1ano Pereira In1.ões outros locais de acôrdo com o
dústria e Comércio Sociedade Anemia
a digo 11-7, número 1.
Oprima() Pereira Indústria e
NI' 401.632 - Armarinho Vavá Comércio Sociedade Anônima - Ar-- classe 12 - B. Barros 6 Barros tigo 109 número 2.
Limitada - Sem exclusividade da
N. 401.575 - Piasa Indústria e
'exressão Armarinho e• de 'acôrdo com Administração Sociedade -Anônima o artigo 117, número 1.
Piasa Indústria e Administração SoN° 401.783 - Edifício Maria ciedade Anônima - Artigo 103 númePaula - classe 3 e 33 ro 2,
Comercial e Construtora SociedaN. 401.579 - Confecções Pygina-.
de Anônima - Artigo 117, número lion Limitada - Confecções Pygma4.
lion Limitada - Artigo 109 número
N o 401.808 - Imobiliária Bons 3.
Jesus - classe 33 - Gerardo Veiga
N. 401.906 - Tecidos Mikasa' LiMendonça e Graciliano de Siqueira
duintanilha - Artigo 117, número mitada - Tecidos Mikasa Limitada
- Artigo 109 - número 3.
1.
N. 401.912 - .Amertrade Indústria
N" 401,851 - Indústria e Comércio de Bombas nanara - classe 6 e Comércio Sociedade Anônima - Industria e Comércio de Bombas Amertrade Indústria c Comércio SoTantura Limitada -- Artigo 117, nú- ciedade Aaônima - Artigo 109
número 2.
mero 1.
N. 402.782 - Sirius Publiaidade
N° 401.853 - Edifício Boavista
- alasse 33 - José Moysea Sambura Limitada - Sírios Publcidade Limaada - Artigo 109 - número 3.
sicy' -Artigo 117. número 4.
N. 402.850 - Transportadora eia
N" 401.864 -- Edifício Verdum
classe 33 - Construtora Maraba metal Lintital - Transportadora CiLimitada - Artigo 117, número 4. metal Limitada - Artigo 109 - núNo 401.908 - Mercearia Alagoas mero 3.
claase 41 - Mercearia Alagam
N. 402.851 - Transportadora Ci• Limitada - Artigo 117, número 1,
dade do Aço Limitada -a- TransporN° 401,916 - Serraria Central - tadora Cidade do Aço Limitada classe 4 - A. Santos Oliveira
Artigo 117 - número 3.
Conianhia - Artigo 117. número 1.
N. 402.982 - Sociedade Mercantil
N° 402.315 - Serviços Rodovia.; Cainca Limitada -Sociedade Mercanrios Transnorte - classe 33 - José til Cainca Limitada - Artigo 109 Teodoro de Menezes - Artigo 117, nv 3.
número 1.
Exigências
N" 402.430 - Edifício Pena NeN.
278.555
-o Casa Gabara Sedas
gra -- classe 33 - Imobiliária Ita..
cal I. a 'taci a
Artigo Irl. número Sociedade Anónima - Cumpra a exigência.
4..

, cie Propaganda Deferida

• -

N. 405.501 - Adega Salsa) Brasileira Sociedade Anôônima - Cumpra
a exigência.
Ns. 400 825 - 400.826 - 400.827
- 400.828 - E. 8 F. Horster ."
Cumpra a exigência.
N. 401.598 - 401.559 - Editora
de Música Brasileira e Internacional
S.A. "Embi" - Cumpra as exigências.
a-N. 401.678 - Moura 6 Companhia Limitada - Cumpra a exigéncia.
•
N. 401.785 - Pósto de Serviço
Lago Azul Limitada - Cumpra e
exigência.
N. 401.884 - Rarnond Norbert
KegeL - Cumpra a exigência.
N. 401.886
Angelo Raphaeile
Ziccardi - Cumpra a exigência.
N. 401.977 - Indústria Brasileira
de ' Produtos Químicos . Sociedade .knônima
Cumpra a exigência.
N. 402.377 - Lince Propaganda
Sociedade Anónima - Cumpra a exigência.
N. 402.496 - Empresa São Luiz
Cação Limitada - Cumpra a exigência.
N. 402 721 - Van Valkerburgh
Nooger A. Neville Inc -- Cumpra a
exigência.
N. 402.931 -- Antônio Florivaldo
Machado - Cumpra a exigência.
N. 402.901 - Casa Brisolla de
Rádio e Televisão Limitada - Cumpra a' exigência.
Diversos
N. 401.597 - Editora de Musica
Brasileira e Internacional Sociedade
Anônima "Exulai" - Aguarde-se.
N. 402.628 - _Rádio Paulista Limitada Prossiga-se para estação de
rádio com titulo se Inclue nas .lasses
32 e 33.
N. 394.283 - Perrna Plásticos Sociedade Anônima - Prossiga-se como
marca genérica e com os exemplares
de fl. 11-13.
N. 397.735 - ohnson 8 Johnson
- Prossiga-se Com os exemolares de
fls. 23-25.

Divisão Jurídica

.

sob n.° 150.831, constante do cliché
abaixa; da propriedade da Winthrop
Products /na., estabelecido nos Esta.
dos Unidos da América, 0.The Syduey
Ross Co., estabelecida no mesmo País
e autorizada a funcionai no Brasil.
Averbe-se o contrato le exploraçãa.

DROVITOL
Proprietaria
WINTEROP PRODUCTS INu.
Licenciada
TUE SYDNEY MSS CO.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção de Transferências e Licenças foi
mandado averbar o Contrato de expio.
ração da marca Dratil, registrada sob
n. 0 151.845, constante do clichê abai.
xo, de propTiedade de Winthrop Proa
ducts Inc., estabelccida nos . Estados
Unidos da América, e The Sydeny
Rosa Co., estabelecida no mesmo Paia
e autorizada a functonar no Brasil.
Averbe-se o contrato de exploração.

DRATIL
Proprietari&
WINTBROP PRODUCTSINC.
Licenciada

TBE SYDNEY ROSS CO.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção de Transfei-encias e Licenças foi
mandado averbar o contrato de exploração da marca Nedran, registrada
sob n.° 151.846, constante do" clichê
abaixo, - propriedade de Winthrop
Product Inc., estabelecida nos Esta.
dos Unidos da América, e The Sydney
Ross Co., estabelecida no mesmo Paia
e autorizada a funcionar no firesil.
Averbe-se o contrato le exploração.

WEDRAN
.Proprietria
WINTUROP PRODUCTS INC.
Licenciada
PBC SYDNEY ROSS CO.

•

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIAS E LICENÇAS
Dia 16 de abril. de 1963

Por despacho do Sr. Chefe da Seção de Transferências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de exploração da marca Neo-Picatyl, registra.
da sob n.° 152.644,- constante do
-clichê abaixo, de propriedade de
Winthrop Products Inc., estabelecido
nos Estados Unidos da América, e The
Sydney Roas Co., - estabelecida no
mesmo Pais ,a autorizada a funcionar
no Brasil, Avorbe-se o contrato de exploração.

Uso autorizado de marcas
(Art. 147, §§ 1. 0 e 2. 0, do Código
da Propriedade Industrial
Por despacho do Sr. Chefe da Seção de Transferências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de exploração da marca Arucit, registrada sob
n. o 150.628, -constante do clichê abaixo, de- propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecida nos Estada,
Unidos da América, e The Sydney
Rosa Co., estabelecida no mosmo pais
e autorizada a funcionar no Brasil. •
Averbe-se o contrato de exploração.

ARUCIT
Propriatária
WINTHROP PRODUCTS INC.
Licenciada
THE SYDNEY ROSS CO.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção de Transferências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de exploração de stiartra Drasito1, registrala

EO-PICATYL
Proprietária
WINTBROP PRODUCTS INC.
Licenciada
TBE SYDNEY ROSS CO.

Por despacho do Sr. Chefe da Se•
ção de Tran ,ferênc as e Liculass foi
mandado averbar o contrato de ex.
p2oração da marca Natal ia, registrada
saia n.° 153.529, constante do enchi
abaixo, de propriedade de Winthrop
Products Inc., estabelecida nos Estados Unidos da Américas The Sydney
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Rosa Co., estabelecida no mesmo Pais
• autorizada a funcionar no 4orasil.
Averbe-se o contrato de exploração.

NAFAL IN
Proprietria
WINTBROP PRODUCTS INC.
Licenciada
TBE SYDNEY ROSS CU.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção de Transferências e Licenças foi
" mandado averbar o contrato de exploração da marca Renartol, regivaada
sob na° 158.567, constante do cl:ché
abaixo, de propriedade de Winthrop
Products Inc., estabelecida nos Estados Unidos da América, e The Sydney
Rosa Co., estabelecida no not=ano pais
• autorizada a funcionar no Brasil
Averbe-se o contrato de exploraçao.

wetiNRIOt.
proprietaris
110WOP
1W0

ifi

25° Cr2S --c.
5)S5 CV.

Por despacho 'do Sr. Chefe da Seção de Transferências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de aaxploração da marca Arabia, registrada sob
n.° 160.710, constante do clichê abaixo. de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecida nos Estados
Unidos da América. e Time Sydney
Rosa Co., estabelecida no mesmo País
• autorizada a funcionar no Brasil.
Averbe-se o contrato de exploração.

ARAIS
,

Proprietaria
VINTBROP PRODUCTS INC.
Licenciada
TI E SYDNEY ROSS CO.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção de Transferências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de exploração da alam Dotirol, registrada sob
n.° 161.990, constante do clichê abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecida nos Estados
Unidos da América, e Time Sydney
Roas Co., estabelecida no ~amo Pais
e autorizada a funcionar DO Brasil
Averbe-se o contrato de exproração.

DOT IML
Proprietária
WINTBROP PRODUCTS INC.
Licenciada
TBE =NET ROSS CO.
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• autorizada a funcionar no Brasil. autorizada a funcionar no Brocal. Aver- e autorizada a funcionar AO Brasil.
Averbe-se o contraazi de exploração. be-se o contrato de exploração.
Averbe-se o contrato de exploraçãe.

MENOVAN
.
Proprietária
WINTBROP PRODUCTS INC.
Licenciada
1. 1E SYDNEY ROSS CO.'

DIANTIL

• Proprietária
WINTHROP PRODUCTS INC.

Proprietária
rINTLROP PRODUCTS INC.

Licenciada.
THE SYDNEY ROSS CO.

Por despacho do Sr, Chefe da Seção de Transferências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de exploração da marca Adatrin, registrada
sob n.° 162.820, constante do clichê
abaixo, de propriedade de WintitroP
Products Inc., estabelecida nos Estados Unidos
Unidos cia América, e Time Sydney
Rosa Co., estabelecida no mesmo Pais
a autorizada a funcionar no Braail.
Averbe-se o contrato de exploração.
x5-Sg

ADATRIN

TRABEL

• Licenciada
eHE SYDNEY ROSS uU.

Por despache do Sr, Chefe da Seção de Transftrências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de exploração da marca Thiocymetin, registrada sob n.° 170.134, constante do clichê abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecida ncs
Estados Unidos da América, e Time
Sydney Ross Co., estabelecida no
mesmo Pais e autorizada a funcianar
no Brasil. Averbe-se o contrato
exploraçeo.

Tiliocymrriti
- Proprietária

de

WINTEROP PRODUCTS INC.
Licenciada-,
/BE SUNSY ROSS CO.

Por ,despacho do Sr. Chefe da Seção de Transferênc:as e Licenças fui
mandado averbar o contrato de exploração da marca Noralen, registrada
sob n..° 163.779, constante do clichê
abaixo, de propriedade de Winthrop
Prodticts Inc.,. estabelecida nos Estados Unidos da América, e The Sydney
Rosa Co., estabelecida no mesmo Pais
• autorizada a funcionar no Brasil.
Averbe-se o contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção de Transferências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de exploração da marca Neo-Quipenyl, registrada sob n.° 272.214, constante do
clichê abaixo, •de propriedade cie
Winthrop Products Inc., estabelecida
nos Estados Unidos da América, e The
Sydney Ross Co.. estabelecida bo
mesmo Pais e autorizada a funcionar
no Brasil: Averbe-se o contrate de exploração.

.
Proprieta'ria
WfliTIMP . PRODUCTS INC,
Licenciada
TM SYDNEY ROSS CO.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção de Transferências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de exploração da, marca Reganal, registrada
sob n.° 165.858, constante do clichê
abaixo, de propriedade de Winthrop
Products Inc., estabelecida nos Estados Unidos da América, e Time Sydeny
32$943 Co.. estabelecida no mesmo Pais
e autorizada a funcionar no Brasil.
Averbe-se o contrato de exploração.

REGANAL
Proprietária
WINTBROP PRODUCTS INC.
Licenciada
EE S/DNEY ROSS CO.

NED-QUIPEE1YL
Proprietaria
WINTBROP PRCDUCTS INC.

Licenciada
TM SYDNEY ROSS co.

ninaoyacIN
Proprietái..
WINTRROP PRODUCTS INC.
-Licenciada
TBE SYDNEY ROSS CO.

Proprietári: .
WINTEROPPRODUCTS INC.
Licenciada
- 2TE SIDNEI= Ross

NORALEN

Por despacho do Sr. Chefe da Seção de Transferências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de expioração da marca -Winthromycin, registrada sob n.° 182.342, constante do
clichê abaixo; de propriedade de
Winthrop Products Inc., estalselecida
nos Estados Unidos da América, e Tire
Sydi es Roas Ca.. estibe lecui.i no
mes.so País e atzaaaala a funcionar
Is asa. Ave-o ia (' C. taram de
exp. oração.

Por despacho do Sr, Chefe ' da seção de Transferências e Liceaças foi
mandado averbar o contrato de exploração da marca Zalima, aegistrada sob
n. 0 183.004, constante do chei de abaixo, de propriedade de Winthron Products Inc., estabelecida noa Estados
Unidos .da América, e Time Sydney
Ross Co., estabelecida na" mesmo Pais
e autorizada a funcionar nO Brasil.
Averbe-se o contrato fie vxploracão.

ZALIMA
Proprietária
W1NTBROP PRODUCTS INC.
Licenciada
Is HE SYDNEY ROSS CO.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO JURIDICA

Por despach; lo Sr, Chefe da SeRio,
de abril de 1963
ção de Transferências e Licenças foi
Caduckladc de Marca
mandado averbar o contrato de exploração da marca Lotunal. registrada Editorial Gruguera Limitada —
sob n.° 176.918, constante do cliché ped:do de caducidade da marca —
abaixo, de propriedade de Winthrop — Rifle — número 208.922
Products Inc., estabelecida nos Esta-1 Sérgo Ronc.oli
dos Unidos da América e The Sydney 1
Considerando: I — O legit i mo inRosa Co., estabelecida no mesmo Pah
e autorizada a funcionar na Brasil' 1 terasse da Impetrante da der.!.:rscão
caducidade depósito termo nan:cro
Averbe-se o contrato de ~coação. da
539.574.
2 — Os documentos apresei, t,idos,
,que provam o desuso da marca:
3 — O silencio da titular do registro que não veio contestar. catando
notificado a dizer o que lasse do seu
Proprietária
interêsse no prazo improrrogável de
WINTHROP PRODUCTS INC. sessenta dias,
resolve esta Divisão luLicenciada
ridica, declarar a caducidade do registro 208.922.
T STROSS CO.

LOTUNAL

Diversos

Por despacho do Sr, Chefe da Seção do Transferências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de exploração da marca Menovan. registrada
sob n.° 161.997, constante alo arficlsê
abaixo, de propriedale de Wintlarop

Por deepacho do Sr. Chefe da Seçã o de Transferências e Licenças foi
mandado averbar o contrato de expioração da marca Trabel, registrada sob
a.° 165.999. emanante do cliché abei" de propriediale de Winthrop ProProducts Inc.. estabelecida aos ilheta- ducts Inc., estabelecida noa Estados
doe Unidos da América, e TI.. Sydney Unidos da Anakriaa e Time laydnoy Rose
•Rows Co., estabelecida no toemo Pais Co, estabelecida 1190 17~)País ít

Por despacho do Sr. Chefe da Seção de Transferências • Licenças br*,¡
mandado averbar o contrato de exploração da marca Diantil," registrada sob
n.° 180.567, constante do clichê abaixo, de propriedade de Wintbrop Pra-

eetabelécida act Lutados

Unidos da América, e' Time Sydaay
Rose
imaabaloolde rio 7~119 Priée

Tê rnm: " 128.041 — marca: Nurse
— classe 48 — de: Laboratórios Lapa:ir Sociedade Anônima . — :sacha
publicado cai 19 de novernhos de
1959 — Foi mandado prosseguir ,oiro
registro neivo, tendo em vista o não
cumprimento da • exigencia, na siaste
48 — artigos na classe, passando a
contar o prazo de oposição desta 1.;:ta
esa diante.
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transferência no tèrmo 40/a137 Notil.'tcações
Arquive-se
o pedido por falta de cum'
E convidado; Rafaeli Amónia Tuact a comparecer a este Departamento, pr,imento da exigéncia
at fim de açamar conhecimento do pt •
dido de caducidade da marca Capri
NOTICIÁRIO
,
- número 224.368 - requerido por
Durval Baptista Alves, dentro do praOposições
.senta dias.
zo de
Eduardo Mira1ta Seix Oposiçao
convidado: Wiaton Limitada a ao tanto- número 93.145 - Modal°
comparecer a age Departamento, a industrial de Irmãos Sahagoff El Comfim de tomar conhecimento do pedido panhia Limitada.
de caducidade da marca figura de
General Electric Company - OpoGalo - número 150.244 .- requerido sição ao têrmo número 108.018 - Pripor Industrial e Comércio de Bebidas vilégio de invenção de Otto Welter.
Santa Lúcia Limitada, dentro do praPhilaci Rádio e -Televisão Sociedade.
zo de sessenta dias.
Anónima - Oposição. ao térmo núEXPEDIENTE D ASEÇAO De." mero 109.276 - Privilégio de invenção de Harry Gruenberg.
TRANSFERÈNCIA E LICENÇAS
Cofina Companhia la abricadora de
Implementos Agrícolas - - Oposição ao
Rio, 16 de abril de 1963
têrmo número 561.093 - Marca CoTransferência e Alteraçâo de Nome lina
Classe 36.
de Titular de Processos
A Modelar Sociedade Anônima. CoGarbel Máquinas e Publicidade Li- mércio e Importação - Oposição ao
mitada - transferência para seu nome termo número 361.450 - Marca Mono termo 136.180 - modal° industrial delar.
dc Aldo Gargano.
Moles- 5 Bonniard Limitada - OpoProdutos Vicente Limitada - trans. pos:ção ao ténno número 565.170 ferencia para seu nome da marca: Vi. Marca Prombetta.
cante número 260.169 --a Anote-se
Irmãos Diamante Et Companhia a transferência.
Oposição ao taram número 560.687 Idega Indústria e Comércio Decaia Marca. Café Diamante - Classe 41.
Limitada --a transferéncia para seu noPerfumaria San Dar Sociedade Anôme da marca: Café Ideal de Triân- nima - Oposição ao tênrio número
gulo - número 244.001'- Anote-sa 562.678 - Marca La Bella Sandra a transferancia.
Classe 48.
Krause Jóias Sociedade Anónima Wellington Glasgow Whisky Blendin
pede para ser anotada na marca: Co Ltd - Oposição ao tarmo número
Krause - número 274.303 - a al- 562.495 - Marca, Liandon Tower teração do nome da titular - Anate- Classe 42.
se a alteração de nome.
Estofamentos Terperman Sociedade
Indústria de Bebidas Milani Limita- Anônima - Oposição ao tarmo númeTitulo Ascot.
da - pede para ser anotada na recom- ro • 563.005
pensa industrial proce.sso 8.907. de
Companhia Blackstaff de Linhos Li1959 a alteração do nome da titu- mitada - Opos:çao ao tarmo número
lar - Anote-se a alteração de nome. 565.165 - Marca Troptiene -- ClasFrase de Propaganda --a quando me- se 36.
lhores lubrificantes ou produtos de
Companhia Blackstaff de Linhos Lipetróleo - são produzidos, ales levam mitada *- Oposição ao térmita número
o oval Esse na embalagem - térino 565.166
Marca Tropilene Santista.
417.822 - Anotem-se as transferénCompanhia Blackstaff de Linhos Lidas. Quando a licença de uso que mitada - Oposição ao têrmo número
celebrou com: Esso Brasileira de Pe- 565.167 - Marca Tropilene Santista
tróleo Sociedade Anônima - agua .-d- - Classe 23.
de-se a concessão dos registros,
Companhia 131ackstaff de Linhos LiArthur Noronha - transferência para seu nome da marca R. Regando mitada - Oposição ao taram número
- tarmo 421.351 e do Sinal de pro- 565.168 -- Marca Tropilene Santista
paganda R. Regência Publicidade - - Classe 36.
Rala Soaiedade Anônima Transportes
termo 421.350 - Anotem-se as trans.Aé.tos
- Oposição ao têm° número
ferancias.
nthversa G .aal .3.H. 562.216 - Nome Comercial Empresa
Triumph
Real de Engenharia Limitada.
pede para ser anotada nas marcas:
Rala SoZiedade Anônima Transportes
Termo: 421.474 - marca: Sphinx.
- Oposição ao salmo número
marca: Sphinx. Aéreos
Termo: 421.475
Termo: 421.476 - marca: Sphinx. 562.218 - Insignia Real - Classes
Termo: 421.477 - marca: Sphinx. 16 e 33.
Rala Sociedade Anónima 'Transportes
Tèrmo: 421.478 - marca: Sphinx Aéreos
aoa tarmo número
- as alterações de nome e taansfe- 562.217- Oposição
- Titulo Empresa Real de
rancias - Anotem-ase as alterações de
'Engenharia - Classes 16 e 33.
nome e as transferéneias.
Reta SoCiedade Anônima Transportes
a
Exigências
Aéreos - Oposição ao tarmo número
Aliança Comercial de Anilinas . So- 561%490 - Marca Real - Ciam 11.
Manufatora de Roupas Sul America
ciedade Anesairna - no pedido de
Limitada _ Oposição ao termo nameaverbação de contrato no tarnio
ro 562.564 - Titulo Sapataria Sul
420.972 - Cumpra a exigéncia.
America.
Torrefação e Moagem do Café PaSociedade Anônima Indústrias Reudrão - no pedido de transferia/eia no
tarmo 421.512 - Cumpra a eaigen- nidas F. Matarazzo - Oposição ao
Nano número 561.623 - Marca Lili.
da
Farbenfabriken I3ayer AktiengesellsDiversos .
chaft - Oposição ao térmo número
Stic - Sociedade Técnica aa In- 561.917 - Marca Casa Bayard (h:latria e Comércio. Sociedade Anôni- Casse 32
ma - no pedido de transferência na
Farbenfabriken Bayer Aktiengeselismarca 236.544 - Arquive-se por, de Óleos Vegetais - Oposição ao tata
falta de cumpr;mento da exigancat.
mo número 565.546 Nome comerEditora. 'de Revistas Sociais Erro! a:a] Sirol •Sociedade Indastrial de ReSociedade Andlima - no pedido de siduos e Óleos.

(Seção 111)

Laboratório Yatropan Sociedade Ananima - Oposição ao raiano número
562.173 - Marca Aventyl - Classe 3.
Companhia Adantica Comércio e Indústria Caci Oposição ao têemo número 565.483 - Marca -Cad.
Engecom Engenharia de Concreto
Armado Limitada - Oposição ao . tèrmo aúmero 566.838 - Nome comercial Engecom Limitada Comereial de
Engenharia e Economia.
Sorol Sociedade Anônima Refinaria
de Óleos Vegetais - Oposição ao térmo número 565.545 - Marca Sirol
Classe 41,
Societe Anonyme des Galerias Lafayette - Oposição ao tarmo número
561.573 - Marca Lafayete - Ciasse 36.
Carter Products Inc. - Oposição
ao têrmo número 561.482 - Marca
Diprol - Classe 3.
Laboratórios Andramaco Sociedade
Anônima - Oposição ao tèrmo mimero 562.222 - Marca Lacto Fermirn Classe 3.
Laboratórios Andromaco Sociedade
Anônima - OposiçãO ao taram número 561.732 - Marca La2 Permiti Classe 3.
Continental Motors Corp Oposição ao têrmo número 561.525 - Marca Continetal Aerosol - Classe 6.
The "Nestle Co Inc
Oposição ao
térmo número 561.623 - Marca Lili.
Texaco Inc -- Oposição ao tarmo
chaft - Oposição ao térmo número
561.916 - Marca Casa Bayard Classe 36.
. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft - Oposição 'ao têrmo número
561.915 - Marca Casa Bayard Classe 35.
À
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft - Oposição ao térmo número
561.914 - Marca Casa Bayard Classe 39,
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft ,Oposição ao térmo número
561.913 - Marca Casa Bayard Classe 40.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft - Oposição ao iam° número
561.912 - Marca Casa Bayard Classe 44.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Oposição ao tétano número
561.911 - Marca Casa Bayard Classe 48.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft - Oposição • ao urino número
561.910 - Marca Casa Bayard Classe 50.
j. B. Dias Et Companhia Limitada
- Oposição ao termo número 565.635
- Marca Isabady - Classe 36.
Companhia Textil Santa Sas:assa Oposição ao termo número 566.492 Marca Maringa.
Engecom Engenharia de Concreto
Armado Limitada - Oposição ao termo número 566.898 - Nome &mudai Engecom Limitada Consultores de
Engenharia e Economia.
Sorol Sociedade Anônima Refinaria
número 564.585 - Marca Star Grease
- Classe 47.
Texaco Inc - Oposição ao tarrno
número 564.323 - Marca Star 011 Classe 47.
Sociedade Anônima • Moinho Sanada
Indústrias Gerais - Oposição ao termo número 562.923 - Marca Trata
Estrelas - Classe 41.
Nacional Companhia Distribuidora de
Produtos de Petróleo - 0s1çao ao
tèrmo número 564.238 - Titulo . Au)g Nacional lcap9rtedoça 'Limitado,
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Jalde Antonio Fragoso - Oposiç
ao Mamo número 564.052 - Mar
Primor - Classe 41,
Padrão Indústria Metalúrgica e a.:01
mércio Limitada - Oposição ao tareai:
número 565.128 - Marca Padrão
Classe 40.
* Produtos Ganser Sociedade Anónima
- Oposição ao Nono número 565.619
- Marta Supremo - Classe 41.
Padrão Indústria Metalúrgica e Co.
mércio Limitada - Oposição ao tala
mo número 565.537 - Marca MercuriO
- Classe 40.
Esiade de São Paulo - Oposição aço
têrmo número 564.554 --- Titulo São
Cristovão,
Sul America Companhia Nacional cle
Seguros de Vida _ Oposição ao tara
mo número , 562.564.
Sul America Companhia Nacional de
Seguros de Vida - Oposição ao tara
ino número 563.000.
Balança Santo Antonio Limitada
Oposição ao térmo número 565.680 --,
Marca Santo Antonio aar Classe 6.
Tecidos Pluma Sociedade Anainimã
- Oponição ao tèrmo número 562.47$
- Marca Pluma.
Companhia Brasileira de Fósforos
Oposição ao térmo .número 562.043
Marca Mirnssol.
Valeria Primeira Sociedade Anônima
Participações Industriais - Oposição
ao tèrrao número 566.247 - Marca
Valeria - Classe 1.
Metalúrgica Ma ta razz o Sociedade
Anônima - Oposição ao térmo número 563.400 - Marta M. N.
Sociedade Anônima Philips do Bm.
sil - Oposição ao têrmo ta. 561.270
- Insignia Casa Fontan.
Indústrias de Móveis Século XX
mitada - Oposição ao tèrmo número
563.099 - Marca Século XXI --a
Classe 40.
Irmãos Daud Companhia Lim.tad4

-

Oposição ao tenni, número 56.3.263
Marca Coronado - Classe 36.
Organização Industrial Brasilia Yoria
Limitada - Oposição ao termo Inane.
no 563.122 - Nome comercial.Tecidos Artefatos York Limitada.
Auto Americano Importadora Soda.
dada Anônima - Oposição ao tèrmo
número 563.235 - Marca Americano
- Classe 21.
Fukuhara Honda 5 Companhia Lia
mitada - Oposição ao termo. número
565.485 _ Marca Azteca - Classe
42.
•
Atlantida Cinematográfica Sociedade
Anónima - Oposição ao termo nó.
mero 566.854 - Marca Atlantida.
Fábrica de Linhas Adonis Limitada
- Oposição ao taram número 564.206
- Mama Majestoso.
Teados Nuace Sociedade AnOnima
- Oposição ao têrtno número 565.048
- Marca Nuace.
Eua Majestade Roupas Sociedade
ame
- Or°15/;iaçrãca
o aM
o atjersnti I on.'t
ata
Anó5n164m.a2a8
Frigorifico Alvorada Sodeda edAna•-•
nima - Oposição ao têrmo número
566.047 - Marca Mortadela Alvorada - Classe 41.
Frigorifico Alvorada Sociedade Anat.
nima - Oposição ao tarmo número
Titulo Alvorada Mercearia
566.051
- Classes 41, 42 e 43. .•
Companhia Eletromecanica Calma --•
Oposição ao termo número 554.924 --a
Marca Gemo - Classe 50.
Frigorifico Alvorada Sociedade Ana.
nima - Oposição ao terra° número
566.048 - Marca Salame Alvorada
Classe 41.
Companhia Eletromecanica Calma
- Oposição ao termo aninerop_ 543.230
Mtiree Calma - Gane 23.
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Companhia EletrocaeZanica Calma
- Oposição ao termo: número 517.0P.1
- Marca Calmar -.. Classe 36.
Companhia Eletromecanica Calma
- Oposição ao termo número 541.359
- Marca Cartografia Selma - Classe
38.
Eletro Mecánica Arma Lim:tada Opoatção ao tèrmo número 565.155 • a
Marca Arial - Classe 11.Companhia . Eletromecanica Calma
- Oposição ao tèrmo número -561.334
- Marca Calmar - Classe 49.
Companhia Eletromecanica Calma
- Oposição ao termo númer • 557. ne,
- Marca Teima - Classe 29:
Sears Roebuck el Co - Oposição
ao termo número 561.505 - Marca
Seabro - Classe 39.
Companhia - de Frifor:ficos do Brasil - Oposição ao termo n° 5b5.809
- Marca Frigas - Classe
' Importadora e Exportadora Ioali Limiada - Oposição ao termo número
562.251 - Marca foly - Classe 40.
Agro Pan• Comercial Importadora
Soèiedade Anônima - Oposição ao
têrmo número 563.27.1 - Marca Agro •
pan - Classe 50.
Brazcot Limitada - Oposição ao
trino número 565.394 , - Marca Brascort - Classe 6.
IsolateX Elétrica Limitada Oposição ao termo número 565.716 - Marca Isoltex - Classe 16.
Indústria de Meias Maiorca Limitada
- Oposição ao tênno núme-o 564.460
- Marca Fio de Ou-o - Classe 35.
Indústria de Meias Maiorca Limitada
Oposição ao termo número 564.459
- Marca Não Desfia Ffe de Ouro Classe 36.
Leão junior & Companhia Sociedade
, Anônima - Oposição -ao lê-mo número 567.170 - Ma-ca Lean, - Classe
43
(3.inco Riograndense de Eapansão
Eumômiaa Sociedade Anta-uma - Oposição ao termo núme-o 566.762 Marca Expansão.
Laboratórios Lepetit Sociedade AmãOposição ao termo númeso
nima
563.493 - MarCa Cardioxa
Companhia Farmacèneca Organou
do Brasil Sociedade Aliam :ma - Oposição ao termo numero 566.210- Marca Duractin - Classe 3.
Indústrias Reunidas Irmãos Spina
Sociedade Anônima - Oposição ao
termo número 560.630 - Marca Luxo
- Classe 38.
Fábrica de Aço Paulista Sociedade
Anônima _ Oposição ao termo número 561.946 - Marca Brasaço.
Ioga! Administracão Comércio e In&trio Sociedade Anónima - Oposição ao têrmo número 561.478 - Marca loal.
Sandoz Sociedade Anônima - Oposição ao termo número 561.395 Marca Acricil - Classe 1,
Cresa Sociedade Anônima Crédito
-FirianCiamento e Investimentos - Oposição ao termo número 561.277 Nome comercial F-eza AdmInistradora
Sociedade Anônima.
Rio Gráfica e Editora Limitada Oposição ao termo número 562.578 •
Marca •Sucesso do Momento.
Front Feed Sociedade Anónima Mecanizações aContábea4 Sociedade Anônima - Oposição ao termo ri° 562.447
- Marca Frontal - Classe 50.
Instituto • 1-lorraoquirnico e Biológico
Sociedade Anónima - Oposição ao
termo número 537.786 - Marca Penicirol - Classe 48.
Nascimento 8 W eiss - Oposição ao
termo número 563.393 - Titulo Casa
Royal Pinheiros - Classes 12 e 36.
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Torque Sociedade 'Anônima Indústria
e Comércio de Máquinas Elétricas .209Oposa-aio ao termo número 5153.209Marra Torke - Classe 21.
Comércio e Indústria Neva Sociedade Anônima - Oposição ao tèrmo número 563.660 - Marca Neve - Clas•
se 41.,
Alvaro Pereira da Silva - Oposição
ao termo número 561.553 - Nome co-.
marcial Consermaq Consertos e Serviços de Máquinas Representações Limitada.
J. P. Ceais Ltd - Opos:ção ao
termo número 561.858 - Marca Koabem - Classe 28.
Retificadora Americana Sociedade
Anônima - Oposição ao termo número 561.925 - Marca Retarnil - Classe 50.
Cia. Americana de Anúncios em
Estradas cie Rodagem A E R (oposição ao termo 563.829, título Orgacl.
nização Publicitária Americana
32, 33) .
Auto Peças Micar Ltda. (oposição
ao termo 563 .965, marca Mocar, cl.
21) .
Dal Molin S A. Ind . Comércio
e Agricultura (oposição ao termo n.°
563.631, nome comercial Empresa
Charrua Ltda . )
Theophilo Schwab (oposição ao
termo 563.820 marca Bayard, cl. 8 ) •
Recorde S. A. Ind . Químicas (oposição ao termo 563.679; marca
Racial Motor Oil, cl 47) .
Polenghi- S. A. Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios (oposição ao termo 563.532, marca PPL,
cl.- 41).
Gemark Grupo Executivo de Marketing Ltda . (oposição ao termo n.°
564.148, titulo Empresa Editora e
Jornalística Germap Ltda . )
Cia Siderúrgica Paulista Cosipa
(oposição ao termo 564.322, marca
Cocipal, cl. 5) .
Cofima Cia. Fabricadora de Implementos Agrícolas (oposição ao termo
563.955. marca Crefima, cl. 5) .
Cofima Cia Fabricadora de Irnplementos Agrícolas (oposição ao termo 563.956, marca Gefitna, cl. 8) .
Laboratório Pernambucano Ltda .
(oposição ao termo 561.613, título
Farmácia Sta . Luzia, cl. 1, 3, 10,
48) .
Estúdio G. Martins Sociedade Limitada (oposição ao termo 564.105,
marca Magicsom, cl. 8) .
Artefatos de Tecidos Beira Mar
Ltda. (oposição ao termo 564.123,
marca Confecções •Beiramar, cl . 36),
Inpasa S. A. Ind. Nacional de
Auto Peças (oposição ao termo n.°
563.920, marca Arpur. cl. 8) .
Cofima Cia. Fabricadora de Implementos Agrícolas (oposição ao termo
563.957, marca Gefima, cl 11).
Indústria e Comércio de Malhas
Matli Ltda. (oposição ao termo n.°
431.653, classe 36, marca Made-lã).
Manufatura Luna S. A. Ind. de
Roupas para Crianças (oposição ao
termo 561.807, nome comercial Tecidos e Modas Braulio Luna Ltda.).
Manufatura Luna S. A. Indústria
de Roupas para Crianças (oposição
ao termo 561.808. Insígnia Casa Luna, cl. 23. 24. 36, 37, 38).
Fábrica de Cigarros Caruso S. A.
(oposição ao termo 563.926, marca
Dorado, cl. 44).
Bijouterias Santo André Ltda. (oposição ao termo 564.609, marca
Santo André, cl. 50).
Bijouterias Santo André Ltda (oposição. ao termo 564.673, marca
Santo André, cl. 50).
•

Engemon Engenharia de Montagens
Ltda. (oposição ao termo 565.838,
nome civil . Engecomo) .
Engemon Engenharia de Montagens
Ltda . (oposição ao termo 566.898,
nome comercial Engecom) .
Gebr Weyersberg (oposição ao termo 562.016 marca Aguia, cl. 11) .
cl .Américo José da Silva (oposição
ao termo 562.570, marca Henelea.
Standard Electrica S. A. (oposição ao termo 566.937, marca Sonante).
Francisco Sprovieri S. A. (oposição ao termo 565.296, marca Calendário e Guia do Pescador) .
G. Couri & Cia. (oposição ao
termo 565.514, marca JK, cl. 36).
MB Indústria e Comércio de Bijouteria Ltda . - (oposição ao termo
566.153, nome comercial Emebe) .
G. Couri & Cia. (oposição ao termo 565.515 nome comerciai). .
Plastfoto Albuns e Cartonagens Limitada (opozição ao termo 561.675
marca Plastfoto cl. 25) .
Renato Bertoni (oposição ao termo 561.675. marca Plastfoto, cl.
25) .
General MOtors Corp (oposição ao
termo 562.348, marca Pontcc, cl.
11) .
N. V. Philips Duphar (oposição ao
termo 561.863, marca Dedethion, cl.
2) .
A. M. B. Promoções Publicitárias
Ltda. (oposição ao termo 567.288,
marca Telstar, cl. 32) .
Cia. Internacional de Engenharia e
Construções (oposição ao termo n•°
564.988).
Seara Roebuck & Co (oposição ao
termo 563.711, marca Servetone) . •
Seara Roebuck 8,s Co. (oposição ao
termo 563.712, marca Servitone) ,
Nega Achcar (oposição ao termo
561.576, marca Diplomata, cl. 22) .
Nege Mear (oposição ao termo
561.577 marca Diplomata cl. 23) .
Nege Ahcar (oposição ao termo n.°
561.578, marca Diplomata, cl. 24) .
Nega Ahcar (oposição ao termo n.°
561.579. marca Diplomata, cl. 31) .
Nego Ahcar (oposição ao termo n.°
561.581, marca Diplomata, cl.' 36) •
Nege Ahcar (oposição ao termo n.°
561.580, marca Diplomata; cl. 34) .
Nega Ahcar (oposição ao termo n.°
561.575. marca Diplomata, cl. 10) .
Nage Ahcar (Oposição ao termo n.°
561.582, marca Diplomata, cl. 37)
Palias Gradmann Holler do Brasil (oposição ao termo 564.825, marca Palias cl. 48).
Cipan Indústria e Comércio
(oposição ao tarmo 565.755, marca
Citran, cl, 21).
Cia. -Cipan Indústria e Comércio
(oposição ao termo 564.565, marca
Cipac, classe 1).
Cia. Cipan Ind. e Comércio (oposição ao termo 565.756, nome comercial Citran Ltda Comércio Indústria
e Transportes).
Cia Cipen Ind. e Comércio (oposição ao termo 565.616, nome comercial Cipar Cia. Portoalegrense de
Rolamentos).
Máquinas • Equipamentos Mello
S. A. (oposição ao termo 563.302.
marca Nela).
Indústria de Tapetes Bandeirante
S. A. (oposição ao termo 565.768
titulo: Flâmulas Bandeirantes, cl. 25,
24, 28, 38, 50).
Altuninum Co Of Canada Limited
(oposição ao termo 562.979, marca
Meou, d. 90),

Abril de 1963
Sidapar S. A. Comércio de Ferio*
(oposição ao termo 566.912, marca
Cidarpe, cl. 5).
Cia, Calçados Fox (oposição ao
termo 565 840, marca Conforflex, cl.
36) .
Cia. Calçados Fax (oposição ao
termo 565.841, marca Conforto Fica,
ci. 36) .
União -Fabril Exportadora S. A.
U F E (oposição ao termo 565.459,
marca Dular) .
Bicicletas Monark S. A. (oposição
ao termo 539.116, marca M).'
Bicicletas Monark S. A. (oposição
ao termo 565.415, marca M) .
Laboratórios Farmacêuticos Vicente
Amato Usafarma S. A. (oposição ao
termo 565.392, marca Amebiozin. cl .
3) .
União Fabril Exportadora S. A.
U F E (oposição ao termo 565.458,
marca Dubon, cl. 46).
1) Thosing Sobensen (oposição
cl.
Ax4e1.
ao termo 565.649, marca Supremo,
Ind. de Doces Coim Bana Ltda.
(oposição ao termo 565.777, marca
Coimbra, cl. 41).
Au2t1.
o) Paraná Ltda. (oposição ao
cl.
termo 566.289, título• Auto Paraná,
Laboratórios Biosintética S. A. (oposição ao termo 561.734. marca
Psoriasan, cl. 3).
Indústrias Alimentícias Florida Limitada ,(oposição ao termo 562.350,
marca Florida, cl. 41).
„Bicicletas Monark S. A. (oposição
ao termo 557.603, marca M, cl. 36).
Laboratório Lutecia S. A. (oposifçuer,
o a6
otermo 565.025, marca Entera3),.
Laboratório Lutecia S. A. (oposiç es oao termo 565.037, marca Anascaril). Lutecia S. A. (oposição ao termo 565.038, marca Anastrongil, classe 3) .
Xictoria Werke Aktiengesellschaft
(oposição ao têrmo 562.791, marca
Vitoria, 'cl. 11) .
Victoria Werke Aktiengesellschaft
(oposição ao termo 562.790, marca
Vitoria, el. 6) .
Auto Union G MBH (oposição ao
termo 563.236, marca União. cl. 21)•
• Renner Herrmann S . A. IndKstrla
\ de Tintas e õleos (oposição ao termo 566.791) .
Sociedade Técnica de Fundições
Gerais S.. A. Sofunge (oposição ao
termo 565.758, marca Sonave)
S. A. Refinaria Magalhães (oposição ao termo 563.660, marca Ararutinha Neve, cl. 41).
Intec Instrurnental Técnico Cientifico Ltda. (oposição ao termo ...
562.773, titulo Inter).
Kaiser Je ep Corp (oposição ao
termo 563.265, marca Vipe, cl. 21).
Philco Corp (oposição ao termo
562.909 marca Philco, cl. 41) .
C. Johnso
n
cl^
, as San Inc . (oposição ao termo 562.170 marca Raio.
Bicicletas Monark S. A. (oposição
ao termo 536.779, marca Monarca,
cl. 3) .
Bicicletas Monark S.. A. (oposição
ao termo 536.780. marca Monarca.
cl. 48) .
Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens S. A. (oposição ao termo
562.207, marca Munekmutic. cl. 6) •
Sitafer S. A. Comércio e Indústria
de Ferro (oposição ao terrão 562.29.3
marca %ater, el. 50),
'
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1 Importadora de Ferragens Mau&

Ltda. (oposição ao termo 567.820,
Marca Maná.
Importadora de Ferragens Mauá Limitada (oposição ao termo 567.589,
nome comercial Máquinas Mauá S.
A.)

Irmãos Forti Ltda. (oposição ao
tinno 563.072, marca Santo Antonio,
A. 11).
Henry Simon do Brasil S. A..Ind.
• Comércio (oposição ao termo n.°
563.188, marca Simão, cl. 21).
. R. Barone ès Cia. (oposição ao
Virmo 562.825, marca Fortaleza, d.
23).
R. Barone al Cia. (oposição AO
termo 562.826, marca Fortaleza, cl.23).
R. Sazone
Cia. (oposição sto
garmo 562.828, marca Fortaleza,
31).
R. Barone as Cia. (oposição AO
termo 562.827, marca Fortaleza, cl.
- 74).
Underwriters Laboratories Inc
(oposição ao termo 562.650, marra
ol. 5).
~as.
Underwriters Laboratories Inc (oposição ao termo 562.651, marca
UL, cl. 11).
Guanabara S. A. Comércio e Lsdústria (oposição ao termo 567.521
marca Guanabara).
Guanabara S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo 567.520,
nome comercial Guanabara Aparelhos
Kletro-Domésticos Ltda.).
Cia. Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao termo 563.159, frase
de propaganda Alimento dos Campeões).
Cia. Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao termo 563.159. frase de
propaganda Alimento dos Campeaes)•
Cia. Antártica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao termo 564.064, marca
Fio de Ouro).
Cia. Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao termo 564.164, marca
Soda Limonada Deliciosa Sanhaua,
rd. 43).
J. A. Chaves (oposição ao terno
367.776, marca Defumador O gum
Rompe Mato).
J. 8s E. Atkinson Limited (opo,
sição ao termo 564.246, marca Cuthbei, cl. 48).
.
Parfums Marcel Rochas (oposição
ao termo 563.869, marca La Fernroe
Modas, el. 36).
General Mills Inc. (oposição ao
termo 563.546, marca Bisquit, cl.
41).
Omega Louis Brandt es Frere S.
A. (oposição ao termo 562.164, marca Omegapen. cl . 17).
Omega Louis Brandt lis Frere S.
A. (oposição ao termo 562.165, marca Omega, c/. 17).
Supermercados Peg Pag S. A. (oposição AO termo 554.715, marca
Peg Pag das Canetas, el. 17)•
Serviços Técnicos de Alimentação
5. A. Seta (oposição ao termo n.°
303.705, nome comercial eStt Serviço Especial de Transporte • Turismo Ltda.).
Ravel S. A, Comercial Industrial
• Importadora (oposição 'ao termo n.°
365 . 723, marca Rovel, cl. 34)..
Rei das Tintas Ltda. (oposição ao
4rmo 566.174, marca Casa Coelho).
i • i_qeça Durães Louças Ltda. (oposiçáo 00 timo n.0 566.174.
marca
taba Coefis0
el.
a

!4 .4
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Caia Durão. Louças Ltda, (oposição ao Olmo n.° 566.181 - titulo
Casa Coelho - cl. I).
Casa Dures Louças Ltda. (oposição ao Urino n.° 566.175 - marca
Casa Coelho - cl. 1).
Cia. Brasileira Rhodiacérta Fábrica
do Raion (oposição ao termo número
566.179 - marca Brasiryu).
Corema Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda. (oposição ao termo
n.° 362.306 - marca Josema - d.
17).
Indústrias e Comércio Luiz XV S A.
(oposição ao termo n.° 562.353).
Chimica Baruel Ltda. (oposição ao
termo n. °564.350 - marca Espritin
- cl. 3)Eternit do Brasil Cimento Amianto
S. A . (oposição ao termo n.° 423.258
cl. 16).
- marca Telhatex
Radio e Telivsão Straus S.A. (oposição ao termo n.° 564.521 - merca
Stratus - cl. 8).
King Ind. e Comércio S.A. (oposição ao termo n.0 564.575 - msuca
Viking - el. 40).
Cutelaria Cosmo Ltda. (oposição ao
termo ri.° 564.487 - marca Kosraos
- cl. 11).
Madesco Glocowski e Wolff S.A.
Máquinas e Acessúrios para Indústria
Textil (oposição ao termo n.° 564.976
- marca Madeco - cl. 16).
Modas Jnruce Ltda. (oposição ao
termo n.° 564.848 - Título Jucera
modas' - cl. 36).
Anderson Clayton fa e° S.A. Ind.
e Comércio (oposição ao termo número 564.144 - marca Soberano
41).,
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
(oposição ao teáno n.° 564.042 marca Diamante - cl. 41).
Consulta Serviço Informativo da indústria (oposição ao termo n.° 564.443
- título Consulta
cl. 33).
Indufarma Industrial e Comercial
Farmacêutica Ltda. (oposição ao termo n,° 564.265 - marca Indusfárma
- cl. 3).
Roque Lucciardi (oposição ao terno
n.° 564.323 - marca Siar Oil - cl •
17).
Ind. de Rádios e Componentes Eletanicos Transauto Ltda. (oposição ao
termo n.° 564.511 - marca Transacto - el. 8).
Karibe S.A. Indústria e Comércio
(oposição ao termo n.° 564.459 marca Nãodeafia - el. 36),

Embalagens Alei Ltda. (oposição ao
termo n.° 562.770 - título Arvi).
lbesa Lnd. Brasileira de Embalagens
S.A. (oposição ao termo n.° 562.879
- marca Igesa - cl. .50).
Paranamentol S.A. Ind. e Comércio (oposição ao termo n.° 546.955 marca Parmentol - cl. 4).
Pharma S.A. Lab. Farmacêuticos
(oposição ao termo n,° 564.265 marca Inusfama). •
Pharma S.A. Lab. Farmacêuticos
(oposição ao termo n.° 564.884 - título Farmex).
Phartna S.A. Lab.oratórios Farmacêuticos (oposição ao termo ,número
564.146 - marca Kolarma).
Bial Farmacêutica Lida:- (oposição
ao termo n.° 390.372
marca Mial
- cl. 3)
Lab. 'Clima: S.A. (0. Re,R4otér7
Mc) n.° 552 2
'mai% „Fgclu(.0
Ind. de Calçados
(opatição , ao termal
s. g1K")•e
• •
•
'•

Produtos ErIan Ltda. (oposição ao
termo a.° 566.048 - merca Alvorada).
Produtos Erlan Ltda. (oposição ao
termo ri.° 533.711 - marca Alvorada).
Irmãos Unidos S.A. Máquinas e F2rramentas (oposição ao termo número
562.724 -- marca Unidos - cl. 6).
Cia. Calçados DNB (oposição ao
termo ri.° 565.805 - nome comercial).
Cia. Calçados DNB (oposição ao
termo n.° 565.806 - marca Sino de
Ouro - el.

36)

Mesble S.A. (oposição ao termo
n.° 562.518 - nome comercial).
J. Á. Chaves (oposição ao termo
n.° 543.405 - classe 2 - marca Defumador Corrente Africana).
J. A. Chaves (oposição ao termo
n.° 380.587 - marca Banho Selvas
Africanas - cl. 2).
Soares de Carvalho Sabões e Óleos
S.A. (oposição ao termo n.° 564.038
-.marca Sabão Zebu - cl. 46).
J. 66 E. Atkinson Limited (oposição ao termo n.° 564.564 - mares
Chance - cl. 36).
Van Der Berghs Export Limited
(oposição ao termo n.° 567.807 marca Astro).
J. ê6 E. Atkinson Limited (oposição ao termo n.° 567.689 - mloca
Royal Face - el. 4).
Bicicletas Monark S.A. (oposição
ao termo n.° 540.194 - marca Moasilo - cl. 21).
Bicicletas Monark S.A. (opo.ição
ao termo n.° 554.678-- marca Monah - cl. 8 - 12 - 22 - 23 36 - 37).
Refrigerantes Sulriograndenses S.A.
Ind. e Comércio (oposição ao termo
n.° 565.465 - marca Mixt* Rainha).
Microlite, S.A. Indústria e Comércio (oposição ao termo n.° 562.422 -.marca Microflex - cl. 8).
Microlite S.A. Indústria e Comércio (oposição ao termo n.o 562.423 marca Micorflex - cl. 8).
Laboratário Terras S.A. (nposiçZu
ao termo n.° 565.024 - marca Fursol - el. 3).
Cima Cia. Industrial . de Material
Automobilístico (oposição ao termc
n.° 563.355 - marca Sitnasprint ci. 6).
Cima Cia. I ndustrial de Material
Automobilístico (oposição ao termo
n.° 563.354 - merca' Simasprint ci. 7).
Cima Cia. I ndustrial de Material
Automobilístico (oposição ao teimo
n.° 563.335 - marca Simanganese._ cl. 7).
Cima Cia. I nd
' ustrial de Material
Automobilístico (oposição ao termo
n.° 563.336 - marca Simanganese cl. 6).
Cima Cia. Industrial de Material
Automobilístico (oposição ao tez-no
n.° 563.346 - marca Simátenex cl. 7).
Cima Cia. I ndustrial de Matei'al
Automobilístico (oposição ao téimo
n.° 563.317 - marca Simalux cl. 21).
Cima Cá. Industrial de Material
Automobilístico (oposição ao teim'o
n.°, 563.321 - marca Simalux cl. 6).
Cirna Cia. I ndustrial de Material
Automobilístico r (oposição ao termo
marca Sirnadub
SI,°,563.328
•
:
'
•
id. 6) .
, Cima Cio.- ndustrial de ;Material
Autornobilistico
opoekile a9, •,tt g )
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n.° 563.344 - marca Simatenax el. 21).
Cima Cia. ' Industrial de Matet.al
Automobilístico
(oposição ao termo
cl.
n.° 563.327 marca
- Simadub -

Cima Cia. Industrial de Materià Automobilístico (oposição ao tarino
surta 563.320 marca Simalux cl.
Cima Cia. Industral de Material :\utomobilistico (oposição co termo aia.
mero 563347 marca Simatenax ol. 1.).
Cima Cia. Industrial de Material r,utomobilistico (oposição ao termo
mero 563.351 marca Simasprint caisat 21).
Cima Cia. Industrial de Material Automobilístico (oposição ao têrnn»lamero 563.332 marca Simangan:-se
).
Lnborat&io Farmaker S . A . (orhalção ao termo 562.162 cl. 2).
Laboratorios Keto Wensaco
(oposição ao tèrino 568.692
al4r,
Novazolon cl. 3).
Farbwerke Hoechst Aktiengesell.ch. n t
'Vorm Mcister Ludas ti Bruning 1 oposição ao tartno 562.221 marca Mrtil
Melubrina Thebra ci. 3).
Hercules S.A, Fábrica de Talhares
(oposição ao termo 562.518 nome comercial Hcrcules Industrial Ltda . 1.
nereides Powder Co. ( oposkjo
termo 562.518 nome comercial 1 I rcales Induitrial Ltda)
União Farmacêutica Industrial Ltja.
(oposição ao têrmo 562.772 raart a
Union cl. 3).
Sherwin Williams do Brasil S. A.
Tintas e Vernizes (oposição ao 4. é_rmo
564.656 marca Aeromover) .
Café Indígena Ltda . (oposição ao
Urino 568.022 marca India cl. 411 .
Form:tal S . A . Industrio e Cninérc:o
(oposição ao Urino 568.183
1/1:tr,:a
Fermetal cf. 11).
Sopa! Soc. de Produtos Mimem
dos Ltda. (oposição ao Urino 560.9W
marca Banacrem cl. dl).
The S:nger Manufacturing Co. (oposição ao termo 562.652 marca SI cl. 5).
Estacas Franki Ltda. (oposição ao
térrno 565.696 marca Franky cl. 41 ) .
The Singer Manufacturing Co. I opo•
tição ao têrmo . 562.653 marca SI ci. 11) .
Fagam S.A. Fábrica de isttad n Iras
Gazas e Algodões Medicinais (oposição ao tétano 562.610 marca Patrapolis cl. 10).
Molas no Sag. do Brasil S.A. topotição ao termo 565 . 273 marca :Nue
Zague ci. 21) .
Frigorífico Wilson do Brasil s. A.
(oposição ao têrmo 567.441
mirca
Dulaom
. 41 ) .
Frigorifico Wilson do Brasil S. A.
( oposição ao têrmo 564.139
mal c. a
Do Bom cl. 41) .
Silvio da Rocha Lima (oposição ao
tèrmo 563.802 marra Café Sacy de
C.orumba classe 41)..
lbrason. Industrio Brasileira de Sole
Ltda . (oposição ao termo 563.424 marca Brasisom el. 8) .
Restinga S . A . Investimentos (.posição ao têrmo 562.581 titulo R ririoa
Clube Residencial Esportivo)
The Scoth Whisky Association (:)posição ao térmo 562.495 marca London
Tower Whisky cl. 42 ) .
Shell Brasil S . A . Pctroleo (oPomção
ao tèrmo 562.970 insignia COLA P) .
Iggam Sociedad Anônima Inclus
'aposição ao termo 562.914 rnar ‘ a Vigeme cl. 16).
The Distillers Co. Limited (opasi.;ão
ao termo 562.972 marca Piaotlex -
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Renda Priori 8 Cia. (oposição ao
111,1m:trios Químicas Eletro Cloro S.A. I Industrias Ioae Kohl S.A. (op:oaçao
ponsahilidad Linia-ada (oposição ao têrmo - 562.856 marca - Beija Flor -- (opósição ao tionto 563.903 marca Su- no tanro 565.515 actue oonnrcial Cond. 41).
.
perlex cl. 46).
1 feções JK Ltda.).
têrmo 562.911 marca DAG cl. 46).
Renda "Priori & Cia. • (oposição ao
Jácomo Antrálo Império (oposição
Companhia Anonima Toddy Venezo-: . inaustsios :coe Rala. S.A. (csma.
lana (oposição ao ténno 564.851 . mar- çao mi ténue 565.514 marco
ao térmo 563.368 marca Imperio - têrmo 562.857):
. Renda .Prioci 8 Cia. (oposição ao ca Forin 'd. 2) ..
: cl. 36).
•
cl. 36).
. J. 8 E. Atkinson Limited (oposição : J S Lopes é • Cia. Ltda. (opaaçaio.
Empresa Times do Brasil Ltda. (opo- t êrmo 562.858 Marca Beija Flor).
sição ao tarro° 564.422 marca Tempo). • Reasia Priori 6 Cia. (oposição má ao (armo 567.016 marca Sagan a --: ao oarmo • •569.363 titulo Sapataria Au.
Cia. Calçado Clark (oposição ao t érmo 562.859, marca Beija Flor). . cl. 46).
Idoi.inha cl. 30).
Renda' Priori 8 Cia. (oposição co
Syndicat . NationaI de La Pcrfumeric1 Brinquoaalandia Ltda. (oposiçao sai
térmo 565.458 marca DUBON - clasêrmo 562.860 marca Abelha).
Faançaise (oposição ao termo 563.078 termo .568.056 ti aio Brinquedokandia
se 46).
Renda Priori 8 Cia. (oposição, ao marca Fixador France cl. 48).
. - cl. 49).
Casas Eduardo S.A. Calçados e Cisa 5y-indicai National de La Perfumaria
Papelaria Toth Ltda. (oposição, ao
paus (oposição ao .stêrmo 565.223 - termo . 562.861 marca Beija .Flor).
Cia. de Cigarros Souza Cruz (opo- Franoaise (oposição ao termo 563.077 termo 567.716 titulo Foto e Papelaria
•
marca Rovel cl. 34).
S. Miguel).
Brasport S.A. (oposição ao têm) sição ao termo 563.926 marca Dorado). marca Shampoo France cl. - 48).
Lex Ltda. (oposição ao termo tiúThe Seven UP Co.. (oposição ao
565.394 marca Brascort cl. 6);
Syndicat National de La Perfumerie
marca 7 ' Taças - elasSimca do - Brasil S.A. Industriai de ramas 564.292 marca laiscalex cl. 32). Française (oposição ao tarmo 563.079 termo 563.243
.
Cia. Química Industrial Cil (opóálMotores Caminhões e Automóveis (opo.
4.
az , 1ce C- p • Prancc
sição ao tênaio 564.570 titulo Iomans Ao ao tênno 564.397 marca Artecil Syndicat Natioal de La Perfumaria . seV4o11)ks.wagen do Brasil Industrio e Co,
cl. 16).
cl. 21) .
Française (oposição ao termo 563.076 mércio de Automovcis S.A. (oposição
Industrias Gessy Lever S.A, (opo- marca .Laque France d. 48). -• a,c1 termo 567.855 marca Volksport -a
Bolifiglioli Comercial C Constrta-ora
S.A. (oposição ao têrtno 563.(31 ama- siçaia ao termo 564.412 marca Lava.
SyndiCat National de La Perfunterie c' • '' ) •
tudo cl. 46).
Cia. Antártica Paulista Industrio -Broa
.
ça CIB cl, 16).
Cia. Inshoorial de Conserves Alimen- Française (oposição ao Carmo 563.080 sidra de Bebidas e Conexos (oposia
Bonfiglioli Comercial e Construtura
Henne France cl. 48).
ai Cica (oposição ao termo 564.340 marca
S.A. (oposição ao têrtno 563.633 nome tics
Syndicat National de La Perfumerie ção ao termo 562.923 marca Três Estrelas).
comercial C/B Construtora Industrial marca Cical cl. 47).
Henry Simon do Brasil S.A. Inclus- rrançaise (oposição ao termo 563.075
Bicicletas alonark S.A. '(oposição ao
Brasileira Ltda).
marca
01.o
•Sttave
France
cl.
48).
iria o Comércio (oposição ao termo marca
557.604 marca Mima).
lionfiglioli Comercial e Construtora 563.138 .marca Simão cl. 21). Industrio e Comércio Incornex Ltda. União Fabril , Exportadora S.A. S.A. (oposição ao tèrmo 563.682, inAcheson Colloids' Limited (oposição (oposiçao ao termo 568.642 s. marca UFE, (oposição ao tèrmo 564.663 sigma CIB cl. 33).
Incomex).
marca Estrela cl. -41).
ao
termo 562.911 marca DAG).
-Eoiifiqlioli Comercial e Construtora
Industrio e Comércio Frio Fruta SuUltra Electric Limited (oposição ao
Bristol
Myers
Co.
(oposição
ao
terS A, oposição ao têrmo 563.684 Marama
Ltda.
(oposição
ao
tal-mo
567.961
termo
564.050 marca Ultra Som).
mo 565.966. marca Amendol)
ca CIB cl. 50).
'Indec Industrio de Equipamentos Ele» .
Sinalux Industrio e Comércio de Co- marca
ora
Creações Liatex :Ltda. (oposição ao tadioptricos
S. A. (oposição ao termoCia. Distribuidora de Tecidos Ria- tricos S.A. (oposição ao térmo número
tarmo 513.086 marca Lia cl. 36).
chuelo (oposição ao termo 567.730). 566.598 marca Int c) .
•
.
ComérVolkswagen do Brasil Ind.- e
Companhia Anónima Toddy VenezoSão Paulo Alpargatas S.A. (oposi563.319).
talurgica
PIt.4.
(
oposição
S
.
A
.
cio de Autornoveis S.A. (oposição ao
ção ao termo 565.931
marca Vulca lana (oposição no termo 567.140).
tênno 567.278 marca Autovolks - clas- ao taarno 564.003),
Companhia Anônima Toddy Venezo
Eusa Empreendimentos Unidos Enge- Dura).
se 21).
Cari Leoni N V (oposição ao termo lana (oposição ao térmo 567.139 Marca
nharia
Industrio
c
Comércio
Ltda.
(opoVolkswagen do Brasil Industrio e
567.695 marca Leão).
Bonn cl. 41).
Comércio de Automóvcis S.A. (oposi- sição ao têrrrio 563.680).
Bicicletas Monark S.A. (oposição
Levar Brothers Pcrt
.nlight Limaed
S.A.
Metalurgica
Printec
(oposição
ção ao tèrmo 567.602 marca Bed Waao
1-armo
556:101).
•
(oposição
ao
ta
to
565.127
marco Poao termo 564.004 marca Orientec).
gen: cl. 11).
Consispa Bras,lia S. A. Engenharia e Usai cl. 46).
Radio Corp Of America (oposição
Cornarei° (oposição ao atermo 564.583 Cia. Industrial e Comercial BrodIl. Bahlsens Kelcs Fabrik K G (opo- ao termo 563.230 marca Radiolar
leira de Produtos Alimentares . (oposimarca Conata).
sição ao têrmo 563.546 marca Bisquit). disse 9).
Gunther Wagner (oposição ao terAmerican Motors Corp (oposição ao Santa Zita S.A. Comércio Adula 0° aotêntio 428.576).
mo 563.379 marca Pelicano sl. 32). termo 563.235 marca Americano - nistração e Participações (oposição ao Cia. Brasil.a-a Rhodiaccta fábrica
Condoroil Tintas S.A. (opo,:siça9 ao cl. 21) .
termo 564.800 marca Santa Zita).
de Raion (oposição ao tênno 566.844)
ermo 566.840 marca Fundy Kote Fábrica de Aço Paulista S.A. (opo- Cia. Química Rhodia Brasileira (onoRadio
Corp
Of
'America
(oposição
cl. 1).
sição ao termo 564.329 marca Ma- sição ao termo 567.556 mata "soai).
Brasil Oiticica S.A. (oposição ao ao termo 563.231 marca Radiolar - faço).
Instituto Medicamenta Fontoura S.A.
cl.'
8)
.
termo 566.840 marca Fundy Kote Fábrica de Aço Paulista-S.A. (opa- (oposição ao termo 563.160 marca Cor.
classe 1).
Acheson Colloids Ltd. (oposição ao sição ao termo 564.328 marca Codi-'botiazol cl. 2).
Laço cl. 5). - Laboratório Grosa S.A. (oposição
De Minus Comércio e- Industrio de 'armo 562.911 marca DAG cl. 46).
Laboratorios Andromaco S.A. (opo- Industrias York S.A. Produtos Ci- ao têm ° 563.109 marca Espa.sinotro•
Roupas S.A. (opos:ção ao tèrmo número 566.803 marca Miluns cl. 46). sição ao têrmo 565.403 marca Siliderm rurgicos (oposição ao termo 566.310 pin).
Farinada e Laboratorio Paulista de
Livraria Stark Ltda. (opoãção oo - cl. 3). •
titulo Fabrica York).
Ibesa Industria'. Brasileira de Emba- Homeopatia Dr. A Seabra S.A, (opta . •
•
- ermo 567,197. marca Star - cl. 32).
Dc Millus Comércio e Industrio de
lagens S.A. (oposição ao termo 563.158 sição ao' tèrmo 563.439 marca ReuniaRoupas S.A. (oposição ao têrmo núnome comercial I gesa S.A. Crédito Fi- tril cl. 3).
Laboratorios Krinos S.A. Industrias
-a( nanciamento e Investimentos)...
mero 566.619 marco Souplesse
Química e Farmacêutica (oposição ao
ci. 36). •
Erminio Magri (oposição ao termo termo 563.482 marca Citolipol - clasAscot Gas Water Heaters Limited
563.305 marca Boa Sorte cl. 50) ..
se 3).
Consolidação
baixada
, Metro Goldwyn Mayer Inc. (oposi.(oposição ao térmo 563.005 título
Lab. Listar Ltda. (oposição ao têrcom o Decreto n. o 45.421 , ção ao termo 563.023 titulo Tom
Ascoi).
mo 563.626 ci.. 3 marca Fosfatan).
de 12 de fevereiro de 1959
Carlos Pereira Industrias Quimicas
J.-rry Club Infantil) .
Togo Gomes Xavier E, Cia. Ltda.
S.A. (oposição ao tênno 565.563 n arRodoviária Estrela do Norte Ltda. (oposição ao termo 563.184 marca Vil .
- Circular 0.0 6, de 19 de
ca Mana).
(oposição ao têrmo 568.532 marca takon cl. 3).
fevereiro de 1959, do Mi- Sito Paulo Alpargatas S. A. (opOsiEstrela do Norte cl. 50).
Laboratorios Humanitas S.A. (oponistro
da
Fazenda.
Ião ao ermo 565.938 marca VolcasuMobiliária Novolar - Ltda. (oposição sição ao termo 562.846 marca laliocar.
ao
termo
566.808
marca
Novolar).
per):
dine).
Ga. União dos .Reftnadores Açuoar
Manufatura -de Gravatas e Lenços
Laboratorios Krinos S.A. Industrias
DIVULGAÇA0
N.
o 810
Duplex S.A. (oposição a têrmo nú- Química e Farmacêutica (oposição ao
e Café (oposição ao têrmo 566.618).
joalheria Ouro Fino S.A. (oposição
mero 565.941 marca Vulca Style - térino 564.260 classe 3 marca Otosao tértno 568.014 titulo Crediouro ci. 36).
poria) .
Preço: Cr$ 10(1,00
Nagib Jawich Ei Cia. (oposição ao C G S Empreendimentos. Administração
cl. - 33).
A -oott Artefatos de Concreto Ltda.
Adma
cl.
36).
têrmo 565.544 marca
S.A. (oposição ao térmo 563.162 marCondeal S.A. Industrio e Comercio ca Domtis( classe 23).
((o p o s iç ã o ao têrmo 562.979 "-aamarca
A
VENDA
(oposição ao térmo 565.778 titulo CG S Empreendimentos AdministraAlcon).
•
Mariscos de Administração e ComérCondeal).
ção S.A. (oposição ao termo número
Seção de Vendas: Av, Rodrigues
cio S.A. (oposição ao têrmo 563.200
Max Lowenstein S.A. Fábrica Ali- 563.163 ) .
Alves, 1
marco Marison).
ança de Artefatos. de Metais (oposição Vulcan Artefatos Ap Rorracha S.A.
Resista Visão Ltda. (oposição ao
ao termo 565.554 marca Fada cl. 40). (oposição ao tértno 566.336 marca VaiAgência I: Ministério da Fazenda
Controles Automáticos Seriar Ltda. casol classe 39) Fábrica Nacional de
taram 567.729, marca Visão'Brasileira).
Atende-se a pedidos
(oposição ao salmo 566.502 marca Ser- Envelon^s Ltda. (opo sição ao termo
ladustrias . York 'S.A.. Prodoat Li564.865 marca Satelite).
rurgios (oposição ao termo" 56s .593
moo cl. 8).
pelo Serviço de ReembOlso Posta!
Industrias Jose; Kali' S.A. (oposi- Vulcan Material Plástico S.A. (000marca York da 31).
,Cia. (oposição'. ao
Renda Priori
ção ao termo. 565.380 marca j K das- sição ao termo 563.412 marca Egi Flex
(l. 28).
se 36).
'
Dêal-) 562:856 Marca Beija
Scopetani E Companhia Soc. de Res.
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Termo n 571.128, de 27-12-62
riscos e moluscos; extrato de carga;
Prical — Produtos Alimentícios Ltda. doces em massa, calda ou secos; gorSão Paulo
duras e óleos animais e vegetais; ba..
nha, produtos de salsicharia e produtos
anime era geral frescos, salgados ou
defumados; laticínios em geral; ovos;
todos sub-produtos de tais artigos; faInduatriet Braelleírs
rinhas de carne e de ossos para aniClasse 41
mentação de animais
Alcachofras, aletria, alho, asprgo.,,
Termo n.° 571.132, de 27-12-62
açucar, alimentas para animais, amido,
Companhia Swift do Brasil
amendoins, ameixas, amendoas, araruta,
São Paulo
arroz, atum, ávela, avelãs. azeite, azei•
tonas; banha, bacalhau, batatas. balas,
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grau, camarão, canela
em pau e em p6, cacaa, carnes, chá,
Classe 2
caramelos, chocolates, confeitos, cravo, Adubos e fertilizantes orgânicos ou arateais, cominho, arame de leite, cremes tificiais compostos, farinhas de Uso,
crocaste,,, compotas, can- sangue Oto (fertilizante) farinha de
glca, coalhadas, castanha, cebola condicascos e unhas (fertilizantes)
alentos para aiimenros colorantes,
chouriços. dana, doces, doces de fruTermos na, 571.133 a 571.136, de
tas, espinafre, essências alimentares, em27..12-62
padas, ervilhas, erixovas, extrato de toCompanhia Swift do Brasil
mate, farinhas alimentícias, favas; féSão Paulo
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e criatalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
Classe 4
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite,
condensado, leite em pó, iegumes em Algas marinhas, algodão em rama, âmconserva, lentilhas, linguiça, louro; mas.. bar, asfalto, argila refratária, areia para
Ias alimenticias, mariscos, manteiga, fundição e monazitica. asbestos, azevimargarina, marmelada, macarrão, mas- che, bauxita, barbas e barbatanas de
sa de tomate, mel e melado, mate, masa baleia, borracha bruta, reu, cola, câsoa para mingaus, molhos, moluscos, nhamo, cana da índia, caelos ou crina
mostrda, mortadela; nós moscada, no- animal, corantes animais, vegetais ou
zes; óleos comestiveia, ostras, ovas; minerais em bruto, cascas para curtir,
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para cera virgem, cordas, cinzas, cortiças,
pudinm, pickles, peixes, presuntos, pa- caolim, capim, têm animal Ou vegetal,
tês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins; chifres, conchas, coral, enxofre, estopa;
queijos, rações balanceadas para ani- fibras, gomas e colas . era bruto, gota.
mais. requeirms, sal, sagu, sardinhas, duras, grafite e guaraná em bruto; juta,
sanduiches, salsichas, salines, sopas ca- lá em bruto; madrepérolas, marfim, manlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de ganês, minérios, madeiras brutas, acafrutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha- badas, senii-acabadas, amplainadas e
rim. tremoços, tortas, tortas para ali- compensadas; neur, . óleos em bruto,
mento de animais e aves, torrões, touci- paina, parafina, pasta de papel de madeira, de algodão ou lã, pedras, pêlos
cin/sor vinagre
de animais, peenas, penugens, piassava, pixe; polpa, raizes, rama resinas,
Têrmo n.' 571.130, de 27-12-62
sêbo, serragem, talco, terra cota, turfa
Companhia Swift do Brasil
Classe 17.
São Paulo.
Colas, Incluindo colas de animal, cola
de duo e cola de couro, para uso em
escritório
Classe 41
Produtos e substancias alimenticiaa usados como ingredientes, especialmente:
carne preparada, cozida, salgada, seca,
curada, defumada, em conserva, congelada; prodatos de carne, especialmente:
Classe 41
carne de vaca (beef), porco, cordeiro,
Salsichas
vitela, aves, peixes, coelhos e produtos derivados dos mesma, salsichas,
Ti. rtno n.• 571.131. de 27..12-62
carne para salsichas, queijo,, carne preCompanhia Swift do Brasil
parada com "chili", toucinho, gorduras
São Paulo
animais,. vegetais e seus compostos.
óleos comestíveis, sébo comestíveis.
margarina, sorvete, manteiga; sóro da
leite, gelatina, verduras e conserva, alimentos para bebês, frutas em conserva,
frutas secas, pepinos, "pickes", condiruentosi vinagre, geléias de frutas, marCaa,se '41
C.a-nes e, aves frescas, ict,friadaS ou melada, polpa' dc. fratas para' ,tortas,
congeladas: 'conscr.‘as ,-de carnes, tala- arroz, farinha. amendoim, figot lacilados, • :rves, frutas, legumes, peixes, - Ma- ,ias, passas, 'óleos de figado de bane.-

FRICAL

PI. ATE

INTERPACK

SALSICHAS •

TISC

lhau, sal, farinhas, alimentícias para.
animais, especialmente gado, farinhas
alimentícias para aves, frinhas alimentícias para raposas, farinhas alimentícias
para cães, farinhas de ossos, farinhas
de conchas de ostras, membranas animais, tortas e farinhas de sementes
oleaginosas
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava,deira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixlvia, lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras, vidros metais
e objetas, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceos
velas e velas a base de estearina,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza

Classe 6
Maquinas e suas partes integrantes pese
fins industriais; máquinas de precisidi,
máquinas operatrIzes, motores:, e suai
partes, peças para automóveis não bb.
cluidas em outras classes: Alavanca,*
alternadores, máquinas amassadein%
máquinas amassadeiras de barro e coa.
creio. máquinas de abrir chavetas, mil:
quinas afiadoras para ferramentas, mai
quinas para arqueação de embalagens(
anéis de esferas para rolamentos, anéis.
de óleos, anéis para facilitar o arranczi
103 motores, autolubrificadores, anela
obturadores, aparelhos para mistura do
combustíveis de motores e explosão,
ene is de segmentos, bielas, bombas de'
a a-comprimido, 'astabas lubrificantes,
bombas de circulação, bombas de cama
bustiveis para motores, bombas para
óleo, burrinhos, bombas de água e ga•
solina para automóveis, blocos de mo.,
toras, bombas hidráulicas, bombas cem*
Termo n.° 571.137, de 27-12-62
Soferro — Soc. de Ferro e Aço Ltda. trífugas. rotativas, de deslocai:atenro-e
a pistão, blocos centrifugadores, indaga
São Paulo
Mais para liquides e pós, desnatadeio
ras, hemogenizadores, máquinas bruni.
ERRO •
deras, caldeiras. compressores, cilindros,
câmbios, cabeçotes maquilou adapta/
.
Classe 5
das 'na construção e conservação di
Aço em bruto, aço preparado, aço estrada, máquinas de costura, maquinai
doce, aço para tipos. aço para molas, centrifugas, máquinas para clarear. dia
aça instrumental e rápido, especialmen- rificar, refinar, misturar e purificai
te trabalhados, bronze, bronze de man- tinidos e pós máquinas compressoraill
ganês, bronze em pó, em fio. vhumno máquinas classi ficadoras,
máquinas ca.+
em bruto ou parcialmente preparados, tadoras, máquinas de centrar, maquinai
cimento metálico, cobalto em bruto ou para cortar, corburadores, carter de ema
parcialmente trabalhado, couraças, esta- breagem, carter de motor, cubos de
nha em bruto ou parcialmente traba- placas de embreaaeas, caixas de !tilar!.
uhado, ferro, ferro maleável, laminas de ficação, diferencial, distribuidores da
metal, latão em Ralhas limalhas, magné- gasolina, dispositivos de arrannue, liatte
sio, metais estampados, *Igual, oura) quinas desempalbadoras, máquinas dai
papel de estanho. platina, poeira de bulhadoras, descascadoras., espumadela
zinco, prata, soldas, tungstênio, zinco ras, embreagens, engraxadores, centrid
corrugado e zinco em fólhas
fuga*, máquinas ensacadoraa elevado.*
nas, esmeris exaustores para forjas, em
Térmos na. 571:138 a 571.140, de
genhos de cana, espreznedeiras parai
27-12-62
Metalúrgica Seprace" S. A. Ilaitattaa manteiga, engrenagens, ehgrenagend
para mancais, engrenàgens para crema&
e Comércio
leira, engrenagens -de comando da/
São -Paulo
válvulas, eixos de transmissão. direção
elevadores hidráulicos, engrenagens
multiplicadoras, guindastes,' auindaste
para caminhão, frezas, Máquinas para
furar, geradores. guinchos da rosca
sem fim, guinchos de segurança. guina
chos de transporte aéreo, gazealeador4
I de líquidos combustíveis, geradores
eletricidade, juntas universais para cono
dotes dágua de motores e máquinaa,
IN) t./ ST RIA BRASILEIRA
l a frio , e a quente para aço/ outro/
Classe 5
metais, lançadeiras, máquinas de lavai
Aço em bruto, aço preparado 1.4o roupa e pratos, maquinas batedeiraa's
doce, aço para tipo., aç-o para moias, mancais para brocas, motores elétricoix
aço instrumental rápido, especialmen- máquinas operatrizes. maquinas mistate trabalhados, bronze, bronze de nan- radoras de barro e de concreto. má.
ganês, bronze em pó, em Sio, vhumba quinas borracheiras e (Reatei& inaquía
em bruto ou parcialmente preparados, nas frigorificas, moinhales para cereais,
cimento metálico, cobalto em bruto na máquinas para malharia. meadeiras.
parcialmente trabalhado, couraças, cala- quinas paro movimento de terra ma.
nho em bruta 'ou parcialmente trab.- quinas de rotular, martelos a vapaVt
libado, ferro. ferro maleável. Idminas de motores de combustão, interna, elétricos
metal, latão em Raiva linralhas, magné- e a gás, motores para bicicletas e mo:
aio, metais estampadas. alquel, ouro. tocicletá, multiplicadores, molas peará
papel de estanho platina, poeira de máquina', molas para válvulas, mauê
tinco, prata, soldas, tungstealo, ataco coa, hidráulicos, ma g uetoe de lOni004
„ corrugado • zinco em gibas
.mancIria, pe
. ciais de ala ancas de eu'.

'sor
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reageas, planetárias de parafusas sem
nas e de rodas, pentes qual*, parte
de máquinas, rolos para estradas e -impressão, pistões de motores pinhões,
prensas, máquinas pulverizadoras, piaiaas de mesa, placa para forma', polias,
redutores, rolamentos, silenciosos, segmentos de pistão, serrai mecanicas,
tas hidráulicas, serras dc fita máquina secadoras. máquinas para .erra, máquinas salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, tercedeiras, máquinas para
tecidos e tapeçarias, maqmaas para
Indústria da tecidos, tesouras rotativas.
máquinas para soldar, tornos mca..tacos,
Canos de revólver, maquinas urdideiras, tuchos de válvulas, vaivulas de
motores. vibraquins, velas de ignição
para motores, ventoinhas, máquinas
ventiladoras e ventiladores coma parte
de máquinas
Classe 16
Para distinguir materiais para constru-ções e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha,
pas paa coberturas, edificaçõea premol.dadas, cOtuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos,„ grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, laje, lajeotas,. ' madeiras para
construções, material contra frio e calor,
mosaicos, produtos de . base asfálthaa,
produtos para tornar ielpermeab:lizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavimen_
tação, peças ornamentais de cimento ou
• gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos, papel para forrar
tesas, soleiras para portas, t,jtais, tubos
de concreto, telhas, tacos, • tubos de ventilação, vigamentos, veneztaans e
vitrôs

D:ÁRIO OF1CVAL (Seção II»
Teimo a. 571:1V, de 27-12-62
Produtos de Arame "Silo" Ltda.
São Paulo
PRORROGAÇÃO
1
i s 1 L 'À

.Indústria Brasileirá
Classe 17
Para distinguir: Os seguintes artigos
ara escritório: Máquinas de grampear,
grampos para máquinas de grampear,
ganchos para escritórios, fu-adt res e
.
percevejos
Urino a.° 571.146, de 27-12-62
Marfra-Auto Mecânica Ltda,
São Paulo
, -

Abril de 19E2 •

de pó de arr p z, esmaltes para unhas.
escõvas para dentes, cabelo, roupas,
cilina e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
a cabelo, glicerina perfumada para usa
ae toucador, grampos para o cabelo,
Tárnio n.°-571.151, de 27-12-62
geléia de petróleo perfumada, Iápie
Companhia Indústria Rio Guahyba
para maquilagem, lança-perfumes, lo-São Paulo
ções, liquides dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
COMPANHIA nrIUSTRIA1
liquidos para ondulação, penmanente,
lixas para unhas, laquê, óleos para o
P 1110 GIJAIriBA
cabelo, pasta e pós para dentes, perra.
cries, petróleo ara uso de toucador,
Name Comercial
pastas e pó para as unhas, on-pons
para pó de arroz,' papéis perfumados,
• Termo a.° 571.152, de 27-12-62
Representações e Cctnércio de Calçados carminados, e com pó de arroz, pente!,
pomadas pertutnadas para o ambekza.
"Aifa" Ltda.
mento da cutis, pon-pons, po de arroz
São Paulo
drião, malhas, paletós, palas, penhoar
peugas, ,puloveres; ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, souVens, tailleurs, toucas e vestidos

.11ARPS A

Classe 21
Classe 36
Veículos, bem como as suas partes inCalçados em geral
tegrantes a saber: — amortecedores,
armações, cubos, crinjuuto de direção, • Termo n 9 571.153, de 27.12-62
carrosserias, chassis, eixos dianteiros Gobeva — Rádio e Televisão Ltda
e trazeiros, eixos intermed,ários, embreaSão Paulo
gens, estribos, freios de pé e de mão,
feixes de molas dianteiros e trazeiros,
001311VA
molas, porta-rodas, paralaaus dianteiros e trazeiros, parachoques e rodas
ti Intatria Brasileira
(excepto pneus e câmaras de ar)
Classe 8
Rádios e televisores
Termo n. 9 571.147, de 27-12-62
Metahnecânica S. A. — Indústria e
Termo n. 9 571.154, de 27-12-62
Comércio
Casa Paivade Modas S. A.
S'No Paulo
São Paulo
f

PRORROGAÇAO,
A •'
CASA DAS EJLTID3ES

BOLSA BE METAIS.
ro BRASIL- -

Classe 5
Expressão de propaganda

Classe 36
Frase de propaganua

Têrmo _n.° 571.157, de 27-12-1962
Cervejaria Serramalte Ltda.
Rio Grande do Su

Classe 42Cervej a
Taram n.° 571.158, de 27-12-1962
ckliDiNE
Caniinho
laloclas S.A. o .
.112 Chl

t rja Braeil

eira

Classe 36
Termo n.° 571.143. de 27-12-62
Termo n. 9 571,141, de 2/.,-12-62
Para
distinguir:
Aventais, blusas, bitu
Metalme_cânica S. A. — Indústria e S P. R. Sociedade Paulista de Reírasões. boinas, botas, babadouros, cama
Termo a. 9-571.155, de 77,12-62
tárlos
Comércio
Er..preenementos e Adminiawação São cos, coletes, capas, chales, cachecol'',
São Pauto
São Paul
calçados chapéus, cintas, combinações,
Miguel Ltda.
corpinhos, calças. calções, camisas; caSão Paulo
S.
P.,
R.
BOLSA DE METAIS
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
2:TREM DIMETTOS
Indistria Brasile3N.
Drasilia- Capita'
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
SIO:"
Federal
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ia.
Classe
vrrA.
fIGUEL
quetas, luvas, ligas. lenços, leques,
Para distinguir: Artigos .4é;...icas
Classe 5
a
.mahalis, meias, maillots, mantas, man4
feccionados de material cai-Unica e -de
Titulo
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
material refratário (isolantes)
14001:: Comercial
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Tênue n.° 571.142, de 27-12-62
571.149.
de
27-12-62
9
Termo
n.
Termo a. 9 571.156, de 27.12..62
polainas, pijamas, punhos, robe de
Metalmecanica S. A. — Indústria C Alcantara Machado Comércia e EmpreLaboratórios Cientifico Champselystes chambre. sobretudos, suspensórios, sou,.
Comércio
endimentos,
Ltda.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
São Paula
ti
São Paido
São Paulo
Termo n' 571.159, de 27-12-1962
BOLSA DE .MErAIS
Tipografia Valinhense Ltda.
PRBT-Xm.PORTER
te
-SAIÃO
‘."-".14r4p,
r,"
Sao Paulo-Capita3,_
São Paulo

RU, de Janoii-o- Eat,

da Guanabart

Classe 5 •
Titulo

•

Classe 33,
Titulo

Termo n.° 571,143. de 27.-12-62
Kletalinecânica S. A. — Indústria e
Cornércio
Termo n. 9 571.150, de 27..12-62
São Paulo
Confecções de Roupas Infantis "Jan..
Tex" Ltda.
São Paulo
buwit DS METAIS'

JAN-TS X

Rio de Janeiro-',

Indústria Brasileira

Est. da Guanabara
Classe
-_, Titulo
to.

Termo. n.° 571.145, de 27-12-62
Candirthe Modas S. A.
São Paulo
asa,

( CAMLINHO MODAS s/a .__
Nome Camerciai

- Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões, boinas, botas, babadouros, casa.
cos, coletes, capas, chales, cachecol;
calçados, chapéus, cintas. combinações
corpinhos. calças, calções, camisas, ca
misetasz camisolas, cuelas, ceroulas, cala
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacào, dominós, echarpes
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja
quetas, luvas, ligas, lenços, leques
metttée, meias, maillots, mantas, nula

a ' VAL/N113X8 1\
Itigl
;)

fr.

-- ge'
ts.941SMIA 6.C4S/teili'le

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almisca. água
de beleza, água facial, água de lavanda.
água de colónia, arminhes, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada, liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas.
bandolinas, batons. cosméticos para o
cabelo. pestanas: cibos e bigodes.
mayons, cremes para a pele. carta-as.
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em, pílulas
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base

!Int/list/1a Brasileira
Classe' 33
Aros para guardanapos de \- papel
aglutinados, áluns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos- balou (exceto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,"
blocos oara anotações, bobinas, brochuras no impressas: cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de •
papel ou papelãoa.cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos caixas a de cartáo, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices. confeti. cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões 'cm branco. cartuchos
de" cartolina, chapas platiegráScas, cadernos de lembranças, carretéis de papeláo; envelopes, envólucros para cima-
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rutow . de papel, encadernação de papel
ou papelão, ettiquatas; fôlhas !adices,
Filhas de celulose; guardanapos; livros
nâo impressos, livros E/acata, livros de
contabilidade; mata-barraca ornamedtos
de papel transparente; pratos, ~ahnos, papéis de estanho e de alunarao,
papéis sem impressão, papéis eia branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel afianço com
OU sem pauta; papel crepon, papei de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impresso, papei encerado,
papel higiênico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos. papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, paparão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papei,
serpentinas; tubos postais de cariai),
cubatas de papel Termo a.° 571.160, de 27-12-1962
Indústria e Comércio de Materiais de
Construção C"imencal" Ltda.
Saci Paulo
•

c - t usec a.zt

a
Ind
ustct
u Drauletra
t%

Classe 16
Para distinguir materiais para construa
Vias e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
cré, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chaa
pas paa coberturas, edificaçaes premola
dadas, estuque, estacas, esquachias, forros, gesso, frisos, grades, ¡anelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
flUconstruções, material contra frio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impenneab,lizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavitne. ntação, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parqueies,
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacoa, tubos de yentilação, vigatnentos, veneziaans e
%/Unis

Tann° n.° 571.161, de 27-12.1962
Alaantara Machado Comércio e Empreendimentos Lida s
•
São Paulo

.SALZIO rs PRET—k—PORTER
, Seio Pattio—Cipital
Classe 33
Titulo
Térmo 'n.9 571.162, de 27-12-1962
Ricardo Baptista de Castro
Si- Paulo

/3_ENZALA
Classes: 33 e 41
Titulo
Termp nd 571.163, de 27-12-1962
Kikola Indüstria e Comértio de
Adesivos Ltda.
São Paulo

KtroLA

'Inàávtria •

letra,'

Classe 25
Colas a frio e colas nau inchadas em
nutras classes, para borradas, para cor-

tuases, para marceneiros, para sapateiros, para vidros e pasta adesiva
Termo n.° 571.164, de 27-12-1962
A Companhia Haya Industrial de
Perfumaria
Guanabara

Tarmo na 571.170, de 27-12-1962
'Sebastião Stockler :ampOS
-São Paulo

Abril de 1963
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Termo a.° 571.174, dia 27-12-1962
Metalúrgica Aço Técnica Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

H AYA
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almisear. água
cie beleza, água facial, água de lavanda.
água de colônia, arminhos. asma de
quina, água ale rosas, água de alfazemas, amania perfumada, líquida. em pó.
cai pedras, para banho, brilhantinas.
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cibos e bigodes,
crayons, cremes para a pele. ransuns,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes , dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essencias, extratos, esteios de pedumas,
crena para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escamas para dentes. cabelo, 'roupas.
cílios e unhas, fixadores- para o cabalo.
pestana, cilloa e bigodes. avelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfutnes,
cões, líquidos dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente.
lixas para unhas, lant.e, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas.para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados,
carminados, e com p6 de arroz pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons. pó de
arroz

•4044ITAIR

Classe 41
Classe 6
Doces, bombons, balas, compotas, pecagada, marmelada, goiabada, geléias, Máquinas e suas partes adaarantes para
biscoitos, ovos de páscoa, caramelos, fins industriais; máquinas de predsão,••
máquinas operatrizes. motores' e suas
frutas em calda
partes, peças para automóveis não inTermo n.° 571 .171, de 27-12-1962
cluidas em outras clamas Alavancas,
Dr. August Oetker
alternadores, maquinas amassadefras.
Alemanha
máquinas amassadeiras e barro . e concreto, máquinas de abrir chavetas. má.
quinas afiadoras para ferrarnertas, máa
PRORROGAÇÃO
quinas para arqueação' de aiiihalaciens,
anéis de esferas para rolamentos anéis
de óleos, anéis para facilitar o arranco
dos motores. autolubrificadores. anéisobturadores, aparelhos para mistu:a de
combustiveis de motores e explosão,
ané is de segmentos, bielas, bombas de
a rcomprimido, bombas lubrificantes,
bombas de circulação bombas de com.
bestiveis para motores, bombas para
óleo, Ursinhos, bombas de água , e gasolina para automóveis, blocos de`dao.
tares, bombas hidráulicas, bombas can.
Classe 41
Preparado para consesvar alimentos, trifugas. rotativas, de deslocamentos e
sais, açúcar, mel, farinhas e especia- a pistão, blocos centritugadores, induspara liquidas e pás. desnatada!rias, molho, vinagre, baunilha, açúcar triais
de baunilha, preparados de açucar, ca- coa, hemogenizadores. máquinas brunicau, misturas-de cacau com mel, cho- doras, caldeiras compressores, cilindros.
câmbios, cabeçotes máquitnas adaptacolate, pó para pudins
das na construção e conservação de
estrada, máquinas de costura, máquinas
Tétano n.° 571.172, de 27-12-1962
centrifugas,, máquinas para claaear, cla'
Dr. August Oetker
• Termo n.° 571.165. de 27-12-1962
rificar. refinar, misturar e purificar
Alemanha
..
Beta — Industrial e Comercial S.A.
unidos e pós máquinas conipressoraa.
São Paul,
máquinas classiScadoras, máquinas caPRORROGAÇÃO
tadoras, máquinas de centrar, máquinas
para cortar, corburadores. caries de embreagem. cariar de motor, cubos de
placas de embreagem, caixas de lubri.
ficação, diferencial, • distribuidores de'
gasolina, dispositivos de arrannues máquinas desempalhadoras, máquinas deNoMe Comercial
bulhadoras. descascadoras a espumadei.
Tarmos as. 571.166 a 571.168, de
ras, embreagens, engraxadores, centra.
27-12-1962
fugos, máquinas ensacadoras. elevado._
Classe 4 1
Amaral & Campos Ltda. •
ras, esmeris exaustores para forjas enSaia Paulo
Conserva, malte, extrato de malte, ge- genhos de cana. espreraedeiras para
léias, manteiga, caie, extrato de ca.a, manteiga, • engrenagens, engrenagens
chã, extrato de chã, açúcar, baunilha. para mancais, engrenagens para crenadoces, xaropes, mel, salsichas, cacau, leira, engrenagens de comando das
preparados de cacau, chocolate, sais. válvulas, eixos de transmissão, direção,pós para padaria; pós para pudins, pós elevadores hidráulicos, engrenagens
multiplicadoras, guindastes, guindaste
para casinha, preparados dietéticos
pau caminhão, 'rezas, magainas para
IND. BRASILEIRA
Termo n.9 571.173, de 27-12-1962
furar, geradores, guinchos de rosca
Classe 8
Derca Indústria e Comérci ode Bebidas sem fim, guinchos de segurança. guinArtigos da classe
Limitada
chos de transporte aéreo, gazeiticadorea
Classe 11
São Paulo
de liquidas combustiveis, geradores de
Artigos da classe
eletricidade, juntas universais para conClasse 50
dutos dágua de motores e máquinas,
Artigos da classe
a frio e a quente para aço c outros
Tarmo a.° 571.169, de 27-12-1962
metais, lançadeiras, máquinas de lavar
Produções Cinematográficas Freundroupa e pratos, máquinas batedeiras,
Jervino Ltda. ....
mancais para brocas, motores elétricos,
r
Brasi14.--a
Indústria
São Paulo
máquinas operatrizes. máquinas mistaradoras de barro e de concreto, máJORNAL CINEMATOGROICO
quinas borracheiras e etexteis. ~alClasse 43
Aguas aninerais artificiais, caldo de ' ca ua frigorificas, int:quilates para cereais,
REPORTER PAULISTA
na, laranjada, guaraná e soda limonad máquinas para malharia, meadeiras, máengarrafada, refrescos de uva, amara quinas para movimento de terra. máClasse 32
Titus de rotular, martelos e vaport.
' ettja, laranja, cajti e'abacald
Peliculas cinematográficas reveladas

BETA-INDUSTRIAL
E COMERCIAL S/A
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motores de combustão, interna, elétricos
e a gás,- motores para bicicletas e motosicletas, multiplicadores, molas rara
naãquinas, molas para válvulas, iatcacos hidráulicos, magnetos de ignição,
.mandris, pedais de alavancas de embreagens, .p/anetárias de para'usos sem
fim e de rodas, pentes quando _parte
de máquinas, rolos para estradas e iria
pressa°, pistões de motores, pinhões,
prensas, máquinas puivcrizaioraa plainas de mesa, placa para tornos, polias,
redutores, rolamentos, silenciosos, segmentos de pistão, serras mecanicas, serras hidráulicas, serras de fita, máquina secadoras, máquinas para serra, máquinas salgadeiras para manteiga. teares, turbinas, tercedeiras. máluinas para
tecidos e tapeçarias, máquinas para
indústria de tecidos, tesouras rotativas,
máquinas para soldar, tornos mecânicos,
tOrnos de revólver, máquinas urdideiras, tuchos de 'válvulas, váivulas de
motores. vibraquins, veias de ignição
para motores, ventoinhas, máquinas
ventiladoras e ventiladwes como parte
de máquinas
Termo n.° 571.175, de 27-12-1962
Celso Messias da Silva
Paraná

AGROCELSO,

Ciasses: 1 9e 41
Titulo

Termo n.° 571.176, de 27-12-1962
Ali Ahmad Abdul Rahman
Paraná

tilSR JORRA
'a Classes: 12. 23, 30, 36 e 48
Tituol
Termo n.° 571.177. de 27-12-1962
Andüstria e Comércio de Couros
Maringá Ltda.
Paraná

Indústria:C_Comércit:
Mariagã'41e ,Couros'
ciasses, .kr, e 36
Titulo

Termo n." 571 .178, de 27-12-1962
Farmácia São Roque de Cornélio
Procópio Ltda.
P, raná

rufada TS do jogue ri
CorniO Nuble
-

DIÁRIO OFICIAL (Seção IN)
Térrao ma' 571.181, de 27-12-1962
Radio —Clube de Toledo Ltda.
Paraná

ik
. e4rd
itIg irtifi
Classes732 e 33-Titulo
Têm° na ' 571.182, de 27-12-1962
Sociedade Difusora Rondou Ltda.
Paraná

‘reifusaradendo
Classes: 32 e 33
Titulo
Termo n.° 571.183, de 27-12-1962
Rodoviária São Domingos L.da,
Pernambuco

Wodoviíria .Sjed
Nome Comercial
Têrmo 11.9 571.184, de 27-12-1962
Serraria Francesa Ltda.
•Pernambuco

Seriar?' ?rincha "IR
Nome Comerciai
Têrrno n.° 571.185, de 27-12-1962
Itapetininga Propagand aRto Ltda.
Guanabara

SOFISH
Classe 41
Produtos de pesca IndustrIzalos: —
sardinhas, atum, garoupa, camarão.
cação, carne de baleia
pescada
Termo n.° 571.186, de 27-12-1962
Nely Soares de Mello, Orestes Lena
Berni e Antônio da Silva Medeiros
Rio Grande do Sul

• •.Indústria Bradem&

Classe 6
Máquinas suas partes integrantes para
fins industriais; máquinas de precisão,
máquinas operatrizes, motores e sua;
partes, peças para antomõv a is não incluídas em outras classes: Alavancas,

alternadores, máquinas amassadeiras,
máquinas amassadeiras Ir tarro e con-

Abril de 1964:

métricas, instrumentos físicos, focaliza- anti-corrosivas: resinas aglutinantes pelia
dores para almaras fotográficas, gela- ra colar metais e matérias; resinas
deiras, farrafas térmicas, geradores au- revestimento de pisos; -resinas para
tomáticos, geradores estáticos e eletrô- proteção de construções: resinas
nicos de alta freqiiéncia, que funcionam a fabricação de corpos pré-Ramado
com válvulas para aquecimento por modêles, corpos isolantes, ferramentas É
dielétrico e indução, fitas magnéticas, outras peças; resinas reforçadas com fim
aparelhos para gás engarrafado e apa.- bras de vidro, para a fabricaçjo de vela
relhos de inversão, heliográfos,
braa de vidro, para a fabricação
volt
metros, holofotes para automóveis, in- cubos em geral e peças 'para osdemesa
terruptores, isoladores, impressores, apa- =os, banheiras, caixas, tubos, ci
relhos de intercomunicação, indicadores
uniões, torneiras, cabos Va°1
de níveis, imana permanentes para rá- juntas,
ferramentas
e peças em geral datit
dios, aparelhos de gás neon, gravadovárias indústrias
res de fitas gravadores de discos máquinas impressoras,, fotográficas, IsoTermo na 571.189, de 27-12-1962
lantes elétricos, instrumentos matemátiInventa Ag. Für Forschung Und
cos e didáticos, instrumentos fisicos, isoPatentverwertung
ladores , de correaie, instabinentoa de
Suiça
calcular, Instrumentos náuticos, instrua
muitos para medida e contrdle para
.ORIL'ONIT
mecânicos, intermediário para filmes,
lâmpadas, lunetas. liquidificado:as,
Clame 1
lampeões, lustres, lentes, aparelhos
de epóxidoe: resinas peaè4
luminosos, aparelhos de luz fluorescente Resinas
limpadores de para-brisas, lanternas fabricação de vernizes c tintas; resine
poráteis e lanternas de maio. /uca tra- anti-corrosivas: resinas aglutinantes par
zeiras para veiculas microscópios, es. ra colar metais e matérias; resinas para
craMetro, manbmetros, monóculos, mos- revestimento de pisos; resinas para ai
tradores de rádio, microfones, medido- proteçaode construções: resinas para
res de riscas, medidores de intervalos, a fabrica. ção de corpos pré-formado%
aparelhos para medição, miras de qual- modeles, corpos isolantes, ferramentas è
quer graduação, massaricoa norznógra- outras peças; resinas reforçadas com fia
fos, níveis de Urro, nivela d'água para calos era geral e peças paraa oa mesa
caldeiras, óculos, instrumentos óticos de moa, banheiras, caixas, tubos, canos.
observação e medida, aparelhos de on- juntas, uniões, torneiras, cabos pesa
ferramentas e peças em geral deo
dulação permanente, objeitva para amvárias indústrias
pliadores, raisturadores para banheiros,
painéis de carros, para-raios, plugs, pa-Termo
n.°
571.190, de 27-12-196r
nelas elétricas, panelas de pressão, pisT1Se Quaker Ciais Company
tolas de pintura, pick-ups, pilhas sêcas
Estados Unidos de América
elétricas, prumos, pantógrafos, panai:miras. pantêmetros. pirômetros, instrumentos de precisão, periscópios, projetores cinematográficos, pince-nez, apaClasse 1
relhos de_ refrigeração, refrigeradores
réguas de aço, rádios, refletores, reato- Substâncias e preparações
res. relays, receptores, regadores auto- usadas nas indústrias, na fotografia
máticos, relógios, relógios de ponto e nas análises químicas; substancias
de vigia, redutores, resistências elétricas, preparações químicas anti -ccerosives
anti-oxidantaa
registros para água, registros para canais e comportas, receptores de sons,
Termo n.° 571.192, de 27-12-1962
reatores para luz fluorescente, reostatos,
Teikoku Taushin Ind. Co., Ltd..
registros para vapor, registros paa bidé,
Japão
para banheiras, aparelhos bebedouros,
para 'lavatórios e pari pias, secadores
para cabelos, potenciômetroa sorveteiras, sincionizadores, sextantes, seladoandores, sifões, sereias de alarme, aparelhos. para soldar, soquears, sinaleiros,
reguladores automáticos ou não, aparelhos de televisão. teleuplaa, telêmetros,
tomadas, telescópios, teodolitos, tecnlgrafos, termômetros, tomadas de correntes, aparelhos de telégrafo sem fio,
tansfortnadores, trenas, to rradoes de
Classe 8
cereais., torneiras de compressa°,
torneiras de alta pressão, torneiras com ReMstores elétricos; capacitores stithtslt
cos; interruptores elétricos; compcnena
dispositivos para aquecimento de água, tes
'elétricos consistindo de resistem' ata
telefones, telescópios, tsansmissores, tocapacitores ou interruptores
ca-discos automáticos ou não. tubas
conduites, terminais para baterias, volTermo n.' 571.193, de 27-12-190
tímetros, ventiladores e válvulas
Fabrique Dliorlogerie Waldmann L A.
Su1ça
Têrmo a.' 571.187, de 27-12-1962
Cia. Internacional de Imóveis

FURBET

creto, máquinas de abrir chavetas, máquinas afiadoras para ferramentas, máCOMUDiC300 interna, discos gravados,
diais_ diafragmas para fotografia, desNrtadores enceradeiras, espremedores
Cassas: 3 e 48
elétricos, estufas, estereilizadores, esqua•
Titulo
dros de aço. esquadres de agrimensor,
Termo n°. 571.179, de 27.12-1962
extintores de incêndios, aparelhos para
- Fótiarriontagam Técnica e Publicitária expremer frutas e legunies. aparelhos
G uanabars
•
Limitada
•
estereoscópios. esca/as, indicadores de
Paraná
maré, eletaarnetros de quadrantes, esapectroscópios. aparelhos de contrôle e
medida, exaustores, estojos para filtros
fhT0 CE1li,11
Classe 33
com torneiras, aparelhos eletrônicos em
Titulo
Classe 32
geral. equipamentos eletrônicos e rádioFumes revelados .
técnicos, fogões, fornos -e fogareiros elétricos, faróis, faroletes, fios para ele- Virmo aa 571.188, de 27-12-1962
Inventa Ag. latir Forschung Und
Tering' n." 571.180, de 27-12.1962
tticidade. fios terra, aparelhos fotográPritentverwertung
Madeiras Paraná Ltda.
ficos, ferros elétricos de engomar e pas' Suiça
Paraná
sor, ferros comuns a carvão, ferros ele.
bicos para sodar, fervedores, fusíveis,
'GR IO
revelados, férmas i eléticas, altos
Classe 8
j fanica
.
de óleos- para motores, aparelhos de •
'Relógios de tfy ia",espécie, L-rorini=
ela 35.t
('asse 4
frequência modulada, maquinas fotográ- Resinas- de epimidos: reainaá para a despertadores, mostradores. me c a
1.
'
Titulo
ficas, filmes rígidos, fonógrafos, fitas fabricação de vánizes" e aipins; minas
de relógios.
•
,
aaa s a ,
•

Edifício Internacional

WRLDMRN

[Madeiras Paraná

•1

_a

TA-.nos ns. 571.198 e 571 199, de

T.-riu n." 571 .1`)I , d 27-12-1962
ik..)ku rsu.iiíi Ind. Co., Ltd .
j,i rtin

27-12-62
ladioarte S. A
RIO de Janeiro

Urino n.° 571.207, de 27-12-62
Inex — Indústria Nacicsaal de Expio.
sivos
Rio de Janeiro

B,LARTE GELIY EX

N L.

Cla...3e 8
Classe 28
R es: . :..-es elétricos: capacitorei elétriLâw in as plástiCas para revestimento de
cos; interruptores elétricos
mo n. 9 5; 1.194, de 27-12-1962
['abri:pie D'Horlogerie Waldmann S .A.
Sulça

móveis
Classe 40
Móveis em geral -

.

Têtmos as. 571.200 e 571.201, de
27-12-62
Radioarte S. A.
Rio de Janeiro

1

Abril de 1963 1315

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

.Sezurda-re:ta. 22

LSON

MOVARTE

Classe 18
Pólvora, etc.

Termo n.9 571.208, de 27-12-62
Inex — Indústria Nac:onal de Expio
sivos I Ma .
Rio de Janeiro

PL

STITA

Classe 18
Pólvora, dinamite, fogos de artifícios e
substâncias explosivas

Tõrmo n.° 571.213, -de 27-12-62
Indústria Brasileira de Pairaras S. At
Guanabart

Indústria Brasileira
de Pinturas S. A„
t II

n

.t:V4

Nome Comercial
Trino n.° 571.214, de 27 -12-62 r,:
Indústria Brasileira de Pint , !ras S.
Guanabara

P

1

Classe 1
Tintas em geral

Tèrtno n.° 571.215, de 27-12..62'

Calçados Merci Ltda.
Guanabara

Classe 28
Lâminas plásticas para revestimento de
móveis
Têrmo n.9 571.209, de 27-12-62
Inex — Indústria Nacional de ExploClasse 8
Classe 40
sivos Ltda.
Móveis em geral
Relógios de áda' espécie. cronômetros,
Classe 36
Rio de janeiro
Calçados
despertadores, mostradores, mecanismos
TOrmo n.° 571.202 ,de 27-12-62
de relógios
Inex — Indústria Nacànal de ExploTermo u.° 571.216, de 27-12-62
sivos Ltda.
Companhia Agrícola e Comercial dos
Termo n. 9 571 .195, de 27-12-1962
Classe 18 .
Rio
de
Janeiro
Vinhos do Pôrto
Arbau Rau .-- Uni Industr1el)edar5
Pólvora, dinamite, fogos de artificio e
Portugal
O. H. G. v. Buticrien el Dr.
substâncias
explosivas
.
Siebetuicher
PRORROGAÇA0
lNEX - Indústria Nacional
Alemanha
TOrmo n.° 571.210, de 27,12-62
Produtos Vera Cruz Ltda.
Minas Gerais
de Explosivos Ltda:

ERC1)

PULVAMON

Nome Comercial -

ACYPRESTES

-

Classe 42
Vinhos, vinhos espumantes, cidras,
aguardentes, bebidas alcoólicas e licores diversos, inclusive cs•rveja
.—
Têrmo n.* 571.217. de 27.12-62,'
Companhia Agi-Rola e Canteira' dos
Vinhos do Porto
Portugal

Tênno n.° 571.203, de 27-12-62
Inex — Indústria Nacional de ExploClasse 6
sivos Ltda.
Mot i tonas para proces.s.or concreto, beRio de Janeire
ttune e materiais semelhantes: máquinas transportadoras helicolisis para cimento; máquinas betoneiras: plainas de

1L EXI

terra com lança; plainas e pás de arrasto. manejadas manualmente tôdas constituindo partes de máquinas e destina-

das ao uso com maquinári ae instala- •
Classe 1
ções para processamento de cimento e Preparações químicas usadas na indúscascalho: máquinas para s ..a•em usadas
tria de explosivos
em construções de concreto e na consUrra° n.° 571.204, de 27-12-62
trução de estradas e áreas de
Inex — Indústria Nacional de Expio estacionamento
• nnn•

Têrtno n." 571.196 de 27-12-1962

Pichtel

Sacha A.C.
Alemanha

PRORROGAÇÃO
1

... mg.• • 9.

C,f

FERREIRINHA

Classe 42
Vinhos, vinhos espumantes, cidras,
aguardentes, bebidas alcoólicas e 1ic41.
.
res diversos, inclusive cerveja •
TOrmo n.° 571.211, de 2742-62
Têm() n. 571,218, de 27.12-62
Rubens Berardo Carneiro da Cunha Companhia Agrícola e Comercial doa
Guanabara
•
Classe ta
Vinhos do Porto
Pólvora, dinamite, fogos, de artificio e
Portugal
substâncias explosivas
PRORROGAÇÃO
alvos Ltda.
Rio de janeiro

Classe 48
Loção

TUNITA

PRORROGAÇAO

'Rimo n.° 571.205, de 27-12-62
Inex — Indústria Nacional de Expio..
alvos Ltda.
Rio de Janeiro
____

__

AMONALITA
Classe 21

Classe IS
Pólvora, dinamite, fogos de artifício e
substâncias explosivas

Amortecedores para veículos

Tèrmo n.° 571.197, de 27-12-1962
Odol Sociedad Anonima Industrial Y
Tênue, n.9 571.206. de 27-12-62
Comercial
fnex — Indústria Nacional de ExpioNrgentina
alvos Ltda.
Rio de janeiro.
.

Tip ,Top

Classe 4i.?
Defini, icios( em pasta, em P6
liquido)

OU

em

Classe 18
•
• Pólvora, •ete.

-tr

AS
DA,
VI A
Classe 8
Filmes cinematográficos revelados
Têm° n.° 571.212, de 27-'2-62
Mauro Rodrigues Nogueira
- 'São Paulo

VERANO*
Classe. 36
Calçados em geral

10007
04

li ah: Ol a L CONSICMI

C M

403 401003 40 •OitT•

Classe' 42
Vinht ri, vinhos espumantes, ctdia's,
aguardentes, bebidas alcoolicas e lico.
res diversos, Inclusive cel./eia
Tênue n.° 571.219, de 27-12-62
Companhia Agrícola e Comexcial dos
. Vinhos do Pôrto
Portugal
PRORROGACit0

,VARGELLAS
•• iteOtiCOL A 5 COMIICUU
siàs yem.m, 00 PINTO

Classe 42
Vinhos, vinhos espuinanks
aguardentes, bebidas alcooli:as e lico.
res diversos, inclusive cerveip
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s
.Ytrmon.° 571.220, de 27-12-62
Indústria de Sabão Glória Lesas
Espirito Santo
•.'iss

crendo-mudos, cristaleiras, colchões de
Termo n.9 571.226 de 27-12-62
Termos na, 571.231 e 371.134, de
mola, conjuntos de copa e cosinha, Companhia Agrícola e Comercial dos
27-12-61
cadeiras giratórias, dispensas, dormiVinhos do Porte •
Indústrias Elétricas e Musica F;b:leas
tórios, etagers, escrivaninhas, estantes,
Portugal
Odeon S. A.

•PRORRoGAÇÃo
4

<'LINDA GLORIA

•

fridústria Brasileira

Classe 48
Pardkdissinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda,
Agua de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de elftzeama amônia perfumada, líquida, em pó,
em 'pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas. em tabletes ase
lentilha, era trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
emendas, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de p& de arroz, esmaltes para unhas.
estimas para dentes, cabelo, roupa&
ciliOs e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, gliceram perfumada para uso
1, 2, 3, 1, 25, 45, 16 e 48
de iqucador, grampos para o cabelo, Classes:
Titulo
de Estabelecimento
galé/á - de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem. lança-perfumes, lo'Termo n.° 571.224, de 27-12-62
ções, liquidos dentifrícios, em pasta, em Mobili Decorações Representações Ltda.
sabâo, em mine, em elixir e em pó,
Rio de Janeiro
liquidos para ondulação, permanente,
lixas-apara unhas, fugi& óleos para o
cabalo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastãs e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embeleza*bank?,da cutis, pon-pons, pó de
arroz
-9;
Termo is.' 571 . 221, de :7-12-62
Mesbla S. A.
Guanabara

o.

MUNJO

IA

Indouta &M.e.

'PRORROGAC4,.

TERCON - Terrapienageni

MOBILI
INDUSTRIA BRASILEIRA

[7

Guanabara

guarda-roupas, guarda-comida, galerias,
PRORROGAÇÃU
mesas, móveis para jardim mesinha.,
wdifi
móveis para bali, móveis estofadoes,
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras.
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços, colchões,
caixas e móveis para aparelhos radioClasse 42
fônicos, móveis para terraço, sofás- camas, estrados de camas, acolchoados, Vinhos, vinhos espumantes, cidras,
porta-vasos, divans, almofadas, tra- aguardentes, bebidas alcoólicas e licores diversos, inclusive cerveja
vesseiros, cômodas e discotecas de
madeiras
Termo n. 9 571.227, de ,27-12-62
Tercon
Terraplanagem e Construção
Termo st.' 571.223, de 27-12-62
Lida.
A.
Chaves
J.
Guanabara
Guanabara

Classe 40
Acolchoados para calhas e para móveis, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas, cômodas, conversadeiras, coxins, divens, enxergões, escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guardacômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar. mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados

e Construção

Industria Brasileira,

Ltu.

Nome Comercial
Termo n.° 571.228. de 27-12-62
Terraplenagern e Construção
Tercon
Ltda.
Guanahx,i

ric ort
Indústria Exasideíret
Classe /6
Para distinguir materiais para construções e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, caibres, caixilhos, colunas, chapas paa coberturas, edificações premoL.
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material contra frio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, - telhas, tacos, tubos de yentilaçâo, vigamentos, veneziaans e
vitrós
Têrmo n.° 571.229. de 27-12.42
Armações de Aço Proba] 3. A.
São Paulo

Classe 40
,
assentos, balcões oufcta,
i
nnáttos,
e"'tinetas, bancos. camas, cadeiras.
ceado:mudos. cristaleiras. colchões de
moira:" conjuntos de copa e cosinha,
eadetras giratórias, dispensas dormis
etagers, escrivaninhas, estantes,
guar4-roupas, guarda-comida. galerias,
PRORROGAÇÃO
tnésâs,'' móveis para jardim meainhas,
sta5VêtSf para bali. máveis esto:as/ocas
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras,
Tármo ri., 571.225, de 27-12-62
ssafái, Sapateiras, salas de . visitas, salas Mobili Decorações Representações Ltda.
de 'laiitar, poltronas, berços. 'colchões,
Rio de Janeiro
adiráé''e móveis para aparelhos aaadiokiniaók móveis para terraço.
ca. ••a estrados de camas, acoldroados.
mas,
porta-vasos, divans, almofadas, tra.
24mtsasttia Staa2etta,
vesseiros, cómodas e discotecas de
Classe 37
madeiras
•
Acolchoados para cama e mesa, casberUlulo n.° 571.222, de 27-12-62
toses e edredons
Mesbla S. A.
Guanabara
Urino n. • 571.230, de 27-11-67
045
Armações de Aço Probel S. A.
São Paulo
n 701,

AAC

Sa.S. easaa
OACIAM

Illudgee

nellY

Incieke e.....
•

MOBILI

RORROGAÇIIii

any Malwo

-,

-.1.a.nligilioR

Classe 40
Classe
'"
i
Classes: 8; 11, 14, 15, 17, 23, 29, 26,
assentos, balcões, . bufas,
. 28, 32; 34; , 35 e 40., 't / '
bençoa . camas, cadeiras, ,
Titulo de Estabeleciiiier;t6's:
....a...a a.

insclustbié.

•

Classe 8
Discos sonoros e discos falantes
Gases 8
Para. distinguir: Artigos e aparernos elétricos e eletrônicos em geral; aparelhoi
e artigos para instalações elétricas Ç
hidráulicas; conjuntos de peças óticçs*
óticas-formando diversos aparelhos 4s
ótica; instalações elétricas e artigos el
tricos e eletrônicos para autoirtóvella
aparelhos e acessórios de rádios; aparelhos e instrumentos didáticos: instrumentos de precisão; Instrumentos cisastificos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos. apitos,
aspiradores de pó. aquecedores. abat.
jours, alto-falantes, antenas, acumulada
res, amplificadores, anemómetros amperômetroa. assadeiras elétricas adaptadores de microscópios, agulhas para 1on6grafos, aquecedores de ambiente. aptt.
relhos de contróle e medida, aparelho*
de expurgo de contrôle e medida. aparalho de expurgo utilizado na limpeza ç
desinfecção de sentinas, mictórios él
outros ocais, aparehos de igações paro
ligações para banheiros, aparelhos 4e
ar refrigerado. aparehos de ar conclonado, aparehos de ata tensão, apare.
hos automáticos para descarga de água,
relhos de refrigeração, refrigeradores.
réguas de aço, rádios, refletores, reato.
res, relays, receptores, regadores automáticos, relógios, relógios de ponto e
de vigia, redutores, resistências elétricas,
registros para água, registros para canais e comportas, receptores de sons,
reatores para luz fluorescente, reostato,
registros para vapor, registros paa bide,
para banheiros, aparelhos bebedouro',
para lavatórios e para pias, secadorap
para cabelos, potencitimetros, sorvetg-

ras, sincronizadores, sextantes. sclecio•
Dadores, sifões. sereias de alarme. aPaa
ambos para soldar, soquetas, sinaleiros,

reguladores automáticos ou não, aparalisos de televisão, teleuplas, teièmetros,

tomadas, telescópios, teodolitos. teaki.

grafos, termômetros, tomadas de coiw
rentes, aparelhos de telégrafo sem 15¢É.'
transformadores. trenas, torradoes dit

cete1S., torneiras de compressão.

to.
atiras de alta . pressão, torneiras c

dispositivos para aquecimento ele ág
telefones, telescópios, transmissores, ,
ca-discos automáticos ou não. tu
conduites, terminais para baterias,
. timetros, ve atiladores e válvulas
.
Classe 11
Agulhas de diaf...agma, agulhas da--' pua,
são, agulhas de reprodução e agulhas dl
graduação
• .
. .
. Classe 40
Móveis para máquinas falantes ,
,i.
•

tt5

DIÁRIO

Segunda-feira. 22
Termo II" 371,235, de 77-12-62
Vitalino Francisco Cardoso
Guanabara

AS3OCIAÇA0 FIMINENSE'

OF141AL /,,Seão

Tenmos rfi 571.241 a 571.243, de
27-12-62
Brasitex-Miaer Indústrias Químicas
S.A;
São Paulo

DE
PROPAGANDA TITRISTICAClasse 33
Aftigos da classe
Termo n.9 571.236, de 17-12-62
Vitalino Francisco Cardoso
Guanabara

c *I.ENDÁRIO TURISTIC O CUMINSICR •
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 571.237, de 27-12-62
Fibralin Tecei S. A.
São Paulo

—.fIBRALIN

INDÚSTRIA BRASILEIRA
•
Classe 23
Tecidos em geral. tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodâo. cânhamo. atroa, fazendas e tecidos de
lá em peças, juta, linho, paco paz°.
ramy, rayon. seda natural. tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro
e veludo
Termo n. '571.238, de 27-12-62
Fábrica de Aço Paulista S. A.
São Paulo

9.0
indú suira Brasileira,
4.",iase 2
Substâncias e m:aparações químicas
usadas na agricalmaa, A saber: adubos,
para fins agrícolas, bactericidas, ceras
adubos artificiais para o solo, álcali;
para enxertos. cianamide de cálcio
como adubo para o solo, defumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas • para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
quassia para fins horticolas, fertilizantes para o solo, formicida, guano, :asetifugos, massas par-a enxertos, pastilhas
pa ra destruir insetos, preparações pwa
preservar o solo, preparações para destruir insetos, hervas e plantas daninhas, sais para fins agricolas. sais para
fins horticolas, substâncias químicas
para destruir insetos, hervas e plan.aa
daninhas, venenos contra e verruma,
venenos para insetos e visgas
cantra lagartas

Sociedade Guanabara
ie Limpeza Ltda.

Partenon,

Abril de " Q 63 1317

Termo n.° 571.244, de 2',l2-62 ,/ Termo n.° 571 .251, de 27-12-1962
Orbita S. A.
Organização
C"mpaniNia Americana Industrial de
de Transportes e Turismo
1
Ônibus do Norte
Guanabara
• Pernambuco
(ORB ITA S .

jO
r RGANIZAÇÃO\,
¡BRASILEIRA Dg
TRANSPORTES . g,

Comp-anhia Americans
Industrial de Onibuss,
do Norte'
Nome Comercial

¡TURISMO
Nocne Comercia.
Termo n.9 571.245, de 27-12-1962
Valentim Monteiro dos Santos
Guanabara
.11ESTAURANTE E CHURRASCAR44
GALETO DO
'
'
Classes: 33 e 4.

Termo n.9 571.252 de 27,12;196t;
Fielicarpi Distribuidora tomafaialã
Sociedade Anónima
f5.
'Pernambuco
tr.

•Helicarpi- Distribuidora
01,M

'Comercial

Titulo de Estabelecimento

Nome Comercizd

Térmo n.° 571.246, de-27-12-1962

Têrmo n.° 571.253, de 27-12-1962 "Fiação e Tecelagem Timbauba S.At
Pernambuco

Leão Júnior
Paraná

SÃ.

PRORROGAO)

a

Fiação e Tecelagem •
fIMBAUBA S/A.
Nome Comercial

zndustria Brasileira

1 .-:

Termos as. 571.254 a 571 .255, , de
27-12-1962
"Antenal" Ltda . — Auto Rádios, e .
Acessórios
Guanabara

Classe 41
Erva Mata

PRORROGAÇÃO

Classe 1
Tintas preparadas utilizadas na pintuta. vernizes, tintas para calçados, esmaltes: anillnas, corantes, absorventes,
água raz, preparados para branquear e
bronzear, tintas para capotas de automóveis, emoliente para remoção de
tintas aplicadas, composições para impermeabilizar tecidos e couros, tintas
para indústria texteis, álcool, alumiam
em pó, giz para fins industriais, alavaiade, secantes, amila, corantes miClasse 21
nerais para uso nas indústrias, antiPara distinguir: Trucks, cabra de graxa detonantes, anti-incrustantes e desinou ponta de eixo, chapas do -peão de crustantes e desincrustantes para caldeitruck, gulas para cafxas de graxa, en- ras, arsênico, alcatrao, benzina, lanoligates, parachoques, rodas, rodeiros de- na. acetato de celulose, nitrato de pocauville, encarrilhadeiras, limpatrilhos, tássio. nitrato de sódio,- acetato de
•selas ou suportes de caldeiras de loco- chumbo; acetato de cobre, acetato de
motivas e outras, cubos para rodas. paa potássio, acetato de amentio, acetato de
nelas para breques e suportes para
sódio é de potássio, ácidos orgánicos.
molas
•creosoto para uso nas indústrias, pa•péis e preparações contra a ferrugem,
Té, mo n.9 571.239, de 27-12-62
Sociedade Guanabara de Limpeza Ltda. produtos quimicos para impressão, cloro. alumen, antimónio, sulfato de báGuanabara
sulfato de • cobre cristais de sódio,
bicloretos de estanho, ater, glicol. glirose, gornelina, hidrosulfitos, hidratos,
iod 3, iodureto, iodico (ácidos), sais
inorganicos e albumina
Classe 46
Nome Comercial
Alvejantes, amidos, anil, água de lavaTétano n. 9 571.240, de 27.12-62
deira, água sanitaria, cera para soalhos.
Partenon Publicidade Ltda.
detergentes, esponja_ de aço,. fósfa-os.
Guanabara
lixivia, lã de aço, pomadas para calassoa". palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para
peza, panos de esmeril e material abra.
sivo empregado na limpeza . de metais e
Indústria Brasileira - objetos, sabões em geral e saponázeos.
velai e velas á base de estearina,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
Classe 32
- limpeza
Artigo da classe

III)

Termo n.° 571.247, de 27-12-1962 Cia. Mundial de Participações
Guanabara

Classe 8
Para distinguir: Artigos e apareihos cle-

e eletrônicos, aparelhos à Utilidades domésticas, acumuladores para
trigeração, aspiradores de pá 3,i,lecedores, aparelhoi de ar retriaerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de cntnunicaçâo interna, bules eléaicos.
baterias, balcões frigorificas, balanças,
batedeiras, condensadores comutadores,
ã;
Termo ti:, aí
campainhas elétricas, chuveiros elétriCordovil Iod a
cos, coqueteleiras, discos gravados, esde 'Produtos
uniniaús Lida.
tufas, enceradeiras expremedores elétriGuanabara
cos, fornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, fios, fonoora 4os . togareiros elétricos fervedores formas
elétricas, máquinas totograficas geladeiras. garratas térmicas, liquidificadorea
INDÚSTRIA BRASILEIRA
el étricos, microfones, refletores, relógios,
-Classe 46
regadores automáticos, resistancias eléSabão em pó, liquido e em barra, de- tricas, radio coniugado ou não cona10tergentes e água sanitária
nogratos, panelas elétricas soquetea,
sorveteiras, sereias de alarme. transforTermo n.° 571.249, de 27-12-1962
Consórcio Vera Cruz de Imóveis Ltda. madores. teleIones, termometrãs, televisores, válvulas, ventiladores
Guanabara
Classes: 8 e 33
Titulo de Estabelecimento
tricos

CIA, MUNDIAL
DE PAUGX:INES
CORDOVII

Si3APWI 30
V113A

ramo'

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 571.25.0, de 27-12-1962
Indústria e Comércio Arte Regional
Limitada
Pernambuco

Termo n.° 571.256, de 27-12-1962
Auto Malfa Ltda .
Santa Catarina

Indústria e Comércio
'Arte

Region. al Ltda.

• Nome Comercial .

Classe 21
Titulo de Estabelecimento

.1318 Segunda-feira 22
Termo n.4 571 .257 , de 27-12-1962
Editóra Abril Ltda.
São Paulo

[Guia 4 Rodãs
:(do E3rasii

DIÁRIO OFICIAL
Termo ta' 571.264, de 27-12-1962
Incorporadora Delfim Verde Limitada
Santa Catarina

(Seção LEI)

Abril de 1963

Termo n.9 571.272, de 27-12-1962
Francisco Ossowski
Santa Catarina

.Incorporador;
Delfim Verde Limitada
_

•••••n

Nome COmercial

indústriz Brasileira

Têrmo n.° 571.265, de 27-12-1962
Rápido Sunorte Ltda.
Santa Catarina

• Classe 4
Café torrado e moído

Termo a.' 571.258, de 27-12-1962
Jacinto Raimundo Pereira
Santa Catarina

Rãoiclo Sunorte

iPanificaçáo
,
Continente

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 571.273, de 27-12-1962
Frigosilos Ltda. — indústria e
Comércio
Santa Catarina

Classe 32
Álbuns, jornais, peças cinematográficas,
programas radiofónicos, publicações em
geral e revistas

Termo n.° 571.266, de 27-12-1962
Emprêsa de Pesca Argo Ltda.
Santa Catarina

Indústria-Brasileir—à
Classe 2
Adubo para lavoura
Têrmo n.a 571.260, de 27-12-1962
kgrofertil — Indústria e Comércio
Limitada
'Minas Gerais
•

Termo n.9 571.280, de 27-12-1962
Custas --- Bacon Brake Coma.ny
Estados Unidos da Amarica

-à1
ondústria

urasiieira.
tiSTIrs

Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 571.259, .de 27-12-1962
Indústria e Comércio
Agrofertil
Limitada
Minas Gerais

de, estojos e ensaios para eterminaaSal
o pH, medidora de pH si eelctrôdok
I medidores de turvação, ou turbidinno
'troa,. ensalaores de solos, padrões dg
¡ comparação de coloração de colofonlat
aparelhos para contagem de bactéria,
estalagnómetros, viscosimetros, prismas,
lentes, placas plano-paralelas e artigos
gravados de vidro de medição para
finalidades científicas

Classe 41
Carnes e cereais

1

eAt

Térrao n.9 571.274, d e27-12-1962
Classe 21
Fábrica de Calçados Ipanema Ltda.
Mecanismos para a aplicação de freia*
Classe 41
Guanabara
de serviço e de estacionamento de
Substâncias alimentícias e seus prepaveículos
rados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias
Térmo n° 571.281, de 28-12-14462
Companhia Nacional de
Cinave
Termo n.° 571.267, de 27-12-1962
Veículos
Loja Paulinho Ltda.
Estado
da Guanaban.
a;
Santa Catarina
Classe 36
Calçados em geral

Indústria Brasileira,

ioj PaulinNo
Classes: 12, 23 e 36
Titulo de 'Estabelecimento
Têrmo n.' 571 .268, de 27-12-1962
Lqe Franke — "Oficina Fuki"
Santa Catarina

-

*bidé/Arit. Bradeira,

ktdio

Classe 41 Rações para bovino. suino e ave

Calrams: 6, 8, 21, 33 e 39
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 571.261, de 27-12-1962
"Antenar Ltda. — Auto Rád5os e
Acessórios
Guanabara

Têxino n.° 571.269, de •27-12-1962
Transporte Alto Biatuaçu Ltda.
Santa Catarina

-

« ANTENAL /D LTDA. -

.7h4eldpatte,

'Auto Rádios o Accessório.

Termos ns. 571.275 a 571.276, de
27-12-1962
Bac-capam Research Laboratories
Limited
Inglaterra

ORBENIN
Classe 3
Substancias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Classe 2
Substâncias e preparações suimicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fine sanitários
Termo n.° 571.277, de 27-12-1962
Alctlebolaget Salenius Verkstader
Sué c ia

líDOMO

Nome Comercial

i
Classe 21
Para distinguir: Veículos terrestres, marítimos e aéreos, auto-giro e suas parta
Integrantes, automóveis e suas partes ins
tegrantes, auto-ônibus e suas partes inr
tegrantes, 'aviões e suas partes integrada*
tes, bicicleta e suas partes integrantes,
caminhões e.suas partes integrantes, dirigíveis, embarcações e suas partes ha.
tegrantes, lanchas, motocicletas e sumi
partes integrantes, planadores, reboques,
e triciclos e suas partes integrantes
Têrmo n° 571.282, de 28-12-1962
.Marcos Produtos Químicos Limitada
Estado da Guanabara

Classe 33
Termo n.° 571.262, de 27-12-1962
Titulo de Estabelecimento
Classe 6
Coesa' — Comercial e Exportadora
Máquinas centrífugas para líquidos e
Termo
n.9
571.270,
de
27-12-1962
C.A.
Madeiras em Geral
suas peças
Malharia Brusque de Roberto Manoel
Santa Catarina
Corrêa
Têrm on.° 571.278, de 27-12-1962
n
Santa Catarina
(Prorrogação)
eiterillauti. oti-ituire
Lancome S.A.
França
IGIMUSTREA BRASILEIRA

Indú stria !Iludi 2.--0
Classe 4

Classe 36
Malharia

Madeiras em gera;

Witio n.° 571.271, de 27-11-1962

Termo n.a 571 . 263, .
27-12-3962
Paraná Compensados Ltda.
Paraná

Classe 4 amaremafflagé '

fB_rm_s_t_g
- .- ' )rç
-

n -~ Draetiew, 1

ti dft.

Teattil Bruaque Ltda.
Santa Catarina

indúst rta

--tr.„:-

Bradleirii

s\CONQUETE
Classe 41
Todos os produtos de perfumaria e de
beleza
ihrroo a.° 571.279, de 37-12-1962
HeSige Inc.
Ratados Unidos da Aiuttitai

,

'Indústria Brasileira

I4ELUGE

Classe &7
%britaste • de toai:beis de dmi, amou e Coioatnetroe,
beele4

g

broa

Ob435€

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmaektor
tieo indicaod no tratamento tias idosa
4 Ora a viras

DiARIO OFICIAL (Seção III)

Segunda-feira 22
Têrmo n° 571.283, de 28-12-1962
IVIarcos Produtos Químicos Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 571.287, de -28-12-1962s
Raphael de Castro
Minas Gerais

RIA DE
Classe 32
Para distinguir: Uma publicação
impressa
Têrmo n° 571.288, de 28-12-1962
Indústria de Calçados Voski Limitada
São Paulo

Indústria 13rasileirb
aallar a a Ba saatais

Classe ,36
Para distinguir: Calçados

Classe 3
Para distinguir: Plasma humano

Térrao n° 571.289, de 28-12-1962
João Roseiro de Pontes
Estado /a Rio de Janeiro

Termo n° 571.284. de 28-12-1962
Marcos Produtos Químicos Limitada
. Estado da Guanabara

9gaehriAla Cklítín2
INDUSTRIA BRASILEIRA

ANÁ., 1.0L1;
• n •,0,1C •
•vaCINA
..••7,/a4.11
• t •ANIC • D•
1.• • ia :CA

Indústria Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico medicinal (vacina) indicado na
Profilaxia da Coqueluche, do Tétano,
da Difeteria, c da Pollomeate
Térrao n° 571.285, de 28-12-1962
Jacobo Glanzer
Argentina

Classe 16
Para distinguir: Tabiques e painéis para
'construção, tabiques e painéis compostos
de elementos desmontáveis modulares,
para construção
Termo a" 571.286, de 28-12-1962
Indústria de Bebidas Amazonia S.A.
Estado da* Guanabara

Classe 36
Para distiaguir: Aventais, blusas, blusões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, 'dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas.., lenços, leques,
manhas, meias. maillota mantas. man,
drião, malhas, paletós. palas, penhoar,
peugas, pu/overes, ponches. ;te/anilas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, sou.
tens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo ris 571.29k de 28-12-1962
Antonio Martins Gomes Rodrigues
Estado da Guanabara

LOTEAMENTOS
BRISA MAR

VULCAN
Classe 31
Para distinguir: Forros de •freios, sapatas de freios, cintas de freios, mangueiras de freios, lonas de frcioa, material
de yadação, gachetas, lonas, correias de
transmissão, cordoalhas barbante
Ténno n° 571.295, de 28-12-1962
Peisig Fridel •
São Paula
e bã- rasznss ns ÁGUA
N—AO FAZEM VERSOS

EtTRIVE1.!
Classes: 41
42
a3
Frase de Propaganda Tênno n° 571.396„de 28-12-1962
Hidromecánica S. A., Indústria e
Comércio
São Paulo

Classes: 6 — 8 — 11 -- 33
Sinal de Propaganda
Têrmo n 71.297, de 28-12-1962
nairomecanica S. A., Indústria e
Comércio
São Paulo

Termo a' 571.300, de 28-12-1962
Luciano Vasconcelos de Carvalho
São Paulo

11-AR AMBAI A'
ziasse 41
Para distinguir: Leite, manteiga e
queijos
Tênis° u° 571.301, de 28-12-1962
Theophilo Schwab
São Paulo

arcosa
Classe 16
Para distinguir: Sancas, florões, cimentoarmado, cal, argila, areia para tonstruçãões", pó de pedra, asfalto para construções, betume para construções, caixa
de descarga, ferro para construções, madeira preparada para construções, tacos
para assoalhos, portas e Janelas, basculantes, gesso, pedra molda

Termo n° 571.299, de 28-12-'1962
Hidromecánica S. A., Indústria e
Comércio
São Paulo
Classe 11
Para distinguir: Ferragens para ligações
para banheiros ' e para aparelhos sanitários. bebedouros, canos, chapas. chuveiros comuns, correntes, crivos. cruzetas,
curvas, conexões para encanamentos, esguichOs, extensões, feyragens para aparelhos de bide, ganchos, grelhas, guarnições de metal para 'banheiros e Wel,
espalhador para mictorios, ladrões, por.
ta-toalhas, ralos, saldas, suportes, tubos,
torneiras e uniões, sifões, tubos canduits, tanques de metal, válvulas ,sanitarias para descarga, automáticas, sentinas. tubos para encanamentos

t,n diírtti a Brasileira)
_

Tèrrno n° 571.292. de 28-12-1962 •
Marcosa — Materiais Arquitetura e
Construções
Estado da Guanabara

s
fru Firsigirifi=a"rera

Termo n° 571.298, de 28-12-1962
Hidromecanica S. A., Indústria •
Comércio
São Paulo
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos automáticos
para 'descarga de águas, aquecedorei,
aquecedores central, aparelhos para banhos de r quente, aparelhos de expiara*
utilizdo na limpeza e desinfecção de ao'tinas, mictórios e outros locais, bolas,
chuveiros, condensadores para vapor.
barômetros, bidnametros, duchas, filtros,
e tojos para Nitros com torneiras, aparelhos para ligações, plugs, indicadores
de nivela, uiveis d'água para caldeira*,
registros, registros automáticos, registros
Gd c.
para bidé, para aparelhos bebedouros,
para lavatórios, para banheiros, para
pis, regdores utomáticos, registros para
canais e comportas, registros para vapor, registros para água, sifões, torneiras de compressão, tubos condults, torneiras de alta pressão, torneiras com diapositivos para aquecimento de água,
vã-valas de descarga, válvulas paia
água, válvulas de comportas, válvulas
de descarga, válvulas de registro para
água, caixas de descarga para vasos
sanitários

PRORROG40

Ciasses: 33 — 50
Sinal de Propaganda

INDÚSTRIA BRASILEIR,

'PRORROGAÇÃO

Classe 6
Para distinguir: Máquinas para fins industriais: maquinas para usinas hidroelétricas, alternadores, bombas ara líquidos, ara pressão hidráulicas e para compressõea, bombas hidráulicas, compressores, boinbas de ar comprimido, 'pambaa
lubrificantes, de circulação, de combusTermo ri' 571.293, de 28-12-1962
tíveis para motores, de óleo, de água e
Pfizer 6 Co., Inc.
gazolina para automóveis, hidráulicas,
Strar51RIA SRASTUnill
Estados Uoidns da América
centrífugas, rotativas, de deslocamento
e a pistão, bombas elétricas para líquiclasse 8
dos, para pressão hidráulica, para com- Pare distirsçair: Aparelhos receptores
pressões e batabaN' elétricas para pneu- transadasores de rádio, bobinas, traz*
máticos, cilindros, dínamos, ekvadoces formadores,, auto falantes, válvulas elea
jbldráulicos, geradores, geradores para trónicas, testas e analisadores de valva.
Classe 3
Pare d,stinguir: Um preparado lama- j corrente continua e altenusda, motores les, oecibxloresa ermatros. yoltimetral
amperlóinetros
clartiatío •
, redtdorta, rola/nanam tUrbb3C4

ULTRAPEN

' Classe 42
Para distinguir: Cerveja

Têrmo n° 571.294, de 28-12-1962
Bristish Belting 6 Asbestos Limited
Inglaterra
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Termo 14°,571.302, de 28 - 12 -62
Chocolates Garoto S. A.
Espirito Santo

TêrtnO te 371.305, de 28-12-1962
Cia. Química Irdustrial ''CIL"
São Paulo
RORROGAÇ:i0

4

PRORROGAÇÃO •
gq_
iewszt.o, "VITORIA
1110~
X

,

INDÚSTRIA BRAMIU/A

(Seção 111)

Abril de 19-63

cristal pura, uretana, sabão neutro,
Têrmo te 571.312, de 28-12-1962
óleo sulfuricinado, maciantes e sulfato
Compensados Cedromar limitada
de sódio cristal. Soda cáustica, tintas,
Paraná
vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tintas para calçados e capotas de automóveis, fluidos para freios, emolientes
-^
para remoção de tintas aplicadas, água
rultástria brasileira;
raz, álcool, alvaiade, secantes, coranClasse 4
tes minerais para uso nas indústrias, Para distinguir: Madeiras de tõda espb
absorventes, benzina, lanolina, compo- cie, em bruto e parcialmente preparadai
sições para impermeabilizar' tecidos e
(serardas)
couros
Termo n° 571.313, de 28-12-1962
Termo n' 571.306, de 28-12-1962
José Neves de Oliveira
Corbv S. A., Agro-Pecuária Industrial
Pernambuco
São Paulo

JARflCIIR

Classe 1
Substancias
guimicas
usadas em geral
V\ç' .!
nas indústrias: Acetato de chumbo ace/(D
tato de cobre, acetato de amôneo, acetato de potássio. acetato de sódio, ace"
tato de zinco, ácido arsênico, ácido fosfórico, ácido picrico, cido bórico, ácido
oxálico, ácido muriatico,- ácido nítrico,
CORBYSA
ácido acético: ácido fénico, ácido sulIndústria
Brasileirè
fúrico, ácido croinico, ácido tánico,
ácido cítrico. ácido - salicilico, ácido
classe 41
benzóico, aretanlhda, actol, - água oxiClasse 41
genada, albaglina. albuminato de ferro, Para distinguir: Farinha' de mandioca
Pers • distinguir: Chocolafa c bombnns argortIna, a rgirolarsoniato de ferro, are derivados.
Prorrogação
seniato de potássio, arseniato de sódio
antimôneo metálico, aloina, amoníaco,
Termo 11 9 571.307, de 28-12-1962
Termo n° 571.303, de 28-12.1982
arena aristot acetanilida, acetato de
Tecelagem Columbia S. A.
Alfredo Marchcr & Cia. Limitada
chumbo, bálsamo do Perú, bi-cloretos
São Paulo
-Rio Grande do Sal
•
de mercúrio, bi-cloretos, bi-Iodureto de
mercúrio, bi-los 4ato de cálcio, bi-carbo
nato de sódko, borrictna, porato de
. PROA ROGA. 0 40
Classe 22
sódio, benzolnaltol, benzoato de mercúrio, bismutos em bicabornato de po- Para distinguir: Fios de algodão canhatássio, breu P. P., caleina, cal vir- nio, juta, lã, nylor., fios plásticos,, fios
Classe 41
gem, carb-onato de cobre, carboanto de de seda naturál e rayon, para tecelagem,
Térman° 571.314, de 28-12-1962
cálcio, carbonato de magnésio, carbo- ara bordar, para costura, tricotagem e
• Madeireira Vanster Limitada
nato de magnésio, carbonato de sódio, para crochê, fios e linhas de toda espéPernambuco
carvão vegetal em pó, carvão ativo, cie, fios e linhas para pesca, linhadas
de aço para pesca
raseinato de sódio, carvão animal, cia.
nureto de mercúrio. citrato de cafeína,
itiscrEut,hista . i4
Urino ri° 571.308, de 28-12-1962
citrato de ferro; citrato de prato. Cipoq/„., Accissi
Tecelagem Columbia S. A.
trato de potássio, cloreto de amônio,
fio GRAtstitr et, fut.
São Paulo
cloreto de cal, clroeto de cálcio, clo• Nome Comercial
reto de magnésio, cloreto de sódio. Para distinguir: Tecidos em geral, teciTermo n° 571.315, de 28-12-1962
cloreto de potássio, colágol, colódio dos para- confecções era geral, para taFazenda Selva Verde Limitada
elástico, cretnor tártaro, cuprol, citrato peçaria e para artigos de cama e mesa:
_Paraná
de ferro e quinino, citrato de ferro ver- algodão, alpaca, canhamo, cetim, caroa,
Classe ií
de, carbonato de bário, cloreto de bá- casimiras, fazendas e tecidos de lã em
lera distinguir: Act.vaa;.:3
rio. carbonato de amónio, cloreto de peças, jersey, linho, nylon, paco-paco,
" • Prorroaaz.r.o
zinco, cloreto de cálcio, carbonato de percalina, rami, rayon, seda natural, teTérmo n° 571.304. dz: 2:: 12-1962
potássio, carbonato de manganês. diu- cidos plásticos, tecidos Imperdeávels
tecidos de pano couro, veludos
BIC — Indüstrá
retita, diatermina, dermatol, enxofre,
em pó, estearato de zinco, estearato de
Termo a° 571.310, de 28-12-1962
Sio
41
Classes: 4 — 19
magnésio, estearato de aluminio, enxo- Santas — Serviço de Assistência Médica
Titulo
fre dourado de antimônio, essências de
e Social
gemenol, essência de eucalipto, fonosaEstado da Guanabara
PRORROGAONO
Termo a' 571.316, de 28-12-1962
111, formol, fosfato de ferro, fosfato de
Trator União Limitada
tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de
Paraná
sódio, fos 4ato de amime°, glicerina, glicerofosfato
de
magnés,
glicerofosfato
de
.
ialauSTRIA 8RASII.E.01
sódio, hermitol, hemoglobina em pó,
iodo metálico, iodureto de chumbo,
iodureto de arsênico, iodureto de prata
Classe 17
Classe 7
Para distinguir: Art.gos, máquhas e iodureto de enxofre, ichitalbIna, ichittoTitulo
instalações para escritórios em geral: fórmio, ichitiol, iodureto de potássio,
Papei carbono. srencti separadores lactofosfato de cálcio, lecitina, lactato
571.317,
de 28-12-1962
Têrmo
para arquivos arquivos para ,:orrespon- de cálcio, magnésia hidratada, mentol,
Veículos e Máquinas Agrícolas Platidència, pastas para escritórios cota mercúrio vivo, nitrato de chumbo, ninense "Vemapla" S. A.
fechos de metal. almofadas para ca- trato de sódio, óxido de ferro, óxido de
Paraná
rimbos e para tinta ahr,m-es de,,cartas. magnésio, óxido de zinco, oxiodurato
Classe 3'3
berços para mata-borráo caneta.. para e bisetto, oxidomireto de mercúrio,
desenhos. corta-L'ores de papai cantn- pirosfofato de sódio, pedra (une, per- Para distinguir: Assistência Médica e
Social
badores, tintas para es:.-ever borracha. cloreto de ferro, perborato de sódio,
malhadores. gomadores toiad res cesperoxido de magnésio, peroxido de zinTêrmo
a*
571.311,
de 28-12-1962
tos para papéis e en---,:,n11?. ncia es- co, prota-iodureto de mercúrio; protalndüstria
Compensados Cedromar Limitada
coa
-quadros. desenhador,
col,
proroxalato
de
ferro,
sulfato
de
Paraná
Classe 21
minas. furadores. rn!t:;e:-,,,,
-petre7mênio, sulfat odi cobre, sulfato de
Para distinguir: Veículos e suas parchos para apontar tára,%
tes integrantes, exceto máquinas e molapiseiras porta Vnte•, á ois, ferro seco, sulfato de magnésio puro
toras
porta-carimbos porai-t, , , ,aso em pó, sulfato de sódio, su gato de zinco,
sulfato
de
sódio,
sulfato
de
manpara lápis e canetas. "r,..,.)e,
Têrmo n° 571.318, de 28-12-1962
tos de escrever e sit'
'a- ganês, sulfato de potássio, sulfato de
Industrias de Pinho Brasil Limitada
cartas. porta-blocos. a - - :kr barium; sulfato de antimôneo.' sulfato de
Indústria
Brasieeirl
Paraná
ferro, sulfato de potássio, salicilato de
res de papéis ganetam,
magnésio, salicilato de sódio, salicilato
passos. máquinas p-irr
iras, de mercúrio, salipirina. tanalbino, tagrampos e ganchos
Classe +
nino, tártaro de ferro e potássio, tár• ,
tira-linha, fusins, god?ts áfirt
C.';•ssr. 4
fichários, mapoteces,
I-ira taro de potássio e . sódio, tanigênio, te- Pare distinguir:, Madeiras Sou-lanadas e
Titulo
compensada
rebenttna.. • VelleZ-2, teobtotalna, área
máquinas de escrev,:a
C .4)•'

PLÁTrut •

er ira)
Madeiréfa Vansr

faieada Seiva Verge

BIC

:MOR UNIA°

RIU

CEDROMAN,

PINHO ema

SegUnda-feira

Tênue, a° 571.319,de 28-124962
Gráfica Correio do Povo il. A.
" Pernambuco

Caderar
Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas, publinações eia geral, albuns, programas radiofi>nicos, peças teatrais e cinamatográ.
• .ficas
Têrmo n° 571.320, de 18-12-1962 .
Gráfica Correio do Povo S. A.
Pernambuco

Festival do Capítpribel
Classe 74•
Para distinguir: Jornais, revistas, publicações em geral, albuns, programas ra.
diofónicos, peça steatrais e cinematográficas
Têrmo o 571.321, de 28-12-1962
Santo Vaz Pinto
uio Grande do Sul

rtidústra
Classe 45
Para distinguir: Sementes e mudas pata a agricultura, horticultura e floricultura, %tas naturais
Tèrmo n° 571.322, de 28-12-1962
Santo Vaz Pinto
Rio Grande do Sul

144F_VRTADORirrINTO:
.so
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Classe 15
Titulo
Têm° n9 571.323, de 28-12-1962
Brasilva S. A., Importadora e
Exportadora
Rio Grande do Sul
2

Brasilva S/A'.
Importadora e
Exporladoral
Nome Comercial

Têntio n° 571.324, de 28-12.1962
Bra silva S. ka, Importadora e
Exportadora
Rio Grande do Sul

•BRASILVII"
Classe 50
Para distinguir: Impressos
Tétano n° 571.325. de 28-12-1962
Brasilva S. A., Importadora e
Exportadora
Rio Grande do Sul

•

NEM

Indústria Brasileira

,Classe 1 1'7 •
Para distinguir . Suliiitanciassi' e preparaaões químicas usadas .nas indústrias e
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nas análises quimicas e na fotografia, tal rosqueada para unir as partes late pães, paios, pralinés, pimenta, pós lati
cais do eixo, malha& maahadInhaa pudirun, picides, peixes, presuntos,
substánclas químicas anti-corrosivas
molas para portas, matei" marretas .• tês, e petit-ols pastilhas, pizzas, pud
anti-oxidantes
marmitas, maçanetas, molas de vae e queijos, rações balanceadas para
Termo n• 371.326, de 28-12-1962
vem, molas para rodas, martelos para mais, requeijões, sal, sagu. ser
&estiva S. A., Importadora e
cosinhas, morsas, maacals para rodas, sanduiches, salsichas, saknes sopeie
Exportadora
molas para cadeiras 9Zratórias, matrizes, latadas, sorvetes, sucos de orziate e
Rio Grande cio Sul
navalhas para barbe " puas, pás, pica. frutas; torradas, tapioca, tâmaras,
Classe 2 • retas, pregos, picões, ponteiras, parda. rim, tremoços, tortas, tortas para
Para distinguir: Substâncias 'e prepara- aos, porcas, pratos, porta-gelo, porta- mento de animais e aves, rorrões, tomções guimicas para serem usadas na pão, porta-joias, porta-frios, paliteiros,
chibo; vinagre
pffieW
podões, porta-chaves, potes, protetores
C Usai iula
agrruci
Termo n°571,331, de 28-12-190t2
agricultura, na horticultura, na veteriná- para calçados, porta-copos, peças para
Brasilva S. A., Importadora e
amortecedores de choques, peças para
ria e para fins sanitários
Exportadora
caixa de direção, peça,: para bielas.
Têrmo n• 571.327, de 28-12-1962
Rio Grande do Sul
peças para barra de tensão, pinas
Brasi/va S. A., Importadora e
Classe 46
excntricos para veículos (pivô), peças
Exportadora
para mecanismo e partida. aça., para Para distinguir: Sabão comum, doarRio Grande do Sul
ponta de eixo dianteiro, panelas. porta- gentes, velas, fósforos, amido, anil t
toalhas. postes de metal, pinos, pinos preparações para a lavandaria, artigo1
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas partes de direção, pinos de molas. parafusos,
para conzervar e polir
pernos trincos, tubos para encanamenintegrantes
Térmo n° 571.332, de 28-12-196§
tos, terminais para barra de tensão
Têrma n° 571.328, de 28-12-1962
Brasilva S. A.. Importadora e
verrumas. válvulas sanitárias para des- .
Brasilva S. A., Importadora e
Exportadora a
carga automáticas nas sentilhas, casos,
Exportadora
, Rio Grande do Sul
embalagens de metal
Rio Grande do Sul
Classe 47
Térmo n° 571.329, s'e 25-12-1962
Classe 11
Para distinguir: — Combustivels, IabaiBrasilva S. A., Importadora e
Classe 11
ficantes, substancias e produtos ~fiExportadora
Para distinguir: Ferragens e ae-remennados a iluminação e ao aquecimento:
a
Rio Grande do Sul
Álcool-motor, carvão a gás, hidrocarbo.
tas de te:da espécie, cutelaria em gerai
retos, gás metano, butano e propallei
e outros artigos de metal não inzhildc
Classe 16
om outras_classes: acessórios para vei- Para distinguir materiais para construo, gás engarrafado, gás liquefeitos, gasO•
culo/h alicates, alicates cortantes, anci- ções e decorações: Argila, areia, ba- lina, graxas lubrificantes, Óleos combusnhos, alavancas, arrebites, arruelas; ar- tentes, balaustres, calhas, cimento, cal, tíveis, óleos lubrificantes, óleos destinagolas, aldravas, armações de metal. crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos, dos a iluminação e ao aquecimento,
abridores de latas, arames i1503 e far- colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha- óleos para amortecedores, petróleos t
pados, aparelhos de chá e café. assa- pas paa coberturas, edificações premo!_
querosene
deiras, açucareiros, almotolias, arpões, dadas, estugue, estacas, esquadrias, for1ermo n° 571.333, de 28-12-1962
arpões de carregar, arcos de serra; ros, gesso, frisos, grades, janelas, lameViveiro Cachoeirinha Limitada
brocas, bigornas, baixelas, bandejas. las de metal ladrilhos, lambris, luvas de
Paraná
bacias, baldes, bombonieres; bridões junção, laje, lajeotas, madeiras para
para animais, alta. bebedoures, bolas construções, material contra frio e calor,
de aço, colheres para pedreiros, cadea- mosaicos, produtos de base asfáltico,
dos, correntes, cabides. caixas de metal produtos para tornar impenneabilizantes
CACII0EIRINNA
para portões, chaves, cremones; anzóis, as argamassas de cimento e cal hidráuarcos de pua. chaves de parafusos, ca- lica, pedregulho, placas para pavimenIndústria Brasileir,
lotas, conexões para encanamentos, tação, peças ornamentais de cimento ou
caixas de metal, chaves de fenda, cha- gesso para tetos e paredes, parqueies,
ves inglisas. cabeções. canecas, copos. portas, portões, pisos, papel para forrar
Classe 45
cachepots, centros . de mesa. coquetelei- casas, soleiras para portas, tijolos, tubos Para distinguir: Mudas de condem
ras. caixas para acondicionamento
a
de concreto, telhas, tacos, tuSo: de venalimentos, caldeirões. caçarcnas, abatei- • tilação; vigamentos, véneziaans e
Termo a° 571.334, de 28-12-1962
ras. cafeteiras, conchas, cuscuzeiros;
Antonio Milton Bebera
vitrôs
coadores, colheres, cavadeiras, canos de
Estado da Guanabara
escape de metal, catracas, corta arames.
Têrmo n9 571.330, de 28-12-1962
cadinhos, carretilhas, cabos de metal,
Brasilva S. A., Importadora e
•inedidade aacionai 11
chuveiros comuns. crivos, cruzetas, curExportadora
vas. curvas de reforço, calibradores,
Rio Grande do Sul
Classe 32
canos. canos. chaves de doca, chaminés
Parai d i stinguir: ;cxials, revistas e pis.
Classe
11
de metal, canivetes. distintivos. descanso para talheres, dobradiças, enxadas, Alcachoiras, aletria, alba, aspargos, rblicações em geral, albuns,, programas
esferas, engates, esguichos, enfeites para açucar, alimentos para animais, amido. adiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
arreios e enfeites para automóveis, es- amendoim, ameixas, amêndoas, araruta.
arroz,
atum,
áveia,
avelãs,
azeite,
azeiibos.
espumadeiras.
*tensões,
ensa01tr
Têm° n° 571.335, de 28-12-1962
abas, enxós, esporas. engrenagens; bo. tonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
• Antonio Milton Beherz
iões de metal folhas de metal que en- biscoitos bombons, bolaahae. hauniVar.
Estado lia'enanabara
volve as - molaa e protege contra o pó café era pó e em grão, camarão, canela
e ferrugem. 'folhas de metal que pro- em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
tege as molas contra o pó e ferrugem, caramelos, chocolates, co !leitos, cravo,
Shaninerzsew
formões, ferros de cortar capina ferra cereais, comitcho, zatiae de leite, c. remes
lhos, facas, facões, fechaduras, funis; alimentícios, crogutes compotas, canfôrmas para doces, • bolos, frigideiras. gcca, coalhadas, castanha. cebola condiClasse 32
fruteiras, fivelas e fechos para malas mentos para alimeaos. colorantes, Para distinguir: jamais, revistas e pue pastas, freios (para animais), ferra- chouriços. demi& 'doces, doces de fru- blicações em geral, albuns, programas
gens para aparelhos de bidês, ferradu- tas, espinafre, essências alimentares, co- radiofónicos, peças teatrais e cinematoras para animais, frisos, fôrmas, ferra- padas, ervilhas, enxovas, extrato de tográficas
gens para tetos de cabine de caminhões, mate, farinhas aliznenticias, favas, féTermo
n•
571.336,
de 28-12-1962
foices, fechos de stgurança para por- calas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
Pedro Kullock
tas e janelas, enxadões, guarnições figos, frios, frutas secas, naturais e criaEatad ode, Guanabara
de metal, grelhas, garfos, ganchos para talizadas; glicose, goma de mascar, gorquadros, grampos para emendas de duras, grânulos, grão de bico,. gelatina,
correias: guarnições de meta: para má- goiabada, geléias, hena dure. herva
quinas. guarnições de, meta: vara ba- mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite,
nheiros e bidés, grosas. gram pos: para condensado, leite em pó, legumes em
andaimes, farras, limas, lõininas para :conserva, lentilhas, linguiça •louro; , masbarbear, lkcoreiros,.,Jata.s, de.Uso. . letras aas alimentícias, r.d.lscos,, manteiga,
e númeroi dc nietsi: limatões leiteiras, margarina, marmelada.. macarrão,. masindústria brasileira
ladrões e espalhadores para mictórios. sa, de tomate, tnel e melado. p ata,. maslevantacioi para vidros de caminhões, 585 para min g aus.. Molbosaactsoluaccts,
automóveis e parri'''Veidulos em Ocra mostrda,' mortadela: . nós ,aaqsatIda, no,
Classe
iavas paa'rebbmbaá'd'áÓua; Watts' 'de iséóleos com ti ti ve ,. „ogros, „, qyas;.. Para distinguir; Discos gravados
aaiala,a),,,,aa

-1

Colombina
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Termo n° 571.337, de 28-12-1962
Pedro Kullock
Estad oda Guanabara

PIE

Termo n 571.342, de 28-12-1962
Termo a° 571.347, de 28-121962
"Novospro", Materiais Para Constru- Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
ções S. A.
Alemanha
São Paulo.
Prorrogação
NOVOSPRO - MATERIAIS
, PARA CONSTRUOES
Nome C,ornercall

Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Discos .gravados
Tétano. n° 571.338, de 28-12.1962
. Fábrica Nacional de Raios X Beer
Limitada
Estado da Guanabara

(Seção III)

Abril de 1963
Termo n° 571.352, de 28-12-196Z
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschak
Alemanha Prorrogação

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO'

Cosavil

Fisantrina

•

Terra° n° '571.343, de 28-124962
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Classe 3"
Classe 3
Alemanha
Para distinguir: Um produto farmacéuti- Para ditsinguir: Um .produto farmacéua
Prorrogação
co destinado ao tratamento de rinite tico (vacina) indicado contar a coqueluche
aguda (coriza) e sintomas catarrais no
decurso de constipação
Termo n 571.353, de 28-12-1962 .
Farbwerke
Hoechst Aktiengese1ls"-4*
Termo n° 571.348, de 28-12-1962
Alemanha
Farbwerke Hoe.chst Aktiengesellschaft
Prorrogação
Alemanha
Prorroga(-;aa

PRORROGAÇAO

,BE ER
•
Classe 10
Para distinguir: Aparlehos de ralos X,
agulpamentos médico e hospitalar correlato quer mecânico, elétrico ou eletrônico
Termo n° 571.339, de 28-12-1962
José Amado do Livramento Rocha
-s grana
*

VITA

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

Hostacillin

SurFen

Classe 3
Classe 1
Para
distinguir:
Um preparado farina.,
Classe 3
Para distinguir: Produtos pára a limpeza e a lavagem da lã da indústria réitlil Para distinguir: Um produto a base de ceutico indicado como tônico cardíaco
penicilina, indicado no tratamento de
Tèrmo n° 571.354, de 28-12-1962
Termo n° 571.344, de 28-12-1962
infecções
Lanifício King Limitada.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
São Paulo
Termo n° 571.349, de 28.12.1962
Alemanha
Farbwerke Hoechst Aktienaesellschaft
Prorrogação
Alemanha
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

Orhnacillin

OEHR

ImoJsram

DRaStif 444

PRQRROGAÇÃO

H &tapai"'

Classe 3
Classe 3
Classe 18
Para distinguir: Um produto à base de Para distinguir: " Um produto farmacetiPara distinguir: Esp:ngarda, carabinas penicilina, indicado no tratamento de
tico destinado a anestesia local
revolveres em geral
. infecções
Termo a' 571.350, de 28-12-1962
Termo n° 571.340, de 28-12-1962
Tèrnao n° 571.315, de 28-12-1962
Farbwerke Hoechst Aktiengesellischaft
Nouvelle, Magazine Limitada
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Alemanha
São Paulo
Alemanha
Prorrogação
Prorrogação
X O U V. E Z Z 3
•
Classe 36
Para distinguir: Indüstria e comércio de
artigos de vestuários em geral
Termo n° 571.341, de 28-12-1962
"Novospro", Materiais Para Construções S. A
S3o Paulo'
NOVOSPRO
Industrio

-

Brasilnra

nORROGAÇÃO
PfiORROGAÇÃO

°mostrai
urja:

Classe 1
Para distinguir: Coroantes da hulha
Termo n° 571.346, de 28-12-1962
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Alemanha
Prorrogação •

Classe 16
Para distinguir materiais para construo
s.ões e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres. calhas, cknento, cal.
PRORROGAÇÃO
cré, chapas isolantes, cMbros, caixilhos.
colunas, caibros, caixilhos, colunas,
pas paa coberturas. edificaçôes premoldadas, estuque, estacas, esquadrias, forros. gesso, frisos, grades, inicies, lamelas de metal ladrilhos. lambris luvas de
junção, laje, Injectas, madeiras para
construções. material contra tri, e calor,
mosaicos, produtos de baia asfáltico.
produtos para tornar impeimeab.lizantes
as argamassas de citnento e cal h'clráulica, pedregulho, placas para pavimen'14°J42
11Exo•
"51r
tação-. peças ornamentais de cimento ou
gesso para , tetos e paredes, parqueei,
portas, portões. pisos papel para çorrar
Classe 3
casas, soleiras para portas. ttiolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, ‘iihoi, de vett- Para distinguir: Produtos formac,euticos
e protrutoa intermediários de produtos
tilaçao, vigatnentos. veneziaana e
farmacêuticos
•
vitróos

,

A ctelmoo*111.40
e AO 04 A•A...

Indust ria Brasiletrt
•
Casse 24
Para distinguir: Artefatos de algodão,
nylon, plásticos, çanhamo, caroá, luta,
lã, linho, paco-paco, ramal, rayon, seda
natural e outras fibras, alamares, ata.
cadores, bicos, bolsas de tecidos para
senhoras, bordados, borlas, bandeiras,
cordões, cadarços coadores de ca, cobertas para raquetes, coberturas para
cavalos, debruns, enfeites, etiquetas, eatremei°, entretelas, flâmulas, fitas, franjas, filtros de café, galões, laços de chapéus, mochilas, montas, mesgas, ombreiras, passamanaries, palmilhas, pavios, passamanes, pon-pons, pingentes,
rendas, rédeas, redes, sacos, sacolas, tiras, telas para boi-dar, xergas

Termo n° 571.355, de 28-12-1962
Classe 3
Uutraquimica S. A., Indústria e Co.
Para distinguir: Uni produto farmacêumércio
tico indicado no tratamento da sífilis priSão Paulo
mária, secundária e terdárla e nas doenças metasifilltIcaa
Tarai° n9 571.351, de 28-12;1962
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Alemanha
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

M ov iol
Classe I
Para distinguir: Produtos químicos para
fins industriais, a saber: agentes endurecentes, agentes químicos para apresto e cultimento, corantes, mordentes,
massas plásticas de álcool polovinilico,
preparações para soldar, produtos para
a extinção de incêndios, resinai', tintas,
vernizes e vernizes, Óleo

ESBELTAR

Industria Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico, indicado no tratamento da obesidade

Térmo n° 571.356, de 28-12-1962
Editorial Bruguera Limitada
Estado da Guanabara

ASES DO ESPAÇO
Classe 32
Almanaques, anúncios, agendas, boletins, boletins unressos, crônicas, folhetos, jornais, rogramas radiofónicos, programas de televisão, peças cinematográficas. peças teatrais e revistas
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Termo n° 571.357, de 28-12-1962
Pr. Gothardo Correia de Araujo Junior
Bahia
.

Porfiei° Mota
Ceará

[ MALAS

-0

Classe 3
Artigos da classe

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmaceutico indicado no tratamento das convalescenças e nos estados de desnutrição

Termo n° 571.363, de 28-12-1962
Porfiei° Mota
Ceará

Termo n° 571.373, de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Leite
Estado da Guanabara

Termo n° 571.358, de 28-12-1962
Dr. Gothardo Correia de Araujo Junior
Bahia

tWelzme,
I rfrireA a ItÀ10 de—

..

RIO DE JANE1f20
Classe 3'
Artigos da classe

"

éOR

AI ( -o

p.

andastria brasileira
Classe 7
Artigos da classe

Termo n° 571.361, de 28-12-1962
Márcio F. Guimarães
Minas Gerais

Termo n° 571.374, de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Leite
Estado na Guanabara

1

---

Artigos da classe

• Termo n° 571.375, de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Leite
Estado da Guanabara

-1

Classe 32
Artigos da classe
Termo n° 571.369, de 28-12-1962
Laboratórios Beta de Produtos Químicos
e Farmacêuticos Limitada
Estado da Guanabara
,

OVOQUINA

STAR

Termo n° 571.370, de 28-12-1962
Henrique João Cordeiro Filho, Celso
Cordeiro, José Henrique Cordeiro e
Wener Cicero de Menezes- Carvalho
Estado da Guanabara

e,i dad .9-404"13
Classe 41

Para distinguir: Depósito de bananas e
artigos da classe

Und. brcis.,

.

São Paulo

a s o. .

,Indústria Brasileira
• Classe 8
Artigos da classe

Termo n° 571.380, de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Leite
S. A.
Estado da Guanabara

?RORROGAÇÃO

ir. e

•g

Classe 3
Artigos da classe
Termo n° 571.381; de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Lotite
S. A.
Estdao da Guanabara

PRORROGAÇÃO'
•

Termo a' 571.376, de 28-12-1962
Laboratório Chimico Farmacêutico V.
Baldacci
tália

PRORROGAÇÃO
ZIMOTROMBINA
Classe 3

. Artigos da classe
Termo n° 571.377, de 28-12-1962
Laboratório Chimico Farmacêutico V.

-

As

PRORROGAÇÃO

Classe 3
Artigos da classe

,

Classe 3
Artigos da classe

Classe 3

,DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Termo n° 571.371, de 28-12-1962
Laboratórios Biosintética S. A.

rGOZD

PRORROGAÇÃO
laed())-W

REvisr,4 INT~RICANA

classe 48
Titulo

PRORROGAÇÃO

FA BRICANTES E PPOPRie74RIO5
1113olUre i. tioS fim/ 1..E1yES/4,

Classes: 26 — 28 — 31 —; 35
Termo n' 571.367, de 28-12-1962
Oito Mariano dos Reis e Márcio Arthur.
Prosdocimiquites
Minas Gerais

•

Termo a° 571.379, de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Leite
S. A.
Estado da Guanabara

eiloo-gololLieaa

Classe 28
Artigos da classe

Termo n° 571.366, de 28-12-1962
Porficio Mota
Ceará
Titulo

Termo n° 571.360, de 28-12-1962
João Guimarães de Souza
Paraíba

Classe 3
Porfiei° Mota
Artigos da classe

PRORROGAÇÃO

Termo n° 571.364, de 28-12-1962
Porfiei° Moia
Ceará
Classe 31
Artigos da classe

Classe 36 .
Artigos da classe

•RISTIDAL

\Indústria

Classe 26
Artigos da classe

BALLESTEROS
iInd. brasileira"

'PRORROGAÇÃO

Trii - in

RZAL

d.. broa:

CIL %se 2
Para distinguir:Substânc.Ja quimica usara na veterinária e para fins sanitários
Termo n 9 571.359, de 28-12-1962
Eloy Ballestreros t2i Cia. Limitada
meMinas Gerais

de 163 132.3.

Termo n° 571.378, de 28-12-1962
Termo n°571.372, de 28-12-1962
Sociedade Farmacêutica Vinnone Ltda., Laboratório Chiálco Farmacêutico V..
São Paulo
Baldacci
tália

Tino g' 571.362, de 28-12-1962

-

ç:ç.Abril

Baldacci
táliaPRORR

OGAÇÃO .

•ZIMOSPUMA
Classe .3
Artigos da classe rr

T 0-B I L

tia

Classe 3
Artigos da classe
Termo n° 571.382, de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Leib
S. A.
Estado da Guanabara

PRORROGAÇÃO

BACIDEICtilf
Classe 3
Artigos da classe
Termo n°. 571.383, de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Loba
S. A.
Estado da Guanabara
Prortogação

PRORROGAÇÃO

CUT IC !LINA'
-•
ClaS ge 3
Artigos da Classe

1324 Segunda-feira 22
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Abril de 1963

s

Termo n° 571.384, de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Leite
• s. A.
Proerogação

GUAR A

r

PRORROGAÇÃO

ti e

Classe
Artigos da classe

Termo n° 571.396, de 28-12-1962
Alberto Pedro de Medeiros
Estado dó Rio de Janeiro

Termo n* 571.403, de 28-12-1961
José Morais da Silva

Pernambuco

Calçados Mariana_Ltda:

PRORROGAÇÃO
•

Termo ri' 571.389, de 2S- i
Massa14, Ada Laboratórios Raul Leite
S. A..
Prorrogação

18

.

Termo n° 571.385, de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Le
S. A. Prorrogação

PRORROGAÇÃO

Têrmo n° 571.397, de 28-12-1962
Produtora e Distribuidora Andes
Filmes Limitada
Estado da Guanabara

"INFANTIL"
PRORKAtiTES C PROMETAMOS
Lia0124:0R105 RAUL

LErrt 3/4,

Classe
Para distinguir: Café em grão, torrado

* e moldo, colorau e milho

Classe 3
Artigos da classe.

- -

,industiluTBrasireià

Termo n° 571.404, de 28-12-1962
Cia. de Pesca America do Sul
Pernambuco

Classe 32
Para distinguir: Filmes cinematográficos

Termo n" 571.390, de 28- l 2-193'2
Evncle Liwited
Inglaterra

Térmo n° 571.398, de 28-12-1962
Produtora e. Distribuidora Andes Filmes
Limitada
Guanabara

Produtora e DistribuidõiV
Andes tllmes Ltda

Classe 1
Para distinguir: Adesivos Libados na
indústria

Termo n° 571.386, de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Leite
S.A.
Prorrogação

Indústria Brasileira

RIO .051/0810

EVO- STIK 'RPM'
Classe 3
Artigos da classe

riza a

Nome Comrecial

Nome Comrecia/

571.391. de 28-12-1962
Termo
Raimundo Silva Santos
Estado do Rio de aJneiro

-Termo n° 571.399, de 28-12-1962
Manoel Jacinto Ferreira
Estado do Rio de Janeiro ,

Americ;:rdõ"rgril)
•

Nome Comrecial

Tèrmo n° 571.405, de 28-12-1962
Lojas do Bom Gosto S. A.
Pernambuco

_Lojas do Bom

Eletrônica
PRORROGAÇÃO

COQUELUCHOL
FABRiCANTCS

PR0PPErARt05

LOORATORIOS RAUL LEITE ei41,

R10 tE JAtilEIRO

Classe 3
Artigos da classe Termo n° 571.387, de 28-12-1962
Massa Falida Laboratórios Raul Leite
S. A.
Prorrogação

_São Raimundo Ltda.-

va‘est..

?AMANTES PROMETAMOS
LASORATORIO9 RAUL LEITE
RIO

'S/Ao

-

R1.41

Termo ca° 571.392. de 28-12-1962
Macas
Particiação, Administração e
- Seguros Limitada
São Paulo

Classe 33
Título

Iffilln•n••n•••
Termo a

571.393, de 28-12-1962.
Nicolino Sina Junior
São Paulo

PRO OGAC-A.CD

r"LACTARGYC

reRICRIITES e

PROPRIETAZOS
wocuerortras nau: Lera a/À.

RIO DE,ONEIRO
Casse
Artigoa dás classias -

Classe 21
Artigos da classe
nono n° 571.395, de 28- 12- 1962

&alindo Lavinas Claro

-Estado do Rio de Janeiro

Crichonetià
Stilnõ-W,Oà‘.
Nome Comrecial

São Paule

Nome Comrecial
Térmo n° 571.401, de 28-12-1962
McNeil Laboratories, Inc.
Estados Unidos da América

Termo rt° 571.394, de 28-12-1962
Dinape .— Distribuidora Nacional de
Peças S. A. Comércio e Indústria
Sio Paulo

-aastleir
x 13r*r
kmdustrir
___

Termo n° 571.407, de 28-12-1962
Mecânica Gráfica S. A.

Rehro Feliz S. A.- Administração,
Incorporação, Comércio e Indústria

Classe 32 .
Para distinguir: -Jornais, revistas, albuns, ublicações imressas

nn••

Termo n° 571.406, de 28-12-1962
Auto Petrolina Limitada
Pernambuco

Nome Contrecial

Termo n° 571.400, de 28-12-1962
Retiro Feliz S. A., Administração, Incorporação, Comércio e Indústria
Estado da Guanabara

Classe 50
Artigos da classe

Nome Comrecial

retroikitrcrà/

sep

MACOR

Classe 3
Artigos da classe
Trino n° 571.388. de. 28-12-1962
Musa Falida Laboratórios Raul Le4te
S.A.
Prorrogação

Ye

Nome Comercial

DE SÃO PAULO
-------rEt.,ITO
2___
aut
PRORROGAÇA(I , 1

"INFANTIL'

:«
455

Classe 3
Para distinguir: Um produto Sarmaceutico indicado no tratamento dos distúrbios neuróticos, tais como insónia, paranóia, e esquizofrenia em suas várias
formas

Classe b
Insígnia
Termo te 571.408, de 28-12-1962
I

Adyr Calizto
São Paulo

Termo n° 571.402, de 28-12-1962
McNeil Laboratories, Inc.
Estados Unidos cia América
r
ifjor

^

-J
Classe 3
Para distinguir: Ura produto farmacêutico Indicado no tratamento psiconeurdse agudas e crônicas, acompanhadas de
! agitação psicomotora, obcessão e deli•I
rios, ptsocoses senis, hezefrenia

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Classe 42'
Para distinguir: Aguardnte de cana

