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SEC Ã O II I
ANO XXI — N.° 77,

DEPARTAMENTO NACIONAL
IA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÕES DO MINISTRO
Dia 18 de abril de 1963

Plastioner Indústria de Artefatos de
Plásticos Ltda.. (no pedido de cancelamento ex-officio da patente mod.
utilidade Nevo Modelo de EscOva para Dentes de Plásticos Idalex Ltda.)
— O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho: De ao/3rd°. 5.4.63. —
asa) Antonio Balbino — Ministro da
Indústria e Comercio.
Indústrias York S. A. Produtos
Cirúrgicos (recorrendo do despacho
que deferiu o termo 74.975 priv. invenção Aperfeiçoamentos em ataduras
bandagens cirúrgicas e produtos semelhantes e particulannento em bandagens cirúrgicas do tipo em que a mecha d fixada a uma tira de suporte
recoberta de adesivo de Johnson as
Johneon) — O Sr, Ministro exarou
. o seguinte despacho: Conheço do recurso, nos terrnos do parágrafo anico
do art. 50 da Lei n.° 4.048, de 29
de dezembro de 1961, a vista dos pareceres técnicos de fls. 40, 48 a 74
assim como do parecer do D. N.
P. I.. nego provimento. — Em 9
de abril de 1963. (asa.) Antonio Belbino — Min. Ind. Comércio.
Paulo Antonio de Andrade Stefan:
- nini (recorrendo do despacho que indeferiu o termo 80.740 mod, industrial para "Nova forma ou configuração de defumador") — O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: —
9provo o parecer. 5.4.63. (asa.)
Antonio Balbino M. Indóstria Comércio.
Marcelo Picalarga (recorrendo do
despacho que indeferiu o termo n.°
88.476 priv. invenção para "Britador de Pedras combinado com clossificadores) — O Sr. Ministro exarou
o seguinte despacho: Conheço do recurso de acerdo com o parágrafo único do art. 50 da Lei n.° 4.048, de
29 de dezembro de 1961. Solicito ao
DNPI que promova nova diligência
junto ao Departamento Nacional da
Produção Mineral, a fita de que se
digne de opinar em face dos elemento de informação agora trazidos ao
processo se encontra novidade no pedido Rio de Janeiro, 9 de abril de
1963. (e sq.) Antonio Ealbino — Ministro da Indústria e Comércio. -
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O Espólio de Carivaldo Spangeta.
berg Pires (recorrendo do despache

que indeferiu o termo 203.699 marca
Creo Luzo) — O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: — Não vejo.
nem sob o aspecto gráfico, nem cuianicernezte. qualquer possibilidade de
confusão entre Acreo-Luzo e Creolina,
e prefiro acolher as razões expressas
pelo Assistente (fls. 59-61) motivo
pelo qual deu provimento ao recurso
de fia. 44. 5.4.63 — (asa.) Antonio Balbino.
Masi er, Cia. Ltda. (recorrendo da
despacho que indeferiu o termo n.°
266.212. marca Asseptol) — O Sr.
Ministro exarou o seguinte despacho:
— Conheço e dou provimento ao recurso '• nos termos do parágrafo :mico
da Lel.; n.° 4.048, de 29 de dezembro de 1961 pelos fundamentos dos

Gillette Safety Razor Co (recorren- (asa.) Antonio Balbino — Ministro
do do despacho que indeferiu o termo da Indústria e do Comércio.
A. C. Barnes Cr, (recorrendo do
79.872 marca Minora) — O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: despacho que deferiu o' termo n.°
Conheço o dou provimento ao recur- 125.031, marca Akitol de D. P. Ciaso nos termos do parágrafo único da to Representações Indústria Comérart. 50, da Lei „n.° 4.048, de 29 de cio Ltda.) — O Sr. Ministro exarou
dezembro de 1961. Em face da in- a seguinte despacho: Aprovo o pareformação do DNPI ja não subsiste o cer. (asa.) Antonio Balbino — Mimotivo que justificou o indeferimento nistro Ind. Comércio,
Casa Dragão Ltda. (recorrendo do
do pedido anterior. Rio de Janeiro.
9 de abril de 1963. (asa.) Aqtonio despacho que deferiu o termo número 127,456, marca Fig. de Dragão,
M. Ind. Comércio.
Balbino
ca; Winsor A. Newton Ltda. ) O
Jesus Emilio Gil e Newton Ama- Sr. Ministro exarou o -seguinte desral (recorrendo do despacho que in. pacho: Do acôrdo. — 5.4.63. —
deferiu o termo 86.258 marca Sobe- (eu.) — Antonio Barbino — Minispcoreceres técnicos de fls. 35 e 36.
rana de Perfumaria' Soberana Ltda.) tro da Ind. o do Comércio.
Em 9 de abril de 1963. — (asa.) —
— Conheço e dou provimento ao reLaboratório Jaccoud Ltda. (recorcurso, nos termos do parágrafo arrio° rendo , do 'despacho que indeferiu o Antonio Balbino Minist. Ind. o
do art. 50, da Lei n.° 4.048, de 29 termo 138.131 marca Vitaminoletas) Comércio.
de dezembro de 1961. Regularizada — O Sr. Ministro exarou o ieguinte
Cia. Antarctica Paulista Indústria
a transferência para o requerente do despacho: — Aprovo o parecet uma. Brasileira
de Bebidas e Conexos '(reregistro que havia determinado o in- --- 5.4.63. — Antonio Barbino -- correndo do despacho que deferiu o
deferimento, não há por que manter a Ministro da 'Ind. e do Comércio.
termo 226.103, marca Baby Chop's,
recusa. Rio de Janeiro, 9 de abril de
Laboratório Jaccoud Ltda. (recor- de Abigail Alves de Paula) — O Sr.
1963. (ass.) Antonio Balbino — Mirendo do despacho que deferiu o ter- Ministro exarou o seguinte despacho:
nistro da Indústria e Comércio.
mo 149.780, marca Vitaminetas, de De aciirdo. Aprovo o parecer supra.
José Barbosa Melo (recorrendo do Produtos Roche Químicos e Farma- --- 5.4. 63 .
(asa.) Antonio Balba
despacho que indeferiu o termo n.° cêuticos S. A.) — O Sr. Ministro no
Minist. Ind. e Comercio.
114.228A marca Seleções Brasilei- exarou o seguinte despacho: — Apro- • Frantisco Marcos Bento Rizzo —
ras) — O ar. Ministro exarou o se- vo o parecer supra. — 5.4.63. —
(recorrendo do despacho que indeferi,
guinte despacho: Conheço do recur- (asa.) Antonio Balbino.
o termo 214.041 marca Ca rrossez ia
so nos termos do parágrafo único, do
Armações de Aço Probel S. A. (re- Rizzo) — O Sr. Ministro exarou I
art. 50 da Lei c.° 4.048, de 29 de
seguinte d
Conheço e dos
dezembro de 1961. Nego provimento correndo do despacho que deferiu o provimentoespacho:
ao recurso nos termos de
reconhecendo de acOrdo com o pare- termo 197.898 frase de propaganda p arágrafo único do art. 50 da Lei
cer do DNPI que a denominação Se- Colchão de Molas Lancellotti, o seu
leções Brasileiras para uma revista sonho de teclas as noites — de Mi- 4.048, de 29 de dezembro de 1961.
poderia dar impressão ao público de guel Lancellotti) O Sr, Ministro Em face da informação do DNP1 14
que se tratava de edição em portu- exarou o seguinte despacho: Aprovo não subsiste o motivo que justificoU
guês da conhecida revista "Seleçaes o parecer. — 5.4.63. — (asa.) — o indeferimento do pedido anterior.
do Reader's Digest" — Rio de Ja- Antonio Balbino — Ministro da Ind. Rio de Janeiro, 9 de abril de 1963.
(ase.) Antonio Balbino — Ministro
neiro. 9, de abril de 1963. (asa.) e do Comércio.
José d'Amore de Nicole (reeorren- da Indústria e do . Comércio
Antonio Balbino — Ministro da- Indo do despacho que indeferiu o terdústria e Comércio.
Recordati 'Laboratório Farmacológimo 201.111 marca Joyce) --- O Se.
Inaústria Laco Ltda. (recorrendo Ministro exarou o seguinte despacho: co S P A (recorrendo do despacho
do despacho que indeferiu o termo — Aprovo o parecer supra. — 5.4.. que indeferiu o termo 220.198, mas'.
ca Simpamina) O Sr. Ministro
117.435 marca Laco) — O Sr. Mi- 63. (ass.) Antonio Balbino.
exarou o seguinte despacho: Conhenistro exarou o seguinte despacho: —
Conheço do recurso nos termos do paD'Abronzo -6s Cia. Ltda. Çrecor- ço do recurso de acerdo com o paiarágrafo único do art. 50 da Lei n.° rendo do despacho que deferiu o ter- grafo único do art. 50 da Lei n.0
4048, de 29 de dezembro de 1961. mo 201.258 marca Tatu, de Bebidas 4.048, de 29 de dezembro de 1961.
Nego provimento a vista do registro Copanorte Ltda.) — O Sr. Ministro Mantenho o de ,pacho recorrido à visanteriormente • concedido sob número exo rou o seguinte despacho: — Apro- ta do parecer do órgão técnico con92.485, relativo a Lasco. para artigos vo o parecer supra. — 5.4.63. — cordando em que o uso 'das duas ex'
do mesmo
gênero de indAstria. Rio (ass.) Antonio Balbino — M5/istro pressões (S ; -neanina e Sapanina). 'designando produtos do comércio farina.
de Janeiro, 9 de abril de 1963. — I da Ind. e do Comércio •
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Abril <de 19.EZ

— As atepartições Públicas
cingir-se-ão às assinalaras
anuais renr,oadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cerda ano e riS
Cid I 70 R Si R AO
iniciadas, em qualquer época,
15 horas, exceto, aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos
órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até ris
A
fim de pcissibilitar a re—
COMP. da fildile ,a O IIIW• INVIO000
CMEIN. De UCRVICO Cd entouc.cema
11,30 horas.
messa
de
vedores acompanhaFLORIANO
GUIMARÃES
— As recta. maçães pertinen- MURILO FERRE/RA ALVES
dos de esclareeimentos quanto
tes á _matéria retribuida„ -nos
àsua aplicação.. solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erras ou omissões, deris-em as • interessados prefe.
EC Â O 10
verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vale
11.44• . aba ~bandeada da do paalMala da ilOadart ma nmil
crito, à Setión de Redação, das
postal, emitidos a favor do
alaalonal da domaria diodo, hoduadrialil da algo iat
da Indústria Camaro Ie.'
9 ás 17,30 horas. na máxiino
Tesoureiro da Departamenta
ele 72 hurds após a. batda doa
insemino nas •ficincseo Departamento Se Imetensa Nacional
de im p rensa Nacional.
órgãos
— Os suplementos às edt.
i
— Os originais_ deverão ser
çães dos dracios aliciais só se,
ASSINATURAS
dactitografmlos e autenticados,
fornec-erão aos assinantes que
FUNCIONÁMOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIOES E. PAT.TICULkSE1
os solicitarem na ato da assi;
notara.
reito. rasuras' e emendas.
Capital e interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para cp semestre
450,00 — G &acionaria pública fe•• Cr$ 600,00rSemesire • . ,Cr$
400.00
deral,- para fazer jus ao desexterior. que ztrão Sempre 1.10
Cr$
Cr$ 1200,00 '.4no
conto indiecdu, dever& provar
atilaa13. as OSSInabiriet& padí r--`
Exterior:
Exterior:
es.ta condiçã o no ato da essise-ao tomar. emn qualquer epo. Cri Lama nettara.
eu, por seis meses utr uni ano. Ano
Cr$ 1.300,8J/1/ia • . . .
- O casta de cada exemplaranstnaltiras vencidas
—
poderão ser suspensos sem parte Sopericir do enderêça vão continuidade no recebimento' atr‘eado das' órgãos oficiais
iimpre:sus e- oilinera do talão dós jornais, devem os aS3i11(171- será, na venda avulsa, aeresciaurso previu.
Paro facilitar aos asstnantes de registro ., o mês e o urre em te: provid,encar a respectivo:31de de Cr$ 0,50,. se do Mt$RIS
renovaciin com antecedência , ano, e de Cr; -1,00, por ema
a izeritketriit, do praz.° de verti- que findara.
cume d- suas: assinaturas. nal. A fim de evitar solttção de raimáno, de trinta (39) dias. decorrido.

— As Repartiçoes Publicas
deverão retra cte,. ,o expediente
destinado ó' publicai:dr nos
jornais, diariamente, a té as

-

EXPEDIENTE

Armeções de Aço Prober S. A. — I NP' 974 — Naval clisposipiess
ceuticce, seria de difícil diferenciaçáa.
embreadeterie. construtivas em Exeção
— Em 9 de abril de 1963. (ser.)
Antonio Hábito — Ministro de In- o nome comercial Prabal CoraCtzio gem e freio a motores .esiaricos
Indústr a S. A • termo 321.937) — João Salopa — Conceda a restauradústria a do Comércio.
O Sr. Ministro ezerou o seguinte cies. çãa.
Fábrica de Bicicletas Monaric S.
ro &cerdo. — 5.4.63. (ens)
DIVERSOS
d'espeche
que
deA. (recorrendo do
Antonio Balbina — Ministro da Inferiu o termo 287.308, marca Meta dil-tria e do Comércio.
MehIürgica Matrazzo S. A. ene
neta de Larabretta do Bew:1 S. A.
pedido de prorrogação na patente rue
EXPEDIED"---DIRETOR
Indtstriaz — O Er. Midelo ind. n.° 1 — Nada há que
GERAL
liar° esmerou o seetCree desperIseir.
deurir, era que a prorrogação che perweçartente foi requerida fora do prazo DeConheço • deu `previreento ao
Dia
18
de
abril
de
1963
gel.
Lei
so nos teratos do art. 50; de
4.048, de 29 de dezembro . de 161.
Plotificzrçáo
Metalúrgica Matarazzo S. A: —
Reconheço eceltendo ar prose/meia(no pediria de prorregeção nas parenmentes técnicos de fie. 17 a 19, que
Uma vee deeerrdb o prazo de re- tes moei ind. n.°' 1.112 e l.117), --já se puderie considerar vulgarizada cerro previsto peto artigo 14 da Lel Nada há que dieferir urra vez que- a
quando
do
pea expressão • raatoneta.
n.° 4.046', de 29-I2-61 e tuls dez prorregee:e de patente foi requerida
dido de registro._ Ens- 9 de alaril de dias -- para eventuais juntrefas de fora do prezo legal.
1963-. <ase.) Antonio Balbino — Mi- recursos, e do rr.e-rna não se tendo
EXPEDIENTE DO DIRETOR
nistro da Indústria e do Cofnércia. valida nenhum ireeressado, ficam CGGERAL.
tifcactr)s
os
requerente*
ahnizas
mende/do
r
Cari Schlieper (recorrendc
cionados,
a
comparecer
a
Sete
Deparpecha erre indeferia O tèrrno 733 811
Dia IS de abril. de 1961.
merca Emblernátika (fig. de Olha) temente a fins, de efetuarem o ~a
meto
da
taxa
final
concernente
' IV/ARCAS INDEFERIDAS
— O Sr. Ministro erearots a segvante expedicjio dos respectivos certificados
de- pecha: — Peles fundamento, da
dentro
do
prazo
de
sessenta
dias
—
141C
N.,
354.649 — Wailers
Veg
1.2
processa
ao
mirt-ex decisão,
10.346-63. no quel sio as mesetas na forma dte parágrafo único, da artigo Farbenfaistila Wailers — clacee 2.partes e idêntica o interesse,. conheça 134 do Código da Propriedade Mas,
NUME COMERCIALdo , recarra, rrres nego nrovizaento- trial.
INDEFERIDO
•tr.!) RESTAURAÇÃO DE PRIVTLEGIG
- Em 9 de- abril de 1963..
DE INVENÇÃO
- N.° 199.928 — Vulcanização SoroAntonio Balbino — Minist -. Ind.. Cocabana Ltda. — Vulcanização Sota..
mércio-.
NP' 91.777 — Aperfeiçoamento em cabana Lida (art. 95 ia s 17).
Casa Publicadora Brasileira( recor- utensílios
para cozimento rfpido —
deferiu o. tárrendo da de-pecha- mie
Mexam:1, e Elsaesser — Corrced'o a res- DESISTÊNCIA DE PROCESSOS
Reviste
Saúde..
minei)
mo 225.424
taure-go.
Atazior Cia. Nacional para 1Le
-de Dano. Ferreira ela Silva)
seguinte
desRESTAURAÇÃO DE MODÊLO ,dústria Química S. A. (declara Iilil de.
Sr. Mini Co cerrou a
sistencia do termo 419-.645, marco
DE UTILIDADE
pacho; — Cenheres do recurso . noz
Manos) — Anote-se a desimesicio e
termas do perágrafo única,- do art. 55
arquive-so o processe.
•
"
N.°
91.862
—
Esponja
*devier'
—
de29
de
dezembro
da Lei n.°-4.048 ,
Charter
Prennold
Crispin
Concedo
emDIVERSOS
.
Neges
'provimenta,
por
de 196 1
'
-^;n.
=os pereceres
tenece de oc6rda cc
Accumulatorea Fabrik Aktiengeque
rã*
ocorre
a
ccilideva
N.° 94.976 — Armação Articulada
técnicos
alegrete. Em 9 de abril de 1963. — p.
1 eruo Narire Con- sellscl-aft (no pedido de apo-tila
marca - n.° 178.851) — Faça-se a
(asa.) Artonio Balbino — Ministro cedo a t restauração.
apostila
como acima indicada.
Comércio.
do
da Indústria •

Expediente do Deter Gemi

1 -2

•`.

W. ia de março de 1963
Diversos

IMbon S.. A. (Tnrraistrias.
Meias) — Na pedida
de recoruld'e'
ração do despacho • d'e deferimento,
do térino 370.5'70: marca — Metr.
Ping-Peng — da RarEo Nacional; Emprfta Increporada ao Pd.
triraSaajo Narortql — Mantennn o
dzepacho„ em face da pareces do DLretor da Divisão de Marcas.
Laboratório Zarnheletti S. A. —
No pedido de reconsideração do et-apache) de d'aferimente ira teime número 371 32: seroa: Zarribon
Zei — Earm.aceutici — de G., iamhon ft- — Mantenho o d2spactua, em face do parecer do Diretor da. Divisão de afa--:as.
, Tanto 394.136 — Irineu António
da. Silva — Terno serre. efeito que
arquivou a praCZS,70; em face da parecer da Diretor da D.:visão de Morana.Proesiaa-se, devendo e. requerente apresentar procuração.
,
ReconsiefPração de de-tpachask
Clatilde de- Ar.a.te'o Carlied -- Na
pedido de recone.~ • do despacho de claferimenta no térreo ruimera 342.085: irarca: Novidades. Poliana de N'ents % N. Bardeeell
Em vista do parecer da Divisão, de
marcas, reconsidero a despacho que
deferiu e preente pedida, para efeito
de indeferi-1e d'e Led-rd° com e ar, tiga ne 17, do Códlge, em face
das ariteriaridades apontadas.
Easpar Weikler & Ce. Irrhibee —
Dr. Serr.leer-Whiltler — No P e
-dioder onsideracf do esp-•
cho de Indeferimento, na têrmo número, 357.556 — marear 701Y
Tende em vista o. recurso interposto; e considerando as raziles nêla
expostas, pelas quais se- verifica que
as marcas em litie:o protegem aregcs diferentes..., miav a embora se incluam na mesma . c:a.,:se, resnlvo, na
forma da lei, reconeiderpe o despe:

•
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NQ 90.544 - Nôvo dispositivo para
cho que indeferiu_ o presente pedido, Requerente: Sylvio Renner.
N.° 115.360 - Caixa para chapaia. efeito de conceder c)registro , N9 116.046 - Ponteira desmcntá- a produção de vapor em baixa e alta! ves elétricas Requerente: Mevel para direção de todos os tipos pressão. - Requerente: Lucio Li- cânica Esfera Ltda.
reetterido.
bardo.
Chesebroug h: Pond'e: Inc. e- No , de carros.
o 117.026 - Nôvo dispositivo
N9 92.864 - Processo térmico para deN.
peeicto de reconsideração do despa-1 Requerente: Peter - Lutzkanov.
segurança para tomada de corcho de deferimento, no termo mimeN9 108.689 - Máquina de molda- decomposição in-situ de xisto oleoso.' rente
- Requerente: Ferdinando
, mero 371.759: marca: Dream - Face gem para fundição - requerente - _ Requerente: Sinclair OU & Gás
Benucci
- de Perfumes Malibú Ltda. - Re- The Osborn Manufacturing Com- Company.
N9 93.328 - Processo de permuta 'N. o 117.383 - Nova disposiconsidero o despacho que mandou pany..
registrar a presente marca, em face • N9 109.489 - Aspirador de pó - de- calor. - Requerente: Time 0111 ção construtiva em bobinas com
do Diretor da Divisa° de Marcas, por Requerente: Aktiebolaget Electrolux Shale Corporation.
NQ 109.963 - Tanque de cátodos • NQ 94.566 - Dispositivo de asper- panelas de plástico - Requerenentender também que, 'entre a marca registrada : Dream Fape, e a de para fôrno de eletrolise de alumínio. são destinado a máquinas-ferramenta te: Indústria Eletrônica Stevenson
terceiro, aliás mui conhecida: Angel Requerente - Aluminium Industrie para retificaegeo de rebolos e finali- Ltda.
Face, há evidente possibilidade de Aktiengsellschaft.
dades semelhantes. - Requerente: ! N. o 128.451 - Aperfeiçoamento
confusão.
em ventilador com transmissão
110.786 - Aperfeiçoamentos em Com Agnie des Machines Dull.
NQ
S. A. Moinho Sentiste Indústrias ou relativos a centro telefónicos auN9 94.778 - Aperfeiçoamentos em por correia - Requerente: WanGerais - No pedido de reconside- tomaciso privados com possibilidade estacas e similares para fundações. delrley Novelli.
ração do despacho de deferimento, de ingresso e conferencia.
- Requerente: Nicola.s Kondratsky.
Modelos e desenhos industrio
no tèrmo 374.196: titulo de estabeleRequerente - N. V. Philips' GloeiNQ 95.380 - Aperfeiçoamentos em
cimento Casa (Esporte) Saatista
ou relativos a dispositivo e método ais deferidos:
de Venâncio Diniz. - Tendo em vis- lampenfabrieken.
111.221
Placas
combustoeas
vedam fures de pnetunátices sem
N9
N.° 91.140, - Aro pneumático
ta o pedido de reconsideração, e con- em cerâmica para aquecedores irra- para
câmara.
- Requerente: Thiple seal para
siderando que o titulo registrando diantes a raios infra-vermelhos. - Corp.
rodas de veículos - Requecontém a denominação Sentiste, que Requerente: Antargaz Societe Anorente: Pirelli Societá Per Ázioni,
N9
96.721
Sistema
de
sustentaé marca de terceiro, marca, aliás de
N.° 104.02G - Original Confide Distribution de 0-az Luqui- ção de pendentes flexível. - Requelarga notoriedade para assinalar ar- nyme
guração em bracelete ou pulseira
rente: Annette E. Fridolph.
tigo da classe 36, resolvo, na forma des de Petrole.
N9 97.678 - Lâminas e fôlhas de simples ou para relógio.; - Reveda lei, reconsiderar o despacha que N9 111.2e0 - Aperfeiçoamento em polimeros
superiores, lineares ac al- rente: Metalúrgica Treves Ltda.
deferiu o mesmo titulo, para efeito' sistema de isolamento. - Requeren- fa-olefenes,
com alto grau de crisN. o 113.632 - Nova configurade indeferir o pedido, em fundamen- te: General Electric Company.
to expresso no artigo 120, re?do . N9 111.928 - Sele or de coordena- talinidade. - Requerente: Montesa- ção ornamental , aplicada a cabos
Socité Generale per L'Induetnia do talheres - RequPrente: MarCódigo,
das. - Requerente: Siemens & Hal- tini
Mineraria e Clinica e Karl Ziegler. ques Costa 84 Cia. Ltda.
EXPEDIENTE DA SECA() DE - ske Aktiengsellschaft.
N .) 99.412 - Composições de p11NT 111.991 - Estrutura de camaRECURSOS
- Requerente: •onsanto
N . o 119.631 - Original modele
das múltiplas paia a polarização da meros.
de bloco de vidro para construluz. - Reeterente: Alvin M. Marks. Chemical Company.
Rio, 18 de Março de 10433
N9 100.510 - Aperfeiçoamentos era ções' - Requerente: José Augusto
N9 111.992 - Estrutura de painel
Exigências
•
de vidro em picos. - Requerentes: ou relativos a revestimentos e com- dos Santos Filho.
Sindicato da Indústria de Produtos Alvin M. Marks - Myron Kahn, - posições para revestimento que com- ridosP:rivilégio de Invenção Indefepreendem poli-tetraflour etileno.
de Cacau e Balas de São Paulo - Mortimer M. Marks
N9 114.706 - Sistema de chamada •Requerente: Acheson Industries Inc.
N.° 84.446 - Processo para a
Recorrendo do despacho que defele? 100.947 - Varinhas de alumina fabricação de folhas de papel para
riu o tèrmo 122.502 - modelo in- pessoal (Tele-buscador). _ Requedustrial de Nacal Comeroial Impor- rente: N. V. Nederlandsche Inau.s- , para revestimento de artigos. - Re- a obtenção de cópias sem papel
querente: Norton Company.
• tadora Ltda. - Declare o número trie Rádio Aktikelen (NIRA).
N9 1113.9M - Confecção de móveis carbono - Requerente: Paul
da procuração.
N? 114.974 - Dispositivo magnétle estofados. - Requerente: Simmons Meyer. em face do laudo técnico.
N.° 96.922 - Nôvn dínamo Recursos
co de Armazenagem de dados. - Re- Company.
querente: The National Cash Reges- N9 105.317 - Aperfeiçoamentos em Requerente: Indústria Eletrorno.
Sindicato da Indústria de Produ- ter
Company.
ou relativos a sinais de tráfico- cem- I talúrgica Dimosil Ltda., em face
tos de Cacau e Balas de São Paulo.
NQ 115.319 - Aperfeiçoamentos em trolados eletricamente. - Requeren- do laudo técnico.
- Recorrendo do despacho que de- lanternas
lampiões de carbureto te: Pye (Ireland) Limited.
feriu o Ulmo 122.502, de Nacal Co- e tambémou
para geradores para carN. 100.141 - Manômetro N9 106.409 - Processo de produção
mercial Importadora Ltda.
Vemag S. A. Veículos e Máquinas bureto de solda atitegena e análogos. de dioxido de cloro para sua redução Requerente: Brasmac Indústria e
Agrícolas - Recorrendo do despacho - Requerente: Merino stievano.
em clorito alcalino. - Requerente: Comércio Ltda.
que deferiu o Urrem 341.928 - mar- N? 115.361 •- S lIsPewãe
N.° 106.614 - AperfeiçoamentOS
ardeu-13.- Farbwerke Hoechst Aktlengsellschaft em
- Gennuine.
persianas de enrolar - Requede para dispositivo de .iluminação e Vorm. Melster Lucius & Bruning.
similares. - Requerente: Mecânica .N9 107.720 - .Nova válvula de eee rente: Salvador Peluso Basile, em
AVISO
gurança para motor de arranque face do laudo técnico.
Esfera Ltda.
O Diretor-Geral pede a especial N9 117.183 - processo e dispositivo conjugado a motor de explosão. - N.° 103.566 - Processo e máMaximillano Antonio quina automática para a fabricaatenção dos Senhores Agentes de para a regulagem contínua de cor- Requerente:
Propriedade Industrial e advogados rente de soldagem. - Requerente: Carrara.
ção de artigos de borracha - Reque militam junto ao D.N.P.I., no Arcos Solda Elétrica Autogena Su- , Ne 108.331 - Coletor para máqui- q uerente: Safir S.A. Indústria e
sentido de ser rigorosamente cum- ciedade Anônima,
nas elétricas.
Requerente: Robert Comércio. em * face do laudo técprido o prazo em que devem ser denico.
117.368 -- Aperfeiçoamentos uai Bosch G.M.B.H.
volvidos co processos que lhes são ouN?
9
relativos a centros de telecomuni- N 1C9.667 - Produção de fios arentregues para vista. Este prazo é cações.
tificiou.
- Requerente: Courtaulda N. o 114.426 - Preparações Far- Requerente: N. V.
de 48 horas improrrogável, e todo lips Gloeilampenfabrieken.
macêuticas - Re q uerente: Olin
1 Limited.
aquêle que desatender a esta deterN9
N9
110.012
Tira
de
preguear,
de
Mathieson
Chemical Corporation,
117.485
Aperfeiçoamentos
eml
minação ficará sujeito às conseqUênou relativos a processos de fabrica- Kirsoh Company. em face do laudo técnico.
cias previstas em lei.
N9
110.453 - Sistema de trens- N.° 118.939 - Nôvo guarda
ção de suportes de niquel para :atoEXPEDIENTE DA DIVISAO DE dos de óxido e catodos providos _com missão de noticiários em feequenclas diuva de dobrar - Requerente:
DE
INVENÇAO
PRIVILÉGIOS
tais suportes. - Requerente: N. V. Portadoras. - Requerente: Siemens Giuseppe Marani, em,face do lauHalske Aktiengsellschaft.
Philips' . Gloellampenfabrieken.
do técnico.
Rio, 18 de abril de 1968
N9 117.898 - Fecho para porta de N9 126.311 - Processo para a plNotificação
geladeiras ou similares. - Reque- rolise de hidr ocarbonetos.
Modelos e desenhos IndudriReguerente: Societe Belge de L'Azote et ais Indeferidos:
Uma vez decorrido o prazo de re- rente: Ferrornetal Sociedade AnóniFinan.
( des Prodults Chimiques du Merler.
curso previsto pelo art. 14 da Lei ma Comercial e Industrial,
N.° 106.353 - Niivo e original
ne 4.04R, de 29-12-61, e mais dez ceira e Imobiliária.
desenho o rnamental para papéis
Modelos de utilidade deferidos
dias - para eventuais juntadas de N9 79.308 - Filtro de ar e respece
similares,
d
a fonação
N?
recursos, e do mesmo não se tendo tiva máquina. - Requerente: Ar-conjunto
de p aredes - estinados
para Nlue
i
ova4flutsrpesoc's•eiçnõt,:. em
Req uerente: Florenvalido nenhum interessado, ficam duino Laghetto.
ça Arte e D ecorações S.A., em
Requerente: Arthur Stern.
notificados os requerentes abaixo
mencionadce; comparecer a ¡liste N9 84.456 - Aperfeiçoamentos em N 9 92.063 - Nôvodispositivo de -co- face do laudo técnico.
Departamento, a fim, de efetuarem ferragens para articulação do encos- mando , para regadores. - Regue- N.9 119.080 - Nôvo rnodêlo
de
o pagamento da taxa final concer- to Para sofás, camas gigantes e aná- rente: /Sociedade A gro-Mereecitil São tadeira - Requerente: Indústria
nentes a expedição dos respectivos logos. - Requerente: Indústrias Re- Dimas' Ltda.
Parisiense
Ltda.,
em
face
do
lauunidas
Sofá
Cama
Drago
S.
A.
N9 93.471 - Nucleo para indutores
• certificados dentro do prazo de N9
87.074 - Construção de tetos. de alta frequência. - Requerente: do técnico.
na forma do pasessenta dias
128.412 - Uni /lento motivo
rágrafo único do art. 134, do Có- - Requerente: Gema A. G. Appara- Cerâmica Eletrônica Celec Ltda.
ornN.°
amental para. soquetes de lâmtebau 11nd Stanzerei.
digo da Propriedade Industrial.
N9 87.114 - Aperfeiçoamento ein N.° 112.093--EsperaisInsetici- padas el étricas usados como enPrivilégio de invenção deferidos
processo
p aia fabricar polpa e papeis das - Requerente: Júlio Mo- feites - Requerente: Importadora
Termas:
ligninados. - Requerente Mackee rendi.
E/éi,rica B rasília .
Ltda., cai face
N.o 112.208 - Novas ,Disposi- do laudo técnico.
N9 88.810 - Aperfeiçoamento do Development Corp.
Aparelho Sono-Foto com adaptação
t
e
e
o
ns
t
reu
u
r
csos
e
p
ci
i.
veanso
N. 128.745 - Luva em forma
do filmador eletro-automático de in- ' N9 87.586 -"Processo de prepara- ço
t1
d
t
Re
penquelm - R eq
frações, por ser ánoranizado com os ção de compostos de 6 halógeno 1.11-e rent e:
MarEletro
Técnica
Irmãos
No-ng
, it Itlin enberger , emuerente:
fotos Ituninoeos vermelhos cone os drocortisona. - Requerente: • Th• naka Ltda.
face ru. 1......
ido técnico,
dizeres • (pare) em desenho (C),. tUpob.n Compani.
k

.
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401.416 - Vitarroa
Lindacana - Casse
Cassa
N° 4e0.024
Modêlos de Utilidade Intlefe-; N'.' 137.432 - Owens Illinois
Bieraco
Sociedade
Ananima.
Im- 50 - Representaçõea Vitarroz Limitaa
exiClass
Company
Cumpra
,_
ridos:
i gência.
da.
portadaa e Exportadora.
N° 401.556 - 25 de Janeiro
N.° 95.726 - *Nôovo tipo de ,ná- N.° 137.716 - Rohra & Haas N° 400.025 - Calçados Noselê
quina para fechar envelopes - de ,compan7, ___ Cumpra a exigência, confôrto dos pés - Classe 36 - Cal- Classe 41 - Lanches 25 de Janeiro Lio
saitada.
lualteriL,. P-asLieu Pela aç r-3 ucrCa' N.0 4 17.747 _ National • Lead . çados- Nosdé Limitada.
lor - Requerente: Gitzion de Fa- i canipa:ly. - Cumpra a exigên- N° 400.125 - Piso:indo •-a- Classe N 9 401.615 - Dakasa - Classe 411
eia.
Nestor Eduardo de Almeida Lima.
ria, em face do laulo técnico.,
46 - Adalpho Pião Salgada -- Coa .- - IkI°
401.695 - Cema - Classe 39
• N.° 107.163 --- Nôto modê/e dg N°137.173, _ Teleflex Incor- siderando-se como distintiva a forma de
- Produtos Sultanados, Cama Limifolha para cLasáficadores em ge- poration. - Cumpra a exigência. representação da marta.
tada.
ral - Requerente: Jacintb.o Max- N.° 137.778 - Union - Carbide_
N° 401".734- - Reprinter - Classe
N° 400.207 - Armar - Classe' 50
tini, em face do, lauda técnico. Corporation. -- Cumpra a exigênN.° 115.266 - Máquina auxidar ,.. •
- Arimar Representações Gerais Li- 50 e 38 - Repeinter Representações
para acabamento de calçados - N. o I17.779 - Union Carbide m:tada - Com esc-h:são de «envelo- no Interior Limitada - Coar excluRequerente: Elias Savaides, por Corporation. - Cumpra a exigên- pes» e «cartões. comerciais» - (Clas- são de «envelope» cartões de visita e
comerciais - Classe 38.
faltar o requisito essencial de no- cia.
se 38) .
N. 137.788 - Parks Cramer N° 403.232 - Irnanda - Classe 36
N'a 401.741 -- Inclustec
N. o 130.791 - Nôvo tipo de Company. - Cumpra a exigên- - Confecções Irnanda Limitada.
21 - Sociedade Técnica Indústria /na
lâmpada - Requerente: Or.anao cia.
400.373 - Unidos - Classe 32 efustec Limitada.
Sartori, de acôrdo com o laudo N.0- 133.963. - Antônio Gomes - N°
N° 401.715 - Benpré - Casse 21
Unidos
Editara e Publicidade Limitécnico.
(Ia Otiv_eira. -- Cumpra a exigên- tada.
- Indústria e Comércio de Peças para
cia.
Etenwe Linaada.
Exigências
N° 400.393 - Ponto Vermelho - Autos.
' Caxias
N' 402.a8 -. Duquede
DO DIRETOR DA, Classe
- Abei Propaganda Lixai- Classe
São Paulo Alpargatas S.A.- - EXPEDIENTE
3 - Drogada Duque 'cie Caas
DIVISAL4
opoente do termo 108.288 -.PriLimitada. vilégio de Invenção. Apresente
Rio, Ia de abril de 1963
tada°
N
400.940
Passatos
Classe 1 N° 402.314 - P.. M. - Casse 42
procuração.
•
- Laboratór:o Farmaquion Limitada. - Pedro Machado.
Notii.zaçâo
402.984 - Desenho de Fantasia
Têrmos:
401.017 - Pi.esk - Classe 8 - Ni'
• Urna vez- decorrida Q prazo de reClasse 10 - Becton Dickinson In.
N.° 102.038 - Farbenfabriken tarso ¡revisto pe:o artigo ,14 da Lei - Raymond Noroert Kegel.
chistr:as
Cirúrgicas Sociedade AroSairna.
N
•
9
401.086
Velo-Tubos
Bayer Aktieng,esellschaft. Cum- número 4.043 de 29 de dr.••=rbro de I
N°
402.992
- Gardner Denver pra a exigência.
1261 c ma:a dez dias -- para even- se 6 - Eletricidade e Mecânica Vec- Classe 11 - Gardner Denver Com,
tor do Brasil Limitada..
N. 102.366 - Richardson Mor, tuais, juntadas de recursos, o cal
N° 401.307 - Meiadois - 61 -- pany.
rei Inc. - Cumpra a exigência.. mo r.:.o se tendo ..alido nenhum inteRESTAURAÇAO DE MARCAS
N. o 107.494 - Cilas Pfizer & ressado, ficam notificados cs requercn- Classe 36 - «Indugemaa Indústria GeCo. Inc. - Cumpra a exigência. trs aba:xo tr.enclonados a compacecer ral de Malharia Limitada.
N° '358.271 -- Mole-Confiança --o
N. g 108.647 - Montecatini Soc. a éste Departampato a fim, ac efetuo_ N 9 401-.303 - Meiaura - 61 Gen Per L'Indústria Mineraria e. rem o., pagamento da taxa final con- Casse 36 - c/adua-emas. Indústria Ge- Ca'sse 41 -Confiança Sociedade Anel.
Mma Indústria e Comércio - Concedo
Criznica. - Cumpra a exigência, cernent-s a expedição dos rezpectivos ral de
a 'restauração.
N. o /09./88 - The Wel/dome reata d:as - na forma do parágrafo N' 401.310.Jimitada.
Meiatrés
63
Foundation I.froiteci
(jurnpra. tinico do arego 134 do CC-digo da cIndugemaa Indústria Geral de Malha- Ni• 333.877 - Foiler - Classe
- Ferragens Principal Limitada exigência.
Protriedade Industrial.
ria Limitada,
N° 401.381 - Chedmotor - Clas- Conced o a restauração.
MARCAS. DEFERIDAS
N. o 111.735 - Hélio Ferrariol.
•
se
6 _ Czedrnotor Comércio e Indús- I• N° 383.873 - Poder - Classe 8
- Cumpra a exigência.
N• 392.752 - Tabletabon - Clas- tria Limitada - Sem direito ao usa - Ferragens Principal Limitada
111.739
Luigi
Moriconi.
No
se 3
Natalin Francisco Salvatcui. e exclusivo da palavra lunotonp isolada- Conerda a restauração.
- Cumpra a awdgência.
Esmarl
Jesus
Esjaiia.
N'• 461.253 - Dana - Casse 14
mente.
N.° 117.899 - Whirlpool Corpo- Lab. Vevier - Concedo a reaanration. - Cumpra a exigência.
N.° 111.523 - Salt Water CCMN° 462. - Murse - Casse 14
racki•
trol. Inc. - Cumpra a exigênc!a.
Lab. Vevier Limitada. - Concedo
N. o 118.150 Farbenfabriken
a
restauraçãc.
Bayer Aktiengsellschaft. - Cum- 1
pra a ex,gência
RESTALIRACAO, Dg. FRASE DE
PROPAGANDA
N. o . 118.201 - Farbenfabriken
I3ayer Aktiengwellsc.hft. - Cum,
N°• 357.327 - A tradição sustenta
pra a exigência.
esta marca I. 'A. P. - Classes
N.° 118.246 - - The Chenrtrand
2 - 8, - 41 - lis-portadora. Agre.
Corporation.
Cumpra a exigénPecuár'ia Sociedade Anõturna. - CmVOLUME 1 - eia.
&do a rektauraçao.
N.o 118.247 - Hoesch AktienINSIGN/A COMERCrAr.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
gselischaft. - Cumpra a mienDEFERIDA
eia.
Leis de tanoeiro a março,
N.° f18.248 - Curtiss Wrignt
N° 265.999 - Construtora e InsobiDivulgação n' 839
Corporation. - Cumpra a ex-IgênPária Ncits:tbã Limitada - Casses 16
eia.
- 33 - Construtora e Imobiliária JePreço: Cr$ 400,00
N.° 118.249 - James Edwards
quitiba rt-Vfrcia - Rrt: 114.
Wheeler. - Cumpra a exigência.
N° 400.262 - R. M. S. I'. Limi21 - 33. _ 47
N." 118.504 - Cin.° Metall
, toada - Casses Er
Werke Dselen & Loos
I - - 11 - 39 ' - Retira de Ma- Cumpra a exigência.
VOLUME II
tares Santa Te-ezinha Limitada
Art. 114, inclaindase as dasse.s 3 -;
N. o 118.505 Commis.ariat A
ATOS DO PODER "ExEcifTwo
t - 39.
L'Energie Atomique. - Cumpra a
• N'400.65 - Fmblerrat'ca - Ciasexigência.
Decretos de ianelro a março
Ccmar.aattia.
se 36-- F. Moschen
N. o 118.507 - Farbenfabriken
o
Divulgação e 890
Cas.
Bayer Aktiengsllschaft.
cum,
1.4°" 400.785, - Quiek-nt
•
pra a exigência.
38 - 50
ses 25 - 32 - Preço: Cr$ 1.500.00
N. o 2/8.508 - a D. Sewie ati
Gráfica Quick-Print Limitada - Art.
32
Co. -- Cumpra a exigência
se as classes 25
11-+
- 33 e 33..
A
VENDA:
N. o 118.512 Diamond NatioN9 4fTt szç‘ •2 - Bank- d'oe, Meról*
nai Corporation. -- Cumpra a exiClasse 33 - Rio (;-áfica e Editora
Seção.
de
Vendas:.
Av.
Rodrigues
Alves,
1
gência.
Limitada - Art.
N. o 118.513 - Kalle Aktiengsel,
_Agência
1:
Ministério
dá
Fazenda
NOME. COMERCrAL DF:FERIDO
lschaft. - Cumpra a exiretl.ocia_
N. 118.542 - N ti Werke Ak40,T.EZS - ÇOurrranh:a Melitora,Atende-se a pedidos peio_ Serviço de Reembeilscr Postai
tiengsellschaft e Wankel
raentms cfcs i t-rtr-ter- G:Impedia Ma..
- Cumpra. a exigência.,
lho,rgr-ita.dxs, Inteior .--. Art. 109• aár
N. o '125.025 - Seb0stião
Lmera
Cumpra a exigência.
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N 394.468 - T :43eton-T
cária Sociedade Anônima - Art. 120
nas-I
SINAL DE PROPAGANDA
número 7 e 95 número_ 5.
,se 16 - F. D'Almeida e Souza.
DEFERIDO
N9 394.469 - Tebeton - Classe
EXIGÊNCIAS
N" 400.157 -- Entec Engenharia
16 - F. .D'Almeida e Souza.
N9
392.890 - A Veloz Sociedade
Técnica Mecânica - Classes 6 - 7
N° 394.604 - City - Classe 6 - Anónima - Classes 5 - 6 - 7 -.
N° 254.172 _ C. F. Boehringer
- 8 - 11 - 21 - 39 - GabÇiel Sochne G. M. B. H. --- Cumpra a Distribuidora dc Artigos Elétricos Do- 8 - 11 -- 39 - 40 47 -33Gonçalves Schlobach - Art. 117 nú- exigência.
mést.cos Citilux Sociedade Anônima.
21 - 31 - A Veloz Sociedade Anômero 1.
N9 394.611 - Ciulux - Classe 14 nima Comercial Industrial e Importa.
N° 373.941 - Pandia Inc. N'' 400.338 - Colmeal Dositio - Cumpra a exigência.
- Distribuidora de Artigos Elétricos dora - Art. 121.
Classes 19 - 41 - Irineu Antonio da
Domésticos
Citilux Sociedade Anónima
N° 384.650 - Benedicto Carneiro
FRASE DE PROPAGANDA
Silva - Art. 117 número 1.
dos Santos 6 Companhia - Cumpra a - Com exclusão de b.belots da cal.
DEFERIDA
N" 401.108 - Casa do Protetico -exigência.
16 substituindo-se estas por vidro para
- Casse 10 - Ernesto de Mello vidraças.
N° 392.064 - Livraria Selbach N" 394.879 - O máximo de conArt. 117 número 1.
N° 394.733 - Jopcc - Classe 8 -Cumpra a exigência.
forto
num mínimo de espaço - ClasMARCAS DEFERIDAS
N° 392.845 - Taisho Pharmaceu- elopeca Auto Peças Importadora Li- se 40 - Dalgy Dias da Costa - Art.
mitada.
tical Co. Limitada - Cumpra a exiN" 394.847 - Yvone - Classe 36 121..
N 9 400.248 - Ituveravense Ciasgência. Indústria de Meias Yvone Limitada.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
se 6 - Organização Comercial ItuveN" 400.234 - Desentec Desenhos
ravense Sociedade AnemMa.
Técnicos de Construções Importadora e • N o 394.874 - Biblioteca Sonora
N° 386.129 - Ricordi Brasileira SoN9
400.409 -- Alenteo - Classe Exportadora Limitada - Cumpra a Colurnbia - Classe 8 - Columbia
ciedade Anônima Edito-ial e Comercial
31 - Cortiças Alentejo Lim.tada.
exigência.
Broadcasting System Inc.
N° 400.525 - Alemã - Classe 8
N° 401.400 - Rádio Atlântico de
N° 394.877 - Biblioteca Sonora --- - Riccordi Brasileira Sociedade • AnóArt..109.
Optica Alemã Limitada.
Santos Limitada - Cumpra a exigên- Classe 8 - Columbia Broadcasting Sys- nima Editorial e Comercial
N° 391.256 - Titanus importação
N° 400.588 - Biblioteca de Admi. cia.
tem
nistração Municipal _ Classe 32 DIVERSOS
N° 394.890 -- Sulpress - Classe Indústria e Comércio Limitada - TiInstituto Brasileiro de Administração
, 32 - Sulpress Escritório Sul-Riogran- tanus Importação Indústria e Comércio
Limitada \ - Art. 109.
NI' 400.723 - Veb ,Schlepperwerk dense de Imprensa.
Municpal,
Aguarde-se.
N° 391.061 - Metalgráfica Mineira
N" 400.638 - Pronuptia - Classe Nordhausen
N° 394.978 _ Lidogal - Classe 3
N° 380.372 - Laboratório Fama Li- - Laboratórios Farmacêuticos Exactus Sociedade Anônima - Metalgráfica
36 - Henri Micmacher.
M ; neira Sociedade Anônima - Art.
N9
401.561 - Araraguarense - mitada - Aguarde-se.
Sociedade Anônima.
Classe 16 - Industrial Construtora
109.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N°
394.990
Atualidades
AeronáuAraraquarense Limitada.
N° 394.123 - Prodinia Sociedade
INTERFERÊNCIA
ticas
Classe
32
Alberto
de
PiN9
401.677 - Commonwealth Anônima Administração e Serviços nho e Walclemar da Costa Gomes.
Classe 21 - General Steel'Castings
Rio, 18 de abril de 1963
IV' 394.998 - Rio Azul - Classe Pradinia Sociedade Anônima AdminisCorporatiom
42 - Bar e Mercearia Rio Azul Li- tração e Serviços - Art. 109.
Notificação
N* 401.731 - Adega do Mercado N° 394.504 - Opevê Sociedade
mitada.
Classe 41 - Bar e Restaurante Adega
Urna vez decorrido o'prazo de reN° 395.008 - J. 6 A. - Classe Anônima 0-ganização Propaganda e
do Mercado Limitada.
curso previsto pelo art:go 14 da Lei 8 - José Astolphi.
Vendas - One3,'ê Sociedade Anónima
N° 401.733 - Bauru Diesel - Clas- número 4.048 de -29 de dezembro de
N° 395.019 -- Zanon - Classe 3 Organ'areão Propaganda e Vendas se 21 - Bauru Diesel Automóveis e 1961 e mais dez dias - para even- - Farmácia Zanon Limitada.
Art. 109.
Acessórios Limitada.
tua:s juntadas' de recursos, e do mesN° 394.810 - Sociedade Nacional
395.033
-Protemac
_•
Classe
1\19
N° 401.758 - ,Tecnopeças - Clas- mo não se tendo valido nenhum inte- 24 - Zinner 6 Companhia Limitada de Calçados Sociedade Anônima ressado, ficam - notificados os recnierenu
se 21 - Tecnopeças Limitada.
Sociedade Nacional ri a C.1-ados Socie.
- Na classe 24.
Nu 401.810 - 1959 - Classe 42 tes abaixo mencionados a comparecer
dade Anônima - Art. 109.
`.'056
Cana
Verde
ClasN°
395
a éste Departamento a fim, de efetua- Alexandre Alagia.
N° 394.844 - Rei-Chem:e do Brase 21 -- Pontal Material Rodantes SoN° 401.821 - Prank - Classe 50 rem o pagamento da taxa final concer- ciedade Anônima.
sil Sociedade Anônima _ Rei-Chemie
nente
a
expedição
dos
respectivos
cer- Editora Musical Frank Limitada.
do 'Brasil Sociedade Anônima - Art.
N 9 395.056 - Cana Verde N" 401.881 - Higienizado 4- Cias- tificados dentro do prazo de sessenta se 21
Rodante So- 109.
21
Pontal
Material
se 23 - João Geio de Castro Torres. dias - na forma do parágrafo un:co ciedade Anônima.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
Nu 401.951 - Klorolatex - Classe do artigo 134 do Código da Proprie- DEFERIDO
dade Industrial.
N° 395.086 - F. S. B. -*Classe
28 _ 'Mino Bueno Brandão.
39 - Freios e Sinais do - Brasil. SoN" 402.027 - Cedro - Classe 25
MARCAS DEFERIDAS
N9
357.716 - Editora Fundo de
,
•
ciedade' Anônima.Indústria Comércio e Representações
Cultnra Editora Fundo de Cultura
N 9 395.092 - Pyromors - Classe
Cedro Limitada.
•N° 378.581 -- Ciba 1.906 - Cias2 - Deutsche Solvay-Merke G. M. Sociedade Anônima - Classe 32 402.044 -LAcapulco - Classe se 3 - Produtos Químicos Ciba So- B. H.
N9
Art. 117.
ciedade
Anônima.
41 '.-- Irmãos Salton Limitada.
N 9 390.370 - Jóia - Classe 33 N 9 395.169- - Velper - Classe 8
N°
381.725
Cangibrinha
Clas402.045 - Acapulco - Classe
N9
- Romano Ramponi -Apenas para Lavanderia jóia Limitada - Art. 117,
se 42 - Irmãos Schaff Limitada.
42 - Irmãos Salton Limitada.
N° 393.888 - Festival da Criança
N° 388.609 - Robot ,-' Classe 17 ventiladora.
N" 402.046 - Acapulco - Classe
Champlon - Classe - Classe 33 - Empresa ?ornalistica
N° 395.172
Hans
Helmuth
Eichstaedt.
43 - Irmãos Salton Limitada.
Companhia SocialaJe Novidades Cariocas Sociedade AnôniN" 391.190 - Cold Master - Clas- 8 - Isnard
1\19 402.048 - Tm-tiple° - Classe
Anônima Cornérdo e Indústria.
ma
Art. 114.
se
8
Cold-Master
Engenharia
Limi42 - Irmãos- Salton Limltada.
N° 395.199 - Pop - Classe 11
N° 394.043 - Farmácia -g...Uca Mar
N° 402.084 -«2» - Classe 36 tada - Para aparelhos de refrigera- - Companhia United Shoe Machinery
_ Classes 2 - 3 - 48 - Romano
ção e ar condicionado.
- Efle Saba.
do Brasil.
Boscardin - Art. 117.
N°.
391.210
Aguardente
ComposN° 402.121 - Nuvotè - Classe 36
Classe 43
N" 395.206 - Kiboa
- Indústria e Comércio de Tecelagem ta com. Alcatrão e Mel - Classe 42 - Companhia Harkson Indústria e CoN° 394.076 - Mademoiselle Modas
- Bebidas Wilson ' Sociedade Anôniem Geral Dou-Téx Limitada.
- Classes 35 - 36 - 37 - Made.
mércio aKibon».
ma Indústria e Comércio. _
N° 395.848 - Edições 'de Ouro - moiselle Modas e Confecções Socieda.
N 402.335 - Micawoocls - ClasN° 391.306 - Brindcheck - Classe
se 4 -- Importadora e Exportadora 42 - Carlos Alberto Ramos de Car- Classe 32 - Tecnoprint Gráfica So- de Anônima - Art. 117.
394.093 - Edifício Latcra de
N9
Micawoods Limitada.
valho - Com exclusão de ginger-ale. ciedade Anônima.
Abaete' - Classe 33 - Aço EngenhaN" 402.726 - Whell Parts - ClasN°
396.029
Hirstex
.Classe
36i
N 9 393.915 - Trovão - Classe 42
.
se 39 - Nelson de Menezes. - 'M. B. Hirs Eu Companhia - Com ria Limitada.
394.891 - Expresso Recife
N° 402.862 - B-onzaço - Classe - Springer ei Companhia.
exclusão
de
calços.
"
5 - Comercial de Ferro Aço e Per- N 9 393.928 - Salvavida life Sainers
N" 396.046 - Superbom Cab -- Classe 33 - Expresso Recife Liml.
Beech-Nut Life Sa- Classe 41
Classe 41:- Colégio Adventista Brasi- tada - Art. 117.
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA vers Inc.
INDEFERIDA
N° 394.891 _ Expresso Recife
Classe 48 leiro.
No .394.082 -_ Invicto
N° 396.193 - , Itapevi -.Classe 41
Classe 33 - Expresso Recife Limi- FábriCa Limos Sociedade Anónima
- Frigorifico Itapevi Limitada.
No 402.703 - Perro e Aço para Produtos Quimicos.
tada'- Art. 117. '
Indústria - Classe 5 - José SalgueiN° 395.074 - Linha Aérea Trans.
N° 398.979 - Sononima - Classe
INI° 394.125 - -Maximus - Classe
ro Indústria e Comércio Sociedade Anô- 16 - Maximus Comercial e Adminis- 17 - Dr. Jacintho . Martini - Na Continental B-asileira - Classe 33
nima - Art. 125 número 2.
Real Sociedade Anónima
tradora -Sociedade Anônima.
classe 17.
art. 17.
N" 394.137 - Cruzellas - Classe EXPRESSÃO DF. PROPAGANDA Transportes Aéreos - Art. 117.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
48 - Perfumaria Cruzellas Limitada.
INDEFERIDO
DEFERIDAN° 395:158 - Edificio Campinas 394.154 - Ciarme - Classe
N9
Classe 33 Companhia Agrícola Pais.
16
C:arme
Companhia
Indústria
de\
N° 402.845 - Arte 'Copiadora Está na cara - Clas- lista - Art. 117.
N° 385.144
Classe 33 1 - Aurelio Brunnet Zaluar Artefatos Metálicos.
ses 8 - 11 -r 48 - Inter-Americana
N9 395.193 - Farmácia Nossa Se.
N9 394.450 - Orientando - Classe de Publicidad- Sociedade Anônima - Art. 120 número 7 e 95 número 5.
, nhora do Brasil - Classe 2 - 3
N° 403.902 - Comercial e Panca-1 32 - Secretariado da Cruzada Euca- Art. 121.
48 - Romario Boscardin - Art. 117.ris - Classe 33 - Comercial e Ban- rística Infantil.
•
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No 394 715 - Heine .es.
N° 399.625 - Toripo - Classe 33'
Agua-de-se."
- Auto Elétrico Toaino Limitada -- I
N° 394.840 Paridas Leal pa.
Aft. 117.
Aguarde-ze.
MARCAS INDEFERIDAS
N° 394.841 - Pedales Leal --.
393.843 - San Pedro - Classe Aguarde-se.
42 - Wagner Steiny Companhia L1-I N 9 394.854 - Rad Indian Sociedade Andaina' Indústria e. Comércio •
N° 393.877 - Paulista - Classe 8 Aguarde-se.
NI G 394.889 - Importadosa Comer- Sociedade Paulista de Materiais cial
e Imobiliária Incoterra Limitada
H.cL-áulicos Limitada - Art. 95 mi- - Aguarde-se.
mara 5.
NP 395.015 -- San Nhnto Capas
N° 393.930 - -C. B. C. - C:rasr
se 6 - Companhia Brasileira de Car- Italianas Limitada _ Aguarde se.
NT° 395.041 - Hare& Indústria e Cotuchos.,
m&° de Plásticos Sociedade AnôniN° 394.057 - Clorofina - Clases ma - Aguarde-se.
46 - &Ciada& liadústrial de ProduN e 395.073 - Real Sociedade AnôtosSanitários Limitada.
N° 394.132 - Wald --a Classe 31 nima Transportes Aéreos - Aguar- Companh'a Hudsan Distribuidora de-se-.
1\1° 395.09r - Deutsche Solvay
do Brasil.
Wcrke G.
B. H., L- Aguarde-se.
rv, 394.169 - Zig-Zag - Classe 41
N° 395.096 - José Gomes - Camércio e Indústria Pereira da Aguarde-se.
Costa faanitada.
N° 395.170 - Casa Tazan LimiClasse 42 tada
N° 394.431 - 5x2
Aguarde-se. - Martins fiCompanhia.
N°
395.173
--- . Isnard Companhia
N o 394.607 - City,ux - Classe II Socaalade Anônima
Comércio e IndúsDistribuidora de Arrgos Elétricas tria - Aguarde-se.
Dosrés.ticos etylux . Seciedade -Anônima
N° 395.183 - Bruno - Castzlani
N° 394.846 - Freno - Classe 1' Companhia Limitada _ Aguarde-se.
- Watnex Soc'edade Anônima IndúsN° 395.232 - Bindo Bassi
tria Quím'co.
Aguarde-se.
N° 394.994 - Paulistinha - Cas
N° 395.232 - Rindo Bassi
se 41 - Wirciorniro N:ero - 395.026 Aguarde-se.
- Cindufer Comércio e Indústria de
N 395.23+ - Bindo Bassi
Ferro e Aço Linatada.
N° 395.168 - B. M. W. - Casse 21 - Bayerische Motoren Werke
Aktianassellschaft.
ClasN* 518.8091 - Riginopora
se 43 - Antanio Xavier de Mendonça.
EXIGÊNCIAS

N' 395.439 - Indústria de Materiais Elétricos Astro Limitada - Aguarde-se.
N° 395.469 - Ciprofer Comércio e
Indúst:a de Produtos de Ferro Limitada - Aguarde-se.
N° 395.577 - Rubens de Szuza 0I11\16 394.148 - Century Arquitetura v&ra
Aguarde. se
•
Engenhara e Construções Limitada N
5.
395.578
- Rubens de Souza 011Cumpra a exigência.
N° 395.231 - Companha de Gran- veira t••• aguarde-se.
des Hotels Varam -- Cumpra a exigência.
DIVERSOS
N.° 391.410 - Ouro Mak Limitada

- Aguarde-se.
N° 391.430 - Hugo Grandls. Aguarde-se.

Ni' 393.84-7 Titanus Importação
Indústria e Comércio Limitada Aguarde-se.
N° 393.875 - Alabarda Indústria
de Balas e Doces Limitada - Ar,t1.1ti•
de'-se
N 9 394.119 - Carlos Israel Silva
Agt!saadease.
N° 394.122 - Companhia Hárkson
Indústria e Comércio Kibon - Aguarde-se.
N° 394.155 - Ciarme Companhia
Industrial de Artefatos Metálicos Aguarde-se.
NP 394.470 -- La Rural Vinedos
Budegas Sociedade Antelana
tada - Aguarde-se.
N° 394.482 - Companha Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (No.vacap) - Aguarde-se.
N° 394.531 - Essencias Fleuroma
Limitada - Aguarde-se.
N 9 394.534 - Essencial- Fleuaoma
Limitada - Aguarde-se.
394.594
comestível Yes Limitada
Aguarde-se, .

COLEÇÃO DAS LEIS
1963
VOLUME!
-ATOS DÓ PODER
LEGISLATIVO
Leis de janeiro a março

889
Preço: Cr$ 400,00
Divulgaçao a°

VOLUME ir.
ATOS DO PODER
EXECUTIVO
Decretos de janeiro a marçoDivulgação e 890

Preço: Cr$ 1.500,00
A VENDA:
Seção de Vendas:
Rodrigues Alves, 1
Agéracia I:
Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo.
Serviço de Reembôlso Postal
Av.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE,
PESQUISAS
Dia 18 de abril de 1963
•Notificação

Abril. de 196.3,
nnn1..

V° 403.038 - Decaserpil - Quimie
Produtos Ql1 mccs Ccmércio e Inctilsa
tr.:a Sociedade Anónima - Classe
N° 493.060 -L- Bugzval - Cremação.
Eeéârtica Bugeval Liin:tada - Caso.
se 5.
.
Uma vez decarrido o prazo de. mura
N° 403.073 - Pyrisulfan - Dr. A.
so previsto pelo artigo 14 da Lei nú- Winder
Seciedade Anônima - Ciasmero 4.043 de 29 de dezembro. de
1961 e mais dez . dias - para eventuais
N° 403.078 - Barbeia - Auto Pejuntadas de recursos, e do mesmo não ças
Barbeia Limitada - Cassse 21.
se tenda valide nenhum liga-assado
N°' 403.079 - São Judas Tadeu ficam not ficaa:os os requerente, abaixa Indústria
Couros São Judas Tadetr
menc:onados a co9parecer a éste De- Linatada de
- Casara 35.
,
partamento a fim, de efetuarem o pa403.082 - Pat:asso - Alfaiataramento da taxa final concernente a riaNP
Patrassa Licitada - Classe 36.
expedição das respetivos certificados
1\1° 403.084 - Diafer - Diafer
dento- do prazo de sessenta. dias. na forma do parágrafo único do artigo Indústaa de Artefatos de Metais Li134 do Código da Propriedade Indus- mitada - Classe á.
N9 403 A66 - Harrisots - General
trial.
Motors Corp -7- Classe 8 - Com ex- '
MARCAS DEFERIDAS
clusãa de colmeias. N° 403.181 - Parlophone W 333.617 --- Peinson - Tos RaElétricas e Musicais Fábrica
•kovnik Narcdni Podnik - Classe 8 - teias
Na classe 6 considerando-se substituí- Odeon Sociedade Anônima - Classe
31.
dos reb'tes os rebitadores.
9
e
--- ar p
N° 364.939 - Eucatex - Eucatex
tetas
Elétr:cas
e
Musicais
Fábrica
Sociedade Anónima Indústria e ComérOdecat Saciedade Anônima - Classe
'
Classe 24.
cio
, 38.
N° 364.950 - Eucatex Eucatex
N° 403,195 - jacarepaguá Enna
Sociedade Anônima Indústria e Comer-. prêsa Construtora Jacarepaguá Limitada
cio - Classe 26.
- Classe 16.
N° 367.162 - Tijuco Preto - MerN 9 403.249 - Branca! -- Brancal
cearia Tijuco Preto Limitada. -- Clas- Sociedade
Anônima. Mineração e Cose 41.
- Classe 4.
NP 339.017 - Pargarainho - SuarN 9 403.Db, - Higiene Me n tal d:ck Saciedade Anônima Charutos e Yone
de Oliveira Belfo - Classe 32.
Classe 44:
Cigarrilhas
N° 403.293 - Trim - Pepsodent
N° 339.385 - Supercrotal -o H. Lim.ted - Classe 48, •
Hauptner - Classe 11 - Com exclua
N° 403.307 - Lessmar . - Leopoldo
são de tintas e carimbos conforme exem- Araujo Sousa Fábrica de Charutos
plares fôlhas 12 e 14..
Walkyria Limitada - Classe 44.
N° 395.783 Trevira - FarbvierN° 403.310 - Elvia - Elvia Soke Hcast-Asts Aktiengesellschaft Vormlxs ciedade Anêtaana Administração, e. CoMaister Lucius Bruning - Classe 37.
mércio - Classe 16 - Considerandoa
N9 399.015 - Tiraoleptico - J. se protegida pela. registranda apenas
R. Geigy Sociedade Anônima - Clas- Os produtos expressamente declarados.
se 3.
N° 403.329 -- Do outro lado da vida
N 5 399.023 - Berocillin - C. H. - /Cromo
Gonçalves Soares - ClasBor.hrin g er Saha - Classe 3.
se 32.
N9 399.026 - Besonitron - C. H.
Lopetex - IndúsN.° 403.339
poerhinger Sohn - Classe 3.
tria e Comércio de Tecidos Lopetex
N° 399.027 - Ottunpan - C. H. Limitada
Casse, 23.
Roehringer Sohn -- Classe 3.
N° 403.346. - Declanbel Mação
N° 399.280 - Urobactan Chea e . Tecelagem Campo Bela Sotiedade
mische Fabrik Von Hayden Aktienge- Anônima - Classe 23.
sellschaft - Classe 3.
N° 403.347 - Decianbel - Ração
N° 399.282 - Intestobactan - Che- e Tecelagem Campo Belo Sociedade
Msche Fabrik Von Hayden Aktienge- Anônima Classe 22. - Com excluisellscbaft - Classe 3.
são, das expressões de tôda- a espécie.
N° 399.506 - Gluthemo - Láb.
N°. 403.369 - Tapete Mágico de
Krinos Sociedade . Anônima Indústria
Químicas e Farmacêuticas - Classe 3. Tia Lucia - Usa Labarthe -.Casse
32.
N 9 399.509 - Solupeps .,..- Joaquim
Na 403.370 - Semanário Elegante
C. Guimarães. - Classe 3.
Laba-the - Classe 32. .
Rautiazin- - LaboN° 400.905
N° 403.372 - 'A Festa dos Ronsama s
ratório Torres. Sociedade Anónima
Walmy Fereir , 'e Almeida - ClasClasse 3.
se 32 - Consialc ando-se radiofôni co
Labora- o programa reivindicado.
IN1' 400.909:
Nulaverm.
tório Biasintetica SoCiedades Anônima
N° 403.371 - Baile ROIIIIMC6 - Classe 3.
de Almeida - ClasN° 401.876 - Revista Técnica de WaImy Ferreira
Plenajamentcr Hosra:taIar Etegil, Edi- se 32. - Considerando-se radiofônico
tora Técnico Gráfica Industrial Limi- o programa reivindicado.
Na 403.374 - Uma Noite no Co,
tada - Classe 32. .
- Walmy Ferreira. de Almeida
N° 401.904
Rectopirina
La- - Classe 32. - Considraardo-se ra&oratório Lutecia Sociedade- Anônima diofônica
ptagaama. reivindicado,
- Classe 3.
N° 403.375 - Policia por-Dentro L
N° 401.980 - Nari Labo.
Classe-IdauloeMVigns
ratória Baldacci Sociedade Anónima - 32,
Classe 3. N° 403.397 - O Lajão
Dello:
N° 402.785- Aspivac -Gata Paca Perez. - Classe 32.
.
lo Buzzoni - Classe 8..
N9' 403.405 - Lat Maior --- %casa N9 403.037 - Celminha - Camil Indústria e Comercia C.M-arinease SoSara Tabet - Classe 36. •
ciedade Anônima - Classe M.
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• N° 433.406 - No Prado do Rio --1 N° 403.705 - Sebulite :... Venza 1 N9 3)4.119 - Lirico - Leiteria
ar. 403.532 - Cia. Califórnia de
Inaasa - Indústria e C.onitriNo Catarinen- Proc:utcs Qam:cos e FarmaZauticos- Li.- ! Lasaja:a Lirico Limitada - Class.? 13. Ir,ves.tirrentar .- Cia. Cali'órnia de
ae Sociedade aluam:mu - as nau'•ace'satia:tacla - Classe 3.
r- N° 404.122 - Cordoaa - 'Tintas Invest4-tie:.1,)4, •-- (art. 109 n. 2).
, N° 403.409 - Katepon - Deutsche
ia°--403--si23 - Neztimar - Repre- I Liarso Lanar...a - Classe 16.
NOME COMERCIAL DtaatatIDO
Gad lind. Silber Scheideansta:t Vor- seatações de Plásacos Veztimar UniN' 401.123 --- Cora:oba - Tintas
mais Roessler - Classe I. tala - 1 Casse 28.
(Uraao Lanitrala - Classe 1.
N. 403.918 - Construtora Ker
N° 403.432 - Toximul - Stepan I N9 403.737 - Ivahy - Madeiras
N° 404.124. -.- rip se i; - Trivel- Ltda. - (art. 109 n. 3).
Caemical Co - Classe 1.
Ivahy Limitada .--,-- Casse 4. lato Sociedade Anônima Engenharia
TrnILO
WTA,BELECTMENN9 403.440 - Rasa Nu l _ Rasan
N° 403.742 - Colpi - Calçados Incalstaa e ecmércio- - 'Classe 21:
TO sla=a1E.,)
Bras leira Sociedade Anônima - Clas- Co'pl Limas:da - Classe 36.
N° 404.132 - Cara 1 - Carsam N. 403.010 - Cataré OK Esc2.
I N9 403.750 - Narcoverina - La- omsrcial Limitada - lasse 8.
pólio José Mario de- Olive:ra /1,IonRilsan
N° 403.441 a- Rilsanil
N
o
401.133
Gasa - GouVea teiro - ciasse 33 (art. 117 n. 1).
Bsaaileira Sociedade Anónima - Clas- boa ':ório Libertas Limitada" - • Ciasde
sa Soc.edacie Anônima Repze,
se
3.
IT. 4C3.C.33 - Floricultuza Pareci
sei.
N9 403.752 - Arcace - Auto Co- sentaçoes Importação Exportação
SilfreCo A. Schmitz - classe 45.
s
N° 403.444 -a- Ril anll - Rilsan
lasse
41.
(conto tit, lo de acCreo cem o artiSocledade Anónima - s;.as- tr ercIal Arcace Limitada - Classe 6.
N° 40-1.134 • is - Doutor go 117, 11.9 1 do Código sem exclua-a
N9 403.755 - Sputaik - Walter
se Il.
Jaza Naves Cypreste - Classe 48.
valado iso.ada da eapressão
I Monteiro da Silva - Caga 4.
%Atu retl'ilicstCo
ra
N9 404.142 - La 'Ro
a' onde couber opor
La
- Bambole - Indústria !I 1\i° 403,1 763 - Rainbow - Intaaa
N, 403.486
da Anôa ma Inaustrial Ccmer- tunamenta qu anto a natureza do reMm Winter Limitada - asCiasde Mamas
naraonal d'e Máquinas L'mita ea
(M
- as. Soc.ace
gisto
corresponde a sinal
cial - Classe .2 3.
se. 30.
se 6.
- Castor - Liv N° 4J-1.229 - Criava' - Criava'. de P:c3r2.2"na•
1. n4' 403.490 saria
N9 403.774 - Santa Fé - /11dús- Scaies:ade Anaaima Cómercial
3 Agro N. 433 153 - Lavanderia Ita Castx Lim-tada ,-Liasse 2. - canAntôn a- de Kmtic:a - classe 33 (ar, Fé Limitada - Industrial - Classe- 31.
sai:irando-se como publicações knpres- taia e Ccméxio Santa
Crime15.
'
•
N° 401.230 - Crisval - Crisv.al tico .n. 1).
sas os anuncias e agendas.
N° 403.795 - Café Zeno -' Zeno Soai:das:e Anónima Coa/cri:MI Agro N. 403.332 --- Ibrahlm's Bar Res.
(ai° 403.491 - Cate - Indústsia de
Ine:uatrial - Casse 39.
tauranie - Ibrablin's --Bar RestauCaçados Cate Limtacia - Classe 3a. Tr.-ervieler _ Classe 41.
N* 401.232 - Cr.sval - Cr:sval rante Ltda. - (acues 41 - 42 - 43
.N° 403.494 --=.s,
Artemar --, Abud
N° 403.807, - Rilsanil - Rilsan
1I7 n. 1).
B:asi!eira Sociedade s Anônima -.- Clas- Saciedssale Anaaima Comercial Agro e N.
44 (ria.
Reaek - Ciasse 38.
4a3.aal 'ladainha - Sandra.
Indust
:ai
Classe
50.
N° 403.496 - Custam - Auto Me- se 16.
,
n, rn. s Reis - classe 33 (art. 117
- Classe 21.‘ N o 403.808 - Rilsanil - Rilsan • N° 295.820 - Kediey -a Lacio Ma
an
1 cânica CustamLitada
auph s e _ ! Bras!lara Sociedade Anônima - C:as- Faepa . Sociedade Anônima - Casse
N • 403.502 a_ Laika
N. 403.s:73 - re,UalkiliSr Aparêlhos ,
2_7. _, Com exclusão de esteiras.
se 17.
•• .
35.
_
j
.
- la omiciliar Aparálhns
asse
cemsky - Cl
N° 402.775 - Bagirt - rosé Mar- r:i m
i satscc a:s Ltda. - clae
classe 8 earti1\1' 403.537 - Ajuri - Rio GráN" 403.809 - Rilsanil - Rilsan tini - Cl^ e 2 1 . --.Ca -1 exclusão de go (5nLtis
11 "i ri. 3).
fica e islciitaza Lim.tada - Classe 32. , Bsaaleira Sociedade Anónima - Cias- t' alavanca de cambio.
.-5a0 - Edific:o Cayenna N° 403.547 - Emane - Incaístsla se 21.
l' N° 403.545 - N.
ilslistoil - Cassettart ;Mav,caz
S.A.. Enazr har:a• Indústria e
Emane
Limitada
Classe
Slides
de
Ia , 403.813 - Votopal - Socieda-1 Araialda - Classe 47. .
clasze 33 - (art. 117
i
de Anônma
Votoramtim - Cassei 23..
8.
N9.403.352 -Restabelecendo a Ver- . rir144)7C10 N9 403.550 -a- Sicarcar - Sicamar
N 403.842 - Nopco - Nopco dr_-'e - Marcos Be:trama:1i- - Casse
Indústria e Comércio de Quad.os e Chamii:al Co - Classe 1.
N. 433.551 - T 0211 Eletrônica - 32. ,
ssueiso eus Ca nt os - elasDesenhos Exteis Limitada - Classe
403.871
A
Hora
XXV
N
9
N° .403.853 - O Grito da Verdade ' Abria
.
ze 8..Sal
(art. 117 n. 1, com cr:clusão
' Editora Monterrey Limitada - Cias- _ Ma cos Baltraminl - Classe 32.
. .
e.r.s exrrrszErs e out:os lccds).
.
11.° 403.553 - TV Zásho - Wil- se 32.
N° 403.854 L- Santana - Soc. CoLoduca
Classe
32.
•
•
N. 4C3.E52 - Czpanslon BloZogy•
N.
403.872
Movibasa
Mavisoa
marcial Santana Limitada - Classe 1.
F: 11
- Guy Plerra
q
u e :-.W:rs
N° 403.554 - Pais do Presente - basa Sociedade Anônima Mato VátuN° 403.560 - Rafar - Rep-esenta- Bralzrut
desses 33 43
sara-iAntidio Alme:da júnior - Classe 32. ras Agrotécnka e Máquinas . para In- ça:is e Faanecimentos Refor Limaada ao 117 n.
.
Classe 16.
1\1° 403.556 - Transa! - Gladkow dústrias 'Básicas - lasse 7.
Isr. 33.585 - Ouriversaria Ramos
N° 403.861 - Polifer - Polifer
N° 403.576 - Danuisio
Gyula
8 Tescsr Limitada - Classe 5.
arató
e°nSilva - classe 13
Considerando403.574
EmblemaUa
CerAço
e
Ferro
Iansitada
Classe
e5.
N9
Tomas - Classe 46.
(rt 117 n ")
vejaria Manda Limitada - Classe 43. se auiraaainente preparados os panos ! N. 4C3.E73 - Movibasa - MoviN. 403.33 - Lo:
Loa A Preferência
. • .basa S. A. Moto Viaturas Aarctécni- Considerando-se a registranda como para possuir e para limpeza. ,
Heinz Barth Márjuinas*Pa:a Indústrias B,.,'.-- cole Hera Earlii
marca emblemática.
N9 403.877 - Daimbi
Gyula
c1
'
e
sk,re ,3 - (art. 117 n. 1 sem' ex.
s_cas - classe. 21.
N9 -403.583 - Desbravador --a Pneus Tomas - Classe 1.
I N. a03£71 - Mcvlisasa, - Moas_ clusisadade ('a expressão P:eferência,
General Sociedade Anônima - Classe
tnt)
N° 403.878 -. Tez Det - Gyula hasa S.A. Icalts Viatasas Agrotacni- IS -'rer.a
29.
. Meio- Santa FiloTomasClasse 1
•. C a
-.
. ae Mêi q u inza Para Indústrias 13á- N9 403.708 - ri
N° 403.584 - Expedicoinário a ..2C. - classe 6 (com exclusão de meaa - Os Condomínios do Edifício
- Tex Det -:-. Gyul`
N9 403879
*
Pneus General Societfade Anônima
obturadores e molas de válva-...,a.r.
‘-' t,-. Fi'o-_
a - clame- 33- (art. 117
• - Tomas - Classe 44A6 . - Consideran- •arzéls
scs).
Classe 39.
n 4)
do-se quimicamente preparados os paN.
403.903
Patusko
Calçados,
N° 403.586 - Caplaanea - Pneus nos para polir e para limpeza.
I N. 403.729 - Pirâmide Industrial
Galã. Ltda. - classe 36.
General Sociedade Anônima - Classe
alistera;oarralinSA
frameas
id:
z.tra. - Pirâmide
N.
403.970
Ealplástic
Plás
N°
403.818
Luz
Det
Gyula
39.
trin
r
ticos Dalplastio Ltda. - classe 28. !IendArdsm
Temas - 'Classe 1.
N. C3.02 - Olinda - Óptica se 33 (art. 117 n. 1 com exclusão
.N° 403.589 - Soberano - Pneus
N° 403.935 - Mascormil Quimio Olinda Ltda. - classe 8.
das erpreasões e outros locais)
General Sociedade Anónima - Classe
Produtos Quimkos Comércio e Indús- N. 404.029 - GY - J.R. Geigy
/sr. 463.754 - Sputnik - Waner
39.
S.A. - classe 1.
Monteiro da Silva - classes 33 e 47
Brent Che- tria Sociedade Anônima - Classe 3.
N° 403.591 - Ardox
N. 4C4.031 - GY - • J.R. GeigiY (art. 117 n. 1 apulas na classe 47).
N 9 403.936- - Juvantii - Quimo
mical Products Lirated - Classe 46.
Produtos Quimicos Comércio e Indús- S.A. - classe 46 (ernsiderando go1\1° 403.623 - Cachlto ;--• Repremas para pa.ss'ar roupa o que é cha-1 N. 403.917 - Construtora Ker Sociedade s /anónima --Classe 3.
Ker L t da. - classes 18,
sentações e Importadora Triunfo Limi- tria1\1°
de preparadas para encorpar).1' Construtwa,
403.966 • - Rosati laárnio mais°
N. 404.032 - GY - J.R. GektY1Z3 e 30 (art. 117 n. 1). tada - Classe 41.
'
N 403.951
--- Flórida - Livi Bruni
IV' 403.637 - José Bonifácio - Rosat1 - Classe 21. - Com exclusão S.A. - classe 48. •
N. 404.040 - Curitibas - Cortai- 5, A. Cinemas e Comércio Clne 'José Ban:fácio tamisada - Clas- de alavancas de cambio:
me
Peço
Rico
Ltda.
classe
35
se
33
(art.
117,
n o 1).
N 9 404.000 - Fali - F. A. Lise 8. - (C:asse 8).
(cem exclusflo de vernizes).
lal° 403.651 - Xereta - Ambrozlo ma Ferreiera - Classe , 24.
•
N o 404.147 - Imobiliária Esfinge
NOME CIVIL Ett.Jt oratIDO
W 404.005 - Moldex - Metalúra
6 Camoanh a - Classe 42.
I Jaa - Jo.- o Altre:'.o de Almeida classe 33 )art. 117 n. I com exclu.
N° 903.65.1 -Enantocort - Loba- g'ca Moldeis Limitada - Classe 40.
N.
403.344
Imobiliária
Brasicap
N° 400.072 - Maborin
ratório &apara Limitada - Classe 3.
Maborin Ltda. - mobiliária Brasicap Ltda. são d p s expressões e outros lucalas).
„EXIGÊNCIAS
(art. 100 n. 3).
W 403.660 - Ressuciture - John- Materiais de Borracha Limitada
Classe
31.
son Ci Johnson - Classe 10.
INSIGNIA DgFaT.sIDA
N. 3611700 - Frigorífico Anseind
N° 403.655 - Psicologia e AnimisN° 404.073 - OyadoCk ._IndúsS.A. - SatSfaça exiaências e prossiø
N.
403.340
Noriguela
Oficina
mo, - halo Benassi e Luiz Gonzaga tria e Comércio de Roupas sOyapock de Pesponto Noriguela Ltda. - clas- ga-se com, cs exemplares.
Unhada - Classe 36.
Carneiro Lima - Classe 32.
se 33 (art. 119 como insígnia).
,
N. 297.703 - Palhinha EIA. Ind.
N° 403.666 - Saboia Campos N° 404.074 --•-• Qyapock Indúse Coma:cio. de Bebidas Em . Geral
SINAL
DE
PROPAGANDA
DERepresentaçaes Saboia Campos Limi- tria de eRoupas: Oyapack-Limitada Satisfaça exigéntda.
FERIDO
Classe 37.
tada - Classe 41.
N. 329.029 - C II Boehringer
W 403.682 - Fayde e- Fayde
N9 404.103 -Janda - landa So1- N. 403.965 -- Diplomata --Expreal
Soim - Satisfaç p engêrcia.
Sociedade Agrícola" Limitada - Clas- ciedade Anônima. Importaçao Exporta..
classe N9 403.065 -- Pan Pesca :ndús.
3° Brasileiro Viaç"" 8•A'
tria e Comércio S.A. - SatisfaçAI
se 45.
ção Auto' Papas, , -Cassie 6. •
33 (art. 124). .
lexigência.
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N 403.189 — Farbwerke Hoechts 1da no mesmo Pais e autorizada mesmo Pais e autorizada a fun- 'da no mesmo Pais e autorizada
AktiengeselLschaft Varai maN"il
a funcionar no Brasil — Aver- cionar no Brasil — Averbe-se o a funcionar no Brasil. — Averbe.
se o concrato. de exploração*.
cius & Bruning — Satisfaça exigên- be-se o contrato de exploração, contrato de exploração.
cia.
AMAM -1D ON
N. 403.190 — Farbwerk Hoechst
SSDAYill
Aktiengesellschaft Vorm Meister Luchis & Bruning - Satisfaça exigênPropriett;rit.
Pro-prietÉrit.
cia.
Proprieta:ria
WrNTEROP
PRODUCTS INC.
1INTEROP PRODUCTS 1.1(C.
N. 403.320 — Química Rapallo
WINTHROP PRODUCTS INC.
Licenciada'
Satisfaça
exigência.
Licenciada
Ltda. — Licenciada
IRE SYDNEY ROSS CO.
N. 403.479 — Domicil i ar Apo.rêlhos
THE
SYDEY
ROSS CO.
THE SYDNEY ROSS CO.
Domésticos Ltda. — Satisfaça exigência.
Por despadho do Sr. Chefe da
Por despacho do Si. Chefe da
N. 403.507 — Gevaert Piloto ProPor * despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o
ducten N V — Satisina
Seção foi mandado averbar o con- Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca
Tresal, registrada sob número
Ns. 403.508 — 403.509 — 403.53 trato do exploração da marca contrato de exploração da marca
— Gevaert Photo Praducten N V — iSympocaine, registrada sob nú- Lutawin, registrada sob número 198.507, constante do clichê abaimero 184.958, constante do clichê 195.641, constante do clichê abai- xo, de propriedade de Winthrop
Satisfaça exigência.
!abaixo,
de propriedade de Win- xo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecida nos
N. 403.585 • Pneus General S.A•.
throp
Products
Inc, estabélecida Products Inc., estabelecida nos Estados Unidos da América, e
— Satisfaça exigência.
Na. 403.720 — 403.721 — 403.722 niss Estados Unidos da América, e Estados Unidos da América, e The Sydney Ross Co., estabeleci— Indústrias José João Abdalla S.A. The Sydney Ross Cd., estabeleci- The Sydney Ross Co., estabeleci- da no mesmo Pais e autorizada
— satisfaça exigência.
da no mesmo Pais e autorizada a cia no mesmo Pais e autorizada a funcionar no Brasil. — Averbese o contrato de exploração.
N. 524.87á — Farmácia Santo An- funcionar -no Brasil — Averbe-se a funcionar no Brasil. — Averbese o contrato de exploração.
tônio Lida — Satisfaça exigência, I o contrato de exploração.
N. 403.289 — Standard Coil Products Co. Inc. — Satislaça e.xigêneia.
SYMPO CARIE
DIVERSOS
Proprietj.ria
Proprietatria
WINTBROP PRODUCTS INC.
Proprietg.ria
N. 325.647 — Romeu Ro.ssi — Pros
WINTEROP PRODUCTS INC.
siga-se substituindo-se a classe 33
W1NTBROP PRODUCTS INC.
Licenciada
pela classe 48.
Licenciada
`13W. SYDNEY ROSS CO.
Licenciada
TEE SYDNEY ROSS CO.
N. 327.415 — Pósto de EscapaTEE SYDNEY ROSS CO.
Por despacho do Sr. Chefe daf
mentos Unico Ltda. — Prossiga-se
excluindo-se partidas e alavancas
Seção foi mandado averbar o
para câmbios.
Por despacho do Sr. Chefe da
Por despacho do Sr. Chefe da contrato de exploração da marca
N. 353.828 — Artefatos de Madeira Seção foi mandado averbar o Seção foi mandado averbar o Beceton, registrada sob número
São Domingos Ltda. — Prossiga-se contrato de exploração da marca contrato do exploração da marca 212.631, constante do clichê abaiexcluindo-se - figuras de madeira Otamylon, registrada sob número Anamidon, registrada sob número xo, de propriedade de Winthrop
classe 25, palhetas.
188.087, constante do clichê abai- 197.681, , constante do clichê abai- Products Inc., estabelecida nos
N. 357.064 — Cofipla Cia. Fomen- xo, de propriedade 'de Winthrop xo, de propriedade de Winthrop 'Estados Unidos da América, e
to Indústria plástica — Prossiga-se Products Inc., estabelecida nos Products Inc., estabelecido. nos The Sydney ROss CO., estabeleciexcluindo-se imagens de ambar ou Estados Unidos da América, e The Estados Unidos da América, e da no mesmo Pais e autorizada
chique.
Sydney ROSS CO., estabelecida no The Sydney Ross Co., estabeleci- a funcionar no Brasil. — Averbese o contrato de exploração.
N. 400.001 — Menezes Costa Ind.
e Comércio de Roupas S.A. — Prossiga-se na classe 23.
RECONSIDERAÇÃO LIE DESPACHO

OTAMYLON

LUTAWIN

TRESAL

BEGETON

Liquigás do Brasil S.A. (recorrendo do desrncho que indeferiu o Termo n, 296.432 marca Liquigás) —
Reconsidero face as alegardes procedentes do recurso o desnacho que indeferiu o pedido para conceder o registro com os exemplares de fls. 12
e 14 substituindo-se o espanholismo
bornbonas por garrafões.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA

CÓDIGO BRASILEIRO DO AR

Proprietária

E

WINTHROP PRODUCTS INC.
.
Licenciada
TEE SYDNEY ROSS CO.

LEGISLACÂO POSTERIOR
DIVULGAÇÃO N.° 762

Rio, 18 de março de 1963.
Fábrica de Aparelhos e Material
Elétrico Fama Ltda. — Transierên6a
parcial, pelo prazo de um (1) ano, a
patente de n.° 40.447, Privilégio de

Invenção, de Indústrias Elétricas Sinter tda-.
Anote-se a transferência parcial,
pelo prazo, de irn (1) ano.
SEÇÃO DE TRAN07RENCIAS
E -LICENÇAS
•

Expediente de 18 de. abril de 1983
Uso autorizado de marca
(Art. 147, §§ 1. 0 e 2. 0, do Código da Propriedade Industrial)
Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca
Seda win, registrada sob número
183.396, constante de clichê abaixo, dc propriedade de Winthrop
Products Inc., estaaelecida nos
Estados Unidos da América, e
The Sydney Roas Co., estabeleci, •

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi- mandado averbar o
contrato de exploração da marca
Falgos, registrada sob número
213.865, constante do clichê abaixo, de propriedade de Winthrop
Products Inc., estabelecida nos
Estados Unidos da América, e
The Sydney Ross Co., estabeleci,
da no mesmo Pais e autorizada
a funcionar no Brasil. — Averbese o contrato de exploração.'

Preço Cr$ 120,00

.

FALGOS
Proprietária
WINTBROP PRODUCTS INC.

A VENDA T
Sedo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo

Serviço de Reembólso Postal

Licencia
SYDNEY ROSS CO.
TBE
•
Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o

contrato de exploração da marca
Maxo;t91, registrada sob número
226.1::f, constante do clichê abaixo r de propriedade de Winthrop
Products Inc., estabelecido. noa
Estado» Unidos da América, e
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The Sydney Roas Co., estabeleci- da no mesmo Pais e autorizada da no mesmo Pais e autorizalw Indústria P Comércio cie Calça.
da no mesmo Pais e autorizada a funcionar no Brasil. — Averbe- a funcionar no Brasil. — Avena- das Arco;lex S. A. — Oposição as
ae U ataoaa.to ue expluraçaaa,
a funcionar no Brasil. — Averbe- se o contrato de exploração.
termo n.o 116.988, modelo cla ut14
ae o eunuato cie exploraçao.
lidada de Borbonite S. A., inchis.
tria da Borracha.
I
Vivi S. A. Cutelaria — Oposi.
alo ao termo n.° 117.476, privile,..
go) de invençao de A B Bahco.
1 _Formatai S. A., Industria e Co.
YAXITIKAII
Proprietkia
imércio — Oposição ao terrno
IVINTEROP
PRODUCTS INC.
rropríettiria
Proprietkia
mero 134.176, modelo industrial
Licenciada
PRODUCTS INC.
WINTEROP PRODUCTS INC.
'ee
/ Bentiuoglio Marin!.
'UR SYDNEY ROSS CGT
Licenciada
Licenciada
.
Sovis S. A., Socielad Vinícola
TER SYDNEY ROSS CO,TEE SYDNEY ROSS CO4
Suzanense Industrial e Comercial_
— Oposição ao termo n.o 134.303,
modelo industrial de Carlos Rada
dad Abdalla.
Por despacho do Sr. Chefe da
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o con- Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar
trato de exploração da marca Su- Seção foi mandado averbar o
contrato de exploração da marca perin'one, registrada sob número contrato de exploração da marca
Nedran, registrada sob numero 258.748, conztante do clichê abai.
registrada sob número
Priviléeios de Invenção
231.057, constante do clichê abai- xo, de propriedade de ,Winthrop Asafen,
constante do clichê abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecida nos 273.886,
IMMO N. 117.451
Products Inc., estabelecida nos Estados Unidos da América, e ZN de propriedade de Winthrop
Estados Unidos da América, e The Sydney Ross Co., estabeleci- Products Inc., estabelecida nus
De 26 de fevereiro de 1960.
'l'he Sydney Ross Co., estabeleci- da no mesmo Pais e autorize da Estados Unidos , da América. e
Sydney
Ross
Co.,
estabeleciThe
da no mesmo Pais e autorizada a funcionar no Brasil. — AverbePrivilégio de Invenção: — Apera funcionar no Brasil. — Averbe- se o contrato de exploração.
da nu mi , mo Pais e autorizzda feiçoamentos Em Dispositivo Acoplá.
a
funcionar
rio
Brasil.
—
AI/efuse o contrato de exploração.
vil'de Máquinas de Escrever.
se u .cunbrato cie exploracãu.

NIAGRA

PLANCELO

tinam

neruerente:
Ulysses de Souza
Mello. — Sllo Paulo — Capital.
Ponlos caracteristicos.
1.°) — ,A p erteiçoamentos em dispcsitivo aclopável a máqu i nas de es.
crzver, do tipo que permite a dali.
Proprietria
/ografia
em blocos e ta l õi‘.3 encader.
WINTERCP PRODUCTS INC.
Pa'opr/ e ta:ria
nados, co mpreendendo inicialmente,
Licenciada
WINTEROP PRODUCTS
dOis pontes de fixttção do dlspositiso
Proprietaria
It
tBE SYDNEY ROSS CO.
sabre a ruiqu'na,. e caractsrinutos
Licenciada INC.
WINTEROP PRODUC TS INC.
r.)r se const i trirem de dois p inos ha.
2115 SYDRRY MSS -CO.
Licenciadarizortais ruoueadoe, dl:postes atra.
VÁS SYDNEY ROSS CO.
vessando duas abas verticais deriva.
das lateralmente de uma Vaca
r
I
- base.
- Por despacha- do Sr. Chefe da
sendo cada pino recoberto por çapa
Por, despacho do Sr. Chefe da seção foi mandado averbar o
recurvada e p rovidas de botão de co. •
Seção foi mandada averbar o coa- contrato de exploraçao da marca
ruando rotativo em cada extremida.
trate de exploraeão. da marca Lu- lavam, registrada sob número
de e sciidárins, atos,
ntopaque, registrada sob número 262.025, constante do clichê abairo
nas extremi.
OpnsiOes
dadas o postas, à uma canecá tronco
231.?44, constanta do clichê abai- xu de propriedade de Winthrop
xo, de propriedade de Winthrop Píoducts Inc.-, estabelecida por
ni ,. 1 S. A. — cônica,, de suporte, para um bloco In.
Products I nc., e-stabelecida nus Estados 'unidos da America, ç Oposição ao têrmo
99.042, pri- terno, fe'to de antena] flexível, o
Estados Unidos da América.e

SUPERINONE

ASOEN

ição de Harald
Sydney Rem; Co., estabeIoci- •
rua!, por iM
açãomp
i imtda aos dlThe Sydney Ross Co., estabeleci. The
da no mo , rOo Pais e autorizada kar Lundqvist.
,tos
botiies,
se
airstarão às Paredes
da no me mo Pais e. autorizada a funcionar no Brasil. — AverbePIO t Feri do Brasil S. A., In laterais da ratouina de escrever. —
a funcionar no Brasil. — Averbe- sa o contrato de. exploração.
chistria Comarcin — Opasitãa , Total' de 5 pontes.
se a contrato de exploração.
ao termo. nio 107.735. modêlo In- •
Mamo — Ukon.
dustrial
TPRMO N. 118.029
Esterbrook, Indústria de Canatas Ltda. — Oposição ao têrmo
De 24 de março de 1960.
no 107.735, modélo industrial de Requerente:
Bohurali Vanco — São
Mamo non,.
LAVEMA
- LUMOPAQUE
iPaulo.
General Electric Company
Oposição ao Wall° n.° 110 022 Titulo: Novo Acendedor Elétrico, '
Propriete.tria
Proprietiíria
privilégio de invenção do Noover Priviléelo de Invenção.
iINTEROP PRODUCTS INC-.
WINTEROP PRODUCTS INC.
Limited.
1—
elétrico ccvn
Licenciada
•
Eletro Indústria- Walita S. a. chama Novo acerdedor
Licenciada
1
abertae r scador
livre. cama.
NIE
SYDNEY
RS
CO.
110
735
t
—
Oposição
ao
termo
n.o
SIDNEY ROSS eu.
erizado por cormáre--nder inicial
men.
pr i vil égio de invenção do Wa tliff te
urna caixa, de qualnuer formate
Iria ima/ é disposto um par de pentes
C°:. P9nY
A.
Gavea
A
metáltcos, Com os respectivos dente
Por despacho do Sr. Chefe da Por des p acho do Sr Chefe da Oposição ao termo n.o 114 589, ,
Planos in,linados e encaixados
Seeão foi mandado averbar fl l-.1 eoh.o foi mandaria averbar o con- privilégio de invençán de Monte» eein
n t re 1
s , formando um canal de guia
catini.
Societa,
Generale
Per
L'In
contrato de exploração da marca trato de exuloro eãe da morra
para a passavin do riscador: e os
,
Chimica.
Ni •› "Tr, rezi e trPda sob número PI^ 1, reli), registrada sob número
dt ados_ pentes .estando em conexão
234840, constante do clichê
ernesto
Rothild
S.
com
-,bni
1-e# _A- ,..
. a 84, constante do clIcW,
a rêde, Uni dos ramos
xo. , de propriedade de Winthrop 272
Cumernu
u usi
xo, de propriedade de Wintbaraa tria
Ae
tendo
I
em série
Products Inc.. estabelecida nos oroducts Inc
p rivPilégio ..1. 2 s i stênc'anlerralada,
têrmo nP 114
nos
esta.bele.cida
elét rica. .- fo-mandouma re•
Esta, g na Uni4,11 Arnárica:,--- n• w -tarl eo , Uple .on da, Anierica. e invenção de Caixa. Automatica
los, de uri, circuito
elétrico aberto.
The Sydney fiou Co., estabeled- The Sydney Ross Co'., estabeleci- ,Gua.rd..a Papel.
— Total de 4 pontos.
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De 21 etc japeiír, de 1980.
Requerente: Cibeal Comercial e
Industrial do Brasil de Eletrênica e
Acesiórios Ltda.
Titulo: Novo modêlo de alto-falante de reprodução de • freoVênciaJ
agudas. — Modêlo de Utilidade.
1. — Novo modêlo de alto-talante
para reprodução de freqüências agudas, caracterizado por possuir a usual
carcassa suporte do cêne, inteira.
mente fechada e de feitio up,oximadamente igual ao do cône vibratório,
de modo a limiar entre a carcassa e
côno uma almofada de ar amortece-dor de determinadas freqüências vibratórias. — Total de 3 pontos.

TERMO N. 118.139
De 25 de março de• 1960.
Requerente; Bendix Aviation Corporation.
Local: Estados Unidos da América
do Norte.
Título; Sistema Detetor Seletor de
Faixa.
Privilégio de Invenção.
1. -- Processo que utiliza a reflexão de energia ondulatória localmente emitida de um obstáculo para obter informação referente ao obstáculo, tal como sua presença natureza
posição distância ou velocidade relativa de aproximação, caracterizado
porque' para Lelecionar uma faixa desejada de distâncias de obstáculo
dentro da qual a dita informação é
exclusivamente desejada, e freqüência da energia ondulatória local é
periódicamente alterada e sómente
áquele ou aquêles componentes, se
quaisquer, de energia recebida é re-

Abril de 1963

tido, cuja freqüência em um dado
momento corresponde a freqüência
da energia local emitida dentro de
um intervalo de tempo prescrito. —
Segue-se os pontos de 2 a 8.
TERMO N. 198.164,
De 15 de dezembro de 1958.
Plínio de Freitas. — Santa Rosa
do Viterbo. — Estado de São Paulo.
M.U. para "Novo tipo de chave de
fenda".
1. — Novo tipo de chave de fenda,
caracterizado e reivindicado pelo fato de formar um conjunto de cabo
com bocal no lugar da, ponta em
corte para' fenda e de uma série de
dentes de fenda aí encaixáveis e com
variações de .'espessura e largura do
Corte.

TÊM() N. 122.651
-De 14 de setembro de l060.

Privilégio. de Invenção.
Requerente: Carlos Jansons.
São Paulo,
Título: Motor Elétrico Que Gera
Energia Elétrica Em Si Mesmo.
Pontas característicos.
1. — Motor elétrico que Lajra energia elétrica em si mesmo, caracterizado por ter dois. rotores (ou statores) em forma de anel, cada qual
com dois enrolamentos, sendo que o
primeiro errolanfento é enrolado, de
modo que os fios passam, sómente,
sôbre os poios idênticos e originam o
fluxo magnético dentro do anel; e o
segundo enrolameptd é enrolado no
mesmo anel, mas, distribuído simetricamente, por todo o anel. — Total
de 2 pontos.

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA

VIII
X
MIN
XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXVI

•
I

1
1

1

Preço

Assunto

Tomo

Volure

Diversos Trabalhos
Reforma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
Questão Militar
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Trab. Jurídicos — Est. de Sitio
Trab. Jurídicos — Est. de Sitio
Trabalhos jurtrlicos

Impostos Interestaduais
Trabalhos Jurídicos
Discursos Parlamentares

Discursos Parlamentares
Trabalhos jurldicos
II

A

Imprensa

ARQUIVO

100.00

Volume

TOOPO

XXVII

40,00 XXVIII
400,00
XXIX
120,00
XXIX
50,00
XXIX

XXX
65,00
XXXI
80.00
120,00
XXXI
moa
120,00
250,00
XXXI
XXXII
200,00
XXXIII
120,00
120; 00 XXXIV
100,00
XL

120,00
120,00

DO

XLVI
XLVI

HI

1
rv

Discursos Parlamentares

90,00

Discursos Parlamentares .....
120,00
Réplica
120,00
Réplica
120,00
Discursos Parlamentares
130,00
Discursos Parlamentares
..... 120,00
Discursos Parlamentares
100,00
Trabalhos Jurídicos
120.00
Limites Ceará — Rio G. do Norte 120.00
Limites Ceará — Rio G. do Norte 120,00
Discursos Parlamentares
120.00
150,00
Discursos ParlamentaresDiscursos Parlamentares
' 250,00
Trabalhos Jurídicos ........
400,00
120,00
Campanha Presidencial
120,00
Campanha Presidencial

MINISTÉRIO DA \JUSTIÇA
NEGÓCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decisões.aciminrativas,
pereceres, ao6rdaos dos tribunais judiciários, legisla,.
géo, 'acompanhado de lailles1 ~Nice e aléabátleo.
• Publiatçáo

Preços Cr$ 40,00
A VENDA : •
Seção ise 'Vendas Av. Rodriguez Alves, T
.
Agência Is Ministério da Fazenda
Reendsa-0 a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação Peita de &cerdo com o art. 13. do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
1 somar o prazo de GO dias para o deferimento do'pedido. Durante &se prazo poderio apresentar suas opociçãrs ao Departamento
leadonal da Propriedade induetrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conceseão do registrem/quando
Termo n.9 571.846, de 4-1-63
Engarrafatiora e. Distribuidora de
Bebidas “Maetága” Leda.
São Paulo

Termo n.9 571.852, de 4-1-63
Indústrias Gasparian S. A.
São Paulo
A LAPÊLIC
BRASI LEI PA TODA

Termo n.° 571.857, de 4-1-63
remo n.9 á71.864. ci,e 4-1-63
Laboratór.os Branova S. A. Indústria Laboratór:os Branova S. A. indústria
Química e Farnaarutica
Química e FarmakÀ it:ca
São Paulo
.
São Paulo

`DA BAINHA

MAETIAua
lIndiAstria Braoil eira
42
Bebidas alcoólicas em geral: Cervejas,
bittez, vinhos, aguardentes, licores, apeClasse

n

•

Classe 36
Frase de propaganda

DEX. .SARPA

REL.

Classe 3
Classe •3
Preparado farmacêutico
Preparado famiacèneico
Termo n.9 571.853, de 4.-1-63
ritivos, fernet, whisky, &nunca, vermou- Comelcio de Metais "Suem:dai" Ltda.
Termo n.9 571.858. de ,4-1-63
Te mo rf, 571.865, .1, 4-1-63
'32o Paulo
th cognac. brandi, rum, vinho quina•
Laboratorl'os Branova S. A Indústria Laboratór.os Braiova S. A. Indústria
do, pipermint, gin. punch genebra» aum
Química e Farmacêutica
Qu:en:ca e Faina:mica
'SUCAMETA /1-'
nectar e suco de trutas com álcool
São Paulo
São Paulo
Termos ns. 571.847 e 5/t.848. de 4-1-63
Corby S. A. — Agro-Pecua
São Paulo
Industrial

COBU.
Indústria Bradleird
Classe 19

:Indústria Biaoil

FLUSODIC

,PNEUMORE1

Classe 5
Casse 3
Aço em bruto e parcialmente prepaPropaeaçlo faaaacê.,,,co
rado. bronze. bronze em bruto ou parClasse 3
cialmente trabalhado, bronze de inan-.
Temo n.9. 571.W:6, de 4-1-1963
Preparado taanaceatiço
ganez, bronze em pó. bronze em barra.
Libsrató:Ius
Branova S.A. Indüstr:a
rure
ou
p
ern
bronze em tio, chumbo
Química e Pa.m.aceutica
Têrmo n. 571 .859,
parcialmente preparado. cobu:to bruto
São po
ou parcia!rnente trabalhado :obre bruto Laboratór.os Branova S A. Indústria
Quim:ca e Parmaceattca
lou . parcialmente trabalhado estanho bruSão Paulo
to ou parciaitnente trabalhado, terra
LQ4:1

íR ABI OTA

bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
Para distinguir: Aves e ovos m getal, rm barra. ferro em chapa. ferro funInclusive do bicho da w la, animais dido, ferro maleável, ferro minganez.
vivos, bovinos, cavalar, caprinos, gali- terro, velho. guza em bruto sit, parcial

Classe 3
Prearado farmacêutico

Termo n.0 571.857. de 4-1-1963
mime trabalhado guza temperado. guza
náceos, ovinos e adiram
Classe 3
Laborató:ion 13ranova S.A. Indústria
Classe 42
maleável. 'lâminas de metal, lata era
Prepqrado faimaceutico
Química _ Farmatêutica
Para distinguir: Bzbidas em geral, não tolhas latão em tolhas latão em chaSão Paulo
ligas
.ne.
vergalhbes.
medicinais, alcoolicas. \cervejas. vinhos. pas. latão era
Té.cao n.9 571.860, de 4-1-63
vinhos espumantes, licores, bitters, ci- táticas. limalhas. magnesib. manganez, Laboratór.os Branova S. A. lndústrii,
dras. conhaques, cocktails cordiais, ne,. metas não trabalhados ou. parcialmenQuímica e Farmacêutica
tares alcoolicas, ruim, aguardente, kris- te trabalhados.,,metais em massa meSão Paulo .
tais
estampados.
'metais
para,
solda.
che, gin, vermouth, fernet; kummel
niguel,
ouro.
paládio
platina
poeira
whisky, brandy e vinhos d efrutas
de zinco, prata, soldas. tungsterno
alcoolicas
Classe 3
e zinco
Prearado farmacêutico
Termo n.9 571.849, le 4.1-63
Classe 3
Termo n.9 571.854, . de 4-1-63
ron-fecçõra New Magazine Ltda.
Termo n.° 571.358, de . 4-1-1963
Preparado farinacê.l'ieo
Confecções New Magazine Ltda.
São Paulo .
Laboratórios Branova S.A. Indústria
São Paulo
Química e Farmacêutica
Termo n.9 571.861, da 4-1-63
LINHA E CONOMICA RIVO
São Paulo
Laboratór.os
Branova
S.
A.
Indústria
LINHA BOUTIQUE RIVO
Quimiea e Farmacêutica
São Paulo
Classes: 23 e 35
Classes: 36 e 23
Expressão de propaga ida
.8xpressão de propagarda
Termo n.9 571.855, ie 4-1 63
Classe 3
Termo n.9 571.850, ip 1-1-63
Indústria e Comércio Eraamet Ltda.
Prearado farinaceutice,
Weston S. A. Produtos :Urnentícins
São
Paulo
Rio Grande do Norte
Classe 3
Termo n.° 571.859. de 4-1-1963
Preparado farmacêutico
Laborató-ios Branova S.A. Indústria
'INIOSTRIA 11 CGd2RCI9
Quimica e Farmacêutica
Termo n.9 571.862 de 4-1-63
EROAUET LTDA.
São Paulo
Laboratór.os Branova S. A. Indústria
Química e Farmacêutica
Nccae Comercial
São Paulo
Têrmo n.° 571.856. rk 4-1-63
Laboratór:os Branova S. A. Indústria
Classe 41
Química e Farmacêutica
Sinal de Propaganda
São Paulo
Classe
3
Termo n.° 571.851, .le 4-1-63
Classe 3
Prearado farmacêutico
Habitat Ed'ttOra Ltda,
Preparado farmaceulco
--r
•
3ão Paulo
Termo n.9 571.870. de 4-1-1963
Termo n. 571.863, de 4-1-63
Laboratório Keto-Wemaco,Ltda.
Laboratór:os Branova S. A. Indústria
FERRO E AÇO
São Paulo
Química e Farmacêutica
São Paulo
Classe 32
Almananues, anuários, álbuns 'moresaos. ca ptares, catálogos, jornais nadop ais e estrangeiros. publicações impressas revistas. Propaganda em rádio,
Classe 3
televisão, jornais, programas radi&Ôni:
• Classe 3
Classe 3
?reparado Nrrnaceutico
Preparado farmacêutico
Preparada farmacêutico
cos; . peças teatrais e cinematográficas

ORTOBASE

SS

INTERIOR'
.4.
\i
ORL

WE STON

'

ANGIOBASINE

•FLUNATEK

RAUPASEDINE

GLUTAR1N1
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Termo n. 9 571.871, de 4-1-1963
Laboratório Keto-Wemaco Ltda,
São Paulo

rem

e

ITA

Termo n.. 57,1 .879, de 4-1-1963
RcberVal Silva j Cia.
Santa Catarina
Tog ibi_AS Püin Chil¥i‘

VIANA PLAST

Noa kiS
Classe 3
-Preparado farmacêutico
Termo n.° 571.872, de 4-1-1963
znaEnsénu"MI CMF.. CMF..11 ET
São Paulo

}Indústria Brasileira
APROVADO Pf'S.

$ot N•

MIM PE S P FiLzERVAL S...
ab Farm A.uliv.hra

!lei Sio) .krge * • Eloriniwol

(C1

$ta
ii...u.An4

OUEBE
Classe 3'
Preparado farMacêuticG
Termo n.° 571.874, de 4-1-1963
Ilelbra S.A. Indústria Farmacêutica
São Paulo
,PRORROGAÇA0

BIOGELATI
Classe 3
Preparado farmacêutico
Terno n.9 571.875, de 4-111963
Laboratório Sintofarma Ltda.
São Paulo

RUBROSTENIL

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
como laxativo e purgativo
Termo n.9 571.880, de' 4-1-1963
Khautz S.A. Drogaria e Laboratório
Rio Grande do Sul

C I. C A T-11 I7.Ü

PRORROGAÇÃO
Classe 3
Um preparado farmacêutico inidcado no
tratamento das infecções em geral
Termo n.° 571 .881, ae 4-1-1963
Khautz S.A. Drogaria e Laboratório
Rio Grande do Sul
'
•

C HM 0-ROCAL
_ ••nn••nn•nn••~•~

• Classe 3
Preparado farmacêuticci

PRORROGAÇÃO

Temo n.9 571.876, de " 4-1-1963
Indústria de Representação Cor Rui
Sociedade. Anônima
Sant aCatarina

•
Classe 3
Um preparado faimacêutico indicado
• como tonice reconstituinte
Termo n.° 571 .882, de 4-1-1963
Kodak Brasileira Cámércio e Indústria
Limitada
São Paulo

• KODAPAK
PRORROGACÃO
Classe 8
Aparelhos de refrigeração
Termo n.° 571.877. de 4-1-1963
Comercial Industrial Brasileira Ltda.
Codibras
Pernambuco

Codibras
Classes: 11, 18 e 49
Insígnia
Termo n.9 571 .878, de 4-1-1963
Souza, Oliveira Comércio S.A.
Pernambuco

Classe 8
Filmes fotográficos em rõlos

nua on.9 571.883, de 9-1-1963
Kodak Brasileira Comércio e Indústria
Limitada
São Paulo,

INSTAMATIC
Classe 8
Câmaras ou, máquinas fotográficas, suportes de flash, estojos ara o transporte
de c.fmayas ou máquinas, e aprestos
fotográficos contendo uma câmara ou
máquina e acessórios para a mesma
Termo n.9 571 .884, de 4.1-1963
Química - Farmaêêutica Gaspar Viana
Sociedade Anónima
Ceará

:VIANA - SET
Indústria Brasileira

Termo n.° 571.885, de 4-1-1963
Tênno n.° 571.897._ de 4-1-1963
Química Farmacêutica Gaspar Viana Norplastico S.A. Indústria e Comércio
Sociedade Anônima
Pernambuco
Ceará

Indústria Brasileira

Classe 10
Ect uipos para aplicações de soluções
Classe 41
, parenterais, sangue, p lasma e vara
Balas, bombons, bolachas, biscoitos e
colheita cle sangue
massas eltmenticias

Classe 10
Equipos para aplicações de soluções
parenterais, sangue, p lasma e para
colheita de sangue

Nor p iastico S/A
asma e Comédia,
Note Comercial

Termo n.° 571 .898, de 4-1-1963
Santo Vaz Pinto •
Rio Grande do Sul

Termo n.° 571.886, de 4-1-1963
Química Farmacêutica Gaspar Viana
Sociedade Anônima
Ceará

,VIANAEQUIPO
Indústria Brasileira
Classe 10
Equipas para aplicações de soluções
parenterais, sangue, p lasma e para
dolheita de sangue
Termos as, 571.887 à 571.889, de
4-1-1963
Société Rhodiaceta .
França

Rhortella
Classe 22
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
571.892, de
Termos ris. 571.890
4-1-1963
Société Rhodiaceta
França

•Rhonelly •
Classe 36
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe
Classe 22
Artigos da classe
Termos as. 571.893 à 571.895, de
-4.,1-1963

Classe 45
Sementes e mudas para a agricultura
horticultura e floricultura, flores
naturais
Termo n:9 571.899, de 4-1-1963_
Cafeeira Londrina Santos Ltda.
Parawt
•

Caleeka Lonorina/Santos
Classes: 33 e 41
Titulo
Termo n.9 572.900, de 4-1-1963
Garben
Comércio e Indústria
Limitada

,GARBEP
Indústria Brasileiri
Classe 41
Ingredientes de alimentos. Essências
alimentícias
Termo n.9 572.901, de 4-1-1963
Sociedade Comercial "Radioso" Ltda.
Paran

Comercial' Raios

Soélété Rhocilaceta

França

Rhonello
Classe 22 s'
, Artigos da classe
Classe 23
Artigos da 'classe
Classe 36
Artigos da classe
Termo n. 9 571 .896. de 4-1-1963
Comercial Oeste Paraná Ltda
. 'Copal"
Paraná

"COPAL"
Classes: 8, 11, 12, 23 e 36
Titulo

gasseT:lo
itu8e
Termo n.°. 572.902, de 4-1-1963
S . A . Rádio Tupi
Guanabara

GRANDE litATRO
Classe 32
• Insígnia
Termo n.° 572.903, de 4-1-1963'
S .A. Rádio Tupi
Guanabara

SESSÃO DAS CINCO
Classe 32
Insígnia

6luarta-feira'
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Termo n.° 572.911, de 4-1-1963
'Laboratórios Baldacci S .A.
São Paulo

:Termo n. 9 572.904, de 4-1-1963
Oceano S.A. .— Importação e
Exportação
São Paulo

PRORROGAÇÃO
_

bIBROMOTIRINA,
Endúst ria Brasileira
Classe 41
• Artigos da classe

INDUSTRIA BRASILEIRA/

Termo n.9 572.905, de 4-1-1963
Grão de Ouro S.A. .-- Indüstria e
Comércio
São Paulo

Classe 3
Artigos da classe
Tendo n.9 5/2.912, 'Ir 4-1-63
D. Brandão 6 Cia •
•
Pernambuco

tira° de Ouro

'PRORROGAÇÃO'

Indústria Brasileira, -
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Têrmo n.° 572.916, de 4-1-1963
Laboratório Tôrres S :A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

ISOTONUS
INDUSTRIA BRASILEIRN
Termo n.° 572.917, de 4-1-1963
Laboratório Tôrres S.A .
São Paulo

PRORROGAÇÃO,

1 FEKTON
LABORATORIO TORRES S/A.'

Classe 41
Artigos da classe

‘T R iPT PIO

Termo n.° 572.907, de 4-1-1963
Turbil S.A. — Serviços Técnicos
Econômicos e Industriais
Guanabara

INDUSTRI4 BRASILEIRA

_
VURBIL S. A.- Serviyià
\Técnicos EciSnomico_s_,'
e Industriais

(Seção III)

Classe 3
Artigos da classe
Tênno n.9 572.913, de 4-1-1963
Bristol S.A.
Laborterápica
iria Química e Farmacêutica
São Paulo

Nome Comercial
Termo n. 9 572.908, de 4-1-1963
João Diniz de Rezende
Sergipe
, PRORROGAÇÃO

TUPAN
ÍNDUSTR IA- BRASILEIRA

Classe 2
Artigos da classe
Termo a.' 572.909, de 4-14963
Farmácia e Laboratório Homeoterápico
Sociedade Anônima
São Paulo

D. BUNDÃO

&nate -

a cri.

Po:1~6km

Classe 3
Artigos da classe
Termo n.9 572.914, de 4-1-1963
Bristol S.A. IndúsLaborterápica
tria Química e Farmacêutica
São Paulo

PRORROGAÇÃO

OtaRMáráz

Classe 48
Artigos da Classe
Termo n.9 572.910, de 4-1-1963
Sociedade Farmacêutica Virmona Ltda.
• São Paulo

CORIZAN
- Para arraiwnenro da coriza Es-v:-..tr.ót:tasferlas do natiz e garganta
PROLUFPRMA

Temo n.° 572.923; de 4-1-63
Sodinco — Sociedade de Desenvolvimento Industrial e Comerciai Ltda.
Guanabara

SODINCO - Sociedade'
de Desenvolvimento
Industrial e Comercial Uai
Nome Comercial

Termo n.4 572.924, de 4-1-63
Sodineo — Sociedade de Desenvolvimento Industrial e Comerc.al Ltda.
Termo n. 572.918, de 4-1-63
Guanabara
Saga S. A. Administra,ão e Partid..
pações
Guanabara

Nova Gomaliiia

Ii CO
,

Industria brasileira

Classe 16
M•veriais para construção e acidra° de
préd:os e estradas, assim discriminados:
azulejos, blocos, caixilhos, cantoneiras,
Termo n.° 572.919, de 4-1-63
,, cimento, esquadrias. impermea.
Saga S. A. Administração e Partici- chapa
biliz-” ,res, isolantes, Janelas, ladrilhos.
pações
lane, molduras, pisos, portas rebocos.
Guanabara
revest.mentos, telhas e tijolos para
construções
Classe 48
Artigos da classe

Gornahna
indústria

Brasileira::

Classe 48
Artigos da classe
Termo n.9 572.920, ae 4-1-63
Terraplanagem Norte Sul Ltda.
Gne---tiara
,als,P LEN

40

((`

Têtrno n.9 572.925, de 4-.1-63
Sodinco — Sociedade de Desenvolvimento Industrial e Comemal Ltda.
Guanabara

SO C
c.;iasse 3.)
Insígnia
Termo n.° 572.926, de 4-1-63
Haerno Derivadas S. A. Produtos
Farmacêuticas
Guanabar--

mire.

- Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 572.915, de 4-1-1963
Bristol S.A. IndúsLaborterápica
tria Química e Farmacêutica
São Paulo

Indústria Brasileira',
Classe 3
Classe 16 •
Insígnia
Termo n.' 572.921, de 4,-1-63
A. P. — Assessorarnento Promocional
, e PI illicidade Ltda.
Guanabara

SPIROFUGO
/rad ostersorsonwo pramclonsi paálkixt4
CIO MIO

— 540 PAULO

Classe 3
Artigos da "Classe

Classe 3
Artigos da classe

do"-

PRORROGAÇÃO
.PRORROGACÃO

indústria Brasileira

Classe 3
Artigos da classe

, PRORROGAÇÃO

COSIA

Propiozina

CÃO PAULO -

"NDUSTRIA BRASILEIRA

PRORROGAÇÃO

Termo n,° 572.922, de 4-4-63
Laboratórios Biosintética S. A.
Sac. Paulc

Classe 3
Artigos da classe

Um produto farmaceut:co medicinal in-

dicado como medicação anil-anêmica
Termo n.9 572.927, de 4-1-63
Haemo Derivados S. A. Produtos

nrmaceuticos
Guanabara

Watut-7~
INDUSTRIA BRASILEIRA

Programação, orientação e . execução de
trabalhos de promoção çomercial e inClasse 3
dustrial, relações públicas, assessora- Um produto farmacêutico medicinal
itui
mento,- propaganda e publicidade
dicado nas danes
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batedeiras, condensadores, -comutadores,
Termo a° 572.941, 3e 4.1.63 Termo a° 572.947. de 4..4-.63 r
campainhas -elétricas, chuveiros elétri- Indústria e Comércio de Roupas Ongon
indústria de Bebidas Notável Ltda.
Ltda.
cos,.coqueteleiras, discos gravados, esRio de janeiro
Guanabara
tufas, enceradeiras, expremedsics elétricos, tornos elétricos, ferros ejétricos
engomar e passar, fios, fonogra ços foN t; T A V E L Á
gareiros elétricos. fervedores, formas
elétricas, máquinas fotograficas. geladeiClasse 43
ras, garratas térmicas. liquiditicadores
Refrescos de frutas, águas naturais e
Indústria Brasileira
elétricos, microfones, refletores reióciios
artificiais, guaranás. e retsigerantes à
Nccae Comerciai
regadores automáticos, resistências eleClasse 2
base de frutas
Desinfetante, inseticidas, carrapat:cidas, tricas, radio conjugado ou não com toTermo
n.°
572.942,
de
4-1.63
Termo n.° 572.948, k 4-1.63
nogratos, panelas elétricas soquztes
fungicidas
Bhering,-Companhia S. A.
Indústria de Bebidas Notável Ltda. (
sorveteiras, sereias de alarme. transferGuanabara
Termo n.° 572.929, de 4-1-63
Rio de janeiro
u,aciores, telefones, termons-'s-Os, teleF. Nascimento G Cia. Ltda.
visores, v-à1vu1as, ventiladores
Guanabara
perfilados e eletrodos
Termo n.° 572.928, de 4-1-63
.3. R. de A'ineicla Perfumes Ltda.
Guanabara

s.
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Termo n.° 572.934, de 4-1-63
Euridice Peduppa Cia. Adumai:g:adora
de Bens
Pernambuco

Pedulia -

•

•141TRA.
••• ••, • ...... ••••
, t .sCimticu ekt,. i11.78
...,
.4•../1
1 .... No. e,.. • . 1+. O
.. .1,... ()1.f. 1.1,.0 <••• itt
%... ••••,••
I r•le......•••••,•` ^.. ".
. T.... , .....P.

1
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Classe 2
Inseticida
Termo n.° 572.930, le 4-1-63
Petroquimica do Beasii Ltda.
Guanabara

Nome Comercial _
Termo ri.' 572.936, de 4-1-63
Novatec S. A. Materiais de Construção
Guanabara

NIOVATEC S. A. IIVIV2r,

Termo n.° 572.937, de 4-1-63
Cooperativa Bancária de Niterói e
São Gonçalo Ltda.
Rio de janeiro

Termo o.° 572 .931, de 4-1-63
Petroquímica do Brasil Ltda.
Guanabara

_
t °operativa Bancari
do Ntteroi e_São Gonçalo Lirk:

Classe 3
Produto farmaceuticó
•

Classe 41
.Titulo

Termo n.° 572.932, de 4-1-63 Visira, Marangno
Cia. Ltda.
Paraná

Tezmo n.° 572.938, de 4-1-62
Ernpreza de Mineração Itapaca Ltda.
(Emil)
Rio de janeir.

SAN REMO

%preza de Mineração
itaDuca Ltda. ( EMIL )

Classes: 13, 35, 36 e n18
Titulo de Estabelecuncnto
• Termo n. 572.33, de 4-1-63
Miura Modas Ltda.
.
Guanabara

Termo n.° 572.949, 3c 4-1-63
Indústria de Bebidas Notável Ltda.
Rio de janeira

CATS CL01301

BOM ATE A VITIMA COTA

RPEBOÇ

I

S lTaRsslel44/32PASILOR4
PIOU C

Classe 41
Expressão de propaçanda
Terra° n.° 572.944. ae 4-1-63
Indústria de Bebidas Notável Ltda.
Rio de janeira

PRORROGACiter,

filéqu e.

Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.° 572.945, de 4-1-63
Indústria de Bebidas Notável Ltda.
Rio de janeiro
fERMEI.H0 AMARELO

Aguardente de cana
Termo a° 572.950, eis 4-1-63
Indústria de-Bebidas N ,mável Ltda.
Rio de janeiro

VEIRÉINUFF
Classe 42
Aguardente de cana, de uva, vinhos
compostos, vinho de uva, de cana, de
laranja, de genipapo, liccees. uisque,
gin, kumel, cervejas. bebidas compostas
alcoólicas
Termo n° 572.956, de 7-1-1963
Adolfo Otto Fulber
Rio Grande do Sul

Nome Comercial

•

Termo n.• 572.939, de 4..1-63
Névio Macedo Propaganda Ltda.
• Guanabara.

I\
Classes: 35 e 36
Titulo de Estabelecimento

SAFO DA ONÇA

Termo n.°. 572.935. de '4A-33
São Paulo

Indústria Brasileira

Termo n.° 572.943, de 4-1-63
Blicring, Companhia S. A.
Guanabara

De CrITFP.M;AO

Classe 16
Insígnia

---

ALEX

Classe 41
Chocolate, cacau, canela e pimenta

PRORROGAÇÃO

•

Classe 3
Produto farmacêutico

Classe 42
Aguardente, anizete, aperitivos, baga...
ceira, batidas, bitter, bra.sav. cachaça,
cervejas, champanhe, conha.;ues, extrato_de malte fermentado, feraers gniebra,
gin, kirscis konmel, licores, rum, vinhos, vodca

Classe 32
Artigos da classe
• Termo ri.' 572.940, 3-: 4-1-63
Indtistria e Comércio de Rciapas Oregon
Ltda.
1K
Guanabara

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e eletrônicos, aparelhos 1P utilidades domésticas, acumuladores, para
fr'geração, aspiradores de oó auuccedores, aparelhos dr ar refriserado, aparelhos de luz fluorescents e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias, balcões frigorificas, balanças,

°REGO!!
-INDÚSTRIA BRASILEIRA
•• Classe 36

Artigos'da dam

BRANCO

VERISIELL...
n..iasse 26
Titulo

Classe 92
Aguardente composta
Termo n.9 572.946 ie„ 4-1-63
Indústrm d. Bebidas Ncsável Ltda.
Taneins

Termo ri' 572.957, d'e 7-1-1963
Servas Comércio e Representações Limitada
Estado da Guanabara

MIRAGEM E
-;itfOlISTRIA INASILEIR4,-;
Classe 42
Aguardente de Calle

SERVAS COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES LTDA.

."1

Nome Comercial.
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Térino n9 572.958, de 7-1-1963
Servas Comércio e Representações
Limitada
Estado da Guanabara

Têrmo n° 572.967, de 7-1-1963
P. de Azevedo Monteiro
Estado do Rio de aJneiro

PRIMAR

SERVAS

INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA Classe 6

Classe 45
Artigos da classe

Artigos da classe

e

Têm)
572.959, de 7-1-1963
Servas Comércio e Representações
Limitada
Estado da Guanabara
Classe 8
Artigos da classe
Têrmo n° 572.960, de 7-1-1963
Servas Comércio e Representações
Limitada
Estado da Guanabara
Classe 50
Artigos da classe

Térino n° 572.968, de 7-1-1963
Arcovex Refrigeração. Limitada
Estddo da Guanabara _

ARCO VEX
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
Térmo n° 572.969, de 7-1-1963
American Cynaraid Company
Estados Unidos da América

Térmo n° 572.961, de 7-1-1963
Consrtutora Pavestzada S. A.
Estado da Guanabara

Têrma n° 572.973, de 7-1-1963
Simca do Brasil S. A. Industrial de
Motores, Caminhões e Automóveis
Minas Gerais

CONSTRUTORA
PAVESTRADA S. A.
•

Têrmo n° 572.962, de 7-1-1963
Construtora Pavestrada S. A.
Estado da Guanabara

PAVESTRAD,A
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 25
'Artigos da classe

Tèrino n° 572.963, de 7-1-1963
Aboud Gabriel

Astado da .Guanabara

REI .

_
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 28
Artigos da classe
" """"favmo n° 572.964. de 7-1-1963
Aboud Gabriel
- Estado da Guanabara

REI DOS PLÁSTICOS
Classe 28
Título
rermo n° 572.965, de 7-1-1963
&nage e Posto Tupira Liinttada
Estado da Guanabara

ORAGE E PÔSTO.
' TU PIRA
Classes: 33 -- 47
Titulo
'termo n° ' 572.966, de 7-1-1963
Gifts Curiosidades Limitada
Estado da Guanabara -

GIFTS

. 41Maderr~ 4.)

nulo

Têrmo n° 572.972, de 7-1-1963
,Fábrica de Inseticidas Agromenka
Limitada
São Paulo
Classe 2
Substâncias e preparações quimicas
usadas' na agricultura, à saber: adubos,
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agricolas, bactericidas, ceras
para enxertos, cianamide de , Cálcio
como adubo para o solo, detumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas "ara
adubos, essências para exterminar :atinais e plantas dattnhas, extratos de
quassia para fins horticolas, WrtilIzantes para o solo, formicida, guano, irise.
tittigos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para arstruir insetos, hervas e plantas danitums, sais para fins agrícolas, sais para
tins laorticolas, substâncias quinacas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra e vermina,
venenos para insetos e visgos
contra lagartas

SINCROT3TAL
Brasileira;

', Indiletria
Classe 10
Para distinguir: Instrumentos, máquinas,
aparelhos e petrechos para a medicina,
a arte dentária, a cirurgia e a higiêne,
exceto os incluídos na classe 34; máquinas, aparelhos e instalações hospitalares, de expurgo e fins análogos exceto
móveis da classe 40
Tèrmo n° 572.970, de 7-1-1963
Metro-Goldwyn-IVIayer Inc.

Estados Unidos da América

Classe 6
Para distinguir: Aceleradores, alternado.,
res, anéis de pistão, anéis de esferas
para rolamentos, ané.it de óleos para facilitar o arranque dos motores, autolubrificadores, aparelhos para aperfeiçoar
a mistura de combustíveis de motores
a explosão, anéis de segmento,. bielas,
bambas de ar comprimido, bombas lubri,
ficantes, bombas de circulação bombas
de combustíveis para motores, móveis,
bronzinas blocos de motores cabeçotes
cabeçotes do cilindro cilindros compressores carburadores, cãmb:os, carter

Abril de 1963 1371
paar motores, virabrequins, velas de
igni¡ão para motores, ventoinhas, v41valas; válvulas de aspiração
Térmo n° 572.974, de 7-1-1963.Simca do Brasil S. A. Industrial de.•
Motores, Caminhões e Automóveis
Minas Gerais
Classe 7

Máquinas e' utens.lios para serem asados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos tneé
nicos e enipilhadores . combinados
arrancadores mecânicos para agricuttu-ra. batedeiras para cereais. bombas
para adubar, ceifacieiras; carpideams,
ceifados para affoz, charruas para agiaculu tura , cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esma gadores rara . a agricultura, escarri ti ca dores, enchovadeiras, lacas para máquinas agricolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras paia
agricultura, máquinas insetifugas.
quinsa vaporizadoras. máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de serra,
máquinas per furadoras para a agricultura, máquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear. para sulfatar, . de tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para C0111Cr
algodão. para colher cereais, máqumaa
amassadoras para fins agricolas. de
cortar árvores, para espalhar, para . capinar, máquinas combinadas para retnear e culturar, de desbanar, para enstlar. máquinas e moinhos para fa rra- _
gens, máquinas toscadoras, orden ¡dores mecânicos, raladores mecânicos rolos compressores para - agricui...ra.
sachadeiras, serneadeiras. segadeira.,
socadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
• máquinas agrícolas•

de embreagem, carter- do motor, comTérmo n° 572.975, de 7-1-1963 tadores, cubos de placas de embreagem. Sinica do Brasil S. A. Industrial de
culatras de cilindros, camisas para cilinMotores, Caminhões e Automóveis
Classe 8
dros, camisas para cilindros e trilhos,
Minas Gerais
Para custinguir: Película scinematográ- caixas de lubrificação, diferencial, disClasse 21
ficas
tribuidores de gasolina, diafragma. (lis- Par adistinguir: Instalações elétricas ea
positivos de 'arranque, dínamos, dispo- artigos eletricos e aparelhos eletrônicos
Termo n° 572.971, de 7-1-1963
sitivos de ignição elétrica para motores, para veículos: acumuladores, antena i;
Fábrica de Insetieldas Agromenka
embreagens, enbreagrns, engrenagens baterias, bobinas, chaves elétricas, chaLimitada
para mancais, engrenagens de cremalheieadadores, chassis,
São Paulo
ras, eixos de comando, direção e imas- ves automáticas, co,
missão, elevadores hidráulicas engrena- chicotes para automóveis, dínamos, congens multiplicadores, engrenagens de densadores, farois, faroletes, filtros para
O Xs
parafusos sem fim, engrenagens de dis- motores, fios para eletricidade e fios
BRASILEIRA:
tribuição, filtros de óleo, gazeificado- terra, holofotes para automóveis, interres de 'líquidos coml.lustiveis, engrena- ruptoies, isoladores, limpadores de pa.
gens para eixos de comando das vál- rabrisas, luzes trazeiras para veículos,
Classe 2
Substancias e preparações químicas vulas e para eixos de manivelas, gera- lampadas, lanternas, pilhas secas, patusadas na agricultura, à saber: adubos. dores de eletricidade, juntas universais nels de carros, rádios, relays, refletores
adubos artificiais para o solo, álcalis para condutos dágua; de máquinas e sinaleiros, sereias, soquetes. tomadas,
para fins agricolas, bactericidas, ceras motores, injetores para carburadores, transformadores, terminais para baterias,
-rálvalas, velas para Siltros
para enxertos clanamide de cálcio lubrificadores centrifuaps, mecanismos
como adubo para o solo, defumadores. Impulsionador do diferencial, motores
Termo n° '572.976. de 7-1-1963
desinfetantes usados na agricultura e de combustão, multiplicadores, molas de Simca do Brasil S. A. Industrial de
válvulas,
motores,
mancais
de
rolete,
na horticultura, t scórias básicas para
Motores, Caminhões e Automóveis
adubos, essências para exterminar ani- molas, macacos de roscas, de parafusos
Minas Gerais
e
hidráulicos,
magnetos
de
ignição,
magmais e plantas daninhas, extratos de
Cltsse 11
quassia para fine hortícolas, fertilizan- netos para motores, motores a explo- Fer.agens em geral: Arpões, ancinho,
são,
a
combustão
interna
e
elétrica,
pi
tes para o solo, formicida, guano, mse-nhões,platidorvícus,peai arrebites, argolas, arruelas, abridores de
tlfugos, massas para enxertos, pastilhas
lateas armações de metal arames lisos e
de
alavancas
de
enbreagetn,
planetapara destruirainsetos, preparações tura
farpados, arpões de carregar, arames
rias
de
parafusos
sem
fim
e
de
rodas,
preservar o solo, preparações para Jes.
pistões de motor, aparelhos de consumo metálicos, bola de aço, almotolias. catruir insetos, hervas e plantas dani- de gasolina, ressaltos repulsionadores deados correntes chaves, cremones cainhas, saia para fins agricolas, sais para de rolamentos de rolos, rolamentos, re- xas dt metal para portões, colunas, cafins hort1colas, substâncias químicas dutores satélites, silenciosos, segmentos nos de metal, cabeçotes, carreetollhas,
para destruir insetos, hervas e plantas de pistão, engrenagens e parafusos sem cabos de metal, chuveiros comuns, cridaninhas, venenos contra e vermina, fim, eparadores de graxas, óleos e cl.. vos, .cruzetas, curvas, catracas, chamivásnenOs para insetos e vigio&
lindro, tucbos de válvulas, tubos con- nés, de metal campainhas caixas dágua
contra lagartas
dutores flexiveis de gasolina, válvulas para aparelhos sanitários, estacas, Pe"
1,1E/140 PtCTuRES COR'PoRATiom
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fechaduras, chapas. centro de / sa de tanate. mel e melado, mate, criaisas para mingaus, molhos moluscos.
mesa, distintivos dobradiças, rteras
iturchos. extensões. ferragens para apa- mostrda, mortadela: nós amuada, nolekhos de bidês lacas, canos, fivelas. Ja- zes; óleos comestiveis, o.stras, ovas;
mbos para malas e pastas, -iechos de se- pães, paios. pralinés, pimenta, pós para
pickles. peixes, presuutos, pabalança para portas e janelas. ferrolhos,
•ferrolhos, ferragens para aparelhos de tês, e petit-om pastilhas. armas. pudins:
- .bidés. frisou ganchos.- guarnições de queijos, rações balanceadas para anis
metal para banheiros e bidês. g imai- mais, requeUes, sal, saga. sardinhas.
'çties de metal, ganchos para quadros. sanduíches, salsichas sairnea sapas engrampos para emendas de correias, latadas, sorve:as, sucos de -ornam e de
guarnições de metal para máquinas, grca trutas; torradas, tapioca, tâmaras.
- tas. grampos para andaimes. curvas
refórço. grelhas, ladrões tetras e nú' TIOUROGATkr
meros de metal, luvas para bambae dáASSOCIADAS
sua monas, marretas. malhos. matriIncblet ri a Brasil ei
zes. martelos, molas para portas, telas
'metálicas. tubos de metal, maçanetas', rim. tremoços, tortas, tortas para alimachadinhas, molas de vhe e vem, mo- mento de animais e aves. torrões, toucilas para cadeiras giratórias. matraca,
cinhoz vinagre
porta-toalhas, presilhas .para malas e
Termo n* 572.979, de 7-1-1963
pasts, pregos. prafusos. porcas, °luchavas, rotetores para calçados, placas. Lucerna Sociedad de Responsabilidad
postes de metal, pilares pequenos, ponLimitada
Argentina
teiras, roldanas, ralos para pias, raspadeiras, sacarrolhas, sifões, suportes, rosetas, tenazes, tetas de aramo. mamaras,
.CitA,TITAS
trilhos para portas de correr, torneiras.
Classe 36
trincos, tanques de metal, trilhas para
elevadores, tubos, tubos conduite, tubos Para distinguir: Calçados em geral: alencanamentos tranquetas, Tubos de aço percatas, botas, botinas, chinelos, gasaldados sem costura, uniões, tubos de lochas, polainas, perneiras, sancialias, sapatos, tamancos, sapatos desportivos
metal e inos
l eprenas

•
•

s

• Termo n° 572.977, de 7-1-1963
Simca do Brasil S. A. Industrial de
.Motores, Caminhões e Automóveis
Minas Gerais
Classe 21
Para distinguir: Veículos r suas partes integrantes: Automóveis e auto-ca.
pinhões, amortecedores, alavancas de
câmbio, breques, braços para veículos.
caminhonetes, ambulâncias, caminhões.
carros-tratores, .carros-berços, carrostanques, carros-irrigadore s, carrocrelas,
chassis, chapas circulares para veículos,
cubos de veiculas, corrediços de veículos, direção. destiam leiras, estribas.
engates para carros, eixos de direção,
freios fronteiras para velcubs, molas
manivelas, ônibus. para-cho ques, paralamas, para-brisas, pedais, pantaas, raios
para veículos, reboques, radiadores para
veículos. rodas para veículos, tirantes
para veículos, varetas de controle do
afogador e acelerador, troleibus, varaes
de carros, carretas
Termo n° 572.978, de i-1-1963
Fazendas Associadas S. A.
São Paulo
• 'Classe 41
•
Alcachofras,.
aletria,
alho.,
aspargos,
aaucar, alimentos para araraa:s, amido.
ame ndoim,ameixas, amêmlnas. ararmao
,arroz.,,-atum. áveia, avelãs, azeite, azeitonas: banna, batalham ba saraa. balas
biscoitos bombons, bolachas. baunilha:
cate em pá e era grão, :amarão, canela
em pau e em pb, cacau carnes, chá,
caramelos, cMucolates. ram leítoa mavo.
étream. cominho, armas de leite. ,.-remes
atina utiems c:occm ?s„ compotas, canaica. coalhadas, castanha cebola condi_mentos paro aliara aos colorantes,
'chouriços, dend& doces, doces ae frutas espinafre, essências alimentares. empadas, ervilhas, ennwas. extrato 4.:
mate, farinhas alinsenticias.. favas. lêcolas, flocos, farelo, fermentos . legam
figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas: glicose, goma de - masc am 9 ar
de Mico gelatina.-duras.gnlo&it
goiabada, • geléiasa berva dance. frema
mate, hortaliças, lagostas. singum, salte
condensado. leite em pó. kaurnes Cal
conserv a, lentilhas, ~iça. 'ouro: mas.
tas alimenticiam- mariscos. manteiga.
ertarstarinm. marmelada. =acara*. Ma'

Termo n° 572.980, de 74-1963
Lama. Laminação e Artefatos de
Metais S. A.
São Paulo
ALI)

Classe 32
Para distinguir: Revistas
Termo n" 572.981, de 7-1-1963
Miguel Ribeiro jacob
São Paulo

em bruto, penugem, polpa de madeira,.

Tann° n° 572.982, de 7-1-1963
Algodoeira Reinhart Limitada
São Pauk

'Ç-R Siri 11,A R t'
Classe
Algodão bruto. preparado, areias, impila. asbestos as talto era bruto. azrviiite,

betume em bruto ou parcialmente trabalhado. borracha bruta para aso na wa
dilstria. recuperada co refugos. U-eut
cabelos em bruta cana de açúcar on
ela India. cachaça, cascas de vegetas
em bruto co parcialmente preparais*.
ceras oara fins 'industriais, corbintha.
corantes não minerais, para indústria.
cortiça sZI3 bruto, crina cliateinite em
bruto, enaofre em - bastões. espessamea
vegetais. estealite. esmiolas, fibras em
bruto. para indastria, gelo, gesso, gansa
para aso na indústria. gordura para
aso na Indústria, grafite, granito et
brnto, guaraná em bruto, guta-peraaa
para aso na indastria, hervas ens bnito
luta em bruto. lãs em bruto. lãs de
rscória. linho basto ou parcialmente preparado. madeirsa em bruto. malte • rarMalmente preparado marfim em bruto,
minérios em bruto. &tina, Meca essências. óleos de linhaça em bruto. assas
em bruto ou parcialmente trabalhados
paina' em bruto ou parda/manta prepa
rada, pahifina, pedras calcareas em ona
to. pedras Pretiosas em bruna pasma

Termo a' 572.990. de 7-1-1963

residuos vegetais, resinas, sebo para "Distaibrás" Distribuidora Brasileira
fins industriais, seda natural ou artifiCalçados Limitada
•
cial eia bruto. sementes para fins IndusSão Paulo
•
triais

dg

Termo n° 572.983, de 74-1963
Algodoeira Reinhart Limitada
São Paulo
Classe 36
Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, fios Para distinguir: Alperreatas, botas, boda
de linho, canhamo e juta, fios de seda nas, chinelos, galochas, sapatos, Banda.
lias e sapatos desportivos
naturab, rayon e fios de lã para tecela.
gem, para bordar, para costura, tricoTénia°
572.991, de 7-1-1963
tagem e para crochet, fio rilasticos e Chafaris, Artes e Presentes Limitada
fios inspermeaveis
São Pado

e

Termo a' 572.984, de 7-1-1962
Algodoeira Reinbart Limitada
São Paulo

:a A /0' 'A R 1 SI
• Classe 23
Tecidos eia peças em geral: Algodão,
Classe 40
cânhamo, linho, juta rarni„ casam pacca
paco. seda natural e raiou tecidos piás. Armários, assentam balcões, ' bufete,
banquetas, bancos camas, cadeiras, -. ticos e tecidos impermeáveis
treado-mudos, cristaleirao. ~a da
mola, oanjunias de copa e• casinha.
Térmo n° 572.985, de 74-1963 .
cadeiras giratórias, dispensas dormiAlgodoeira Reinhart Limitada
tórios, mamam escrivaninhas, estantes,
São Paulo
guarda-roupas. guarda-comida galerias,'
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa: mesas, mimeis para sambas mesinhas,
Acolchoados para camas. colchas, co- móveis para hal/, móveis estofadoes,
bestaras, esfregões. fronhas, guardana- penteadeiras, porta chapeias peateletras,
pos:. jogos bordados. mimo de toalhas sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
iençois, mantas para camas, panos para de jantar, poltronas, berços colchões,
cosinha e panos de pratos, toalhas de caixas e móveis para aparelhos radio-rosto, e banho, toalhas de mesa, toa- Mritcom,moveis para terraço, solas- caIlhas para jantar, toalhas para chá e mas, estrados de camas, acolchoados,
'cate. toalhas para banquetas, guarni- porta-vasos, divans, almofadas, travesseiras, cómodas e discotecas de'
ções para cama e mesa toalhinhas
•
madeiras
• (cobre pão}
Termo a' 572.986, de 7-1-1963
Empreendimentos Imobiliários "Warcbavehik-Brussi Limitada
Minas Gerais •

SIPOSII,PRR
Indãotria Braalletft.
a Classe b
Para distin g uir: Sifões em geral

/OU :de 1963'

fatIPICIO
-CENTRO NACI01/AL Ds

It.g.TRENÇ O5ao
Lourengo—Eetfcle
.
\Minas Geraio

Termo n° 572.992, ee 7- 1 - 1963
Jean Aramai

São Paulo

RANT 1
I ti &IP tri a 'Rs'afIjlelral

Classe 17

Para distinguis: Artigos.' máquinas e
instalações, para escritórios em geral:
Papel carbono, - ateima separadores
•
para arquivos' arquivos para conespora
ciência, pastas para escritórios sota
Classe 33
fechos de meta), almofadas para cas
rimbos e para tinta, abridores de cartas,
Tiado
berços para mata-borrão. canetas, para
Termo n° 572.987, de 7-1-1963
desenhos,. cortadores de papei casam
Warp — Empreendimentos e Adminis- badores. antas para escrever, borracha,
tração S. A.
anoihadores. gomadores. cotai:fores cem
São Paulo
tos para papéis e 'correspondência, esquadros. desenhadores, datadores com
minas, furadores, nimainas de a.petres
ÁRI;
chos para apontar lápis. lápis, canetas,
Casse 50
lapiseiras porta tinteiros. Porta lápis,
Para distinguir: impressos em geral porta-carimbos porta-canetas, descanso
para lápis'. canetas, réguas, instruam*.
Teimo n' 572.988, ee 7-1-1963
tos de escrever e de desenhos. portas
Algodoeira Reinhart Limitada
cartas, porta-blocos. prensas. ~Medo.
São Paulo
res• de p apei., ganchos perrevfos coas
passos, maquinas para escreve*, cal.
.i aliar
e somar. na:Marinas para grampear.
ALCOIOEIIIA ItEMIARI
grampos e ganchos para escritórios,
,LTPAt
Ira-linha. Fusirts opodàs sinetes argui..
G
fichários. cnaporecas, carrinhos para
• Name Comercial
máquinas de escrever e cofres
Termo n' 572.989, de 7 - 1 - 1963—
Termo ri° 577.993, de 7-1-1963
Orna, Prop gandzi Limitada
Lula, Administração e Participaçõea
São Paulo •
Limitada
.
1

São Pauto

ENUVIO ORNATEX
•

Uasse 32
'ara distinguir: Uma revista

"L-T
Casse 50 .
Para distinguir: Impressos em gerd
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Ores de ferro, comodas (movei), con-!far, prensa de ensilagem, escarificad
traventais ( biombos ), con v ersade irar . !te- saecáalcos, asmagadores para a ag
descalços de ferro para gua-cla chulat, Cubara, estirpador mecânico, facas ,
divans, escabelos de latão, estantes para máquinas agrícolas, facas de segara •
fonografos, gabinetes de telex:ares, guar- ras, fenadeiras, foices para ensilage,
da-comidas, guarda-roupas, guarda-ves- máquinas de atar torragem, ganhadeir. .
IFIDALGA
ENTRO
NACIONAL
DE
,C
tidos, lavatorios em forma de secretária, gandanhos mecânicos, grades articula.
Classe ,16
lavatorio's de madeiras, meras da latão. fias, grades tringulares, grades de ma.e.
- 3O LOURENÇO
Sao Lourenço-E st . ' de Para distinguir: — Os seguintes mate- móveis comuns para escritório, mobiliai para a agricultura, grades para niveik
riais para _construções e decora,oes: de fibra, móveis de ferro para jardim, semedores de graniz a gramadeiras de i
Minas Gerais
Produtos de base astáltico, material mesas, mesinhas para crianças, mobilias, nho, máquinas pulverisadoras • para
Isolante contra trio e calor tilolos, pedestais, poitronas, porta-dicionarios, horticultura, grandes implementos hin Classe •33
produtos para tornar impermeamlizantes prateleiras, secretarias domésticas e cuias, grandes implementos de oruini
Titulo
as argamassas de cimente • E cal aidrau- ,
sofá-camas
gem, wandes implementos para a agr
Uca, tubos para concreto, argila, areia.
cintura, instalações de irrigação para
Termo n.° 572.995, de 7-1-63
Térmo
n"
573.007,
de
7-1-1963
pedregulho, gesso, estuque. chapas isoI ledwig — Administração e Participa- lantes, placas para pavimentação, te- Giroflex S. A., Cadeiras e Poltronas agricultuM, máquinas regadeiras inse,
tifugas, instrumentos oratoriess, deste,
ções Ltda.
São Paulo
lhas, estacas, cal. telas de metal perto
roadores para a lavoura, rolos para te.
Classe
50
a.
construções, postes de concreto, cimenvas, aparelhos para ligar o feno, .vapt,
IIEDWIO-AITaNISTRAÇAO. to, peças ornamentais de cimento ou Para distinguir: Impressos em geral, bi- rizadores
de liquidos para a agricuat •
E PA RTICIPAÇÕES LTDA. gesso para tetos e paredes, lamelas de lhetes, cartoes de visita, caiteõs comer- ra, máguinas agrícolas e seus orglo. •
metal, madeiras para construções, solei- ciais, tolinhas, passagens, papeis de cor. máquinas horticulas e seus °Nãos,: ma
Sio Paulo
ras para portas, vigamentos e caibrus, respondência, envelopes, ouplicatas, fa- quinas a vapôr para fins agrícolas, ma
turas, recibos e notas finais
caixilhos, tacos, parqueies, venezianas,
quinas para sulfatar, maquinaria agrict;
Nome Comercial
•
janelas, ,batentes, colunas," balaustres,
la, maquinismo agrícolas, mondadeiras
Termo n° 573.008, de 7-1-1963
ladrilhos, azulejos, mosaicos, mandrias
Termo n° 572.996, de 7-1-1963
mondador, motoarados, motocharruas.
Metalurgica. Maclause Limitada
Livia Administração e Participações forros, lambris, frisos. portas, portões
instrtunentos de motocultura, nivelado
São Paulo
grades, esquadrias, calhas, tubos_ de
Limitada
re.s de terra, grades para descamisar
ventilação. .luvas de junção. cnapas
São Paulo
caa-Ar pés de milho, perfuradores par.
para coberturas, corrimão, estruturas
a agricultura mecânico, plantadores, má
metálicas, grades ou telas , de arame
quinas de plantar, máquinas de abri:
L 1 Nr A,
• para Sarros ou armações para
poços no campo, máquinas de podar se
Industria
Brasileira
Classe 50
construções
bes vivas, prensas de ensilagem, pren
Para distinguir: Impressos em geral
aas para palha, máquinas pulverisadore..
Classe 7 •
Terzno n° 573.003,- de 7-1-1963
Para distinguir: Máquinas de agricultu- para a agricultura, máquinas pulverisa
Termo n° 572.997, de 7-1-1963
Orna, Propaganda Limitada
ra e horticultura e suas partes integran- dores para horiticultura, rabiça de arado
Chocolate Dulcora S .A.
São Paulo
tes: abridores de sulcos, máquinas para máquinas regadeiras, máquinisma rega
São Paulo
adubar, distribuidores de adubo, máqui- dores automáticos, máquinas de regai.
~.6
nas para agitar e espalhar palha, gran- máquinas de abrir regos, máquinas di
ENXOVAIS ORNATEX
des instrumentos agrícolas, maauinas pa- .oa_r, rodas para leivas, grades com
..PIORSLLA ra irrigação agrícolas, grandes instru- dentes e rodeiros, rolos compressores
'tX • 041 iteVaCt
Indastria Brasileira'
mentos para a agricultura, máquinas pa- para a lavoura, sachadeiras, maquinai
ra a agricultura, ajustadores de leivas, de sachar, máquinas de sachar e recomáquinas de colher algodão, máquinas lher, segadeiras, semeadeiras, semeadoClasse 41
Classe 32
amassadoras para fins agricolas e hor- res, semeadores combinados, maquiais
Para distinguir: Balas
Para distinguir: Uma revista
ticolas, ancinnos mecânicos, ancinhos e rao combinados de semear e cultivar.
Termo n° 572.998, de 7-1-1963
empilhauores combinados mecânicos, sementeiros, secadores de terra ayricoTêrmo n° 573.004, de 7-1-1963
1-ledwig, Administração e Participações
arados,
automóveis arados, arados a va- Ias, toscadores de grama, tratores, en'elAurele Servan
Limitada
xadeiras de trigo
,
lsem, ralhas de arados, araancadores de
São
Paulo
nnn•
São Paulo
batatas mecânicos, arrancauores ue beTêrmo n" 573.009, de 7-1-1963
terraba mecânicos, arrancadores de pés
EBB B- SERBAN
Industrial do Mate Limitada .
,REDWI01
de algodão mecânicos, máquinas de az
Rio Gradnc do Sul
BETTER BUST.NESS,
quente para fins agrícolas, máquinas de
Classe 50
cortar
arvores,
máquinas
combinadas
de
BUREAU
-MADRUGA-DA
Para distinguir: Impressos em geral
e recolher batatas, batedeiras paS:ão Paulo-Capital a,..1 sachar
INDUSTRIA
ra correias agrícolas, bombas de jardim,
Termo n° 572.999, de 7-1-1963
bombas'
para
adubos,
máquinas
para
es3RASILEIRA
Chocolate Dulcora S. A.
Classe 33
palhar cal, gricolas, máquinas para abrir
São Paulo
Classe 43
Título
canaes de irrigação, capinadeiras, .caPara -distinguir: Aguas gasosas artifivadores
de
batatas
ceitadetras,
máquinas
Tèrmo n° 573.005, de 7-1-1963
ciais, bebidas, espumantes sem álcool.
1:/ULCORELLA
Liba, Administração e Participações combinadas de ceifar e engavelar, bra- gazosas, refrescos, soda, suco, subo de
Brasileira)
ços
cortantes
de
ceifeiras,
máquinas
paIndástri a
Limitada
horas, xaropes
ra mondar cavada, chapas de apoio paSão Paulo
Classe 41
a.
• ra arados, chapas de reforço parsa ataTermo n° 573.010, de 7-1-1963
/ara distinguir: Balas
STRAÇAO R, dos, charruas, charruas dupias, charrfiaa
Industrial do Mate Limitada
LILIA-A
de jogo deanteiro, charruas de sub-solo,
Rio Gradne do'Sul
.PARTI n IPAÇ ÕES LTIA:
Termo n° 573.000, de, 7-1-1963
charruas vinateira, garras de charruas, Para distinguir: Aguardente, aperitivos,
Warp, Empreendimentos e Administraralhas de charruas, máquinas de colher
bittçr, brandy, conhaques, cervejas,
Nome Comercia/
ção 'S. A.
arroz, máquinas de colher lupulo, corta- fernet, genebra, gyn, kumel, licores, liSão Paulo
deiras de herva mecânicas, cortadeiras cores, nectar, punch, pipermint, rhum,
Termo n" 573.006, de 7-1-1963
frutas em álcool, vinhos. VerGiroflex S. A.. Cadeiras e Poltronas de trigo mecânicas, cortadeiras mecann- si " cas, facas de codadeiras, cortadores de 'mistas, vinhos espumantes, vinhos quiSã
s
Paulo
.WARP-MtEPREEITIINIENTO
c-ana mecânicos, cortadores de capim
•
nados, whisk
mecânico, -cortadores de grama mecani.E ADJI1ISTRAÇA0 S.k.f
Termo n° 573.011, de 7-1-1963
cos, maquinas de cortar raizes; caltivadores, máquinas d ecultivar, máquinas Cal umbia do Brasil S. A. Indüstria e
•
Nome Comercial
"
Comércio
cobbinadas de cultivar e semear, máquiIndástria Brasileira
São t'aulo
nas e maquinismo para debulhar, grades
Térmo n° 573.001, de 7-1-1963
com dentes para agricultura, dentes de
Classe 40
Livla, Administração e Participações
grades, máquinas de desbarbar milho,
COT/UM1A.
Para
distinguir:
Armados
para
livros,
Limitada
aaradores, armarios, balcões ara venda, desgramadores, desterroado,-es para a
São Paalo
INDUSTRIA
biombos de junco, bancos escolares, ber- lavoura, destocadores, distribuidores de
ços, banquinhos de latão, bastidores de estrume, elevadores de .corrente para' a
BRASILEIlb,
LIVIA-AIBINISTRAÇÁO 1 madeira, berços de ferro ,berç'os de ma- agricultura, aparelho para empilhar palha,
aparelho
para
en
çardar
pliva,
apareClasse 8
PARTI:CIPACÕES LTDA. deira, berços de metal, biombos, cabides lho para enfaixar o feno, entaveladores,
Para distinguir: aparelhos para •Roi
de pó para roupa, camas de latão, cadeiras de piano, cadeiras, cadeiras de aparelho para engavelar o milho, má- úteis, instrumentos cientificos e aparebanho, cadeiras-cama, camas, canapés quinas combinadas ,de ecravelars e cei- lhos didáticos, aparelhos elétricos em
Nome Lm:liarem:
Termo n° 573.002,. de 7-1-1963
Têrmo no 572.994, de 7-1-1963
Empreendimentos Imobiliários" War- Azulejos Fidalga S .A., Materiais Para
Construções
chavchik-Brussi" Limitada
São. Paulo
Minas ,Gerais

MACLAUS1

1

rta
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Tèrmo a* 573.016, de 7-1-1963
geral,acessórios de aparelhos elétrico-g:
Imobiliária Astorga Limitada
amperómetros, ansplaicadorsa aparelhos
Paraná
de alta tensão, anranometros, antanas,
alto falantes, acumulada.ts. aspiradores.
aquecedores. abat4ours, bules elétricos.
bobinas, balcõeg frigorUicos, .binóculos.
barómetros, balanças, bateueiras para líquidos e massas, cafeteiras e.étricas,
- aaasse 33
.
chuve.ros elétricos, -.ompassos, câmaras
. Titulo
frigorificas, câmaras -'nematográ'iica,
campainhas elétricas, chacais, chaves paTermo n° 573 .017, de 7-1-1961
ra antenas, chaves de a.avancar.,
. Pedro Limitada
Livraria Editeca $,Zn
enceradeiras, esterilizadores. esquadros
Paraná
de aço. extintores de incendi°, esqua:
A•
d'os de 'agrimensor, fios terra, tios para
eletriciclacie, ferros elétricos para engoI
mar e passar, ferros elétricos para solda. maquinas fotográficas e cinematográficas, togões e tornos eléaicoz, -arruas elétricas, filmes revelados, geladeiras, inter:uri:ores. liquiciaicadores, lusClasse 32
tres, maçaricos, micrómetros, mamidores de nucas, medidarea da intervalos.
microfones, mostradores, inanómearos,
Termo n° 573-018, de 7-1-1953.
miras de qua:quer 'graduação. níveis
Madeixas Oestinas Limitada
d'água para caldeiras, uivais de ferro
Paraná
óculos, pilhas secas, elétricas, paia-raios, primos, plugs, panlógratos, parilõa
metros. sadios, resisteraias, regadores.
automáticos, regi.stros para água, registros para canais e, de com2a.tas, registros para vapar, régaas de aço, relays,
• )ndüstria; Brasi1eir4
reatores para luz florescentes, reeptores,
aparelhos para soldar, sorveteaas, soClasse 4
I quietes. sereias, transmissores. tomariaa.
Para distinguir: Madeiras de tóla estransformadores, torneLas da compresbruto . e parcialmente prepima.
são, aparelhos de te. y,risão, te;:momezros, pécie. em das (serradas)
telescóios, torradores de cereais, valametrbs, valvulas c:e redução, ventiladoTermo n° 573.019, de 7-14953.
res
Indústrias Santa Branca Linatada
Pernambuco
Termo .ne 573.012, de 7-1-1953
Almeida Kopre j Cia.
São eaulo

Termo ti. 573.024, de 7-I-1943
Imobiliária ".Parananorte" Limitada
Paraná

Abril de 1963

a

Termo a° 573.029, de 7-1-1963
Indústria e Com&-ci
o-Fruta
Salina Limitada
Rio Grande C11, Sul

flinehiliárla

'Paranadoriej
Classes: 16 — 33
Titulo
Termo n° 573.025, de 7-1-1963
Madeireira Calelandia Limitada
Paraná
•

RRm

PEOliq

tESTIMAS,_

'

irbe se 4

. . - Titulo
Termo n° 573.026, de 7-1-1963
Indústria e Comércio Frigo-Fruta
Sulina ',Imitada
Rio Grande ao Sul

e Co& Frigi-Frrti

•

Classe 41
Para distinguir: Sorvetes
Termo n° 573.030, de 7-1-1963
Indústria e Comércio Frigo-Fruta
Su!ina Limitada
Ria Grarrie do Sul

Nome Comercia/ •
Termo n° 573.0:a de 7-1-19•i3
Indústria e Comércio Frigo-Fruta
.Suina Lim rada
Rio Grande do Sul

Classe 41
tiara

Santa Brasta
Nome Comercial

Termo n° 573.020, de 74-1963
luclüstrias Santa Branca Limitada
uunambuco

Classe Sa
Titula
Termo ne 573.013, de 7-1-1963
Laboratil S. A.. Indústria Farmacéutica
São Paulo

NARA

!:13ILARA

jIndásiriaBrasileira

-0)5~ "' O
C

Classe 43
Para distinguir: Refrescos e águas naturaii-e artificiais

INDUSTRIA BRASILEIRA

*Termo I29 573.021, •de 7-1-1963
Indústrias Santa Branca Limitada
Classe 3
Pernambuco
Para distinguir: Um produto farmacêuClasse 42
tico, indicado como patinei/talco, antiPara distinguir: Bebidas alcoolicas (exreuraábco'e anti-nevralgico
ceto arguardente de canas
Termo n° 573.014, de 7-1-1963
Termo ne 573.022, de 7-1-1963
Maria Antonia da Silva Tavares
Empresa Olivagil Limitada
SIo Pau
l*
Paraná

kilSTA TEC titd,,
Classe
Marca
Termo n° 573.015, de 7-1.1963
Semap Publicidade Limitada
Paraná

-

Classe 41
Para distinguir: Sorvetes

Termo ne 573.028, de 7-1-1963
Indústria e Comércio Frigo-fruta
Sulina -Limitada
'
Rio Grancie do Sul

GAMBIN
,
6
aras&

Para distinguir: Máquinas e suas partes integrantes não incluídas nas ciasses
7 —• 10 -- 17

Classe 50
Para distinguir: Impressos
•

Termo
573.033, de 7-T-1963
Packaging Frendem, Inc.
Estados Unidos da América

Termo n° 573.023. de 7-1-1963
Sociedade "Corise" Limitada
Paraná

c-cjRis

PAK
• bLTRA
.

OMAPi
Gane 33
Titulo

Classe 50
•
Para distinguir: Impressos

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas partes integrantes não incluídas nas classes.
7 -- IQ
17
Termo ne 573.032, de 74-1963
Gambin S. A:
França

IRivfisie

'

a.

Sorvetes

Termo n° 573.031, de 7-1-1963
Gambin S. A.
França •

(

.

distinguir:

Classe 41
Para distinguir: Sorvetes

,
Classe 28
Para errstinguir: Reciptrnter flextvels
feitos de plásticos ou de lâminas met&
ficas usados como recipientes para pr-0
a
dutos fluentes ou inCorentes

DARIO ()MIM. (Seção no

Quarta-feira 24
Termo n° 573.034, de 7-1-1963
Crysler Corporaton
Estados Unidos da América

Têrmo:n° 573.038, de 7-I-1‘)63
Kabusbiki Kaisha
Shirasuna
Japão
•

' ganes, sulfato
Casse 8
Para diat'nguir: Aparelhos receptores de
rádio e de talco a:o, greva:.:orrs de fita, e todos os outros ' maquinismos e haplementos elétricos
•

Classe 6
Para distinguir: Blózos ou grapos
cilinda3, tampas ou cabeças de cilindru
Te:mo n° 573.039, de 7-1-1963
pistões. tirantes de ligação, eixos °c
Super Cia. Industrial de Tintas
manivelas, eixos de excentricoa, resa;São Paulo
tos, válvulas (de embolo ou tuba lai )
de gatilho, e;xo de bomba de ânua.
caixa de bomba de água, veruilad-oes,
eixos propulsores, juntas 'niversa• , cai
xa de engrenagem do diferencial. engrenagens diferenciais, engrenagens, e carretes anulares, volante de embreagem.
Indü g ría Brasileitt •
disco de embreagem, caixa de tranamisCasse 1
•
são, eixo de transmissão, e engrenagens
Substâncias quimicas usadas em geral
de transmissão
nas indústrias: Acetato de chumbo ;IceProrrogação
•
t.to de cobre, acetato de aniónao, aceTermo na 573.035, de 7-1-1961'
tato de potássio. acetato de sedo, acePackaging Frontiers, Inc.
tato de zinco. ácido arsênico, ácido fosEstados Urros da América
fórico, ácido picrico, cidd bórico ácido
3xálico, ácido muriatico, ácido nítrico,

lecio-Zink

de cálcio, magnésia hidratada, mentol,
mercúrio vivo, nitrato de chumbo, nitrato de sódio óxido de ferro, óxido de
magnésio, óxido de zinco, oxiodurato
e bismuto. oxidoanureto de mercúrio,
pirostotato de sódio, pedra úme, percloreto de ferro, perborato de sódio,
aeroxido de magnésio, peroxido de - l irao, prota-ioduretd de mercúrio, protalcoh proroxalato d.e ferrea• sulfato de
amionio, sulfat oda cobre, sulfato de
rerro seco, suliato de magnésio puro
pó. sulfato de sódio, sul‘ato de zinzo. sulfato de sódio, sulfato de • mande potássio, sulfato de
áriurn, sulfato de antimôneo, sulfato de
á. rro. sulfato de pôtássio, salicilato de
magnésio, •sacilato de sódio, calicilato
de mercúrio, salipirina. .tanalbino, taninó, tártaro de ferro 'e petaa.tio. tártaro de potássio e sódio, tanigênio, teretentina, veneza, teobromina, área
aristal puro uretana, sabão_'neutro.
óleo suituricinar.:o, maciantes e sultato
de sódio cristal. Soda cáustica, tintax,

vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tintas para calçados é capotas de automóveis, fluidos para freios, emolientes
para remoo de tintas aplicadas, água
:az, álcool, alvaiade, secantes, corantes minerais para uso nas Indústrias.
abso;ventes, benzina, lanolina, compusições • para impermeabilizar tecidos e
couros

Tèrrno a° 573.040, de 7-1-1963
Cromos S. A. Tintas Gráficas
São Paulo
,

CROMO

ácido acético, ácido fênico. ácido sul.
Classa 4
fúrico, ácido crómico, ácido rábico, Para distinguir: Algas marinhas, algoácido citrico, ác:do sulicilico, ácido dão em rama, âmbar, asfalto, argila reoenzoico acetanilida. actol, água oxi• trataria, areia para fundição e =nazi-

Classe 2b
.
Para distinguir: Recipientes flexrveis
feitos de plásticos ou de lâminas matáJrcas suados como recipientes para produtos fluentes ou incoerentes
Termo n° 573.036, de 7-1-)963
UCB (Union Chimique-Chemische
Beddjvcn) S. A.
Bélgica

ENTEBIASE
Classe 3
Para distinguir: Especialidades
dutos farriaacéuticos

e pro-

Têm° n° 573.037, de 7-1-1963
. LIBC (Untou Chimique-Chemiaclie Bedrijserr) S. A.
Bélgica

X4(0•1P4C9>

Calote 3
•
Piaa distinguir: EspzciaIidades e pro-

dutos Larmaceuticoa

Abril de 1963 1375
gadi ahos de plástico para sorvetes, kgm
minhae de plástico para sorvetes, discos
de casa, estojos, estojos nara in.tt:07‘
embalagens de material piad a:eu. embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
. nylon, esteiras', enfeites >ara aatamóVei), crassas anti-ruieos, coadoress . de
pratas, furas, formas para uozes, fitas
isolantes. filmes, -tios de ceadose, fechos
para bolsas,. facas, guarniç-õea, guarnIa
ções para chuprtas e mamadeiras, (orarnições para porta-blocos, g anaaões
para Iiquiditicadores e para batedairas
de .initas e legumes, guarniçõrs de ma.
teriai plástico para • utensil:os e objetos.
guarnições para bolsas, garfos galerias
para cortinar. larros,Haartnadosruusticos, lancheiras, cnantegueiras, malas.
orinois, prendedores de roupah, pdxadores para móveis, pires. ~os, partelL,

roa. ris de cos.nha, pedras pomes arti..
ficiais, parta-pão, pulseiras para reló.
gios, protetores para doa:me-aos. pu.
xadorcs de água para usa clumestico,
porta-copos, parta-nigueis, porta-noras,
p orta-documentos, placas, rebites, rodi.
dm-, melo:entes, suportes, s.tpurtes para
guardanapos, saleiros, tu'aos tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, toas de mataria/ pias.
tico, sacolas, sacos. saquird,os
Me2 pare aconclicionamanto Varos, ai.,
cara-a, colas a frio e colas não inchados
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para marcirreiros, pt.ra sapateiros, para vidros, pasta virsiva para
correias, pasta e pedras cara abar,
esmeril em pedra, etrr nó erro disro,
erro pasta para at:ar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis para tec2lam ni e guarnições de material . phist:ca para irias.
fria textil, colas usadas ias Indústrias
de calçados

canada, albaglina, albuminato de ferro, fica, asbestos. azrviche, bauxita, barbas
Termo si° 573.042, de 7-1-1963
argonina, argirolarsoniato de ferro, ar- e barbatanas de baleia, borracha bruta,
Cromos 5. A. Tintas Gráfico,
seniato de`potassio, arseniato de sódip. breu; cola, cânhamo, cana da lndia, caSão Paulo
antimóneo metálico, alo'na, amoníaco belos ou cria animal, corantes, animais.
arena], aristol, acetanilida. acetato de vegetais ou márarais em bruto, cascas
chumbo, bálsamo do Pedi, bi-coretos para curtia eeza vi:gam, cardas, cinzas
CROMO
JP mercúrio, hi-cloretos, bi-iodureto de cortiça, caolim, capim, cera 'animal ou
mercúrio, bi-fos‘ato de cálcio, bi-carbo. vegetal, chifres, conchas. coral; enxofre,
nato' de sódio, borricina, porato de estopa, fibras, gomas e colas em bruto
Classe 4
sódio, benzolnaltel, benzoato .de mer gorduras, grafias e guaraná em bruto, Para distinguir: A/aas marinhas, algocúrio bismutos em bicabornato de po- gomalaca, guta-percha; hervas eia bru- dão em rama, âmbar, asfalto, argila retássio. breu F. 17 .-, cafeína, cal vir- to, juta, lá em bruto. madreparola, lar- fratária, areia para fundirão e =nazi.
gem. carbonato de cobre, carboanto de fim, manganez, minérios, madeiras bru- fica, asbestos, azeviche, hatuzita, barbas
cálcio. carbonato de magnésio, carbo- tas, acabadas, semi-acabadas,
e barbatanas ciz borracha bruta,
nato de magnésio, carbonato de sódio, das, e compensadas: inacr, óleos em breu; cola, cânbana,, cana da /ndia cacarvão vegetal em ,pó, carvão ativo bruto; paina, parafina, pasta de papel, belos ou cria animai, corantes animais,
caseinato de sódio, carvão animal cia- de madeira, de algodão ou lã, pedras. vegetais ou minerais em bruto, cascas
m:reto de mercúrio, citrato de cafeína. pãlos de animas, penas, penugens, pias- para curtir, cera virgem, cardas, cinzas,
citrato de ferro, citrato de prato, ci- sava, pixe, pólpa; raizes, rarni, resinas; cortiça, molhai, capim, cera animal ou
trato de potássio, cloreto de "amónia sebo,' serragem; talco, terra cota, hirta vegetal, chifres, conchas, coral: enxofre,
cloreto de cal, clroeto de cálcio, cloestopa, fibras, gomas e colas em bruto,
Termo n° 573.041, de 7-1-1963
gorduras,. grafites e guaraná em bruto,
reto de magnésio. cloreto de sódio,
Cromos S. A. Tintas Gráficas
goma-laca, guta.ar oluo haa vas cm brucloreto de potássio, colargol colódio
São' Paulo
to, juta, lã em bato, ma:oca:rola, larelástico, cremor tártaro, moral, citrato
Classe 28 •
fim, manganez, minérios, madeiras brude ferro e quinino, citrato de ferro verde. carbonato de bário. -cloreto de bá- Para d.stinguir: Artefatos de materfal tas, acabadas, semi-acabadas, aplaina..
rio, carbonato de amónio, cloreto de plástico e de rodou: Reciprentes fabn. das, e compensadas; moer, óleos era
zinco, cloreto de cálcio,. carbonato. de cados de material plástico, revestimen- bruto; paina, parafina, pasta de papel,
potássio, carbonato de manganês dito tos confeccionados de su pstancias ani- de madeira, de algodão ou lã, pedras,
ma:, e vegetais: Argolas, açucareiros pêlos de animais, penas, penugens,
retina, diatermina. Aermatol, enxofre
armações para óculos, bules, bandeias sava, pixe- pôlpa; raizes, rami, resinas;
em pó, estearato de zinco, estearato de
para teletones, baldes bacias, bol- sebo, serragem; talco, terra cota. turfa •
magnésio, estearato de alumínio, enxo- bases
sas, caixas, carteiras, chapas, cabo,:
fre dourado de antimõnio, essências de para ferramentas 'e utensillos cruzet.m
,Termo n° 573.043, de 7-1-1963
gemenol, essência de eucalipto, fonosa- caixas para acondicionamento de' aliCromos S. A. Tintas Gráficas
lil, formo) fosfato de ferro, fosfato de mentos, caixas de Inatírial p i actico para
São Paulo
trtcálcio, fosfato de potássio, fosfato de baterias, coadores, copos, zailezas, coClasse 28
sócio), fos'ato de amóneo, glicerina,
lheres, conchas, cestas para pão. ce5+1 Para d;stinguir: Artefatos de material
ceroiostato de magnés, glicerotosfato de nhas, capas para álbuns e . nora livros, plástico e de nylon: Recipientes fabri.
sódio, hermitol, hemoglobina em pó, cálices, cestos, castiçais para ra-las raiou tle matetial plástico, revest meniodo metálico, iodureto de chumbo, caixas para guarda de oblatas, canal.- tos confeccionados de subs anncias aniiodureto de arsênico; iodureto de prata, chos, codores para chá, des.:ao:13 para mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
iodureto de enxofre, ichitalblna, !chibo- pratos, copos e copinhos de plástico armações para óculos, bule-s, bandejas,
feiamio, ichitiol, fodUreto de potássio, paar sorvetes, ca.xinhas de plartito bases para telefones, baldes, bacias. 'loilactofosfato de cálcio, lecitina, lactato para sorvetes, colherinhas, pasinbas, sas, caixas, carteiras, 'chapas, cabos
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pêlos de animais, penas, penugens, piasTermo n° 573.047, de 7-1-1963
Termo n° 573 .053, de 7-1-1963
sova, pixe, polpa; rairts, rami, resinas; Nebratex, Indústria e Comércio, Impor- Catiaveral Engenharia Comércio e Is.
sebo, serragem; talco, terra cota, turfa
tação e aportação Limitada
dústria Limitada
São Paulo
Estado da Guanabara
Termo n° 573 .045, de 7-1-1963
Classe 23
Cromos S. A. Tintas Gráficas
Para distinguir: Porcas, parafusos, arSão Paulo
ruelas, rebites, e capas protetoras para
Classe 28
porcas e cabeças de parafusos feitos de
Para distinguir: Artefatos de material
plástico
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimenTermo n° 573.048, d e7-1-1963
tos confeccionados de substâncias aniSérgio Fabiano Mattos Botelho
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
•
Estado •da Cssanabara
armações para óculos, bules. bandejas,
Indústria Brasileira
bases para telefones, baldes, bacias, boi
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios cruzetas
caixas para acondicionamento de auClasse 16
mentos,' caixas de material svástico para
baterias, coadores, copos, canecos, ao .
Para distinguir: — Os seguintes matefilares, conchas, cestas 0 ,3 pão, cesti •
riais para construções e decoraaões:
nhas, capas para álbuns e para livrds.
Produtos de base astáltico. material
cálices, cestos, castiçais nara velas,
isolante contra frio e caloi ' tijolos,
caixas pára guarda de objetos, cartuprodutos para tornar impermeabilizantes
chos, codores para chá, descanse para
as argamassas de cimento e cal hidráupratos, copos e • copinhos de -plástico
lica, tubos para concreto, argila, areia,
paar sorvetes, ca:xinhas de plást'co
pedregulho, gesso, estuque. chapas Isopara sorvetes, colherinlaas. • p
lantes, placas para pavimentação, tegarfinhos de plástico para sorvetes, loi,
Classe 6
lhas, estacas, cal. telas de metal perto
minhas de plástico para sorvetes. discos
Artigos da classe
construções, postes de concreto, cimende mesa, estojos, estojos para óculos,
to, peças ornamentais de cimento ou
embalagens de material plásaao embaTermo ri9 573 .049, de 7s1-1963
gesso para tetos e paredes, lamelas de
lagens de material plástico para sorveSérgio Fabiano Matos Botelho
metal, madeiras para Construções, soleites, estojos para objetos, espumas de
Estado da Guanabara
ras para portas, vigamentos e caibros,
nylon, esteiras, enfeites pars automócaixilhos, tacos, parqueies, venezianas,
veis, massas anti-ruidos, as:macio:as de
janelas, batentes, colunas, balaustres,
pratos, funis, formas para doces, fitas
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas,
isolantes, filmes, fios de ceiulose, fechas
para bolsas, facas, guarnições, guarniforros, lambris, frisos, portas, portões.
ções para chupetas e mamadeiras, guargrades, esquadrias, calhas, tubos de
nições para porta-blocoa, guarnições
ventilação, luvas de junção. chapas
para liquidificadores e para batedeiras
para coberturas, corrimão, estruturas
de frutas e legumes, guarnições de mametálicas, grades ou telas de arame
terial , plástico para utensihoa e objatos,
para Sarros ou armações para
guarnições para bolsas, garfos, galerias
• construções
para cortinas, jarros, laminadas piástios, lancheiras, rnantegueiras, malas,
Termo n° 573 .054, de 7-1-1963
orinóis, prendedores de roupas, puxadoNora Comércio de Balas e Bombons
res para móveis, pires, pratos, palitei..
Limitada
Classe 8
ros, pás de cosinha, pedras pomes artiEstado da Guanabara
Artigos da clasae
ficiais, porta-pão, pulseiras para relógios, protetores para documentos, puTermo n° 573.050, de 7-1-1963
xadores de água para uso doméstico,
Paulo Pereira Melo
porta-copos, porta-níqueis, porta -raa:ns,
Ests
porta-documentos, placas, rabites, rodinhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
Classe 33
VIAGEM
tubos para ampolas, tubos para serinInsígnia
gas, travessas, tipos de material plás"
AÉREA
Termo n° 573 .055, de 7-1 1963
Termo n° 573.044, de 7-1-1963
tico, sacolas, sacos, saquinhos vasilhaLaboratório Sian S. A.
Cromos S. A.- Tintas Gráficas
mes para acondicionamento. vasos, xia
Estado da Guanabara
caras, colas a frio e colas não, incluídos
São Paulo
Classe 32
Prorrogação
em outras classes, Para borracha, para
Artigos
da
classe
costumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
Termo n° 573.051, de 7-1-1963
correias, pasta e pedras para afiar, B. T. Babbitt, Indústria Química S.A.
a
esmeril em pedra, em avó, em dis
São Paulo
era passa para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
CREO — PARM— Á
para . ladrilhos e adesivos para azulejos.
Classe 4 anéis, carretéis para tecelagem e guarClasse 2
nições de material plástico para inclua- Para distinguir: Desinfetantes, batericiPará distinguir: Algas marinhas, algo_
. textil, colas usadas nas indústrias das, carraaticidas, fertilizantes, formicieão em rama, âmbar, asfalto, argila re- triz'
de calçados
da, herbicidas, inseticidas, parasiticidas,
fratária, areia para fundição e- monaziáguas sanitárias, substâncias químicas
tica, asbestos, azeviche, bauxita, barbas
Termo n° 573.046, de -7-1-1963
e barbatanas de baleia, borracha bruta, Nebratex, Indústria e Comércio, Impor. para fins sanitários e de emprego na
veterinária
brgo; cola, cânhamo, cana da !adia, catação e Exportação Limitada
belos, ou crin animal, corantes animais,
São Paulo
Termo :O 573.052, de 7-1-1963
vegetais ou minerais em bruto, cascas
B. T. Babbitt, Indústria Química S.A.
para curtir, cera virgem, cerdas, cinzas,
São Paul •
nimal
ou
a
capim, cera
cortiça, cao
KOktRBx
vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre,
estopa, fibras, gomas e colas em bruto
'OREO—PARM
. gorduras, grafites e guaraná em bruto, Industrie. Brasileira
Classe 2
gomalaca, guta-percha; hersras em bruPara distinguir: Desinfetantes, batericito, juta, lã era bruto, madrepet ila. farClasse 11
das, carraaticidas, fertilizantes, formicifim, manganez, minérios, madeiras brutas, . 'acabadas, semi-acabadas, aplaina- Para distinguir: Porcas, parafusos. ar- da, herbicidas, inseticidas, parasiticidas,
Classe 3
das, e compensadas; macr, óleos em ruelas, rebites, e capas protetoss para águas sanitárias, substâncias químicas
bruto; paina, parafina, pasta de papel, !porca, e cabeças de parafusos feitos de para fins sanitários e de emprego na Para distinguir: Um produto farinadas• tico medicinal, indicado como • tónico •
veterinária .
metal
de madeira de 'algodão ou l&, pedras

para ferramentas e utensilasa cruzetas
caixas para anondickmamento dr all_
mentos, caixas de material- anstico para
baterias, coadores, copos, rainecas,
lheres, conchas, cestas para pio cestinhas, capas para álbuns e para ivros
cálices, cestos, castiçais para velas,
cabias para gtiarda ' de ablactai. CJI
chosa codores 'para chá, daszanao para
pratos. copos e copinhos ieplástico
paar sorvetes, caixinlaas le p Sistico
para sorvetes, colherinhas. pasanhas,
garfinhos de . plástico para 'esvaias, for'minhas de plástico para sorvetes discos
de mesa, estojos, . estojos para 4--alos,
embalagens de , material plásr ao embalagens de material plástico nora sorvetes, estojo-s para objetos, espumas . de
nylon, esteiras, enfeites a sa autatnoveis, massas anti-ruidos, -scoacoras de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de ceas'ose fachos
para bolsas,. facas, guarnições. guarnições para 'chupetas e mamadeiras, guar
nições para porta-blocos, juarnições
para liquidifidadores e pua batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensihos e objetos,
guarnições para brilsas, garfos galerias
para cortinas, jarros, laminados plásticos, lancheiras, Mantegueiras: malas,
orinóis, prendedores de rom pa& ouradorei para móveis, pires, pra. Is palitei,
ros, pás de cos.nha, pedras p apes esti,.
ficiais, porta-pão, pulseiras para mie,gios, protetores para documentos, ou-.
xadores de água para tilo doméstico,
porta-copos, porta-niqueis, porta .notas,
porta-clocutnentos, placas, rebites rodinhas recipientes, suportes, setaa tas para
guardanapos, saleiros, tuias, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piástico, sacolas, sacos, saquin't a. vasilhames ''para acondicionamento • casos, xícaras, colas a frio e - colas não incluídos
em outras classes, para "ca racha, para
costumes, para marcineiros, para sa aoteiros, para vidros, pasta adesiva as,a
correias, pasta e pedras vara afiar
esmeril em pedra, em pó, em diaco.
em pasta para afiar„ moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacas. adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos
anéis, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para • indús..
tria textil, colas usadas nas indústrias
de calçados
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Termo n° 573.056. ee 7-1-1963
Laboratório Slan S. A.

Estado da Guanabara

Termo n° 573.060, de 7-1-.1963
Casa Dechandt Limitada
Paraná

Casa Dechandt
Classes: 41 —• 15'— 11
Titulo
Tênnao n° 573.061, de 7-1-1963
Camas Videira Limitada
Santa Catarina

Vid4014
RUA S.(140523
1110

Ot JAN1IRO

Classe 3
Para distinguir: Substâncias ca....arcas,
. produtos e preparados para serem usados na medicina Et na faiar/U4, amua
discriminados: cafeina, ácido a.:atila-saformina, ácido tânico, taratos,
calomelanos, brometos, iodetos, sulfatos
tialicilatos, gluconas, carbonatos ars?.
niatos, cloridratos, nitratos, chalreios.
bismutos, oxalatos, acetatos, sllicatos,
poções, bálsamos, extratos-fluidos, xaropes, elixires, vinhos, pululas, injeções.
pós, pomadas, papeis reparados farmacêuticos, linimentos, dragas, granulados, comprimidos, emulsões, cremes. pas`tas, óvulos, supositórios, velas, tinturas,
alcoolatos e alcoolaturas
Termo n° 573.057. de 7-1-196.3
Laboratório Sian S. A.
Estado da Guanabara
Prorrogação

,INDUSTRIA BRASILEIRA

Abril de 1963

vão• mineral, de turfa e vegetal, cera,
para ilum:nação combustíveis liquidou
comprimidos ou não, fluidos 'de petróleo, graxas de carros, para correias,
para engrenagens e de plambogina, ienha, lubrificantes, nafta de madeira,
óleo para descarbonização, para acmecimento e iluminação, petróleo refinado,
querozene e turfa
' Têm) n° 573.067, de 7-1-1963
Construtora de Imóveis São Paulo
S. A.
Saio Paulo

CONSISPA

Têrmo n° 573.068, de 7-1-1963
Marandy Modas Limitada
São Paulo

MARANDY.
„ INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe C
Para distinguir: Madeiras
Têrrno n° 573.064, de 7-1-1963
Foto Reportagem Lapa Limitada
São Paulo

Classe 3
Para distinguir: Um p.oduto farmaceua
tico medicinal, indicado como antisWeico,

União da Serra de Transportes,

Casse 33
Para distinguir: Foto-reportagem
Termo n° 573.055. de 7-1-1963
Transportadora Neves Limitada
São Paulo

Sociedade Anônima
indústria e Uomercio

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas blu.
sões, abotoas, botas, , babadouros, casacos, cofetes, capas, abales, cachecols,
calçados. chapéus, cintas, combinações,
corpinhos. calças. calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas. calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas gravatas, garros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantos, meias, tnaillots, mantas, rnan.
driao. malhas, paletós, paias, penhoar.
peugas, puloveres. ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios. sou..
Cens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n° 573.059, de 7-1-1963
Vaiado Leslie S. A.
Estado da Guanabara

Nome Comercial
Te-mo n° 573,(g9, de 7471963
Malharia Santa Rita Limitada
Sar ta Catarina

ganta,
Indústria Brasiieire

r

Tann° a° 573.071, de 7-1-1963
Dinarte Arquitetura e Construções
Limitada
Estada da Guanabara

OIMARTE
ARQUITETURA
E CONSTRUÇÕES

SMITA %RIA

SMN

Termo n° 573.058. de 74-1963
União da Serra de Transportes, Sorted'ade Anônima Indüstria e Comercio
Santa Catarina

Termo n° 573.070. de 7-1-1963
Li (fido Leslie S. A.
Estado da GAnnabara
'• Classe 23
Artigos aa cÁasse
.r

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
•
Para distinguir: Camas e colchões para
Para distinguirm
C iaastseerial i6s para" construresidências
ções e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres. calhas, :imanto, cal,
Termo n° 573.062, de 7-1-1963
Classe 33
cria chapas isolantes, cabros, caixilhos,
Fábrica de Pedra Ladi Limitada
Titulo
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha- —
Paraná
paa paa coberturas, edilicaçõea premo].
Termo n° 573.072, de 7-1-196S
dadas, estuque, estacas, esquadrias, for:
Editora Santa Maria Limitada
ros, gesso, frisos, grades, janelas, lamaEstado da Guanabara
ia de metal ladrilhos. lam p as. Juvas de
Junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções material contra tru e calor,
' indústria Brasileira
mosaicos, pro:!utus de base astáltico,
produtos para tornar imperrneabdizantes
'Classe 32
Classe 46
a? 'argamassas de c:mento e Cal 'hiciráu., Artigos da ciasse
Para distinguir: Pedras para areiar
lica, pedregulho, placas para pavimen'fogão
taçào, peças ornamentais ie cimento ou
Termo n° 573.073, de 7-1-1963
gesso para tetos e paredes, parquetes, Laboratórios • Baanova S. A. Indústria
Termo n° 573.053, de 7-1-1963
portas, portões, pisos, papel para forrar
Química e Farmacautica
Serraria Congonha de Bento Eloy
casas, soleiras para portas, titules. tubos
• • São Paulo
Garcia
de concreto, telhas, tacos, 'unos de venSanta Catarina
tilação, vigamentos, veneziaans e
vitrós`

:PRORROGAÇÃO

RO/4 S tonou:
RIO CR JAK IRO

'1
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Classe 33
Para distinguir: Transportadora
Termo n° 573.066, de 7-1-1963
Auto Posto SI° Cristovão Limitada
São Paulo

atatd~

a INDÚSTRIA . BRASILEIRA
.Classe 47
Combustivels. lubrificantes e substana
Clisse l 36
• • das e proc'atos, dertinadon à lubrificacarPara distinguir: Confecções em malhas çáo e ao aquecimento a saber:

Indústria

Brasileira.

Classe 36 •
Artigos da classe

BR A NOCETIL,

Classe 3
Para distinguir: Preparado rarmacatiticc
tda.e/pc,s
Termos as. 573.075 a 5/3.077,
8,1-63
Roberto Drela Bulia
São Paulo

de

CREPION
Industria Brasileira
Classe 22
Para distinguir: Pios de algodão,. ca',quino, luta, lã, nyion, tios plásticos,
tios de seda , natural e rayon para tecelagem, para bordar, para costura, tri.
cotagem e para crochè, tios e linhais
de toda esphde, fios e linhas para pesca, linhadas de aço para pesca •
Citasse 23
Tec:dos cai 'geral:
Passe 36
Para distinguir: Aventais. blusas, bina
abes, boinas, botas, babadouros, casas
cos, coletes, capas, cha les. ..achecols,
calçados chapéus, cintas, combinações,
...trpinhos, calças. calções, a amisas ca.
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ia.
quetaa, luvas, ligas, lenços. la.aaes,
^Tubis meias, maillots, mantas. mana
anão, malhas, paletós.. palas, penhoar,
p eugas. puloveres, • ponches, pelerinas,
Mamas, pilataaa , punho. robe • da
c hambre...sobretudaa t: 'SUS pensbrios, sou,4
tiens, tailleurs, toucas e vestidos

••n
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MARIO °MIAI:, (Seção.111)

Termo n. 9 573.078, de 8.1.63
Classe 36
Construtora Adolpho Lindenber( S. sa. Calçados, sapatos, sandálias, botas, alSão Paulo
percatas, chinelos e calçados desportivos
Classe 39
Saltos e solas e borracha 'e latex

EDIFÍCIO

FLA VIA
Classe 33
Titulo

Têrmo
573.092. de 8-1763
Bril
A. tina e Cauércio
• s

Pneracc,AÇÃoP4;74'W4

Termo n. 573.087, de 8-1-63
Sociedade Anônima Paulista de Loterias
e Comércio
São Paulo

EDIFÍCIO

INDUSTRIA BRAsh. E IRA

PE EIRPHCO

Classe 46

Classe. 33 Título
Testno n.9 573.080, ie 8-1-63
Construtora Adolpho Lindennerg S. A.
São 13—'1

Presidente Prudente SP

Classe 33
Titulo
Tèrmo n. 573.081, de 8-1-63
Construtora Adolpho Lindanberg S. A.
•

EDIFÍCIO
J

(e)

1X9tCR

Classê 33
Título
Têm on.9 573.082, de 8-1-63
Construtora Adolpho Lindenberg S.
Si Prn'o •

EDIFÍCIO
TOCANTINS
• Classe 33
Titulo
Timo n.9 573.083, de 8.1.63
Martins, Irmão Cia.
MaranhZ'o

Classe 50
Insígnia
Tertno n" 573.088. de 8-1-63
Indústria de Malhas Régia Lf.da. São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA

Tèrmos ns. 573.093 e 573.094, de
8-1-63
Laboratórios Griffith do Brasil S. A.
São Paulo

Tétano n.° 573.104, de 8-1-63
Cia. de Tintas e Vernizes "R. Montesano"
São Paulo

ND. BRASILEIRA

Classe 41
Classe 36
Saes de fosfatos, essências 'e condiPara distinguir: Aventais, blusas, blu.
mentos de uso na alimentação
sões, boinas, botas,, babadouros, casaClasse 1
cos, coletes, capas, chales,. cachecols, Mistura de fosfatos aplicada nas indúscalçados chapéus, cintas, combinações,
Classe 1
trias frigorifica e alimentar
.
corpinhos. calças. calções, camisas, caSolventes, tintas e vernizes
Têrmos as. 573.095 e 573.096, de
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cai.
Têrmo n.° 573.105, de 8-1-63
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, cióminós, echarpes. Laboratórios Griffith do Brasil S. A. E. Ferreira 5 Filhos Indústria e Comércio S. A.
São Paulo
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaRio de janeiro
quetas. luras, 'ligas. lengss, leques,
mantéis, meias, maillots, mantas, man.
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
PRORROGAÇÃO
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
BRASILEIRA
chanibre. sobretudos, suspensórios, souClasse 41
tiens. tailleurs, toucas e vestidos .
Produto empregado na alimentação para
Têrmo n.° 573.089, de 8-1-63
tratamento de carnes verdes
INDUSTRIA
Indústria de Artefatos de Maeira São
Classe 1
Geralo Ltda
Classe 46
Nitrito e nitrato de sódio para emprego
São Paulo
na salamaria e no tratamento de carnes Produtos de sabão para lavagem de
roupa, de sua fabricação
Têrmos ns. 573.097 e 573.098, de
RIO ORRALIO
Tértno n.9 573.106, de 8-1.63
8-1-63
In dtis t ri a Brasileira' Laboratórios Griffith do Brasil S. A. E. Ferreira 5 Filhos Indústria e

•

'CURA -

IND.

•

DEFUREX

- Termo n. 9 573.090, ie 8-1-63
Comércio e Representações Irituia Ltda.
. São Paulo

I RITU I

A

Classe 1
Para distinguir: Borracha lisssida para
colagem de calçados e congêneres

ffirLOVEI
Indústria Brasileira,
Classe 28
Saltos e solads
4e
Saltos e solas de material plástico

Classe 3
Uru produto farmacêutico

ACCORD B

. • np
REGIA
Indústria Brani 1 ei rtt

Classe 26
Caixas para rádios

Termos as. 573.084 a 573.086 de
8..1-63
Indústria de Calçados Americanos Lta.
São P'u'

ovesii

Para distinguir: Cêra e óleo para limpar e lustrar, lixa para polir, líquidos e
pastas para limpar e lustrar metais, soa..
lhos e objetos em geral

São Paulo

Classe 46 -Sabão em pó

Classe 4
óleos esàncias (alumztis e vegetais,
ciii bi uto ou parcialmente preparados
Classe 41
Sopas desh.dratacias, açúcar, condimea.
tos alimentícios solúveis e ssão solúveis,
especiarias aLtnenticias naturais, óleos
alimentícios, corantes vegetais para alimentos, produtos para curar carnes, ve...
getais desidratados, sal e dextrose
Têrsno n.9 573.103, de 8-1-63
Companhia Industrial Delfos S. A. „
Guanabara

Têrmo n.9 573.079, de 8-1-63
Construtora Adolpho Lindenhess S. A.
São Pau o

EDIFÍCIO PRUDENTE

Abril de 1953

Termo n.9 573.091, de 8-1-63
S. A. Inca Indústria Nacional de
Couros e Afins
R=10 Paulo

_

'In

PRORROOAçb
A
t ri a Britai lei rii

IND. BRASILEIRA

EL O
Comércio S. A.
Rio de Janeiro

P-R-ORROGAÇÃÓ

Classe I
Preparação química á. base de ácido
pírolenhoso e saes químicos para uso
em alimentação
Classe 41
Condirssnto com sabor de "bacon"

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termos as. 573.099 a 573.102, de

8-1-63
Laboratórios Griffith do Brasil S. A.
São Nulo
.

REGAL
D. BRASILE:41A

Classe -46
•Detergentes, substàncias para limpar e
Ciasse 35
".
polir, amis. sabão e saponáceos
Couro cru /e cy r'bio, bolsas e pastas de
Classe 1
couro, ai'relos de couro, pontas de Preparação química emulsIonante e an,sola para tacos, sacos de couros, almo-' ti-oxidantes para uso nas indústrias
, ss fadas de couro, estojos de couro •
frigorífica • alimentar

Cfasst 46
.Sabão e água sanitária
Têrmo n.° 573.107, de 8-1-63
Kimel Materiais de Construção Ltda .
Guanabara

KIMEL
MÁTÉtAIS I3E CONSTRUCÃO
Classes; II, 26 e 40

Titulo clt stabekiqolente

,

• • rumo
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Termo n. 9 573.109, de 8.1-63
Z. M. Ribeiro
Guanabara -

SPRING

•
Termo n.9 573.113, de $ 1-1963
Byk-Gulden Lomberg, Chcmiscne
Fabrik G.M.B.H.
Alemanlia
VERDE

PRORROGAÇÃO

OFICIAL

(Seção III)

•

Termo n.9 573.117, d 01-1-1963
byk-Gulden Lomberg. Chemische
1Fabrik G.M.B.H
Alemanha
//

AMARELO

1

3

Abril de 1963 13.79
Termo n. 9 573,121, de 8-1-1963
Êtoneira — En.preendimentos
liários Ltda.
Minas Gerais

Pioneira
Indústria drasileirse

INDUSTRIA -BRASILEIRA

Classe lb
Para distinguir materiais, para construa,
çe-es e decorações: Argila, areia, baClasse 36
tentes, balaustres, calhes. cimento, cal,
Melas para homens, senhoras e crianças
cré, chapas isolantes, ca bros. caixilhos;
Ciasse 3
OMARELO
VERDI
Termo n.° 573.110, de 8-1-1963
colunas, caibros, caixilhos, comias, chaSubstâncias quimicas, prodUtos e pre- pas paa coberturas, eteliticaçõe premol..
. José Moreno
Classe 3
parados para serem uslaos na
Guanabara
Substâncias quimscas, produtos e predadas, estugue. estacas, esquadrias. formedicina ou na -farma-:iu
ros, gesso, frisos, grades, jane,as, lameparados para serem usado, na
las de metal ladrilhos. Jannis, luvas- de
medicina ou na farmácia
PRORROGAÇÃO
Termo n." 573.118, de 6-1-1963
junção, laje. la;eotas, m ideiras para
Byk-Gulden Lomba. g, Chemische
Termo n.° 573,114, de 8-1-1963
construções, material contra frit, e' calor,
Fabrik G .M .B.H.
Byk-Gulden Lombe.g, Chemische
mosaicos, pra 'utos de tiase astáltico,
Alemanha
Fabrik G .M .B .H.
p,•odutos para tornar imperowalnlizantea
Alemanha
as argamasLas de cMento e ca, Wdráulica, p edregulho, placas pa:a pa
taça° . peças ornamentLis ie cimento ou
0704eV60#/ble
gesso para tetos e paredes. parquetes,
I il PINO lEllESIIITI. III
portas, portões, p isos pa pel Nira torrar
casas, soleiras para portas. r iielos, tubos
Rb de isaetro
de concreto, telhas, tacos, 'ihm de yen..
tilação, vigrmentos verieziasins e
Classes! 3 e Ia
• varôs
Titulo
~e.
Tezmo n.° 573.122, de 't 1-1963
Termo n.9 573.111, de 8-1-1963
Cromos S. Á. Tintas G:ancas
Requeija Lopes fa Cia. Ltda.
Guanabara
Guanabara
Classe 3
Substâncias quimicr.s, 'p-odutos e pre•
parados para serem usados na
AMARELO
VERDE
•••
medicino ou na tarmacia
• 'PRORROGAÇÃO
—
Classe 3
Termo n.° 573.119 de 8-1-1963
Substâncias quimieas, p:odutos e preByk-Gulden 'Lombe.g, Chemiscne
parados para serem usados na
Fabrik G . M.B . H .
medicina ou na farmácia
sz..lasr...s: 4 c 28
Alemanha
lnsignia
00
Termo n. 9 573.115, de b-1 1953
—
Wirtao n. 9 573.123, de 8-1-1963
Byk-Guliren Lombe.g, Chemische
Fabrik G .M .B .H.
Donato Pereira Coelho
Alemanha
Minas Gerais
Gt
•I" erma
i CASADaMAT!
4

,

EARK(CIA EtinAi

M.4filii

lit
.•

.1.11

new

do

n,..aetj

anaustria rsrasneira
Classe 41
Herva mate
Termo n.9 573.112. àe 8-1 -.963
Byk-Gulden Lomberg. Chemische
Fabrik G .M .8 .H.
Alemanha

Classe 21
Protetor de :“I,) para veictilos

Classe 3 .
•
Tèrmo n.° 575.124, de 8-1-1963
Classe 3
Substâncias quimicas, produtos e pre- Banco
Nacional de M nas 'Gerais S.A
parados para serem usa . 1.1 na
Substâncias quimicas, produtos e pra-,
Minas Gerais
medicina ou na farmácia
parados para serem usados na
medicina ou na farmácia
Termo n.° 573.120, de 8-1-1963
• Byk-Gulden Lombeig, Chemische •
Termo o 9 573.116, d e8 1-1963
Fabrik G.M.B.H.
Lomberg, Chemische
By'
Alemanha
Eiabrik G .M .B.H.
•
NorOeSte
Alemanha

Banco Nacional
do

Classe 33
Titulo
Termo n.° 573.126, de 8-1 '963. Fábrica de C.a içados Só-Rio Ltã .
Guanabara •

g 21(9
Classe 3
Classe . 3
' Classe ,3
Substâncias guiai:c:as, produtos e pre- Subdtâncias quirtiiens, p:odutos e 'pre- Sutstâncias químicas. Prod utos e P re parados para serem usados na
parrclos rara serem usados na
. ' Par:26's ear'ii, Serem 'usadcri na
medicina ou na farmácia
medicina" 'OU na -farmácia
medicina ou na farinada

Indústria. brasileira.
Cfasse 36
•'
Calçados para •erianlas, senhoras e
romens

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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Termo n.° 573.127, de 8-1-1963
(Prorrogação)
Societá Farmaceutici Itália
Itália

-YINILONEi
Classe 3
Sucedâneo de plasma sanguíneo

Abril de 19.53

,• Termo n.° 573.142, de 8-1-63
• partes e pertences de todos os artigos carminados, e com pó de arroz. pentes.
Manoel Rodrigues Alves Filho
acima ..eferdos.
pomadas perfumadas para o embelezaGuanabara
mento da cutis, pon-pons, pó de Termo n.° 573.134, de 8-1-1963arroz
Cocotá Industrial e Comercial de bN0fTêrmo n.° 573.137, - de 8-1-63
Móveis Lida.
Instituto Sôro-Hormoterápico Nacidnal
Guanabara
S. A. — Ison
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 573.12.8, de 8-1-1963
Parke, Davis •& Company "'
Estados Unidos da América

Classe 40
o uNiStP?
Acolchoados para camas e para móInet.soro-tiorm.Ni.elonal
veis, almofaciás, aparadores, anilados
.
Classe 32
ISON
• Artigos da classe
balcões • para venda, para Móveis e
.NAFEDRíN
s.Paulo
berços, biombos, cabides, cadeiras, caindustria Braalleirt
Térmo n.° 573.143, de 8-1-63
frias, canapés, catres, colchões, colchões
Classe 3
Regian-Tex Ltda.
Uma solução inalante para o alívio de de molas, cômodas, conversadeiras, coClasse 3
Guanabara
congestão das membranas mucosas do xins, divãus, enxergões. escabelos, es- Produto farmacêutico indiãdo na vatantes, gabinetes de telefone, guarda•
nariz e de garganta
cinação profilática pré-operatória
cômoda, guarda-rotara, mesas, mobilias
.
Termo
n.'
573.138,
de
8-1-63
Termo n.° 573.129, de 8-1-1963
de sala de jantar, mobilias de quarto,
Insti t nio Sóro-Hormoterápico Nacional
Enda Laboratóries, Inc.
poltronas, prateleiras sofás e
— Ison ,
Estados Unidos da Américt
sofás-cama estofados
Classe 36
São Paulo
Para distinguir: Artigos 'de vestuários
Termo n.° 573.135, de 8-1-1963
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Marc's Beneioff
aventais, alpercatas, anãguas,' biusas,
Argentina
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
PRORROGAÇÃO
doures, bonés, capacetes, cartolas, care.
an nzzazzamozozw.z ZUM!
Classe 3
puças, casacão coletes, capas, chale;
Meio estimulante, psicomotórico e 'auxicachecols. • calcados, dhapéus, cintos,
liar no tratamento de obesidade
cintas, combinações, corpinhos, calçai
DALICHOL
de senhorasie de crianças, calções, cal.
O
0
pin3t.SorosRxr
Têrmo n.° 573.130, -de 8-1-1963
.goarna)
ças, camisas, camisolas, camisetas. crie.
-N. V. Philips-Duphar
Classe 12
cas.' ceroulas, colarinhos, cueiros; saras,
Holanda
o
Alfinetes, agulhas, „botões comuns, caS. PÁtn..o
casaco3, chinelas, dominós. echarpest
darços, colchetes, cós, dedais, elásticos
ribas, perneiras, quimonos, regalos,
e
para roupas, enchimentos, fivelas, • gorobe de chambre, roupão, sobretudos,
Vin22({,CIMOz0410$1122~1
las, ilhós, miudezas de armarinho,
fantasias, fardas para militarese role.
giais, fraldas, galochas, Jravatas. por.
palas e presilhas
Indústria Brasileira
ros, jogos de ninaria. jaquetas: leques;
Classe 3
'remo n.° 573..136, de 8-1-1963
luas ligas, lenços, mantós, meias,
Companhia Palerinont Industrial
Produtos e preparados farmacSuticos
maiôs, mantas, mandrio. evantilhass pa.
Classe 3
- Indústria de Perfumes de
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
Térmo n.° 573.131, de 8-1-1963
Produto farmacêutico indicado na afec.- peugas, ponches, polainas, pijamas; pu.
toucador
„
(Prorrogação)
ção da fígado e vesícula biliar
São 'Pahlo
tiens, slacks, talar, toucas, turbantew
Parke, Da vis j Company
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Termo n.° 573.139, de 8-1-63
T stado,s Unidos da América
sweatets, shorts. sungas, stolas, sou.
Edson Cabral de Barros
ternos. aniformes •e vestidos
Rio
Grande
do
Norte
GRISOCILLIN
rg~t
Termo n.° 573.144, de 8-1-63
Drogaria Central da Penha Ltda.
. , Classe 3
Guanabara
Indústria Brasileira
Um preparado antibiótico para o trataS INO, I
•
mento de infecções bacterianas
Classe 48
Edson Cabral de Barrea
Para distinguir artigos de toucador e
. Termo n.° 573.132, de 8-1-1963
Ego Rafael — Ra. *a
perfumarias em , geral: Almiscar. át,ua
(Prorrogação)
Imperial Chemical Industries Liruited de beleza, água facial, água de iavanda
água de colónia, arminhos, água de
Inglaterra
quina, água de rosas, água de e ItazeClasse 41
mas, amônia perfumada, liquida, em pó,
Café torrado e moldo
• era pedras. para banho. brilhantinas,
bandolinas, batons, counéticos para o
Temi° n. 573.140, de 8-1-63
Classes: 3, 10, 39 e 48
cabelo. pestanas. cílios e Oigodes,
Sevaria° Cordeiro Ramos
Titulo de Estabeleciméntot
crayons, cremes para a pele. carmins,
Guanabara
Classe 1
Têrmo n.* 573.145, de 8-1-63
Substancias veterinárias, desinfetantes e cheiros Én pastilhas, em tabletes em
Nova América Pneus Ltda.
preparados para matar plantas nocivas leatilkas, em trocisear e em pílulas,
Guanabara
cremes para barbear, cremes dental,
e destruir verinina
depilatórios, desodorantes, diRsolventes
esstncias. extratos. estojos de perfumes.
Termo n.° 573.133. de 8-1-1963
creme para limpeza da pele, e para base
Britislr
Hoist
And
Grane
Company
'l'he
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
Limited
escóvas para dentes, cabelo, .roupas,
Inglaterra
cibos e uniras., tixs.Cares para o cabelo,
pestana, cílios -e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
Classes: 21 e 39
Termo n.° 573.141, de 8-1-63
de toucador, grampos para o cabelo,
Título de Estabeleci'x,ento
Severino Cordeiro Ramos
geléia de petróleo perfumada lápia,
Guanabara
para maquilagem. lança-perfumes,
Tèrmo . n.9 573.146, de 8-1:43
líquidos dentifrieins, em pasta; em
Comércio-Indústria e Representações
sabão, em creme, em elixir e em pó.
Vend-Press Ltda.
líquidos para ondulação. permanente.
Guanabara
lixas para unhas, Iaquê, óleos para o
MECO
cabelo, pasta e pós para dentes perfumes, petróleo ara uso de toucador..
pastas e pó para as unhas. on-pons
parí pó ir arroz, _papéis perfumadas.
Nome Comercial.

BEGIAN-TEX

REDUCTOSAN

"

OUSPATALIN

i
-

£14.244d

DROGARIA
CENTRAI DA PENHA

ICI.

NOVA AMÉRICA
PNEUS

OPORTADo
Mi
k.,‘
___

Classe 6
• Talhas, gruas, . guinchos, guindastes,e
elevadores, içadorei, empilhadeiras

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

VEND-PRESS

INDÚSTRIA BRASILEIRA
-

Classe 28
Matéria plástica

