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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
DECISÕES DO SR. MINISTRO
Dia 19 de abril de 1963
Plastioner Indústria de Artefatos de
Plásticos Limitada — No pedido de
cancelamento ex-officio da patente Modelo de utilidade eNôvo Modelo de
Escova para Dentes número 3.749 de
Plásticos Idalex Limitada. — O Senhor Ministro exarou o seguinte despeno: De acôrdo — 5 de abril ,de
1963. (ass.) Antonio Balbirro, Ministro da Indústria e do Comércio.
(Republicado).
Sociedade Anônima Paulista de Indústrias Químicas Sapio.— Recorrendo
do despacho que indeferiu o termo número 98.182 — Marca Blumerin.
O Senhor Ministro exarou o seguinte
despacho.:
Conheço e dou provimento ao recurso, nos termos do parágrafo único, do
artigo 50, da Lei número 4.048, de
29 de dezembro de 1961, já não subsiste, como esclarece a informação do D.
N. P. I., o motivo que determinou o
indeferimento do pedido.
Em 9 de abril de 1963. — Ass. Antonio Balbino. Ministro da Indústria e
Comércio.
'Metalúrgica Rica Limitada — ReCorrendo do despacho que deferiuo pedido de registro da marca Metalrica
— Termo número 259.723 — De Fábrica de Artefatos de Metais Metalrica
Limitada.
O Senhor Ministro` exarou o seguinte despacho:
Reconheço do recurso, nos termos do
parágrafo único, do artigo 50, da lei
número 4.098, de 29 de dezembro de
1961.
Em face da informação de D. N.
P. I., que versa matéria de fato Oleando a inexistência do alegado uso
anterior, nego provimento.
Em 9 de abril de 1963. — Ass. Antonio Balbino, Ministro da Indústria e
Comércio.
Expediente do Diretor Gerai
Ria, 19 de abril de 1963
NOTIFICAÇÃO
Uma vez decorrido o prazo de tecursa previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dies — para even-
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
tuais juntadas de recursos, e do mesmo não setendo valido nenhum interessado, fiam notificados os requerentes abaixo menceonados a comparecer
a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de sessenta dias — ha forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Indestrial.
MARCAS DEFERIDAS
Termos:
N° 94.187 — Ovoveop — Classe 3
— De N. V. Organon.
TrrULO DE ESTABELECIMENTOS
DEFERIDOS
'

N9 379.838 Ecole Professionnele
D'Esthetique et .de Maquillages de Cinema — Theatre 6 Television Myriam
Carange Classe 3 — Requerente —
Myriam Carange Adler, nos termos do
artigo 117, número 4 do Código.
N9 379.840 — Institut de Beauté —
Myriam Carange — Classe 33 — Requerente — l'vlyriam Carange Adler.
N° '379.856 — Cour de Beauté et
de Joie de Vivre Par Correspondence
Myriam Carange Classe - 33 — De
Myriam Carange Adler.
•DESISTÊNCIA DE PROCESSOS
Arvika Thermaenius Ab. — Declara a -desistência do pedido de registro
Termo número
da marca — .Eva
Anote-se a desistência e
414.043
arquive-se o processo. Peças para Caminhões Alfa Meecedes Pam Limitada — Declara a desistênCia do -pedido de registro do nome
comercial — Pelas para Caminhões
Alfa Mercedes Para Limitada — Termo número 419.589 — Anote-se a desistência e arquive-se.
- Bar e Restaurante Dinamarquês Limitada — Declara a desistência do pedido de registro do titulo — Restaurante Las Vegas — Termo número
419.651 — Anote-se a desistência e
arquive-se o processo.
, !adestrei de Meias Titan Soceidade
Anônima — Declara a desistência do
pedido de registro do nome comercial

— Indústria de Meias •Titan Sociedade
Anônima — Termo número 420.466
— Anote-se a desistência e arquive-se
o processo.
Fábricas Nacionales de Cerveja Sociedade Anónima — DéClara a . 't. sistência do pedido da marca — Uruguaya -- :Termo número 420.564 —
Anote-se a desistência e arquive-se o
processo.
Parke, Davis Company — Declara
a desistência do pedido de registre da
marca — Dualysin — Termo número
420.913 — Anote-se a desistência e
arquive-se o processo.
Destilaria Medellni Sociedade Anônima — Declara a desistência do pedido de registro da marca — requila
Matador — Termo número 421.239 —
Anote-se a desistência a arquive-se o
processo.
American Cyanatnid Company — Declara a desistência do pedido de registro da marea — Declamicina — Termo número 421.487 — Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
Proban Limited — Declara a desistência do pedido de r g:stro dá marcp
— Immacula — Termo número 433.874
— Anote-se a desistência e arquive-se
o processo.
Primeiera Indústria Brasileira de Feltros LLobera Soceidade Anônima —
iecclara a desistehc a cio pecedo de registro da marca — Myc — Termo número 436.432 — Anote-se a desistem
cia e arquive-se o processo.
José Murilla Bozza 6 Companhia
Limitada — Declara a desistência do
pedido de registro da marca — Alemite — Termo número 436.765 — Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
José Murilia Bozza Cl Companhia
Limitada — Declara a dessitência do
pedido de registro da marca — Alemite Termo número 436.766 —
Anote-se a desistência e arquive-se ci
processo.
Diversos
Renuzit Home Products Co. — No
pedido de vista no recurso interposto
ao termo número 259.322 — Marca
Royal Windsor 1 — Dê-se vista do re•
curso.

Termo número 385.753 — Marca
Muralglass _ De Decorações Mural.
glass Limitada — Mantenho o despe.
cho concessivo, por se afigurar a mar.
ca registrada, no conjunto, uma de.'
nominação arbitrária, criada pela re.
querente. Prossiga-se, pois, quanto ao
pagamento da taxa final para a expeceçâo do certificado. •
EXIGÊNCIAS

N9 376.656 — Brasiluso Difusora
Cultural Limitada — Mantenho a exigenCia em 'face das marcas anteriores
contende o mesmo nome Brasiluso e
referindo-se ao mesmo genero de atividades gráficas. A marca registrada
incide, portanto, na 'proibição legal.
N° 385.494 — Metalúrgica Staiget
Sociedade Anônima — Preste esclarecimentos quantos aos novos exemplares apresentados aludindo a classe 11,
quando a prioridade do pedido corresponde a classe 6, pois, inaceitável a
substituição nesta altura.
N. 483.922 — Antonio Ê Cruz Li.
mitada — Apresente autorização do ti.
tulo da abreviatura eT 12» para usá.
la como marca.
•
NOTIFICAÇÃO
E convidado: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft — a comparecer a
este Departamento, a fim de efetuar o
pagamento da taxa final do termo número 82.365 — Marca Lanusa.
EXIGÊNCIA
Cerâmiea São Caetano Sociedade
Anônima — Recorrendo do despacho
quee deferiu o termo númereo 93.473
— Privilégio de einvençào — De Pittsgurgh Plate Gess Company — A vemparecer a este Departamento a fim de
provar o que alega.
DESISTÊNCIA DE PROCESSO
Ciba Soeiete Anonyrne — Ciba Mctiengesellschaft Declara a deeiencia do pedido de privilégio de inveneçáo — Processo para a fabricação de
novos esteres-cidicos — Termo número 117.211 — Anote-se a desistência
e arquive-se a processo.
RECONSIDERAÇÃO DO
DESPACHO
Termo número 376.640 — Marca
Rembrandt — Requerente Julio Cesar
lesboa Recarte.
Considerando as razões expostas no
parecer do Ditetor da Divisão de Mar-.
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Ás Attepartições Públicag cingir-se-6o às. assinatura,
anuais peneiradas até 28 4g
fevereiro de , cada ano e ai
,inickdas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a _remessa de valores acompanhados de. esclarecimentos quanto
à sua. aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
agem as interessados prefeeglairRe
rencialmente cheque ou rale
•ootio do poitilsismis de sot,midtjoste do Madartarrmnto
Masilonai ás PropriSdimia Oessortrial do Ministério
postal, emitidos a favor do
de Intléotri. Comércio
Tesoureiro do Departamento
howeeee mio egoloneers bepareeneseto howeemr Moderai
de farprensa Nacional.
08 suplementos às ediASSINATT,TRAS
çdes dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
atanurriçass PARTICULARES
se solisitarem no aikt da assinatura.
Capital Interior?'
Capital e Interior(
Semmtre . . . Cr$ CONOI;Seme.eire . . . C4 COM - O funcionário pataco feAno . . . • . Cr 1.200,00 Ano
C4
•á90,00 deral, para fazer jus ao deeconto indicado, deverd provar
Exterior :
Exterior
steicz condição no aio da assiC4 1.300,C0 Ano
Ano
C4 1.8013,00 natura.
- O custo de cada atempar
parte rupericir do enderêço vão continuidade no Peaebinsentez afrutado dor árgãoe
impressos e nUmero do talão doe jornais, dopem iew afflailatn será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano UM tes providenciar a respectiva do de C4 0,50, se do mesmo
renovação tom antecedência ano, e de C4 1,00, por ano
que findará.
A fim de evitar solução de mínimo, de trinta (20) dias. decorrido.

- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação 7404
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais,. diariamente, até
0~7~
15 horas, exceto aos sdbados,
ALBERTO DE. BRrro PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
crnip s ae~e nutas~
'ONMPlit MO MrsieVIÇO D eusmacAçOus
11,30 horas.
FLORIAM°
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
- As reclamações pertinen-

EXPEDIENTE

tes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou ainisedes, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, da.
9 as 17,30 horas. 'AI máximo
até 72 horas após a salda dos
órgcios
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
resalvadas, por grafillt de direito, rasurar e emendas.
- Excetuada. as para •
exterior, que serão sempre
amiais, as assinaturas poder
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses si aur ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio..
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade d. suas 'assinaturas, na

N .' 101.934 ._ Material dotado de
propriedades magnéticas permanentes,
processo e , dispositivo para sua obtenção - Requerente - Mas Baermann.
N9 103.233 - Armação para agulha hipodennica - Requerente - N° 105.794 - Processo para a fabricação de novos monoazo corantes
metalíferos - Requerente - Oba SoCiete Anonymee.
N° 108.681 - .7rocesso para a regulação de vazão do banho do vidro
e da temperatura da fusão do vidro
em fornos de tina - Requerente Deutsche Tefelglas Aktiengesellschaft
Detsg.
105.010 - Processo de preparar
nevos compostos analgésicos - Requerente - American Cyanamid ComDiZ/isão de Privilégios
pany.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N9 110.201 - Porça de segurança,
de travasses:et° automático - RequeRio, 19 de abril de 1963
rente - Tune Corbani.
NOTIFICAÇÃO
N° 110.377 - Processo de fabriUrna vez decorrido o prazo de re- cação de compostos de penicilina curso previsto pelo artigo 14 da Lei Requerenete Chemie Grunenthal G.
número 4.048 de 29 de dezembro de M. B. H.
N° 105.438 - Aperfeiçoamentos- em
1961 e mais dez dias - para eventuais ¡untadas de recursos, e do mes- ou relativos a motores elétricos conjumo não setendo valido nenhum inte- gados com bombiss hidráulicas - ReLorenzo Lorenzettl.
ressado, fiUn notificados os requeren- querente
tes abaixo mencionados a comparecer
N° 109.461 - Sistema de bombeaa êste Departamento a fim, de efetua- mento a Vácuo de vapor - Requerem o pagamento da taxa final con- rente - Henhy L. Myers.
cernentes a expedição dos respectivos
N° 710.711 - Máquina para fabricertificados dentro do prazo de scs. cação de papel .. Requerente - 'The
senta dias - na forma do Paagraf9 BlaCk Clawson Company,
único do artigo 134 do Código da
N' 111.001 - Processo e aparelho
Propriedade Industrial.
para a produção de tetraedros - RePRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO
querente - Erick EsIdl Berglund.
DEFERIDOS
N9 11.138 - Detetor Pneumático
variável- - Requente Molins MaTermos:
chine: Company, Limited. N° 99.580 - Processo de fazer mim
N° 111.280 - Processo e aparelho
,r13-12»
Recompos:ção de vitamina
querentee - Chas. Pfizer Es Co .Inc. para • Carreghinênto . de , leito profundo

cas, e ("ima ela concordando inteiramente, resolvo, na forma da lei, reconsiderar o despacha que mandou registrar
a o-ensine marca para efeito de indeferir o pedido, com base no artigo 3'
letra eD» da Código da Propriedade
Industrial..
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DO
RECURSO
Rio 19 de abril de 1963
RECURSO
Dagoberto Nascimento Brasileiro Reco -rendo do despacha que deferiu o
térmo número 492.175 - Marca Land's
- De Produtos Land's Sociedade Anónima.

de grelhas móveis - Requerente M. C.. Dowell Company, Inc.
N° 11.899 - Máquina injetora de.
moldar matéria plástica - Re
te - Companhia United Shoe rarcrinery do Brasil.
N° .114.573 - Processo para a obtenção de . derivados do difemilmetano
com substituintes básicos - Requereu.te - Farbwerke Hoechst Aktiengsellschaft Vorm. Meister Lucius Brnning .
N 9 114.586 - Sintese de esteroides
- Oiin Mathieson Chemical Corporaton.
N° 114.788 - Espumas de Poliuretana - Requerente - Union Carbide Corporation.
N° 114.e)95 - Processo de fabricação de fósforo dicalaco tipo alimentação - Requerente - Fertilizes, And
Chemicals Limited.
N° 114.899 - Preparação de tereftaIato de potietdeuo de ácido tereftalico
stilenico - Requerente The Chernistrand Corporation.
N° 115.082 - Processo para a estabilização de polímeros de hidrocarbonetos etilenicamente isaturados Requerente - Shell Internationaie Research Maatschappij N. V.
N9 115.108 Máquina, para a junção de fitas de grande comprimento es
em particular, de fias para a fal>ricação de aletas de radiador e finalidades
semelhantes - Requerente
Societe
Arronyine . des Usines Chausson.
N° 115.1,09 - Processo e dispositivo para a soldagem e estanho de peças
metálicas, em particular de tubos colesores sobre feixe tubulares de radiadores - Requerente - Soiete Ananyme
"des Usines Chausson.
N 115,40 - Processo de fabricação continua de alcoois polivalentes,
especialmente pentaeritrit - Requerente - L •. Meissrier.

W 115.149 - Processo para a isso.
dução de chumbo - Requerente Sherriit Gordon Mines Lintited.
N° 115.188 - Processo de colorar
ção , de pololPfirras - Requerente Hercules Powder Company,
N° 115.295 - Processo para a fobricação de fosfato dicálcio - Regue
rentes - Fertilirers - And Chemicet
Limited - A/fres Strairchen - jacow
Bres Ler Man.
N° 115.207 - Processo de fabrisação de fios do tipo espuma. forzeraear
te ein'irespados, de p ollacrilonitrilo ou
de poliesteres - Requerente Moulinaoe
et Reordene de Chavanoz Sociedade
Anônima.
N' 115.211 - Acrilatos e metacrilatos m ono-epoxi-bi-cíclicos, seus relimeros e processos
Requerente Holm
Haas Company.
N° 115.289 - Processo para a pra.
dução de Cid, - Hexil - Amina Requerente - Abbott Laboratories.
N° 115.293 - Derivados antraquinanicos, seu processo de fabricatão e
suas aplicações - Requerente - Sandoz Sociedade Anónima.
N° 115.298 - Processo de preparação de ácidos difenilil - Alcezoicos
Requerente - Frances& Vismara
S. P. A.
N° 115.323 - Aperfeiçoamentos na
foto: sensibilidade átiU de materiais
fotográficos apropriados para o processo de alvejamento comargento corantes - Requerente - Ciba Societe Ciba
AktiengeselIschaft.
N° 115.329 - Processo de fabricação
de tris-azocorantes - Requerente Ferbenfahriken Bayer Aktiengesellschaft,
N° 115.341 - Instrumento para a
e processo . de medir aereamente derivadas do campo de gravidade da terra
- Requerente - Hans Torkel Fredrik
Lundberg. .

•,

•
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N.° 115.352 - Processo para a reperaçÃo de seléalo - Requerente
sahi - Kassel - Kogyo: Kabushild:
kuaisha.
N9 115.435 - Processo de estabilt;ação de acetileno gasoso mediante
pressão - Requerente - Societe Bei-,
ge de note et des Produtia arraigues du IVIarly.
N° 115.444 -.Aperfeiçoamento em
método e aparelho para produção de
t'istais de diamante aperfeiçoados Requerente - General Electric Compa n.y
N° ' 115,497 - Aperfeiçoamento em
método aperfeiçoado de evaporação de
fosfor .- .• Requerente - General Electric Company.
N° 115.596 - Processo e aparelho
para aproveitamento de restos de espuma de poli-estireno - Requerente Koppers Company, Inc. •
,.
N" 115.598 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a moldes e machos de
revestimento - Requerente - Shell
.Moulding Fooundry Limited.
N 9 115.790 - Esterilizador de Vapor superaquecido - Requerente jan Szyskka.
N" 117.009 - Chapa de impressão
para impressão - Offset - e processo
para a produção da mesma - Requerente - Mis Norlin.
N' 117.107 - Adesivos sensiveis a
pressão e resistentes a solventes Requerente - Minnesota Minig And
.Manufacturing Company.
N° 117.141 - Elementos de fecho
de correr interdependentes e praesso
para a fabricação dos mesmos - • Requerente - Nõvo Patentverwerttnigs
G. M. B. H.
N" 117.184 - Processo para moldagem de artigos ôcos de matéria plástica - Requerente - Owens Illinois
•Gl.tsr.,Company.
N 9 1 17.241 Agente extintor para
metais combustiveis - Requerente Ansul Chemical Company.
N" 117.274 Um niontador de •
banda de rodagem - Requerente Sitp:r Mold Corpp-ation 01 Califórnio..
N° 117.400 - Nova disposição em
suportes de machos para fundição com
di.mos.tivo dc mesco:agcm imediata Requerente - Gátsti Abreu 6 Companhia.
N° 117.462 - Aperfeiçoament6s em
ou relativos a dispositivos para tocar
discos do tipo compreendendo uma,
chave - Requerente - N. V. Pltilips ;
Glocilznnpenfabricken.
• N" 117.463 - •Aperfeiçoamentos mi)
ou relativos a suportes de coletores •
Requerente - N. V. Philips' Gioeilamprnfabrieken.
N" 117.484 - Processo e dispositivo paca a soldagem de pelas diversas
- 1.2:querente - Societe Anonytne des
Lidnes Chausson.
N" 117.488 - • Composições adesivas e produtos revestidos com as mesmas - Requerente - Norton Com119.285 - Processo para estabiliz ir polimeros olefinit7os - Requerente - Montecatini, Socletà General.?
Per Indústria Mineraria e Chrtnica e
Karl Ziegler.

N° 119.737 _ Processo de obtenção
de compostos esteroides - 16
Miados - Requerente - Les Loboratoiers Français dé Chimiotherapre.
N° 120.608 Junção aperfeiçoada
de elementos de canalização - Requerente - Cornpagnie de Ponta Mamo%

N9 125.246 - Um processo de pre-1
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N' 58.897 - Novas disposições era
N 9 98.226 - Biagino Chleffl
paração de nova vacina contra a peste I ou relacionadas ia projetos cinemato- Cumpra a exigência.
suína Requerenete - Rubem Harry grálicos - Requerente - Horst PauN° 110.384 - Western Electric
Muller.
lo Zernik.
Company,/ Incorporated - Cumpra a
N° 132.912 - Aparelho para terN° 89.340 _ Nova disposição na exigência.
znoterapia - Requerente - Manoel fixação da cupula de relógios de mesa
N° 125.526 - Ferdinando Benuccl
Machado Cardoso Fonte.
- Requerente
Companhia Tagui - Cumpra a exigência.
N 9 82.339 _ Aperfeiçoamentos em Melo Pimenta. de Relógios.
N° 115.906 _ São Paulo Alpargamáquinas colecionadoras - RequerenN' 89.396 - 1Tovas disposições ias
te - Commington Corporation. elementos sonoros e luminosos relacio- tas Soiedade Anônima Cumpra a.
nados a dispositivos de sorteio para exigência.
N° 85.571 - Aperfeiçoamntos
N° 112.329 - Joseph Marie Leoa
ou relacionados com máquinas e pro- revista de pessoal em relógios de pon- Paul Cosyns - Cumpra a exigência.
to
Requerente
Cia.
Tagus
Mela
cessos de lavagem de roupas - ReN° 114.563'- Hisatosi Atsumi querente - Whirlpo 0, L. -Compo- Pimenta de Relógios. Cumpra a exigência.
ration .
N° 92.423 - Nôvo tipo de contacN° 114.652
Metalúrgica ComabN° 86.210
Um sofá-cama - Re- to para compainha elétrica - Requequerente - Itzhag Jager.
rentes - Antimio Braba, Claudio Sa- te Limitada - Cumpra a exigência.
• N° 116.407 - Alfonso Canto Jorda
N 9 90.598 Aperfeiçoamentos em vicio e• José Sergio Medina ,Braga."
dispositivos luminosos de propaganda
N° 93.865- Antena para recepção - Cumpra a exigência.
N" 116.411 - Giovane . Vieira de
- Requerente - Augusto Gomes de de imagens 'de televisão e afins - ReMattos.
querente - Staudinger 6 Companhia Souza - Cumpra a exigência.
• N 9 116.751 - Produtos Químicos
N° 90.681 Aperfeieçoamento em Limitada. •
conjunto de bomba integral de lubriN° 98.209 - Novos dispositivos Guarany Sociedade Anônima - Cum.
ficação forçada para motores totalmen- construtivos em elementos de clonamen- pra a exigência.
N 9 112.797 - Ray T. Townsend
te fechados de resfriamentO por venti- to de bombas de gasolina para autolador - Requerente ? _ General EleC- móveis em geral - Reequerente - Cumpra a exigência.
N° 116.285 - General Foods Cortric Company.
Yoshimitu Imanrura e Olivio Zuaporation - Cumpra a exigência.
N° 90.731 - Aperfeiçoamento em naci ,
N 5 110.594 - Westinghouse Elec.
aparelhos de ar condicionado - ReN° 109:060 - Medidor volumetrico tr:c Corporation - Cumpra a exigèn.
querente - General Electric COmpany.
de
pólvora
Requerentes
Danilo
Ma.
N° 90.769 - Suporte anelar para
N° 115.506 - Shell Internationale
getter vaporizável - Requerente -- N. Augusto Ferreira NIontenegro, Waldemar Dantas Borges e Nelson Gaffree Rescarch Maatsvjappij N. V. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
Riedel.
Cumpra a exigência
N° 98.313 - Aparelho aspirador
N o 115.233 - NU ° tipo de dispaelétrico de aplicações múltiplas - ReN° 111.675 Comércio e Indústria
querente - Antonio Ramirez de Arel- rador para pesca ZOIll luminoso - Tuffy Habib Sociedade Anônima lano Romero.
Requerente - José Gimenez Del Rei Cumpra a. exigênâa.
N° 98.447 - Dispositivo de balisa- Filho.
N 9 112.213 - E. I. Du Pont de
N 9 115.445 = Porta diapostiivo ou
mento e ou sinalização de estradas Nemours And Company - Cumpra a
Requerente - Vito Vavalli, Vito An- negativo" (porta slide) para películas exigência.
p erfuradas - Requerente - Henrique
tonio Vavalli.
N° 112.347 - The Goodycar Tire
N° 99.620 - Aperfeiçoamentos em Badrian.
Ei Rubber Company - Cumpra a exipaineis estruturais difusores de luz N°, 117.168 - Nôvo auto falante gência.
Requerente - Robert Renker- Keller. de pressão regulável para fixar as suas
N° 112.857 - Bird Machine ComN° 100.579 - Aperfeiçoamentos em peças interiores, para máquinas falan- pany _ Cumpra a exigência.
tes
e
aparelhos
de
rádio
e
televisão
móveis - Requerente - Oscar PauN° 117.688 - Jean. Leclarbart Requerente _ Salvatore di Beneditto.
lo Jenesen.
Cumpra a exigência.
N° 110.300 - Aperfeiçoamentos em
EXIGÊNCIAS
N° 118.203 - Wella A. G. motor elétrico de baixo custo - ReCumpra a exigência.
Cornelio Pertiça, Camps Sociedade
querente - General Electric Company.
N* 137.589 - Joaquim Alvaro Er-.
N° 115.753 - Aparelho de trilho Anônima - Opoente do têrmo número
condutor - Requerente - The Ohlo 122.235 - Privilégio de invenção - g reto Bandeira - Cumpra a exigência.
• N° 137.752 - Toho: Rayon Kabus.
Apresente procuração.
Brass Company.
Vidros Corning Brasil Sociedade hiki Kaisha - Cumpra a exigência.
N° 127.684 - Perfelto Encaixe de
N° 137.845 - Societe Anonyme Co.
cana e Bambu - Requerente _ Jerzy Anônima - Opoente do têrmo número
373.338 - Privilégio de invenção - lortex - Cumpra a exigência.
Gruszczynski.
N°' 137.848 - American Viscose
Cumpra as exigêncais técnicas.
N° 129.155 - Válvula automática,
Corporation - Cumpra a exigência.
Térmos:
agindO como registro de passagem de
N e 137.880 - Union Carbide Cor.
gazolina ou outros Combustivels para
N° 94.267 - Chas - Pfizer & Co. poration - Cumpra a exigência.
uso em lanchas ou outros velculos - Inc. - Cumpra a exigência.
N° 137.884 _ Union Carbide CorRequerente - Jaime de Botton.
N° 109.132 - M. C. Corquodale
N° 114.403 - Aparelho para a fer- - Colour Disp/ay Lirnited - Cumpra poration - Cumpra a' exigência.
N° 137.831 - Wyadotte Chemicals
mentação de .resíduos orgânicos sólidos a exigência.
Cumpra a exigência.
Corporation
- Requerente - - Dano: IngeniorforN° 137.883 - Rohm Ei Haas Com.
N° 109.496 - Pierre Darphin retning - Og - Maskinfabrik: IngeCumpra a exigência.
pany - Cumpra a exigência.
nior Kai Petersen's Fond.
N 9 111.018 - Kurt Vs.Oeeler Hill
N 9 116.722 - Siporte Reg ulável
•
para disso de arado - Requerente - - Cumpra a exigência.
N° 111.904 - Shiozo Maturnoto •Pontal, Material Rodante Sociedade
• Seção de Prorrogação
.
Cumpra a exigência.
Anônima.
N° 108.014 - Aparelho para afoEXPEDIENTE DO DIRETOP.
N 9 112.024 - Farbenfabrieken Bayer
gar cereais - Requerente j- General , Aktiengsellschaft - Cumpra a exigênFoods Corporation - Refificação.
•
cia.
Dia 19 de abril de 1963
N° 117.282 - Aperfeiçoamentos no ! IV' 112.692 - The
'
Goodyear Tire
EXIGÊNCIAS
- E - Referentes ao eletrodeposrtar Ei Rubber Company - Cumpra a exide cobre - Requerente - The , Udy- gência.
Ivo Bianchi (junto a Marca nti.
lite Research Corporation.
N9 112.717 - Wheelabrator Corpo- mero 151.637). - Satisfaça ext.
ration - Cumpra a exigén&a.
MODELO INDUSTRIAL
gência.
DEFERIDO
N9 439.733 - Gráfica Vitro Flez
N° 112.762 - United States Steel
Corporation - Cumpra as exigências. S. A. - Satisfaça exigência.
N° 142.859 - Nõ se, modêlo de soN9 469.972 - Eziquiel da Silva
N° 114.894 _ Fertilizes And Chelado para calçados - Requerente - er::cals Limite de Jacow Breslennan - Campos. - Satisfaça exigência.
Irmãos Flausino - P.Jtif Z:ação.
N9 488.926 - João Berckmans
Cmpra a exigência.
N'• 129.198 - Mario Balão - Sales Dantas. - Satisfaça exigèn..
MODELO DE UTILIDADE
.
cia.
CA:vita a exigência.
• DEFERIDOS
N9 537.657 - Socimar Soc. Man.
N° 58.485 - Alfres !Cre1er datária de • Administração e Repro.
• .N° 78.538 - 'Um espelho de aumen- Cumpta a exige:ida.
N° 93.431
to para U30 doméstico e pessoa/ ,WrOgntle Lopas •-- sentaviles , Ltda. - Satisfaça ed.
Cumpra a exiçiéncle.
i Requerente - Bohutan Varias.
Onda,'

N9' 588.681 - Tedd Sbipybrds
Corp . - Satisfaça exigência.
1 9 578.834 -Antonio B0/121 S.À.
Indástria e Coneércie de Bebidas e
Conexos. - Satisfaça exigência'.
N e578.883- Plástico York S.A.
- Satisfaça exigência.
NQ 578.899 - Pereira Fernandes
& Ua. - Satisfaça exigência.
N 9 57-8.943 - Pratt & Whitney Co
Ineorp. --a Satisfaça exigência.
N e 578.944 - Niagara Alkall Co.
aatisfaça. exigência.
M. Joaquim MarN 9 578.952
ques. - Satisfaça exigência.
N9 578'.957 - Lab. Euterápico
Nac.. S. A. - Satisfaça exigência.
Lab .
las . 578.958 - 578.959
- SaEUerápico Nacional S.
tisfaça exigência.
N9 579.171 - Irmãos Venuracci
5. A. Ind. e Comércio. - Satisfaça
ex"gência.
N 9 579.178 - Ind. Villares E. A.
- Satisfaça exigência.
N9 579.179 - Wheaton do Brasil
S. A. Ind. e Comércio. - &atida-

çaNe
exigência.
579.203 - Cia, Industrial Par..
macéutica. - Satisfaça exigência.
Na 579. 289 - Laboratório Euterápico Nacional S. A. - Satisfaça
exigência.
Na 579.295 - Armações de Aço
Proba] S. A. - Satisfaça exigência.
N9 579.349 - Ilarriet Hubbard
Ayer Inc. - Satisfaça exigência.
Ne 579.564 - Perfumaria Maury
Ltda. - Satisfaça exigência.
DIVERSOS
N9 557.550 - Ind. de Tintas e
Vernizes Go/c/ S. A. - Aguarde-se.
N9 560.846 - Labs. Osorio de
Moraes Ltda. - Arquive-se.
N 9 561.584 - Samuel (arson. Aguarde-se.
N 9 563.466 - Adega do Sertão
Ltda. - Aguarde-se..
N9 579.639 - Pedro Cunha. Aguarde-se.
PRORROGAÇÃO DE MARCA
N9 274.391 - Ergovita - Indús.

trita Farmacêutica Engovita Ltda.

- Classe 3 - Prorrogue-se o regiatro.
Ne 306.549 - VVA Max PolonoVski, Sra. Louis Dreyer Dufer, Ja.
gizes Polonovski, Claucle Po/onovski e
era. Maxime Lamotte - Classe 3
Prorrogue - se o registro.

N9 313.262 - Sika Kaspar Win)(ler & Co. Inhaber Dr. Sohenker
Winkler - Classe 16. -- Prorroguese o registro.
N9 397.890 - Natibaine - Madama Maurice Gouldam, Mornsieur
Pierre Vernadeau - classe 3. •
Prorrogue-se o registro.
403.300
Pena
Branca
N9
Aristides Vieira da Silva - clame 26
- Prorrogne -se o registro.
N9 419.640 Iodaglobin Paxlo
Proença - Classe 3 - Prorrogue-se
registro.
' N9 439.271 - Condibe - Cia.
Argentina de Levaduraes E. À.
atuarial Y Comercial - classe 41 prorrogue-se o registro.
. N9 441.329 SuperponV- Spora
gldruzent Podnika pio Zidiravoluelekou
Vyrabta -- Classe 16 :Á-- PIOVIOgUe- W
O registro„, 4-4,

- .5,
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Ne 545.203 - Criptofeno O 526.815 - Cessatasse - Cia.
Na 453.488 - Desenterifagina Massa Falida Lab. Raul Leite Z. A. Industrial Farmacêutica - Classe 3 e_hiney Progeil. Société Pour Le
p
et la Vente de Sc
Okaasse 3. - Prorrogue-se o re- - Prorrogue-se o registro retificati: veroppement
htes
Chimiques
Classe
1.
do-se
a
data
para
13-12-52.
gistVo.
N9 531.134 - Siris - Caris Leoni rogue-se o registro.
1 9 454.798 -• R G S - Viniculto- N V - Classe 44. -- Prorrogue-se o N"550.418 Univerbel - Giavera
bei - Classe 14. -Prorrogt,t-re reá
' ra e Engarrafadora Ouro Fino Ltda. registro.
r
- Classe 42'. - Prorrogue-se o reN9 531.135 - Flora. e-- Cari Leoni gistro.
N V - Classe 44. - Prorrogue-se o
glstro.
N9 550.751 Marimor Beckw
regsitro.
Berliti & Cia. Ltda. - C/aeae 364
• N9 432.359 - Sito João - Metalquímica Gloria S. A. Indústria e
N9 531.143 - Desir Carl Leoni Prorrogue-se a registro.
Ne 550.959 - Durex - Kruee
Comércio. e-- Prorrogue-se o regis- N V Classe 44. -Prorrogue-se o
Cia. Ltda. - Classe 36. - From.
regtstro.
tro.•
N9 533.298 - Guanabara - João gue-se registro.
N* 493.134 - Barata' Humanitas
de Santana - Classe 44. -N* 550.973 - BandeirÁ - Lab. Humanitaa g. A. - Classe Elpidio
Prorrogue-se
o registro.
Barbosa & Cia. Ltda. - CESSe
3. - Prorrogue-se* registro.
N9 534.596 - Meios - Sehilling - Prorrogue-se o registro.
• N9 '493.834 - P. Pignatart Admi- & Lampert - Classe 35. - ProrroNe 550.974 - Bandeira - Teia
nistração Indústria e Comércio S. A. gne-se o registro.
'aceira Barbosa Cia. Ltda. - CIade
537.649
Riex
Gráfica.
N9
- Classe 48. - Prorrogue-se o se..
se 41. - Prorrogue-se o registro.
Riex Editara 'S. A. - classe 32.
gistro.
N 9 553.859 - E sendo sibile
- Prorrogue-se o registro.
quatquer, um quer - Erritlio Piela
N9 505.713 - Ybiran - Labora- Classe 41. - Prorrogue-se o rla.
tortos Trevifarrna S. A. - Classe 3
N9 537.650 - 3edac - Jedac Co- gistro.
- Prorrogue_se o registro.
mercial e Importadora Ltda. N9 554.526 - Helvetia - Men.
Classe 41. - Prorrogue-se o regia
O 507.050 - Caliob - Iob Irra
cantil Suiasa ítidústria e Cornérolõ
tituto Orterápico Brasileiro S. A. - troe
N9 537.655 - Netuno - Henrique S. A. - Class:a.a. - Prorregue-só
Classe 3. - Prorrogue-se o regisLage
Comércio e Indústria S. A. - o registro.
tro.
Classe 41. - Prorrogue-se o regis- N e 557.750 - Atalaia - Lab. -Vai
getal Ataiála Ltda. - Classe 3, ....
Ne 510.887 - Copale - Compa- tro.
Prorrogue_se o registro.
nhia Paulista de Louça Esmaltada Na 537.585 - Lindner - FrancisClasse 11. - Prorrogue.se o regis- co Línciner - Classe 7. - Prorro- • N9 561.033 - Hernotest Tifo •To
Franco Ve/ez Indústria e Comére41
tro retificando-se a data para 26-2-53 gue-se o registro.
S. A. - Classe 3. - Pror-re;.:;ue_se
e exceto paraepretrechos para hoa.
Ne 538.720 - Duperirá - Diz a registro.
•pitais e fins análogos.
41s
Pont do Brasil S. A. Indústrias
N
9 561.231 - Flora - K
Químicas
Classe
23.
ProrroN9 513.321 - Jaty - N. Araujo
moto & Cia. Ltda. - Classe 41. -a
& Cia. Ltda. - Classe 43. - Pror- gue-se.
Ne 539.346 -- Treme - Nerner Prorogue-se o registro.
rogue-se &registro retificando-se a
N9 561.397 - Calçados Indepeld
Pala & Cia. - Classe 42. - Presdata para 10-10-53.
ciência - Irmãos Pasqualueei rogue-se regiatro.
N e 523.035 - Dona LeopoldinaO 544.932 - Álbum dos Artistas Classe 36. - Prorrogue_se o ra..
Editora Dona Leopoldina Ltda. - - Revista do Rádio Editora Ltda. gistro.
1,,
Classe 32. - Prorrogue_se o regia. - Classe 32. - Prorrogue-se o re- N9 561.865 - Mônaco - S.
tm .
•
gistro.
Brasileira de Tabacos Indus..rializeta
dos Sabrati - Classe 44.
Frorrif.
gue-se o registro.
N 9 562.394 - Mat Incêndio
Mat,-/ncênctio S...4. En g enharia 1.
Incêndios - C/asse 1. - Protraí.
gue-se o registro.
!
N e 562.395 - Mat Incêndio
Matincêndia S. A. Engenharia de
Incêndio - Classe 6. - Prorroguê.
se o registro.
N 9_562.396 - Mat Incêbdio
Matineêr,dio S. A. Engenharia dtí
VOLUME!
Incêndio - Classe 7. - Prorrogue.
se o registro.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
N9 562.397 - Mat. Incêndio
Leis de janeiro a :;rarço Matincêndio S. A. Engenharia 46
Divulgação ny 889
Incêndio - Classe 21. -- Prorrogue..
ee o registro.
I
N

&G

N

N

COLEÇÃO DA S LEIS
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Preço: Cr$ 400100

VOLUME II
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Decretos de janeiro a março
Divulgação n e 890

Preço: Cr$ 1.500.00
A VENDA:
ãeção

de. Vendass Av. Rodrigues Alves,

1

Agência 1: Ministério da Fazenda
Átende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal

N9 562.398 - Mat Incêndio -a
Matincêndio S. A. Engenhar!ft
Incêndio - Classe 31. - Prorrogue..
• o registro.
N 9562.399 - Mat. Incêndio - Ma.
tincêndio S. A. Engenharia de Ter
cêndlo - Classe 36. - Prorrogue-sê
o registro.
lak 562.632 - Monte de ()tiro
Fina° e Tecelagem Arthur Bastou
S. A. - Classe 21. - Prorrogue-se
o registro.
N e 562.633 - Castro -- Coopera..
tiva Vinícola Caxiense Ltda. -.
•Classe 42. --Prorrogue-se reristron .
N9 563.501
Allergovit
Instituto Bioquímico inter America. no S. A. - Classe 3. - Prorrogue.
se o registro com averbação de con.
trato de explorac. aa a favor' de me.
tItuto.£oreezini S. A. Produtui
Terapêuticos Biológicos.,

Cuirita-feira 25
N .' 563.592 - Friedrich Deckel • Friedrich Deckel Prazisions Mechanik & Maschinembau - Classe 8.
- Prorrogue-se o...registro.
N , 571.211 - Brumas da Vida Rubens" Berardo Carneiro da Cunha
- Classe 32. - Prorrogue-se o registro na Classe 32..
N , 478.551 - ABC da Mulher Classe
Indústrias Eugynol S. A.
• 32. -- Prorrogue-se o registro.
N 9 578.777 - Propentic - Ayerst
Mckerma; & Harrison Liraited Classe 3. - Prorrogue-se o registro.
N , .578.778 - Propornycin - Ayerst Mckenna & Harrison Limited Classe i.- Prorrogue-se o regiati-O.
N , 5*(8.780 - 17- piranga Editó.
ra Ypiranga S. A. -- Classe 32. Prorrogue-se o registro.
N 9 578.878 - Vulcania - Rodolpho Cavinato - Classe 35. - Pron.
rogue-se o reg Istro.
N" 578.879 - Flex - Irmãos Pai.
dini - - Classe 23. Prorrogue-se o re.
gtstro.
N 9 578.904 - Clorofiderme Lab. Phymatosan á.
Classe 3.
- Prorrogue-se o registro.
N , 578.911 - AA - The Baker
Castor 011 Co. - Classe 1. - Prorrogue-se sergistro Considerado o artigo filo incluído noutra classe.
N , . 578.911 - Castung - The Baker Castor Oil Co. - Classe 1. Prorrogue-se o registro.
Nq 578.939 - Orestrin - tab.
Krinos S. A. Indústrias Química e
Farmacêutica - Classe 3. - Prorrogue-se o registro.
.N 9 ' 578 . 940 - Otopropin - Laboratórios Krinos S. A. Indústrias
Química e Farmacêutica - Classe 3.
- Prorrogue-se o registro.
N o 578.941 - Histamol - Massa
Falida Laboratórios Raul Leite S. A.
- Classe 3.- Prorrogue-se o registro.
N 9 579.942 - Pluritox - Massa
Falida LaLborN &los Raul Leite S.A.
- Classe 3. - , Prorrogue-se O re-

gistro,
N 9 578.962 Hippodromo - Ta-

bacaria. Londres S. A. - Classe 44
- Prorrogue-se o registro.
N9 578.963 - Parisette - Taba. caris LoLndres S. A. - Classe 44.
- Prorrogue-se o registro retificando.se k data para 18-5-53.
N 9 578.981 - Lovens Kerniske
Pahrik Lovens Kemiske FabrIlt
Ved a Kongsted - Classe 3. Prorrogue-se o registro.
N9 578.982 - Minimax - Minimax N V -- Classe 1. Prorroguese o reaistro.
N o 579.169 - Frank - 'Marta
Frank •Classe 8. - Prorrogue-se
o registró.
N' - Ibacli S. A. Indús_
&ia Brasileira de Aparehos Científicos - Classe 40. - Prorrogue-se o
registro.
N 9 579.172
Ite - Ernesto Boas
- Classe 38. - Prorrogue-se o re.
gistro.
• N 9 579 . 173 - Creation - Riing
Indústria e Comércio S. A. .Classe 13. - Prorrogue-Fre o regis-

ColÁRIO OFICIAL ( *Seção III)
N.0 579.175 -• Indiana - S.A.
Fiação para Malharia Indiana - Classe 37 - Prorrogue -se o registro.
N.° 579,176 - Golfa - Goldman
êFajersztojn Ltda. - Classe 36 Prorrogue-se o registro.
N.° 579.177 - Pacetta Metalúrgica Pacetta S.A. - Classe 11 Prorrogue-se o registro.
N.° 579.180 - Doblison
Indústria Brekin Dower Ltda. - Classe 1
- Prorrogue-se o registro.
N.° 579.182 - Borba Gato Chocolates Dizioli S.A. - Classe 41
-- Prorrogue-se o registro.
• N.° 579.184 --- Tempolina - Prema Preservação de Madeira S.A. Classe 1 - Prorrogue-se o registro.
N.° 579.185 - Goldmann - Indústria de Pianos Schwartzmarn S.A.
- Classe 9 - Prorrogue-se o registro.
N O 579.186 - Everest Indústrias Gasparian S.A. - Classe 23 Prorrogue-se o registro.
N.° 579.187 - Walita - Eletro
Indústria Walita S.A. - Classe 28
- Prorrogue-se o registro.
N.° 579.188 'Canadouro - Vinilcultura e Engarrefadora Ouro Fino
Ltda. - Classe 42 - Prorrogue-se
o registro.
N.° 579.189 - Campestre - Casa
Helius S.A. Tintas e Vernizes -•
Classe 1 - Prorrogue-se o registro.
Arquivos de BioN.° 579,190
logia - Lab. Paulista de Biologia
Classe 32 - Prorrogue-se o
S.Ã.
registro.
N.° 579 191 - Pomada São Sebastião - Laboratório Estrela Ltda.
- Classe 48 - Prorrogue-se o registro.
N.° 579.200 - Terralac Chas
„Pfizer ê Co. Inc. - Clasie 41 Prorrogue-se o registro averbação de
confrato a favor de Pfizer Inter Americana S.A.
N. o 579,201 - Pazo - Grove Laboratories Incorporated - Classe 3 Prorsogue-se o registro.
N.° 579.204 - Dioloxol - G. W.
Carnrick Co. - Classe 3 - Prorrogue -se o registro.
N.° 579.207 - Pablum Mead
Johnson Co. - Classe 41 - Prorrogue-se o registro.

N.° 579.208 - Emblemática Schering A. G. - Classe 1 - Prorrogue-se o registro.
N. 0 579.209 -- Primotest - Scheting A. Q. - Classe 3 - Prorrogue-se
o registro.
•
N.° 579.210 - Primogyna Schering A. G. - Classe 3 - Prorroguese o registro.
51,° 579.211 - Pernexin Schering A.G. -- Classe 3 - Prorroguese o registro com averbação de contrato a favor de Berlimed S.A. Produtos Químicos Farmacêuticos e Biológicos.
N. 0 579.212 - Centrotex Centrutex Akciova Spalecnost Pro Devoz
a Vyvoz Ceskoslovenskeho Textilniho
• Odevniho Promyslu - • Classe 24 Prorrogue-se o registro.
N.° 579.213 - Centrotex - Centrotex Akciova Spalecnost Pro Devoz
a Vyvoz Ceskoslovenskeho Textilniho
Odevniho Promyslu -Classe 36 Prorrogue-se o registro.
tro.
N.° 579.214 - Lindanun - Cela
N.° 579.174 - Indiana - S.A. Landwirtschaftlich Chemikalien G.M.
Fiação para Malharia Indiana - Cias- R. H. - Classe 2 - Prorrogue -se o
a* 34 - Prorrogite-se o registro. j registro.

N.° 579.215 - Nexa -- Cela Landwrtschaftliche Chemika::akt G.M.B.
Classe 2 - Prorrogue-se o registro.
N.° 579.216 - Cela Landwirtschaftliche Chem:dz ... hen G.M.B.H. Lindo' - Classe 2 - Prorrogue-se o
registro.
Ciba
N.° 579.218 - Paropon
Societe Anonyme - Classe 1 - Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 27-7-53 e averbação de contrato a favor ele Produtcs Químicos
Ciba S.A.
N.° 579.219 - Tyrosolvin - Bya
Gulden Lomberg Chemische Fabrik
G.M.B.H. - Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 579.221 - Buscopan - C. H.
Boehrirger Sohn Ciam 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 579.222 - Sympalon - C. H.
Boehringer Sohn - Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 579.282 - Seiva de Mutamba
• Juá - Classe 48 - Perfumaria
Guedes Sobrinho Ltda. - Prorroguese fa registro.
N.° 579.286 - Botafogo Empresa Cinemas São Luiz Ltda. -Classe 33 - Prorrogue-se o registro
(titulo de estabelecimento).
N.° 537.651 - Confecções Raio- .
charm Ltda. - Confecções Raincharm Ltda. - Prorrogue-se o registro (nome comercial).
• N ° 579.335 -- Edifício Araguari
- Avner . Saragossy e Elza Saragosti
Classe 33 - Prorrogue-se o registro
N.° 579.518 - Gelt - Elza Brana
co Mantovani - Classe 48 - Prorrogue-se o registro.
N.° 579.519 - Hércules -- AmériClasse 17 - Prorrogueco Fischer
se o registro.
N.° .579.536 - Cometa - Bucka
Spiero Comercio Indústria e Importação S.A. - Classe 1 - Prorrogue-se
o registro.
N.° 579.541 - Letizia - Dianda
Lopez & Cia. Ltda. - Classe 41 Prorrogue-se o registro.
N.° 579.542 - Letizia Dianda
Lopez fe Cia. Ltda. - Classe 46 Prorrogue-se o registro..
N.° 579.543 - Letizia - Dianda
Lopes 86 Cia. Ltda. - Classe 41 Prorrogue-se o registro.
N.° 579.544 - Cruzeiro -- Dianda
Lopez & Cia. Ltda. - Norrogue-se
o registro.
N.° 579.545 - Aquila D'Oro -Dianda/Lopez its Cia. Ltda. - Classe 41 - Prorrogue-se o registro.
N.° 579,579 - Guarani., Phospho
Kola - Instituto Medicamenta Fontoura S.A. - Classe, 3 - Prorrogueregistro.
se
N.° 579.580 - Kola Guaraná Instituto Medicamenta Fontoura
S.A., classe 3. - Prorrogue-se o
registro.
N.° 579.605 - Flag - British
American Tobacco Co Limited.
classe 44. _ Prorrogue-se o registro.
N. o 579.606 - Emblemática John Walker & Sons Limited. classe. 42. - Prorrogue-se o registra.
N. o 579.608 - Primacord - The
Ensign Bickford Co., classe 18. Prorrogue-se o registro.
N. o 579.609 - Eight Pointed
Star -- British American. Tobacco
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Co Lizrited, classe 44. - Prorra
gue-se o registro.
N. , 579.609 - Wild Woodbine
Bristtsh American Tobacco Co
mited, classe 44. - Prorrogue-se
o registro.
N. o 579.610 - Gold Fiske Britsh American Tobacco Co Limicer'.. classye 44. - Prorrogue-,e
c> registro.
N.° 579.611 - Players Nacy Cut
- British American Tobacco Co
Limited, classe 44. - Prorrogue-se o registro.
N.° 579.612 - Marvels - Stephano Brothers, classe 44. -Prorrogue-Se o registro.
N. 0 579.613 - Three Nuns British American Tobacco Co Limited, classe 44. - Prorrogue-se
o registro.
N. o 579.614 - The GarrIck British American Tobacco Co Limited, classe 44. - Prorrogue-se o
registro.
N. o 572.913 - Triptoplo - Laborberapica Bristou S.A. Indústria Química e Farmacêutica,
classe 3. - Prorrogue-se o registro.
N. o 572.912 - Loufarçam - D.
Brandão & Cia.. classe 3. - Prorrogue-se o registro.
'N. o 572.916 - Isotonus - Laboratório Torres S.A., classe 3. Prorrogue-e o registro.
' N. o 572.942 - Independência Bhering Com. S.A.. classe 41. Prorrogue-se o registro.
N.° 573.202 - Pomadina Pasta Mundial Ltda., classe 46.
Prorrogue-se o teg‘stro.
N.° 573.746 - Maga) - Magal
S.A. Indústria e Comércio classe
10. - Prorrogue-se o registro.
N." 573.072 - Emblemática Montblanc Simplo B M O H., classe 17. - ProrrDgue-se o registro.
N. o 574.06 - Scleron - Weleda A G, classe 1. - Prorrogue-se
o registro.
N.° 574.124 - Liquore Strega Societa Per Azioni Strega Alberti
Benevenuto, classe 42. - Prorrogue-se o registro.
N. o 574.261 - Ballet - Marcel
Modas Ltda.. classe 36. - Prorrogue-se o registro.
N. o 575.391 - Fenton - Winthrop Products Inc.. classe 3. Prorrogue-se o registro.
N.° 576.394 - Irys Ite
Keyes •
Fibre Co.. classe 1. - Prorroguese o registro.
N.° 575.652 - Parker - The
Parker Pen Co, classe 17. - Prorrogue-se o registro.
N.° 575.668 - Super Falhai L11
- Linifício Leslie S A. 'classe 23.
- Prorrogue-se o registro.
N.° 575.773 - Esportes - Indústria de Balas e Chocolates a
Americana Garibaldi Ltda., classe 25. - Prorrogue-se o registro..
N. o 575.781 - Emas - Eletr0
Metalúrgica Abrasivos Salto S.A..
classe 1. - Prorrogue-se o registro.
N.° 573.109 - Spring Raln
Z M Ribeiro, classe 36. - Prorrogue-se o registro:
N.° 562.810 - Crochet B - The
Rio de Janeiro Flour 1n1111s And
Granaries Limited, classe 22.
Prorrogue-se o registro.
N. o 566.569 - Ribeiro - Torazo
Okamoto S.A. Cha Ribeiro, auge 41. - Prorro g ue-se o registro
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N.° 566.328 - Sotema - Soc.
Técnica de Materiais Soterna
classe 22. - prorrogue-se O regi tro.
N.° 566.274 - Emblemática Cif, Cervejaria Brahma. ciasse 42,
- Prorrogue-se o registro,
N.0 EM:162 - Norsul - Cia. de
Eznarsãn Comercial e Industrial
No-.-12 7 , classe 22. - Prorrogue-se
o regidro.
N.° 566.368 - Lavaipa - Lanifici.o do Vale do Paraíba SaA Lavr i na. cl:sse 22, - Prorrogm-se
o re,P1-•ro.
N 0 567.56d - Tungsram
T , classe 8. - Prorrogue-se o
rudetro
N. 0 567.856 - Desmancha tudo
Fel 'x José Dias classe 2. P-r r -0-r ue-se o registro com averb^02.o 0e, contrato a. favor de Bruno ./7`'' 1- 9 Mine Britta,
N. 0 5G7.858 - Filigrana - Cazr • -?r'a Fi ligrana Incin -Stria e Cory..4...c'o Ltda.. classe. 30. --- - Prorro-P-r• o registro.
N. 0 551.266 -- Pralabo
Pnc. Pour La Febrication Et La
Vente c'e , Produits Et Apparells
Rhone Portlenc,
rr L-boratoir
c1 ^ . rf.e 1. - Prorrogue-se o registro.
.
N.° 568.267 - P r olabo jir Por. Pour La Fabrication Et- La
Vptyn Des Produits Et Appareils
Ls.J'aratoir Rhone Pouienc.,
cl ^-e R. - Prorrogue-se o regi,..t-a; reti ficando-i-! d2.ta para 10 de
1953
N. 0 568.443 - peutsche Oramr^ r!nhon Gesellsechaft - Dentsche
Gezellsehaft M B
cla-se a. - Prorrogue-se o regis.tzo.
N. 0 568.481 - Sr. - Lever Bretl--3 Po-:t Sunlight Limited elasProrrogue-se o registro.
IV 0 5r8.541 Carlos Gomes P'^nos Rrasil S.A.. classe 9. Prorrogue-sie o registro.
N.° 576.046 - Minato - British
Eir-etn Corp Limited classe
-P-arroauease o registro.
N. 0 576.258 - Lipocerebrine
Chevretin - Societe Française de
Re"Pe,..rhes Biochiraiques H Besson 8?. Cie.. classe(3. - Prorroguese o .rezistro.
N. 0 576.352 - Cerveja Estiva .0a. Antarctica Paulista Indústria
Fr:ri leiro de Bebida& e Conexos,
cl ç, sse 42. - Prorrogue-se () registro.
1.0 576.671 - Peixe - Indústria
Alanenticias Carlos de Britto Sociedade Anônima - (Fabs Peixe) claase 41 - Prorrogue-se o registro
retificando-se a data para 26 de fevere'ro de 1953.
N° 576.828 - Nopin - LaboraMan Kraemer Limitada - classe 3
Prorrogue-se o registro.
N° 576.841 - 20 Mule Tema Borax Consolidated Lirnited elasse 3 - Prorrogue-se o registai.
N° 576.842 - 20 Mule Tema Borax°Consolidated Limited - classe 1 - Prorrogue-se o registro.
Nu 576.930 - Follidiene - Recordai Laboratório Farmoccaogico S P
A - classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N° 576.935 - Porto Rica - Pootal Material Rodante Sociedade Anónima - alasse 21 - Psossogue-se
registro.
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Nw 576.936 - Sabonete Flor D'Nice - Alberto Schuiz - classe 45
- Prorrogue-se • o registro retificam.
do-se a data para /1 de fevereiro de
1953.
N° 576.946 - Super AAA Cerâmica São Caetano Sociedade
Anónima - classe 16 - Prorroguese o registro sem direito ao uso
exclusivo da expressão Super.
Algodão HidrofiloMaranhão Martins Irmão 6 Coinpanhia - classe 10 - Prorrogue-se o registro.
-N° 577.008 - Fulgor - Ahimíaio Fulgor Sociedade nanima clasze 11 - Prorrogue-se o regisrto.
NI 577.049 - Neo Otinil Winthrop Products Inc - classe 3
- Prorrogue-se o registro averbação
de contrato de exploração a favor
de The Sydney Ross Co.
N° 577.055 - Emblemática Lab. Alvira Eu Freitas - classe 3
Prorrogue-se o registro retificando-se
a data para 12 de julho de 1953:
N 577.3-i1 - I Lovro El Companhia Limitada - classe 8 - Micro
Metalurgica - Prorrogue-se o registro sem o direito ao uso exclusivo
" naiavra Micro.
N* 577.631 -- Dalifa - Indústria
de Produtos Alimentícios Laís Limitada. - classe 41 - Prorrogue-se o
registro.
N 9 577.636 - Genuino - B O
Franke Eu Companhia Limitada classe 4 - Prorrogue-se o registro.
Ç.1n1° 561.323 - Para uma c-14 ns divina leite divina Dama - 'Vicente
Giraud - classe 48.- -- Prorrogue-se
o- registro (frase de propaganda)'.
PRORROGAÇÃO DE INSraNIA
COMERCIAL 561.649 - Fõlhas Informações
Empresa Rilha da Manha Sociedade Anônima - classe 3f, 33, 50
Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DESINAL
DE PROPAGANDA
N9

N 9 578.953 - Emblarnático Soc. dos VigNis do Pó t2 Constantino SARL a- classe 42 - Prrognese a registro.
PRORROGAÇÃO DE EXPRESSÃO
DE PROPAGANDA

Nu 544.337 - Underberg Cada
Dia dá Saúde- é Alegria - V.va H
Hunderberg Aihrechet 4h Companhia
Limitada - classe 43 Prorroguese o resgistro.
N 9 544.338 - Um Underbcrg por
Dia da Satide e Alegria - Vva H
Underberg Albrechet 6 Companhia
Limitada -- clçse 42 - Prorroguese o registro.
N° 544.339- - Um Underberg por
Dia da Saúde e Alegria - Vva H
Underberg Albrechet 6 Companhia
Limitada - classe 4 - Prorroguese o registro.
N° -558.371 - Diploma de Beleza
de Coa; - Coty Societe Anonyme
- classe 45 - Prorrogue:se o registro.
N° 562.891 - lodalb - Massa
Falida Laboratórios Raul Leite Sociedade Annadma - classe 3 Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE NOME
COMERCIAL
l's3a1 593.385 - Concordia. S'aeleda.
de Imobiliária Limitada
Concor-

dia Soc, Imobiliária Limitada e--•
Prorrogue-se o registro
N° 537.648 jedac Comercia/. e
importadora Limitada - jeciac Comercial e " Importadora Limitada ,
Prorrogue-se o registro.
• N9 578.905 - Lab. Phymatosan
Sociedade Anónima - Lab Phymatosan Sociedade Anônima - Prorrogue-se • o registro.
N° 579.183 - C.ornpanbia Brasileira de Medidores - Companhia
Brasileira de Medidores - Prorrogue-se o registro.
N° 579.192 - Lanifício Inglez
Sociedade Anónima - Lanifício Inglez Sociedade Anonima Prisma
Que-se o registro.
N° 579.546 - Instituto Teranauti.
co Scil Limitada - Instituto Tarapeutiço Scil Limitada - Prorroguese o registro.
PRORROGAÇÃO DE,TITLILODE ESTABELECIMENTO
1,1 9 471.087 - Tabacaria Porta
Larga - Tabacaria Porta Larga Limitada - classe 44 - Prorrogue-se
o registro.
N° 499.598 - Externato Arnaldo
Barreto - Lucyana Marcondes Coelho de Souza - classe 33 - Prorrogue-se o registro.
N 9 557.284 - Padaria e Confeitaria Rio Comprido a- M José Martins e Irmão - classe 41, 42, 43 Prorrogue-se o registro.
N 9 • 560.852 - Estabelecimentos
Pax - classe 46 e 48 - Costa NarCIZQ 6 Companhia Limitada - Prorrogue-se o registro .
N 9 560.857 - Oficina Técnica
Regal - Osorio Pedrosa - classe
Prorrogue-se o rçgistro.
17, 33
N° 563.577 - Hotel Alameda omércio Hoteleiro Imperial Limitada
- classe 33, 41, 42, 43 - Prorrogue-se o registro.
N 9 564'.276 - Aos Dois Mundos
- Luiz Alves & Companhia Limitada - classe 41,42, 43 - Prorroguese o registro.
N° 578.951 - Chave do Tesouro

Abril de 1963
1NT9 437.790 - Bar e Café Oda,/
Limitada - Satisfaça exigência.
N 9 437.793 - Alvaro dos Santo
Segundo - Satisfaça exigência.
Nu 437.794 - Império dos 'Pneus
Limitada - Satisfaça exigência.
N° 437.795 - Panificadora &que,.
ra Limitada - Satisfaça exigência.
N° 437.798 - Carlos Alberto Coneviva - Satisfaça exigência.
Nu 437.817 - Produtos Elétricos
M e Limitada - Satisfaça esighai
da.
N0 437.819 - J Bueno Eu Como
panhia - Satisfaça 'exigência,
N 9 437.785 -"- Mauro da Mei/o
Faria - Satisfaça exigência.
N 9 437.786 - Editora Video Li..
mitada - Satisfaça exigência.
Nu 437.814 - Cromopel Comare
cio e Indústria de Papel e Papo'
Limitada - Satisfaça exigência.
che publicado em 23 de Janeiro
1960. •
In1 9 437.823 - Bohlsen
Campa.,
nhia Limitada - Satisfaça exigência.
N° 439.832 - Mira Eu Martins
mitada -; Satisfaça exigência e aro&
siga-se com exclusão de dínamo.
Cliche publicado em 23 de janeiro
de 1960, artigos na classe 8.
N° 437.834 - jacksoa Lisaoa
Satisfaça exigência. Quanto ao • cli•
che publicado em 23 de Janeiro de
1963, retifico o cache.
I' 437.842 - Pucci Companhia
- Satisfaca exigência.
N 9 437.84-4 - Pucci . Compsnhia
- Satisfaça exigência.
N. 437.841 - Pucci 6 Companha
- Satisfaça exigência e proasiga-a4
excluindo lençoIs de borracha.
N° 437.843 - Pucci Eu CompanMa
e prossi (4 a -si

excluindo
pestanas.
."N" 437.845 - Pucci 6 Corra-saiba%
- Satisfaça exigéncia.
N* 437.850 - Confecçges Fric11/4
Limitada - Satisfaça exigência E
prossiga-se com . novos exemplares.
No 437.829 - Soc. Irnobli
Comercial e Industrial Silo Francisei
Antonio Marfins da Podia - Limitada - Satisfaça exigência.
g encl\iala. Osni!
-t-isfaMçaira exitt
.83 1 sa
daN9 437
classe 50 - Prorrogue-se o regisrto. Limita
N 9 579.285 - Edifício São Luiz
- Luiz Severiano Ribeiro - classe
N. 437.875 - Mode Bossut !
33 - Prorrogue-se o registro.
Satisfaça exigência.
N. 573.150 - Regence - Regen- N° 437.885 - 1-1 C Konig
ce Móveis e Decorações Limitada - Satisfaça exigência.
classe 40 - Prorrogue-se o registro.
H C Korag uffie
N° 437.886
N9 545.130 - Metaltirgica Monu- Satisfaça exigência.
mento - Metalurgica Monumento
N 9 437.894 - Casa Coelho Mara
T.Jraitada - clxsse 11 - Prorroguetina
Vinhos Limitada - SatisfaçX
se o registro.
N° 543.809 - Casa K - Alfre- exigência.
do Koehler Comp anhia Limitada - N9 437.899 - Geraldo Lois Pa-'
classe 23, 24. 36. 37 - Prorrogue- raiva - Satisfaça exignela.
N0 ,437.900 - Albano Ferreira --a
se o registro.
Satisfaça
exigência.
N° 546.895 - A Televisão ' .-N°
437.901
- José Soares de
ciadesa Comércio Indastria Adiam
Castro
Satisfaça
exigência': Domésticos e Eletrônicos Sociedade
Nu 437.902 - Geraldo tola P2
Anônima -disse 8, 11 - Prorroraiva - Satisfaça exigênda.
gue-se o registro.
N° 439.264 - Papelaria Carvalho
N• 437.903 - Administração dy
- Companhia Ernesto de Carvalho Estádios Municipais (Prefeitura Indústria e Comercio Ercar - clas- Distrito Federal) - Satisfaça e •
se 17, 38 - Prorrogue-se o registro. gancia.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N° 437.917 - Zebras 8 Guima.
DE EXAME FORMAL
r5es - Satisfaça exigência.
DE MARCAS
Nu 437.929 - Ethicon Toe' - Sei
tisfaça exIgt.ncia
prossiga-se. emb.
Dia 18 de abril de 1963 - os novos exempla res .
N° 437.932 - Ethicon Inc
EXIGÊNCIAS
Satisfaça exigência
24° 437.788 cio de Ça- N. 437.939 - Listai Telefónie
netas e Acessórios Cg.sr'iésdi ei reatas Li- Brasileiras Sociedade A~a
mitada - Satisfaço ealgenclo.
Ma ça exigência.
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N° 437.952 - Tecnoprint Gráfica
N. 437.871 - Kamerabau Anstalt
Sociedade Anónima - Satisfaça exi- - Prossiga-se com exclusão de estogéncia.
jos e bolsas de apetrechos envoltório
N° 437.953 - Estudio Gráfico para tipes.
Garirnar Sociedade Anônima SaN. 437.825 - Refrigeração. Jundiai
tisfaça exigência.
Limitada - Prossiga-se excluindo a exN° 437.959 - Maria Visconti - pressão conserto de.
N. 437.877 - Union' Chiralque BelSatisfaça exigência.. Quanto ao enche Publicado em 25 de janeiro de ga Sociedade Anónima - Prossiga-se
considerando em bruto ou parcialmente
1960 para marca.
NI 437.960 - Comrecial Importa- preparadas. Clichê publicado em 23
dora Frarddin Sociedade Anônima - de janeiro de 1960.
N. 437.930 - Athicon Inc Satisfaça _exigência. liche publicado
em 25 de janeiro de 1960 para mar- Prossiga-se excluindo agentes anti-11bri-brilatório e considerando como em.
ca.
N 9 437.962 - Broer P Fazzl - bruto as fibras fio.
, N. 437.931 - Ethicon Inc-Pros
Satisfaça exigência.
siga-se como os exemplares, ..
NI 437.96+ - Carbonar Cheimaki
N. 437.933. - Ethicon Inc =Cr Companhia Limitada - Satisfaça Prossiga-se com oa novoa exemplares
exigência. Cliche publicado em 25 de substituindo a classe 48, pela 3.
janeiro de 1960.
N. 437.934 - Ethicorr Inc N° 437.966 - Murilo Perca - Prossiga-se com os exemplares.
Satisfaça exigência. Cliche publicado
N. 437:935 - Ethicon Inc em 25 de janeiro de 1960 ara a- Prossiga-se com os -novos exemplares.
chasse 2.
N. 437.936 - Ethicoa Inc N I 437.968 - Alberto Seghese - Prossiga-se excluindo os, agentes antiSatisfaça exigência. Cliche publicado fibrilatórios considerando fibras Nos
em 25 de janeiro de 1960 para a como em bruto.'
- - .
classe 42.
N. 437.937 - Companhia Johanson
6 Johnson. do Brasil Produtos CirúrgiN° 437.969 - AgrotecnIca
tada Satisfaça exigência. Cliche cos :--- Prossiga-se excluindo fitas guarpublicado em 23 de janeiro de 1960 nições sanefas e máquinas..
N. 437.938 - Companhia johanson
para marca.
N° 437.975 Condoroil Tintas 6.1 jobrison do Brasil Produtos CirúrSociedade Anônima - Satisfaça eira- gicos - Prossiga-se excluindo' sanefas,
guarnições e manequins.
gerida.
N. 437.950 - sPerfumarta Joaani
N9 437.980 - Silbini. Indústria e Limitada.. - Prossiga-se consderando
Limitada
Çomércio de Auto Peçai.
inexistente' na reivindicação de artigos
Satisfaça exigência. Cliche publicado e etc.
em 25 de janeiro de 1960.
N. 417.956 - Arte e Penteados
N9 438.021 - Geraldo Lois Pe- Publicidade Limitada. - Prossiga-se
taloa - Satisfaçaexigé nela
como marca.
?O 438.022 - Geraldo Lois Pe.:
N. 437.957 - Arte e Penteados Puraiva - Satisfaça exigência.
• blicidade Limitada - Prossiga-se como
N° 438.023 - Geraldo Lois Pe. marca.
N. 437.958 - Arte e 1.-)enteados
raiva - Satisfaça exigência.
438.024 - Geraldo Lois Pc.. Publicidade Limitada - Prossiga-se
como marca.
raiva - Satisfaça exigência.N. 437.961 - Ataliba de Oliveira
N° 438.025 - Foxbil Fornecedora
Fabril Sociedade Anonimá - Satis- - Prossiga-se na classe 35.
laça exigência.
N. 437.963 - Alberto Seghese Prossiga-se como rçquerido. Clichê puDIVERSOS
blicado em 25-1-60a
N. 437.965 - Silvestre Thomal 437.799
Frigorifico
Três
N9
Prossiga-se considerando o gênero. de
Passos Limitada - Prossiga-se subs- negócio o que o requerente chama de
tituindo a classe 4 pela 41.
artigos.
N9 437.807 - Tradesco Comércio N. 437.970 - António Cargueira
Indústria
Limitaria
Prossiga-se
e
Borba -' Prossiga-se como requerido,
excluindo alavancas de câmbio.
uma vez que a marca toma apenas
N9 - 437.801 - Frigorifico Três característica de um titulo.
N. 437.971 - Cordoroil Tintas
1/4 Passos Limitada - Prossiga-se soba.
Iltuindo-se a ciasse . 4 pela 41. Chile Sociedade Anónima - com exclusão
de janeiro de 1960 de massa para passar ,e preparações
publicado em
para aparelhos superfícies (classe 31).
para a classe 4.
N. 439.972 - Cordomil Tintas SoN9 437.852 - Giovanni Tia/ - ciedade Anônima - Prossiga-se 111r+
Prossiga-se sem exclusividade Pizza aluindo tintas em massa para pousar
noladamente.
e preparações para aparelhar superfí437.854 ,-- Wilson Marcondes cies.
N. 437.973 - Concioroil Tintas SaIndústria e Colêrcio de : Máquinas
Limitada - Prossiga-se com exalas ciedade Anônima - Prossiga-se de acôrsão de alavancas de cámbio e carri- do com as indicações feitas pela Seçáo.
Seçao,
nhos para máquinas de escrever..
N. 437.974 - Conaloroll Tintas
,
437.864
Eucatex
Sociedade
NI
Sociedade Anónima - Prossiga-se de
Anôn ima-- Indústria e Comércio - acôrdo com as indicações _feitas pela
Prossiga-se como material de constru- Seção.
ção o que foi reivindicado.
N. 437.976 - Condoroil • Tintas
N" 437.865 - Eucatex Sociedade Sociedade Anónima - Prossigaare de
Anônima indústria e Comarca> - acôrdo com as indicações feitas pele
Prossiga-se substituindo a classe 26 Seção.
N. 437.978 - Restaurante Marlin
pela 16.
Negro Limitada - Prorroga.se conN. 437.869 - Indústrias Brasileiras siderando constante do género 'de nede Lapis Frita Johansen Sociedade Anógócio varejo de cigarros.
nima - Prossiga-se com exclu.são,
N. 937.981 - *114m I
papel hectografico.
1 romércio da Auto-Nem Urde

n

Prossiga-se de acôrdo com as indicaçaes feitas pela Seção.
N. 437.982 - SIl1im. Inchlatria e
Comércio de Auto Peças Limitada Prossiga-se de matraca com ae indicações feitas pela Seção,.
Dia 19 de abril da 1963
EXIGÊNCIAS,
N. 311.724 - Irmãos. Clemente Satisfaça exigêntcia.,
N. 411.279 - Werner Lambert
Pharraaceutleal . Co - Satisfaça exigência.
N. 414.042 - The Kenclall' Co; -Satisfaça exigência.
N. 414.411 - Catex Comércio e
Indústria Texto Química Limitatria Satisfaça exigência.
N. 416.079 - João Harder Satisfaça exigência e vos:siga-se com os
exemplares.
Ns. 417.471 - 412.721 - 417.725
- 417.716 - 417,728, - Ernesto
Neugebaue: Sociedade Anônima= Indústrias Reunidae - Satisfaça exigência.
N, 420.804 - Edilson Duarte Ferreira - Satisfaça exigência e prossigase substituindo a classe 33 pela 28.N. 420.8l6 - Artes, Gráficas Malex
Limitada - Satisfaça exigência e
prossiga-se excluindo os artigos grifados. .
N. 420.817 - Bransnipo Indústria
de Estofamentos para Autos - Satisfaça exigência.
N.- 420.818 - Indústria cle,Parafucos
Wubra Limitada - Satisfaça exigência.
N. 420.822 - Pierre Raymond.
Galliletr - Satisfaça exigência.
N. 420.837 - Cristialellex Indús
tria e Comércio de Plásticos Limitada
- Satisfaça exigência.
N. -420.839 -- Usabrol Importa-,
ções Sociedade Anónima - Satisfaça
exigência,
N. 420.852 - Mercúrio Limitada
- Satisfaça exigência.
N. 420.852 - Cooperativa Central
de Laticínios da Região Sudeste do
Rio Grande do Sul Limitada - Satisfaça exigaicirs.
N. '420.854 - Cooperativa Central
de Laticínios da .Região Sudeste da
Rio Grande do Sul Limitada - Satisfaça exigência.
a
N. 410.857 -- Importadora de Bebidas Alcoólicas Limitada - Satisfaça
exigência.
faça- exigência.
N. 421.110 - Contábil Confiança
Limitada - Satisfaça exigência das
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N. 421.629 - Welasheimer Irrofig
Sociec.ade Anônima - Satisfaça adi
gancia.
N. 421.630 - Fazenda Itapui Sat
ciedade Anônima, Agropecuária, Co.
marcial, Iniustrial - Satisfaça enigêras
cia.
N. 421.631 - Amilcar Reincild FF,
- Satisfaça exigência.
N. 421.ca3: - Basilio Baptista dá
da Silva - Satisfaça, exigência.
N. 121.635 - Rádio Insralodra
Planalai Limitada - Satisfaça eido
géne.a.
N. 421.638= - Orestes garota 5
Com panhia Limitada. - Satisfaça exigência.
N. 421.639 - Dorval Martins is
Cinta - iatisfaça exigência.
N. 421. >10 - Horffmana e Pavio.
ro Lar-arada. - Se.tisfaça. exigência.
N. 421.c41 - Sucessão Antônici
Almoc:a -- Satisfaça. exigência.
N. 4:21.6453 - Fazenda Itapu!
Anônima,
Soma c:c.r...e
Agropirruária,
Coa:ara:ai, Industrial
Satisfaça cala
gência.
N. '421.644 a- Industrial Mera.
SC.3
-tóvão- Limitada - Saciszr:a

N. kI..15 -421.646 - Doutor
Luiz Ga:mana Rothfughs - Satisfaa
ça. ex
N. 421.656 - Viúva Silvio Man.
di liallos Limitada - Satisfaça exigência.
N.. 421.659 - Mas João' Gazire
- Satsfaça exigência.
N. 421.651
Mundo das Tintas
Limitada - Satisfaça exigência.
Na, 421.662 -421.673 -421.672
- 421 674 - 421.675 - 421.676
- Com:oep. Companhia Brasileira de
241,14x/G-2a'tos, pano- Petróleo Engenharia, indústria e Comércio Soc'edade
Anônima - Satisfaça exigênc.a.
.• N. 421.677 - Tecidos Nuance Soa
dedada: Arôaima - Satisfaça exigia.
cia.
N. 421.578 - O. S. Carvalho
Companhia Limitada - Saliafaça
exigência.
'N: 421.681 - Paha Beach Co •-•
Satisfaça exigência.
Na 421.682 - Palm. Beach Co --a
Satisfaça exigência.
N. 421.686 - The Morgan Crucia
ble Co Limitada - Satisfaça exigéna
cia.
N. 421.687 - The Morgan Crucl.
'e Co Limiteci - Satisfaça exigência.
N. ' 433.710 - Roulette Recorda Inc
seções.
- Satisfaça exigência.
N. 421.139 - Distribuidora Lana, N. 435.14C - Coair 6 Oliveira
nados de Ferro Dflafer Limitas& - Limitada - Satisfaça exigência..
.
Satisfaça exigencia.
DIVERSOS
N. 421.615 - Ind. de Café apito
N. 420.834 - Ótica Brasília Liras
mata Limitada- satisfaça exigência.
N. 411.617 - Irmãos Mayer Sa, toda - Prossiga-se excluindo éticas,
ciedade Anónima - Satisfaça colgaria armações parai óculos,. matêria= prima
e 'argilosa.
cia.
N.. 421.619 - 42/.620 - Theóphia EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
lo A. Beilfuss - Satlefaça exigência.
INFORMAÇÃO, RECEPÇÃO 2
E INFORMAÇÃO
N. 421.621 - 421.623 - Erich
Satisfaça exigência,
Appel
Rio, 19 de abril de 1963
N. 421.624 - C. Vieira e Filhos
Linaitada - Satisfaça exigência.
EXIGÊNCIAS
N. 421).621 - Papelaria Artan Llnátada - Satiafaçàs exigência.
Estacas Prank Limitada - °poen*
Ns 421.626' - Lotar Machado dos do têamo 97.252 - privilégio de ha.
Reis - Satisfaça exigência.
venção. - Atenda à exigência.
João Anitanio Coelho 1 Irmãos Pereira Dias Limitada
N. 421.627
opoente do térmo 84.299 - privilé.
'exigência.
parlo António Coelho tia de invenção - Atenda exig4haa,
'
ealoázia‘•leia técnica-
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TERMOS:
N. 117.781 - The VVellcome
Fuondation Limited - Cumpra e exigência.
João PovInelli Júnior - ao pedido
de restauração da patente número.
3.016 - modelo de utilidads- - Pague as taxas de anu:dades
N. 117.405 - Décio Paiola Cumpra a exigência.
N. 117.371 - Herberto Eugenio
do Nascimento Ramos - Cumpra exigência.
N. 117.357 - Emanuel l.'eidt Cumpra a exigência.
N. 117.125. - Edwa l Soares Monteiro - Cumpra a exigência.
N. 112.041 - Ju!es Viliette Cumpra a exgência.
Nery Martins N. 110.956
Cumpra a exigência.
N. 110.176 - Salvatore Damiani
- Cumpra a exigência.
N. 109.299 - Gerard G. Papasian
e Jules Villette - Curnr+rani as exigências.
N. 70:532 - Willy 13r!tr,mut Cumpra a exigência.
N. 69.744 - Wilson Costa Vieira
- Cumpra a exigência.
N. 133.375 - José Pôrto de Andrade - Cumpra a ex!gência.
ARQUIVAMENTO DE PROCE,SSO
Ficam os processos abaixo meladonados arquivados:
N. 58.157 - Hans Drobitsch.
Pedro Casarin.
N. 63.041
N. 86.394 - Fukuichi Honda.
Deoclécio Silveira
. N. 87.000
Barros e Dalisio Silveira Barros.
Karl Thomae - G.
N. 87.562
M. B. H.
N. 88.124 - Cia. Carioca de Indústrias Plásticas.
N. 88.211 - Armando Peterlinogo
£2 Cia. Ltda.
N. 89.260 - Plácido Affonso Rir
beiro.
Dorval Soares Pi.
N. 90.729
nheiro e Victor Balan.
N. 90.964 - Hugo Guadanicci e
- Alberto Bellino.
N. 92.043 - José Pinto.
N. 92.629 - Renzo Luches!.
N. 93.184 - José Sgraggem.
N. 93.925 - Temenosue Araki.
N. 94.004 - Imperial Chemical In..
dustries Linfites.
N. 94.659 - Thomaz Barrera Valência.
Orazio Polese.
N. 96.190
N 96.362 - Masaki Sampei.
N. 96.389
N. V. Organon.
.6SI
• ..
N. 96.798 - Clemente' Martins,
N. 97.443 - Refrigeração Paraná
Sociedade Anônima.
N. 97.537 - Franz Duzinger.
N. 97.698 - Salomon Georges
Muss.e.
N. 98.005 - Anton Durchschein.
N. . 98.114 - Metalúrgica Ivan! Limitada.
N. 98.407 - Kumata issikl.
N. 99.272 .-- CIBA - Societe AnoCIBA Aktiengsellschatt.
nyme
N. 99.588 - Sotibras Sociedade
Técnica Industrial Brasileira de Imprensa Ltda,
N. 99.844 - Miguel Galseran.
N. 101.201 Armando Losco.
N.. 101.218 .- Ra uk Bortolln.
N. 102.151 - Florisbello Ribeiro.
N. 102.324
Gibrail Nubile
nus.
N. 102.457 - Hidoshi Honda .

Chrysogono Rosa da
N. 102.617
Cruz
N. 102.645 - Produtis Chitniques:
Industries 6 Agricoles Procide Sociedade Anônima.
N. 102.697 - 'The Wellcorne Fon.
dation Limited.
N. 102.758 - Alwin Rath.
Dieter Grainss.
N. 103:236
N. 103.492 - Siegried Elumeir 6
Willy Albert Otto - Redlien.
Right, Inc.
N. 103.692 - Up
N. 104.611 - Manoel Corrêa
Conrado ,Baptista Carneiro.
N. 104.321
Birfield Engineering
Limited.
N. 107.996 - Francisco Gonçalves
Pereira.
N. 109.122 - Kaizo Osada.
N. 109.430
Editora Gráfica Irmãos Andrioli S.A!
N. 109.693 - Cia. United Shoe
Machinery do Brasil.
N. 109.772
Fábrica de Artefatos
de Matéria Plástica Franz Holley.
Na. 110.080 - 110.081 --- 110.082
- 110.084 - Diamond Alkali - Com-.
pany.

N. 110.085 - aamond Aikali Cdm..
pany.
N. 112.013.- I lenoch Librach.
Mario Mela.
N. 115.586
Gernot Grimmer
N. 115.713
Walter Sturn
N. 117.053 - Giuseppe Manfredi.
N. 117.306 - Parenti
N. 117.333 - Salisbury, Rodrigues
Cunha.
N. '117.398 - Bernardinó Lados
Penteado Alvarenga.
N. 117.650
Ornar Claro de 011veira.
N. 117.717 - E. I. Ou Pont de
Nemours And Company.
N. 118.497
Germano Franzoni.
, N. 119.261
kniro Hirose.
N. 131.884 - Saulo Cesse de VascoAcellos e 'Carlos Echartea Cuenca.
N. 132.217 - André Lopes Netto
e Salvador Enéias Cabral.
N. 134.738 - Victoria Verza Vera.
N. 134.885 - Sebastião Pereira.
N. 134.894 Vict6ria Speretta.
N. 139.464 •- Manoel Brotides Datra do Souto.
Arquivem-se os processos.

ORDEM DOS ADVOGADOS
Regulamento. C3digo de Ética
e Regimentos internos doa Conselhos Federal e Seccionai do
Distrito Federal. Caixa de Alga.
Uncla dos Advogados.

DIVULGAÇÃO N. 55Z

Preço Cr$

35,00

Seção de . Vendas: Av. Rodriguez Aves, I
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos.pelo Serviço de Reernbólso Postal
~10

Divulgação a. • 366
odiç10
Pear) a 04 LM

A VENDA t
11.0. de Venda. t Av. ~doem Alvvdt.
Moda ti Mtaleeielo det Panada
Mends-st a pedidas peha Zfanko de ~purê smed

OPOSIÇÕES

Pontal Material Rodante S.A. Opoente do têrmo 90.994. privilégio de
invenção de André Tosello.
Fábrica Nacional de Viaturas Fanavia Ltda. - Oposição ao termo número 90.994, privilegio de invenção.
de André Tosello.
Indústrias e-Cornércio Luiz XV Sociedade Anónána Oposição ao ter..
mo 97.027, modelo de utilidade de
Coloneri
Abejon.
VEMAG S.A. Veículos t. Máquinas Agrícolas -- Oposição ao têm°
n. 9 -115.893, modelo industrial de Baye..
rische Motoren Werke A. G.
Manha Saskova - Oposição ao
termo 117.261, privilégio de invenção
de Alembert Tedeschi.
Armações de Aço Probel S.A. Oposição ao , terino 117.425, privilégio de invenção de Orlando Perillo
C) Cia. Ltda.
Indústria e Comércio Antono Nogueira S.A. - Oposição ao têrmo
117.608, rivilégio de invernão de Orlando Walsh da Costa.
General Electric Company - Oposição ao termo 117.611, privilégio de
invenção de Zapparoli Serena S.A.
Indústria e Comércio.
Casa Tozan Ltda. Oposição ao
termo 117.747, privilégio de invenção
de The Thrissell Engineeting Cotnpany
Limited.
Alumínio do Brasil S.A. - Opasição ao termo 117.762, privilégio de
Invenção de Benjamin Belinky.
Manufatura de Brinquedos Estréia
S.A. Oposição ao termo 119.773,
modelo de utilidade de Alfredo Pe.
lippelli.
Manufatura de Gravatas e Lenços
Duplex S.A. - Oposição ao termo
119.793, modêlo de utilidade de Fama
Ferragens S.A.
Plásticos Hevea Ltda. - Oposição,
ao termo 120.598, privilégio de ia.
venção de S. T. Regis Paper. Com .
pany.
Metalúrgica Princeza Ltda., oposição
termo 123.215, privilégio de invenção de Eletro Indústria Walita S.A.
Cia. Brasileira de Produtos em Cimento Armado Casa Sano S.A. Oposição ao termo 128.555 modelo
Industrial de Henri Lodewijk Pach.
Fonnetal S.A. • Indústria e Comércio- Oposição ao termo 132.161, mo.
délo industrial de Osealdo Colombo.
Mangels Kreutzber G. S.A.
In..
dústria e Comércio Oposição ao
termo 134.615, modelo industrial de
Rodabras Indústria Brasileira de Rodas a Autos Peças Ltda.
Hércules S.A. Fábrica cle Talheres
- Oposição ao termo 134.838, modelo
industrial de Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
Hércules S.A. Fábrica de Talheres
- Oposição ao termo 13-1839 modelo
industrial de Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
Manufatura de Brinqueck Estrela
S.A. .- Oposição ao termo 134.962,
privilégio de invenção de Onófre José
Ferreira,
São Paulo Alpargias S.A - Opo.
! sição ao têrrno 135.040, :rad; k . • _
trial de Saad e, Cia. Lida. .
Henrique Navarro --- Oposição ao
termo 136.009. tnodeio n irstiial de
Paulo Coelho de Queiroz.
Cia, Mia de Máquinas indattria e
Comércio - Oposição ao termo nu..
mero 136.062, mogio indnstrial de AI.
bento Grilli,
ao

Ã VENDAI:

FORMULÁRIO
ORTOGR Á FICO

.
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MARCAS DEPOSITADAS
Ptititençaa
cãs ~o oons o art.. na do Oldiga da Peopriedatis Iesdesatrial. Da data da pattfeação ectineçará a
~cear o prazo de ge dfacr pa ga dillizefromeo do pedido. Durante êteee • primo podai* aproasses. emas 0904,6114 AO Depenasse:14a
iroakusul da Paupatedadu x1IrIa1 aquefee que se julgarem prejudicada! com a conoesetto de segietro requerido
Termo n.° 573.197, de 8-1-63
Internacional de Correios, Telégrafos e
Telefones
Rio de Janeiro

Térmos ns. 573.152 e 573.153, de
8-1-63
Jeffo-son Propaganda Ltda
São Paulo,

Unidade"

JEFFERSON
PROPAGANDA

Classe 32
Tornais, revistas e publicaçõu em geral'

Classes: 32, 33 e 50
Expressão de propaganda
Classes: 32, 33- e 50
Expressão de propaganda

Termo n.° 5`73.148, de 8-1-63
Internacional de Correios, Telégrafos e
Telefonea
Rio de janeiro
1

Uilidãdiit
Classe 32
Jornais, revistas e publicações em geral
Termo n.°' 573.149; de 8-1-65
Internacional de Correios, Telégrafos e
Telefones
Rio de janeiro

nit5N

Classe 32
Jornais, revistas e publicações em geral
Termo n. 573.150; de 8-1-63
Régence Móveis e Decorações Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇ"iit,

t

Termo n.° 573.154, de 8-1-63
Ieffersen Propaganda Lrtlà.
São Paulo.

JEFFERSONI
Propaganda Ltda.
Nome --Comercial
_
Termo n.° 573155, de 8-1-63
Nobel-Tex — Distribuidora de Confecções Textil Ltda.
Guanabara

NOBEL -TEX
lzdústria Brasileira
ClasmArtigos da classe
Termo n.° 573.156: de 8-1-63
Brasília — Ltminacão do Metais Ltda.

1

Termo n, 573.157, de 3,1-63
lanceadas, salames,
bucinhe
EPT
P agenharia. e Pugulzae. Tec.
xarques
lológicas Ltda.
Classe 46
S.ão Paulo
Sabão1 saponúceoe, velas, céra para as.
soalhos, detergentes, anil, esponjas de
aço, preparados para po:ir e conservar,
material abrasivo pa; ...1 lImpesa
CLISSe 2
Adubos a saber: ratinha de osso, farinl 3
de sangue. osso, sébo

gEpTFI,
L.

INDÚSTRIA

EnASILERA

Térmcr os.' 573.164, de 8-1-63
Classe 16
Indlistria e Comércio de Carnes e De"
Para distinguir materiais para construtintados "Cadevl" Ltda.
ções e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres. Z"Zaas, cimento, cal,
crê, chapas isolantes, caibres, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chapas paa coberturas. edificações
dadas, estugue, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janekh, lamelas de metal ladrilhos, lambris,. luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material contra. frio e cairo;
mosaicos, produtos de- base asfáltico,
Guanai ara
produtos para tornar irapenneabilizantes
Nome Coídercial
a.; argamassas de emento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavimenTermo rei` 3:*3.165, de 8-1-63
tação, peças ornamentais de cimento ou
Sondar' do Brasa
A. Indústria
gesso para tetos e paredes, parquetes,
Fàrinacê .a
portas, portões, pisos, papel para forrar
São Paulo
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, ratos, tubos de vem.
tilação, vigamentos veneziaans e
vitrós

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CARNES E DERIVADOS
COEVA LHA;

Termo n.° 573.158, de 6-1-63
Titus Beiline
Guana3ara

Magnus Produções'
Classe 33

Tirjlo

Termo n.° 573.159, de 8-1-63
Tims Beltne
Guanabara

Classe 40Tèrmo n.° 573.151, de 8-1-63
Enxovais Babette Ltd.
Guanabara

EinOvaií _Babett e Ltda.
recose Comereitd

" ARTEFATOS DE ALUMINIO

LiCriCAMBOa.
Classe 11
tritu/o de Estabelecireente
Térmo n. r 575.167. de 9-1-1963
Moreco Manufaturas Renomadas Ltda.
P.1,210

/MÚMIA BRASILEIRA

k-sl'eépertee

Classe 3
Preparado 'arcia,:eutico
Termo n.° 573.166, de 9-1-1963
Bianchi, Mazzoni
Cia. Ltda.
São Paulo

'BRASíLIA"
Classe 5
Aço em bruto e parcialmente preparado,
bronze, bronze. em bruto ou: parcialmente trabalhado, bronze de manganas. bronze em pé,t, bronze em barra.
bronze em fio chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cobalto bruto
ou parcialmente trabalhado, cobre bruto,
,ots parcialmente trabalhado. estanho
bruto ou parcialmente trabalhado,. ferro
bruto ou. parcialmente trabalhado, ferro
enu barra. ferror em chapa. ferro fundiâos. ferro raaleável.. ferro reanganez,
ferro velho, guza era bruto ou parcialmente trabalhado, guza temperado. gusa
maleável, látninas de metal, latão em
félhas, latão em %lhas, latão em cisa.
par,, latão em vergalhões, 4ges Metálicas, limalhoa„ magnésio, nianganea, me'faie não trabalhador ou parcialmente
braba/liado& metais ent massa.. poeira. de
Êneo, prata, sdelas, sant:tateado,' zinco
corrugado, zincos liso em. %lhas

SONDERCETIL

• Classe 3'1
Produndes de programas de rádio e rere.
visão

"NIARECO

Indv n rta Brasil e I rtÀ
Térreos. na, 573 160 a- 571.163. diz
3,1-63
Inditstria e Comércio de Carnes e Derivados "Caeleva" Ltda.
Para ,iistinguin . Aven:31S, blusas Mar
Guanabara
abes, boinas, botas, babadouros, casar
aos,. coletes, capas, chatas, cachecoluk
; calçados, chapéus, cir.tas, combiriaçõen
corpinhos,' calças, eakões, camisas: cata
' rebatas, camisolas,.
ceroula.a
INIMSTEIA BRASILEIRA
:pia de senhoras e de crianças, colar!
Claue
cueiros, casado,. dofnindat ech -'.etetef
Aves,' ovos, animais vivos -, gatmáceos, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jati
caprinos, sniaoa, bovino., News eln seda quetas, luvas, ligas. lançam,, lequesk
e ovinoe
enantés meias, maillets, matas, ma/ui
,Oasee
I •
drião, :. nr1h" paktós, palas, penhooef
Canses venslea„ Chouriços eamarões, ema,
otiloveres, ponches, pelerinaa,
..nereast alimfmtieias, 1,mnçjuas.linguiças. pola1n4ái trilamos, punhos, sobe th
lombo; /egoista,' mortadela, ;manteiga, ebaiabte; sobreiro:Lat. sospensiclos, sou4
paio* peixe*, paria, pbes„ saçCet hate" twilleuve, toucas e vestidos

MEU
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Termo n.• 573.183, de 9-1-1963 teiros, jarros, cálices, chicaras, praasa,
pastas e pó para as unhas, on-pons
para' pó de arroz, papéis 'perfumados, Cometróleo — Cia. •lista Comércio e belas, bandejas, Pires, globos; ficarei.
carminados, e com pó de arroz, pentes, Indilstria • de Derivados de Petró'eo ..ros, vasos, serviços para refrescos.
taças. vasilhames mantegueiras; cápsupomadas perfumadas para o embeleza-las, vidraças e pendentes
mento
da
cutis,
pon-pons,
'pó
de
O ESCARAVELHO OBJETOS
Classe 21
arroz
DE ARTE LTDA. •
Para distinguir veículos em geral e atlas
Termos as. 573.174 à 573.176, de
parte; dos mesmos; automSveis, c Ariau). BRASILEIRA
Nome Comercial
9-1-1963
uhões,cuto-caminhões, cari-azedes e reLaboratórios Griffith do Brasil S.A.
boques, bicicletas, triciclos, carros, cor• Classe 4
Tèrmo n.° 573.169, de 9-1-1963
roças, lanchas, hiates, aviões, vagões;
São Paulo
São Paulo
•
O Escaravelho Objetos de Arte fada.
carros, tratores, carros irrigadores, freios,
Petróleo em bruto
São Paulo
breques, pedais, amortecedores, para.
Termo n.° 573.184, de 9:1-1963
brisas, hélices, parachoques, alavancas
• O ESCARAVELHO
Com etróleo
Cia. Mista Comércio e de freios, barras de freios, braçadeiras
IND. BRASILEIRA
Indústria de Derivados de Petróleo de molas. tambores de freios, varetas
'
Classe
4
‘OBJETOS DE ARTE
de contraia, silenciosos e eixos de dire.
São Paulo
Substâncias animais e parcialmente
• • ção e businas para veículos
Classes: 8, 11, 13, 14, 15; 25, 34 e 40 preparadas e empregadas como coranÇOMPETRDLE0 -CIA. MIS TA
Classe 28..
Titulo de Estabelecimento
tes e corantes animais
Argolas, açucareiros, bandejas, bacias,
COMERCIO E INDÚSTRIA
Classe
/41
cabos para ferramentas e utensílios, caiTermo n.° 573.170, de 9-1-1963
DE DERIVADOS DE PETRdLED
xas para acondicionanento de alimentos,
O Escaravelho Objetos d eArte Ltda. Corante de origem animal para uso na
Nome Comercial
alimentação
chapas, cêra para remendões, cesta
São Paulo
para
pão de matéria plástica, colas de
Termos as. 573.185 à 573.186, de
Termo n,° .573.177, de 9-1:1963
encadernador, copos de matéria plás9-1-19b3
„
EScARAV.EL.HO
Laboratórios
Griffith
do
Brami
S.A.
ce
!
Laboratórios Griffith do Brasil S.A. tica, coadores, caixas de material plásSão Paulo
tnaustria Brasileir.a
tico para baterias, cestinhas, cruzetas;
São Paulo
descansos para pratos; estojos., enfeites
MINCE
MASTEP
IClasse 40
de material plástico para automóveis,
lia BRASILEIRA
Para distinguir: Móveis de aço vidro.
escoadores de pratos, estojos para ócuClasse 6
metal em geral: Armários, bancos bulos, facas, filtros de esponja fita isoMáquina para cortar, moer e
fês; caixas para rádios catx:.., para
ND. BRASILEIRA
lante, filmes virgns, fôrmas para doces.
etnulsi(icar
rádios-vitrolas, caixas para avevisares,
Classe 41
funis, garfos, goma de almocega, goma
caixas toca-discos. camas camiseiras
Condimento co msabor de- "bacon"
para chapeleiros, guarnições de celu.
Termos
as.
573.178
à
573.179,
de'
colchões, camiseiras, carteiras escolaClasse 1 loide para arreios, guarnições de ma9-1-1963
res, criados mudos e cristaleiras, iivatis
Prearação química à - bas e& ácido terial plástico para automóveis; farros,
estufamentos e almofadas, gua-da-ca- Labaratórios Griffith do Brasil S.A. • pirolenhoso e saes químicos para uso mantegueiras, palitos de pena, películas
São
Paulo
sacos, guarda-comida,' guarda-roup-,
em alimentação (virgem) de celuloide, penachos para
guarda-louças,- poltronas, prateleiras.
arreios, porta-palitos d material plássapateiras, travesseiros, sofás, sol-ás.
Termo n.° 573.187, de 9-1-1963
tico, prendedores de roupas, puxadores
camas.toilletes mesas
The Ohio Brass Company
para móveis, pires, pratos, pás. pulseiras
Estados Unitibs da América
para relógios; rebites, resinas, resinas
Termo n.9 573.171, de 9-1-1963
IND.
BRASILEIRA
de asbestos, de pinho, rcip.entes, rodiWhasti Cosméticos Ltda.
abas, rolos de imprensa (massa para
São Paulo
Classe 41
fabricá-los), saleiros, solas de corda
Produto para a cura e emulsificação de
G
e de cortiça, suportes, suportes para
• WHASTI
gordura em* carnes ou em produtos
venezianas, tipos para impressão gráClasse 15
cárneos para a alimentação
fica de matéria plástica, tijelas, tubos,
par
asuperfiCondicionador
de
gra
4ito
Classe 1
vasos, vasilhames, xícaras
Emulsificante químico à base de fos- cies, compreendendo grafito em um veiculo de secagem rápida, para proteger Termos as, 573.192 à 573.195, de
fatas,
de
emprego
na
indüstria
Nome Comercial
partes que Se movem relativamente ou
9-1-1963
frigorifica
para roteger artes que se movem rel-a "Vendilar" — Organização Mercantil
Termo n.° 573.172, de 9-1-1963 —
tivamente
e
entre
as
quais
é
transmitida
Termos as. 573.180 à 573.181, deWhasti Cosméticos Ltda.
de Vendas Domiciliares Ltda. .
uma corrente elétrica
São Pau:o
'9-1-1963
Sio Paulo
Laboratórios Griffith do Brasil S.A.
Termos na. 573.188 à 573.191, de
São Paulo
9-1-1963
i[Ir E
Fibrocar S.A. Produtos de Lâ de
Vidro
Classe 23
São Paulo
Para distinguir tacadas eia qe.-al. tecidos para confecçbes em geral, para
Classe 45
IND. E3RASILEIRA
tapeçarias e paaa artigos de cama e
Para distinguir artigos de toucador e
mesa: algodão, cânhamo, caroá. fazenperfumarias em geral: Almíscar água
Classe 41
•,
Itradli q tris Braaileiral . das e tecidos de lã em peaus, juta,
de beleza, água fadai, água de ilavaada,
paco-paco, raia)', rayon, seda
água de colônia, arminhos, água de Produto para a cura e emulsificação de
Classe 4
quina, água de rosas água de alfaze- gordura em carnes ou em produtos Alcatrão, mineral e vegetal, amianto, mural, tecidos plásticos. tecidos imcárneos
para
a
aligpentação
mas, amônia perfumada, liquida, em pó.
permeáveis e tecidos de pano couro
asbestos, areias, argilas, barro refrata.
Classe 1
em pedras, para banho, brilhantinas.
Classe 24
rio,
breu
óleo
de
cobra
em
bruto
mabandolinas, batons, cosméticos para o Emulsificante químico à base de fosfa- teriais corantes em bruto, enxofre em Para distinguir: Artefatos de algodão,
cabelo, pestanas, cílios e bigodes, tos, de emprego na indüstria frigorifica bastões; esponjas em bruto, Óxido de nylon, plásticos, canhacaos, caroá, luta,
crayons, cremes para a pele. carmins,
lã. linho, paco-paco; rami; rayon. seda
Termo n.° 573.182, de 9-1-1963
estanho, estearina, grafite, grafite para natural para senhoras, bordados, borlas,
cheiros em pastilhas, em tabletes em
Cia.
Ltda.
.•
Balduino
Weber
fundição,
gomas
e
colas
em
bruto
ou
j
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
bandeiras, cordões, cadarços, coadores
Rio Grande do Sul
parcialmente preparadas, guta-percha, de café, saberias para raquetes cobercremes para- barbear, cremes dental,
madeiras, óleos de linhaça, óleos em turas para cavalos, debruns, enfeites,
depilatórios, desodorantes, a.ssuiventes,
bruto, serragem, serradura, silício, pe- etiquetas, entremeio, entretelas, flytnuessencias, extratos, estojos A t' perfumes,
dras pomes em bruto, pixe, pó de sa- las fitas, franjas, filtros de café, galões,
treme para limpeza da pele. e para base
pato, plombagina bruto e pós betume, laços de chapéus mochilas, montas nesth pó de arroz, esmaltes para unhas.
«pedra calcária, asfalto em bruto, tdoor gas, ombreiras, passarrianartes, painal.
'paia. as para dentes, cabelo, roupas,
laa artigos acima, são em bruto ou par- lhas, pavios, passeananes, pon-pons. pinalhos e unhas, fixadores para o cabelo.
cialmente preparados nas indústrias gentes rendas rédeas, redes, sacos, sacas.
pestana, cílios e bigodes. fivelas para
cabelo, glicerina perfumada para uso
Classe 14
sacolas tiras, telas para bordar, xergas
de toucador, grampos para o cabelo,
Para distinguir: Lentes de vidro cotnarn
arroz
1
geléia de ..petróleo perfumada. lápis
para óculos para projetos, para conCiasse 36
SII45.TRiA- Meou)
para maquilagem, lança-perfumes,
densadores, para faróis, para sinaleiros, Para distinguir: Aventais, blusas, blua
gões, líquidos dentifrícios. em pasta, em
de qualquer formato, ampolas; tubbs, sões, boinas, botas, babadouros, casa.
Classe 41
sabão, em me' ine, em elixir e em pó.
almofarizes, copos, cadinhos, garrafas, cos. coletas, capas, chales, dachecols,
liquidas para ondulação. Peamaneute. Conexões de ferro fundidos e zincados, frascos, cubetas, hastes, caretas,. graus: calçados, chapéus, cintas, combinações,
lixas para unhas, laqua, óleos para o alicates, turquesas, martelo.% molduras mamadeiras, formas para fornos, assa- corpinhos, calças, calções, camisas, cacabe/o, pasta e pós para dentes. pada- para placas de automóveis, tesouras detraia compoteiras, saladeiras, jardinei- misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
Ires, petróleo ara USO de toucador,
para odar a miau desmootaveia
mas Portn-101Sa- cerro da, mesas, pa1i- ças de senho-a'. e de crianças, colarinhos,

Termo a.° 573.168, de 9-1-1963
O Escaravelho Objetos de Arte Ltda,
São Paulo
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çnzeiros, casacão; dominas, echarpes, - Termo n.° 573.201', de 9-1-1963
Termo, m° 573.208, dk e9s1-1963
fraldas, galochas, gra•vatas, gorros, jai Inclastria de Calados "Clamar' Ltda. Arpe&
Empreendimentos Comerciais,
quetas, luvas, ligas, lenços, leqtrats,
São, Paulo
e Industsinia Ltda.
mantas, melas„ caia/Bota, mantas, mana
São Paula
OLAMAR.
&ião, malhas, paletós, palas, penhoar,
tYírviu g.tri ta Pratni 1 ,tre
peugars puloveres, ponahess pelerinas,
11/PEDI
polainas, pijamas, punhos, robe de
Classe 36
Brani/olra
thambre, sobretudos, suspensórios, sous
Calçadas de todos os tipcas para
tiens, tailleurs; louças e veetidor
homens, senhoras e crianças
.Classe 34.
'suo n.° 573.202, de 9-1-1963
Roupas brancas, pare cama e mesa;
Classe 50'
pasta Mundial Ltda.
Acolchoados P ara camas, colchas, coO' timbre da sociedade a) ser apncado
Paulo' .
bertores, esfregóes, fronhas, guardanaem papéis- de correspondência, e
pos, jogos bordados,. jogos de toalhas,
contabilidade'
lençois, mantas para camas, panos para
Termon.°
573.2094 de 9al-1963,
cosinha e panos' de pratos, toalhas de
froãÕã0CAÇÃCI:
"Panamericana"
Importação e
rosto, e banho; tulhas de Mesa, toaExportação Ltda.lhas para jantar, toalhas para chá e
Rio' Grande do, Sul
caf4", toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa toalhinhas
('cobre' pão)
PANAM 'MINI.
'Nd, Brasi1eiras,
Tarolas na. 573.196'i373.19
573.195; de
4
91l96 3
'
Classe 50
"Pasurnental" Pioduções Cinematogras
O tibre da sociedade a ser aplicado em
ficas Ltd*.
papéis de correspondência e
•
Si% Paula
Casse 46,
contabilidade
Um preparado para, conservar, polir
Termo n.° 573.210, de 94-1963
e lustrar máveis e objetos em geral,
RA7Y-Ctesa como metam, capotas de automó- Porbras S .A. Comércio e- ladhstria dê
'Cerâmica- e Louças
ingelieriew/hireiniej veis, artefatos, de couro, arreios- e equi•1 5 o Prit'o
pamentos militares

VilErka~

Classe 8
remes emematográficos e totograncos,
revelados, maquinais e aparavas fotográficos, discos gravadosClasse 32
Para distinguir: • Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, ediçães impressos, folhetos, josnais, livros impressos, publicações, impressos, revistas,. órgãos de publicações,
programas radoifeeficos e rádio-televisios
nados, peças teatrais e cinematográficas,
programas circensesTérmo n.°, 573 .198, de 9-1-1963
.Ltda.
Solha es
São Paulo
finORROCIAÇO'S
OALITARIA: L1 LtR

Classe 26
Titulo

Termo n. o 573.203, de 9-1-1963
Organização Mercantil
"Yentlilar"
eaõ "-aladas Domiciliares, r-sà- São Paulo

Classe 15
Para distinguir; Artefatos de porcelana,
faiança, barro , e terracota, louças, vidradas
para uso caseiro, adornos fins
bnisnaLAR9-011GA1IZAOG
artitiscos e instalações sanitarlas; arteVIAS
• 11/IBROANTI L DE:
fatos de cerâmica' para' uso caseiro,
adornos para- fins artIsticos; alguidares,
tirogICILItias_miu
almofarizes, assadeiras, barris, bules, bides, bacias, bebed'ouros, biscoiteiras.
Nome COmecrial
bombonieres, 'bandejas, banheiras, copos,
consolos, caldeirões, cantarias, cadInhos
, 'armo n,s 573..20+, de' 94-1963
cofres, cubas, compotelras, comedorts
Habitar Editara', Ltaas
para aves,: caçarolas, canecas, centro de
São Paulo.
mesa, descansa-talheres,. escarradeiras
forms, filtros, graus globos,. jarras, jar\R02/41T;
dineiras, licoreiras, leiteiras, lavatorios,
mantegueiras, moringas, mmolheiras„ niCiaste 32
chos, pires, pratos, pilões, pratos para
Revistas
ornatos, pias, pinos, portasoiass potes,
porta-toalhas, porta-papeis higiênicos,
Tttrmo n.° 573.205, de 9-1-063
sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços
Habitar -- Editara Ltda.
para refressos, serviços para frios, cha
São Paulo
e jantar, travessas, talhas, taças, tigelas, vasilhames, vasos sanitarlos,
cassa
i‘isiNsPonna4 -

\ COMUNI C A -Çaare,
C$j

Térmo 11,49 53.1 99, de 9-1-1963
Èibrocar S.A. Produtos de Lã de
Viaç.°
São Paulo

(13 O 13 Tf I' S1

, Ind. Brasileirl

Timm° 30' 571.211, d e9-1-1962
Artiraetal

Casse 32.
4

ARTIliriver
ond. Brami/els:.

Revimos

ttrmo a, 573.206, de . 9 . 1-1065 •

BROC

Habitat Editara Ltda.
Sats Paula

Metálicos Lida' ,
São Paulo.

-

Classe 40
Para distinguir: Os seguinte móveis de
uso doméstico ou sesidencialr Armaçaes,
IFORTIM ria - IIIITOBNITARTÁT.
prateleiras, balcaes, dispensas, cordiais,
Nome Comercie)
USQUITETURA
líes de' armários e. gabinetes para' copa
e casinha,. conjunta de sala de jantar
Termo n.° 571.200, dç 9-14963
Classe 32
e dormitórios, sofás, diarans, poltronas,
Companhia United Shoe Machinery do
Revistas
cadeiras, cabides, mesinhas, guardaBrasil
as camas, parta-chapéus, arfmários,
roup
&to Paulo
Urino IN° 573.207, de 9-14963
berços, conjuntos para praia e jardins,
Célia Magalhães de nafta* Carvalho geladeiras comuns, escrivaninhas, calSão-. Paulo.
cisões, travesseiros e acolchoados paia
-.!'Moela
RRCIGAÇ.A0
PRORROGNÃO
Termo a:1" 573.217, de 944963
Usina "Anhurnae" 8.A.
São Pauli.
Clame ••
Um preparado sfarmatantico - indicada
jirgt3US :ssr3~-,
como Osaca 'nervinos reeálcificaatelae.
'ST66121.171!
Classe I/
Ferramentas usadas na faiaricat. ae tação nos -estailais de desnutrição e 'Sm
,
si -.Cesse , 41, ss
' todos' os casos' di defftifscía 'de
calçado, inclusive furadores, fases
Açúcar
34taminas no complexo B' e C
e brocas

.18 viiRo=

LIG

Abril de 1903 '1391'
Termo n." 573.213,
9-1,.63
Plásticos, Anhanguera Ltda.
São Paulo

ANFEANGUÊRA
.NOI 131ZASILEIR4
Classe 28
.Para distinguir: Artefatos de material.
plástico e de nylian: Recipientes fabricam
dós de material plástico, revestimento*
confeccionados de substancias anis:mal
e- vegetais:- Argolas, açucareiros, are
mações para Óculos; bules, bandeja/1j
bades para. telefonem baldes, bacias
bolsas, caixas, carteiras, chapas' cabos
para , ferramentas e' utensilios alim
mentos. caixas de material p/ástico parti
baterias, coadores, copos, canecas, com'
Iheres, conchas, cestas para pão, cestia
abas, capas para áfilune e: para livros,
cálices., cestoa, castiçais para velas, caio
xas para guardai de objetos, cartuchold
coadores para chá, descanso para pra.
tos, copos e sapinhos de plásticos para
sorvetes, caixinhas de plástica para
sorveres, colheres, pasinhas, garfinho*
de plastico paar sorvetes, forminhas de
plástico para . sorvetes, discos de mesa,,
estojos. estojos para óculos, embala.
gens de material, plástico embalagena
de material piástico • para sorvetes, es.
tojos . para objetos. espumas de cario*.
esteiras.. entsitea pane' automóveis, et.
coadores de pratos,- funis, gamas para
doces, fitas isolantes, filmes virgens,
tios de celulose, fechos para bolsas,
facas. guarnições, guarnições para chupas e mamadeiras, guarnições para
pérta-bicos, guarnições para liquidifl.
cadores e para batedeiras de' frutas e
legumes guarnições de material plástico
para ut( nsiltos e . objetos, guarnições
para bolsa, galerias para cortinas, Jarros. laminados plásticos," lancheiras,
mantegueiras. malas, orin6is, prendedo.
rei de mapas, puxadores para móveis,
pratos. patiteiros, pás de casinha, pedras
pomes. arr, betais, porta-pão, puiseirai
para reInglos protetores aar documen.
tos, puxadores de água para uso do!
inestico• porta-copos, porta-niquela,
porta-not4s.. porta-documentos, placas,'
rebites-, rodinhas, recipientes,. suportes
suportes para guardanapos,. saleiros,
tubos, tijetas tubos, tigelas, tubos Para'
ampolas, tubos par aseringas, traves:
ias, tipos de material plástico, saco.
las, sacos, saquinhos, vasilhames, tad.
lhesnes para acondicionamento pastaa
adesivas e vasos
Termo n.° 573.214, de 9-1-63
Bento Ramos
'ao. Paulo

ÓTICA CINE FOTG
BOM PASTOR
SÃO PAULO
Classe 8
Título de Estabelecimento
Tèrmo n.° _573.215, de 9-1-63
Livraria Incoafidencia Ltda.
São Paulo

INCONFIDENCIA
Classe 32
Livros, almanaques e anuários

—4
Viris° n.° 573.216, de 9-1-63 ,)
Livraria Libertai Ltda.
São Paula

.LIBERTAS
Cuia 32
Livros, almanaques • anuário'

1392 Quinta-feira 25
Termo n.• 573.217, de 9-I-63
Bazar Emillo Ltda.
São Paulo

EMILIO
IND. BRASILEIRA
Classe' 12
Para distinguir: Os seguintes artigos de
metal comum não incluidos em outras
classes: Alfinetes de segurança, agulhas,
argolas, botões, colchetes, dedais„
Ias e fechos corrediços, garras, grifas de
metal para enfeites de vestidos, ilhoses.
lantejolas, missangas, presilhas
Termo n.° 573.218, de 9-1-63
Courotex Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

COUROTEX
IND. BRASILEIRA
Classe 36 .
Bolsas, calçados', casacos, jaquetas e
Jaquetões, sandálias, sapatos, suspensórios
Têrtno n.° 573.219, - de 9-L-63
Catar Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

GILTER

Ind. Brasileira
Classe 22
Fios de algodão,
Para distinguir:
fios de linho, cahnhame e juta, fios de
seda natural, rayon e fios de lã, para
tecelagem, para bordar, para costura,
tricotagem e para•crochet, fios plásticos
e fios de celulose
Termo n.° 573.220, de 9-1-63
C,canpanhia Agrícola Agiofen
São Paulo

'AGEOFEN
Ind. Brasileira
Classe 41
Arroz, banha, batatas, carnes, café,
chouriço, cebola, feijão, morta4e1a, marvarina, manteiga, presuntos, queijos,
salsichas, salames, toucinho e leite
Termo n.9 573.221, de 9-1-63
çomercial e Importadora Fenil Ltda,
São Paulo

'&4FENIL'

ind.. Brasi1e4ral

Classe 21
Para distinguir veículos em geral e suas
partes dos mesmos: automóveis, cam:
nhões,auto-caminhões. carrozerias e reboques, bicicletas. tricicles, carro% carroças. lanchas, iiiates. aviões vagões;
carros, tratores, carros irrigadores. freios,
Ibreques, pedais. amortecedores, parabrisas, hélices, parachoques. "alavancas
de freios, barras de freios, braçadeiras
de molas. tambores de freios varetas
de contrarie, silenciosos e eixos de dite.
ção e businas para veiculos
Termo n.° 573.222, de 9s1-63
Distribuidora de Produtos Alimentícios
Marques de Valença
mass'
,..-Sn Paulo
a
aa
IMS
DE
Ind.

k

A

1,:—.1.si1eira

Classc 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
*cucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas. amêndoas, araruta,
ttrroz, atum. Aveia, avelãs azeite„ azeieti:w
iss;:t banha. bacalhau, batatas, bales
os bombons, bolachas, baunilha:
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Abril de
•
. '1963
_

—-

café eia pó e em grão, :amarão, canela
em pau e em pó, cacau carnes, chá,
caramelos, choco lates. Confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, creme'
alou:Ines:3 croma m: compotas, cang:ca. coalhadas, cas tanha, cebola condimentos para alimentos, coloranms.
chouriços, dendê, &mas, coces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, encovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias favas, fécuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cris..
talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes CM
conserva, lentilhas, linguiça, ouro; mas
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada. nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta. pós para
nudirun, pickles, peixes, presuntos, Patês, e petit-ois pastilhas, pizzas. pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salines sopas enlatadas, sorvetes, sucos de oscilam e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha..
rim, tremoços, tortas, tortas para ali..
mento de animais e aves, torrões. touciTêrmos ris, 573.223 e 573.224, de
9-1-63
Cerâmica Construtora Mand Ltda.
São Paulo
MAR Fs10

Ind. Brasileira •
•Classe 16
Para distinguir: Material para construção e decoração: argamassas, a-Vila,
areia, azulejos, batente, balaustres blocos de cimento, blocos para pavimenta
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas (Nua,
caixas de descarga para lixos, edifisações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, massajai iso
!ante contra frio e calor, tnanahas, massa para revestimentos de paredes, ma deras para construção, mosaicos produtos d base asfáltico, produtos para
tornar impermeabillzantes as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregusas alimentícias, marismis, manteiga,
lho, produtos betuminosos imperineabam
zantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros USOS tias
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anti
ruídos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pSsos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de éonc rto, tubos de
venttilação tanques, tanques de cls
mento, vigas, vigamentos, vitras, venezianas
Classe 15
Artefatos de cerâmica, porcelana, louça,
louça vidrada, - a saber: Bacias sanitárias. bilhas botijas, bules, candleirois
compoteiras, confeiteiras, espremedores
de frutas, funis, garrafas, -globos, isoladores. jarros; lava, dedos, mantegueiras,
molheiras, pedestais, polvahadores, porta-facas, potes, puxadores. saladeiras,
saleiros.- seavloaa de chá, terrinas. vasos. aparelhos de- jantar, serviços completos para chá. café, xícaras, travessas, canecas com e 4u asas e tildas

as. 573.225 e 573.226, de
9-1-63
Indústrias de Papel Racy Ltda,
São Paulo

Têrt1103

c:r
IndaBrasileira
-}/- \ A

Classe 17
Para distinguir: Artigos, máquinas e
instalações para escritórios em .geral:
Papel carbono, stencil, separadores
para arquivos, arquivos para correspondência, pastas para escritórios com
Fechos de metal, almofadas para ca.
rimbos e para tinta, abridores de cartas,
berços para mata-borrão, canetas para
desenhos, cortadores de papel. carim.
badores, tintas para esçrever, borracha,
molhadores, oomaciores, coladores, cestos para papeis e correspondência, esquadros, desenhadores, datadores com
minas, furadores, máquinas de apetrechos para apontar lápis. lápis, canetas,
lapiseiras porta tinteiros, porta lápis,
porta-carimbos porta-canetas, descanso
para lápis e canetas, réguas, instrumentos de escrever e de dáenhos, portacartas, porta-blocos, prensas, prendedores de papéis ganchos percevjos- compassos, máquinas para escrever, cal.
colar e somar, máquinas para grampear,
grampos e ganchos para escritórios,
tira-linha, fusins. godets, sinetes, arguifichários. mapotecas. carrinhos para
máquinas de escrever e cofres
Cases 32
•
AlmanaqUe-s, anúncios, agendas, boletins, boletins impressos, crônicas, folhetos,' jornais, peças teatrais, peças
-cinematográficas, programas de televisão, programas radiofônicos e
revistas`k
•
Termo n.9 573.227, de 9-1-63
Indústrias de Papel Racy Ltda.
São Paulo

I NIXTSPRIAS DE
PAPEL RAC( 12 DA
Nane Comercial ca.—,
Termo n.° 573.228, de 9-1-63
Eletro Auto Peças Casarini Ltda.
•
São Pau.°

nono n' 573.231, de 9-1-63
Organização e Administração, Imobilai..
rias Petrus Ltda.
São Paulo

PETRUS •
and. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 573.232, de 9.-1-63
Metalúrgica Tanvalso/ Ltda,
São Paulo

TANVALSOL
Ind.. Brasileira.

A

Classe 5
Aço e carbono e a venadio, aço bessemer, aço bruto e corrugado, aço doce
em chapas e vergalhões, aço elétrico.
aço de vergalhões, oitavados, aço extra
doce fundido, aço laminado; aço :ligue!,
aço polido, aço em chapas" e_ em salhas,
ligas de aço ligas de. alumínio, amalgamas de 'metais, metal antlfricção, antimónio, metal babit, bronze em ver.'
galhões, bronze em mancais, chapas de
ferro, chapas de zinco, chapas estanhadas, chapas pretas, metais para chumaceiras, chumbos em bruto, em barras,
em bastões e em lençol, ligas de chumbo. cobre em barra, emchapas e em
fõlhas, ferro, espelho, fer
ro estanho,
em falha ou não, estanho em falha em
verguilhase eia papel laminado, ligas
de estanho. ferro a carbono, ferro em,
barras, chapas em vergalhões e em 1,5lhas. ferro fundido em bruto e em chapas galvanizadas ou não, ferro guza,
ferio laminado, Ligas de ferro, ferro
manganes. ferro maleável, falhas de
Slandres, lisas ou não, metal para fundição de tipos, latão, latão em falhas,
em chapas, em vergalhões. ligas de
metais metais em barras, mm chapas.
era fôlhas e em musas, metais forjados,
metais estampados, nlquel. solda co.
muna molibdeno, tungstênio. zinco, zinco corrugado liso, em chapas em
fOlhas e ligas de zinco
Têrrno n.9 573.233, de 9-1-63
Antonio Piatto S. A. Comércio de
Automóveis
São Paulo

ANPISAUTO
Ind.. Brasileira,

Classe 21
Amortecedores, alavancas de freios, atm
teparos, barras de eixo, -barras de freio,
braçadeiras de mola, braçadeiras de
:Ind.
eixo, capotas, carrocerias, freios, molas
e paalamas
Classe 21
Termo
nS
573.234, de 9-1-63'
Alavancas de freno, amortecedores, anDiscos Didáticos CanadA Ltda,
teparos, barras de eixo, barras de freio,
São Pat lo
braçadeiras de mola, braçadeiras de eixo,
capotas, carrocerias, freio, molas e
CANADZ
paralamas

Brasileira"

and. Brasileiro.,

Tênno n.° 573.229. de 9-1-63
Sociedade Cerealista Interlagos Ltda.
1),..,,,

';,:INTERIAÇOs
Lado Braelleirt,
Classe 50
Impresso:,
Tèrmo n.° 573.230, de 9-1-63
jatinho Creações Infantis tida.
D-nlo

31TINI1044
Brasileirb

Classe 8 •
Discos gravados
'nano n.9 573.235, de 9-1-63
Retificadora Marina Ltda,
São Paulo

MARILIA
Brasiieiral
Classe 50
Impressos
Tèrmd n.° 573.236, de 9.1-63
Tecidos Edmos Ltda.
São Paulo

.EDMOS
Classe 36
Brasileirte
Babadouros, casaquinhos, daks. Isotinhas, cueiros, fraldas, meias. mandrião,
Classe 23 •.
pijamas, *toucas vestidinhos boné sa- Para distinguir: Tecidos em geral. te
patinhos camisolilihas, luvas e casal.- cidos para confecções em , geral, •para
tapeçarias e para artigos de cama •
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Classe 7
Mávinas . e utens,lisc sai:a serem usados de lã em peças, juta jersep, linho. dos exclusivamente na agricultura e
paco-paco, nylon, percalina. tont ra. horticultura a saber: arados. abridores
yon, seda natural, tecidos plasticos. te- de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâcidos impermeáveis e tecidos de pano nicos e empilhadores , combinados
mesa: Alçodão, alpaca,- Unhamo, tetim, caroá, casimiras, fazendas e teci-

couro veludo*

• 'Termo n.á 573.237, de 9-1-63
• Antonio Brogim
\
São Paulo

LEMPRESA PARAISO
Classe 33
Título
Tarrno n.° 573.238, de 9-1-63
Flávio Quadra Andras
São Paulo
,

COMERCIO DE BAL/
BALAS BAMBAS
.DO COURO
Classe 41
Titulo
Tênno n.° 573.239, de 9s1,..63
Nelson
Arcuri
-rSão Paulo

PANIFICADORA'
CENTRAL DE

.VILA MáRIANA
Classe 41
Titulo
Termo n.° 573.240, de 9-1-63
Indústria e Comércio "Guató" Ltda.
São Paulo

GUATO
1ND, BRASILEIRA
Classe 11
Artigos da classe

arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais. bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras.
ceifados para afica, charruas para agri' culutura, cultivadores debulhadores.
destocadores. desentegraiores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas • agricolas, ferradeiras, gadanhas,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinsa vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas perauradoras para a agnculUrino n.9 573.247, de 9..1-63
tura, máquinas de plantar, "motocharFábrica de Produtos Alimentados
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
"Novacap"
roçar, de semear, para sulfatar, de
São Paulo
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e oulvertFURURUCkik
zar desinfetantes, para adubar,' para
FIDALGA
agitar e espalhar palha, para colher
' Ind.. Brasileira' ,,
algodão, para colher cereais, máquinas
•
Classe 41
amassadoras para fins agricolas, de/'
Para
distinguir:
Amidos,
alimentação
de
cortar árvores,' para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para se- aves e animais, avela, aficar, zeite, hamear e culturar, de desbanar, para en- nha, chouriços, essências vegetais para
silar, máquinas e moinhos para forra- condimentos e preparação de alimentos,
gens, máquinas toscadoras, ordenado- farinhas alimentícias de cereais comres mecânicos, raladores mecânicos, ro- Pastas ou não, féculas, frios, gordara,
linguiça, língua, massa de tomate, F relos compresso res para a agricultura. sento, peixes" em conserva, em pasta.
sachadeiras, semeadeiras, segadeiras,
a, em caldas e em geléia,que ijos, rumeis
socadores de terra,. tosadores de gr
jises, salsichas, suco de tomate, sal, sas
ma, tratores agrícolas, válvulas para mune e especialmente tousinha torrado
mãoulnas agricolas
Termo n.9 573.248, de 9-1.63
Tênno n.° 573.245, de 9-1-63
Brasident
Artigos Dentários Ltda.
Padaria e Confeitaria Estrela do Mar
São Paulo
,Ltda. -Sáo Paulo

ESTRELA DO MAR s,
Ind. Brasileira

Classe 41
Substâncias alimenticais panificadas, no-.
Térmo n.9 573.241, de 9-1-63
tadamente: pães, biscoitos, bolachas,
Audaz — Empreedimentos Imobiliários bolos, roscas, massas alimentícias, faLtda.
rinhas, raspas, féculas, grânulos, flocos,
("
São Paulo
amido, fubá; araruta; dores e confeitos

D
Classe 33
Compra e venda de imóveis, ecapreéns
dimentos, construções, financiamentos,
administração

.

nos, papéis de estanho e de aluminio,
papéis sem impressão; papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrai Paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermcável
pait ,copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para im primir, papel parafina para ebbrulhos. papel celofane,
papel celulose, papel -de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar •abaco, papelão; recipientes de papel, ro.
setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel

Urino n.* 573.246, de 9-1-63
Indústria Gráfica Mogiana Ltda.
, São Paulo
- - MOGIANA

Brasileira

Classe 38
Têrtnos os. 573.243 e 573.244, de
Aios para guardana pos de papel
9-1-63
aglutinados, áluns (em branco). álbuns
Autovest Importação e Comércio de para retratos e autógrafos; balões (er.
Automóveis Ltda.
teto para brinquedos), blocos para
São Paulo
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brochuINTERVEST
ras não impressas; cadernos de escreInd. Brasileira
ver, capas para documentos, carteiras
Classe b
para cigarros, calcos de tipografia de
Para distinguir: Máquinas e suas par- papel
ou. papelão, cápsulas de papel,
tes Integrantes, para indústrias, motores
• Suas partes, acessórios para aahattió- caixas de papelão. cadernetas, cadervais, alvancas, anéis de pistão, anéis nos caixas de cartão, caixas para pade óleo, anéis para facilitar o arranque pelaria, cartões de visitas, cartões codos motores, autoslubrificadores, máqui. merciais, cartões índices, confetl, 'carnas para ajustar, máquinas de atarra- tolina, cadernos de papel mellmetrado
char, baterias, bielas, blocos da moto- e em branco para desenho, cadernos
res, bombas de ar comprimido bombas escolares, cartões em branco, cartuchos
lubrificantes, banas de ci rculação. am- de cartolina, chapas planegráScas, cabas de combustíveis para motores, bar- dernos de lembranças, carretéis de pabas de óleo, bombaa de água e giaso. pelão; envelopes. envólucros para chafina, para automóveis, bombas Itidráuli. rutos de papel, encadernação de papel
mus bombas centrifugas. bombas hi- ou papelão, ettiquetas; Rilhas índices.
dráulicas bombas centrifueas, bombas Rilhas de celulose; guardanapos; livros
elétricas para pneumáticos, compresso- não impressos, livros fiscais, livros de
res, máquinas • brunidoras, máquinas be. contabilidade; mata-borrão; "ornamentos
tonciras, cruzetas e cilindros
de papel transparente; pratos, papell-

'BRAsIDENT\

Classe 10
Para distinguir produtos vara pfatese
dentária, a saber: gesso, revestimento,
aVnatos, dentes artificiais, resina acrílica. albase, amalgamas,, aguihas para
Injeções, dra para incrustação e articulação, cera colante, espaulas, estiles
tes godivas, lixas para polimento de
dentes, porcelana para den'es, pinças,
boticões, brocas, espelho para exame
bucal, extirpadores de nervos e cimento
para • obturaçõas
Terlho n.° 573.249, de 9-1-63
Sociedade Brasileira Distebuidora de
Bebidas Sodibra Leda.
São Paulo

Abril de 1963 1353.
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantéis, meias,' mag ias, mantas, man,
Maca malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelariam%
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens, uniam& toucas e vestidos
Termo n.° 573.251, de 9-1-63
Comércio e Indústria de Bebidas Ita.
baiana Ltda.
São Paulo
ITABAIANA,
Classe 42
Aguardente pura ou composta, apeias
vo, afiz, bitu, brandi, cerveja, conhaa
que destilado ou não, fernet, genebra,
gin, licor, Acima], sétar. punche, pipas.
mina rhum, suco de frutas espumantes,
vinho, vinho quinado e uisque
Têntno n.° 573.252, de 9-1-63
Lanches Rio Novo Ltda.
São Paulo

RIO Novo:'
...lasse 41
Sandulches ,empadas, tortas( pastéis,
croquetes, doces, pães, pizzas e torradas
Têrmos as. 573.253, 573.255. 573.256 e
573.262, de 9-1-63
Lanifício Amparo S. A.
São Paulo

•
*

Têrcao n.9 573.250, de 9-1-63
Trad — Confecções Limitad
São Paulo

•

• j TRAD

.
Classe 36
•
Para distinguir:- Aventais, blusas, blus
sões, boinas, batas, babadouros, casacos, coletes, capas, abales, cachecol&
calçados. chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, •calçrsea, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
çaa de.senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, ecbarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, Ia.

Classe 36
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
Classe 22
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe ss

Ténmos ns. 573.254 e 573.257, de
9-1-63
Lanifício Amparo S. A.
São Paulo

voin

AO MUNDO
;na. Brastleirtk
Classe 22
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe
Timo n.° 573.258, de 9-1-63
Edgard Flandoll
São Paulo

"fr
SODIBRA"‘
Classe 42
Aguardente pura ou composta, aperitivo, aniz, biter, brandi, cerveja, conhaque destilado ou não, fernet. genebra.
gin, bcor. kimel, sétar, ponche, piper..
mina rhum, suco de frutas espumantes,
vinho, vinho quinado e tascara

;ALTEIO DOI,
MUNDO
Brasileini

)

égASTRONOMOis..
ADEGA, BAR,-'
CAFÉ, CANTINA',
Baru E
BBSPAURAPTE

Classes: 33, 41, 42 e 43 \
Titulo de Estabelecimento t
Termo n.° 573.259, de 9-1-63
Tose V'cente de Camargo -'
São Paulo

TARDLET -

Ind. Brasileira
Classe 48
Artigos da classe
Termo n.9 573.260, de
José Vicente de Catna-gcy
São Paulo

• a. fiásileira
;n
Classe 43
Artigos da classe

,/

•
f.NSIMI/ I. •
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Abril

• 1963

breagem carta de motor, cubos de padas, aparelhos de luz fluorescentes, máquinas amassadeiras de betsro e C
Térino n.° 573.251 de 9-1-63
-Oval — Comada/ bitortadova Ltda. placas de embreagem, caixas de lubri- lustrea, lentes, máquinas de cortar e cretos máquinas de abrir chavetas,
ficação, diferencial, distribuidores de moer carne e legumes, máquinas foto. quinas afiadoras para ferzamentas,
São Paulo
gasolina, dispositivos de arrannue, má- gráficas e cinematográficas, mostrada Eminas Para arqueação de embalag
reIY11134..
quinas desempalhados" máquinas de- res, microfones, óculos, pick-ups, pis' anéis de esferas para rolamentos, a
—iludo
bulhadoras, descascadoras„ espumadei- cias, aparelhos de refrigeração, rádios, de óleos, anéis-para facilitar o arra
Classe 21
.
na, embreagens, engraxadores, cantil- refletores, aparelhos receptora de som, doa motores, autolubrificadores, a
fugos, máquinas ensacadoras, elevado- sorveteiras, sereais de alarme, tomadal obturadores, aparelhos para mistura
4- filcicletas, motociclos e motocicletas
ras, earnerfs exaustores para forjas, en- de corrente, aparelhos de televisão, combustíveis de motores e expl
Térnia a.° 573.263, de 9-I-63'
genhos de cana, espremedelras para aparelhos para telégrafos sem fio, ané is de segmentos, bielas, bombas
ee traauadrias Metálicas ?arrolam Ltda. manteiga, engrenagens, engrenagens aparelhos transmissores de som, troca a rcomprimido, bombas hihrificant
São Pálio
discos, ventiladores e válvulaa
para mancais, engrenagens para 'crema
bombas de circulação, bombas de c
rliitROLUZ'
bustiveis para motores, bombas p
leira, engrenagens de comando das
Tênno a.° 573.268, de 9-1-63
válvulas, eixos de transmissão, direção,
óleo, burrinhos, bombas de água e
;Ind. Branileira.
Cerealista Oswaldo Cruz Ltda.
elevadores hidráulicos, engrenagens
solina para automóveis, blocos de
São Paulo ".
Classe 16
multiplicadoras,
guindastes,,
guindaste
toras, bombas hidráulicas, bombas c
Portas, janelas, batentes ,esquadrias e para caminhão, frezas, maquinas para
trífugas, rotativas, de deslocamentos
OSWALOQ
CRUZ
portões
furar, geradores, guinchos de rosca
Ia pistão, blocos centrifugadores, in
BRASILEIRA
sem fim, guinchos de segurança, guintriais para líquidos e pós, desnata
nino n.• 573 .264, de 9-1-63
ras, hemogenizadores, máquinas b
Indústria Agrícola Campineira Ltda. chos de transporte aéreo, gazeificadores
Classe 41
,
de líquidos combustíveis, geradores de
doras, caldeiras. compressores, cilindr
São Paulo
aspargos',
Alcachofras,
aletria,
alho,
eletricidade, juntas universais Para concâmbios, cabeçotes máquilnas adaptara
flaiLicisá\
dutos dágua de motores e máquinas. açucar, afimantos para animais, amido, das na construção e conservação
ameixas, amêndoas, araruta,
,ind. Brani/einv,
a frio e a quente para aço e outros amendoim,
máquinas de costura, maquin
atum, áveia, avelãs, ascite, azei- estrada,
— Classe 43
metais, lançadeiras, • maquinas de lavar arroz,
centriiitgas, máquinas para clarear,
tonas;
banha,
bacalhau,
batatas,
balas,
Aguas, refrigerantes e refrescos
roupa e pratos, máquinas batedeiras, biscoitos bombons, bolachas, baunilha; rificar, refinar, misturar e purific
mancais para brocas, motores elétricos, café cita pó e em grão, cansarão, canela' fluidos e pós máquinas compresso
Termo nd 573.265, de 9-1-63
máquinas operatrizes, máquinas mista- em pau e em pó, cacau, carnes, chá, máquinas classiaicadoras, máquinas
Indústria de Plásticos Everest Ltda.
radoras de barro e de concreto, má- caramelos, chocolates, confeitos, cravo, tadoras, máquinas de centrar, máqui
São Paulo
quinas borrachelens • atesteis, máqui- cereais, conenho, creme de leite, cremes para cortar, corburadora, carter
nas frigorificas, moinhões para cereais, aanicnacios, croquete. compotas, can- breagem, carter de motor, cubos
máquinas para malharia, meadeiras,
•••
gue, coalhadas, castanha, cebola condi- placas de embreagem, caLeas de 1
quinas para movimento de terra, má- g ratos. para alimentos colorantes, ficação, diferencial, distribuidores
IND. BRASILEIRA
quinas de rotular, martelos a vapor, chouriços, dendê, doses, doces de fru- gasolina, dispositimss de arrannue,
Classe 28
motores de combustão, interna, elétricos tas, espinafre, essências alimentares, era- guinas desempalhadoras, máquinas cr
Chapas de matéria plástica para Im- e- a gás, motores para bicicletas e mo- padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- bulhadoras, descascadoras„ espurnadela
pressão, colheres de matéria plástica, tocicleta, multiplicadores, moias para mate, farinhas alimentícias, favas, fé- ras, embreagens, engraxadores, cearia
compostos impermeáveis vegetais para máquinas, molas para válvulas, maca- culas, flocos, farelo, fermentos, feijão, fugos, maquinas ensacadoras, elevad"
_tecidos, espoijas,, gomas não mcluidas cos hidráulicos, magnetos de ignição, figos, frios, frutas sêcas, naturais e ais.. ras,
esmeris exaustores para forjas,
em outras classes, películas virgens de mandris, pedais de alavancas de em- talizadas; glicose, goma de mascar, gor- ganhos
de cana,' espremedeiras p
celulóide, preparados a base de cera breagens planetárias de parafino* sem duras, grânulos, grão de biso, gelatina,
para Solas, resinas 'de asbestos ou pinho fim e' de rodas, pentes quando parte goiabada, geléias, herva doce, herva manteiga, engrenagens, engrenagen
preparada, solas, torneiras de plástico de máquinas, rolos para estradas e im- mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite, para mancais, engrenagens para crein0
leira; engrenagens de comando dif't
pressão, pistões de motores, pinhões, condensado, leite em pó, :egumes
válvulas, eixos de transmissão, direçait
Térmo a.° '573.266, de 9.-1st3
conserva, lentilhas, linguiça, louro; mas. elevadores
hidráulicos, engrenagaill
— Equipamentos Industriais prensas, máquinas pulverizadoras, plai- sas
alimentícias,
mariscos,
manteiga,
nas
de
mesa,
placa
para
tornos,
polias,
Ltda.
multiplicadoras, guindastes, guindas0
margarina,
marmelada,
macarrão,
mas,
redutores, 'rolamentos, silenciosos, seg• São Paulo
para caminhão, frezas, máquinas pa '
mentos de pistão, serras inecanicss, ser- sa de tomate, mel e melado, mate, masa furar, geradores. guinchos de rose
sas
para
mingaus,
molhos,
moluscos,
O
hidsáulicas,
serras
de
fita,
máquira
sem fim, guinchos de segurança. guit,g:
LuriTINENTAL
na secadoras, máquinas para serra, má- mostrda, mortadela; nós moscada, no- chos de transporte aéreo, gaselficadorel
zes;
óleos
.
comestíveis,
ostras,
ovas;
BRASILEIRA
quinas salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, tercedeiras, máquinas para pães, paios, pralínés, pimenta, pás pata de liquidas combustíveis, geradores chlt
tecidos e tapeçarias, máquinas para pudinm, pickles, peixes, presuntos, pa- eletricidade, juntas universais para cear%
Classe 6
• petit-ois pastilhas, pizzas, pudins; dutos dagua de motores e máquina•s
Máquinas e suas partes integrantes para indústria de tecidos, tesouras rotativas, tês,
queijos, rações balanceadas para ani- a frio e a quente para aço e outro"
fins industriais; máquinas de precisão, máquinas para soldar, cirnas mecânicos. mais,
requeijões, sal, sagu, sardinhas, metais, lançadeiras, máquinas de lavar
máquinas operatrizes, motores e suas tornos de revólver, máquinas urdidei- sanduíches,
salsichas, salines, sopas en- roupa e pratos, máquinas batedeira,
partes, peças para automóveis não in- ras, tachos de válvulas, válvulas de latadas, sorvetes, sucos
de tomate e de
ignição
de
motores,
wibraquins,
velas
alternadores, máquinas =assadeiras,
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha- mancais para brocas, motores elétricos,
para
motores,
•ventoinitas
náquinas
dilidas em outras alassem' Alavancas,
rim, tremoços, torta, tortas para ali- máquinas operatrizes„ máquinas in insta
máquinas amassadeiras de barro e con- ventiladoras e ventiladorts como parte mento de „anisa-aia • aves, turrões, touci- radoras de barro e de concreto. naifa
de máquinas
creto, máquinas de abrir chavetas, máquinas borracheiras e atalaieis, máq uj
anho. vinagre .
quinas afiadoras para ferramentas, mánas frigorificas, rnoinfiões para cerca
9-1-63
573.267,
de
9
Termo
n.
quinas para arqueação de embalagens,
'Nano n.° 573.269, de 9-1-63
máquinas para malharia, meadeiras.
Eletro Terrivel Luis.
anéis de esferas para rolamentos, anéis
Indústria e Comércio de Tecidos Veneza quinas para movimento de terra, ai
Ltda. ,
de óleos, anéis para facilitar o arranco
quinas- de rotular, marte/os a vapoir,
São Paulo
dos motores, autolugificadores, anéis
motores de combustão, interna, elètricof
obturadores, aparelhos para mistura de
e a gás, motores para bicicletas e ma
IND.
BRASILEIRA
combustíveis de motores e explosão,
tocicletas, multiplicadores, molas para
ané is de segmentos, bielas, bombas de
máquinas, - molas para válvulas, macaClasse 8
IND. BRASILEIRA
a ..rcomprimido, bombas lubrificantes,
cos hidráulicos, inagnetos de ignição,
bombas de circulação, bombas de com- Para distinguir: Aspiradores de pó, imamandris, pedais de alavancas de emClasse
1
bustíveis para motores, bombas para relhosrelhos de gravação, aparelhos de Tintas, corantes e anílinas para o tra- breagens. planetárias de parafusos sei*
ar
refrigerado,
aquecedores,
abat-jours,
óleo, burrinhos. bombas de água e gaFim e de rodas, pentes quando parta
tamento de tecidos em geral
solina para automóv'eas, blocos de mo- alto-falantes, antenas, balanças. bate.
de
máquinas, rolos para arirdasse
dele
s '. bobinas, binóculos, bules elétrd
tores, bombas hidráulicas, bombas cen- co.,
Têrraos as. 573.27Q e 573.271, de pressão, pistões de motores, pinturas,
chuveiros,
coqueteleiras,
aparelhos
prensas, máquinas pulverizadoras plaitrifugas. rotativas, de deslocamentos e de comunicação interna, campainhas elé9-1-63
a pistão, blocos centiifugadores, indus- tricas, condensadores, chaves elétricas Estabelecimento Metelurg:co Nalasel nas de mesa, placa para tornos, polias,
triais para líquidos e Os, desnatadei- comuladores, aparelhos cinernatográS
redutores, rolamentos, silenciosos segS. A. I. C.
ras, hemogenizadores, máquinas bruni cos, chassis, aparelhos de contrõle •cas.'
mentos de pistão, serras mecanicas. ser.
Argentina
doras, caldeiras, compressoras, cilindros, som, chaves de tomada, discos, &als,!
ras hidráulicas, serras de fita, maquia
cámbios, eabeçotes mittquiinas adapta- enceradeira. expremedores elétricos, essecadoras. máquinas para serra. má•
' NLHTiEL'.
ai .
das na coas/ruça° e conservação de tufas, esberilizadores, fogões, fornos e
quinas salgadeiras para manteiga. teaestrada, máquinas de costura, ,maquinas fogareiros elétrico., aparelhos fotográres, turbinas, tercedeiras, máquinas pare
Classe 6
centrifugas, máquinas, tara clarear, cla- ficos. ferros elétricos, -fervedores., for- Máquinas e suas partes intearanies para tecidos' e tapeçarias, maquinas parit
rificar, reiinar, misturar
a 44 e purracar nos elétricos, fusíveis, filmes revelados. fina industriais; máquinas', de' ,precisão, Indústria de tecidos, tesouras rotartvaa
buidos e máqp
uinas compressoras, aparelhas de freqaência, modulada.'.
siságtainas operatrizas, ~trata , e suas máquinas para soldar, tórnos mecánico.„
máquinas rssiNcadoral, máquinas ca- niligrafos. geladeiras, , garrafas tésnii:cast. partes, peças para autSítaftdeii ' nau as; tórnos de revólver, máquinas urdi
tadoras, magewede ntrar, máquinas ;interruptores, isoladora., aparelhos de Fluidas 'em outras datara, Alavas/as, res, tuchos da válvulas, vkivulaii
para cortar,.
dor& atam de em- intercomunicação, licpriclifiaidoreis"slára • alternadoree, • m4quióita Maiiiiedelres‘ motores, -yibraquins, vele* 4. Jgnis
•,-TZ

masa:ar a
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para motores, ventoin:.as, máqulnas
ventiladoras e ventilado es cviro• parte
de máquinas
Classe 11
rara
ara distinguir: Ferramentas manuais,
e pequenos artigos
de metal comum, da indústria e comércio da requerente, a saber.: Tarrachas
é machos para fazer rosca, braçadeiras.
artigos de mçtal para janelas. portas,
escadas e cortinados, afiadores, aldravas. alavancas, alicates, susnotsmas,
ancinhos, anéis para chaves, chaveiros,
tachas, argolas, armações de toldos,
aros, rebites, artuelas, atiçadores azeitetras, lâminas e navalhas de barbear
brocas, buris, bainhas, baldes, bacias,
ba'mázios, bicos, ilhóses e Doutas de
atacadores para sapeos, bisnagas, por.,
chs, borboletas, botões, puxada . es, braps para cabides e prateleiras, canive•
tea, chanfradores, cortadores, cravado.
res, cunhos, cabides, cabos, caçarolas,
cadeados, caldeirões, canos e tubos
cantoneiras, alças, pegadores, puxadores
cintas para caixotes, coadores, colheres, cotovelos, cunhas cuspideiras, descacadores, debruns, dedais, enxós, estarladores, elos, enxadas, escumadeiras,
espátulas, esticadores, espremedores,
facas, facões, ferramentas cortantes
perfurantes, desbastantes e alisantes,
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fôrmas para bolos e para calçados, funis, ganchos. graminhos, abridores de latas, jarras, jogos de chaves
de parafusos, laminas e fôlhas de serra,
limas, lampiões, latas para comestiveis
para lixo, charneiras e dobradiças.
machadinhas, martelo, pequenas molas,
ferragess para peças de mobiliária,
cinzéis, escarnadores, punhais. pás. panelas. parafusos, pinos e contra pinos,
castelos, rodinhas, roletas, sacarrothas,
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
tesouras
Ule.••••-n

Tèrrno lt.• 573.272, de 9-1-63
Aracaty Bordados Ltda.
São Paulo

•

ACATT
Ind. Brasileira
Classe 24
Artefatos de algodão, cânhmo, caroâ,
juta, lã, Inibo, paco-paco, ramy, rayon,
seda natural e uotras fibras: Afamares,
átacadores, bicos, bordados, borlas.
bandeiras cordões, cadarços, coadores
de café cobertas para raquetes, coberturas para cavalos debruns, enfeites,
etiquetas, entremeio, entretelas, flâmulas, fitas, franjas, filtros de café, galões.
laços de chapéus mochilas, montas,
*sesgas, ombreiras, passamarlas, palmilhas, pavios, passamares, pon-pons,
jantes rendas, rédeas, redes, sacos,
sacas, tiras, telas para bordar e largas
Têteno n.° 573.273, de 9-1-63'
gar e Restaurante SabtignI Ltda.
São Paulo
7 .5ABUOA LT,

Ind. Brasileira,

Llasse' 41
Café liquido, croquetes, coalhada, em..
padas, leite, mortadela, queijo, presunto,
pão. tortas

-Nino n.° 573.274, de 9-1-63
Carb-uno S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
/

CARERUNO
Ind. Brasileira'
Classe 21
und REINUOLiej

Termo n. 9 573.275. de 9-1-63
(...1Ca de Tintas Rei Ltda,
SinPattio

RE I
.Ind. Brasileire
,Classe 50
Impressos
Termo n.° 573.276, de 9-1-63
Iatá -- Mercantil e Administradora

Ltda.
São Paulo

IATL

Ino.. Brasileira
Classe 50
_Impressos
Termo n.° 573.277 de 9-1-63
Raul Marfim.
São Paulo

TRACTORIMAS
/I nd.. Brasileira
Classe 7
Arados, máquinas adubadeiras, máquinas batedeiras, máquinas ceifadeiras,
máquinas cultivadoras, moinhos de vento, motoarados, máquinas niveladoras,
máquinas semeadeiras e tratores
Térnio n.° 573.278, - de 9-1,63
Epice Indústria e Comércio - de Condi, mentos Ltda.
•São Paulo

EPICL
Brasileirt
Classe 50
Impressos

Abril de 1963 t 1395 -

n.° 573.284, de 9-1-63
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas,
Odesiu Silvestre — João de Souza janelas, batents.s, colunas, balaustres.,
Guimarães
ladrilhos, azulejos, mosaicos, marulhas,
Siro Paulo
forros, lambris, frisos, portas, portões",
grades, esquadrias, calhas, tubos de
,SERENO E cálat'
ventilação, luvas de função, chapas
OS VIOLINOS UTE,,
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas, grad *e ou teias de arame
CONQUISTAM O -'
BRASIL
para Sonos ou armações para
construções
Classe 32
Frase de propaganda
Termo a.° 573289. de 9-1-1963
Papar S.A. — Participações e
Termo n.° 573.285, de 9-1-63
Empreendimentos
Multipar S. A. — Participações e
•Empreendimentos
São Paulo

MULTIPAR.SIAGPARTICIPAÇOES E.
EMPREENDIMENTOS.

São Pauto

1 POLIPAR SIGIPABTICIPACOES E\
EMPREENDILSNTOSI

Nome Comercial

Nome Comercial

Têrcno n.° 573.286, de 9-1,63
Isapar S. A. — Participações e
Empreendimentos

Termo si.° 573.290, de 9-1-1963
Enriso Calloni
São Paulo,

São Paulo

ISAPAR S/A A -

PARTICI PAÇOES E
EILTREENDIISNTOS 1
Nome Comercial
Termo ri.° 573.287, .de 9-1-1963
isaPar S.A..— Participaçõzs e

Empreendimentos
São Paulo

ISAPAR

RESTAURANTE

LUCCA
Classes: 41, 42 e 43
Titulo
Termo n.° 573 ..291, de -3-1-1963
Halles de São Paulo S.A. — Administração e Participações
("tão p,-T,'(,

BILES—FUNDO k
NACIONAL DE 1

Classe 16
INVESTIMENTOS
Para distinguir: — Os seguintes materiais para construções e decorações:
E
Produtos de base asfáltico, material
Classe 33
Isolante contra frio e calor, tijolo*
ERASILtrzo
Titulo
produtos para tornar imperai
' eabilizantes
g Inda Brasileira!
as argamassas de cimento e cal hidráuTêrm
n.°
573.292,
de 9-1-1963
lica, tubos para concreto, argila, areia.
Classe 50
Halles de São Paulo S . A . — Adminis.
Impressos
pedregulho, gesso, estuque, chapas isotração e Participações
lan tes, placas para p avimentação. te
São Paulo
Termo n.° 573.280, de 9-1-63
Nas, estacas, cal, telas de metal perto
Bar e Lanches Arieron Ltda.
construções, postes de concreto, cimenSão Paulo
IlIALLES-FUNDO
to, peças ornamentais de cimento ou
:NACIONAL
ON
gesso para tetos e paredes, lamelas de
!PARTICIPACOES
metal, madeiras para construções, soleiinjcM sileira,
FINANCEIRAS
ras para portas, vigamentos e caibro*
Classe 41
Lanches de: mortadela, presunto, quei- caixilhos, tacos, parquetes, venezianas,
Classe 33
jo, salame, pernil, salsicha, salame e Janelas, batentes, colunas, balaustres,
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas.
Titulo
café em liquido
forros, lambris, frisos, portas, portões.
Termo n.° 573.281, de 9-1-63,
Termo n.° 573.293, de 9-1-1963
grades, esquadrias, calhas, tubos de
Constantino Sava Ktpriadis
São Paulo
ventilação, luvas ' de junção. chapas
São Paula
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas, grades ou telas de arame
IMOBILI4'RI
IPRX31AGAZI
. N4,
para Sarros ou armações para
PAULICEA
construções
,
Classe 36
Classe 33
Titulo
Termo xt.°. 573.288, de 9-1-1963
Titulo
Polipar S.A. — Participações e
Termo n.' 57.13.282, de 9-1-63
Empreendimentos
Organização Nacional de
°macem
Termo n.° 573.294, de 9-1-1963
Empreendimentos Ltda.
São Paulo
Termos ns. 573.296 à 573.299. de
•1
São Paul"
.•
9-1-1963
POLIPAR
ORNACEM
Duplast S.A. — Dublagem e
,Ind, Brasileira,
Plasticização
Classe 16
São Paulo
• Classe 50
Para distinguir: — Os seguintes mate!supressos
riais para construções e decorações:
Produtos de base asfeltica material
- DUPLAST
Termo n.° 573.283, de 9-1-63
Ind. Braaileirab
Sociedade Instaladora de Equipamentos Isolante contra .frio e calor. tijolo*,
produtos para tornar impermeabilizantes
Telefônicos Sabele Ltcla
as argamassas de cimento e cal hidráuClasse 28
São Paulo
lica, tubos para concreto, argila, areia,
Artigo sda classe.
SABEIS ". .
pedregulho, gesso, estuque. chapas isoClasse 5
'Ind. Brasileira
lantes, placas para pavimentação, teArtigo sda classe
lhas, estacas, cal, telas de metal perto
Classe 4
Classe 8
Artigos da clavie
Campainhas elétricas, chaves elétricas, construções, postes de concreto, cimenClasse 39 .
fusíveis, interruptores, aparelhos de co- to, peças ornamentais de cimento ou
Artigos da doido
municação interna, auto-falantes, apa- gesso para tetos e paredes, lamelas de
Classe 50
'1
relhos para telégrafo sun fio, aparelhos metal, madeiras para construções, soldtransmiesor: e t de MS • 10Maclai
Artigns da classe
am para poetas)
• , vlesuentos e caibros,
Termo . n.° 573.279, de 9-1-63
Empório "Brasiluzo" Ltda.
São Paulo

-^•.-
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513.29¢, de 9-1-1963
"rhaplost S.A. aMlagam •

_Têrmo

PleaticizaçÁo
Nome Comercial
São Paulo

Termo a! W3.306, de 9-1-1963
.Armaséna Gerais "Tamboré" Ltda.
São Paulo

DUBLAGEM

PL1STICIZLÇ to

„

Termos as. 573.300 e 573.302, de
9-1-1963
— Mariber Mercantil Ltda.
Ealo Paulo

Classe 33
Armazém de mercadorias

(iaase
Metal branco, metais anti-fricções e methl* patente, aço, alumínio, alpaza,
bronze, chumbo, cobre, estanho, ferro
tina. níquel, /atáo, zinco, matais para
_ligas; todos os metais acima alo em
bruto ou parcialmente trabalhados. usados nas indústrias, podendo ser cm barra ,sem chapas, em Valhas, em massa,
em lingotes, em fio e vergas, em tiras,
estampados, forjados, modelados, torneados e perfilados, elearoelos
.;
Classe 1
Taro° nal 573.301, de 9-1-1.963
' s Partitura — Fertilizantes Ltda.
São Paulo

PERTITERRA

(Indústria Bragilaira-Classe 2
Substâncias e preparações quimizas
asadas na agricultura. • saber: adubos.
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agrícolas, bactericidas, ceras
para enxertos, cianamide de cálcio
tomo adubo para a solo, de fumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
oaf)ahorticultura, escõrias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
quissia para fins bordaram, fertilizantes para o solo, formicida, guano, insealugas, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para destruir insetos, hervas e plantas ianiabas, sais para fins agricolas, sais para
fins horticolar, substâncias químicas
peia- destruir insetos. hervas e plantas
daninhas, venenos contra , e vermina,
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
na 573,303, de 9-1-1963
raaa.
Têrmo Viação Poá Ltda.
laaaa
São Paulo

•

P O à
Classe 33
Transportes era geral
"-Têrmo na 573.304, de 9-1-1963
Viação Poá Ltda.
São Paulo

\lúcio rol gim'
Nome Comercial
Termo n.* 573.305, de 9-1-1963
Armazéns Gerais "Tamboré" Ltda.
Sm Paulo

Nome Comercial

WU-AS/NERALNATIJR-Iii'Ê

Termo n.° 573.307, de 9-1-1963
Salvador Orsini 6 Cia,
São Paulo

POZA

IMAR/DE

--- ...AMAMOS GERA:ai
'
,rn}11130111k" LTDA.
••

Térmo a.' 573.311, de 9-1-1963
O Condomínio das Aguas da Prata
Gão Paulo

1.ráitBoRt

DIRLAST S‘Aio

,

Abrir de

IND. BRASILEIRA

,

(L.-e6
Artigos da classe

Têrmo a.9 573.308, de 9-1-1963
Treailação de Aço Lorenzetti Ltda.
São Paula

LORBEZETTI

tnd. Bradleira

Classe 43
Agua mineral natural Tarmo n.° 573.313, de 9-1-1963
Transmesa S.A. — Transportes e
Mecânica
São Paulo
t
TRANS re SA S/A
Ift'llANSPORTES E MECÂNICA'

amplificadores elétricos, aruassadeirasa
antenas, aatedeiras, balança comum •
elétrica, barômetros, baterias de acainua
'adoras, binóculos, aimoa• i bobinas. aaa
binas de indução, .rx ela pa-a fins cuala,
avos, laitões- de caar zs elétricas.
bombas medidoras. ) • nas, 'assolas. t.aa
.erias e'étricas. bu'
ticos caixas at.
Cfr'Sc.i,NU, câmara> aapna'ficas e ta o.
gráficas, cafpainhas ektriaas. chassar de
rádios, chaves elétricas, cineruatógralos,
cronógrafos, cronômetros, combustares
de Os, cidOmetros. cristais de rádio,
condensacfores, cortadeiras para fotogra...
fias, chaves de alavancas, chaves
ciáticas, capacitores de bloqueio, taaacitores eletrolificaa. Lalibradrres. dacos
para terefonea, discos gravados, ttais,
despertadores, enceradeiras elétricas ea.
ganho de assar carne, es pelhos óaaas,
esticadores de luvas, espelhos de p
ticos para eletricidade, esterilizadores,
xtintores de incéadirr, ferroa elétricas de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes. Filtros para óleo, fiares falados, foaars,
fogareiros, fusíveis, faróis carno act.sró..
rios de veículos para sinalização e para
iluminação em geral, filmes revelados,
fôrmas. elétricas, fervedores, frigoriacos,
fotómetros, fios elétricos, filtros de
terferanzin. fonógrafos, garrafas rémicas,
geladeiras, globos pra lâmpr,das,
para lanternas, globos terrestres para
ensino, gravadores, holofote incuaaria.
res., indicadores da vácuo, tastrumartoa
de alarme, interruptores, lâmpadas in,..
candescentes, Tampadas comuns, Ir-ues,
liquídificadores, maçaricos p..rd soalar,
caldear e cortar, macluinac de fazer
café, mostradores para radia, rrio:nhos
de café, transforma-'ores. tostadeiras, tria
pas -para fotografias, válvulas para ria
dios, válvulas de descarga, a ativulas de
redução, vacudrn2tros, velis elet,icas,

•
Termo a.° 573.314, de 9-1-63
'Darten" — Distribuidora da Artigos
Classe 5
Elétricos Nacionais E tda.
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
São Paulo
aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço policaS, aço
Classe 8
refinado, bronze, bronze em bruto, ara- 'Abaixa luzes d elanapião, aba jours,
mes lisos e farpados, bronze de man- acumuladores, actinômetros, aaroerêmeganês, bronze em pó, em barra, chumbo hos, amortecedores de rádio e frequênem bruto ou parcialmente preparado, cia, anemômetros, aparêlhos de televicobalto em bruto ou parcialmente tra- são, aparêlhosa para iluminação, inclubalhado, cimento metálico, cobre em sive os considerados acesa:aios de v&
bruto ou parcialmente trabalhado, cou- culos, apararos para anúncios mecâniraça estanho em bruto ou parcialmente cos, aparêlhos aquecedores e medidores,
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente aparêlhos cromográficos. aparelhos de
trabalhado, ferro em barra, em chapa, barbear elétricos, aparélhos registradoválvulas de vfrato e ventaadores
fundido, maleável, manganês, gusa, ve- res e medidores de distâncias, apareTarrno a.° 573.'315, de 9-1-1963
lho, gusa, temperado, maleável, lama lhos para purificar água, aparélhos de
minas para fechaduras, funis, furadores, sinais lampejantes, aparahos regulado- "Datam" — Dist:abadara de Artigos
Elétricos Naaionais Ltda.
latão em vergalhões, alumínio, alpaca, res de gás, aparelhos de gaavanoplastia.
São Paulo
ligas metálicas, metais em massa, es- aparghos didáticos, aparélhos cinemar
tampados, para soldas, para ligas, lima- tográficos, apariabos automáticos para
DISTRIWIDORA DE
`DARTEN"
lhas, magnésio, metais não trabalhado@ acender e regular gás, aparelhos para I
LTDA.
8
i:s0: NACIONAIS
c
ARTIGOS
ELani
ou parcamente trab/hados, niquel, ouro separar café, aparèlhos para alquecer:
palio, papel estanho, platma, poeira edifícios, aparélhas para experimentar,
de zinco, prata, solda, tungsténio,
danamos, aparahos para destruir inseArtigos elétricos em geral
zinco corrugado, zinco liso e
tos, aparêlhos náuticos científicos, apaem fedha
rê/hos de ótica, aparahos pulverizadoTèrmo n.a 573.316, d e9-1-1963
res, aparêlros Para aquecimento de T. 1'. F."
Ferramenta:ia de P 'cTermo n.° 573.309; de 9-1-1963
água, aparélhos geradores eletroquimiai* e Forjaria Ltda.
Oswaldo Martins Gonçalves
cos, aparelhos para recepção, reproduSão Paulo
Guanabara
ção de som e sônico*, aparalhos auto r„ P,
A
máticos eléétricos de passar, aparêlhos
para espremer frutas e legumes, aparêtInduatrio Bragileira,
lhos de alta tensão, aparalhos de prateção contra acidente de operários,
Claase 11
Classe 43
aparelhos afiadores d eferramentas, estampas, ferragens
Titulo
e ferramentas em
aparêlhos distribuidores de sabão e de
geral
desincrustantes
para
instalações
sanititTêrmo n. • 573.310, de ,9 - 1 - 1963
rias, aparélhos esterllitadores, aparêlhoe
Termo 31.° 573.317, de 9 - l - 191
O Condomínio das Aguas da Prata
e instrumentos usados na engenharia,
Ferramentarla de PreSão Paulo
agrimensura geodézia, aparêlhos gaseicisão e Porioaria Ltda.
ficadores, aparêlhos de análises, aparêSão Paulo
lhos ozonizadores, aparé113ca pasteuriP. P.P.
RAMNAIÂ DEJ
zadores, aparelhos reguladoras e estabilizadores da pressão e chi- fluxo de ga- Yiliscraio POirdiir.-112DA1
ses e liquidas, aparelhos para salva311103T1IA OBAszLint.
mento e para' sinalização, aparélros
Nome Comercial
,
Classe 43
para escafandristas, aparêlh" para limclasse
Artigos da
Taxai° n.• 573.318, de 9-14963
par vidros, aparelhos para combater
Auto Peças Leste Ltda.
formigas e outras pragas, aparelhos auTermo a.* 573.312, de 9-1-1963
São Paulo
tomáticos
acionados
pela
introduçao
de
Transportes e
Transmems S A.
molas, aparêlhos para picar, cortar ou
Mecânica
Classe 2/
reduzir comestíveis, aparêlhos espairgi- Freio (parte integarnte 4 veiculo),
Mio Paulo
dores, apara/hos e instrumentos de céd- mecanismo para acoplamo de vefp
culo, aparelhos para observações situai- culoa ferroviários, orelha de parada pcas, aparêlhos toonostatos, aparélhos ra aparelhagem de traço, amortece
•
Classe 3, ,
t:
a' .í..a• para natação, ar1ton6metros, aspirado- res de choques, para choques, carr
res de pó, aerômetros, aceÚdedOres ele- ónibuaa automóvel, anteparos, auto' Serviços . de trnspai tcs eni"gitaa
eitos, alto-fala/ima, aralifieadoree' .14- nanhões, alavancas. a/avanatta de ca
4
- mectalica em geral
amanadeires, matem% hatedel. bio, alavanca de freia, limou, brio
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lhos de alta tenso, aparelhos de prateço contra acidente de operários.
aparelhos afiadores d eferramentas,
aparelhos distribuidores de sabão e de
dosancrustantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia,
agrimensura geodézia, aparelhos gasei&adores, apa.rélhos de análises, aparelhos ozonizadores, aparelhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e e gtabilizadores da pressão e do fluxo de gases e líquidos, aparelhos para salvamento e para sinalização, aparêlros
para escafandristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introdução de
molas, aparelhos para picar, cortar ca.
reduzir comestíveis, aparelhos espargidores, aparelhos e instrumentos de cá];
Termos as. 573.319 à $73.320, de
calo, aparelhos para observações sísmi9-1-1963
cas, aparelhos tesmostatos, aparelhos
Rádio Record S.A.
para natação; aritonómetros, aspiradoSão Paul o
res de pó aerômetros, acendedores elétricos, alto-falantes, amlificadores elétricos, amassadeiras, antenas, batedeiRAINHA DA TV
amplificadores elétricos, aniassadeiras,
•
antenas. batedeiras, balança comum e
Titulo
elétrica, barômetros baterias de acutilaClasse 33
lores, binóculos, bit.. 39 bobinas, bo..
Titulo
binas de indução, ex;etr, pa; .h fins curativos, betões de aa-naain kas elétricas,
Termos ns. 573.21 à 573.322, de
bombas medidoras ksiras, bússolas, ha9-1-1963
terit.s elétricas, bu'es eiétri•ass, caixas de
Rádio Record .S.A.
de,. ir a, caoia:•as friacrificar e for).
São Paulo
gráficas, cafpainhas elétricas; chassis de
rádios, eh a ve s elétricas, cinematógrafos
cronógrafos, cronômetros, ccrnbustores
PRINCEZA. DA TV.
de _gás, cidómetros, cristais de rádio.
condensadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves autoClasse 32
ciáticas, capacitores de bloqueio, canaTítulo
citores eletroliticos, calibradores, disaaa
Classe 33
para telefones, discos gravados, diais,
Titulo
despertadores, enceradeiras elatricas, engenho de assar carne, espelhos óticos,
Termo ta° 573.323„ de 9-1-1963
Indústria e Comércio esticadores de luvas, espelhos de piás'ICAESA"
ticos para eletricidade. esterilizadores,
de Artigos Elétricos S.A.
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
São Paulo
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes falados, fogões.
fogareiros, fusíveis, faróis corno acessórios de veículos para sinalização e para
iluminação cai geral, filmas: revelados,
fôrmas elétricas, fervedores, higorificos,
fotómetros, hos elétricos. fiaros de In,,
rerferencia, fonógrafos, gamfas técnicas,
geladeiras, globos para lâm padas, globos
para lanternas, globos terrestres para
ensino, gravadores, holofotes incubado•
res, indicadores de vácuo, •instrumentos
de alarme, interruptores, lâmpadas ina
candescentes, lâmpadas Callbta. lentes,
• liquidificadores, maçaricos para soldar,
caldear e cordr, máquinas de fazer
café, mostradores para rádio moinhos
de café, transformadores, tostadeiras, tripés para fotografias, válvulas para rã Classe 25
Abaixa luzes d ciaram °, abajaurs, dios, válvulas de descarga válvulas de
avurnuladores, actinômetros, amperataa_ redução, vacuômetros, ve l as elétricas,
válvulas de vácuo e ventiladores
tais amortecedores de rádio e fraguei:,
Cia, anemômetros. aparelhos . de televiermo n.° 573.324, de 9-1-1963
suo, aparelhos para iluminação. inch' Trebel — Indúsàia e Comércio Lida .
s:ve os considerados acessórios de vai- ,
São Paulo
cultos, aparelros para anúncios medi/1H
cos. aparelhos aquecedores e medidores,
TREBEL
a pa relhos cromográ ficos, aparelhos de j
barbear elétricos, aparelhos registrado- I
IND. BRASILEIRA
res e medidores de distâncias, apare
Cias.se 36
lhos para purificar água, aparelhos de 1. Pua distinguir: Aventais, blusas, blus;na s lampejantes, aparelhos regulado- sões, boinas, botas. babadouros, Casa.
Los. aparelhos náuticos científicos, apa- res de gás, aparelhos de galvanoplastia,
rill,os de ótica, aparelhos pulverizado-; aparelhos didáticos, aparelhos cinemar
res. aparelros para aquecimento de itográficos, aparelhos automáticos para
Num, aparelhos geradores eletroquimi- ¡acender e regular hás, aparelhos para
cos, aparelhos para recepção, reprociu-: separar café, aparelhos para aquecer
ç:áo de som e sônicos aparelhos auto-, edifícios,, aparelhos pára experimentar
niáticos eléétricos de passar, aparelhos;
, dinamos, aparelhos para destruir ti:separa 'espremer frutas e legumes, apare-,

ras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barras de tração, barras
de direção, cabos de veículos, carrocerias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veículos, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices, aiolas, motociclos, malcais de veículos,
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, parachoques, pistões, rodas, reboques, tambores de freios, varetas de veículos,
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
para bicicletas, aviões, braços para veiculas, carros tratores, carros de tanques Irrigadores, chas circulares para
veículos, cubos d eveiculos, desligadeiras, fronteiras para veículos, lanchas,
motociclo, manivelas, para-lamas, varetas de controle do afogador e
acelerador

,
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cos, coletes, capaa, chales, cachecols, dos a iluminação e ao aqueciment
calçados, chapéus, cintas, combinaçoSts, óleos pata amortecedores, petróleos
corpirhos, calças, calções, camisas, ca.,
querosene
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, caLa
Termo
n.°
573.331, de 9-1-63
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
HMH Publishing Co. Inc.
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
Estados Unidos da América
fraldas, galochas, gravatas, gorros, la.
quietas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantôs, meias, maillots, mantas, mana
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
paugas, puloveres, ponches, pelerinas, polainas, pijamas, punhos, robe de
Classes: 41, 42 e 43 'chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
Sinal de propaganda
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n.° 573.332. de 9-1-63
Gunther Wagner
Termo n.° 573.325, de 9-1-63
Alemanha
Transportes Nazaré Ltda.
São Paulo

PLAYBOY

- NA

PELIKANOL

Z ARE

Classe 33
Serviços de transportes én: geral

Classe 1
Colas

Termo a.° 573.333, de 9-1-63
.
Termo n.° 573.326, de 9-1-63
Superlatex Indústria é Comércio Ltda. Emanuel Merck 01 iene Haedelsgesellia
cha ft
São Paulo
Alemanha

Classe 39
Luvas de borraeas
Termo n.° 573.327, de 9-1-63
Madeireira Guaçu L'.da.
Paraná

hifigEifigrill

Termo
573.334, de 9.1-63
Fédération Suisse Des Associations'
Fabricants DHorlogerie
Suiça

Classe 4
Titulo
Têrmo n. 9 573.328, de 9..1-63
Incomac — Companhia Industrial e
Comercial de Máquinas e Motores
Rio Grande do Sul

,INCOMAD,
Indústria Brásileira . Classe 8
Motores
Tenno n.° 573.329, de 9-1-63
Fabiana Moreira Ped rosa
Paralba

NAVARRO,
Indústria Brasileira
Classe 41
Café torrado. emgrão

Classe 3
Medicamento gástrico, antiácido

e

em

;
Termo n.° 573.330, de 9-1-63
a.4 oriedade Importadora de Graxas e
Óleos Ltda. "Sigo!"
Pernambuco

CENTRO RELOJOEIRO SUIÇO
•

Classe 8
Relógios de tôda espécie, despertadores,
cronômetros, mecanismos de relógios.
mostradores
Termo n.° 573.335, de 9-1-63'
Harald Oskar Lundqvist
Suíça

Li ZY
Classe 40
Mobilias,
saber: estantes, prateleiras,
rios, bufês, móveis com comoartimentos
estantes, bibliotecas, prateeiras, armáde metal siou madeira
Termo n.° 573.336, de 9-1-63
Morphy Richards Limited
Inglaterra

Indústria Brasileira
Classe 47
Para distinguir:
Combustiveis, lubrificantes, substâncias e produtos Aestiindos it iluminação e ao aquecimento:
Alcool-motor, carvão a gás, hidrocarboretos, gás metano, butano e propano,
gás engarrafado, gás ; liquefeitos, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustivels, óleos lubrificantes,
óleos destina.

Classe 3
Aparelhos de televisão, acendedores
elétricos, aquecedores, altoJelantea
sbat - loor, antenas, aspiradores elétricos.
aparêlhos elétricos de passar, bússolas,
binóculos, buzinas, aparelhos elétricos
;

"
•
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Termo n! 573.339, de 9-1-63
de barbear cristais de rádio, chuveiro(' 1
elétricos, chaves elétricas, churrasqueo , Farbwerile Hoechst Aktiengesellschaft
•tas. enieradeiram ferros elétricos ta- 1 Vomitais Meister Lucius .Ô Bruning
Alemanha
pões. tiltros agrrfaas térmicas. geladei1 tas. interruptores, liquidificadores, tampadas. sentes, lunetas, lâmpadas flade,
” alanornetros, maquinas talantes. mostradores para -rádio, objetivas totoaraiscas.
para-fatos pikups, pilhas, pandas de
pressão, pluqs, propulsores, progetores.
.raclios. receptores, refrigeradores raiá•mos, reostatas. resistências, refletores.
-relegam suialeiros. sereias, umectes,
Classe 3
'Madorra aletria°, tranformadorei, roo
Um produto com propriedades antidianeira elétricas, ventiladores e
béticaa, vendido sob fama de substágnvibradores
--- cia quimica e sob forma de preparado
Termo n.° 573.337, de 9-1-63
farmacêutico, em ampolas, tabletes,
Cinematic Anstalt
drágeas e suspositór:os
Principado de Liechtenstein
Termo n.° 573.341, de 9-1-63
Cooper', Incorporated
restados Unidos da América

IL

CARENASCOP

"Armo n.° 573.344, de 9-1-63
Nutrobras Ltda,
Guanabara

Classe 41
Artigos da classe

Tásmo s.° 573.345, de 9-1-63
Nutrobras Ltda.
Guanabara,

,
àted.4biá-1121
NQITle Comercial

Termo ni 573.346, de 9-1-63
Mario Barcellos Coimbra

São Paulo

tato de cobre, acetato de amôneo, ae
tato de potássio, acetato de sódio, ac
tata de zinco, ácido arsênico, ácido f
fórico, ácido picrico, cedo bóricereaci
°xaile°, ácido muriatico, ácido nada
ácido acético, ácido fênico, ácido ser
itir:co, ácido crônico. ácido tãttic
ácido citrico, ácido salietlico, áci
benzóico, acetanilida, actol, água
genada, albaglina, albuminato de fer
argonina, argirolarsonia to de ferro,
seniato de potássio, arseniato de sód
antiraôneo metálico; aloina, arnoniac
arena], aristoi, acetaniiida, acetato
chumbo, bálsamo do Perd, bi-cloret
de mercúrio, bi-cloretoe, bidodureto
mercúrio, bi-fostato de cálcio, bi-car
nato de sódio, bom/dna, posato
sódio, benzolnaltol, benzoato de mak
cúrio, bistautos em bicahornato de *
tássio, breu F. F., cafeína, cal vire
gem, carbonato de cobre, carboanto

cálcio, carbonato de magnésio, car
nato "de magnésio, carbonato de só
carvão vegetal em pó, carvão ati
Classe 28
caseinato de sódio, carvão animal c",
•„
nureto de mercúrio, citrato de cafeín
Para distinguir: artefatos de mataria
•
Classe 32
citrato de ferro. citrato de prats,
'plasocos e de nylon: Recipientes tabri
ornais impressos e revistas impressas trato de potássio, cloreto de amôni
cados de material plástico, revestimencloreto de cal, clroeto de cálcio, dae
tos contecciceaados de substâncias ainTermo n.° 573.317, de 9-143
reta de magnésio. cloreto de sódtefe
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
David Davidson
cloreto de potássio, colargoi, col6d41
armações para óculos, bules, bandejas,
Guanabara
elástico, cremor tártaro, cuprol, citrat?
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, ca.xas, carteiras, chapas, cabos
de ferro e quinino, citrato de ferro v
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
de, carbonato de bário, cloreto de
caixas para acondicionamento de alirio, carbonato de amônio, cloreto
mentos caixas de material plástico para
zinco, cloreto de cálcio, carbonato
baterias, coadores, copos, canecas, coPotássio, carbonato de manganês. dl*/
lheres, conchas, cestas para- pão, cestiretina, diatermina, dermatol, enx
nhas, capas para álbuns e para livros,
em pó, estearato de zinco, estearato
cálices, cestos, castiçais para velas, caimagnésio, estearato de alumínio, ens.
xas para guarda de objetos, cartuchos,
Ire dourado de antimônio, essências ord:
Classe 33
coadores para chã, descanso para pragemenol, essência de eucalipto, tonos
' Insígnia
Classe
36
tos. copos e copinhos de plásticos para
lil, formal, fosfato de ferro, fosfato
Para
distinguir:
Aventais,
blusas,
Mnsorvetes, caixinhas de plásticos para
1111.43 n.° 573.348, de
- ót
tricálcio; fosfato de potássio, fosfato 4è
casa.
sorvetes colberinhas, pasinhas, gafinbos setes, boinas, botas, babadouros,
Rosa Joelson
cos,
coletes,
capas,
diales,
cachecols
sódio, fos5ato de amôneo, 2Iicerina,
de plásticos para sorvete, forminhas de
Geanabarn
cerofosfato de magnés, glieerofosfato
plásticos para soriietes, discos de me- calçados, chapéus, cintas, combinações
camisas, cm
sódio, hespitol, hemoglobina em
sa, estojos, estojos para óculos, embala- corpinhos, calças, calçõem\
misetas,
camisolas,
cuelas,
ceroulas,
calgens de material plástico, embalagens
iodo metálico, 1odureto de humbR,
de material plástico para sorvetes, es- ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
lodureto de arsênico, iodurato de orate,
tojos para objetos, espumas' de nylon cueiros, 'casacão, dominós, echarpes.
iodureto de enxofre, ichltalbina, ichiti
fraldas,
galochas,
gravatas,
gorros,
jaesautomóveis,
esteiras, enfeites para
fórmio, ichitiol, iodureto de potáss
quetas,
luvas,
ligas,
lenços,
leques,
coadores de pratos, funis, formas para
Idctofosfato de cálcio, lecitina, lacta
mantós,
meias,
tnaillots,
mantas,
man..
doces, fitas isolantes, filmes virgens,
de
cálcio, magnésia hidratada,,
drião,
malhas,
paletós,
palas,
penhoar,
Classe 13
•
fios de celulose, fechos para bolsas,
mercúrio vivo, nitrato de chumbo,
facas, guarnições, guarnições para chu- peugas, puloveres, ponches, pelerinas, Joalheria e artigos de metais preciosos, trato
trato de sódio, óxido de ferro, óxido
polainas, pijamas, punhos, robe de
petas e mamadeiras
semi-preciosos e suas ickstaçõek, usados magnésio, óxido de zinco, oxiodurato
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
como adornos e não incluídas e,
m outras e bismuto, oxidoanureto de merc114,
tiens; tailleurs, toucas e vestidos
Termo n.9 573.338, de 9-1-63
classes; pedras preciosas trabalhada& e pirosfofato de sódio, pedra úme, pe&
Representações Segrep Ltda.
suas imitações
Termo n.° 573.342, de 9-1-63
cloreto de ferro, peiborato de só,,
Sadia Catarina
International Equipment Company
peroxido de magnésio, peroxido de za
Térmo n.° 573.349, de 9.1-0
Estados Unidos da América
co, protadociureto de mercúrio, prot
Recifimport Ltda,
col, prorámlato de ferro, sulfato
Persambuco
amônias sulfat ode cobre, sulfato
I NTERNATICINAL
ferro seco, sulfato de magnésio p
em pó, sulfato de sódio, sul4ato de
„IndústriaQasse 8
co. sulfato de sódio, sulfato de' m
Instrumentos de precisão, Instrumentos
garres, sulfato de potássio, sulinto
Nome Comercial
c1entificos, aparelhos de uso comum;
báriura, sulfato de antimâneo, sulfato
Classe 50 •
instrumentos e aparelhos didázicos, moi.ferro, sulfato de potássio, salici:nto
Termo n.° 570.350, de 9-1-65
des de tôda espécie; acessórios de aptaImpressos em gera
magnésio, salicilato de sódio, salicilafo
Super Cia. Industrial de Tintas
relhos elétricos (inclusive válvulas,
de mercúrio, salipirina, tanalbino, •
São Paulo
Termo n.° 573.339, de 9-1-63
padas, tcxnadas, fios, soquetes. etc.);
nino, tártaro de,' ferro e potássio, t
, • Fekima Textil Comércio e Indústria aparelhos fotográficos, cinematográficos,
taro de. potássio e sódio, tanigenio,
S. A.
máquinas falaptes, etc.; discos gravados
rebentina, venera, Neobromina, úr
Guanabara
e filmes revelados
cristal puro, uretana, sabão nau
óleo sulfuricinado, maciaases e sulfa
nono, is.' 5'73.313, 4e 94-63
de sódio cristal. Soda cáustica, então
Gebruber
vernizes, tbinner. esmaltes, anilines. tiara
Alemanha
tas para calçados e capotas de
móveis, fluidos para freios, em.ien
para- remoção de tintas aplicadas, á
raz. álcool, alva:ade, secantes. .cora
tes, minerais para uso nas indUstri
' Classe 3
absorventes, benzina, lapcilina, cora
Classe 6
Casse• '
Medicamentos, preparados quinarem para
si t-epes para impecorm
ureoasbkbar tez;dos
Máaulnaa tenteis e suas parte* ka- hes careeivoa e tratamento pe seeddle, S tibtdiffick5e euimie218' ;usadas -**0 geral
inddetriam
Atendo
de
thurabo
acenas_
• drogai feraleactiette • ~Meg
-
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573.351, de 9-1-63
Termo
Super Cia. Industrial de Tintas
Ião Paulo

Tétano n:* 573.355, de 9-1-1963
Grandes Marcas. Internacionais S.A.
Indústria e Conserto ele Bebidas
São Paulo

Termo n. 573.362, de 9-149631
Plaatiful Artefatos de Plásticos S.A.
Rio Grande do Sul

. PLASTISK S.A, 1

-UM:Até-hW()

Classe 25
Sigla

tia sociedade

Termo n.° 573.363, de 9-1-1963
Figueiredo Neves el Cia. .
Guanabara

Classes: 41, 42 e 43
Frase de Propaganda

Casse 1
Tintas
Termo n.° 573.352, de 9-1-1963
Super Cia. Industria/ de Tintas
São Paulo

Termo n.° 573.356, de 9-1-1963
Grandes Marcas Internacionais S.A.
Indústria e Comércio de Bebidas
São Paulo

CALÇADOS
MÔNACO

CYNAR -143eritiio

Classe 36
Calçados

dos

Esportistas

Tann° a.° 573.364, de 94-1963
Piastifui Artefatos de Plásticos S.A.
Rio Grande d onSul

Classes: 31, 42 e 43
Frase de propaganda

.PLASTISUL ARTEFATOS

Térmo n.° 573.537, de 9-1-1963
Grandes Marcas Internacionais S.A.
Indústria e Comércio de Bebidas
São Paulo

DE PLÁSTICOS S.A.
Nome Comercial

Termo n.° 573.365, de 9-14963
Raimundo Nonato' & Primo
Maranhão

OMAR - A Bebida
Classe 1
Solventes e dissolventes minerais para
tintas, vernizes, esmaltes, preparação
para o aperfeiçoamento do aço, absol.ventes; preparações e cores derivados
do alcatrão, tintas e vernizes a álcool,
preparações para colorir, tinturas corantes, laca e verniz para corrigir, matérias corantes e descomntes, preparados para vulcanizar d soluções tituladas, tintas e vernizes para couros, tiramanchas, hiposolfito de sódio,. cloreto
de sódio, soluções para reveadores, solução para fixador, nitrato de • doreto
de amônio, cloreto de potássio, broa:arreto de ambulo, potássio e sódio, iodureto de amônio, ácido nítrico, alumen,
carbonato de sódio, idrosofito, idroquinMa, água oxigenada, água raz, álcool
para fins industriais, alvaiade, anil-corrosivos, sais de arsénico usados na indústria, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria, corantes para uso na indústria mineral, dissolventes, glicerina para uso na indústria, c-arbonato de niagnésia, oxigênio,
potassa pata uso na indústria, cloreto
de zinco, cloreto de cálcio, ácidos, ar
sulcos, bicrornatos, carbonatos,
cloretos e sulfatos

.

Termo n.° 573.353, de 9-1-1963
Cássio Munia S.A. Importação e
Comércio
São-Paula

Luis -Esportistas
BIT 1 LR
1..
Paimund
o Irolast e &_ Pr 1 itã'
_
Ilarsubi
are~,
01

Classe 42
Frase de Propaganda
Termo n.° 573.358, de 9-1-1963
Festa do Calçado e Feiras AgroInclustsiais
Rio Grande do Sul

Classe 41
Café torrad os indicio
a.° 573.366, de 9.4-63
João dos Santos Reis
Maranhão

Termo

re••••n•••••••nn••-•

Inclústrirlirasileira

Classes: 32 e 33
Título
Tèrmo n.° 573.354 de 9-1-1963
Cássio Munia S.A. Importação e
Comércio
São Paulo

Roger-Brown

Térznos as. 573.359 à 573.360, de
94-1963
Festa do Calçado e Feiras AgroIndustriais
Rio Grande do Sul
&MeV
ecoo* oprowneuserkiiir

CLsses: 32, 35, 36 e 50
Frase de Propaganda
Classes: 37, 35, 36 e 50
insígnia
Termo n.• 573.361, de 9-1-1963
Club de Turismo, Orga"Top-Club
nização e Previdência"
Guanabara

TOP=CLUI3
Cid, de Turismo, Organizn"
é Previdênci;

Classes: 32 e 3$
Titulo

T U- 2
'Rojão dos Santos Reit

(-Isse 32
Para distinguir: Almanaques ,agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições Impressas, folhetos, joslivros impressos, publicações impressas, revistas, órgãos de publicidade,
programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças teatrais e einematográ,
ficas, programas circenses

jfeeço oe c scoeg;

Classe 33
Titulo

Têrmo n.• 573 369, de 9-1-61
Joaquim Gonçalves Herselha
São Paulo
-

Puénitec
'

indústria Brasileira

Classe 16
Para distinguir materiais para contiru..
ções e decorações: Argila, areia, batentes, balai:tires. calhas, cimento, cà,
crê. chapas isolantes, caibras, caixilboo,
'colunas, caibros, caixilhos., colunas, aso.
pas paa coberturas. edificações prensok.,
dadas, estuque, estacas, esquadrias, /ora
ros. gesso frisos. grades, /atidas, lacera
las de ortal ladrilhos, lambris, luvas de
junção," tale, laleotas, madeiras para
construções material contra frio e calor,
mosaicos, pro 'utos de base asfáltico,
produtos para tornar inipertneab.lizantaa
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para paviaten.
tação. peças ornamentais de talento mi.
gesso para t: tos e paredes,, parquete;
porras, ao:lã:s. pisos, papel para forrar
casas. so:ciras para portas, tijolos, tubos
de concreto. telhas. tacos, tubos de vem.
tilação, vig.-mentos, veneziaanu e
vitrôs
Termos ns. 573.370 a 573.377, de
9-I-63
Anibal Cezar Pereira de Noronha
Genji Ishige
São Paulo

pr, .4.

-

1rOole-al Mexicana
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Boato Hei ema - maranbao
Itima~
Classe 41
Café torrado e moido
Termo n.° 573.367, de 9-1-63
Wladimir Barbosa Uchen
Maranhão
*fé

r
,13 c li OV,
i ......v...
...."--- .
' "latias:dr , Barbes* Nb 0-i4
.,
4• .. ,

.

Or gera Grand' - Ma Penh
....., ...
._.,er
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Classe 41
Café torrado e maitio
Ténmo a.° 573.368. de 9-1-63
Isaac Duek
Guanabara

G Rochelle
cekn33

I

• -• O. „ „„qeira

_Classe 28
•
Toalhas e fôrros de plástico, chupetas
de plástico, mamadeiras 'te plástico,
chapas de- matéria plástica, colheres de
matéria plástica, fivelas de madrepéra•
la de matéria plástica e de tartaruga,
garfos de matéria plástica, pratos de
matéria plástica, berloques de matéria
plástica. chocalhos de matéria phistiee,
banheiras de matéria plástica, cestas de
oratéria plástica, caixas de matéria plása
tica, envalucros de matéria plástica,
tubos de matéria lástica, facas de zam•
ttria plástica
Classe 29
Escavas comuns
Classe 12
Alfínetes, botõ
comuns. agulhas, ea.
darços, colchetes, elásticos para Tona
pas, fivelas, ilhós, presilhas
Classe

IS

Para, distinguir artigos de toucador
perfumarias em geral: Almiscal. I g sxa
de beleza. água fadai. água de lavanda,
água de .olônia, arminhes. água de
quina, água de rosas, água de alfaia.
mas, 'Émula perfumada, liquida, em p&
em pedras, para banho, brilhantinas;
bandolinas. batons. connéticos para, O
cabelo, pestanas cílios e bigodes,
araram, cremes para a pele, carating,
cheiros em pastilhas. em tabletes,
lentilhas, em trodscos e em pílulas,
cremes para barbear. cremes dental,
depilatérios, desodorantes, dissolventes.
'assentas, extratos esteios de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhai,
• ese5vas para dentes, cabelo roupas*
cilios e unhas, fixadores para o cabeio,
pestana. cilios e bigodes, fivelas pana
o cabelo, glicerina perfumada para IMO
de toucador, grampos para o cabeie,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, Mo
Ores. líquidos dentifricios, em pasta, ela

•I

anho, em creme, eu elixir e em

p6,
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líquidos para ondulação, petmanenta. lhaa para jantar, toalhas para chá e
Termo n.° 573.383, de 9-1-1963
lixas para unhas, laqué, óleos para o café, toalhas para banquetas, .guarni- Lavanda—, Quitandinha
Lojas do
cabelo, pasta e pós para dentes. perfu• ções para cama e mesa toalhinhas
Rio Ltda.
mes, petróleo ara uso de toucador(cobre pão)
Guanabara
pastas e pó para as unhas on-ponz
Termo n.° 573.378, de 9-1-63
para pó de arroz papéis perfumados
Sociedade de Investimentos
carminados, e com pó de arroz pentes Socinco
e Comércio Ltda.
pomadas perfumadas para o embeleza
u,So Paulo
mento da sutis, pon-pons, pó de arroz

Têrmo n.• 573.390, de 9-1-1963
Clara %Irschbaum
Guanabara

"O-LAR"

Quitandinha

Classe 49
Bolis, bonecas, brinquedos, chocalhos,
jogos, mobilias de brinquedo. passa.N.
tempo
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha:
borracha, artefatos de .Liorracha para
veículos, artefatos de borrasha não incluídos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras. borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados, buchas.
luchas de jumelo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para macnadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais, ' borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas. cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, -calços de boa
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa. calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos. êmbolos, esguichas. estrados.
esponjas de borracha em iniebsajacto
para torneiras, fios de aocracha, lisos.
fôrmas de borracha, guarniçõeá para
móveis, guarnições de norcacha para
automóveis, guanições para veículos,
lancheiras para escolares, áruinas de
borracha .para degraus, liras de borracha para janelas e para portas. lençóis
de borracha. manoplas, ma sanetas, protetores para para-lamas, piotetores de
paraachoques, pedal do acelerador, pedal de partida, pesas para businís,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e tnuietas, rodas
massiças, rodízios. revesnmentos de
borracha, rodas de borracha para mó..
vais, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas dodal de breque, e desembraio /e isolador, suportes, semi.
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfona de partida, saltos. solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação is:is fios telegráfises e telefônicos, travadores da porta. sgsjas, tubos,
.tampas de borracha para 'unta-gotas,
tinas de borracha para etaboração de
substâncias quinucas

SOCINCO
NDúSTRIA BRASILEIRA
- Classe 16
Azulejos, blocos de pedia, Caixas de
cimento, cal, -concreto, cimento, combianções de concreto, cornijas de madeira, drenos, esquadrias, asais, esarutuvas de ferro para telhados em construções, folhas de metal, cimento e asbestos, impermeabilizantes, isolantes a-cús.
ticos e •térmicos, ladrilhos, manilhas de
barro, mármore limitação), mosaicos,
paralelepipedos, pedras, pilastras, pisos, portas, pranchas de substâncias minerais ou vegetais, soleiras, tanques, telhas de barro, 'ferro e vidro, telhas de
todos os tipos- tijolos, vidro para adorno (artigos esses empregados exclusivamene tpara construção)
Termo n.° 573 . 379, de 9-1-1963
- Irmãos Farina & Cia. Ltda,
Rio Grande do Sul .

QUALIDADE
ECONOMIA
DEM ESTAR...

Indústria Brasileira
Classe 35
Artigos de vestuário de tôda sorte, inclusive de esporte e para crianças
(fraldas e cueiros)
Termo n.° 573.384, de 9-1-1963
IBAL
Indústria Brasileira de
Acessórios Ltda.
Guanabara

Classes: 8 e 40
Sinal de Propaganda.
Termo n.° 573.391. de 9-1-1963
Clara crairsch's sig;
Guanabara

"0-ILAR".
Classes: 8 e 40
Titulo

Indústria Brasileira
Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 573.385. de 9-1-1963
Concórdia Sociedade Imobiliária
Limitada
Guanabara

Termo n.° 573.392, de 9-1-1963
Haroldo tiras
Guanabara

tild NOW: I..

PRORROGAÇÃO'

Classe 32
Programa radiofónico e de televisão

CO COR lA

Termo n.° 573.393, de 9-1-1963
' Coelho Barbosa & Cia.
Guanabara

SOCIEDADE IMOBILIARIA LIMITADA

PRORROGAÇÃO,

Nome Comercial

Classes: 6, 7, 8 e 11
Expressão de Propaganda
Termo n.° 573.380, de 9-1-1963
Irmãos Farina & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.9 573.386, de 9-1-1963
Sirius S.A. — Ind'Utria
Cinematográfica
Guanabara

z, n Pn R0,9
s$2,7 •
X\ -sr
„

SIRIUS S.

P'

AI

/V1ARCA,11C6151RÁDA
'PIO 0E3

oss0

INUSTRIA

CINEMATOGRÁFICA
Nome Comercial

Classe 36
Classes:" 6, 7, 8 e 11
Para distinguir: Aventais. blusas, blu.
Expressão de Propaganda
seses. boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
Termo n.° 573.381, de 9-1-1963
calçados, chapéus, cintas, combinações, Terpon — Terraplanagem e Pontes
corpinhos, calças, calções, camisas, caa
Limitada
misetas, camisolas, cuelas. ceroulas, cal•
Guanabara
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços leques,
Classe 33
mantôs, melas, maillots, mantas. mana
Serviços de engenharia civil, etc.
drião, malhas, paletós, 'palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Termo n.' 573.382, de 9-1-1963
polainas, pijamas punhos. robe da O Condomínio do Edifício Aimoré
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
Guanabara
tiens. tailleurs, toucas e vestidos
Classe 37
PRORPAGAÇAC
Roupas .brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, coEDIFICIO
bertores, esfregões fronhas, guarianas
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
A Miá
lençois, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
Cla e 33
!rosto, e banho, toalhas de meu. toas •
Titulo

fERPON

Termo n.° 573.387. de 9-1-1963
&rias S.A. Indústria
Cinematográfica
- Guanabara

SIRIUS
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Filmes revelados

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
e na farmácia
Tertnos n° 573.394, de 10-1-1963 .
Seriem S. A., Comercial e Administradora —
São Paulo

SETENCO

Ind.. Braaileirk
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral

Termo n° 573.395, de 10-1-1963
Comércio e Exportação Sprins Brasil
Limitada
Sn P7,11!,)

Te-r-mos ns. 573.388 à 573.389, de
9-1-1963
Indústria ae
M. A. Gomes S.A .
Comércio
Para
Cearás

AGOMEN
Classe 46
Cera para assoalho, polimento de móveis e automóveis em liquido •e pasta
para sapatos
. Classe 41
Castanhas dr. saia

SPRING BRASIL
Ind.. Brasileirt
clisZlog..:ir: Camarões, Nixes

fres-

cos e eia conserva .•

Termo n° 573.396, de 10-1-1963
Inciiistrias Metálicas Silvestre Limitada
Sá'o Paulo

SILVESTRE ind., BrasileitL
Classe 11
Artigos da classi

a-f e ira 25
Toirmes n 573.397',âe ttl4-1963
Máquinas IVIta Indlistria e Comércio
São Paulo
Minn

;Ind. xei1eira

•

WARM' 'ontrAt (Seção rfl) '
Tírnia a" 57.3.405, de. 104-1963
Mu° Branco Indlistrie e Com ánioSão. Paulo.
MORRO, BRINCO

•Indo Brasileira

Te'rmo, n° 571.425, de 1044963Rampson S. A., Comêrclo e Indústria

São — • •
CTr
Artigos da chiam

Abrir de 1 "9.63

14.01

.‘•>1
Termo n° 573.43a.
r13-I-1964
Malhas Finas Evan. Limitadis, .
São 'Paulo-

•

RYAN
TInd Brasilei/
''It\

ir

r

Termo a° 571.437; de 104-1963
Classe .6
Classe 4
Classe 36'
.Artigos da classe
Para distinguir: Substâncias de origem Rampson S. A., Comércio- e Indústria Para distinguir: Agasalhos, blusa,
etri,
São. Paulo
animal,. vegetal . ou. mineral
lingerie,
amiba, saias, eu4tes
Termo a° 573.398, de 1044963
e vestidos>
Cona41selo , • rndústria. de Tecidos Adico
Termo, n° 533.406, de 10-1-1963'
(1'
A?PPSON' n 5,A;
Limitada
Mo~ Branco Ineciatriat e Contenda
Termo nr 573.434 de 10-1-1963
CONIERCRk E INDUSTRIA
São. Paulo
São Paulo
"Crel''
Comércio,, RepresentasAas
Classe 4t5.
Limitada>
• Nome Comercial
Sementes s mudas para
Para
São- Paulo
agrieniturat
liortieulturs
a
filsricutInd. Brasileira ^
Termo n° 573.412: de 10-1-1961
' tura
eRrl
Rampson S. A., Comércio. e Indústria
'Ind.
BrasiIeird,
SãPaulo
CUsse 23
Termo n° 533.407, de 10-1-1963
Artigos da classe
Classe
50.
Morro Branco Indústria e Comércio
Para distinguir: O timbre da sociedade
'P
P AM 15 5 O N:
São
Paulo
Timo n° 573.399, de 10-1-1963
a ser aplicado. em papéis de correspon.
Classe' 19
Ch . ganização Radio. Comercial. Limitada
Classe
33
dência e contabilidade
Para distinguir: Animais vivos, incluiva
Paraná.
Titulo
aves. e a bicho da seda
Termo a° 573.437. de 10-14963
Termo a° 573.419; de 1+34-1963
Sociedade Comercia/ e Consenti:kW'
aLDIC
Termo n° 573.409, de 13-1-1963
Ricardo Neto Cavalcante
Júpiter Limitada
Ind. Brasi1eiT11".
Stan Comércio de Calçado, S. A.
•
Rabie,
,t
.
ião Paula
São Paulo
Classe 50
SOCIEDADE
SIO ‘.10511 •
Pata distinguir: O timbre da sociedade
C MEC I AI, E
a ser aplicado em papéis de correspon.Ind. Bras1e,
; 111tt• Brasileira
C ONSTEUT ORA
dada e contabilidade
7s;
JITPITER LT DA
Classe 5
Classe
* Termo ré' 573.400, de 10-1-1961
Artigos
daclasse
Para distinguir: Saatos, chinelos, san. tome Comercia.
Heitor S'epreira
dálias, tenis, meias e tamancos
São Pardo
Termo n° 573.4720, de- 104-1963
Termo n° 573.433, de 10-1-1963 do
Ricardo Neto Cavalcante
Terme t. 573.408 de 10-1-1963
Sociedade Conrercia? e Construtora
_
REISr0121
Baha
Rampsoa S. A., Comércio e Indústria
japins Limitada

Ind. Brasileira

São Paulo

Classe 46
Paca distinguir: Cêra para assoalhes e
preparados químicos para lustrar e Isnovar móveis

Limitada

Classe 6

São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Chinelos, sandálias
sapatos

Artigo, da classe
Termo n° 573.910, d e10 - 1 - 1963
Rampson S. A.. Comércio e Indústria

São Paulo
Classe 5

-

Artigos da classe

Termo n° 573.411, de 1014-1963
Têtr110 a° 573,402, cie 10-1-1963
Rampson S. A., Comercio e Indiestria
Guilherme Galhardo Martlnez
Cia.
São Paulo
Limitada
Classe 50
São ,Paulo
Artigos
ciasse

a

Termo a° 573.412, de 104-1963
Raz:ipso) S. A.. Comércio e Indilstria
_. São Paulo
Classe 39
Classe 36
Artiaos da classe
Para distinguir: Chinelos, sandálias e
sapatos
Termo a° 573.413, de 1044963
Rau:ipso* S. A., Comércio • Indústria
Termo n° 573.403, de 10-1-1963
São Paulo
Confecções "Mazal" Limitada
Classe 11
São Paulo
Artigos da, classe

GILLIRDO
Ind. Brasileiro

[Ind. Brasi/eira1
Classe 36
Artigos da classe
Indústria Eletrônica "Cormak" Limitada
sao Paulo

,CORtIN
Ind. Brasi1ei15-4
Classe
Artigos da classe

JITPITE7
Ind. Brasileira,

Classe 33

Classe 16
Para distinguir:, Materiais de construclid

Titulo

Termo n° 573.401, de 10-1-1963
Guilherme Galhardo Mastirrez 6 Cia.

QÀOLIÁRJIE
'Ind. Brami/eira

Mg?

Termo is• 573.414, de 104-1963
Rampson S. A., Comércio e Indústria
São Paulo'
Classe 71
Artigos da classe
Termo n° 573.415, de 10-1-1963
I1rmon°573.40de-196 Rampson- S. A., Comercio e Indústria

São Pairo Classe 215
Artigos da classe

1D-2-1963.
1",einiere- i°,573;4/6,
A., • ConiÉter̀, e • Iedilsttiá
Sariepson
Seio Pasdõ
Clnise
Artigoi • di ohimé

Termo n°' 573.434, de 10-1-1963
'Guanabara" Comrecial, Imobiliária ei
Termo n° 573.421, de 104-1963
Construtora Lttada.
Tecnomont Sociedade Técnica de MonSão Paulo
ta g em e Representação Industrial Ltda.

São -Paulo

COÁRA.B144

'Ind. Braelieira

TECNOLIONT
~ssonO

Classe 50
Para distinguir: Impressos

Braelleirk

Class el6
Artigos da clame
. Termo n° 573.422,-cle 10-14963
Auto Posto RiO" Norte Limitada

Termo n° 573.435; de I0-1-1963,
Prane S. C.. Limitada Administração 4
Participaceres
?auto

FR412; a
Braai.teira

Minas Gerais

'In d .

TO NORTE

Classe 50
Para distinguir; Impressos

LInd.

Tento n° 573.436, de 10-1-1963
Manoel Nakanishl
São Paulo

Classe 21
Artigos da 'rt..-.sse

Termo n° 573.473. de 10- 1 - 1963

13111117LCI_
IROU Y'ROOICGIN

Auto Posto Rio Norte Limitada
Minas Gerais
.
Classe 47
Artigos da classe
Termo n° 573.424, de 10-1-1963

"mto Posto Rio Norte Limitada
Minas Gerais

AUTO POSTerã
- Jack NORTE /R
Termo o' 573.4,29, de 10-1-1962
Construtora Wallopes Limitado
São Paulo
_41

‘tna. Brastietecn
Classe 16

Termo n°571437 de 10-1-1963
f l4 vi,-5. Quadra Andres
Paulo
i BAMBAS DO COURO

Ind. Brasileira

••

Nome Comercia!

ifit1LOPES,

Classe: 3
Titulo

Det

Classe 41
Para distinguir: Balas

Termo> o° 573.438, de 10,1 - 1963,
Volks/ândia Mecánica 5. A.
São Paulo

4

VOLICSLUDII
Ind. Braaileirt'
Classe. 21

Para distinguir: Alavanca de ilrei4
Pese diatinguir: Materiais de construção amortecedores, anteparos, barras da do.!
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Abril de 1963

MIS

Termo a° 573.446, de 10-1-1963
Chambre, sobretudos, suspensórios, sou,.
Termo n9 573.455, de 10-1-1963
sua. barras de freio, braçadeiras de moLens, taii/eurs, toucas e vestidos
Lanches Oriental Limitada
braça4gitas de eixo, capotas, carro- "Tormec" • S. A. Fábrica de Parafusos
e Peças Torneadas de Precisão
cedas, freios, molas e aralamas'
São Paulo
Termo
n°
573.452,
de
10-1-1963
São Paulo
Auto Posto Mato Grosso Limitada
Termo n° 573.439, de 10-1-1963
ORIENTAL
São Paulo
Volkslândia Mecânica S. A.
Ind. Brasileira
São Paulo
Classe 42
MAPO GROSSO
•
Para distinguir: Pratos rápidos variados, mortadela, pizzas, queijos, kiben,
Classe 47
salames, salsichas e 'sanduiches
Para distinguir:
Combustiwiá, lubrificantes, substâncias e produtos destinados a iluminação e ao aquecimento: • Termo n° 573.456, de 10-1-1963
Construtora Matonense Limitada
Alce-ol-motor, carvão a gás, hidrocarboSão Paulrretos, gás metano, butano e propano,
gás engarrafado, gás liquefeitos, gasoLiasse 11
Lua, graxas lubrificantes, óleos combusMATONENbE
•Insignia
tíveis, óleos lubrificantes, óleos destina'Ind. Brasileira7
—
dos a iluminação e ao aquecimento,
Termo n° 573.448, de 10-1-1963.
óleos para amortecedores, petróleos e
Classe 16
”Tormec" S. A. Fábrica de Parafusos
querosene
Para distinguir materiais para construa
e Peças Torneadas de Precisão
ções e decorações: Argila, areia, baSão Paulo
•
Termo n° 573.453, de 10-1-1963
tentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
tOOSTRIA BRASiLVR»
Classe 11
Melse S. A., Orientação Industrial
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
Para
distinguir:
Parafusos,
arruelas,
Financeira
•
Classe 21
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chaa
pregos, rebites, taxas e cupilhas
São Paulo
Para distinguir: Alavanca de freio.
pas paa coberturas. edificações premol.
amortecedores, anteparos, barras de eidadas, estuque, estacas, esquadrias, forTermo n 573.147, de 10-1-1963
-MELS1
xo, barras-de- freio, braçadeiras de mo-1 "Tormec" S. fs. Fábrica de Parafusos
ros, gesso, frisos, grades, janelas, lameInd., Brasileira'
las de metal ladrilhos, lambris, luvas de
la. braçadeiras de eixo, capotas, carroe Peças Torneadas de Precisão
carias, freios, molas e aralarnas
junção, laje, lajeotas, madeiras para
São Paulo
construções, material contra trio e calor,
Classe 50
Termo n° 573.440, de 104-1963
mosaicos, produtos de base asfáltico,
Artigos da classe
4 TORMEC" S. .4.
Paiva Auto Posto Limitada
v&eatc. 3t
produtos para tornar impermeabilizantes
PESOS roaNt4o.s si PR(CliA,
São Paulo
Termo n° 573.454, de 10-1-1963
as argamassas de cimento e cal hidráuNome Comercial
• Perfumaria Verlin Limitada
lica, pedregulho, placas para pavimena
PAIVA
São Paulo
tação, peças ornamentais de cimento ou
Ind. Bratatieira
Tèrmo n° 573 .449, de 10-1-1963
gesso para tetos e paredes, parqueies,
Pastelaria
Kiberama
Limitada
Classe 50
portas, portões, pisos, papel para forrar
São Paulo
Para distinguir: Impressos
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de ven.
' Termo n° 573.441, de 10-1-1963
KIBERAYLL
tilação, vigamentos, veneziaans e
Armasil Fanica de Estruturas Metálicas
' Ind. Brasileira
vitrôs
HUMO
Limitada
Classe 41
São Paulo
Termo n' 573.457, de 10-1-1963
A
Para distinguir: Pasteis, kibe, esfilha
Cia. Comercial de Vidros do Brasil
empadas,
croquetes,
bolinhos
de
carne
ARMASII
C. V. B.
ÓLEO
e bolinhos de peixe
Ina, Brasileira
São Paulo
Térino n° 573.450; de 10-1-1963
Classe 50
CV B DE SANTANA
Confecções Citylã Limitada
Para distinguir: Impressos
São Paulo
SÃO PAULO
Têrmo n° 573.442, de 10-1-1963
CITYLI
Vulcanização Rogaste Limitada
Classes: 1 — 14
São Paulo
'
Titulo
Classe 35
R oczurai
Termo e 573.458, de 10-1-1963
Para distinguir: Aventais, blusas, bluClasse 48
Ind. BraPi.lei.ra
sões, boinas, botas, babadouros, casa- PI151 '1eniuriv ilesai3 ma sepeampad
Funilaria e Pintura de Veículos
Classe 50
cos, coletes. capas, .chales, cachecols, a iopeano) ap saga SinBugsw, ezed
"Felipe Raguza" Limitada
Para distinguir: Impressos
iào Paulo
calçados, chapéus, cintas, combinações,
de
beleza,
água
facial,
água
de
lavanda,
corpinhos, calças. calções, camisas, caTermo n9 573.443, de 10-1-1963
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal. água de colónia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazeFELIPE RAGUZA
Planasa Planejamento e Assessoria
i ças de senhoras e de crianças, colarinhos, mas, amônia p erfumada, liquida, em pó,
, Administrativa Limitada
Classe .50
, cueiros, casacão, dominós, ec.harpes.
São 'Paulo
I fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja- em pedras, para banho. brilhantinas, Para distinguir: Impressos em placas,
letreiros, cartazes e fachadas
quetas, luvas, ligas. lenços, leques, bando/inas, batons, cosméticos para o
PLANASA
caantós, meias, maillots, mantas, man. cabelo, pestanàs. cílios e bigodes,
Incl. Brasileira
crayons,
cremes
para
a
pele,.
carmins,
Termo n° 573.459, de 10-1-1963
driào, malhas, paletós, palas, penhoar.
peugas, pulo-seres, ponches, pelerinas, cheiros em pastilhas, ele tabletes. em Metalcar — Indústria e Comércio Ltda.
. Classe 50
São Paulo
polainas, Pilainas, punhos. robe de lentilhas, em trociscos e em pllulas,
Para distinguir: Impressos
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.. cremes para barbear, cremes dental,
METALCAP
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
Têt-mo n° 573.444, de 10-1-1963
tiers& tailleurs, toucas e vestidos
- Ind. Brasileira
essências, extratos, estojos de perfumes,
Plásticos Please Limitada
creme para limpeza da pele, e para base
Classe 11
Termo n° 573.451, de 10-1-1963
São Paulo
de pó de arroz, esmaltes para unhas, Para distiriguir: Ferramentas manuais,
Confecções Citylã Limitada
escóvas para dentes, cabelo, roupas, feiragens,cutelaria e pequenos artigos
PLEASE
São Paulo
cílios e unhas, fixadores para o cabelo. -de metal comum, da indústria e' ce.enérInd. Brasiletnf.
2m.J.0.52
3:
pestana, dlios e bigodes. fivelas para cio da requerente, a saber: Tarrachas
Classe 28
o cabelo, glicerina perfumada para usa e machos para fazer rosca, braçadeiras.
Classe
36
Insígnia
de toucador, grampos para o tabelo. artigos de metal para janelas portas,
Para distinguir: Aventais, blusas, blu. geléia de 4)etró1eo perfumada. lápis escadas e cortinados, a fiadores. aldraTermo n° 573.445. de 104-1963
sões, boinass- botas, babadouros, coa- para maquilagem. lança-perfumes, Ia vas, alavancas, alicates, aarnotolias,
coe, coletes, capas, chales, sachecols, ções. líquidos dentifricioa, em pasta, em ancinhos, anéis para chaves, chaveiros.
Confess ções Ana Clayre Limitada
São Paulo
calçados, chapéus, cintas, combinações, sabão, em creme, em elixir e em p& tachas, argolas. armações de toldos,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca- líquidos para ondulação permanente. aros, rebites, arruelas, atiçadores azeimisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal. lixas para unhas, laquè, óleos para o miras, lâminas e navalhas de barbear
ças de senhoras e de crianças. colarinhos, cabelo, pasta e pós para dentes, perfu- brocas, buris, bainhas, baldes, bacias
cueiros, casacão, dominós, echarpes. mes, petróleo ara uso de toucador, bairnázios, bicos, i1h6ses e pomas de
fraldas, galochas, gravatas, gorros, la• pastas e pó para as unhas. on.pons atacadores para sapatos, bisnagas, lorIND. BRASILEIRA .
quetas, luvas, ligas. leneoi. leques, para p6 de arroz, papéis perfumado& cas, borboletas. botões, puxadores, bramantós, meias, maillots, mantas. 'man. carminados, e com pó de arroz, pentes, ços para cabides e prateleiras. canivedriao, malhas, paletós, ‘ palas, penhoar pomadas perfumadas para o embeleza- tes chanfradores. cortadores, cravado• Classe 36
peugas, pu/overes, ponches, pelerinas, mento da cutia. pon-pons, pó de es, cunhos, cabides. cabos, caçarolas,
potetens,
nanai, _,Punhos, robe de
• A40a da clamès
erros
•
cadeado., caldeirões, canos a tubis,

e/

ANA GLIT(19

1

,

.
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ÀlSrir de 1963

piumadoxee, Térreo n° 573.467, de 10,1,1963
Termo e 573.473, de 10,1,1963
N Termo riv 573.483, de 10-1-1963
~as para mi-Inatas, coad'oras,
• José •Maria Laborde.Rodriguez. e Angel Sociedade Imobiliária Novoplen. Ltdo.
, Rivoli- Automóveis Limitada
tu, aotovelos, cunhas cuspideiras,
GilhIinn PicóSão, Paulo
;
Minas Gerais
cmoadores, debruns, dedais, enxós, era;
São Paulo
Classes: 33
Si) •--) 1 45 -- 25
carladores, doru enatadas escumadeiras
Frase' de Ptopagancla
Rivorit
espátulas, esticadores espremedores,
faces, Meus, ferramentas cortantes,
Termo n° 573.424, de 10,1:4963
perfurantes, desbutantes e ausentes,
Bei S. A. Comércios Indhstria . e
foices furadores fechaduras feno/hos,
Classe' 33
Representações
fivelas f&12111 para bolor e para
São; Paulo
Titulo
idos, funis ganchas graminhos,
orai de lotas, Jarras, joaos de chaves,
Bmii...comERCIO
Tênno n 9 573.48£ de
parsfueoes, litorinas e 1n61hus, da serras
Rivoli Automóveis Limitada
I
RIA
mas hunpiões. lataa para eamestevels
.1 \ •
Minas Gerais
IIEPRESE1145
e peca lixo0 dirimiras e dobradiças,
Nome
Comercial
Classe 48
Classe 11
machadinhas martelo, peguentas oda',
ronagess para peças: de Mobiliária, Para distinguir: Pasta dentifrício
Termo
n°
573,4754,
de
104-1963
Artigos
da classe
cinzéis matinadores punhais, pás, paBei S. A. Comércio, Indiístria e
Termo n° 573.468', de 10-1-1963
nelas. parafuso% pinos e conisa pinos
Tenner n° 573.485; de 10449d
Represe:ration&
rasteias, rodínhes, roletas, seearradhass Jose Maria Labor& Rodriguez e Angd
Rivoli Automóvei, Limitada
Par
Guillem Picó
Minas Gerais
1711nno a 573.460, de' 10-1-1963
São Paulo BMI
COMERCIO,
Comerciai Edumie Limitada
Classe 21INDUSTRIA E
Sao. Paula
Artigos da classe
ILEPRESENI1g813,
'Ma /315-CARIt
Termo n 9 573.486, de 10-1494)
Classe 31 •
Acalmai-Alo 5
'111312123TE EM,
Rivoll Automóveis Limitada
Titulo
Minas Gerais
Nome Civil
CADA, coa =á
Tenra n 9; 573.476, cie 104-1963
'A
Mit/MIRA
•
Classe 50
Termo n° 573.461-, da 10-1-1963
Bei. S. A. Comercio, radestria e
Duma os
Comecrial Eduzir Limitada
Arttg,os.
da classe
Representações
MEUS* - São Paulo
Termo au. 573.487, de 10,1-1964
!nt
E
_
Rivoli Automóveis Limikda
Classe 48
elL'
r
irk .1310~
a
atb
Expressão de Propaganda
Minas Gerais
Brasile:Ira,
Ind.
Ei
r 15
Classe 6
Classe 25
Terme isP` 573.469; de 10-1,1963
Artigos, da classe
Sino, Adininistração de Dens S. A.
Artigos da alasse
Classe 56
—
São, Paulo'
Para druitinguir: Tann-esses em geral
Termo n° 573.47, de 10-1,1963
Termo n 9 573.488, de' 10-1-1963
Bei. S. A. Comércios, Indestria. e.
1 SINO°
Têrmo n° 573.462, de 10-1-1963
Rivoli Automóveis Limitada
Representações
Ind. Brasileirit
Comercial Wandik Limitada
Minas Gerais
São,
Paulo
Classe 50
Saa Paula
Classe 7
Classe 16;
Para distinguir: Impressos
a
Artigos- da classe
Artigos
da clama
WAN
Termo e 573.470; de 10-1.1965
Termo n° 573.478, de 10-1-1963
Termo'
n*
573.489,
de 10-1-1963
(o'
Industria e Comercia de Amiláceos
Bei S. A. Comércio, Indiistrla e
Impressora Futura. Limitada
Provir Limitada
Representaç6es
Classe 50
São Paulo
Sá,o Paulo
São Paulo
Para distinguir: rmpressos em geral
Classe 15
FUTURA
Termo n' 573.463, de 10-44965 Artigos da. classe
índ.. Brasi/eira
Comercial Wandik Linlítaclh
Têrmo n° 573.479; de 10-1-1963
São Paulo
*Z. BR' ASILÈtriA
Bei S. A. Comércio, Indüstria
Para ci;s::_juir: Impressos
Qhsse
41
•
- Representações
COILICRCIAL 70332K iTTA::, -RN 'aum. ap mitipati :imílupsip azed
Termo n9 573.490', de 1044963
São Paulo•
; nha de mandioca, raspas de mandioca,
Francisco Ferrou Bonina
Classe 5(1
'Nome Civil
raspas de mandioca, amido de milho e
Rio Grande do Sul
Artigos da classe
de manioca, flócos e 'milho, flócos de
Virmo n• 573.46+ de. 104-1963
rações;
para
aves
e
animais
de
10-44963
Termo n9 571.480,
i mandióca,
Comercial Criselp Limitada
Vicentini
BONILL1_
São Paul
Termo, rir 573..471', de 10-1-1963
são Paulo
Indo
Brasuelvt.
Interciell Comercial e Industrial de
R 1 E1-3/1,-- í:
Bletronica. Limitada
Classe 21
PERUA Da
PauIo4aptit3p.
São Paulo -1
ATIANTICO
Para distinguir: Freio de segurano
-çrpatoneiras, alças. Pe g adores

tPROVIT

artln

BraablOIN

Classe 5e,
Para distinguir: Impressos em geral

INTERCIEL

Tármo nr 573.465, de 1044953

E3RASILEIRÀ

Camerciat Crisely Limitada.
São Paulo

Cllasse a

tOMERCIM. Mantrit

Para distinguir: Válvulas bobinas aoguetes, condeinadores raostatos,, poteniometros e- "'kW' para aparelhos. rei
captores de televsitha
Nome Civil'
Têxmcs sa, 573.422, de. 104,4963
Termo n 9 573.466, de 10-1'4963
'Sociedade: Imobiliátia . Novoplan Ltda.
Morumby S'. A., Terrenos e tlieben1São) Paulo
200Cf, Sociedade Comerciar
SM Paulo -

NOVOPLAN' VEM%
, PEIA normas,

110111MV
Braelistã
Chisse 50

,•
•Para .dIstinguir: Terrenos e urbanização
de tõda a espécie

r

e.

'

Ff ftBe

Têrmo) a° 573.411i1, de 104.1963
Rivolb Automeeteis Limitada,
,
Minaz Geral

Nerme amueis)
'nana al" 573.482, de 10-1,1963
Rendi Automóveis> Limitada;
Minas, Gaseie

25 •

Clama: 5 -

Braiagit
•TUT
16U

t ina.

. Cusse 36
Paras distinguir: Aventais, bliasas, bdtác
raies, boinas, botas, babadburos, eu*
coa coletes, capas, charco, cachecol
calçados, chapéus, cintas, combinaçtiek

RIVOLI Autemarth

f mon
Íicuromovitrq

I

Ciasses: 33 -7, 50 - 16
de Propaganda
(-

Têrmo n° 573.49t, de
Brand 5- Cia. Limitada)"
SM Paulo
r.

Classe 32
Artigos- de classe

corpinhos, calças, caloies, camisas, crt¥'
wisetas, camisolas, creias, ceroulas, cale
ça.s; de senhoras e de crianças; colarinho
cueiros, casacão, dominós, eeharpaid
fraldas,. galochas, gravatas, g
orros, lis
guetos, luvas; ligas, lenços, leque
inanteisl meias, mailTots mantas,
Illalle

drião; malhas, pRietie, pulas, penha,*
a uloveres, ponches; pelerin,
polainas, p ilamas ourtheo. robe *
chambre, sobretudos suspensórios, solei
I ; tienk trancara, toucas e vestidos

6 - 7 - 111 — -.- p ragas,

50 c 21
Tirada

e°
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Abril de 1963
s.
a
vimentação, peças ornamentas de cimen- tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taTermo ns 573.492, de 10-1-1962
Termo n°, 573.504, de 10-1-1963
to ou gesso para tectos, paredes, Pipa' cos, 'tubos de ventilação, tanques de cl- Química Industrial Barra do Pirai S.A.
Theobanio Pavão
para' forrar casas, massas anti-ruidoi - :mento, vigas, vigamentos, vitrós
São -Paulo
São Pauls
para uso nas construções, parquetes,
Classe 1
Termo n° 573.500, de 10-1-1963
portas, portões, pisos, soleiras para-porCO/QUICO
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- •Magal S. A. Indústri ae Comércio
A.LVORA,Dik
São Paulo
.
cos, tubos de ventilação, tanques de ciIn.dete ttl
ritilr'Bra
° ttg9.1
rá
f.
mento, vigas, vigamentos, %atros
Classe 17
• • Lasse' 1
Classe 32
'Para distinguir, Abridoras de cartas, Para- distinguir os seguintes artigos: .—
Pará distinguir: Programas radicfôniTermo nç' 573.498.- de 10-1-1963
aarelhos de contabilidade, ardoxias para 'Acido. em gerai, 'água raz, água oxicos, probramas de televsião e revistas
Magal S. A. Indústri ae Comércio
escritórios, bandas de borracha, berços genada.- álcoois.- alumen, alumiai° eni
São Paulo -.
.
, .
Termo n° 573:493, de 10-1-1963
para mataborrão, pincéis, Caixas -regis- pó ,para pintura, .alvaiade, imoniaco, •
Organização, Cdrneriial- °saia° Ltda.
tradoras, . calculadores automáticos com imiti-corrosivos quiinicos, arsênico, azul
'PRORROGAÇÃO.
. Classe 43
ou sem teclas, máquinas de calcular, ca- da Prússia azul ultramar, carbonatos
netas, papel carbono carimbos, cestas, em geral, charão, cloretos em geral,
ciannaços para carimbos, colas enxu- corantes, creosoto para indústria, dia,
I nd?SgaSkleira
gadores (mata-borrão), ruam:Irias para solventes, esmaltes, esmaltas quim,cas,
São Paulo •
escrituração, elásticos para escritórios, femai e seus derivados,. fumo negro
Para distinguir: Agua mineral .
máquinas para . cstsnografta e para es- para aplicação em pinturas, glicerina
tatísticas, estenutipos, estojos pata pe- para aplicação industrial, hidratos,
Têrmo n° 573.494, de 10-1-1961
nas, máquinas taturadoras, fichárioa. drogenio, hidroquinina, hidrosulfitos,
Recorde S. A., Indústrias Químicas
fluidos 'para escrever, ganchos oe en- toduretcis, laca, magnésio,. materiais coSão Paulo
rantes e descorantes, nitratos, oxigênio,
fiar
papeis, guarda pontas pira lapis, potassa, potássio de sódio, preparados
Prorrogação
gcina, instrumentos para aguçar lapis, quitnicos .ugados em laboratórios fotoPRoRáóátro
instrumentos para- pegar selos, alara, ta- gráficos, produtos químicos para tirar
lais, máquinas de fazer listas sinais de manchas, produtos químicos para pica
Clases 10
Para distingiúr: Sondas, agulhas para livros, marcadores de segurança, para tura, reveladores fotográficos, sais quiinjeções, :instrumentos cirurgicos para cheques, mata tinta. multiplicado:as de micos, usados nas indústilas. solução
operações, termômetros, eatojos, de bol- cépia, -palhetas, partes de másainas para para pratear, solutos, soluções quimicaa
esa ritórios, pedras de escritório, pega- para pintura e fotográfica, solventes,
so para instrumentos cirurgicos,
pos para soturas, espatulas,. agraphos, papeis, penas, percevejos; pesos para sulfatos, sulfitos, tintas, tintas liquidas,.
escalpelos, facas, pinças, anabmicas, papeis, pincéis, pranchetas, plubagina. em pó e sólidas, tintas preparadas para'
tesouras costótomos, serras, serras para Põs de tinta de estravar, ponteiros de vulcanizar, tintas para uso na indústria
raquiotomia, escopros, martelos, ganchos borracra, para dedos porta papas pre- e na arquitetura, vernizes, vernizei.
quimicos e zinco
para miisculos, Cefalometros, bisturis,, guinhos de desenhar, prensas de escriafastidores, curetas. ruginas, trepanos. tórios, raspadeiras, registradoras de es:
Térala
a°
573.505, de 10-1-1963
eiRASsLEIRP.
itiauSTRIA
espatulas, protetores, peruradores, li- criiório, registro mecânico de dinheiro, Química Inch/St-siai Barra do Pirai S.A.
mas para ossos, placas para ossos, agras reguas, sabonetes, de papel, saca tinta,
São Paulo
Classe 2fes para criais, estereocopio, dinarnetros, segura papeis, selos de metal de pegar,
Classe 39
•
Para distinguir: Desinfetantes, insetict : lancetas, estiletes. especulos, dilatado- sinetes, tábuas de desenho tint siro, uten- Para distinguir: Artefatos de borracha,
das, baraticidas, raticidas, formicidas e: res, depressores. anuscopios, retoscopios, anjos de desenho e máquinas de escre- borracha, artefatos de' borracha para
sabão desinfetantes
bugias, abre-bocas, abaixa-línguas, apaver e calcular
velculos, artefatos de borracha não inradores, porta-amalgarpas, extratores, escluidos em outras classes: Arruelas, ar,.
Termo n° 573.495, de 10-1-1963
1 cvadores, 'colheres cortantes, calçadores, I
Tèrmo n° 573.501, de l0-1-1963' golas, amortecedores, asseatás para ca..
NIagal S. A. Indústrt ae Comércio
-Recorde S. A., Indústrias Químicas alicates, boticões, brocas para clinica,
deiras, borrachas para aros, batentes de
. São Paulo "
São Paulo
articuladores, bacias, funis para cuspicofre, buchas de estabilizador, buchas,
Classe 17 —_
I &iras, cubetas, aparelhos de pressão
buchas de jurado, batente de porta,
Classe 18
Para distinguir: Goma arabica e tintas arterial, aparelhos praa massagens, apa- Para distinguir: Armas e munições de batente de chassis, bicos para mamadeide escrever
relhos de raios X, aparelhos ultra viole- guerra e caça: Carabinas espingardas. ras, braçadeiras, bocais, bases para te..
ta, aparelho. s de infra vermelho, apare- pistolas, revolver, chumbo para caça, lefones, borrachas para carrinhos indusTermo n° 573.496, de 10-1-1963
i hos de diaterrnina
Recorde S. A., Indústria
cartuchos, balas, espoletas, pólvora, ca- triais, borracha para amortecedores,
Quimicas
s
nhões e explositos .Fogos de artifícios bainhas de borracha para, rédeas, cochim
São ,Paulo
Tirmo n" 573.499, de 10-1-1963
de motor, câmaras de ar, ahupetas, cor..
I Magal S. A. Indústri ae Comércio
Classe 46
,•
Tarmo n° 573,402, de 10-1-1963 . dões massiços de borracha, cabos para
São Paulo
Para distinguir: Sabão comum, lixívia,
ferramentas, chuveiros, calços de borrvIagal S. A. Indústri ae Comércio
sapolios e anil
racha, chapas e centros de mesa, corSão Paulo
Classe 16
•
das de borracha, cápsulas de borracha
Para distinguir: 'Materiais ara construClasse 20
Tarai° n° 573.497, de 10-1s1963
para centro de mesa. • calços .de, borrações
e
derarações:
Argamassas,
argila,
Para distinguir: Petrechos navais e ae- cha para máquinas, copos de borracha
Construtora Ricardo, Engenharia e Coareia,'
azulejos,
-batentes.
balaustres,
blo'd
ronáuticos:
mércio Limitada
cos de cimento, blocos para pavimenta- de' natação, para-quedas, fateixas e, para Eretos, dedeiras, desentupidelras,
São Paulo
discos de mesa, descanso para pratos,
ção calhas, cimento, cal, cre, chapas1
boias
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
P..ICÁRDO
esPonjas de borracha em quebrajacto
chapas para coberturas, caixas d'água,
Têrmo ri° 573.503, de 10-1-1963
para torneiras, fios de borracha lisos,
caixas
de
descarga
para
lixos,
edittcaMagal S. A. Indústri ae.Comércio
Classe 16
fôrmas de borracha, guarnições para
São Paulo
Para distinguia: Materiais ara consiru ções premoldadas, estuque, emulsão' de
móveis,
guarnições de borracha para
automóveis, guanições para veículos,
Oes e decorações: Argamassas, argila, base asfaltico, estacas, esquadrias, forClasse 40 • •
ros,
frisos,
gesso,
grades,
janelas,
estruareia, azulejos, batentes, balaustres, bloArmários, assentos, balcões. "" bufeis, lancheiras - para escolares, lâminas de
cos de cimento, blocos pari pavimenta- turas metálicas pari construções, aame- banquetas, bancos, camas, cadeiras, borracha para degraus, listra de bOrrade
metal,
ladrilhos,
lambris,
luvas
s
las,
çao calhas, cimento, cal, cre, chapas
creado-mudos, cristaleiras. colcaões de cha para janelas e para oortas. lençóis
isolantes, caibros, caixilhos, colunas de junção, lages, /ageotas, material iso- mola, - .conjuntos de copa e cosinha, de borracha, mafioplas, maçanetas, prochapas para coberturas. caixas 'fava, lantes contra frio e calor, manilhas, mas- cadeiras giratórias, dispensas. dormi- tetores para para-lamas, protetores de
caixas de descarga para lixos, edifica- sas para revestimentos de paredes, ma- tórios, etagers, escrivaninhas, estantes, para-choques, pedal do acelerador, peções premoldadas, estuque, emulsão de deiras para construções, mosaicos, pro- guarda-roupas, guarda-comida- galerias. dal de partida; siaras para businas,
base asfaltico, estacas, esquadrias, for- duto a de base asfaltico, produtos " para mesas, móveis para jardim mesinhas, pratinhos, pneumáticos, pontas de bor,.
,isos,
gesso, ,grades, janelas, estru- tornai: impermeabilizantes as argamas- móveis para hall, móveis estofadoes, racha para bengalas e muletas, rodas
ros, fr
turas metálicas para construções, lame- sas d caimento e cal. hidraulica, 'pedre- penteadeiras, porta chapéus. prateleiras, inasslças, rodízios. reve.stimentos de
gulho, produtos betuminosós, imermea.borracha, rodas de borracha para mólas, de metal, ladrilhos, lambre, luvas
sofás, sapateiras, s salas 'de visitas, salas
de junção, lages, lageotas, material iso- bilizantes, líquidos ou sob outras formas de jantar, poltronas, berços. colchões, veis, sanfonas de vácuo, suportes de
lantes contra frio e calor, manilhas, mas- para revestimentos e outros usos nas caixas e móveis para aparelhos radio. motor, sapatas dodal de breque, e desas para revestimentos de paredes, ma- construções, persianas, placas para pa- fónicos, móveis para terraço, sofás- ca- sembraio e isolador, suportes, semideiras rá.a 'construções, mosaicos, pros vimentação, peças ornamentas de cimen- mas, estrados da camas, acolchoados, pneumáticos, suportes de cJ.teh o q,n
dutos de base asfaltico, produtos para to ou gesso para tectos e paredes, papel porta-vasos, divans, almofadas, tra. fona de partida, saltos, solai e solados
tornar impermeabilizantes as argamas- para forrar casas, massas anti-rutdos vesseiros, cômodas e discotecas de, de borracha, surdinas de aula acha para
aplicação aos lios telegráficos e telelô...
sias d caimento e cal, hidraulica, pedra- para uso nas construções, parquetes.
madeiras
s nicos travadores da porta. agejas, ,tubo.
. gulho, produtos betuminosos, imerrnea- portas,.portãe s . pisos, solairas para portampas de borracha para conta-gotas.
.:
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
tinas de borracha para elaboração de
para ' revestimentos e outros -usos nas 1.
PRE ÇO DO NOIWO 1.)) HOJE: Cr$ 4,00
- substâncias quimicaa
placas
para
pa.
• construções, persianas,
_

ind. Brasileira

