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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Reconsideração de despacho
Rio„ 22 de abril de 1963
Cilag - • A.G. - Recorrendo do
despacho que Indeferiu, o pedido de
Diversos
registro da marca: Bilamiclk.
N 9 180.498 - Considerando o rePaulo Campos Telles - no pedido
de reconsideração do despacho de in- curso interposto; e tendo em vista
que
a marca impeditiva foi deolaradeferimento no têrmo 128.490 dêlo industrial. - Mantenho o des- do caduca, resolvo, na forma da lei,
pacho negativo, em face dos pare- reconsiderar o despacho que indefeceres técnicos, que confirmam não riu a presente marca para efeito de
pateriteabilidade do modelo - Rei- conceder o registro - republicado.
vindicado.
DIVISÃO DE PRIVILÉGIOS
Reconsideração de despacho
• EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 22 de abril de 1963
Moyn,ahan - Bronze Company no pedido de reconsideração do desNotificação
pacho que indeferiu o têrmo nibnero 95.939: privilégio de invenção
Uma vez decorrido o prazo de repara estrutura de parede. - Tendo curso previsto pelo artigo 14 da Lei
em vista o recurso interposto; e .con- n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias
siderando os novos laudos técnicos - para eventuais juntadas de recursos,
favoráveis ao deferimento do pedido,
resolvo, na forma da lei, reconside- e do mesmo pão se tendo valido nerar o despacho que indeferiu o pe- nhum interessado, ficam notificados os
dido para o efeito de conceder a requerentes abaixo mencionados a com
patente requerida.
pai ecer a este Departamento, a fim de
efetuarem o pagamento da taxa final
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
concernente • à expedição dos respecti• •
vos certificados dentro do prazo de -eeRio, 22 de abril de 1963'
senta dias na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da ProNotificação:
Uma vez deoorridojo prazo de re- priedade Industrial.
curso previsto pelo bat. 13, da Lei
Privilégios de invenção deferidos
n9 4.048, de, 29 de dezembro de 1961,
Termos: e mais dez dias para evente si s juntadas de recursos, e do mesmo não
N.°
86.476 - Nevo passatempo
se tendo valido nenhum interessado,
fica notificado o requerente abaixo 'educativo para alfabetização •- Remencionado a comparecer a êste De- querente: Alda Lellis Barllari.
partamento, a fim de efetuar o paN.° 88.508 - Aperfeiçoamentos em
gamento da taxa final concernentes cabos de guarda-chuva - Requerena expedição do respectivo certifica- te: Roberto Ressam.
•
do dentro do prazo de sessenta dias.
N.° 104.607 - Original diposição
Na forma do parágrafo único do artigo 134, do Código da Propriedade de cafeteira - Requerente: Alfonso
Victria Unzue.
Industrial.
N 0 109.560 - Lutre falante Titulo de estabelecimento 'deferido
Requerente: Estanislau Azevedo.
N.° 199.864 - 'Um nevo modelo
N 9 393.466 -- Casa do Arroz classe: 41: de Raimundo Bem de Oli- de afiador de lâminas de barbear veira. - Registre-se. A impugnação Requerente: Alvaro Lopes.
não processa conforme bem esclarece
N.° 109.985 - Nevo dispositivo
a Divisão Jurídica - republicado.
para limpeza - Requerente: Georg
Desistência de Processo
Kotelevzev e Ahti Kalervo Tikkanen.
N.° 110.391 Dispositivo para feSalem - Brasius, Inc. - declara cho automático de calçados - Requea desistência do pedido de registro rente: António de Santi Neto.
da marca: Ifyla - têrmo 419.591.
N.° 110.482 - Composições para
- Anote-se a desistência e arquivesapatos - Requerente: The Goodyear
. se o - processo.
Tire 8s Rubber Company..
Diversos
•
N.° 110.876 - Aperfeiçoamentos em
Tênno:
cabine - Requerente: Oran-Oranl.
N.° 110.350 - Aperfeiçoamentos em
N 9 123.053 - Argos Elétrica, Eletricolor Ltda. - Arquive-se, de ac3r- chinelos - Requerente: Joaquim Rido com o art. 197 do Código.
beiro Bastos.

N.° 110.964 - Aperfeiçoamentos em
utensílios domésticos - Requerente:
Alexandre Elsaesser. •
N.°, 111.019 - Original disposição
na formação de letras, números e sinais para anúncios luminosos ou não;
fixos ou giratórios - Requerente: Victor Rascop.
N.° 111.198,- Dispositivo controlador para a saída de pó em-embalagens
de papelão - Requerente: Bruno Malavasi.
N.° 111 - /tivo modelo de utensilio domestico - Requerente: Slexandre Elsaesser.
N.° 114.594 - Aperfeiçoamentos em
co. fetei reis -; Requerente: Terserain
(Sociéte d'Études, de Recherches et
d'Applications Mechaniques.
N.° 115.461 - Aperfeiçoarnsntos em
ou relativos e u'a máquina de fezes
café - Requerente: Officine Cimbali
Giuseppe S.P.A.
N.° 117.245 - Processo de copiagem eletrostática e elementos destinados ao uso no mesmo Requerente:
A. B. Dick Compan.y
N.° 117.263 - Aparelho para grelhar - Requerente: Turnix A.G.
Modelos de utilidade deleridoN.°
289.105 - Espalhador de ;fla•
ma para fogões a gás - Requerente:
Henrique Sliepen.
N.° 93.430 - Original disposição em
conjunto secador de roupas para apaltamento e outras dependências - Requerente: Renato Bifano.
N.° 95,223 - NiiVO tipo de tampa para garrafas em gerai - Requerente: Vicente Donalisio Neto.

N.^ 99.128 - Novo cabide para

calças - Requerente: Max Lo-

wenstein, & Cia.
N. o 99.951 - Nevo uporte de
movimentação - Requerente:
Frederico Carlos Goldammer.
N.° 109.623 - Nevo modelo de
xicara - Requerente: Francisco
Moita.
N. o 110.207 - Escova com cabo
articulado Requerente: Lucian
Davidgen e Jonoel Monolescu.
N. o 110.162 - Novo modelo de
quadro para guarda de objeto e
utensílios - -Requerente: i oye

DE ABRIL DE i963

N.° 110.900 - Um nôvo chavel.
ro conjungado e um porta cartel.
ras Requerente: Reraldo Antônio Sampaio.
110.902 s.. Ntivo modelo de

suporte para . ventilador - Requerente: Johanm GlOckshuber.
N.° 114.790 - Original modela
de mesa - Requerente: Lucia Bigio Antebi. de Nessim e Moisés
Sslomon Nezsim Simon.
N. o 114.791 - Original disposição em cadeira - Requerentes:
Lucia Bigio Antebi de Nesdim e
Moisés SalOmon NesSim Simon.
N.° 117.054 - Novo tipo de
brinquedo para tecer fios - Requerente: Giuseppe Alanfredi. •

Modelos Industriais Deferidas;
N. o 95.045 - Original confign-

ração em capa para livros cre
apontamentos, de orações. calen-

dários, vistas 'e outros - Requerente: Imel Indúvtria Metalúrgica e Eletroquimica Ltda.
-14 . 110.173 - No'vo desenho
para sola de calçado - Requerente: São Paulo Alpargatas S.A.
i. c) 117.888 - Novo e origina/
modelo de fra:co ornamental para
acondicionamento de líquidos. especialmente perfumes - Requerentes: Glowin Importadora e Exportadora T3ráfileira Ltda.
N.° 117.887 - Novo e original
modelo de frasco ornamental para
acondicionamento de . líquidos. especialmente perfumes - Requerente: Glowin Importadora e Exportadora Brsileira Ltda.
N. o 121.100 - 1,1Ovo modelo de
calçadeira - Requereite: Dante
Falanga.
N, 0 123.338 - Original modelo
de embalagem para bonecas • Req uerente, : Oto Jiro,
N. o 129.412 - Novo modelo de frasro p ara . aguardente e outros
- Rennerente: F. P. Furara & Irmãos Ltda.
N. o 130.905 - Nova e original
configuração aplicada e veiculo
Requerente:
Bparfian nederoi3anSçaafideTrantes
S.A.

N. o 130.992 - Medalha comemorativa - Requerente: Chiei David Rozemberg.
N.° 132.120 - Original modelo,
de sandália infantil - Requerente: Duracour S.A. Indústria e
Comércio.
Sassaki.
N.° 132.170 - Nevo modelo de
N. o 110.885 - Novo modelo de suporte para fita adesiva - Recalça .- Requerente: Curitex Li- querente: Minnesota Mining ând
mitada.
Manufacturing Company.

,
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- As Repartições Públicas

deverão renaeter o KepedOnte
'destinado A publicar:de,- nos
jornais, diewiamente, até às
15 Atiras, exceto aos sábados,
quando' deverão fazê-lo até às
•
11,30 horas.
- Ás reclamações pertinenles à matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omisaes, deverão.. ser formuladas par escrito, à Seção de Redação, das
g às 17,30 horas. n• máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para •
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensa: UM
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade 1:1," suas ossinaturas, na
N. o 133.239 - Nôvo e original
modêlo de trusse - Requerente:
Star Indústria e Comércio de
Artefatos de Metal Ltda.
1'?. 0 133.416 - Um modê/o de
flann ula esportiva - Requerente:
Délio Paranhos de Miranda
N. 0 133.705 - Nova e original
configuração ornamental aplicada
a chocalho ou brinquedo plástico
para forquedos carnavalescos Requerente: Marcelo Teher.
N. 0 133.772 - Modêlo de recipiente e tampa para talco e produtos análogos - Requerente: Pierre Grumnach.
N.° 133.795 - Nôvo modélo de
abridor de livros - Requerente:
Pignatari Administração, Indústria e Comércio S.A.

- •

EXPEDIENTE
-DEPARTAMENTO DE -IMPRENSA NACIONAL
OMS TOR • GERAI

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
drama asa adavies oa enanacaçõess

comem aa Iskinto

MURLO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES
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•I1ÇÃO
9•44•1 da pobINddind• do wapodlonte coo Sit•part•rn...,io
1•••Menal d• Proprledad• Industrial do Miree•térle
0. Ind•s• •• • Con,•••••

•

ionNeresto ne• oficiaste° Departamento de Sinete:1ra Nacionai

ASSINATURAS
REPMRTIOSES

E Paliei:LARS!' I

FUNCIONAMOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
C4 450,00
Cr$ 600,00Semestre
Semestre . .
`
.4no
•
00
Cr$ 1.200
. Cr$
k00.00
kit0
.•

Ano

Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano

Exterior:
C4 1.000,00

- -Abril de 1963
- As itepartições Públicas(
cingir-se-ão às assinatura
anuais remoadas até 28 dell
fevereiro de cada ano e 011
iniciadas, em qualquer ,época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re-.
messa de valores acompanhados de esclarecimentos quanta
à sua aplicação, solicitamos
asem os interessados prefe.
reneialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor de
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
.1
- Os suplementos às . adi-.
ções dos órgãos oficiais só se.
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ala da assinatura. .
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indiccdo, deverá provar
esta condição no aio da assi_
O custo de cada siemplar
atrasado dos órgãos aficiaii
será, na venda avulsa, acresci-,
do de Cr$ 0,50, se do mesma
ano, e de Cr$ 1,00, por ano.
decorrido.
•
-1

parte superici. do enderêço vão
impressos e número do latão
de registro, arnês e à ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
doi jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.•

N. 0 134.728 - Original modelo
de dispositivo mecânico destinado
a abrigar e despejar côco - Requerente: Antônio Sanches.
N. 0 134.892 - Nôvo modélo
brinquedos aplicáveis em berço de
cama de crianças e outros usos Requerente: Anna Elisabeth Hotz.
N. o 134.905 - Nôvo tipo de base
para carburador Requerente:
Isidoro Sor/i.
N. o 134.911 - Original brinquedo com feitio de cachorro estilizado - Requerente: Akira Amemiya.
N. o 134.912 - Original Brinquedo com feitio de gatinho estilizade - Requerente: Mitsuyo Amemiya.
N. 0 135.034 - Nôvo modêlo de
cadeira giratória - Requerente:
Emilio Bonalumi.

N.° 132 398 - Alberto Cherens
N.° 111.741 - Ermelinda Leoni
Leoni es Cia. Ltda. - Cumpra a Cumpra a exigência.
Ns. 133.449 - 133.451 - 133.453
exigência.
N.° 111.756 - Moises Dorfmen - Ancora Cia. de Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 76.569 - Alfredo Appelt - NP 133.98.3 - Orlando de Barros
- Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N.° 134.844 - Chuk Kwan Lee
N.° 97.659 - Móveis Striff S. A.
- Cumpra a exigência. \
- Cumpra a exigência.
N.° 99.256 - Unilabor Indústria
134.884 - Antonio Castellanq
de Artefatos de Ferro, Metais e Ma- - N.°
Cumpra a exigência.
deira Ltda - Cumpra a exigência.
134.693 - Massao Maruyama
N.° 107.668 - Hogin Said Geba- - N.°
Cumpra a exigência.
ra - Cumpra a exigência.
N.° 136.0W - Narciso Vieira da
N.° 111.283 - Indústria a CO- Silva Junior - Cumpra a exigênmórcio J. J. Cartolano es Cia. Ltda. cia.
- Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N.° 111.681 - Antonio Paldeg da
PESQUISAS
Fontoura - Cumpra a exigência.
N.° 111.727 -- Jorge Gomes de
Dia 22 de abril de 1963.
Silva - Cumpra a exigência.
• Notificação
N.° 111.771 - Establissementa
Crona - Cumpra a exigência.
Uma vez decorrido o prazo de it.
N.° 117.159 - Afri lis Filhos Ltda. curso plevisto pelo artigo 14 da Lei
Cumpra a exigência-á.
n•° 4.548 de 29-12-61 e mais Dez Dias
N.0 117.543 - Pietro Ballanti - - para eventuais juntadas de recurCumpra a exigência.
sos, e do mesmo não se tendo valido
N.° 117.555 - Bendiz Aviation nenbum interessado, ficam notificaCorporation-- Cumpra a exigência. dos os requerentes abaixo menciona,.
Ns. 130.505-=-. 130.507 - 130.511 dos a comparecer a éste Departaa fim de efetuarem o paga- 130.514 - 130.515 - 130.517 mento,da
taxa final concernentes a
- 130.518 - 130.523 - Organiza- mento
expedição dos respectivos certificados
ção Otto Pecego Ltda. - Cumpra dentro do prazo de Sessenta Dias •-•
a exigência.
na forma do parágrafo único do arNs. 129.295 - 132.135 - Oswal- tigo 134 do Código da Propriedade
do Colombo - Cumpra a exigência. Industriai.
N.° 132.598 - Max Eberhardt MARCAS DEFERIDAS
Cumpra a exigência.
NP 132.851 - Joaquim Corrêa de N. 404.207 - Vínculo Marista
Aquino - Cumpra a exigência.
União Brasileira de Educação e EnN.° 137.997 - Fábricas GermadeN sino - classe 32.
N 404.245 - La Mar - Indústria
S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 133.054 - Ernesto Rothschild de Tintas La Mar Ltda. - classe 17.
S. A. Indústria • Comércio - Cum- N. 404.244 - A Mão de Ouro
pra a exigência.
Indústria e Comácio "A Mão de 01.1.
N .° 133.360 - Servando Benito ro" Ltda. - classe 36.
Calatayudi e Agustin Afeay Cum- N 4C4.250 - Aerofone - Jokef
3/roa - ela.ruse 8.
pra a exigência,

N.° 134.076 - Nôvo modêlo de
N.° 135.065 - Nova e original
gravador de fita - Requerente:
configuração em porta lapis Sperry Rand Corporation.
N. 0 131.251 - Nôvo tipo de bola Requerente: Patrizio Boldrini.
N. o 135.117 - Nôvo modélo de
para pesca de rêde ou anzol em
geral - Requerente: João Alves recipiente portatil destinado a líquidos --- Requerente: Carlos
Brito.
Haddad Abdalla.
Nôvo modêlo de N. o 135.156 - Nôvo modêlo de
N.° 134.290
escova de dentes - Requerentiè: comedouro - Requerente: YoshiColgate Palmolive Company.
tada Otake.
N. o 134.312 - Nôvo modêlo de
telha - Requerente: Taufie Naelf N. o 135.157 - Nino tipo de anel
para motorista - Requerente:
Mansur & Cia. Ltda.
André Carraz,zone.
N. 0 134.519 - NU() e original
N. o 135.166 - Um nôvo moda°
modêlo de vela - Requerente: de meio salto metálico - RequeBruno Balsimelli Neto.
rente: Fábrica de Saltos Pinheiro
N. 0 134.564 - Nôvo modéto de Ltda.
vela - Requerente: Bruno Ba/si- N. o 135.472 - Nova e original
meu! Neto.
Configuração ornamental aplicada
a chaveiros Requerente: ErmiN. o 134.565 - Modêlo de vela
Bruno , Balsimellt da' Magri.
Requerente:
Neto.
•
_
'Exigências
N. 134.810 - Nôvo 'ruodélo„ de
N.4;
111.
s
e
95
-...Ándré‘ Barbosa lis
churrasqueira, saladeira "7--, RequeCia. Ltda." •:- Cumpra a' (exigência.
rente: Natal de Donate;:'''

r Sexta-feira 26

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

N. 404.370 - Mundial - parsch N. 404.538 - Xavantll - A Nado Brasil Indústria e Comércio de tureza produtos Farmacêuticos Ltda.
-- classe 3.
Mangueiras Ltda. - classe 31.
N. 404.374 - Pelika.n - Soc. 00-1 N, 404.545 - Cresta - The UniInercial Pelikan Ltda. - classe 24. ted Africa Co. Limited - classe 46.
N. 404.546 Oppasin - Badische
INSIGNIA DEFERIDA
Anilha Ia Soda Fabrik Aktiengesel- classe 1.
' N. 404.258 - Tijuco. Editora e Pu- Ischaft
404.548 - Elfaka - N V Lima
blicidade - Tijuca Editora e Publi- - N.
classe 8.
cidade Ltda. - classes 32 e 33 (ar- N. 404.572 - Ferverg - Laminatigo 119).
ção de Ferros e Vergalhões Ferverg
TITULO DE ESTABELECIMENTO Ltda. - classe 5. N. 404.598 - Week End a- IndúsDEFERIDO
tria e Comércio Week Ead Ltda. N. 404.251 - Malas Cinelaxidia - classe 40.
Luiz Chilvarguer - classe 35 - (ar- N. 404.601 - Jóia - Indústria e
tigo 117 n. 1 e com exclusão das ex- Comércio de Plásticos Jóia Ltda. lasse 3P.
pressões e outros locais..
Nilton
N. 404.253 - Sulka - Dayse Cha- N. 01.618 - Adruiral
co - classes 33 :á - (art. 117 n. 1 Mecilado - classe 16.
Oom exclusão das expressões e outros N. 404.621 - Charlas Guiana Produtos Tattela Charles. Green's
lOcals.
N? 404.348 - Procuradoria Vila da Ltda. - classe 36.
retro. - Manoel LOpca Valente N. 404.626 a- Cai:tapa Contepa
Classe 33 - (art. 117 n. 1).
ponstruçõ efi Terraplanagem PaviN. 404.346 - Educandário inter- mentação Ltda. - classe 50.
pacional Odelte Rodrigues - cias- N. 404.631 -- Aspic -- Arte Cerâsa 33 - (art. 117 n. 1).
mica Ltda. - classe 25.
Stop
Stop Auto
N. 404.641
MARCAS DIsreaSIDAS
•
Capas Ltda. - classe 28.
N. 404.651 - Haiti - -Indústria e
N. 369.200 - Tyzack - W.A. Tas
Comércio Miguel Calfat S.A. - clasbach Co. Limited
classe 8.
N. 369.694 - Matinal - Matinal se 23.
• Materiais e Instalações Acdsticas Li- N. 404.656 - Fraudo).- - Diego
• Mendes Castro - classe 16.
mitada - classe 16.
N. 402.736 - Marpol - Fábrica! N. 404.657 - Liquilojas de Velas Marpoi Ltda. - classe 46. gás do Brasil S.A. - classe 6:
N. 404.658 - Liquilojas LiquiN. 404.014 - Emblemática - áa
g do Brasil S.A. -- classe 21 Cointreau - classe 42.
N. 404.067 - Delaco - Ulmo, (C'Om exclusão de alavancas de câmComércio e Indústria Ltda. - cias- bio).
Be 28. - (Considerando-se produtos, N. 404.659 - Liquilojas - Liquiacabados e material plástico reivin- gás do Brasil S.A. -- classe 8 dicado tob qualquer formato).
(Com exclusão de caixas registradoN. 404.159 - Air 13 P - Tho Bri-1 ras).
tish Petroleum Co. Limited - classe' N. 401.660 - Liquilojas - Liqui46 - (Sem exclusividade isolada da gás do Brasil S.A. - classe 11.
expressão AIR).
N. 404.661 - Liquilojas - LiquiN. 401.235 - Emblemática - Cho- gás do Brasil S.A. - classe 47.
colate Dulcora S.A. - classe 41.
N. 404.689 - la, Euzebia - Fran.
N. 404.236 - Veait - Botica ao cisco Marques Fernandes - ciasVeado D'Ouio Ltda. - classe 3.
•
ae 42.
N. 404.237 - Vealit - Botica ao NOME COMERCIAL DEFERIDO
Veado D'ouro Ltda. - classe 41.
N. 404.238 - Emblemática N, 403.735 - Comissária de DesBrasil Rosca Ltda. - clas- pachos
Eduardo Rim S.A. - Comisse 41.
de Despachos Eduardo Rizk
N. 404.277 - Drops Do Dia - La- sária
S.A. - classe 33 (art. 109 n. 2). •
Eambeletti S.A. - classe 32.
N. 404.376 - Sodraga Soc. de
N. 404.294 - Reutina - Laticinios Dragagens
Construções Ltda. Silvano Portes Ltda. - classe 41. Sodraga Soc.e de
Dragagens e ConaN. 404.436 - Radiosos - J., Este- truções Ltda. - classe
33 (art. 109
phanio - classe 16.
N. 404.456 - Relaxe - Antomobl- n, 2).
les M. Berliet - classe 21.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
N. 404.469 - Cadore - Produtos
DlaselR IDO
Alimentícios .Cadore Ltda. - classe 41.
N. 404.678 - Transportadora Ltda.
N. 404.474 - Rilsantil - Rilsan - Transportadora Ltda. - classe 33
Brasileira S.A. - classe 38.
- (art. 117 n.
N. 494 475 - Risantil - Rasem N. 404.680 - Soc. de ArmazenaBrasileira S.A. - classe 39.
gens e Transportes Monumento • • N. 401.496 - Sideral - Sideral Soc. de Armazenagens e Transportes
Cestas de Natal S.A. - classe 28. Monumento Ltda. - classe 33 (arN. 404,497 Talamac - Talaram tigo 117 n. 1). Mal:minas Industriais Ltda. - clas- N. 404.685 - Industrial Corticeira
se 6.
- Didustrial Corticeira Ltda. N. 404.500 - Residência da músi- classe 31 - (art. 117. n. 1).
ca - Eunice Monteiro - classe a2
EXIGÊNCIAS
- (Considerando-se como artigos
programas radlofônl eos cinemas tea- N. 41)4.186 - Vereinigte Deudaht
trais a da televisão).
AG Vormals WestfaN. J 04.503 - Náutico - • Roths- Nickelwerke
Nickelwalzwerk Fleitmann
child Toureiro & Cia. Ltda. - clas- lisches
&. Co. - Satisfaça exigência.
se aR - (Com exclusão de mata- Witte
N. 404.375 - Futuram.. Instalaborrão)
4 '4F,04 - Emblemática - Ito- ções Astisticas Ltda. - Satisfaça
th.schit 1 Loureiro & saa. Ltda. - exigência.
N, 404.435 - J. Estephanio - Saclasse -4 - (Com exclusão de mata- tisfaça
exigência.
bo”rã ro
e ComérN. 404.464 - Tabor
N. ei5 .506
STA!? - Luiz Lucia- cio
de
Confecções
Ltda. - SatiSfassa
no &
Ltda. - classe as.
N 0 ' 1 .507 - STAS'
I,sia Lucia- exigência.
no a: rl a Ltda. - clas.se 39.
N. 404.655 - Põsto de Serviços
IT 4 'so `2R - gania - Cal!] & F1- Bairrada Ltda. -- Satisfaça exigenassa) 41.
,,c 4.529 - Licursi - Licursi N. 433.709 - Roulette Recorde
_
Pucci & Cia. - classe 36.
Inc. - Satisfaça exigência.
•

Abril de 1963 1407,

N. 435.141 - Engenharia IndusN.° 421.147 -• Bevestex Revesti.
trial de Madeira Ltda. - Batisfsea mentos Para Veículos
Ltda. - Satiln
exigência.
faça exigência das seções.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXAN.° 421.150 - Cervejaria Mogiana
Ltda. - Satisfaça exigência.
ME FORMAL DE MARCAS
N.° 421.151 - Servejaria Mogyana
Dia 22 de Abril da 1963
Ltda. - Satisfaça exigência.
Exigências
Ns. 421.154 -421.156 - Gustavo
as Cia. Ltda. - Satisfaça
N.° 189.856 - Bril S. A. Ind. e Marquart
exigência,
Comércio - Satisfaça exigência.
N.° 421.161 - Frite Rosenbamm N.° 263.696 - Cano Tarassi Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
N.° 217.884 - Ateliers de ConstrucN.° 421.162 - Eltronik Indústria
tions Electriques de Charlem a Cec - e Comércio da Artigos Eletrônicos LiSatisfaça exigência.
mitada - Satisfaça exigência,
..N.° 271.923 - Crush International
N.° 421.164 - Soc. Barretenso de
Inc. - Satisfaça exigência.
Automóveis Ltda. - Satisfaça exigênN.° 276.130 - Joae do Carmo Nimi cia,
N.o 421.165 - Orpan Organização
--- Satisfaça exigência.
N.° 277.130 - Linifício Leslie S.A. Técnica de Publicidade e Ampliação de
- Satisfaça exigência.
Negócios Ltda, - Satisfaça exigência.
• Na. 335.371 -336.372 - Socil Pro
N.° 421.166 - Dierberger Agro
Pecuária 5. A. Indústria e Comércio de Comercial Ltda. - Satisfaça exigência.
Foiragons - Satisfaça exigência.
Na. 421.753 - 421.754 - Couto es
N.° 369.179 - Indústrias Roma, S.A. Linhares Ltda. - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N.° 421.771 - SIB Soc. IncorporaN.0 379.485 - Arneiia Ferreira Lu- dora Brasileira S. A. - Satisfaça caigência.
na Brandão - Satisfaça exigência.
N.° 360.514 - Soc. Industrial de
421.773 - Dr. Alcindo Campos
Produto: Alimentícios Bela vista Ltda. - N.o
Satisfaça-exigência.
- Satisfaça exigência.
N,° 421.782 - Americo Gelfei N.° 383.185 - The Gleason Works Satisfaça
exigência.
_ Satisfaça exigência.
N.° 421.785 - Misael di Tullio Heli Coil Corp. - Satisfaça
N.° 384.738
exigência.
Satisfaça exigência.
Na. 421.791 - 421.792 - SebasN.° 390.919 - Transpesa Transportes Pesados Ltda. - Satisfaça exigên- tião Carlos da Costa, Ana - Lucia de
Santa Ritta e Osvvaldo Rezende Filho
cia.
- Satisfaça exigência.
N.° 395.171 - Fernando Alterio
N.° 421.798 - .Ind. de Malhas TriCia. Ltda. - Satisfaça exigência.
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 396.057 -7- use Ind. e Comércio coma
N.° 421.799 - Indústria de Molas
Ltda. - Satisfaça exigência.
Espirais Jasil Ltda. - Satisfaça exigen.
N.° 403.464 - Gebauder Mediu - cia.Satisfaça exigência,
N.° 421.335 - Iron Fireman MaN.° 412.600 - Máquinas Técnicas nufacturing
Co. - Satisfaça exigência.
Waidorlas - Satisfaça exigência.
N.° 421.813 - Jose Pereira de CarN.° 420.855 - Cooperativa Central valho.
N
Satisfaçaexigência.
jx
da Laticínios da Região Sudeste do Rio
421.
-S38t2is2faImportação
Grande- do Sul Ltda. - Satisfaça exi- Exportação
Ltda. - Satisfaça exigêngência.
cia,
N.° 420.859 - Almir Barreto de
N.° 421.823 - Importadora Mar. .
Araujo - Satisfaça exigência.
São Luiz Ltda. - Satisfaça exiN.° 420.860 - Contróles Automáti. cantil
coa Sermar Ltda. ---- Satisfaça exigên- gência.
N.° 421.824 - Rubrahmat Reprecia.
Na. 420.861 - 420.862 - Contra- sentações Ltda. - Satisfaça exigência.
N,° 421.849 - Paulo Madalena Ala
les Automáticos Sermar Ltda. - Saves - Satisfaça exigência e prossigatisfaça exigência.
, N.° 420.876 - Fo.-tanks Brasileira se excluindo curingas e faroester que
S. A. Indústrias Metaloquimicas - Sa- são Marcas de terceiros.
tisfaça exigência.
N.° 421.850 - Paulo Madalena AL.
N.° 420.877 - Jardins Modelo Li- ves - Satisfaça exigência.
mitada - Satisfaça exigência.
N.° 421.852 - RETEC RepresenN.° 420.880 - Farmácia :Droga Es- tações T écnicas e Comerciais Ltda. tréia da Saúde Ltda. - Satisfaça exi- Satisfaça exigência das seções.
gência •e prossiga-se excluindo os artiN.° 421.854 - Sebastião Mourão
gos grifados.
dos Santos - Satisfaça exigência.
N.° 421.855 - Cia. Industrial Belo
14.0 420.881 - Contadas' Automáticos Serrai!. Ltda. - Satisfaça exigên- Horizonte - Satisfaça, exigesacia.
cia.
N.° 421.858 - Malharia Cambud
NP 420.898 - Saga Modas. Ltda. S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 421.860 - Cipel Embalagens
- Satisfaça exigência.
N.° 420.899 - Soga Moda' Lteta. Ltda. - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N.° 421:864
Discan DISCos e CaN.° 421.129 - Pastelaria Anchieta netas Ltda. = Satisfaça exigência.
Ltda. - Satisfaça exiaancia.
N.° 421.866 - Luminosos Sol Neon
NP 421.134 - Comércio da Chapas Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.945 - Indiana Cinematoe Ferro Bom Pastor Ltda. - Satisfaça
exigência.
gráfica Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.950 International SusiN.° 121.138 - Orlando Lima - ness
Machines Corp. - Satisfaça exiSatisfaça exigência,
gência.
Na. 421.141 - 421.142 --.tor Cia. Distribuidora de Mato Peças •N.° 421.951 - Sterling Last Corp.
- Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência,
N.° 421.144- Bar e Café Vita Boa
NP 421.968 - Taberna do Lama
Ltda.
Satisfaça ,edgência.
Ltda. - &didata exigência.
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N.° 421.978 - • Movebre Ind. de
Móveis Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.981 - Modas Escora S. A.
- Satisfaça exigência.
N.° 421.989 - O Lab. de Produtos
Científicos Nôvo Técnico S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 421.999 - Empresa de Propaganda Publitec Ltda. - Satisfaça exigência,
N.° 422.004 - Instron Instrumentos
Eletrônicos Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 422.006 - Organização Inclua-trial Fidas S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 422.010 - Ind. de Crina Modelada Vulcacrin Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 422.012 - Soc. Imobiliária
Mengua Ltda. , - Satisfaça exigência.
N.° 422.013 - Metalúrgica Congo
José Sabo &á Cia. Ltda. - Satisfaça
exigência das seções.
Na. 422.014 - 422.015 - 422.016
422.017 - Metalúrgica Congo José
Sebo lia Cia. Ltda. -o Satisfaça exigência.
N.° 422.030 -- Almeida 84 Friniça
- Satisfaça exigência.
N.° 422.031 - TV Rápido Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 422.037 - Rica Flora S. A.
Ind. e Comércio - Satisfaça exigência.
N.° 422.044 - Costa Penna es Cia.
- Satisfaça exigência.
1,1.° 422.050 - Hawkes patent Windows Pty Ltd. - Satisfaça exigência.
N.0 422.051 - Adarnovske,Strojimy
Narodi 1Sodnik -- Satisfaça é:vigência.
' N.° 422.072 - Primaz Administradora Corretora e Comercial S. A -Satisfaça .exigencia
N.° 422.073 - Primax Administradora Corretora e Comercial 5. A. Satisfaça exigência.
N.° 422.074 -- Primax Administradora Corretora e Comercial S. A. Satisfaça exigência.
N.° 422.075 Primax Administradora Corretora e Comercial S. A. :Satisfaça exigência.
N.° 422.076 - Primar: Administradora Corretora e Comercial S. A. Satisfaço exigência.
N.° 422.077 - Primas Administiadora Corretora o Comercial S. A. •
Satisfaça exigência.
N.° 422.079 - Nitalbras Importação e Comercio do Aparelhos Óticos
- Satisfaça exigência.
N.° 422.082 - Ind. Reunidas de
Balanças Ltda. - Satisfaça exigência. I
NP 422.087 - José Lisboa de Paivs
- Satisfaça 'exigência.
N.° 422.095 - Cassio Munia S. A.
Import. e Comércio - Satisfaça exigência.
N.° 422.096 - Cassio Munia S. A.
Importação e Comércio - Satisfaça
exigência.
N.° 536.329 - Celito Zebral Caldas •
- Satisfaça exigência.
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386.498
Mercearia Canadá
N.O 404.755 - Comes Souto is CUIA.:
Ltda.
Ltda.
14.° 386.559 - Uniu Santos.
1k1.° 393.798
PONItaII2.
d
M° 386.567
Roberto AbredtilU.
N.° 394.332 -- M. Cegueira
,.; Dia 22 de abril de 1963
24.° 386.668 - J. Gull/en & Ca.
Ltda.
N.° 394.398 - Soc. de Vendes g
Arquivamento de processos
N.° 386.710 - Panificsidoza lia/do- Serviço* Automotivos Gerais Lida.
Xicam os processos abaixo mencio- ce Ltda.
N. 394.408 - Aços Finos do Baffb
nados arquivados;
N.° 386.712 - Fab. de Melas Wal- sil Afibra Ltda.
N.° 319.079 - Confecções de Rou- kyria Ltda.
N.° 394.409 - Aços Finos do Brom
pas Rosas Ltda.
N.° 386.773 - Comércio Indiretria si1 Afibra Ltda.
n
N.° 335.143 - Remaco Represen- Fonte da Juventude Ltda.
N.° 394.410 - Aços Finos do Bratação de Materiais de Construção Ltda.
N.° 386.820 - Ray Mafra
Ir- sil Afibra Ltda.
N.° 341.584 - Cia. Indústria e Co- mão.
N.° 394.411 - 394.412 - Ap.
mercial Couraçado.
N.° 36.860 -Erge Ltda. Artigos Finos do Brasil Afibra Ltda.
N.° 367.263 - Laboratório de Bio- de Engenharia em Geral.
N.° 396.367 - Minas Filme Lida!
logia Clinica S.A.
N.° 387.073 - Perdiglio 8.A. CoDr.
N.° 396.409 - Gilda Rosa
N.° 368.678 - Laticínio Asta S.A. mércio e Indústria.
mento.
Fiação e Tecelagem de Lã.
N.° 387.083 - Sala Ind. de ArN.° 396.480 -- Lavanderia Sant8
N.° 369.066 - Representações Ter- tefatos de Ferro Ltda.
Filomena Ltda.
ramonte Ltda.
N.° 387.198 - Osmar Brornberg.
N.° 396.486 - Têxtil Montes MO.
N.° 371.599 - Padaria e ConfeitaN.0 387.407 - Roberto do Prado minios Ltda.
ria Samaritant Ltda,
Figueiredo.
N.° 396.487 - Malharia Movi Avte
N.° 372.336 - Mundo das Louças
N.° 388.016 - Vara Indústria e Co- Ltda.
Ltda.
mércio Ltda.
N.° 396.514 - Alves Ramos &
N.° 375.305 - Velaras S.A. IndúrN.° 388.177 - Eduardo Dias Irmãos Ltda.
tria Brsileira de Abrasivos.
& Cia.
N.° 396.549- Comércio de Tear
N.° 377.960 - D. Rosa Helena
N.° 388.183-- F T . A . Fundição dos Pimentel Ltda.
Cornacchia Ma/donado Lopes.
Técnica de Alumínio S.A.
N.° 396.595 - Le Paris Inc.
N.° 380.497 - Lojas Toparia MóN.° 388.566 - Ind. e Comércio de
N.° 396.637 - Diva Carvalho.
veis Ltda.
Bebidas Cruz de Avia Ltda.
N° 396.856 a- 0/avo Freitas.
N.° 388.572 - Sunseplest ComérN.° 396.864 - Farmácia Tudo Aud
N.° 380.835 - Lab. ' de Produtos
cio e Ind. Ltda.
Ltda.
de Beleza Choosen Ltda.
N.° 388.588 - M. A. Magalhães
N.° 382.233 - Soc.- de Materiais
N.° 396.868 - Tipografia- e Papar
Garcia.
Industriais Somail Ltda.
leria
Theophilo Campos Ltda.
N.° 390.783 - Torazo Okamoto
N° 389.841 - Edgard Vieira CarN. 396.873 - 01,dan Móveis e 126.
S.A. Chá Ribeira.
doso.
N.o 391.739 - Delta S.A, Indús- corações Ltda.
N.° 383.886 - Cia. Brasilusa de
N.° 398.208 - Associação Brasile".
tria
e Comércio de Aparelhos Eletr8Tecidos.
ra dos Novos Compositores.
nicos.
N.° 404.915 - Alberto dos Sante*
N.° 383.901 - Badoni do Brasil
N.° 393.430 - IVIassey Ferguson
Cruz.
Indústrias Metahnecanicas S.A.
Limited.
N.° 408.019 - Café Sylvesire Ltda.
N.0 385.294 - Filmoplast Comércio
N.° 397.584
Alviba Ind. e Cons.
N.° 408.161 - Entregadora A130
Indústria e Importação S.A.
de Malte Ltda.
..
llo
N.° 385.487 - Irmãos Scherer.
N.° 398.654 - Claridge Adminia- Ltda
409.410 - F. Del Nero S.A..
N.° 386.191 - Bane Juliusberger. trador e Comercia/ Ltda.
N.° 412.841 - Henry Wernertnetz,
N.° 413.092 - Seigi Uechara.
N.° 413.072 - Panificadora Sante
Guie Ltda.
N.° 413.152 -- Cotincolia de Orgia
!exação Industrial e Comercial.
N.° 413.236 - Representações Tem?,
ko Ltda.
N.° 413.240 - Construtora Intetr.
nacional Ltda.
N.° 413.412 - D. Oliveira Diu.
N. 413.435 - Jose Zincoln
leattcs.
VOLUME 1
N.° 413.436 - Nelson S. Andrade.
N.° 113.468 - Emp. CarboiCtro de
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Tratamerto de Água Ltda.
Leis de janeiro a março
N. 8413.4E9 - Administrarão e r.omércio Maporibe S. A.
Divulgação n° 889
N° 413 471 - Radio Cii.ttas
Preço: Cr$ 400,00
3.terilia Ltda.
d
- Restaurante le:cr e
4L/t3.487
ea.

a

COLEÇÃO DAS LEIS
1963

Itus

N.° 413.48'3 -- Fruta Lar Ima
Exp. Vela
N.° 413. 49e. - Restaurante
to Ltda.
N.° 413.490 -- Turistur Pa•ragens
• Viagens Lt-1n.
N.° 413.607 - -Comercial F3,-atez
I; Liga •
N.° 413.750 - Ind. de Tobw: Ali "..g atcrs da Cimento 'Vidradas 1.eia.
!taci/.
Aair Ock
N.° 413.78 1
cs,.4a r.. A.
N.° 471.C2? -• n'aeo
.. da A e. h.ra-

VOLUME II
ATOS DO PODER EXECUTIVO
* Decretos de lancho a Março
Divulgação a• 890

Diversos

N.° 420.948 Nossapress Serviços
de Imprensa Ltda. - Prossiga-se com
exclusão de serviços de imprensa e teJegráfico.
N.° 421.795 - Parerorne S. A. Comércio e Indústria - Prossiga-se com
exclusão de artigos grifados.
N.° 422.008 - Áurea Filmes Ltda,
Prossiga-se com a exclusão de, películas cinematográficas.
,
..y .
,T,T.? 422.043.-- to-enfreio
8;01'
15. A. - Prossiga-se na clesse53I4';ara

; Abril de 1963

Preço: Cr$ 1.500,00

A VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

ca-e

Agêrkia 1: Ministério da Fazenda
istendo4e

N° 413.834 - lrd, e Cearia .1e
Wrneaas 'e Ai-fator Peisties-

a pedidos pelo Serviço de Reenabólso Posta?
n••n•n•nè

In'413'.°E4
Cansêrc:o de MataaN t lso.
lanta Ltda.
dçaa

Sexta-feira 26
N.° 413.855 - Rockwool do Brasil
Ind. e Comércio Ltda.
N.° 413..858 - Comercia 'e Representações Taubaté Ltda.
N." 413 863 -- Casa Bevilacqua
S.A.
N» 413.864 - -Casa Bevilacqua
S.A.
Casa Bevilacqua
-N." 413.865 S.A.
Bar e Lanches AguaN.° 413.867
tela Ltda.
N.° 413.869 - Radiologia Industrial
S.A.
N." 413.898 - Manoel Marthis
Vieira,
Np 413.899 - José de Lobão Porte:ade Neto.
N. 413.948 - Mario Alves de Souza Vieira.
Antonio Lopes da
N." 413.979
Costa.
N.° 413.980 . - Arnaldo Machado.
N. o 413.991 - Iara Balbina Haubart Rodrigues
N.° 413.998 - Fábrica de Carrocedes Metropolitana S.A.
N.° 414.029 - Brazil Products Exportadora Ltda.
N.° 414.040 - Arrubrasil Ltda. Comércio e Indústria.
N.° 414.052 - Comercial Importadora Stego Ltda.
N.° 414.059 - Gaudencio Rodrigues Barbosa.
N.° 414.076 - Tamoyo Representações Gerais Ltda.
N.° 414.105 - Assembléia de Deus
em S. Paulo.
N. 0 414.108 - Comércio e Indústria de Produtos Alimentícios Iberia
Ltda.
N.° 414.110 - Comercial Imobilteria Brasil Ltda.
N.° 414.169 - Mercearia e Bar Alvorada Ltda.
N.° 414.170 - Bar e Café Tolentino Ltda.
N.° 414.220 - Coma Seno.
N.° 414.236 - Emprêsa de' Auto
ónibus Sara pui Ltda.
N.° 414.248 - Retograf Ltda.
N.° 414.252 - POsto Osasco Ltda
N. 414.3;47 - Jasmin Pinho da
Silva e Quintino Henriques dos Santos.
N.° 414.399 - Peixoto Comércio e
Indústria Ltda.
N.° 414.524 - José Paulo de Andrade 8s Cia. Ltda.
N.° 414.527 - Já& Paulo de Audrade.
N.° 414.531 - Isaac Basbann.
N.° 414- .535 - Domingos Nocchi
Irmão 8s Cia:
N.° 414.606 - Equipamentos Porei S.A.
N.° 414.610 - ISEP Instituto de
Seleção de Pessoal Ltda.
N.° 414.690 - Geobras Engenharia
e Construções Ltda.
N.° 414.727 - Warc Oil Regesration C.° Ltd.
N.° 414.749 - Jordão Bruno Sacemani.
• N.° 414.799 - Minas Empreendamentos Técnicos e Assistência S.A.
N.° 414.800 - Minas Esnereendimentos Técnicos e Assistência S.A.
N.° 414.835 - Fionia S.A. Impo,tação e Exoortação.
N.° 414.836 - Fionia S.A. Importacão e Exportação.
N.° 414.839 - São* Geraldo Engenharia Comércio e Indústria
N.° 414.845 - Ismenio Nascimento.
N.° 414.846 - José Olimplo da
Silva.
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N.° 414.848 - Irmãos Pauli.
N.° 415.357 - Weber Spengler 86
N.° 485.666 -- Decor Artes DecoN.° 414.853 - Igreja Evangélica Cia.
rativas Ltda.
Assembléia de De1.11; no (,e! lômetro
N.° 415.358 - Felippetti 26 Cia.
N.° 492.670 - • Divo Ferreira.
50.
Ltda.
'
N .° 510.248 -Indústria de Produe
N.° 414.854
Assembléia de Deus
N. 415.361 - Ivo Reinoldo Bawer. tos Alimentícios Racionais Inpar Ltda.
em Itaguaí.
N.°-_415.362 - Ferreira Passos 8s
N.° 414.871 - Francisco Vicente Cia. Ltda.
N.° 510.249 - Ind. de Produtos
Ltda.
N.° 415.363 - Calçados Sandense Alimentícios Inpar Ltda.
N.° 414.902 - Tamoyo Represen- Ltda .
N.° 515.951
Antonio Coelho Antações Gerais Ltda.
N.° 415.365 - Rigor Ind. e Co- tunes.
N.° 414.921 - Cobrasa Empresa mércio de Chaves Elétricas Ltda.
N,° 553.131 - Ind. Semeraro S.A.
Brasileira de Serviços As,ronáuticos
N.° 415.379 - Comp. Bandeiran- Metalúrgica em Geral.
Ltda.
te de Loteamento e Comércio.
N.° 554.224 - Antonio S.. ma as
N.° 414.923 - Cobrasa Empresa
N.° 415.387- - Imp. Ezratel Ltda. Filhos.
Bras.leira de Serviços Aeronáuticos
N.° 415.388 - Importadora EzsaN.° 554.801 e-- Jorge Moisy França.
Ltda.
tel Ltda.
N.° 555.134 - Natal Ramon.
N.° 414.925 - Cobrasa Empresa
N.o 415.389 - Importadora Ezra- N.°
558.650 - Hugo Meucci Cia.
Brasileira de Serviços
tel Ltda.
- Arquivem-se os processos.
Ltda,
N.° 415.399 - Escritório Técnico na
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
N.° 414.929 - Auto Peças Nelson Ind. e Com. Etic Ltda. S.C.
Ltda.
I N.° 415.413 - Décio Geraldo Bran SEÇÕES REPUBLICADO POR TER
SAIDO COM INCORREÇÕES
- N.° 414.940 - Maico S.A. Indús.. co Lef.vre.
tria e Comércio.
I N.° 415.615 - Minérios Industriais
Dia 22 de Abril de 1963
N.° 414.946 - Serralheria Aloes- Lucena Ltda.
wan Ltda.
N.° 415.616
Notificação .
Fergas Comércio e
N.° 414.948 - Calfema Comercial Indústria 5:A.
Uma
vez
decorrido
o prazo de teLtda.
N.° 415.721
Casa Simão de Cecurso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 4104.951 - Drogaria Radiofar• reais Ltda.
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais'dez dias
ma Ltda.
N.° 415.722 - Café e Bar Rio Fá- - para eventuais juntadas de recursos,
N.° 414.978 - Hilneg Wilton Li- tinas Ltda.
e do mesmo não se tendo valido nevreiros e Editores Ltda.
N.° 416.634 - Fotoquímica Mer- nhum interessado, ficam notificados os
N.° 414.986 - José Paulo de An- cantil e Importadora Ltda.
requerentes abaixo mencionados a comdrade.
N.° 416.881 - Condomínio do Edi- parecer a este Departamento a fim de
Grande Oriente do fício Albatroz.
-N.° 414.995
efetuarem o pagamento da taxa final
Brasil.
N.° 417.011 - Morais és Norcia. concernente à expedição dos respectivos
Manoel
Dias
Vieira
N.° 414.999
N.° 417.019 - Comercial Exporta- certificados dentro do prazo de sessenta
de Azevedo.
dora e Importadora Expansão Brasi- dias - na forma do parágrafo único
N.° 415.065 - Indeletron Indóstsia leira.
.
do artigo 134 do Código da ProprieEletrOnioa S.A.
N.° 417.527 - Empresa Pastore fa dade Industrial,
Agrícola
e
Cafesura
• N.° 415.078
Santos Ltda.
Marcas Deferidas
Jauru Ltda.
N.° 417.559 - Abbott Laboratórios
. N.° 415.080 - Gráfica Condor Li- do Brasil Ltda.
N.° 373.940 - Pendia - Pandia
mitada.
N.° 417.798 - Cosméticos Interna- Inc. - chás, 6.
N.° 415.082 - Gráfica Guanabara cionais Cosmin Ltda.
N.° 390.679 - Brindcheck - CarLtda.
N.° 417.799 - Floracultura Ltda. los Alberto Ramos de Carvalho - clasN.° 415.094 - Emipa S.A. Emse 49.
N.° 117.877 - Georges Ghazi
presa Industrial de Parafusos.
N.° 395.488 - Norice - Adele
Irmão.,_
N.° 415.146 - José Ferreira Alves
N.° 417.818 - Georges- Ghazi !e sig Schmirger - classe 36.
N.° 395.365 - BMW - BayeiisCyri110.
Irmão.
N.° 415.149 - Siderúrgica Itatiaia
che Motoren Werke Aktiengeselischaft
N.° 417.886 - L. B. Livro Branco - classe 6.
N.° 415.150 - Anúncios Brasil Li- Editora Ltda.
N.° 395 --- Batovi - Indústria de
N.° 417.966 . - Helandia Comércio
mitada.
Borracha Batovi Ltda. - classe 39.
Confecções
e
Representações
Ltda.
N.° 415.151 - Anúncios Brasil LiN.° 395.567 - Sulfacilin - Bristol
-Irmãos Toros Ltda
N.° 418.135
mitada.
N.° 418.136 - Irmãos Toros Ltda. Noyers Co. - classe 2.
Anúncios Brasil
N.° 415.152
) N.° 418.137
N. o 395.969 - Calitapeva - Soc.
418.138 - 418.1-39
mitada.
Caieiras de Itapeva Ltda. - classe 1.
Ltda.
Irmãos
Torce
415.153
Anúncios
Brasil
LiN.° 415.153
N.° 391.612 - Sodipe - Soc. DisN.° 418.365 - José Eduardo Carmitada.
tribuidora de Pescado Sodipe Ltda. valho.
N.° 415.156 - Tapeçaria -Studiolar
N.° 418.646 - Pericles do Amaral. classe 41.
Ltda.
N.° 418.652 - Serviço Cobrança do
N.° 396.030 - Fermento Rápido
José
Luiz
da
Costa
N. o 415.185
Crédito Ltda.
Rematei - Produtos Remate! Ltda.
Bandeira.
N.° 415.198 - Plásticos Extruder
N.° 418.813 - Raimundo Ribeiro - classe 41.
.N.° 400,400 - CI - Cia. Itaquere
Ltda.
Pinto.
N.° 415,233 - Cia. Taubaté InN.° 418.833 - Dimatel Distribui- Industrial e Agrícola - classe 19.
N.° 439.251 - Aquella - Otto
dora de Materiais para Escritório Ltda.
dustrial.
N.° 415.256 - Osiris Rousselet
N.° 418.834 - Dimatel Distribui- - classe 16.
Dias.
dota de Materiais para Escritório Ltda. Baumgart Indústria e Comércio S. A.
N.° 441.489 - Janota - Rarid
N.° 415.274 - Metalúrgica Cipec
N.° 418.944 - Campos 85 Cie
N. 420.144 - Indústria e Comér- Rached - classe 36.
Ltda.
N.° 415.276 - Waldyr, Ferreira cio Basi Ltda.
Titulo de Estabelecimento Deferido
Alves.
N.° 420.316 - Sorote2c Ind. e CoN.° 441.033 - Livraria Espirita N.°--415.281 - Imobiliária e Incor- mércio Ltda.
Federação Espírita Brasileira - clima
poradora Caracol Ltda.
N.° 420.422 - Nathanael Sé Fon- 32 - artigo 117 n.° 1 - (Retificado
N.° 415.285 - Assembléia de Deus seca.
pela 5.° vez).
em Campos.
N. 420.423 - Ary Vieira MarMarca Deferida
N.° 415.286 - Igreja Evangélica tins.
A ss emb'é'a de Deus em Juiz de Fora.
N.° 425.327 - Bebete Modas Ltda.
N. o 481.345 - Le Duc - Jean
N.° 415.287 - Igreja Evangélica
N.° 425.784 - Luiz Carlos Mari- Folirni - classe 8 (sOmente para yr
Assembléia de Deus em Ubá.
nho de Andrade
lógios tendo em vista o respeitaval
N.° 415.288 - Igreja Evangélica • NP 446.872 - Clínica Sento
despacho do Sr. Ministro exarado no
Assembléia de Deus em Nova Iguaçu. tonio Ltda..
processo de registro da marca ''Grão
N.° 415.289 - Igreje Evangélica
N.° 467.619 - Indústria de Produ- Duque" depositado sob o termo númeAssembléia de Deus em oGiânia.
tos Alimentícios Racionais !noa'. Ltda. ro' 445.326 e tendo em vista ainda que
Cia
N.° 415.354 - Apollo Silva
N.° 457.623 - Indústria de Produ- as buscas efetuadas no citado processo
tos Alimentícios Racionais Inpar Ltda. e nos de os. 445.327,470.306 e 520.285
Ltda.
N.° 415.356 - Pedro Lauro KonN.° 467.990 - Irmãs Coelho as Cia. tiro revelaram outras anterioridades im1
.
peditivos.Ltda.
viath.
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naco tânoo 285.300 a alteração cla

Abri, de 1963

N.° 577.180 - Dr. A. Wander S.A.
N.° 456.883 - Costarira Fábrica de
Anotese a alteração de nome. - Satisfaça exigencia.
Balanças Ltda. - "Satisfaça exigências
N.o 577.357 - Cassio Munir S. A.
Filen Pendo Brasil S. A. indústria e
N.° 436.8C3 - Luiz Guimarães -Comércio - pede para ser anotada na Import. e Comércio - Satisfaça exi- Satlfaçu exigência.
marca Pincel Atômico termo 394.931 gência.
N.° 436.907 - Aciam Opel Aktiao.
a alteração de nome.
N.° 421.263 - Paulo Gomes de Oli- geselIschaft - Satisfaça exigência e
Studenik S. A. Indústrias de Serras veira - Satisfaça exigência.
prossiga-se excluindo calotas e arranFanas e Ferramentas - pede para ser
que.
N.°
421.466
indústria
de
Bebianotada na marca Studenik termo nú- das Fia Flu Ltda. - Satisfaça exigênN.° 436.929 - Parfurns Maluco So.
mero 185.558 a alteração de nome - cin.
cieté Anonyme Monegasque - Sadia.
Anote-se a alteração de nome.
N.° 578.474 - Cia. Mercantil Rijos faça exigência.
Indústria e Comércio de Artefatos de
Borracha Macystex Ltda. - transfe- de José Sabater - Satisfaça exigência.
N.° 436.957 - Antonio Mendes(de
rência para o seu nome da marca N.° 436.681 - Mecânica industrial Oliveira - Satisfaça exigência.
Macystex - termo 418.964 - Anote. Estampotec Ltda. - Satisfaça exigenN.° 436.959 - Emp. Labor de
se a transferência. •
cia.
Construções Ltda. - Satisfaça exigenExigéncias N.° 436.685 - José Graça és Cia. cio e prossiga-se restringindo o uso de
nome comercial do _que determina O
Standard Branda of Breai! (Inc. - Ltda. - Satisfaça exigência.
art. 104.
no pedido de averbação de contrato na
N.° 436.686 - Agencia Moderna de
marca n.0 147.532 - Satisfaça exigên- Marcas e Patentes Ltda. - Satisfaça
N.° 571.452 - Cia. Industrial
cia.
Guahyba - Satisfaça exigência.
exigência.
Amadeu Gennari Filho -- ' junto à
N.° 436.658 - Orga Riachue/o de
.Diversos
marca n.° 145.664 a- Satisfaça exigên- Contabilidade S. C. Ltda. - Satisfaça
exigência.
cia.
N.° 591.395 - Engem Engenheiro,
N.° 395.381 - Rohi4 GesellsChaft
Especializados
S. A. - Prossga-se min
N.° 436.510 - Geofoto S. A. - SaMBH VITerkzeug Und Maschinenfabrik tisfaça exigência.
os novos exemplares.
a-- Satisfaça exigência.
Ns. 390.680 - 390.686 - 390.667
436.588 - Lazara Aladin FranN.0 359.372 - Goyana S. A. - coN.°
390.688 -- 393.689 -- 390.690 -a
- Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
N.° 436.636 - Select', Cabeleirei- 390.691 -- 390.693 -- 390.694 ase.
390.695 -- 390.696 -- 390.697 -a
Ns. 420.557 - 420.659 - 420.660 ros Ltda. - Satisfaça exigência.
390.698 - 390.699 - Carlos Albert°
- Condorc.il Tintas S. A. - Satisfaça
N.° 436.643 - /met Ind. Técnica Ramos de Carvalho - Aguardem-se.
exigência.
de Estamparia de Tecidos Ltda. N.° 420.661 - Eduardo Angelina Satisfaça exigência.
N.° 395.324 - Shell Brasil Limited
Mantinha - Satisfaça exigência.
- Aguarde-se.
N.° 436.860
Antidio Almeida JuN.° 420.691 -- Alexandrina da SilN.° 576.285 -r- -Rádio Frigor Impor.
nior - Satisfaça exigência, ve Polck - Satisfaça exigência.
tadora S. A. - Aguarde-ser.
N.° 436.862 - Manufatura NadoN.° 577.046 - Joacpb e Seagrans és
N.° 576.331 - Anterior da Cota*
nal
de Plásticos S. A. - Satisfaça eis.
Sons Inc. - Satisfaça exigência.
Ultra - Nada há que deferir uma ve.?
géncia.
N.° 395.472 - Clark - Bar e ResNP 577.063 -- Ricardo Savio
N.° 436.884 - Costanza Fábrica de que o reg. 178.453 está em aigor at4
taurante Clark Ltda. -- classe 41.
Satisfaça exigência.
Balanças Ltda. - Satisfaça exigência. 1-12-65.
Wein.
N.° 395.527 - Iiimbeer
• Societa Italiana Pirelli - junto
mann mana és Cia. Ltda. - ciasse 4.e.
J1/44 44/~4~4~4.4.4.4%
marca n.° 142.725 - Arquive-se o poê
N.° 397.943 - 113 - Org. H. S.
dido.
do Representações o Aa'ananistração
Lab. Branova S. A. Indústria Quizoia
Ltda. - classe 38.
ca a Farraacetteca - junto à marca
N.° 389.423 - Pasto de Serviça
n.° 150.676 - Arquive-se por falta de
Balsa - Diogo Aguiar de Barros cumprimento de exigência.
classes 33 -- 47 (art. 120 n.° 7 comCorrente e Engrenagens Consaaeo
binado cem o art 95 n.° 16).
S. A. Ind. e Comercio - junto à marga
NP 3a3.34 -- As Grandes Is:salsa
ri.° 178.549 - Arquive-se por falta
La Danse - Maria Trindade Least
cumprimento da exigência.
Coelha -- eiassa 36.
Correntes e Engrenagens Coraaaea
Transa:fé:ida e Alieerst-eic de Nome
S. A. - junto à marca a.° 153.108
de Titatar de 7'rO,C*1W3
Arquive-se por falta de eurnprisiaantó
fttit%
da exigência.
toMyrta S. A. Yasa4stria e Camászio
.c10 e
- transferência para o seu nome 4a
P c"
Sondes.' do Brasil S. A. - juro
marca Flores Catives rt.° 393.300 "
marca n.° 175.095 - Arquive-se par
Anote-se e trarWerência.
falta de cumprimento da exigência.
Repositório de doutrina, decisões
Myrta S. A. Indústria e Comêrtia
Agência Santos de Automóveis, Ltda.
administrativas, pareceres, acór'a- transferência para J u nome de
- junto à marca 181.014 - Arquive
,
dãos
dos
tribunais
judiciários,
1emarca Ritual n.° 192.442 - Anota-se
se por falta de cumprimento da axigislação, acompanhado de índices
a transferencia.
aência.
analíticos e alfabético. PubllcnMyrta S. A. Ilidi:ia:tia e ComalarioSi
Lanvin S. A. Trade Masks - junte
çáo
.- transferência pare o sau nome da
à marca n.° 223.788 - Arquive-se por
marca Carbofil n.° 170 962 Anote-se
falta de cumprimento de exigência.
a ransferencia.
Três Leõeg Cia. de Comércio IndásMyraa S. A. Indústria e Comércio
teia e Represanteções junto à 'mar- transferência para o seu nome da
ca n.° 225.446 - Arquive-se por falta
marca Maatafil n.° 170.766 - Anotede cumprimento da exigência.
se a transferência.
• The Eaterbrock Pen Co. - junto aa.
PREÇO CR$ 40,00
termo 317.217 - Aguarde-se.
F. P. Tramontana - transferência
para a seu nome da marca a.° 191.755
Indústria e Comercio Ouro Verde
marra Lytaphan - Anote-se a trensLtda. - junto à morra Orme número
fer;saria.
411.518 - Arquive-ee o pedido por
dedo de Vendas: Av. ttodrIgurs leves, /t
falta de cumprimento da exigência.
Mytta. S. A. 'Indústria o Comércio
- trona:atenda para o seu nome da
Agéntia 1: Ministério da Pastada
N.° 437.452 - Cana:adia S. A. • FeL
marra Brisas do Oriente a.° 238.193
cuias • Máquinas 'mico**, -- Pra-mi- Anote-se a transferência.
Attade-se a 1%edidas pelo Serviço de Reenabblen Postal
ga-se como marca mista.
4C+A. Mónaco Vinhedos Iadastria Co.
>1.° 437.389 - Pyor r Indústria •
msrcio Impartaçãa • Exportação 'Comércio Lede. exclain
na merca MAPada Para ser anotada
do trinco.
. ,
4
' ;:
Marcas Indeferidas
Republicados por tmaim saldo como
deferidas:
N.° 381.318 -' Plaster Wood - Retilam Indústria e Comércio Ltda. classe 1.
N.° 387.052 - Beira Alta - Mercearias Beira Alta Ltda. - classe 41.
N.° 387.902 - Paraibano JDN José dei Nero - classe 42.
N.° 390.821 - Cebede - Cebede
Ind. e Comércio de Confecções Ltda.
- classe 36.
N.° 390.915 -Liberal Ouro - João
Fernandes Novo - classe 42.
N.° 391.052 - Futebol de Salão
em TV - Helcio Pinto Rodrigues classe 32.
N.° 391.350 - Haga - Serraço Co.
márcia e Indústria Ltda. - classe 11.
N.° 393.251 - Rapai - Representações Rapa/ Ltda. - ci. 38.
ind.
N.° 393.275 - Jabaquara
e Comércio Artepapei jabaquera Ltda.
- classe 28. N.° 393.290 -- Lavuse - Algos Industrial S. A. - Classe 23.
N.° 393.293 - Laveuse - Jugos
Industrial S. A. - classe 23.
N.° 394.476 --- ' Metas - Natalicio
Bezerra da Silva N.° 394.493 - Vitatone - Dr. Guilherme Gemballa - classe 3.
N." 395.426 - Vitária 58 - Luiz
Maciel it Cia. -- classe 42.

norna
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N.° 437.392 - Pyren Indústria e
Comércio Ltda. - Prossiga-se excluindo da aplicação as expressões ou de
qualquer tipo depois de sabão.
N.° 437.396 - Assoyiação dos Cronistas Carnavalescos - Prossiga-se excluindo concursos publicitários.
N.° 437.403 - Siemens do Brasil
Cia. de Eletricidade - Prossiga-se com
exclusão de vitrola.
N.° 436.428 - Vicente Merino Prossiga-se como marca genérica.
N.° 436.577 - Gardini S. A. Prossiga-se com exclusão de máquinas e
motores das partes integrantes de veículos.
N.° 436.644 - Urbano Lopes da
Silva - Prossiga-se considerando os artigos reivindicados como impressos. N.° 436.648 Sankyo Ind. e Com.
de Aparelhos Eletro Mecânicos Ltda.
- Prossiga-se excluindo dínamos e considerando-se elétricas as velas reivindi-

DIÁRIO OFIC IAL (Seção III)
comerotal, titulo de estabelecimento,
msignia, expressão ou sinal de propaganda, compreendidos entre os
termos de depósito de número um
(1) a duzentos e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove (299.999),
a comparecerem ao Departamento
Nacional da Propriedade„ Industrial
(Seção de Arquivo de marcas), a fim
de, m2diante recibo, retirarem dos
respectivos processes, já, definitivamente arquivados, os documentos
que desejarem.
Findo o referido prazo, os processos pelos quais ninguém se interessou, serão consideradas abanci'onados e, em conseqüência, retirados
ao Arquivo, a fim de abrirem espaço
para a guarda dos processos 'novos.
DNPI, em 15 de abril de 1963. Clóvis Costa Rodrigues.

NOTICIÁRIO

Privilégios de Invenção
TERMO 1n1° 92.784

cadas.,

28 de fevereiro de 1957
N.° 436.763 - José Murilia Bossa
Requerente: Zuse K. G. - Alemaka Cia. Ltda. - Prossiga-se com exclunha..
são de pistolas de pintura.
Titulo: Máquina de Calcular.
N.° 436.799 - Usina São Christér
1 - Máquina de calcular, comandada
vão Tintas S. A. - Prossiga-se excluinpor esquema, para aproveitar voanno
do a expressão em geral.
so material numérico segundo predeterN.° 436.798 - Usina São Christó- minado esquema único, em particular,
vão Tintas S. A. - Prossiga-se excluí- própria para executar cálculos defluo
de campos e com campos de valores
da a' expressão em geral.
dispostos
a modo de grade, carac:erizaThe
Scholl
MFG
Co.
N.° 436.816 a-1.ac. - Prossiga-se excluindo almofadas da pelo fato de que, na decomposição
do cálculo em operações de campo intre
ou semelhantes curativos.
campos e com campos, a organização
N.° 436.543 - Palemi Comércio e dos dispositivoe-seletores, acumuladores
Representações Ltda. - Prossiga-se e de leitura do mecanismo acumulador
desprezando as classes e cumpra o ar- para abranger (reter) os valores se realiza de tal forma que, pelos diversos cotigo 106 do Código.
mandos sucessivos, marcados em um reN.° 436.836 - Agência de Loteria gistro de comandos, é produzida cada
Antunes de Abreu as Cia. - Prossiga- vez a transmissão e o tratamento opem excluindo catálogos classe 32 e pres- ratório de um campo inteiro. Total de
te esclarecimentos em face da infor 87 pontos.
:nação.
• N.° 436.082 - Agência de Turismo
TERMO N° 97.934
Marco Polo Ltda. - Prossiga-se como
requerido.
De 23 de outubro de 1957
N.° 426.095 - Elinap Aparelhos
E. I. Du Pont de Nemours And
Domésticos Indústria* e Comércio Ude- Company - Estados Unidos da Amé- Arquive-se.
rica.
Titulo: Aperfeiçoada Compoai'ção
N.° 533.678 - Fonte Empresa Comercial • Industrial de Matérias Primas Moldável de Pd fino de politetralluorS. A. - Torno sem efeito o despacho etileno e Processo de fabricação de
de arquivamento e prossiga-se no exa- objetos moldados usando o mesmo.
me do processo.
Pontos característicos
N.0 413,529 J- Lab. Chimico Far1 - Aperfeiçoada 'composição moldámacêutico Causyth SPA Prossiga- vel de pó fino de politetrafluormetileno,
caracterizada por compreender mais de
se como marca genérica.
N.° 436.034 - Indústrias Reunidas 50% de particulas submicroscdpicas de
Irmãos Spina S. A. - Prossiga-se ex- politetrafluoretileno, tendo a forma de
duas partes geralmente esféricas, ligadas
cluindo guardanapos c437.
entre si por unia parte fibrosa, alongaN.° 436.293 - Alcantara Machado da, sendo o restante das ditas particulae
Comércio e Empreendimentos Ltda. - de forma geralmente esférica, tendo a
mistura um índice de natureza amorfa
Prossiga-se também na classe 49.
ao nifra-vermelho inferior a 0,15 e uma
N.° 570.719 - Plastifon S. A. Plás- molhaliilidade negativa em metanol-água
ticos e Derivados --- Aguarde-se.
a 83/17. Seguem os pontos de 2 à 7.

EDITAL
Rio, 22 de abril de 1963
O Diretor Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial,
torna público a quem interessar passa, que, dentro do prazo improrrogátiel de sessenta (60) dias, a partir
da data déste Edital, ficam convidados todos os depositantes (ou sem;
procuradora) de pedidos de marcas
indásfeW. •
comércio, nome

TERMO N9 100.497
- De 20 de fevereiro de 1958
Requerente: Aurelia Wahle - rança.
Título: Estójo para Baton.
Pontos caractertstico.
F,stõjo
para baton com duas luvas, anscetivels de rotação relativa e
alojando um cartucho de baton mutável entre ri eco mecanismo dg avanço,
(

l sendo que no mínimo uma das luvas peasul associação rotativa com uma porção
correspondente do mecanismo de avanç o
do cartucho, estójo Case, caracterizado
pelo fato de que as duas luvas são
também deslocáveis entre si no sentido
longitudinal, assim CQMU pelo fato de
que uma das duas- luvas é configurada
para, por ocasião do seu deslocamento
longitudinal, arrastar o cartucho, a fim
de que, pelo deslocamento relativo das
duas luvas, seja desfeita a cooperação
do cartucho com a outra das duas luvas, facilitando assim a substituição do
cartucho. Total de 7 pontos.

Abril de 1963 1411

1963, retif:cado em 15 de abril 41
1963.
4
•
Term. () n.° 114.765 -- modelo do
utilicizdo para - NOvO tipo de amor.
tecedcr da choque para armação trans..
porta-deras de ovos - Requerente::
Yosh:o Nakagawa - pontos em 16.,
4.1953 - Fica retificado o final do
ponto - Sôbre' os recortes em f rittre•
tos de dertes.
.TCrrea n.° 117.637
privilégio
¡avançau para -- Máquina de papei
- Rceacreate: The Blacic Clawsoa
Company - Pontos publicados em 14
de marra de 1963 e retificado cm 17
de abril de .1963. - Total de ponTERMO N° 100.978
to:: 36 reÀrindicações.
•
De 14 de março de 1963
TZrm.o c.° 135.568 - modalo ine
dustr:el para Nevo modelo de suporte
tNélvo processo para produção de para e pa'ha retro visor para veículo*
compostos proteinicoss.
em gerei - Requerente: Giancarlo
F. P. Research Limited, lngiaterra. - 1VIazeoni - pontoe publicados em
16 de cbril de 1963 - Total de pois.
Pontos característicos
LOS roi7:n::::cado: duas reivindicaçõee.'
1. Uni processo para a preparação de
um composto proteinico, caracterizado
Rot-ff:caca:Ás dos pontoe publicado*
por compreender as fases de preparar em ar.vo ca tbril de 1963, por terem
um licor aglutinante pela adição a uma sido p2bLc^clos com incorreça,-s:
j
dispersão aquosa cie uma proteína liganTermo n.° 97.242 - privWg:o de
te de una polisacarideo tendo grupos lainverçaa p_ea - Máquina de lavar
terais que reajam com a proteina
incorporar ao mesmo fibras artificias roupa - Requerente: Cândido Ajacio
das quais pelo menos o constituinte pre- Monte:ra Erteves,
dominante à proteína, remover, após a
Urn:o r .° 97.275 - modelo de
reação entre a proteína ligante e po:Isa- utilida::o - Nevo tipo de envelope
carideo haver ocorrido, a parte líquida Requerente: Masaki Sampet do dito licor aglutinante, enquanto que Fica rat - icaCo o ponto primeiro as fibras são incorporadas ao mesmo, e 1 - Nevo t'po de envelope ceracta.
formar uma massa compacta. compreeo- rizado por ter urna face semelhante
dendo as fibras e as partes sólidas do a Uno falha de papel para carta que(
licor aglutinante. Seguem-se mais 18 depa:s da preenchida, poderá ser fepontos característicos.
chada co oltardo um envelope comuna
- total de pontos: duas reivindica*
çees.
TERMO N° 102.784
Virmo n.° 100.882 - privilég:o de
invcn-ão para - Aperfeiçoamento*
De 30 de maio de 1958
em ou relavos a aditivos para lubri.
Requerente: Société Anonyme Des ficantes .- Requerente - para Cias.
Manufactures Des Flaces et Produits trol
Termo ti .° 104.690. - privilégio de
Chirniques de Saintgermain, Chauny
invençã •-) para - Mecanismo de freio
França.
Cirey.
para truque ferroviário - RequerenTitulo: Aperfeiçoamento era dispositi- te - para - American Steel Founvo para a polimerização em massa.
dries.
1. - Aperfeiçoamentos em disposttiTermo n.° 104.865 - para privivos para a pol:merização em massa por légio de invenção - Fabricação de
meio de um autoclave horizontal girattte chapas pláat:cas com intercalação, por
el21 teimo do seu eixo, caracterizado pela fusão, de peças de aço ou outros Tkla.
fato de compreender um órgão de eva- teriaia - Requerente: jalcob Frios.
cuação assegurando, sucessivamente. a drich Haug.
•
evacuação' do ou dos monómeros que
Termo n.° 105.023 - privilégio de
permanecem no autoclave fixa da invenção - Materiais sintéticos sepolimerização, e • a evacuão do polí- melhantes a borracha - Requerentes'
mero formado. Total de 4 pontos.
Imper:r1 Chemical Industries Liraited
- Total de pontos: Sete reivindicaRctilicaçaes
ções.
Termo n° 107".387 - modelo de
Termo n.° 95.960 - Privilégio de
invenção para - Sistemas automáti- utilidade para - Prendedor de secos de telecomunicações, - Reque- gurança para panelas de pres r.ão rente - Standard Electric S. A. - Requerente: Maria de Lourdes Souza
Pontos publicados em 8 de março de - Final do ponto fica retificado -.
1963 e retificado em 16 de abril de Na válvula existente nas tampas das
1963 - para o total de pontos rei- panelas de pressão, e por ser provido
de uma dobra nas extremidades que
vindicados - 48 pontos.
se prendem nas bordas das panelas. 'Terna° a.° 100.401 - privilégio de
Termo n.° 107.703 , - modelo de
invenção para - Processo de fabrica- utilidade para: Saca-rôlhas - regueção de novos sais de metil: 4 - beta: ducts Company.
Halogeno - etil - 5 - Tiazolas. Termo c.° 115.028 - privilégio
Requerentes: Rayrnond Charcamat - de invenção - para - Color roi*.
Paul Lechat - Jean Cheretos. An- rente - para - Frederico Gveumete
dré Boime - pontos publicados em Rodriguez
oito de março de 1963 retificado em
Termo n.° 107.884 - privilégio de
16 de abril de 1963.
invenção para - Nevo tipo de comTermo n.° 103.539 - modele de posições para o contrõle de insetos
utilidade para - N6vo tipo de em- - Requerente: Lea Ratner.
Termo n.° 110.466 - modél de
barcação leve de propulsão a hélice
atmosférica, acionada manualmente - tilidade Unia nova tampa pare
requerente: Francisc Boi ter - Pen - frascos - Requerente: Plásticos Matoe publicado* een 18 de margo em ta S. A.: IndKstria • Comércio -
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final do ponto fica retificado:is perife.
ria do fundo da tampa.
Termo nP 111.237 — modelo de
utilidade: Sapataria Rotativa — Requerente para — Antonio Silveira Dutra Junior.
Termo n.° 112.066 — privilégio de
invenção: Aparelho hidráulicos -- Requerente — Stephen Charles — Peplin — Total de pontos: quatro reivinciicações.
Termo n.° 112.471 — privilégio de
invenção: Processo e aparelhos para
produzir chapas duplas de vidro —
para — Libbey Owens
Requerente
Glass Company. ,
— Ford
Termo ri.° 112.772 — privilégio de
inveneão para — Aperfeiçoamentos
em ou relativos a juntas universais —
Requerente: Thornton: Products Company.
Tfaano n.° 115.028 — privilégio de
invenção para — Colar reacondicionador para fechos de tambores de aço.
e o respectivo processo. — Requerente: American Flange 8s Manufacturing Co, Inc.
Teimo n.° 116.549 — privilégio de
invenção para — Aperfeiçoamento no
modelo de fixação dos freios dianteiros e traseiros de bilicletas e veículos
Requerente: Indústria
•emeihantes

MAMO OFICIAL (Seçãa 111)

Brasileira de Bicicletas Goricke S.A.
Termo n.° 118.019 —; privilégio de
iniasnção para — Processo para preparaa urna composição analgésica
aperfeiçoada — para o nome — regueren+a — Eli Lilly And Company.
Termo n.° 120.903 — privilégio de
invenção para — Chave interna para
ligar e desligar a bateria, própria para veículos — Requerente: Irmãos
Aries.
Termo n.° 133.063 — para o título
— Nevo modelo de carcassa para filtro de óleo — modelo indus:trial —
Requerente: Sociedade Técnica de
Equipamentos -- S. T. E. S. A.
Termo n.° 133.065 -- modelo de
utilidade para — Original Configuração de chuveiro — Requerente:
Francisco Canhos,
Termo n.° 133,138 — modêlo industrial para — Nova configuração
de furadeira radial — Requerente:
Miguel Stabile clichê saiu publicado de cabeça para baixo — difícil
de ser retificado.
Termo n•° 133.225 — modelo industrial para — Nova e original configuração ornamental aplicada a lanternas elétricas de bolso — Requerente: Nelson Correia da Silveira.
Termo n.° 142.826 — modelo de

Abril de 196?

utilidade para — NU° modelo de
calçado ortopédico — (Tíbia-Vara) —
Requerente — Rinaldo Victor de Lamare e Antonio Esgringnero..
Terrno n.° 109.726 — privilégio de
invenção para Cargas químicas para extintores de fogo a seco — Requerente: Ansul Chemical Company.
Fica retificado o primeiro ponto
todo. — 1 — Uma carga para extintores de fogo, armazenada num recipiente vedado, sob pressão de gás interna, de tipo que compreende um
agente extintor de fogo. Esmiuçado,
de fluência livre, um adsovente sólido, em partículas, e um prope/ente
gasoso, não reativo, caracterizada pelo
fato do pó — extintor de fogo, seco,
estar substancialmente isento de água
adsorvida quando introduzido dentro
do recipiente, de modo que o adsorvente sólido, pulverulento, e empregado principalmente como adsorvente
para o gás propelente e do adsorvente ser um que tem uma potência de
adsorção, relativamente alta, com relação ao gás propelente, escolhido, de
modo que, pelo menos, 10°/0 do dito
gás propelente são adsorvidos pelo
dito adsorvente, mediante o que se
aumenta a massa total de gás propelente, que pode ser acomodada den-

tro do recipiente a uma determinada
temperatura -e pressão, e se manténs
a pressão gasosa, interna, no duto recipiente a uma predeterminada pressão a temperatura ambiente.
Termo n.° 131.842 — privilégio de
invenção para — Processo e dispositivo mecânicos para obtenção de bolas
plásticas em geral, especialmente bolas de ping-pong — Requerente
Angelo Frasron.
Os pontos acima mencionados forani publicados com incorreções no
Boletim do dia nove de abril de 1963.
Termo n•° 115.057 — modelo industrial para — Nevo modelo de
meias — Requerente — S. A. Indústrias Reunidas Tinguá de Malharia — Pontos publicados em 10 de
abril de 1963.
Termo n .° 135.514 — modelo industrial — NOvo modelo de maçaneta
— Requerente — Effbe Metalúrgica
S. A. — Pontos publicados em 10 de
abril de 1963.
Termo n.° 135.515 — para — Ndvo modelo de vira para calçado de
lona e outras — Requerente: Indústria de Artefatos de Borracha Samp
Ltda. — Pontos para — 10 de abril
de 1963,
-••n•n•

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
r
Tomo

Volume

A a .9 o ri t r%

-

Preço

Volume

Assunto

Tomo

Preçe

N

---. ,

X
XIII
XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XX U I
XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXVI

100.00
Diveraos Trabalhos
40,00
Reforma do Ensino Primário
IV
400,00
Trabalhos Diversos
• II
120,00
I - Questão Militar
. 50.00
II
Relatório do M. da Fazenda
. 65,00
Relatório do M. da Fazenda
III
80,00
Relatório do M. da Fazenda
IV
Trab. Jurídicos — Est. de Sitio .. 120,00
III
Trab. Juridicos — Est. de Sitio .. 120,00
IV
250,00
V
Trabalhos Jurídicos
200,00
Impostos Interestaduais
/I
120,00
Trabalhos jurídicos
III
120 00
Discursos Parlamentares
V/
100.00
II.
Discursos Parlamentares
III
1211,00
Trabalhos Juridicos
IV
A Imprensa
120.00
1

V111

f

XXVII,

III

XXVIII.

I
I/
III
s' V
I
I
III
IV
V
I
I
I
/
I/
/
II

XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XL
XLVI
XLVI

Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
Limites Ceará — Rio G. do Norte .
Limites Ceará — Rio G. do Norte .
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos
"
Campanha Presidencial
Campanha Presidencial

90,00
120,00
120,00
120,00
130.00
120.00
100,00
120,00
120,00
120,00
120,00
150,00
250,00
400,00
120,00
120,00

11•nnn•

Lb.

•n••• •n••n

Guia de Recolhimento do Impôsto do Sél0
por Verba Especial
Preço: Cr$ 2,00 "A VENDA:

Avenida. Rodrigues Alves, .1 Agência 1- Ministério da Fazenda
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MARCAS

DEPOSITADAS

1

Puta:aça-o fcala da acasalo com o art. 139 do ~ase da ?Posar/miada Inamstriai. Da data da iU1cço começará a
aortas o prazo da G daas para o deterinsanto da pedido. Durante Une prazo podara. aplanem,' surta opoesigies s.) Departamentos
imaaanall ca. Propneciane andestrial aqueles que se julgarem prejudieadoe tont a coneeseto de svgittro rencaida
fflnnnnnnn

e

Termo
573 5Cd. de 10-1-1963
des. vsrcras
comro:e do afogador e chapas, cera para remendões, cesta para rádio e televisores, chaves de alavancas,
Química Iadustsial Barsa do Pu-ai S.A,. acelerador,
t roleibus, varaes de pão de matéria plástica, colas para en- chaves de tomadas, comutadores safes
Sao Pavio
ara-asa toletes para remos
cadernador, copos de mataria plástica, tetras elétricas, compassos, câmaras Ide•
coadores, caixas de material plástico gorificas, caixas de descarga para sais
Termo
n"
573.511.
de
10-1-1963
para baterias, cestinhas, cruzetas; des- soa sanitários, aparelhos para cortas
L U V t1
Blosalaa-, Indústria è Comércio de Arte- cansos pára pratos; estojos, enfeites de pães, cafeteiras automáticas, 7ámarri1 líndastria Brzeileira
fatos da Cimento e Materiais Para
material plástico para automóveis, escoa- fotográficas e cinematográficas chassi',
Construção Limitada
dores de pratos, estojos para óculos; condensadores, castiçais, conaensadures
, Classe 47
São Paulo
facas, filtros de esponja, f.ta isolante, para vapor. colimadores, apare ams coat
Para distinguir: — Conshustisals, lubriNome Comercial
filmes virgens, fôrmas para caces, as- tadores de trios, cabos e condsaares
ficantes. substancias e produtos desta
nis, garfos, goma de almácega, goma tricos, contadores de rotação. caixas
'sados a iluminaçao e ao aquecimento:
Tarro° n° 573.512. de 10-1-1963
para chapeleiros, gitarnições de cellaAlcool-motor. carvão a gás, hidrocarbo- Blocolar, Indüstria e Comércio de Arte- loide para arreios, guarnições de ma- para revelação de papéis moammat cosa
câmaras ampliadoras. compressores. más
retos, gás metano, butana e propana
fatos de Ciiidnto e Materiais Para
terial plástico -para automSa-cis; jarros: quinas cinematográficas, instaumentoll
gás engarrafado, gás liquefeitos, gasoConstruçaio Limitada
matnegueiras: palitos de pena, peliculas de calcular, chicotes para au-ornaveis,
lina, graxas lubrificantes, óleos combtia
São Paulo
(virgem) de celuloide, penachos para croma-noras, carrilhões, apase.ms de
-fivela óleos lubrificantes, óleos destinaarreios, porta-palitos de material piás.. copiar. f otog tsa s. aparelhos c
r.
dos a iluminação e ao aqueçimento,
tico, prendedores de roupas, puxadores ms aparelhos cinematográficos apareóleos para amortecedores, petróleos e
para móveis, pires, pratos, pás, puls 1I,» de consróle cinernatogra - mos nac.
querosene
Industrio Brasileira
seiras para relógios; rebites, resinas, re- sebos de contróle de sons, apas-laas de
sinas de asbestos, de pinho, recipientes, cpmunicação interna, discos g -asados,
Têrmo n° 573.507, de 10-1-1963
Classe 16
rodinhas, rolos de isisprensa • (massa diais. diafragmas para fotogra far. cisasConstrutora Ricardo, Engenharia e CoPara distinguir: Materiais ara constru- para fabricá-los), saleiros, solas d aerrasore 3. enceradeiras, cxpiams.uorei
mércio Limitada
ções e decorações: Argamassas, argila, corda e cortiça. suportes, suportes para elétricos, estufas, estareilizadores esquass
São Paulo
areia; azulejos, batentes, balaustres, blo- venezianas, tipos para impressão grá- dros de aço, esquadros de saarnensor,
cos de cimento, blocos para pavimenta- fica de matéria plástica, sacias, tubos, extintores de incêndios, aparelhos para
CoNsTRUTORá RICAlito
ção calhas, cimento, cal, are, chapas
vasos, vasilhames, xicaras
espremer frutas e legumes. aparelho*
•
IttialNIUÉZA .00Whiszto
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
estereoscópios. escalas, indicadores da
Têrmo
n
573.515,
de
10-1-1963
chapas para coberturas, caixas d'água.
Vrtà.
maré, alcoómetros de quadrantes. esso
Comércio
e
Serviços
Elétricos
Postar
caixas de descarga para lixos, edificapectroscómos, 'aparelhos de contrôle
Limitada
Nome Comercial
ções prernoldadaS, estuque, emulsão de
medida exaustores, estojos para filtrai
base asfaltico, estacas, esquadrias, forcaia torneoas. aparelhos elataônicos enz
São Paulo
Termo n° 573.508, de 10-1-1963
ros, frisos, gesso, grades, janelas, estrugeral, equiprmentos eletrônicos e rádios
Aluminio "Pan-Lar" Limitada
técnicos, fogões, fornos e fogareiros elén
turas metálicas para construções, lamePOSTAR
São Paulo
micos, faróis, faroletes, fios para der.
las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
T ndustria Brasileira tricidarIe, Fios terra. aparelhos fatográa
de junção, lava lageotas, material isor PAZ ia ZiNt
'\
ticos. ferros elétricos de engomas e pua
lantes contra frio e calor, manilhas, mas•
Classe
sor, ferros canuns a carvão., terras eléa
(Itillt
tt
sas
tara
revestimentos
à
paredes,
mamira
deiras para construções, mosaicos, pro- Para distinguir: Artigos e aparelhos elé- tricos para sodas. fervedores fusiveigo
Classe 8
dutos de base asfaltico, produtos para tricos e eletrônicas em geral: -aparelhos filmes revelados, fôrmas eléticas, fatos
Para distinguir: Panelas de pressa°, ca- tornar impenneabilizantes as argamas- e artigos para insta/ações elétricas e de óleos para nratores, aparelhos de
feteiras elétricas, leiteiras elétricas, bu- sas cl ecimento e cal, hiclraulica, pedre- ladráulicas; conjuntos de peças óticas treqüència modulada, máquinas totogra.
ficas, filmes rígidos, fonógrafos fita*
les elétricos, e panelas elétricas em
gulho, produtos bctuminosos, imermea- óticas formando diversos aparelhos de
métricas. Instrumentos físicos, focalizar
ótica:
instalações
elétricas
e
-artigos
elégeral
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
dores para câmaras fotográficas gelas
paia revestimentos e outros usos nas tricos e eletrônicos para automóveis; deiras. farrafas térmicas, geradores alia .
aparelhos e acessórios de rádios: apa, Têrmo n9 573309 ,de 10-1-1963
construções,
persianas,
placas
para
patomáticos, geradores estáticos e eletrôOficina Mecânica Slstée Limitada
vimentação, peças amamentas de cimen- relhos e instrumentos didáticos: instru- nicos de alta freqüência, que funcionara
São Paulo
mentos
de
precisão;
instrumentosciento ou gesso para tectos e paredes, papel
acendedores, acendedores elé -com válvulas para aquecimento por
para forrar casas, massas anti-ruidos tificos;
tricos, Acumuladores elétricos, apitos, dielétrico e indução, fitas magnéticas,
para uso nas construções, parquetes, aspiradores de pa, aquecedores. abat- aparelhos para gás engarrafads e apas ÉS •
portas, portões, pisos. soleiras para porloura, alto-falantes, antenas, acumulado- relhos de inversão. heliográfos hicireja
tas, tijolos, tubos de -concreto, telhas, ta- res amplificadores. anemametros, arape- mamas; holofotes para autonneseis asa
Classe 21
Para distinguir: Velculos e suas partes cos, tubos de ventilação, tanques de ci- rômetros, assadeiras elétricas adaptado- terraptores. Isoladores, impressores, noè
mento, vigas, vigamentos, vitrôs
res de microscópios, agulhas para fona- relhos de intercomunicação, indicadores
integrantes: Aros para bicicletas, autografos, aquecedores—de ambiente, apa- de aiveis isnans permanentes para rã.*
móveis, auto-caminhões, aviões, amorTermo p• 573.513, de 10-1-1963
tecedores, alavancas de cambio, barcos. M. A. C. -- Indústria de Plásticos relhos de contraia e medida, aparelhos dias, aparelhos de gás neon gravados*
de expurgo de contróle e medida, apare- res de fitas gravadores de discas mia
breques, braços para veiculos, bicicleLimitada
lhos de expurgo utilizado na limpeza e quinas impressoras,, fotográfiais
tas, carrinhos de mão e carretas, camiSão Paulo
desinfecção de sentinas. 'mictórios e lantes elétricos, instrtunentos matemátat
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
outros
ocais aparehos de •gações para cos e didáticos. instrusnentos lis/cos, liOd
— INDÚSTRIA
carros - tratores, carros-berços carros ligações para banheiros, aparelhos de ladores de corrente instrumentos chi
tanques, carros-irrigadorcs, carros, carar refrigerado, aparehos de ar condi- calcular, instrumentos ' náuticos instalaDZ PASTICOS LTDA.
roças, carrocerias. chassis, chapas circionado, aparehos de ata tensâo, apare- mentos para . matada e contrôa para
culares para veiculos, cubos de veículos,
hos automáticos para descarga de água, mecânicos, intermediário pari filme;
Nome Comercial
carrinhos para máquinas de escrever,
aparehos de aarrne, aparehos de aque- lâmpadas, lunetas. liquidificadores, Inó
corrediços para veículos, direção, deshTérino n° 573.514, de 10-1-1963
cimento central, aparelhos de aproai- 'pas, imnpeões. lustres, leraes, apsrelhoa
gadeiras estribos, escadas rolantes. ele.nação, aparelhos para arqueação de luminosos, aparelhos de luz flairesseutes
M. A. C. -5-- Indústria de Plásticos
vadores para passageiros e para carga,
volumes, balanças, batedeiras, batedei- limpadores de para-brisas, lanterztall
Limitada
engates para carros, eixos de direção,
ras para refrescos, batedeiras para II- portáteis e' lanternas de mão, artes tra.i
São Paulo
freios, fronteiras para veículos, guidão.
quidos e massas, binóculos, bules elétris zeiras tara velcu as. astcroio. Splos, mt•
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
cos. businas, baterias, baterias elétricas, crametro. manómetro, monas:ara fildtè.
barômetros, bússolas, bobinas. bani- tradores de rádio, microfones nsockddo
motocicletas, motocargas, moto furgões.
mina, balcões frigoríficos. aparelhos na de :riscas, medidores de isiterreloda
manivelas, navios. ônibus, para-choques,
Industrie. Brasileira
para . bordar, aparelhos para banho, de aparelha para medlçao, sairas o QUI&
para-famas, para-brisas, pedais; parstaaa.
.
•
ar quente. chuveiros eétricos, scoqtacte- quer gradtiaçao. nansinwleoa -Irir~e9IM
Classe 28
rodas para bicicletas, ralos para bicicletas, reboques, radiadores para veiaulos Assolas, açucareiros. bandejas, bacias, riras, campainhas eétricas, chaves ek- fiss, nivela de ferro. &yds 'd iíra
rodas para veicula:, sélMs, tridclas'asta éabbá; pará-lerrairreátas e utariSillos, cai- tricas. chaVes a_usonfá.ticas. chavatapera caldeiraa.\•Sculos. inatrsasantos 6r:cos
santas para veículos, vagões, velocipe- xas para acondicionamento de alimentos, . antenas, e fios terra, bobinas ;me itbseiváção e medida. aparelhos és
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Têrrno n° 573.530, de 10-1-1963
dulação percaanente, objeitva para am- mais e plantas daninhas, extratos de e objetos, panos para polir e para LMCia, Química Rhodia Braalleira
pliadores, misturadores para banheiros, quassia para , fins hortícialas, fertilizan- pcza, panos de esmeril e material abraSão Paulo ..
painéis de carros. para-raios. plugs, pa- tes para o soloa formicida, guano, ima- sivo empregado na limpeza de metais e
nelas elétricas, pandas de pressa°, pis- titugos; massas para enxertos; pastilhas objetos, sabões em geral e saponáceoi,
PRORROGAÇÃO
tolas de pintura. pick-ups. pilhas sêcas para destruir insetos, preparações para velas e velas a base de estearina,
elétricas, prumos, pantógrafos. paretne- preservsi o solo, preparações para dcs- sabões em pó, em tlocos, esponjas de
tros, Pantêmetros, pirômetros instru- trqir insetos, hervas e plantas danilimpeza
mentos de precisão. periscópios. proje- nhas, sais para fins agrícolas, sais pala
•
Tarmo n° 573.524, de 10-1-1963
tores cinematográficos, pinceasez, atas - fins horticolas, substâncias quiraicas
relhos de refrigeração. refrigeradores para destruir insetos, hervas e plainas Laboratórios Griffith do Brasil S. A.
Prorrogação
São Paulo
réguas de aço, rádios, refletores, reato- daninhas, venenos contra e vermiaa,
Classe 3
Classe 1
res. relays, receptores, regadores autovenenos para insetass e visgos
Artigos da classe
Para
distinguir:
Preparações
químicas
máticos. relógios, relógios de ponto e contra lagartas
emulsionante e anti-oxidantes para uso
de vigia, redutores, resistências elétricas.
Tértno a9 573.531, de 10-1-1963
nas industrias frigorífica e alimentar
registros para água, reat s tros para caTêrrno n° 573 . 520. de 10-1-1963
Societé Das Usines Chlmiques Rhone
nais e comportas. receptores de sons. Laboratórios Griffith do Brasil S. A.
Poulenc
Termo ri° 573.525, de 10-1-1963.
reatores para luz fluorestente. teostatos,
São Paulo
C
França
Laboratórios Griffith do Brasa S. A.
registros para vapor, registros paa bidê,
São Paulo
para banheiros, aparelhos bebedouros,
PRORROGÃCÃO
Classe 41
para lavatórios- e para pias, secadores
Para distinguir: Sopas deshidratadas,
para cabelos. potenciõmetros. sorveteiBRASLEIRA
açucar, condimentos alimetnticies solaras, sincronizadores, sextantes selecioREIONE-POWLENO
Case 41
nadares, sifões,. sereias de alarme. apavais e não soluveis, especiairas alimenPara
distinguir:
Cereais
para
uso
na
relhos para soldar. saqueies. sinaleiras
tícias naturais, óleos alimentícios, coindústria frigorifica
•
reguladores automáticos ou não, aparerantes vegetais para 'alimentos, produtos
lhos de televisão, teleuplas, telêmetros,
para curar carnes, Vegetais desidratados,
Termo
n°
573.521,
de
10-1-1963
tomadas, telescópios. teodolitos. scan'.
sal e dextrose
SOC I EYE DES USINES CHIKAIOUCS
Laboratórios
Griffith
do
Brasil
S
A.
grafos, tersnômetros. tomadas de cor41•40NL •P OuLENC - çaiNCã
São- Paulo
Termo n9 573.526, de 10.-1-1963
rentes, aparelhos de telégrafo sem fioLaboratórios Griffith do Brasil S. A.
tansforunadores, trehas, torradoes de
Prorrogação
cereais„ torneiras de compressão, torSão Paulo
Classe 48
neiras de alta pressão. torneiras com
, Classe 4
Artigos da classe
ND. BRASILEIRA
disposStivos para aqueatnenio de água
Óleos essenciais taniniais e vegetais)
Têt•mo a' 573.532. de 10-1-1963
telefones, telescópios, transmissores. to-1
em bruto ou parcialmente preparados
Classe 46
•
Socleté Des Usines Chimiques Rhone
ca-discos automáticos au não. tubos Alvejantes, amidos, anil, água de lavaTermo n° 573.527, de 10-1-1963
Conduites, terminais para baterias, vol. deira. água sanitária, cera para soalhos,
Poulenc
Cia, Química Rhodia Brasileira
tímetros, ventiladores e válvulas
França
e etergentes, esponja e aço, fó stcnos,
São Paulo
Prorrogação
lixívia,
lã
de
aço,
pomadas
para
calTèrmo n° 573.516, de 10-1-1963
Classe 2
Laboratórios Griffith do Brasil S. A. çados, palha de aço, preparados para
Artigos da classe
polir e limpar madeiras, vidros, metais
São Pau!o •
.PRORROGAÇÃO
e objetos, panos para polir e para limTêrtno n° 573.533, de 10-1-1963
peza, panos de esmeril e material abraCia. Brasileira Rhodiacata, Fábrica de
sivo empregado na limpeza de metais e
Raio
abjetos, sabões em geral e saponáceos
ocita— CUICA os CGITIOÇA
São Paulo
BRAMERA
velas e velas a base: ale estearias,
Para distinguir: Preparação química à sabões em pó, em flocos, esponjas de
PRORROGAÇÃO
base de ácido pirolenhoso e saes químilimpeza
c:À. yULIIICA UODIÀ
cos para uso em alimentação
'Farm° ns 573.522, de 10-1-1963
a. tAn.0
Termo u 573.517, de 10-1-1963
Laboratórios Griffith do Brasil S. A.
Laboratórios Criffien do Brasil .S. A.
São Paulo
São Paulo.
Prorrogação
Classe 2
Classe 14
Prorrogação
Classe 3
Para distinguir: Condimento cota sabor Substancias e preparaçoes químicas
Classe 36
Artigos da classe
usadas na agricultura, à saber: adubos,
de "bacon"
Artigos da classe
adubos artificiais para o solo, álcalis
'Térmo n° 573.528, de 10-1-1963
'Farm° ng 573.513, de 10-1-1963
para fins agrícolas, bactericidas. ceras
Termo n° 573.534, de 10-1.1963
Labor:a/m -3os Grath do Brasil S. A. para enxertos: cianarnide de cálcio Société Des Usines Chimiques Rhóne Cia. Brasileira Rhodiaceta, Fábrica de
Poulenc
:São taaulo
como adubo para o -solo, defurnaaores.
• Ralon
França
desinfetantes usados na agricultura e
São Paulo
Prorrogação
na horticultura, escórias básicas para
Prorrogação
adubos, essências para exterminar aniClasse 23
MC). BRAS:LERA
- PRORROGACÃO
mais e plantas daniahas, extratos de
Artigos dá' classe
Classe a6 • quassia para fins aorticolas, fertilizanAlvejantes, ansicion, nua, água de lava- tes para o solo. formicida, guano, asseTermo n• 573.535, de 10-1-1963
deira agast sanisaria, cera para soalhos, afagos, massas para enxertos, pastilhas
Cia, Brasileira Rhodiaccks, Fábrica de
deteraentes, asponja de aço, fósforos, para destatar.insetos, preparações para
Raion
• pnts Cuutor: casatv4 b..
llxivia, li de aço, pomadas para cal- preservar o solo, preparações para desSão Paulo
çados, palha cie aso. preparados pata truir insetos, hervas e plantas danisOceit Ou usem cmummy
polir e limpar madeiras. vidros, metais nhas, sais para fins agricolas, sais para
PRORROGAÇÃO
84415NLPOIJUNC
e objetos, pataca para polir e para lim- fins hortícolas, substancias quanicas
peza, panos de untara e material abra- parisa• destruir insetos, 'servas e plantas
sivo empregado na limpeza de Metais e daninhas, venenos contra e vermma,
Classe 48
objetos. rabões em gerai .e asponáceos.
venenos para insetos e visgos
Frase de Propaganda
velas e velas a base. de estearina,
contra lagartas
Classe 34
sabões em pó, em flocos, esponjas de
Térmo n• - 373.529, de 10 - 1 - 1963
Artigos da classe
-limpeza
Têrmo n" 573.523, de 10-1-1963
Cia. Quhnica Rhodla Brasileira
_
Laboratórios Griffith do Brasil S. A.
Térmo n° 573.536, de 10-1-1963
São Paulo
Tarai° n 573.519, de 10-1-1963
São Paulo
Société Des Usines Chimigues Rhone
Prorrogação
Laboratórios Griffith do Brasil S. A.
Poulenc
São Paulo
França
'
Classe 2
PRORROGAÇÃO
Substâncias e preparações gultnicas
PRORROGAÇÃO
IND. BRASILEIRA
usadas na agricultura, ã saber: adubos.
Classe 46
adubos artificiais para o solo, álcalis
e- t
para fins agrícolas, bactericidas, ceras Alvejantes, amidos, anil, agua de lavapara enxertos, ciannikade de cálcio deira. ,igua sanitária, cera para soalhos,
&Certa asa itei erto
como adubo para . o solo, defumad'ores, detergentes, esponja de aço, fósforos,
Prorrogação
111 de aço, pomadas para cal• desinfetantes usados na- agricultura e
-Classe 3
Classe* 3 '
ai horticultura, escórias básicas . para çados, palha de aço. preparados para
•:'
Artigos da classe •
• adubos, essências para exterminar amai- 73iir e limpar madeiras, vidros, metais
Aálgos:da ' classe
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Térrao n° 573.537, de 104-1963
%odeie Des Usines Chirolques Rbone
Poulenc
França

Tor
Industrie' Brasileirei

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, bitu
aões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecols
calçados, chapéus, cintas, combinações
Ténis° n9 573 .538, d e10-1-1963
corpini,os. calças, calções, camisas, ca
c.i.m.P• -- Comercial Importadora misetas,
camisolas, cuelas, ceroulas, cal
de Matarias Primas Limitada
ças
de
senhoras
e de crianças, colarinhos
Estado da Guanabara
cueiros, casacão, dominós, echarpes
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja
quetas, luvas, ligas, lenços, leques
raantès, meias, maillots, mantas, man
drião, malha, paletós, palas, penhoar
peugaa, puioveres, ponches, pelerinas.
polainas, pijamas, punhos, 'robe de
Indústria Brasueira
chambre, sobretudos, suspensórios. sou..
bens, tailleurs. toucas e vestidos
Classe 41
Têrmo n° 573.542. de 10-1-1963
Para distinguir: Urda para alimentação
Immuno S. A., Produtos Biologicos
de gado
e Quimicos
Estado da Guanabara
Termo a° 573.539, de 10-1-1963
Original — Indústria e Comércio de
Roupas S. A.
Estado da Guanabara
Prorrogação
Classe 3
,Artigos da clame

Im

unobac

'Indústria Brasileira

Indústria Brasileira •

Classe 3
•
Para distinguir!' Um roduto farmaceutico Indicado como anti-espasmodico

Classe 36
Termo n° 573.543, de 10-1-1963
Para distinguir: Aventais, blusas, blusões, boinas, Sotas, babadouros. casa. Immuno S. A., Produtos Biologicos
e Químicos
cos, coletes, capas, chales, cachecols.
Estado da Guanabara
calçados, chapéus, cintas, combinações.
corpinhos. calças. calções, camisas, caO
8
misetas, camisolas, melas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, }aquetas, luvas, ligas. lenços. leques,
,inaustria Brasileira
mantêm, meias, maillots, mantas, man»
drião. malhas, paletós, palas, penhoar.
Classe 3
peugas, puloveres, ponches, pelerinas. Para distinguir: Um produto farmacêupolainas, pijamas, punhos. robe de tico indicado no til amento das Infecchambre, sobretudos, suspensórios, sou,. ções das vias respiratórias superiores
tiens, Militara, toucas e vestidos
Têrmo a9 573.544, de 10-1-1963
Térmo n° 573.540, de 10-1-1963
Immuno S. A., Produtos Biologicos
Original — Indústria e Comércio de
e Quiralcos
Roupas S. A.
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
a-

inotropsina

o

-Ç
Indústria Brasileira

-1415

Termo n° 573.541, de 10-1-1963
1 Têrnto n9 573.546, de 104-1963
Original — Indústria e Comércio de
Immuno S. A., Produto& Blolordaás
Roupas S. 'A.
e Quimicoa
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara

'pnoRROGAÇÃO

WIATINE

Abril de 196k !

immunó
Industria Srasi1ejr
Classe 3
Para distinguir: Uns produto SarmacéutIco vitarainico

Classe 36
Para distiiguir: Aventais, blusas. blu.
Termo n° 573.545, de 10-1-1963
sões. boinas, botas. babadouros, casa- Immuno S. A., Produtos Biologicos
coe, coletes, capas, chales, cachecols,
e Quimicoa
calçados chapéus, cintas, combinações,
Estado da Guanabara
corpinhos calças calções, camisas, camisetas. camisolas, melas, ceroulas. cal, ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas. luvas, ligas, lenços, leques,
mantós Meias, maillots, mantas. manindústria Brasileira
drião, malhas,- paletós, palas, penhoae,
ponches,
peklinas,
pai-ovares,
peugas, •
•
Classe
• • 3
Polainas, Pilanias, punhos. robe de
Para
distinguir;
;Um
produto farmacauchambre, sobretudo, suspensórios, sou»
eco anti-mic6tico
tiens, tailkurs, toucas e vestidos

nicoml ite*-

Tênno n9 573.549, de 10-1-1963
Formac S. A., Fornecedora de
Máquinas
Estado da Guanabara
Classe 7
Para distinguir: Máquinas de agricultara e horticultura e suas partes integrantes a saber: tratores agrícolas, sPbre
rodas, e seíbre esteiras, abridores de sua
cos, arados, máquinas capinadelras, má.
quinas ceifadeiras, máquinas agrícolas
debulhadoras. semeadeiras, 1214 9,1z1 ai
Classe 2
agrícolas vaporizadoras
Substâncias e preparaçõesi quimicas
usadas na agricultura, ti saber: adubos,
Termo n° 573.550, ed 10-1-1963
para fins agricolas, bactericidas, ceras
São Paulo
adubos artificiais , para o solo, álcalis
para enxertos. cianamide de cálcio
como adubo para o solo, defumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
a
Da horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar aniIndústria-Brasilebii
mais e plantas daninhas, extratos de
23
guassia para fins horricolas, fertilizan- Para distinguir:Classe
Tecidos estampados ou
tes para o solo. formicida; guano, insenão
tilugos, massas para enxertos, pastilhas
pa ra destruir insetos, Preparações para
Têrmo n° 573.551, de 10-1-1963
preservar o solo, preparações para des- Cerâmica Nassa Senhora da Piedade
truir insetos, hervas e plantas daniLimitada
nhas, sais para fins agricolas, sais para
•
São Paulo
fins horticolas, substâncias quiraicas
para destruir insetos, hervas e plantas Nossa Senhora da Piedade;
daninhas, venenos contra e vermina,
venenos para insetos c visgos
Loditstria Brasileira
rcztra lagartas
Classe 16
Para distinguir materiais para constru.
Termo a° 573.547, de 10-14963
Immuno S. A., Produtos Biologias ções e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
e Quimicos
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
Estada da Guanabara
colunas, caibros, caixilhos, colunas, dna
Classe 1
Tintas preparadas utilizadas na pinta- pas paa coberturas, edificações premo!.
ta. vernizes, tintas para calçados, 'es- dadas, estuque, estacas, esquadrias, formaltes, anilinas; corantes, absorventes. ros, gesso, frisos, grades, janelas, lameágua raz, preparados . para branquear e las de metal ladrilhos, láinbris, luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
bronzear, tintas para capotas de auto- construções
material contra frio e calor,
móveis, emolientes para remoção de
tintas aplicadas, composições para im- mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impermeabilizantes
permeabilizar tecidos e couros, tintas
as argamassas de cimento e cal hidráupara indústria texteis, álcool, alumiai° lica, pedregulho, placas para pavitnen.
em pó, giz para fins industriais, al- tação. peças ornamentais de cimento ou
avaiade, secantes, amua, corantes mi- gesso para tetos ,e paredes, parqueies,
nerais para uso nas indústrias, , anti- portas, portões, pisos, papel para forrar
detonantes, anti-incrustantes e desin- casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
crustantes e desincrustantes para caldei- de concreto, telhas, tacos, tubos de venras, arsênico, alcatrão, benzina, lanolitilação, vigamentos, veneziaans e
na. acetato de celulose. nitrato de povitrós
tãssio, nitrato de sódio, acetato de
Termo n° 573.552, de 10-1-1963
chumbo, acetato de cobre, acetato de
"Icaésa", Indüstria e Comércio de
pota.ssfo, acetato de amónia., acetato de
Artigos Elétricos S. A
sódio' e de potássio, ácidos orgânicos,
São Paulo
creosoto para uso nas indóstrias, papéis e preparações contra a ferrugem,
N ARRA INDUSTRIA CO1ÈROI0
produtos quimicos para impressão, cloDE ARTIGOS =TRIGOS S/A.
ro, alumen, antimônio, sulfato de 6a:Nome Comercial
sulfato de cobre cristais de sódio,
bicloretos de estanho, eter, glica gliTérmo n' 573.553, de 10-1-1963
cose, gomelina, hidrosulfitos, hidrato%
A. Melo Lobo
iodo, iodureto, iodico (ácidos), saio
Estado da Guanabara
,• inorgânicos e albumina

tov_ac

r E SiT

Tarmo n° 573.549, de 10-2-1963
1;zarmac S. A., Fornecedora de
Máquinas
Estado da Guanabara

C)[-r2lki11

á

i mat »
en

Classe 48
Para distinguir: UM desodorante para
as axilas
Termo st9 573.554, de 10-1-1963
Leo Indushat Ch1miche Farmacêutica,*
. S. .A.
.
Itália

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes a saber: tratores industriais,
F G AsCto°
de esteiras e de rodas, de tôdas as go.
tências, motos, tralleam, aemi-trailers, carClasse 3
rinhos de bagagens, carros para entregas, embarcações, reboque para trans- Para distinguir: Um produto químico»
portes de terra, triciclos, de sua !nas- farmacêutico
. , com propriedade antibió..
dose
- tida e comércio
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Termo n 573.555, de 10-1-1963
Paulo Soares
Estado da Guanabara

Termo n' 573.563, de 10-1-1963
Revertex Limited
Inglaterra

Alfaiate Mágico I,REVERTEX
Classe 33
Titulo
Termo n° - 573 .556, de 10-1-1963
José Elias de Barros Pacheco
- São Paulo

TETRANICOL
Indilstria Brasileira

Prorrogação
Classe 4
Para distinguir: Latex de borracha em
bruto ou, parcialmente preparado
Termo n" 573.564, de 10-1-1963
Nestlé S. A.
Suiça

Ha-Pa

Classe 3
Pára distinguir.: Unia especialidade farClasse 41
macêutica indicada a °tratamento dos
estados infecciosos em. geral
Para distinguir: Substâncias alimer4icias
e seus preparados, ingredientes, alimenTérino n"573.557 de 10-1-1963
- tos, essências alimentícias
Laboratórios Baldassarri S. A.
Termo n9 573.565, de 10-1-1963.
São Paulo
Nestié S. A.
Suiça

Til dtistria Brasileira

- -

FORTIFEX

• Classe 3
•
Cla;se 3
Para distinguir: Uma especialidade larmaca:Uca indicada no tratamento das Pará ditingur: Substâncias químicas
infecções causadas por germes sensíveis produtos e preparados para uso na mecheiro e na farmácia
a tetraciclina, ao clorafPnicol e à sulf adime toxina
Termo n° 573.566, de 10-1-1963
•
Martini Rossi.S. A. Indüstria e
Termo n° 573.558, de 10-1-1963
Comércio de Bebidas Ernesto- da Silva -Carneiro
São Paulo
Estado da Guanabara

Termo n° 573.569; de 10-1-1963
StewartMarner Catporatioa
Estados Unidos da América

Abril de 1963
Termo a* 573.575, de ,10-1-1963
Construtora Planalto Limitada
gstado da Guanabara

FLO-TORK
Classe 11
Para distinguir: Ferragens para cadeiras, e ferros para cadeiras para controlar os movimentos de inclinação de uma
cadeira
Termo n° 573.570, de 10-1-1963
Allan Canuto de Oliveira
Estado da Guanabara

Classe 16
Artigos da classe
ftn-

Aromada 0,4faào.
Marca
Termo a' 573.571, de 10-1-1963
Majer Meyer S. A., Indústrias
• Farmacêuticas
São Paulo

P20273
indústria pruzileiTi
Classe 41 _
Para distinguir: Um produto para ser
usado como complemento dietético

Termo nS' 573.576, de 10-1-1963
Imobiliária Esperança Limitada
• Estado da Guanabara

E,clifícto Melodia.
%..,lasse 33

Titulo
Têrmo n° 573.577, de 10-1-1963
Decorações Cativante Limitada
Estado da Guanabara

Cativante
ilndúst-' , Brasileira'

Classe 40
Armários, assentos,. balcões, bufeis,
banquetas, bancos. camas, cadeiras.
creado-mudos, cristaleiras, cotr hões de
i* untos- de copa e cosinha,
mola, coli_
cadeiras giratórias, dispensas dormitórios, etagers, escrivaninhas ,estantes.
guarda-roupas, guarda-comida, galerias,
'PRORROGAÇÃO
mesas, tnôveis para jardim mesinhas,
móveis para hall, móveis estofadoes,
Os 7 Primeiros Anos
penteadeiras, porta chapéus prateleiras,
sofás, sapateiras. salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços colchões,
do Nosso Bebê
caixas e móveis para aparelhos 'radiofônicos, moveis para terraço. sofá.s caClasse 32
Classe 2
mas, estrados de camas, acolchoados,
Para distinguir: Livros
Para
distinguir:
Adubos
químicos
para
porta-vasos, divans, almofadas, traagricultura _e horticultura
vesseiros, o:Sn:das e discotecas de
Termo a' 573.559, de 10-1-1963
madeiras
Amada!) Rossi 6 Cia.
Termo n° 573.572, de 10-1-1963
Rio Grande do Sul
Lab-Ciratório Torres S. A.
• Termo n° 573.578, de 10-1-1963
São Paulo
Decorações Cativante Limitada
'Prorrogação
Estado da Guanabara
Classe 34
Classes: 32 — 33 — 41 —42-43
Para distinguir: Alcatifas (tapetes), caPRORROGAÇÃO
Expressão de Propaganda
pachos, cortinas, estores, encerados, cobertas para degraus de escadas, . forros
Termo a° 573,567, de 10-1-1963
Classe 6
para tapetes de escadas, oleados para
Para distinguir: Máquinas e suas parMartini Ej Rossi S. A. Indüstria e
escadas, capachos de lá, peles de leotes integrantes
Comércio de Bebidas
prdo, linóleo, oleados para escadas, paSão Paulo
—
maaresio
roem
MA.
Termo n° 573.560, de 10-1-1963
redes e para soalhos, artigos de peles
Clame 32
111. Dokw
Amadeo Rossi . 6 Cia.
para soalhos, alcatifas de tapeçaria,
Para distinguir.: Jornais, revistas e puRio Grande do Sul
tapetes
blicações em geral, álbuns, programas
radiofônicos,
peças
teatrais
e
cinematoClasse
3
Classe 7
Terra° n° 573.579, de 10-1-1963
gráficas
Para distinguir: Máquinas e InstruamPara distinguir: Preparado para ser usa- Fornoteq, Representações, Comércio.
tos agricolas e suas partes integrantes
Importação Limitada
do na medicina e na farmácia
Termo n° 573.568, de 10-1-1963
Estado da Guanabara
Otto Berning 6 Co.
Termo n° 573.561. de 10-1-1963
Termo n° 573.574, de 10-1-1963
Alemanha
Atnadeo Rossi 6 Cia.
Construtora Planalto Limitada
Rio Grande do Sul
• Estado da Guanabara
Classe 50
Para distinguir: Imressos e cartazes
33
Classes: 1 — 8 ,...- 16
ra propaganda
Titulo
Termo n° 573.562, de 10-1-1963
Termo n° 573.580. de 10-1-1963
IA Union Agricola S. A.
Galvanica Madrid LimitadP
Espanha
Estad oda Guanabara
o
Prorrogação
mri”
MADRID 5,
.CHARTREUSE)
•
Classe 8
•
Para distinguir: Instrumentos de medir,
,INDUSTR1A
BRASILEORA
aparelhos fotográficos, lentes suplemen• Prorrogação
tares, filtros para luz, telemetros; foto.
Classe 42
,
Classe 50
telemetros, fotometros,. tripés, visores
Para distinguir.; !Andras
Artigos da classe
Nome Comercial

6

Termo n° 573.572, de 10-1-1963
Sociedade Algodoeira do Nordeste
Brasileiro S. A.
São Peado
Prorrogação

rOSFOLEX
Indústria Brasítelra

OSSI
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Termo n° 573.588, de 10-1-1963
Termo n9 573.581, de 10-1-1963
• Restaurante Gamarão Musical Ltda.' Jaytne Antunes Teixeira, "ArganIzação
Técnica de Engenharia
São Paulo
Santa Catarina
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Termo n° 573.596, de 10-1-1963
Valery Perfumes do Brasil S. A.
São Paulo

talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce. herva
¡mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite,
'condensado, leite em pó, iegimes em
• CAMARÃO MUSICAL
conserva, lentilhas, linguiça. :ouro; mas..
*G2'
.
11011
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, Macarrão, mas$NDUSTít A 'BRASILEIRA,
sa de tomate, mel ,a melado, mate, mas..
• Indústria Brasilein. - sas para mingaus, molhos moluscos,
Classe 41
mostrda, mortadela; nós moscada, noArtigos,da classe
Classe 48
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
Para
dis:inguir
artigos
de
toucador
e
\21 perfumarias em geral: Aimiscar. água pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
Termo n° 573.582, de 10-1-1963
Expresso Uberlandia Limitada
pudim. pickles, peixes, presuntos, pae4;-tçS2Iliel.ts0É‘\<4.‘
de beleza, água facial, água de lavanda, tês, e petit-ois pastilhas, pizzas pudins;
Santa Catarina
água de colônia, arminhos. água de
quina, água de rosas, água de altaze- queijos, rações balanceadas para aniClasses: o — 33
quina, água de rosas, água de altaze- mais, requeijões, sal, sagu sardinhas,
Titulo
mas, ainamia perfumada, liquida. ern pó. sanduiches, salsichas. salg ues sopas mia
em pedras, parabanho. brilhantinas. latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
Termo n° 573.590. de 10-1-1963
bandolinas, batonsi—
cosrnéticos para o trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha..
Madeireira Passo de Felicidade Limitada crayons, cremes para a peie, carta tis. rim, tremoços, tortas, tortas para ali.
Nome Comercial
Santa Catarina
cheiros çrn pastilhas. em tabletes em mento de animais e aves, to,rões, touci.
calho; vinagre
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
Teimo n° 573.583, de 10-1-1963
cremes
para
barbear,
cremes
dental,
Termo n" 573.599, de 10-1-1963
Arco Sinalização Rodoviária Limitada
.¡eiiilatórios. desodorantes issolVeates, Cia. de Estruturas Metálicas "CM''
Paraná
assinalas. extratos estojos da perfumes,
Minas Gerais
INDUSTRIA BRASILEIRA
arame para limpeza da pele, e para base
Classe
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
Para distinguir: Madeiras em bruto ou escóis/as para dentes. cabelo, roupas,
parcialmente preparadas
cílios e unhas, fixadores para o calo.
pestana, cílios e bigodes, titias oura
Termo n° 573.591, de 10-1-1963
o cabelo, glicerina perfumada para(uso
Nome Comercial
Serraria São Ione Limitada
de -toucador, grampos para o cabeio.
Classe 5
Paraná
geléia de petróleo perfumada tants Aço em bruto, aço preparado,
Termo n° 573.584, de 10-1-1963
ao
para
maquilagem.
lança-perfumes.
loColonizadora Sul-Bras Limitada
doce, aço para tipos, aço para molas,
ções,
iiquidos
dentitricios,
em
pasta,
em
Santa Catarina
sabão, em creme, em elixir e em pó. aço instrumental e rápido, especialmenliquidos para ondulação permanente. te trabalhados, bronze bronze de manVaras para unhas. Inclue. óleos para o em bruto ou parcialmente preparados,
cabelo, pasta e pós para dentes perfu- cimento metálico, cobalto em bruto ou
'Indústria Brasileira
mes, petróleo ara uso de toucador, parcialmente trabalhado, couraças, estaPastas e pó para as unhas. on-pons nho em bruto ou parcialmente trabaClasse 4
para pó de arroz, papéis perfumados uhado. ferro, ferro maleável, lâminas de
Para
distinguir:
Madeiras
em
bruto
ou
Nome Comercial
carminados, e com pó de arroz pentes. metal. latão em toalhas amalhas, magnéparcialmente preparadas
pomadas perfumadas para o embeleza- sio, metais estampados, niquel, ouro.
Têrmo n° 573.585, de 10-1-1963
mento da cutis. pon-pons. pó de papel de estanho platina, poeira de
Tarmo n° 573.592, de 10-1-1963
Industrial e Agrícola Rio Verde Ltda.
zinco, prata. soldas, tungstênio, zinco
arroz
Olaria Lobo Limitada
Santa Catarina
corrugado e zinco em !Olhas
Santa Catarina
Termo n° 573.597, de 10-1-1963
Industrial e Agrícola
Anhanbuera Comercial Exportadora e
Termo n° 573.600, de 10-1-1963
Cia. de Estruturas Metálicas "CM"Importadora Limitada
- Minas Gerais
Saio Paulo

g S e ria

'ÇeçP‘

5

#0t

Expresso
Ueberlandia Ltda.

Passo da Felicidade

Aic,o_ Sinalização
Rodoviária Ltda.

São Jorge

Colonizadora
Sul - Bras Ltda.

LOBO

RIO VERDE LTDA.
Nome Comercial -

Tann° n° . 573.586, de 10-1-1963
Malharia Juriti Liinitada
Santa Catarina

•

Malharia
Juriti Ltda.
Nome Corra:faial

Classe 21
Insígnia

Termo n° 573.593, de 10-1-1963
Paris Magazine Limitada
Santa Catarina

Térmo n' 573.598, de 10-1-1963
Ernesto Neugebauer S. A., Indústrias
Reunidas

Paris Magazine

Termo n° 573.587, de 10-1-1963
Auto Posto Sulfurosa Limitada
Santa Catarina

Auto Posto.
Sulfurosa Ltda.
•

Classe 36
Titulo
Ur:no n° 573.594, de 10-1-1963
Elmo Calçados Limitada
Minas Gerais

Nome Comercial

Serve - Calce

Taranta n° 573.589, de 10-1-1963
Industria e Comércio Pinheirinho S.A.
Santa Catarina

Classe 36
.Titulo

pa

on teeken o

Indústria Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Pasta mecânica do p1aro para o fabrico de papelão e similares

EIL

Indústria Brasileira
Classe 16
•
Para distinguir: Telhas, tijolos e similares

Termo n° 573.595, de 10-1-1963
Elmo Calçados Limitada
, Mias Gerais

Se Serve no Pé Serve no Preço
•

, Classe 36
Frase de Propaganda

Si UELO

Cia. de Estruturas
Metálicas «C M »
Nome Comercial
remo n° 573.601, de 10-1-1963
C. Mafra Imóveis
Minas Gera»;

indústria Brasileira
Rio Grande do Sul
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos.
Classe 32
açucar, alimentos para animais, amido. Para distinguir: Albuns, lnais, publiamendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, áveia,_avelas azeite, azei- cações em geral, programas radiofônitonas: banha, bacalhau, batatas, balas. cos programas televisionados, peças tes.
trais e cinematográficas, revistas
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão. :arcarão, canela
Têrtnt. ri," 573.602, de 10-1-1963
em pau e em pó. 'cacau carnes, chá,
C. • Mafra Imóveis
caramelos. choaolates. confeitos. cravo,
Minas Gerais
cereais. cominho. cretin de leite cremes
aliar aticios crovtg ns compotas, cart.
gira coalhadas, castanha cetiola condimentos para alimento:. colorantas,
chouriçosa.dende. doces, doces de frutas espinafre, essi..nclas alimentares. em..
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias favas, féculas, flocos, farelo, fermentos. fOão.
Classe 33
figos, frios, frutas secas, naturais e cris&nal de Propaganda •
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C. Mafra Imóveis
Minas Gerais

ilidústrizir.Brasii-ãéã
Classe 33
Insignia
.1n1•n•n•n.

• ,Tèrmo n° 573.604, de 10-1-1963
Victor Filenti
São Paulo
AMARELO OURO .
. 4

AG.

como adubo para o solo, defumadures,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
quassla para fins hortícolas, fertilizantes para o solo, formicida, guano, busefusos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir bsetos, preparações para
preservar o solo, preparações para iestrair insetos, hervas e plantas daninhas, sais para fins agrícolas. sais para
fins horticolas, substâncias químicas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra e verta:nas
venenos para insetos e vimos
contra lagartas
=

Tértno n° 573.608, de 10-1-1963
Benedito de Medeiros
Estado de-- Rio de aJneiro
Clases 46
Para distinguir: Cera para assoalhos e
móveis, saponáceos, velas de Cera, sabão comum, água sanitária, fósforos e
goma de amido
Tèrmo
573.609, de 1011963 A Musie;.1 S. A. Comércio e
Importação

\PRETO
Classe 42
Para distinguir: Morrão
Termo . n° 573.605, de 10-1-1963
Zulmar de . Souza Sicsú
Estado da Guanabara

F EZ
Indústria Brasileira
Classe 26
Para distinguir: Artefatos de madeira
Termo n° 573.606, de 10-1-1963
Pedro Eulloce
Estado da Guanabara

Estourinhõ
t,Inchistria Brasileira,
Classe 8
Para distinguir; Discos gravados
Têrmo n° 573.607, de 10-1-1963
!.
Benedito de Medeiros
Estado do Rio de ajneiro

rndustrie.

Abril de 1952.:.
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rirmo" n° 573.603, de 10-1-1963

e.•••

.

..~trr
Brasileira

Classe 2.,

Substâncias e preparações quimicas
usadas na agricultura, à saber: adubos,
adubos artificiais, para o solo, álcalis
para fins agrícolas, bactericidas, ceras
Para enxe rtas cittlaraide.., de cálcio

-

MUSICAI

Paraná
Liasses; 1 -- 8
9 •
Para distinguir: Aparelhos eletro-domésticos; máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e `cinematográficas; filmes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
musicais e suas partes integrantes;
téleviores
Título
Termo n° 573.610, de 10-1-1963
A Musical S. A. Comércio e
Importação
Paraná
Classes: 1 — 8 — 9
Para distinguir; Aparelhos eletro-domésticos; máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e cinematográficas; filmes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
musica53 e suas partes integrantes;
televiores
\—
Titulo
Termo n° 573.611, de 10-1-1963
A Musical S. A. Comércio é
Importação
Paraná
Classes: 1 — 8 — 9
Para distinguir: Aparelhos eletro-domés
ticos; máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e cinematográficas; Filmes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
musicais e- suas partes integrantes;
televiores
Titulo
Terno n° 573.612, de 10-1-1963
A Musica/ S. A. Comércio e
Importação
Paraná
Classes: 1 — 8
9
Para distinguir: Aparelhos eletro-domésticos; máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e cinematbgráficas: kittICS virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
mús.:cais e- suas partes integrantes;
.1 .1:t 1.1
televiores
t..:

Termo a* 573.613, de 10-1-1963
A Musical S. A. Comércio e
Importação
Paraná
Classes: 1 — 8 — 9
Para distinguir: Aparelhos eletro-domésticos; máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e cinematográficas; filmes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
musicais e suas partes integrantes;
televiores
Titulo
Termo n° 573.614, d ela-1-1963
• A Musical S. A. Comércio e
Importação
Paranâ
Classes: 1 — 8 — 9
Para distinguir; Aparelhos eletro-donsesticos; máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e cinematográficas; filmes virgens, falados e revelados; discos 'gravados; instrumentos
musicais e suas partes intecass~
televiores
Titulo
Termo n° 573.615, de 10-1-1963
A Musical S. A. Comércio e
Importação
Paraná
,.:lasses: 1 — 8 — 9
Para distinguir: Aparelhos eletro-domésticos; máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e cinematográficas; filmes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
musicais e suas partes integrantes;
te/eviores
Titulo
"Termo a° 573.616, de 10.1-1963
A Musical S. A. Comércio e
- Importação
Paraná
Classes: •1 — 8
9
Para distinguir: Aparelhoieletro-clomés.
ticos; máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e cinematográficas; filmes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
musicais e suas partes integrantes;
televiores
Titulo
Termo n° 573.617, de 10-1-1963
A Musical S. A. Comércio e
Importação
Paraná
Classes: 1 — 8 — 9
Para distinguir: Aparelhos eletro-domésticoss máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e cinematográficas; Silmes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
musicais e suas partes integrantes;
tekvlores
Titulo
Termo n° 573'.6618, de 10-1-1963
A Musical S. A. Comércio e
Importação
Paraná
Classes: 1
8
9
Para distinguir: Aparelhos eletro-domésticos; máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e cinenintográficas; filmes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
musicais e suas peites integrantes;
televiores
ri

Tunio'-

Termo .n° 573.619; de 10-1-1963
A Musical S. A. Comércio e
Importação
•
Paraná
Classes: 1 — 8
9Para distinguir: Aparelhos eletro-domés.
ticos; máquinas falantes, rádios, gravas
dores; máquinas fotcgráficas e cinematográficas; filmes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
musicais e suas partes" Integrantes;
televiores
Titulo
Térmo n° 573.620, de 10.1-1963
A Musical S. A. Comércio e
Importação
Paraná*
Classes: 1 — 8
9
Para distinguir: Aparelhos eletro-domésticos; máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e cinematográficas; 'limes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
musicais e suas partes integrantes;
televiores
Titulo
rermo n° 573.621, de 10-1-1963
A Musical S. A. Comércio e
Importação
Paraná
• Classes: 1 — 8
9
Para distinguir; Aparelhos eletro-domés.
ticos; máquinas falantes, rádios, gravadores; máquinas fotcgráficas e cinematográficas: filmes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrurnentofi
musicais e suas partes integrantes;
televiores
Titulo
Termo n9 573.622, de 10-1-1963
A Musical S. A. Comércio e
Importação
Paraná
8
9
Classes: 1
Para distinguir: Aparelhos e1etro-doíp2tticos; máquinas falantes, rádios, gravas
dores; máquinas fotcgráficas e cinematográficas; filmes virgens, falados e revelados; discos gravados; instrumentos
musicais e suas partes integrantes:
,
televiores
Titulo
Tèrmo n° 573.623, de 10-1-1963
• Comercial e Distribuidora de Gáz
"Paranaguá" Limitada
Paraná

Comercialre
2.~

Distribuidora de GiÉ
Paranagu0
Classes: 8 — 47
Titulo
Termo n° 573.624, de 10-14963
Produtos Elétricos Parais.* Limitada
Paraná

Proelitos Elétriõõs
;Parantsi
-'

-

Classe 8
Título
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Termo n° 573.625, de 10-1-1963
indústria de Compensados "São Luiz"
Limitada
s
Paraná

remo n° 573.632, de 11-1-1963
Administradora e Comercial Pawa
Limitada
São Paulo

PAU

ind. Brasileira'

tiodústria

Compensados;
Sãojrolliz!
Tênio n% 573.626, de 101-1963
Walter Wunderlich
Paraná

P. A. P. Placas
Artisticas

Paraná

Classes: 8 •-• II — 50
Titülo
Termo n° 573.627, de 10-1-1963
Braawagen Peças e Acessórios Limitada
Paraná

BraSwage.n Peças

'4-"AceSsários
Classes: 11 — 21
Titulo
Tarmo n° 573.628, de 10-1-1963
T/resoles Rio Negro Limitada
lpssraná

(I:yresoles Rio Negro
Classes :-33
Titulo

39 •

- Taram n° 573.629. de 10-1-1963
Car-Industrial Elétrica S. A.
Estado da Guauabara

CAR-INDUSTRIAL
ELÉTRICAS.
Nome Comercial
Tèrmo n° 573.630, de 10-1-1963
Ca r-Industrial Elétrica S. A.
flatado da Guanabara

Para distinguir: Argila, areia, batentes,
calhas, cimento, cal, caibros, colunas.
estuque, estacas, forros, grades, gesso,
lajes, lajeotas, manilhas, mosaicos, pedregulhos, placas para pavimentaçoã,
peças ornamentais de cimento ou gesso
para . tetos e paredes, tijolos, tubos de
concreto, telhas, tacos e vítrós
Termo n° 573.633, de 11-1-1963
Riberfil Indústria e Comércio cie Condutores Eletricos Limitada
São Paulo

RIBERYIL
Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Aspiradores de pó apa.
relliosrelhos de gravação, aparelhos de
ar refrigerado: aquecedores, abai-jours,
alto-lalaates, antenas, balanças, batedeiras, bobinas, binóculos, bules elétri.
cos. chuveiros, coqueteleiras, aparelhos
de comunicação interna. campainhas elétricas, condensadores, chaves elétricas.
comuladores, aparelhos ciriesnatografa
cos. chassis, aparelhos de corarôle de
som, chaves de tornada, discos,- diais.
enceradeiras expremedores eletricista es.
tufas, esterilizaciores. fogões, fornos e
fogareiros elétricos, aparelhos fotográ.
ticos, ferros elétricos, fervedores. fornos elétricos, fusíveis. filmes revelados.
aparelhos de freqüência modulada, fonógrafos. geladeiras. garrafas térmicas
interruptores. Isoladores. aparelhos de
interccsnunicação, liquidificadores. Mondas. aparelhos de luz fluorescentes.
lustres, lentes, máquinas de cortar e
mapas carne e legumes, máquinas fotográficas e cinematográficas, mostrados
res, microfones, óculos, pick-ups panelas elétricas, pilhas, plugs, resiste:Is
cias, aparelhos de refrigéração rádios.
refletores, aparelhos receptores de som.
sorveteiras, Baseais de alarme tomadas
de corrente, aparelhos de televisão.
aparelhos para telégrafos sem fio.
aparelhos transmissores de som. troca
, discos, ventiladores e válvulas
Urino n° 573.634, de 11-1-1963
Vidraçaria Boreal Limitada
São Paulo

BOREAL
ind. 'Braail aira
Classe 50 Para distinguir: Imprsesos

:INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Marca
Tarai° n° 573.631, de 10-1-1963
Nntonio Herrera Filho
Estado da Guanabara
Prorrogação

Termo n° 573.635, de 11-1-1963
Gruçá, Deposito de Materiais Para
Construções Limitada
São Paulo

cum/

Ind.. Brasileira

aaasse 16
Para distinguir: — Os seguintes materiais para construções e decorações:
PRORROGACÃO
Produtos de base "asfáltico, material
Isolante contra frio e calor, tijolos.
produtos para tornar impermeabillzantes
as argamassas de cimento e cal bldrau-.
Uca, tubos para concreto, 'argila, areia.
pedregulho, gesso, estuque. chapas isolantes, placas para pavimentação, telhas. estacas, cal. telas de metal perta
Classe 32
Para distinguir: Uma revista (publica- construções, postes de cencreto, cimento, peças ornamentais de cimento oU
ção impressa)

gesso para tetos e paredes, lamelas de
metal. madeiras para construabes, soleiras para portas, vigamentos e caibros.
caixilhos, tacos, parqueies, venezianas.
'anelas. batentes, colunas, balatastres.
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas,
forros, lambris. frisos, portas, passbes.
grades, esquadrias, calhas, talam de
ventilação, luvas de junção. chapas
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas, grades ou telas de arame
para forros ou armações para
construções

de som, bebedouros de água refrigerados, balcões frigorificos, balanças, bar..
beadores détricos, condicionadores de
ou automáticos de voltagem, exaustores, extintores de incêndio, estufas, fogões à lenha, à gás, elétricos ou a
querozene, gravadores de som e de listagens, isqueiros, irradiadores de i•ici ou
calor, lavadoras de pratos e talheres,
lavadoras de roupas, máquinas de lavar roupas, máquinas de secar e passar
roupas, microfones, refrigeradores domésticos, comerciais e industriais resistências elétricas„., resfriadores, relaya
Tétano n° 573 .636, de 11-1-19ti3
I
Industrias Eletrônicas Syller Limitada (reles), reguladcires de voltagem, refrigeradores a compressão e absorção,
São Paulo
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem, termostatos, torneiras de
compressão, ventiladores elétricos domésticos, comerciais e industrias
Classe 50
Para distinguir: Impressos
Termo n.° 573.645, de 11s1-63
DecoraçõessArt-Screen Ltda.
Tèrmo n° 573.637, de 11-1-1963
São Paulo
Comercial Importadora Antornar Ltda,
São Paulo
—
,111TOMLR

•

SUMA
Ind.. Bras:1101ra

Ind. Brasileira

SCPSEN
Ind. Brasileira

Classe 41
Para distinguir: Arroz, feijão, batata,

Classe 50
Decorações eia frascos de vidros

Tarmos as. 573.638 e 573.639, de
11-1-63
Orgnnização Cosnercial Osasco Ltda.
São Paulo

Termo n.9 573.646, de 11-1-63
Armando Michel Gabrie l Cury
Saia Paulo

Q. ARROZ

Ind.. Brasileira

knOL DE OURO

Classe 46
Classe 25 .
Troféus esportivas
Sabá. , comum
Classe 41
Tarmo n° 573.647. de 11-1-1963
Arroz, feijão, barata, cabola, alho, milho, farinha, farinhas alimentícias de Dancar — Companhia de Investimentos
Limitada
cereais e fubá..
São Paulo
573.6'12, de 11.1-63
Termo
Bons Cambar
São Paulo

I

DANEM.

Ind. Brasileira

DANCAR

ND BRASILEIRA
36
Para distinguir: Aventais, blusas. blusões, boinas, botas, babadouros. casacos, coletes, capas, abales, cachecol&
Classe 50
calçados, chapéus, cintas, combinações, Para distinguir- Impressos em geral .
corpinhos. calças, calções, camisas caTann° u° 573.648, de 11-1-1963
misetas, camisolas, cuelas. ceroulas calças de senho' e de crianças. cola:anhos, Confecções de Roupas Marinilde Ltda.
São Paulo
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, lecittes,
mantós, meias, maillots, mantas. man.
drião, malhas, paletós, palas. penh•sar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, souIND. BRASILEIRA
tiens, tallleurs, toucas e vestidos

AARINILDE

Termo n.* 573.643, de 11.1-63
Antenor Pinto da - Silva
São Paul

TOESt

TIVB0
Braatloirà

Classe 32
Programas radiofônicos, programas de
televisão e revistas

LI

Classe 36
Artigos da classe
Termo n° 573.649, de 11-1-1963
Serralheria Artictica e Linear Maço
• Limitada
Sag Paulo

Tèrrno n.° 573.644, de 11-1-63
Lojas Ciabra S. A.
São Paulo _

CIOU g
Ind. Braat.LeJ.4
Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado e condielodos, aparelhOs fotográficos,- acendedores automáticos, aparelhos deterilis
radares, alto falantes e amplificadores

,
Classe 11
Artigos da classe

<,
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Termo a* 573.657, de 1111-1963
•Confecções Okret-Sport Linrada
São Paulo
Classe 36
1 Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: AgasalbOs,
aventais, alpercatas. anáguas, dlusa&
botas, botinas, blusões, boinas, babadoures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, cliales,
cachecol& calcados, chapéus, 'cintos
cintas, cOmbinações, corpinhos, ca.ças
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 36
ças, camisas, camisolas, camisetas, cueArtigos da classe
cas, ceroulas, colarinhos, cueiros; saias,
• Termo 319 573.651, de 11-1-1963
casacos, chinelos. dominós, echarpes;
De Vilbiss S. A., Indústria e Comércio fantasias, fardas para militarese coleTérmo n° 573.650, de 11-1-1963
Confecções Prosper Limitada
São Paulo

PROSPER
[IND. BRASILEIRA
São Paulo

çíais, fraldas, galochas. gravatas, gorros, logos de 'ingeria, lagu' tas: leques;
luvas ligas. lenços, mamãs, meias,
mamãs mantas. ut mdrião, mantilhas: paDeVILBISS
letós. palas. penlala palores. pelerinas
twidetria Brasileira
pengas. pouches, polainas, pijamas: punhos. perneiras. qu.n3onos, regalos,
Classe 6
Pata distinguir: Máquinas para abanar, robe de chambre. roupão. sobretudos
acionar, agitar, ajustar, aquecer, aspirar, suspensórios, saídas de banho, sandálias, cortar árvores, para espalhar, para casweaters, shorts, sungas stolas, soubater, bombear, comprimir„ cortar, cos- tiens,. slacks, tales. toucas, turbantes;
pinar, máquinas combinadas para seturar, descascar, distribuir, elevar, filternos, uniformes e vestidos
mear e culturar. -de desbanar, para eutrar, lavar, misturar, purificar, refrigesuar, máquinas e moinhos para forra.
rar, separar, serrar, torrar, e ventilar
Têrmo n° 573.658, de 11-1-1963
' cadoras, ordenad.,máquinas tos
inclusive motores
Empreendimentos Ciai — Administra- gens,
raladores mecânicos. rocoLcánicos,
rua
ção, Agricultura, Indústria e Comércio los compressores para a agricultura,
•Térmcins 573.652, de 11-1-1963
Limitada
sacbadeiras, seraeadeiaas, gegadetras,
De Vilbiss S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
socadores de tenra. tosadores de graS'áo Paulo
!5
Classe 8
ma, tratores agázolas. válvulas para
O1 A L
máquinas agrícolas
Pjlra distinguir: Revólveres pára pinPS;o Paul 0.-capl t
tura
Termo n° 573.662, de 11-1-1963
Leardi Automóveis Limitada
Têrmo a* 573.653, de 11-1-1963
'
aaste
33
São Paulo
Madeireira Bandeirante S. A.
Para distinguir: Empreendimentos, agriSão Paulo
cultura e administração
L

'

arrancadores mecânicos para egirícultura. batedeiras para cereais, bambas
para adubar, ceifadelras, carpideiras,
ceifados para affoz, charruas para agriculutura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradares, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para maquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhas,
garras para arado, grades de discos
ou dentes.—máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, mágulosa vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perSuradoras para a agricultura,. máquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha. para colher
algodão, para colhei cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de

BANDEIRANTE
Industrie. Brasileira

.,

LEARDI

Tarmo n° 573.659, de 11-1963
Comerciai e Agrícola Caparaõ Limitada
São Paulo

Classe 4
rara distinguir; Madeira

APARAC,

Classe 16
Termo n° 573.654. de 11-1-1963
-Empreendimentos Torqua, Administra- Para distinguir: — Os seguintes mate
ção, Agricultura, Indústria -e Comércio riais para construções e decorações.
Limitada
Produtos de baSe astúltico. material
'colante contra frio e calar tijolos.
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidrau
ir o ia Q. 13 A
lica. tubos para concreto, argila, areia
pedregulho. gesso. estuque. chapas isca
Paulo—Capital
4
eio
!antes,' placas para pavimentação, teClasse 33
lhas, estacas. cal telas de metal perto
Para distinguir: Empreendimentos, ad- construções, postes de concreto, cimenministração e agricultura
to, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e" paredes. lamelas de
Têrmo n° 573.655, de 11-1-1963
metal, madeiras para construções, solei'Incaper S. A.. Inchistri ae Comércio ras nara portas, vigamentos e taibros,
de Embalagens.;
cais:anos. tacos. p arquetes„ venezianas.
São Paulo
janelas, batentes, colunas, bataustres,
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas.
forros, lambris, frisos, portas. portões,
INCAPEL

13rael1eirr.

Classe 21
Artigos da classe
Térmo n° 573.663. de 11-1-1963
Luiz Celeste
SSto Paulo

j/ÉWízozwd---,

•

:alasses: 41 — 42
Para distinguir: Restaurante
remo n° 573.664. de 11-1-1963
Luiz Celeste
São Paulo
GASTRONOMOS

Ina. BTaaileire.
Classe - 41 -

Abril de

1

Termo el• 573.667, de /14,1963
Sebastian° Marsaía
São Paulo

ITALMOVEIS
Classe 40
Titulo
Têrmo n° 573.668, -de 11-.1-19631
Indústria e Comércio
Lustres Limitada
São Paulo

4

IUM1-CLAIR
(IND. BRASILEIRA
Clisne 14
Para distinguir: Lustres em geral

Termo a' 573.669, de 11 - 1 - 1963
- João Najar
São Paulo

1\1 A ei
Classe 41
Para distinguir; Frutas em gera/
/ Termo n° 573.670, de 11-1-1963 •
"Fanac n, Fábrica Nacional de Cruzeta!!

Limitada
São Paulo

41

*Mexe - Wenn mczonatan ergrans bat.
Nome Comercial
Têm] on° 573.671, de 11-1-1963 a
'Fama", Fábrica Nacional de Cruzetajl
Limitada
São Paulo

• "FANAC"
Industria brasileira
Classe 50
Pará distinguir; O timbre da fiz-ma, e
ser usado em papeis de carta, papeis de
oficio, memoranduns, faturas, avisos, eis.
velopes, cartões comerciais e de visitand
apolices, ações, debentures, chcaues, lea
tras de cambio, notas .promissorias,
plicatas, cheques, e demais documentos
usados ou adotados pela requerente
Termo n° 573.672, de 11-1-1963

"Fanac"; Fábrica Nacional de Cruzetas!
Limitada
•
São Paulo
Classe 21
•
Para distinguir: Vektdos e suas aliei
Integrantes, a saber: Aeronaves, aeroa»
tatos, aeroplanos, alavâncas de freios,
amortecedores, ambulâncias, andor
r: h a s, assentos de veículos, aviões, au-

l-ara distinguir: Pizzas e refeições
grades, esquadrias, calhas, tubos de
tomóveis, baiões, barcos, bicicletas, •
ventilação, luvas de junção. chapas
Tênia° n• 573.665, de 11-1-1963 e barras de freios, barras de tração, bra•
para coberturas. ' corrimão, estruturas "Eletropol" .— Engenharia Inchlstria
cadeiras de caixas, braçadeiras de eixo,
Classe 38
Comércio Limitada
metálicas, grades ou telas de arame
braçadeiras de molas, braços de vet.
São
Pauto
para
forros
ou
armações
para
cuba; charretes. carros de bagagem,
Para distinguir: Embalagens de papel
construções
carretas, carretas de artilharia, carda
e papelão (cartolina)
r BIZTROPOD
nhos de mão, carrinhas para pedreiros,
Térmo no 573.660. de 11-1-1963
1963
1
de
11
573.656.
s
Térrao n
Braoileixa
carros pa"ra carga, carros para estrada
e
Agrícola
Comercial
Capara6 Limitada
ainistrar
Pud
,,.Empreendimentos Helpas

• Indústria Brael.)eira.\

ção, Agricultura. Indústria e Cornérelõ
Limitada
• São Paulo

UELP A.
çgao Paulo;-Cavitall '
-Classe 33
Nine distinguir: Administração, agelCultura e easpreetsdhaattaa

de ferro carros, caminhões, carrocerlas,
carroças, carruagens carros tanques, ca•
Para distinguir; Fornos industriais mionetes, chassis, carburadores, chapas
Têrrno n° 573.661, de 11-1-1963
de cabeçalho de veiculos, chapas cirComercial e Agrícola Capara6 Limitada
culares de veículos, charneiraa coches,
Têrcao a' 573.666, de '11-1-1963
Bruxa Vermelha Limitada
São Paulo
conexões de tope de veículos, cubos pas
Classe 7
ra propulsores, cubos; desligadores;
São Paulo
Máquinas e uten.s,lios para serem usaxos de ,hélices, eixos de locomotivas, dr
BRUXA Irzineuuk
dos exclusivamente na agricultura e
• xos -de veículos, embarcações, elevada
lioríiulturi a saber:' arados, abridores/
res. engates de borracha, engates de ter.
de 'nicas, adábadetras, ancinhos medi- k
classe--33.
ro,,, estribos para carruagens, estrjbel
tuim; e erspilhadocei combinados, - •
Titulo , - •
.Velculos; freios automáticos, freios.A314114
São Paulo
Nome Comercial

Classe 6

Sexta-leira 20
máticos, freios para estrada de ferro.
ferro de paralama; galeras; hastes de
:Veículos, hélices; iates, injetores de locomotivas; jogos de engrenagens,
gos de rodas, jogos de rodas para transporte de toras; lanchas, tanchões, liteiras, locomotivas; molas de borracha para carros, molas de veículos, motocicletas, motociclos, monociclos; navios:
ônibus; painéis de armação de veiculos,
para-choques, para-lamas, pontões reboque; reboque para transporte, rebocadores, rodas para veiculas; saveiros;
tambores de freios tenders, saburu, tirantes de carros, tratores troles trenós,
triciclos, trucks de locomotivas; vagões,
vapores, velocípedes

DIARIO-ÕFICIAL (Seção III)
navalhas para barbear, puas, pás, picaretas, pregos, picões, 'ponteiras, parafusos, porcas, pratos, porta-gelo, portapao, porta-joias, porta-frios, paliteiros,
podões. porta-chaves, potes, protetores
para calçados, porta-copos, peças para
amortecedores de choques, peças para
caixa de direção, peças . para bielas.
peças para barra de tensão, pinos
excntricos para veiculoa (pivô), peças
para mecanismo e partida. aças para
ponta de eixo dianteiro, panelas, portatoalhas, postes de metal, pinos pinos
de direção, pinos de molas, parafusos.
pernos trincos, .tubos para endanamentoa, terminais para barri\ de tensão,
verrumas, válvulas sanitárias pára das.
carga automáticas nas sentilhas. casos,
embalagens de metal

Abril de 1963 ,1421

dros de aço, esquadros de agrimensor, como aparelhos e equipamentos usados
extintores de incêndios, aparelhos para em automSireis, caminhões, aviõqs, moa
expremer. frutas e legumes, aparelhos
tocicletas, barcos e navios
estereoscópios, escalas, 'indicadores de
Tarrno n° 573.675, de 11-1-1963
maré, eletrõmetros de quadrantes, as.
pectroscópios, aparelhos de contrôle e "Fanac", 'Fabrica Nacional de Cruzetas
medida, exaustores, estojos para filtros
Limitada •
com torneiras, aparelhos eletrônicor "em
São Paulo
geral, equipamentos eletrônicos e rádioClasse 6
técnicos, fogões, 'ornas e fogareiros elé- Motores ektricos, terminal. Mineiro co
tricos. faróis, faroletes, fios para ele- motor de partida, terminal âncora do
tricidade, fios terra, aparelhos fotográ- eixo do benelrx, dínamos elétricos, coleficos, ferros elétricos de engomar e pas- tores de arranco, aros, carburadores,
sor, ferros Cbenuns a carvão, ferros elétricos para sodar, fervedores, filáveis, correntes de distribuição, coroas, carfilmes revelados, fôrmas eléticas, filio: buradores, caixas de câmbio, engrenade óleos para motores, aparelhos de gens, embreagem, juntas universais,
treqüéncia modulada, máquinas fotográ- partidas, pistões, freios, Caixa de ia-ficas, filmes rígidos, fonógrafos, fitas dançar caixa de movimento central, co- -Térnio n s '573.673, de 11-1-1963
métricas, instrumentos físicos, focaliza- lares ele esferas para direção e movi"Fanac", Fábrica Nacional de Cruzetas
dores para câmaras fotográficas. gela- mento central,' engrenagem para moTêrtno n° 573.674, de 11-1-1963
Limitada
"Fanac", Fábrica Nacional de Cruzetas deiras, farrafas térmicas, geradores aa- vimento central, inhões livres dentadas
São Paulo
tomáticos, geradores estáticos e eletrô- para cabos, rolamentos, carburadores,
Limitada
Classe 11
nicos
de alta freqüência, que fundou:mi pinhões; macacos, alavanca para susPara distinguir: Ferragens e ter amen
São Paulo
corn a— válvulas para aquecimento por pender veiculos, gatilho de partida' de
an outras classes: acessor.os mira
dielétrico e indução, fitas magnéticas funcionamento de engrenagem de vedasClasse 8
culos, alicates, alicates cortantes. anca
aparelhos para gás engarrafado e aoa. cidade do veículo, engrenagem para
nhos, alavancas, arrebites, arruelas: argolas, aldravas, armações de metal. Para distinguir: Artigos e ap'areinos dê. relhos de inversão, heliográfos. hidra, saio e manivelas, alimentador para sat.
abridores de latas, arames liaos e far- triros e eletrônicos para autemóveis;• metros, holotaasss para automóveis in- buradores, anéis de pistão, anéis de ;cfspados, aparelhos de chá e café, assa- e artigos para instalações elétricas e terruptores, isoladores, impressores, apa. feras, para rolamentos, anéis de óleos,
deiras, açucareiros. dmotolias arpões. aspiradores de . pó, aquecedores. abas- relhos de intercomunicação. indicadares anéis, auto lubrifleadores, agulhas
arpões 'de carregar, arcos de serra; jours, alto-falantes, antenas, acumulado- s'a niveis, imans permanentes para rã• regulagem do carburador, buchas, 'biirbrocas, bigornas. baixelas. bandejas. res amplificadores, anemômetros atnpe. sio& aparelhos de gás neon. g: avado- rinhos e insuflatiores do ar, bombas lubacias, baldes, "bombonieres; bridões rômetros, assadeiras elétricas adaptado- minas impressora , fotográficas. mo- brificadores, bombas de articulação 'de
para animais, ules. bebedoures, bolas res de microscópios, agulhas . para icnó- tantas elétricos, instrutnentos matemáti. combustivel para motores, blocos A e
de aço. colheres para pedreiros. cadea- grafos, aquecedores de ambiente, apa- cos e didáticos. instrumenm lisicos, iso- motores, bielas, Mandris, cabeçotes, cidos, correntes, cabides. caixas de meta! relhos e instrumentos didáticos; instru- ladores de corrente , instrumentos de lindros, comutadores. culatra de cilinpara portões, chaves, cremones: anzóis, mentos de precisão; instrumentos cien- calcular, instrumentos náuticos, instru- dro do motor, caixas de lubrificaçao,
arcos de pua, chaves de parafusos. ca- tíficos; acendedores, acendedores dê- mentos para medida e contróle para compressores, condensadores, cremalheilota-s, conexões para encanam' casos. triaos, acumuladores elétricos, apitos, mecânicos, intermediário para Limes, ras, - cruzetas, dispsiotvo de arranque.
caixas de metal, chaves de tenda cha- ótica; instalações elétricas e artigos elé- lâmpadas, lunetas liquidificadored lu- dinamos, dispositivi para ignição dêves inglêsas, cabeções. canecas, copos, tricos e eletrônicos em geral: aparelhos pas, lampeões, lustres, 'lentes, aparelhos trica para motores, engrenagens, encacbepots, centros de mesa, coquetelei- Óticas formando diversos aparelhos de .0.uninosos, aparelhos de 'uz (tumesceste grenagens de cremalheiras, eixos, emras. caixas para acondicionamento de hidráulicas; conjuntos de peças óticas iimpac'ores de para-brisas, ¡antera 3S bolos, fusos, geradores, lubrificadores
alimentos, caldeirões. caçarolas. chalei- aparélhos e- acessórios de rádios: apa- portáteis e lanteria , de mão, tra- centrífugos, motores. motores de comras, cafeteiras, conchas. cuscuzeiros; reihos de contrõle e medida, aparelhos ze ras para veicules, alcroscaains,
bastão, mancais, 'mancais de roletas,
coadores, colheres. cavadeiras. canos de de expurgo de contrôle e medida, apare- crécnetro, mane:metros. crionóculoa cnos. rnacados de rosca, magnetos para motolhos
de
expurgo
utilizado
na
limpeza
e
tradores de rádio.. microfones, medido.
escape de metal, catracas, corta arames.
desinfecção de sentinas, mictórios e res de róscas, medidores de' .ntervalos, res, mecanismo impulsionador de difecadinhos. carretilhas, cabos de metal, outros ocais. aparehos de lgações para aparelhos para medição miras de qual- rencial, pistão, pinhões, redutores, rochuveiros comuns. crivos, cruzetas. cur- ligações para banheiros, aparelhos de quer graduação. massaricos, norm6gra- das, dentadas, segmentos do pistão, sevas, curvas de reforço. calibradores, ar refrigerado, aparehos de ar condi- tos, níveis de ferro,
níveis d'água para paradores de graxa, transformadores,
canos, canos, chaves de boca, chaminés cionado, aparebos de ata tensão. apare.
caldeiras,
óculos.
instrumentos
óticos de virabrequins, separadores, velas , de
de metal, canivetes. distintivos descanhidráulicos e
observação
e
-medida
aparelhos
de on- ignição„ volantes. Sreios,
boa
automáticos
para
descarga
de
água,
so para talheres, dobradiças enxadas, aparehos de aartne, aparehos de aque- dulação permanente.' objeitva para asn. freios de ar para saeiculos. carburadoesferas, engates, esguichos, enfeites para cimento central, aparelhos de aproxi- pliadores. misturadores para banheiros, res, anéis de segmento, bombas para
arreios e enfeites para automóveis.
mação, aparelhos para arqueaçâo de
de carros, para-raios. plugs. pa- óleos, cruzetas. câmbio, cárter de emtribos, espumadeiras, xtenseses enxadi- volumes, balanças. batedeiras, bated a i- painéis
nelas elétricas, panelas de pressão. pis- breagem, cárter do motor, comutadores,
nhas. enxós, esporas, engrenagens: bo- ras para refrescos, batedeiras para SI tolas de pintura, .pick-ups. pilhas sêcas culatra do cilindro - do motor, caixa
tôes de metal folhas de metal que eu quidos e massas, binóculos, bules aletria elétricas,
de lubrificação
prumos, pantógrafo& pai-acnevolve as molas e protege contra o po cos. businas, baterias, baterias elétrisas.
tro&
pantômetros
pirômetros.
instaa.
Térmo n° 573.676. de 11-1-1963
e ferrugem, folhas de metal que pro- barómetros, bússolas, bobinas, benja- mentos de precisão, p eriscópios. piojetege as molas contra o pó e ferrugem, mins, balcões frigoríficos, aparelhos toses cinematográficos, Giz São Paulo e' Brasil Limitada
pince-nez. a p aSão Paulo
formões, ferros de cortar capim. ferro- para bordar, aparelhos para banho. de relhos de refrigeração, refrigeradores,
lhos, tacas, tacões, fechaduras. funis: ar quente, chuveiros cénicos. coquete. réguas de aço, rádios, refletores, reatoGIZ SIO PAZIC
fôrmas para doces, e bolos frigideiras, eiras, campainhas eétricas, chaves eiê.. res, relays. receptores, regadores auto-E
BRASIL
fruteiras, fivelas e fechos oara malas tricas, chaves automáticas, chaves para niáticos, relógios, relógios de ponto e
Ind. Braad.leirs
e pastas, freios (para animais), terra- antenas, e fios terra, bobinas para de vigia, redutores, resistências elétricas.
•.
gens para aparelhos de bidês. ferradu- rádio e televisores, chaves de alavancas registros para água, registros para caClasse 17
ras para animais, frisos, fôrmas ferra- chaves de tomadas, comutadores ca f e- nais e comportas, receptores de sons.
Para distinguir: Gize em geral
gens para tetos de cabine'de caminhões, teiras elétricas, compassos, cansaras fri- reatores para luz fluorescente. reostatos,
foices, fechos de segurança para por: gorificas, militas de descarga oara va- registros para vapor, registros paa bidê,
Têszno n° 573.677, de 11-1-1963
tas e janelas, enxadões, guarnições sos sanitários, aparelhos para cortar para banheiros, aparelhos bebedouros.
Confecções Detex Limitada
de metal, grelhas. garfos, ganchos para pães cafeteiras automáticas, cântaras para lavatórios e para . pias, secadores
São Paulo
quadros. grampos para emendas de fotográficas e cinematográficas. chassis para cabelos, potenciannetros sorveteicorreias. guarnições de metal para má- condensadores, castiçais, considisadores ras, sincronizadores, sextantes. selecioDETEX
quinas, guarnições de metal para ba- para vapor, colimadores, apareSioa cor- naclores, sifões. sereias de alarme, opa.
L. Ind. Brasileira
nheiros e bidés, grosas. grampos para tadores de frios, cabos e condutores elé- relhos para soldar soquetes, sinaleiros,
andaimes, jarras, limas, lâminas para tricos. contadores de rotaçâc. caixas reguladores automáticos ou -nãos- apare.
barbear, licoreiros, latas de lixo, letras para revelação de papéis moltacíráticos, lhos . de televisão. teleaplas, telêmetros.
ClasSe 23
e náraeros de metal, limatões leiteiras, cântaras ampliadoras, compresscaes má sanadas. telescópios, teodolitos tuna Para distinguir: Tecidos de algodão,
ladrões e espalhadores para mictórios. manas cinematográficas. Insmutuentos grafos. termômetros, tomadas de cor. brim, casemira, juta, lã, linho, raion,
levantador para vidros de caminhões, de calcular chicotes para autrsinvels. rentes, aparelhos de telégrafo ser, fio
sêda, torpical e tergal
automaveis e para veiculos em geral. s roltametros. carrilhões aparzihos de tansformadores, trenas, torradoes de
fotojaifias,
aparelhos
ca'ibraeln.
copiar.
luvas para bombas d'água, luvas de meTermo n° 573.678, de 11-1-1963
cereais,. torneiras "de compressão. tortal rosqueada para unir as partes late- ses aparelhei, cinematográficos. apare- neiras de alta pressão. torneiras com
Confecções Detex Limitada
rais do eixo, malhos, machadinhas, lhos de com róle cinematográf . eas, zoa. dispositivos para aquecimento de água
São Paulo
molas pata portas, martelos marretas. rama de contróle de sons, aparelhos rIc telefones, telescópios, transmissores. r toc owprir, Ç DES
acarnitacação interna, discos gsa fados
martn . tas. maçanetas, molas de Vae
ISTEX
'vem, molas para rodas martelos para d ais, diafragmas para fotografias. des ca-discos automátiCos ou não. tubos
cosinhas, mossas, mancais para rodas, çartadores, enceradeiras, exprensedores conduites. terminais para baterias. vol.
Classes: 23 — 36
'molas para cadeiras giratórias,, matrizes, elétricos, estufas, estereilizadores, esqua- imetros„ S'entiladores, vá'vulas, e beni
• a.%
Título
•
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Classe 38
Termo e 573.685, de 11-1-1963
ou papelão, ettlquetas; folha, (adieta
"Rubtraar" Serviços e Técnica Limpada fólhas de celulose; guardanapos; livros Aros para guardanapos de papei
aaa impressas, liaras fiscais, livros de aglutinados, áluns (em branco), uns
São Paulo
contabilidade; mata-borrão- oniamantos para retratos e autógrafos; balões (e.aa
•CONFECÇPES
IMBII(LE
de papel transparente; pratos. papela Reto para brinquedos), blocos para
- and. Drag:11.1raICCIIEI IEDA
nos, papéis de estanho e de alumiai°, correspondência, blocos para cakuloas
Nome Comercial
papéis sem impressão, papéis em branco blocos para anotações, bobinas, brocha...
para impressão, papéis fantasia, menos tas não impressas; cadernos de esire.
•
Classe
50
• ermo na 573.680, de 11-1-1963
para forrar paredes papel almaço com ver, capas para documentos, carteira*
Par distinguir: Impressos
"Plastabe" Indústria Brasileira de Máou sem pauta. papel crepon, papel de para cigarros, calcos de tipogralia de
quinas Para Plásticos Limitada
seda, papel impermeável, papel em bo- papel ou papelão, cápsulas de papel,
Termo a' 573.686, de 11-1-1963
São Paulo
"Wandal" Mercantil e Administradora bina para impressão. papel encerado, caixas de papelão cadernetas, cadera
papel higiênico, papel impar:atava) nos caixas de cartão, caixas •para paLimitada
'PLA,STABE
para copiar, papel para desenhos, pa- pelaria, cartões de visitaa. cartões coSão Pauto
Ind. Bravileira
pal para embrulho impermeabilizado. rnerciais, 'cartões indicai, aculea. caiClasse 6
papel para encadernar, papel para es- tolina. cadernos de papel melimerrado
• takti.DAL Para distinguir: Máquinas-para plásticos
craves, .papel para imprimir. papel pa- e em branco para desenho, cadrano.
Ind.. Brasileira
rafina para ebbrulhos. papel celofane, escolares, cartões em branco, cartuzhoe
Vamo na 573.681, de 11-1-1963
Classe 50
papel celulose, papel de linho, papel de cartolina, chapas planegráaicas, ca.
Braespa S. A. —a Administração e
Para disctinguir: Impressos
absorvente, papel para embrulhar ta- eternos de lembranças, carretéis de paEmpreendimentos
baco, papelão; reciptentes de papel, co- palão; envelopes envéducros para chal'èrma a° 573.687, de 11-1-1963
São Paulo
setas de papel, rótulos de papel. rolos ruins de papel, encadernação de papel
Videum Produções Limitada
,33 R 1. ESP.&
de papel transparente, sacos de papel, ou papelão, ettiquetas; fálhas iadices,
São Paulo•
serpentinas: tubos postais de cartão, fôlhas de celulose; guardanapos; tivroe
) Ind. Brasileira
NUIT DE
tubetes de papel não impressos. livros fiscais, livros de
Classe • 16
DONGCHLEPS contabilidade; mata-borrão; araamentos
Azulejos, blocos de pedra, Caixas de
.ind. Brasileira
573.692, de 11-1-1963
- Termo
de papel transparente; pratos, papear
cimento, cal, concreto, cimento, combiIndústria e Comércio de Madeiras
nos, papéis de estanho e de alumiai
nações de concreto, cornijas de madeiClasse 32
Carpanbraz Limitada
papéis sem impressão, papéis ela branco
ra. esquadrias, estacas, Rilhas de me- Para distinguir: Almanaques, anwacios,
São Paulo
para impressão, papéis fantasia, menos
tal, cimento e asbestos, impermeabili- agendas, folhetos, boletins, boletins impara forrar paredes. papel almaço com
natas, isolantes acústicos e térmicos, pressos, ctonicas, folhetos, peças teaCARPIMBILM,
ou sem pauta. papel crepon, pape/ de
ladrilhos, manilhas de barro, mármore trais, programas radiofônicos, prograInd. Brasileira
seda, papel impermeável, pape/ em bo(Imitação), mosaicos. paralelepípedos,
mas de televisão e revistas
Classe 10
bina para impressão, pape/ encerado,
pedras, pilastras, , picos, portas, penoArmários.- assentos, balcões, balara, papel higiênico. papel impermeável
Termo ra' 573 .688, de 11-1-1963
chas de substancias minerais ou vegebanquetas. bancos. camas, cadeiras.
tais, soleiras, tijolos, tanques, telhas de Bar e Lanches Carnbrensse Limitada creado-mudos. cristaleiras. colchões de para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
São Paulo
barro, ferra e vidro, telhas de todos os
mola. conjuntos de copa • e cosinha papel para encadernar, papel para matipos, vidroa ara adornos (artigos êsses
CLURENSES
cadeiras girat6rias, dispensas. dormi- erever, papel para imprimir, papel paempregados exclusivamente Para
tórios, etagers, escrivaninhas. estantes rafina para ebbrulhos, papel celatane,
Ind. Brasileira
construção)
guarda-roupas, guarda-comida. galarias papel celulose, papel de linho, papel
Classe 50
mesas, móveis para jarchrn !casinhas, absorvente, papel para embrulhar taTermo n" 573.682, de 11-1-1963
Para
distinguir:
buressos
•
móveis para hall, móveis estofadoes, baco, papelão; recipientes de papel. rca
Bar e Café Luar de Vila Sonia Ltda.
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras. setas de papel, rótulos de papel rolos
Tèrma n• 573.689, de 11-1-1963
São Paulo
sotas, sapateiras, salas de visitas, salas de papel transparente, sacos de papel,
Churrascaria Consolação Limitada
de jantar, poltronas, berços, colchties, serpentinas; tubos Postais da -carrão,
São Paulo
caixas e móveis para aaarelhos radiotu-bates de papel •
comougo
fónicos, móveis para terraço, sofás- caInd. Brasileira
mas, estrados de camas, acolchoados.
Termo ri.' 573.695. de 11-1-63
Classe 41
porta-vasos, divans, • almofadas. tra- Embalagem Espada S. A. Incliv,tria
AID. BRASILEIRA
Para distinguir: Churrascos
Comércio
vesseiros, • cômodas e discotecas de
São 'Paliar,
madeiras
'Rirmo a' 573 . 690, de 11-1-1963
Classe 41
ESPADA.
Antonio Gaspar Morteiro
Tèrmo n9 573.693, de 11-1-1963
Para distinguir: Pães, bolos, biscoitos.
São Paulo
Ind. Brasileira
Abo Kraveuks
roscas, sanduiches, empadas, pastéis,
São Paulo
Classe 38
tortar e café
ORÇANIZAÇIO
Aros para miai aartapas de papel
&IMITEI:RO
Têrmo na 573.683, de 11-1-1963
aglutinados, Muna (eco branço), álbuns
Ind. Br.:411.1,in.
Macopal, Materiais Para Construções
COBTABILIDLDE
para retratos e autógrafos; Urines (exClasse 40"
Limitada
ceto para brilvitiedos), blocos para
Classes: 33 .-- 50
Armários, assentos, balcõas. bufete, correspondência. blocos para calculo*,
São Paulo
Titulo
banquetas, bancos. camas, cadeiras. blocos cara anotações, bobinas. arechta
Termo n9 573.691, de 11-1-1963
areado-mudos, cristaleiras, colchões de ras não impressas; cadernos de escrea
'Embalagem Garantida S. A., Indústria mola, conjuntos de copa e casinha vet. capas para documentos, carteira
a
e Comércio
cadeiras giratória', dispenses, dormi- para ,cigarros, calcos de tipografia d.
São Paulo • tdrioa, etagers, escrivaninhax, estantes. papel ou papelão, capsulas de napel4
guarda-roupas, guarda-comida. galerias, caixas de papelão, cadernetas, caderGÁRJÁRII
IlL
IND. BRASILEIRA
mesas, móveis para jardim meaanhas, nos caixas de cartão, caixas p aa par
Ind. Brasileirk
móveis para bali, móveis estoladoes, pelaria, cartões de visita., cartões coClasse 38
penteadeiras, porta chapéus, prateleiras. marciais, cartões índices, contei, carAro. para guardanapos de pape) sofás, sapateiras, salas de visitas, salas tolina, cadernos de papel indimetrada
Classe 16
Para distinguir: Caixas de cimento, com- aglutinados, aluas (em branco). álbuns de jantar, poltronas, berços, colchões, e em branco para desenho, cadernos
binações de bloco de pedra para calça- para retrato, e autógrafos: balões (ex- caixas e móveis para aparelhos radio- escolares, cartões em branco. cartuchoa
mento, cornijas de concreto, drenos, es- ceto para brinquedos), blocos para fónicos, móveis para terraço,- sofás- ca- de cartolina, chapas planegraaaas. catacas ladrilho em geral, macadame de correspondência, blocos para cálculos, mas, estrados de camas, acolchoados. dernos de lembranças, carretéis de pa•
granito alcatroado, manilhas de barro, blocos para anotações, bobinas, brochu- porta-vasot, divans, almofadas, tra- rutos de papel, encadernação de papa
mármore imitação para telhado, pilas- ras não impressas; cadernos de escre- veaseiros, cômodas e discotecas de ou papelão, ettiquetas; fólhas Indicie,
tras ele concreto, telhas de vidro, de ver, capas para documentos, carteiras
madeiras
fama ele celulose: guardanapos. tivro•
ferro, tijolos, tijolos refratários, tubos papel ou papelão, caparias de Papel,
não impressos, livros fiscais, livros ele
Tearno a' 573.694, de 11-1-1963
de concretot, azulejos, cimento, portas, caixas de papelão. cadernetas, cadercontabilidade; mata-borrão: ornamentai
"Rege", Pecuaria e Administradora
tacos para assoalhos e pedregulho nos caixas de cartão, caixas para pade papel • transparente; pratos aapelaw
Limitada
pelaria, cartões de viaitas, cartões conoa, papéis de estanho e de eamanica
Têrmo n 573.864, de 11-1-1963
São Paula
mer-ciais, cartões índices, confeti. carpapéis sem impressão, papéis em araneo
M. Gonçalves
tolina, cadernos de papel melimetrado
para impressão, papéis fantasia, 'nascei
EZGE
São Pada
e, em branco para desenho, cadernos
,Ind.
Brasileira
1
para forrar paredes, papel almaço cont
escolares, cartões em branco, cartuchos
TEcino
ou sem pauta, papel crepon, papel de
Classe 19
de cartolina, chapas planegraSicat, ca,14.1111017IDADES
dernos de lembranças. carretéis de pa- Pata distinguir: Aves e ovos em geral, seda*
,,,__ papel Impermeável' papel em I".
Classe 40
Para imPress5°. Papel çuterachoa
lia'01, caprino§ e sianot
pato; envelopes, eavcaltteroe pare dmpapel higiênico, papel isicpermcãVli.
Paulo
'Moo de pepe4 modeumw.o de
'Tarada
l'érzao n" 573.679, de 11-1-1963
Confecções Detex Limitada
São Paulo

I

LUAR DE VILA'
SON IA

MACOPAL
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para copiar, papel para deseuhos, papel para embrulho unperraeabifizado,
papel para encadernar, papel, para escrever, papel para annrinur. papel parafina para ebbrulhos. papei celotane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorveree. papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de .papel,
serpentinas: tubos postais de cartao,
tubetes de papel
Tarrrio n° 573.696, de 11-1-1963
Te? S. A:, Importação a Exportação
São Paulo

-Ind. Braailei..ra
Classe 3S5
Atos para guardanaraas de papel
aalutinados, aluas (em branao).
atira retratos e autógratos; balões (exceto , para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos.
blocos para anotações, bobinas. brochuras não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para algarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão cadernetas. cader.
nos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões tiadices. confeti, cartolina. cadernos de papel melametrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branca, cartuchoa
de cartolina, chapas planegraacas, cadernos de lembranças, carretéis de papeias); enve/opes, enveaucros para charutos de papel, encadernaçâo de papel
ou papelao. ettiquetas; 1 ôlhas (adices.
fólhas de celulose; guardanapos; livros
ano impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-bort:ao; ornamentos
de pape? transparente; pratos. papellnos, papéis de estanho e de aiuminio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressa°, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta. papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiénico. papel impermeável
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papei para escrever, papel para imprima, papel parafina para ebbrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas: tubos postais de cartão,
tuteie, de papel
rermo n° 573 . 697, de 11-1-1963
Indústria de Refrigerante& Estorg
Limitada.
Sao Pando

B5B.AIN.1
Ind. Braallaira

_

Casse 43
Para distoinguir: Refrescos, sodas, autos de frutas e xaropes, águas minerais
e artificiais, água fónica, gingerale, guareiná, água mineral natural e granadina
Vamo n° 573.698, de ?1-/-1563
Indústria de Refrigerante, fatorit
Limitada
E9r0Rii

Ind. Braellà.ra

Caesse 50
Para disterpula to.arenos
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Termo a' 573.699, de 11-1-1963
Bar Limitada
Eclen
Sao Paulo
'
a

EDU
Braatleira
Classe.50
Pára distinguir:. Impressos
Urino n° 573.700, de 11-1-1963
Auto Capas Indepandancia Limitada
São Paulo

INDEPENDSCIÁ
Ind. Braaileira
Classe 21
Para distinguir; Capas para veiculos
Tênia;
573.701, de 11-1-1963
Atelier Banha Artes Gráficas e Propaganda Limitada
• São Paulo

UNICA
Ana. Braeileirk
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, áluns (em branca/. álbuns
para retratos e autóarafosa balões (exceto para brinquedos), blocos para
correspoixléncia. blocos para acalculos,
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas: cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para cigarros. calcos de tipogialia
papel ou papelão, cápsulas de papel.
caixas de papelão, cadernetas cadernos caixas ele cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões )ndicas, contata cartolina, cadernos de pape) melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegasacas, cadernos de lembranças. carretéis de papelao; envelopes. envólucros para charuto de papel, encadernação de papel
ou papelão, ettiquetas; falhas indicas,
Rilhas de, celulose; guardanapos; livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrata ornamentos
de papel transparente: pratos, papelinos, papéis de estanho e de aiuminio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para Impressão, papéis fantasia, menos
para kaser paredes. pape, almaço com
ou sem pauta, papel aepon, pape) de
seda, papei Imperraeavea papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiénica papel impermeável
para copiar. pape/ para desenhos, papei para embrulho impermeabilizado.
papel para encadernar, papel para es:.
cravar, papei para imprimir, papel parafina para chi:milhos, papel celofane,
absorvente,, papel para embrulhar tabaco, papelão; reciplentse de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
papel celulose, papel de linho, papel
olhetes de papel
Termo n° 573.702, de 11-1-1963
Indústria e Comércio de Calçados
Romeu Limitada
São Paulo

ROMEU
Indo Braatlelra
Clame 3ak
Para assalariar; Calçadas pare komeis,
sanhosas e eriarmat
:
I

(Seção III)
Tino n° 573.703, da 11-1-1963
Mauricio Lourenço da Costa
Minas Gerais

S.A.B.E.
SERVIÇOS DE,
APLICLa0
BOLSAS 1E
:ESTUDOS
Classe 33
Titulo
Termo n° 573.704, de 11-1-1963
Abo Kravcujs
São Paulo

INDUSTRIA. E
COMERCI O .DE
CADEIRAS
METILICÁS 5
MEUS D5 11010/IC.1
BRASÁMAR
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a trio e caiai não inelukloseia outr
classes, rar. , borracha, para cor tame
para ma:caleiro, para sapateiros, pra
vidros, pasta adesiva para
correi
pasta e pearas para afiar, esmeril
pedra, em ao, em disco, em pasta, pe
moer e drsaartar, rebcaos, adesivos
tacos. a.as 'os para ladriaaaa saeivos para azulejos, anéis. ai taclas Parã
tecelagem e guarnições de materi
pastao para indústria taxai
Têrmo n' 573.707, de 11-1-196
Flama Cama-ciai importadora ar
lt4 àé,:r nas Limitada
Saio Paulo

FIO-COMERCIAL
IMPORTADORA Dit
IttAIDINAS IRMA.

•

Nome Comercial

Tértno n' 573 .739, de 11-/ -1963
Paulistas:C.a S. A., Crédito, Financia.
aterias e Investimentos
Classes: 5 —
Para distinguir: Metais em bruto ou
São Paulo
parcialmente trabalhados c móveis
Trmo na 573.7.5, ee 11-1-3963
PAULI SUM.
Plastifolex, Indústri ae Comércio
Ind. Braalleira
Limitada
São Paulo
Classe 50
PLISTIPOLSX Para distipgula. Caeques, (babes, /ata.
rms, tolinhas, notas promissórias, letra'
.Indástria Braei1eira
de câmbio, etiquetas. cartazes impres.
asa e rótulos
Classe 25
Para distinguir: Artefatos de material
'rafai° ai' 573 . 710. de 11-1-1963
nylon: recipientes fabricados de mate..
Paulistania S. A.
rial plástico, revestimentos ronfeceionaSão Paulo
dos de substâncias animais e vegetais:
argolas. açucareiros, armações para &acabas, bules, bandejas, bases para telePAULISTA/1UL 8/k
inens. baldes, bacias, bolsas, caixas,
CESDITO.
.
carteiras, chapas, cabos para ler/amenFI
TARM
O
It
tas e utensilios, cruzetas, caixas para
I NVE ST IIM152 OS
acondicionamento clle alimentos, caixas
de material plásticos para aaterias. coadores, copos, canecas. colheres, conchas,
Nome Comercial
cestas ,para pão, cestinhas, capas para
álbuns e rara avros, cálices, cestas. casTêrmo n" 571.711, de 11-1-1963
tiçais para velas. caixas para guarda Manufatura da Madeiras "Camanol
de objetos, cartuchos, coadores para chá,
(anatada
descanso para pratos, copos e capinhas
São Paulo
de plásticos para sorvetes, caixinhas de
plástco para sorvetes, colherahas, pa.
• CAMARO
Ribas, garfnhos de plásticas, 'para sor2nd. Bradleira
vetes, forminhas de plástico para sor,.
vetes, discos de mesa, estojos para ócuClasse 4
los ,ern alagens de material plástico. em- a distingair; Madeiras em bruto 64
balagen de material plástico para sor. Par
vetes, estojos para objetos, espumas, ny. parcialmenta t abalhadas, em toras, sera
radas e aplainadas
fon, esteiras, enfeites para automóveis.
massas anti-ruidos, esconderes de praTermo n' ¶73.712, de 11-1-1963
tos funis, formas para doces, fitas, isoa
importadanr Herba Limitada
!antes, filmes virgem, fios de celulose,
São Pauto
fechos para bolsas, facas, guarnições
para chupetas e mamadeiras. guarnições
BEBBA
para porta-blocos, guarnições para IL.
Ind. Brasileira
quidificadorse e para batedeiras de frutas e legumes, guarnições de material
plástico para utensilios e Meios, guarClasse 5
nições para bolsas, garfos, galerias para Aço em bruto, aço preparado. to
cortinas. Jarros, laminados plásticos, doce, aço para tipos, aço para mola*,
prendedores de roupas, puxadores para OIÇO instrumerrtR, e rápido, espraiámos.
móveis, pires, pratos, paliteiros. pás de Ie Cabal/mera bronze. bronze da :ma.
coshaha, pedras pomes artificiais, portarn ganes, bronze raD nó,
em vhistabó
pão, pulseiras para relógios, protetores em bruto cai oaratatmentr
preparador,
para documentos, puxadores de água
cimento
inetaaso
cobalto
em
.bruto Oa
para uso doméstico. potaa-copoa, porta.niquela. porta-notas, porta-documentos parcialmente trabalhado, C01273ÇaS, estia.
placas, rebites, rodinhas, recipientes, su- ah° em bnito ou parelabnante trabia.
portes, suportes para guardanapos, tas libado, Jarro ferro mak:alva, laminas de
leiros, tubos, tigejas, tubos acra ampo.. metal. latão em Rilhas amalhas. magnalas, tubos para seringas, traveessa tipos tio, metais estampados, níquel, ouro",
de material plástico, tateias. sacos, aa- papel de estanho platina, poeira
tine°, prata. soldas. atnesstenlo, zinco
quinhoa vasilhames, vasilhames
1111/03 Mamata 'somai 'oseistrasuormpupoe I
aorrugado e zinco em falhas •
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Térmo a' 573.719, de 11-1-1963
Térmo n 573.723, de 11-1-1963
The Black t Decker Manufaturing
-General Anilina j Filas Corporation
Company
Estados Unidos da América
Estados Unidos da América
•
•
Classe 8
Para distinguir: Brocas elétricas portateis, e esmerilhadores de brocas relicoidais; chaves elétricas portateis' de paraClasse 1
fusos, cavilhas e porcas; machos de lar- Para distinguir: Substâncias quimizas
rachas elétricos portateis, e escareado- para uso em fotograaas, papel fotográres elétricos ortateis, esmerilhadares de
fico e fila/e fotográfioc
válvula elétricos portateis, e retificadoClasse a
res de superficies, martelos elétricos pornino n" 573.724, de 11-1- 1961
Para distinguir: Aparelhos protetores de tateis, chaves de caixa elétricas portaBrazaço S. A;
.carteiras de dinheiro e de documentos tais, irados elétricos portateis, c estneriEstado da Guanabara
lhadores de poste, suportes para brocas,
Termo n° 573.715, de 11-1-1963
esmerilhadores e polidores elatricos porOswaldo Cazzarnatta
tateis de banco, de pedestal e de piso;
São - Paulo
serras elétricas portateis, rebitadares elétricos portateis, ranhadores elétricos portateis para aros; plainas elétricas penatais de piso e de caixa, ferrarnantas entalhadoras elétricas portatsis
Classe 15
Tênno ta" 573.720, de 11-1-1963
Para distinguir: Artefatos de ceramica,
The Black J, Decker Manufaturing .
orcelana, faiança, louça vidrada ara ' uso
Company
caseiro, aparelhos de chá, de café, de
Estados Unidos da América
Classe 16
jantar, serviços de refrescos e de bebiPara distinguir: Material de -consh.ução
das ,a saber: abajures de lampião, açua saber: barras de reforço para trabacareiros, apanha-moscas; bacias de lalhos em cimento armado; grampos retrina, bandejas, banheiras, biscoiteiras,
forçados para trabalhos em aimento arbidês, bilhas, boleias, botijas, bules; camado; vigas em Li; vigas de rabiado;
feteiras, canecas, castiçais, chavenas,
vigas em I; viga de aço, de ferro e de
centros de mesa, compoteiras, cubos;
ligas metálicas; chapas para pontes; esdescansos de porcelana; esearradeiras,
truturas metálicas prontas ou acabadas
espremedores; filtros, funis, garraaas,
para serem armadas: caixilhos e esquaglobos, jardineiras, jarros, jarrões; lava.
drias metálicas; estacas de aço; placas,
dedos; lavatórios, leiteiras; maçanetas
barras, perfis, tiras, chapas, cantoneiras,
de porcelana. mantegueiras, molheiras, • _
Class,! 8
moringas; paliteiros, pedestais, pias, pi- Para distinguir: Brocas elétricas parta- tubos e tubulações para estruturas; teres, polvilhadores, porta-facas, potes, teis, e esmerilhadores de brocas relicoi- lhados, calras e partes laterais de mepuxadores; receptáculos; saleiros, servi- dais: chaves elétricas portateis de para- tal e d digas metálicas; armações metálicas para construções
ços de chã; taças ara café, travessas, fusos, cavilhas e porcas; machos de ter'terrinas; urinóis; vasilhas, vasos, vassos rachas elétricos portateis, e escareadoTêrmo a.° 573.725, de 11-1-1963
sanitários; xicaras
res elétricos ortateis, esmerilhadores de
Sandvikens Jerverks Aktiebolag
válvula elétricos portateis, e retificadoSuécia
Termo n° 573.716, de 11-1-1963
res de superficies, martelos elétricos porGrassi S. A. Indústria e Comércio tateis, chaves de caixa elétricas portaSão Paulo
leis, trados elétricos portateis, e esrnerifliadores de poste, suportes para brocas,
esmerilhaddres e polidores elétricos porPRORROGACZO
tateis de banco, de pedestal e de piso;
Classe li
serras elétricas portateis, rebitadorea elé- Serras laminas de serras; navalhas; teRASSI S. A.
tricos portateis, ranhadores elétricos por- souras; gadenhos; foices, ferramentas de
tateis para aros; plainas elétricas porta- cortar; ferramentar manuais; braços
Indústria e rnmértio
teis de piso e de caixa, ferramentas en- cortadores; ferramentas para tOrnos
talhadoras elétricas portateis
mecânicos, para máquinas de retificar
Nome Comercial
fresas e ferramentas; serras para máTermo n° 573,721, d ell-1-1963
Têrrno n° 573.717, de 11-1-1963
quinas de serrar, brocas 'ara máquinas
Papel Celulose "Branac" Comércio e General Anilina es Mame Corporation de broquear e furar; lâmnias para máEstados Unidos da América
Indústria Limitada
quinas de cortar; facas para tesouras
Estado da Guanabara
mecânicas; pentes para máquinas de
rosquear; rolos para máquinas de lamiaLISTala CELULOSE "BRANAC"
I nar; brocas para máquinas erfuratrizesp
de rochas; fieiras ara máquinas de treCOMERCIO E INCUSTRL
filar; correntes e correias para maquinas
LTDA.
transportadoras
Nome Comercial
Classe 1
Termos
na.
573.726 à 573.726. de
Têrmo n° 573.718, de 11-1-1963
Para distinguir: Substâncias, prepara11-1-1963
The Black E Decker Manufaturing
a3ea e composições quimicas usadas no
Griffith do Brasil S.A.
Company
tingimento e acabamento de tecidos e Laboratórios São Paulo
Estados Unidos da América
de outros materiais texteis; tintas e preparados quimicos praa melhorar a firTêrmo n° 573.713, de 11-1-1963
W. M. Azevedo
Estado da Guanabara

REpRoDoL

o

SAN DV1K

FENAFIX

meza de tingimentos

Têrmo n 573.722, de 11-1-1963
General Anilina Es EU Corporation
Estados Unidos da América

Abril de 19.63
Claíse 41 Sal composto para salmoura, salames,
conservas; essências d
- e pimenta, alhos
tempero e condimentos
Tênnos ns. 573.728 à 573.729. de •
11-1-1963
Laboratórios Griffith do Brasil S.A.
São Paulo

64

•

IND. E3RA8ILEJRA
Classe 1
Auti-oxidantes para emprago em 6leso
e gorduras
Classe 4,1
Aati-oxidantes ara emprêgo em óleos 'e
gorduras alimentares
Têrmos as. 573.730 à 573.731, de
11-1-1963
Laboratórios Gri afith do Brasil S.A.
São, Paulo

GB 15
MD. BRASILEIRA
Classe 41 --Anti-oxidantes para emprego em óleos e gorduras alimentícias
Classe 1
Anti-oxidantes para emprêgo eia óleos e
gorduras
•
Têrmos as. 573.732 à 573.733, de
• 11-1-1963
Laboratórios Grif fith do Brasil. S . A .
São Paulo

G B 21
ND. BRASILEIRA
Classe 41
•
Anti-oxidantes para emprego cai óleos
e gorduras alimentícias
Classe 1
Anti-oxidantes para emprégo em Oleoa
Trino n° 573.734. de 11-1-1963
Laboratórios Griffith do Brasil S. A.
. São Paulo

GB 4 8 R
IND. BRASILEIRA
Classe 1
Para distinguir: Anti-oxidantes para
emprêgo em óleos e gorduras
Termo n° 573.735, de 11-1-1963
Laboratórios Griffith do Brasil S. A.
São Paulo
Classe 41
Para distinguir; Anti-oxidantes para
emprego em óleos 'e gorduras alimentícias
Termo n° 573.736, de 11-1-1963
Sillcalcite do Brasil S. A.
Estado da Guanabara

Silicalcite
• Indústria Brasileira

•

Classe 16
Para disti.lguir materiais para comeu..
ções e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
§1,10. RASILEIRA
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
Classe 1
Classe
1
•
Classe. G
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chaa
Para distinguir: Máquinas e suas; par- Para distinguir: Substâncias quinficas Nittito e nitrato de sódio, sal composto pas paa coberturas. edificações premot.
intsgrantea na °incluída una clas- para uso em fotograaias, papel fotográ- e essências químicas de emprago nas dadas, estuque, estacas; esquadrias, kirfico e filme fotográfioc
indústrias frigorificai e alimentares
ses: Ti' 10 e 17
ros, gesso, frisos, grades; janelas, lane..
I
e
I r-

CYKORA

CDQ0, c60
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barómetros, balanças, batedeiras para lí- cartas, porta 'blocos. prensas. prendedor
quidos e massas, cafeteiras elétricas, res de papéia ganchos perccvjos, coo'
I
chuveiros elétricos, compassos, .câmaras passos, maquinas para escrever,
frigoríficas, câmaras cinematográfica, calar e somar, máquinas para gracnpea,
campainhas elétricas, chassis, chaves pa- grampos e ganchos para escritório,
ra antenas, chaves de alavancas, diais, tira-linha, lusins. godets, sinetes. arguir
enceradeiras, esterilizadores, esquadros fichários, rnapotecas, carrinhos pare
máquinas ele escrever e cofres
de aço, extintores ae inceodio, esquadros de agrimensor, fios terra, fios para
Tésmo n° 573.748, de 11-1-1963
eletricidade, ferros elétricos para engoMagal S. A., Indústria e Comércio
mar e passar, ferros elétricos para solSão Paulo
da, máquinas fotográficas e cinematoProrrogação
gráficas, fogões e foipos elétricos, forClasse 18
mas elétricas, filme- revelados, geladeiras, Interruptores, liquidiacadores, lus- Para distinguir: Armas e munições de
tres, rnaçarréos, micrómetros, memido- guerra e caça, caarblztas, espingardas,
res de roscas, medidores de intervalos. pistolas, revolver, chumbo para capa,
microfones, mostradores, manômetros, cartuchos, balas, espoletas, pólvora, camiras de qualquer graduação, níveis nhões e explosivos, fogos de artificio
Brasilein
d'água para caldeiras, niveis de ferro
Têrmo rO 573.749, de 11-1-1963
óculos, pilhas sêcas. elétricas, para-raMaaal S. A., indústria e Comércio
Classe 2
ios, primos, p/ugs, pantógrafos, pantaa
São Paulo
Para distinguir; Bernicida
Nome Comercial
metros, radios, resistencias, regadores,
Prorrogação
automáticos, registros para água, regisTêrmo n° 573 . 744, de 11-1-1963
Classe 20
Têrmo n° 573.738. de 11-1-1963
tros para canais e, de comportas, regis- Para distingtar: Petrechos navais e aeMaga) S. A. Indústria e Comércio
bisei Limitada de Administração •
tros
para
vapor,
réguas
de
aço,
relays,
São Paulo
ronáuticos; salva-vidas, ancoras, cinta
Participações
reatores para luz florescentes, recptores, de natação, para-quedas, fateixas e
Prorrogação
Sao Paulo
aparelhos para soldar, sorveteiras, sobola
quetes, sereias, transmissores, tomadas,
ss5-fsBEL LTLIA. ã
transformadores, torneiras de compresTermo n° 573.750, de 11-1-1963
PRORROGAÇÃO
IAILIINISTRA2-ÁO
são, aparelhos de televisão, termómetros,
Magal S. A.. Indústria e Comércio
‘PAIITICIPAÇOES,
telescólos, torradores de cereais, voltiSão Paulo
ála metros, valvulas de redução, ventiladoProsrogação
Noine Comercial
res
Classe 21
Termo n° 573.739, de 11-1-1963
1
1
Para distinguir: Velculos e suas artes
'farm°
taasse
6
.
ns
Companhia Industrial Rio Guahyba
573.a46, de 11-1-1963
integrantes,
a
saber;
Aeronaves,
aerosPara distinguir: Máquinas e partes da
ivragal S. A., Indústria- e Comércio
São Paulo
1(
tatosi aeroplanos alavancas de freios,
máquinas para todos os fins industriais:
• São Paula
1
amortecedores, ambulâncias, andortMáquinas de rosquear, serras mecâniProtro,qação
.,t2 ~Mire PRI ie4
lç
r
lardepleal
u
ri h a s, assentos de veículos, aviões, aucas. motores elétricos, alternadores, ferClasse 10
Oli
ramentas e placas para tornos, gera- Para distinguir: Sondas, agulhas para tomóveis: balÔzs, barcos, bicicletas,
gra I
•
1 0:SOlio
dores para corrente contínua e. alter- injeções, instrumentos cirurgieos para barras de freios, barras de tração, bra---(I:•:::
li IP o. ..,:zz:E._e.
nada, plainas, máquinas de furar e cen- operações, te rmômetros, estojos de bolso çadeiras de caixas, braçadtams de eixo,
trar tornos mecânicos, prensas • mecani- para instrenentos cirurgicos, grampos braçadeiras de molas, brasas de vea.
cas, máquinas amassadeiras, misturado- para soturas, espatulas agra%s, escal- maios: charretes, carros d., bagagens,
Classe Ta
mas e distribuidoras de concreto e elos, facas, pinças armlomicas, tesouras, carretas, carratas de artilna ia, caril,
Para distinguir: Fios d ealgodão, eanha- barro, máquinas cempressoras, .nácius. pcostámos,serras, serras para raquicsto- abas de mão, carrinhos para pedreiros,
mo, juta, lá, nylon, fios plásticos, fios nas adaptadas na construção e consermia, escropos, martelos, ganchos para carros para casga, carros para estrada
-de seda natural e rayon, para tecela- vação de estradas, mineração, corte de
de ferro carros, caminhões, carrocerias,
gem, para bordar, para costura, tricota- madeira, movimento da terra, carretos musculos, cefalometron, bisturis, afastacarroças, carruagens canas tanques, cadores,
curetas,
rugunas,
trepanos,
espatussem e para crochê; fios e linhas de toda e outros fins industriais, elevadora. márniOnetes, chassis carburadores, chapas
especle. fios e linhas para • pesca, linha- quinas desernpulhadoras. descascasioras, las, protetores, perfuradores, limas para de cabeaalho oe v,eiculos, chapas dr.
das de aço para peça
ensacadoras, brunidoras, classificadoras, osso, placas para ossos, agrafes para culares de valeu os, charneiras, coches,
ventiladoras, moinhos, para cereais, ossos, esterocopio, dipametros, lancetas. conexões de tope de veículos, cubos paTênno n° 573.740. de 11-1-1963
•
máquinas secadoras, trituradoras, pul- estiletes, 'especulos, dilatadores, depresCompanhia Industrial Rio Guahyba verizadoras freme politrizes, tranchas, sorea, anuscapios, retoscopios, bugias, ra propulsores, cubos; deshgadores; eiSão Paulo
tesouras mecânicas., tuplas, máquinas de abre-bocas, abaixa-linguas, aparadores, xos de bélises, eixos de locomotivas. eiabrir chavetas, marteletes, ventiladores, porta-amalgamas, estratores, escavado- xos de veiculos, embarcações, elevado1172447. (r., .n
.:,,í...
,,lave..4
exaustores para forjas bombas centri- res, colheres cortantes, calçadores, ali- res engates de borracha, engates de ferfugas, rotativas. de deslocamento e a cates. boticões, brocas para clinicas, ar- ro, estribos para carruagens, estribos de
10 471:00í\ - ..... .£
2 O :::1
pistão para todos os fins, aríetes, sal- ticuladores, bacias e funis para cuspi- veículos; ledos automáticos, freios pneuI
' e•0111• O •••••.-• • n ••••
aleiras
e turbinas, injetores para cal- cidras, cubetas, aparelhos de pressão ar- máticos, freios para estrada de ferro,
...
deiras, válvulas e transportadores au- terial, aarelhos para massagens, apare- ferro de paraiama; galeras; hastes cie
Classe 22
tomáticas de alta e balsa pressão, lhos de raios X, aparelhos de ultra vio- veículos, hélices; iates, injetores de loPara diatinguir: Fios d ealgodão, canha- prensas hidráulicas, martelos mecânicos leta, aparelhos de infra-vermelho, ,apare- comotivas: logos de engrenagens, jo.
mo, juta. lã, nadou, fios plásticos, fios e máquinas' hmacloras, máquinas operaos de rodas, l ogos de rodas para translros de aaatemna
de seda natural e rayon, para tecela- trizes. rotativas ou cortadoras para usiporte de toras: lanchas, 'and-ases, liteiTarmo a° 573.747, de 11-1-1963
gem, para bordar, para costura, tricota' nar farm, aço e bronze, máquinas para
ras, locomotivas; molas de borracha paMagal S. A.. Indústria e Comércio
e para croché; fios e linhas de toda indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
ra carros, molas de veículos, motociSão Paulo
cletas, motociclos, monociclos; navios:
especle, fios e linhas para pesca, linha- encanatórias, espuladeiras, torcedeiras
Prorrogação
tneadeíras, rotos e roletas, brUnidores
das de aço para pesca
Ónibus; painéis de armação* de veiculot,
paar cereais, máquinas para fabricas
para-choques, para-lamas, pontões reClasse 17
Tarmo n'! 573.741, de 11-1-1963
papel e máquinas para fabricar papel e Para distinguir: Artigos, máquinas e boque; reboque para transporte, reboComaanfila Industrial Rio Guahyba máqu!nas de impressão, dínamos e
instalações para escritórios em geral. cadores, rodas para veículos: saveiros;
São- Paulo
receptáculos
Papel carbono, stencil, separadores tambores de trelas tendera, saburu, ala
para arquivos, arquivos para correspon- mates de carros, tratores troles trenós,
1
Têm° o° 573.745, de 11-1-1963
dência, pastas para escritórios com triciclos, trucks de locomotivas; vage"
Lry.,
M
•
P"
1,41 • 41!.. 0,
Magal S. A., Indastria e Comércio
ampares. velocípedes
fechos de metal, almofadas para caassaiace, a a .• ce.oc430
- São Paulo
rimbos e para tinta, abridores de cartas,
sioessbeoa
45 ,9c•uscs
Prorrogação berços para mata-borrão. canetas , para
ssaassaase
Termo e 573.751, de 11-1-1963
t .,60, ocee,
desenhos. cortadores de papei caries
Administradora Guadelupe S. A.
Classe 8
São Paulo
¡Para
aparelhos para •IIS badores,' tintas para- escrever. -borracha,
gomadores, coladores cesateis, Instrumentos científicos e apare- molhadores.
Classe 22
tos para papéis e correspondência. esra
t;:itquir: Fies cl
ido. cau loa- lhos dalaticoa. ,ssiareIhos elétricos em
quadros, desenhadoras, datadores cem
itio k luto.
r.ylon, fios pi,;.st:cos...fiioc, geral, acessósaos''de aparelhos elétricos: minas, furadores, máquinas de
apetreraMINISTRAI1ORA
amperróindres, 'asaaalficadores, aparelhos chos
, Seda untura'.
r r..y,?a.: para
para apontar lápis, lápis, ,canetas,
iGUADELUPE S/A.
ít„.clo,tura,; .triçaia- de lana aensacaasanempnietros a antenas
geff,
r?.
lapiseiras porta tinteiros, porta lápis,
, grai e .pm,. a
.. fios ,e lmhas çic Ode, alta falarats, aminsulaclopass aspiradores. aosta-carimbos porta-canetase, 'descanso
- :1)1
• vs•
aba
:louras
bulesa
elétricos.
; f i)
i:n.has pRra. 'r. esca. 1 lipa- aquaceeoras, -.
f
para lápis e canetas; réguas; instrumenáas 'de aço para pesca
bobinas, balcões frigoríficos, binóculos tos de escrever e de desenhos, porta• Nome Comercial
Termo- sa° 573.742, de 11-1-1963
Administradora Guadelupe S. A.
junção, laje, lajeotas, madeiras para
.
São Paulo
tconstruçbes, material contra frio e calor,
mosaicos. produtos de base asfáltico,
M-1-..ADELUPS
produtos para tornar ' inspemseabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráuktn Pas.dol*Capital
lica, pedregulho, placas para pavimen.
!ação, peças ornamentais de cimento ou
Classe 33
gesso para 'tetos e paredes, parquetes, Para dastinguin Adminisrtrações, comportas, portões, pisos, papel para forrar pra e venda de imóveis, construção e
casas, soleiras para portas, tijolos. tubos
loteamcnto
de concreto, telhas, tacos, tubos de arena
dação, vigamentos, veneziaans e
Têrmo n9 573.743, de 11-1-1963
vitrós
"Sivarn" Companhia de Produtos Para
Fomento Agro-P viária
Térmo n° 573 .737, de 11-1-1963
São Paul
Silicalcite do Brasil S. A.
•
Estado da Guanabara
71 - 13 s N
Ias de metal ladrilhos, lambris, luvas de

$iliCalcitrdc; BrasitS&k
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Termo n° 573.752, de 11-1-1963
Moreno Betti & Cia. Limitada
São Paulo

VÕMER
, Para

Classe 36
einfuir: Calçados, bolsas e
luvas

LEARIO OFICIAL (Seção iii)
encanamentos tranquetas, tubos de aço
Termo ri* 573.762, de 11 -1-190
toldados sem costura, uniões, tubos de Mercantil ''J C" da Passagens Lia-atada
• metal e inos
São Paula
Termo n° 573.736, de 11-1-1963
Insurent — Locadora de Equipamentos
Comercia iR Limitada
São ,Paula

Taraio n° 573.753, de 11-1-1963
Brasnsotor S. A. Empreendimentos e
Participações
São Paulo

IZLI•r$
Indiustria Birawileira

.10CY.

Classe 33
Sinal de Propaganda

Classe 22
.
Para distinguir: Fios de algodão, canhamo, juta, lã, nylon, fios plasticos,
fios de seda natural e rayon, para tecelagém, para bordar, para eastura, tricatagem e para crochê; fios e linhas de
toda espécie, fios e linhas para pesca,
linhadas de aço para pesca

Tétano n° 573 .757, de 1 1.1-1963
Regina el Sternadt
São Paalo

Têrmo n° 573.764, de 111-1963
Indústria de Fogões Caxieese Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 6
Para distinguir: Máquinas para lavar,
passar e secar roupas e suas partes integrantes, para uso industrial

Termo n' 573.769, de 11-1-1963
Royal Viagens Limitada
Estada da Guanabara

Royal Viagens

Nom- Coinercial
Termo is 573.763, de 11-1-1963
Companhia Industrial
G ttahvba
São Paulo

I ,FI LTRfailiTI CA

Termo n° "73.754, de 11-1-1963
Brasmotor S. A. Empreendimentos e
Participações
São Paulo
Classe 8
Pailt distinguir: Maquinas para lavar,passar e secar roupas e suas partes in-

TilERCANTIL " à C "
FERRAG'

Abril de 1963

Classe 33
Titulo
Térino n° 573.770, de 11-1-1963
Cerealista Guanabara Limitada
Paraná

Cerealisia Suo-alam
Classe 41
Titulo
Termo IV 573.771, de 11-1-1963
Olaria Gavião Limitada
Paraná
.G •..,,,

QVIa0,

Indústria
Classe 16 Para distinguir: Telhas e tijoloa

tegrantes, para '/; odorpéstico
Termo n' 573,755, d el 1-1-1963
Mercantil 1 C" ''cle Ferragens Limitada
São Paulo
CAxiAs 00 SUL
Mu GRANDE DO sui

Termo n° 573.772, de 11-1-1963
Indústria e Comércio de Bebidas
Lambari Limitada
Paraná

Industrio Brasileira

n-"Lrf
1140úsmk BRAS:tin

Classe 11
Ferragens- em geral: Arpões, ancinho
arrebites, argolas, arruelas. abridores de
lateaa armações de metal arames lisos e
farpados, arpões •de carregar, arardes.
metálicos bala de aço, almotolias,
deados correntes chaves, cremones caixas de metal para portões, colunas. canal de metal, cabeçotes, carreetoilhas,
cabos de metal, chuveiros comuns, criVos, -cruzetas, curvas, catracas, chaminés, de metal campainhas caixas dágua
para aparelhos sanitários, estacas, pequenas fechaduras, chapas. centro de
mesa, distintivos dobradiças, esferas, esguichos. extensões, ferragens para aparelhos de bidês facas, canos, fivelas, fechos para einala,a e pastas, 4echos de segurança para portas e janelas, ferrolhos,
ferrolhos, ferragens para aparelhos de
bidês, frisos, ganchos, guarnições de
metal para ...banheiros e bidês, guarnições de metal, ganchos para quadros,
grampos para emendas de correias,
guarnições de metal para máquinas. grosas, grampos para andaimes, turvas de
refôrço, grelhas, ladrões 'letras e números de metal, luvas para bombas dágUst mocsaá, marretas. malhos, matrizes, martelos, molas para portas, telas
metálicas, tubos de metal, maçanetas,
snichadinhas," molas de vae visas, mofas para cadelras giratórias, matrtzes,
porta-toalhas, presilhas para_ malas e
pasta, pregos, prafusos, porcas, artacatives, rotetores para calçados. placas,postes de metal, pilares pequenos, ponteiras, roldanas, ralos para pias, raspadeiras, sacarrolhas, sifões, suportes. rosetas, tenazes, telas de arame, tesouras,
trilhos para portas de correr, torneiras.
trincos, tanques cie metal, trilhos para
elevadores, tubos, tubos conduite, tubo,
r

i

I

....

Classe 21
Para distinguir: Amortecedores para
veículos
• Termo n° 573.758, de 11-1-1963
Imobiliaria Dei-Mar Limitada
São Paulo

121,-MAR.t;
iMOBI LI ÃPI A
•
t .TDA.
Nowa Comercial
Termo n° 573.759, de 11-1-1963
Brasmotor S. A. Empreendimentos e
Participações
São Paulo

Térmo n° 573.765, de 11-1-1963
Indústria de Fogões Caxiense Limitada
Ria Grande do Sul

Indústria de Fogões
Caxiense Ltda.
Nome Comercial
Tern.) n° 573.766, de 11-1-1963
Bebidas AIarumby S. A., Indústria e
Coa:é:cio
Rio Grande do Sul

Classe 6
Para distinguir: Máquinas para lavar,
passar e secar roupas e suas partes integrantes; para uso industrial .

INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classe 42
• Para distinguir: Aguardente
nano n° 573.7b7- de 11-1-1963
Ferro e Aso da Guanabara
Rio Grande do Sul

uanabara

Tétano n° 73.760, de 11-1-1963
Brasmotor S. A. Empreendimentos e
Indústria Brasileira
Participações
São Paulo
alise 5
Classe 8.
Para distinguir: Pena) e aço em bruto
Para distinguir: Máquinas-para lavar, ou parcialmente preparado, para uso
pascar e secar roupas e suas partes in. uàà industrias,, itichisive nas das constegrantes, para uso doméstico
• traçaas
Termo n° 573,761, de 11-1-1963
Aluminio "Pan-Lar" Limitada
São Paulo

ratt RIO "I'AN- LAR
1.1111-TADA
. Nome

Comercial

Indústria Brasileira
Classe 42
Para distiniuir: Aguardente de cana
Têrino n9 573.773, de 11-1-1963
Paraná-Rádios e Intercomunicõaç
Limitada
Paraná

Parand-Rádios 'e

imercomunicacões
Classe 8
Titulo

Marumby - Ouço

e, e.'

SU P &BEI LT ROIAT C A...è

Lambari

Classe 8 •
Para distinguir: Fouões

Termo a' 573.768 de 11-1-1963'
J. ;C. Clube
Estado ds Guanabara

J. K. Clube
Nome Comerciai,

Termo n° $73.774, de 11-1-1963
Posto Guaravéra Limitada
Paraná
-ow

O* Guaravéra

P

Classe 47
Título
Termo n' 573.775, de- 11-1-1963.
Comercial Paulista Limitada
Paraná

Comercial Paulista
Classes: 41 -- 42 — 43 — 41
Titulo
Téono n9 573.776. de 11-1-1963
Eletro Paramgtá Limitada
Pa Salta

EJer Pailnagua
-,
33

Titulo

"
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Term on° 573.777, de 11-1-1963
Disgea Limitada, Distribuidora de Gêne••••& Alimentícios
•
Paraná

• Termo n° 573.781, de 11-1-1963
Almeida Cardoso Ci Ci.a Limitada
Estado da Guanabara
Prorrogação

C •

Abril de 1963 1427,

Têrmo n° 573.784, de 11-1.1963
Almeida Cardoso 6 Cha Lludtada
Estado da Guanabara
Prorrogação

Tênno n° 573,788, de 11-1-1963
Bambola Comestíveis Limitada
Estado da Guanabara
'

PRORROGAÇAG

,PRORROGAÇÂO

DISCEL)

,

I!
. ••

k

AVECIACAINJ
farIfibe 3333•31433 de 13314
31333133. Walát• MA 33 pe.
, 3433 3143314. *Idem" 33.
' .313333313. Nono e (doa
33. Pre3431•31.• 3031333
. O.k. n3•3331431343 mu Np
31313333333 desenwhe as e.
1,3313313 Mui ee••••• mem.
ile 33.101 n3333 40333 da carece"

_Prol

•• •
rtIliaVar • 44111119194 1491149 14R0~ FOI

doam. • má 30013343314 dl. at1833.
Na MARNA

Classe 41
Para distinguir: Subseincias allmenticias e seus preparados; ingredientes de
alimentos; essências alimentícias
l'ermo n° 573.778, de 11-1-1963
Farmácia São Cristovão
Paraná

Farmácia $ão Cristovão
-

Liasses: 3 —
Titulo

neirageAçãO.

Classes: 33 — 41
42 .-- 43 — 4.4
Titulo

'' s

c......... ia ma .• Id. Allse~ NI
a. Uai 44 AVC MEAI) NI seu. ou MN Numa,
arsnadatle NAS.05, asa lasaa• ada •Nada
Ni em nu. mutuam • N.N.W of NANA.

Têrmo n° 573.789, de 11-1-1963 •
Soto Gordon & Filhos Limitada
Estado da Guanabara

Almeida Cardoso & Cia. Ltd
1
Il. MaNNtal 11111100• a II
tt —

R30 01 JANEIRO

Classe 3
Para distinguir: Medicamento para tom•
Classe 3
bater a inflação dos ovários e as ner
ara distinguir; Produto químico para
vralgias ovarianas
ser usado na medicina e farmácia
Têrmo n° 573.'782, de 11-1-1963
Termo n° 573.785, de 11-1-1963
Almeida Cardoso 6 Ci.a Limitada
Almeida Cardoso & Ci.a Limitada
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
Prorrogação
Prorrogação

Tê:mo n° 573.779, de 11-1-1963
The Springs Cotton Mils.
Estados Unidos da América

PRORROGAÇkiJ

Rara:
JARDIi

Di G ITEA •

PRORROGAÇÃO
Itn-`
;

PRORROGAÇÃO

Tabl.-Leucornlea

CIAGA

~Ia. MANN. to 4e
MON". multo .111 a. asa
NIN NI" ...Neuf, co,.
NtstocerArs. 19144.2s • • 1,41“4,81. 9494 494.4- susa
•osle• sassenNaelffle •ur ela
aldwetedg e Nernvol., no ar.
•sderand Na *Nus* Ne..
ca • IN teastflonçao 0333 Ne carecem
aram. • auffidod.• Moça* Rendtd.
~Nal • na0 eNNAINN doa MUNA
IN N.N.
PREPARAÇÃO
411.04.0, 410
• dou
.0, 0 landh /soand0.
414 4141 ole AVEUCA1.1
wat,,,,
tofute• t . l, lorm•
~a.a... pousou • •grada* a. NAU.

Ilmeida Cardoso
& Cia. Ltda.
Mar... Ruela...
Ii ..

• Classe 37
Para distinguir: Leneois e fronhas
Termo n° 573.819. de 11-1-1963
- The Springs Cotton Mils.
Estados Unidos da América
Classe 23
Para distinguir: Tecic .os em geral
.

114•••n•4

Termo n° 573.780, de 11-1-1963
Almeida Cardoso & Ci.a Limitada
Estado da Guanabara
Prorrogação

RIO 01 JANEIRO

Classe 41
Para distinguir: Farinha alimentícia.
Panara alimentícia de facil digestU,
muito util as essoas debela enfermas.
convalescentes, idosas e crianças. Preciospissima ela ação tônica reconstituinte que rapidamente desenvolve no organismo das pessôas anêmicas e de constituição fraca, que carecem renOvar e aumentar forças perdidas por doença e má
assimilação dos alimentos comuns
Têrmo ta° 573.783, de 11-1-1963
Almeida Cardoso & Ci.a Limitada
Estado da Guanabara
Prorrogação

Table•Ovarite
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MODO e9

Térmo n° 573 .790, d ell-1-1963
Kelmaq S. A., Máquinas Comerclak
e Gráficas
Estado da Guanabara

•••

INA

redapdlsoka de • os • Nu.

holg4
••••.•••
burr.ladr 414-9n , 949. 49.•..94499
94-1.9r4,-• 4-4“-4,54 r - 919991

IMIE41)4OAR
-, •ar No..c744 LieLan

't•TM,

KELMAQ S. A.= Mácjuilie

'

Comerciais e Gráficas
Classe 3
Para distinguir: Medicamento destinado ao combate da leucorréa c das seereções vaginais
Têrnio n° 573.786, de 11-1-1963
Almeida Cardoso 6 Ci.a
Estado da Guanabara
Prorrogação

ume

O

...Vai • 9-4. 9/-4 999904 NI, 0 • 44n 4 CCM

11,1

Têrmo n° 573.791, itk 11-1-1963,
Kelmay S. A. — Máquinas Comercla,.1!
e Gráficas
•;
Estado da Guanabara
•

KELMAQ

O Medico ttomoionata

da Familia
Classe 3
Para distinguir: Med;cinal

Industrio. Brasileira

ffl

Ia ...h .

•t5'

Nome Comercial

PRORROGACÃO

1. • 4,4 MD. • I 49199 ria mon.

•
aouu 050 *.0
lu. 3 ••n•
499m
•••••• 131

41,

43

won

U NIO

Table•Intantil
• sio& ea.
95.•
te" Nados .3
...In do 4{9.9444. 1..011me •
doo ate.
calosnot torl,
as • do.

,N e+ .•4.

Classes; 33 — 41 — 42
Titulo

1......•Ad. D•aot..
h se,. intax

C
OCQ,

Termo n° 573.787, de 11-1-1963
Auto Posto Lunio Limitclaa
São Paulo

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

re,

Classe 17
Para distinguir: Máquinas de esereveç,
"
Termo e 573.792, de 11-1-1963 •
Kelmag S. A. — Máquinas Corem/bitu'
, 4.)am
e Gráficas .
Estado da Guanabara
"r 21(1
Classe . 50
.::;.•':::
:
Para distinguir: Impressos e hrtis.:1,,
em geral .
.,.. :,,,, ,,•1
Térrno n° 573.793, de 11-11963
Kelraaq..S.
. A. — Máquinas Comerelaik ;
.
e Gráficas

Classe 47
Combustíveis, lubrificantes e substâno
elas e produtos destinados à lubrificação e ao aquecimento a saber: •-• carvão mineral, de turfa e vegetal, ceras
para iluminação, combustíveli líquidos
comprimidos ou não, fluidos de p ttróleo, graxas de carros, para correias.
para engrenagens e de plambogina, leGuanabara
nha, lubrificantes, nafta de madeira.
óleo para descarbonização, para aguaClasse 6
cimento e iluminação, petróleo refinado, Para distinguir: Máquinas e som pilt
querozene e turfa
tes nitegrantes
c

A KElCIA QARDOS014

Rotio
jets:c iintelt,"010
.10 to

I ANA: A

Classe 3
Para distinguir: Medicamento i:ara dentição," saida• dos dentes e fortifica as
crianças nó período da dentição. NorClasse 3
Para dsitinguir; Mediczmento para com• malisa o funcionamento dos Intestinos
bater doenças dos ofários e nevralgias e serve de calmante. Calcifica os osovarianas
aos e toni lca os nervos ,
ç

li

f

•

, .

.R./ t 00 OP

(\.
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Termo ia° 573.794, de 11-1-1963
Kelmaq-S. A. — Máquinas Comerciais
e Gráficas
Estado da Guanabara
Classe 8
Para distinguir: Instrumentos de precisão,
Termo n° 573.795, de 11-1-1963 *,
Kelinaq S. A. — Máquinas Comerciais
e Gráficas
Estado da Guanabara
Classes: 6 — 8 — 17 — 50
Expressão de Propaganda
• Termo n° 573.796, de 11-1-1963
Kelmaq S. A. — Máquinas Comerciais
e Gralicas
Estado da Guanabara
17 -- 50
Classes: 6 -- 8
, Titulo
Têrmo n° 573.797, de 11-1-1963
Probeibeset Utilidades Infantis Limitada
São Paulo
? ./14~
0")

11-1-1963
Schenlabs Pharmaceuticais, Inc.

Têrmo n° 573.801, de

•

Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

SYNCROBINA

Termo n° 573..809, de 11-1-1963
"" Calçados Andarsa Limitada
Rio Grande do Sul •

Nova York — U. S. A,

arse

Classe 3
Para distinsuir:
produto de penicilina e estreptomicina para injeção aquosa e também em forma de comprimido
e unguento usado para combater infecções do organismo humano

Classe 36
Para distinguir: Calçados
o
Termo n° 573 .8.1‘.), de 11-1-15Sh-3
Rio-Copa Tourist Club
Estado da Guanabara

„Termo n° 573.803, de 11-1-1963
Condominio do "Edificio Lilita"
Estado da Guanabara

oefteitct

Classe 10
Terznia ai' 573.804, de 11-1-1963
Para distinguir: Algodão hidrófilo, ataOrbi: Org a nização Brasiáira de
duras de gaze, bandagens, seringas hiInvestimentos
podérmicas, seringas para lavagens corEstado da Guanabara"
•
porais, sacos mara 'água quente e (ara
gelo, drenos, dedeiras para medicina ORBI - Organização Brasileira
Termo n° 573.798, de 11-1-1963
Banco Popular Rio Branco Sociedade
Cooperativa de Responsabilidade Ltda.
Estado da Guanabara

Banco Popular Rio Branco
Sociedade Ccóperativa
de Responsabilidade Ltda.
Classe 33
Titulo
Tèrmo n° 573.799, de 11-1-1963
Mauro Rubens de Barros Teixeira
São Paulo
- INSTITUTO

RIO - COPA TOURIST CLUB
Classe 33
Titulo
• Termo n° 573.811, de 11-1-1963
Rebitefiel — Artefatos de Metais Ltda.
Estado da Guanabara
•

de Investimentos

Classe 11
Artigos da classe

Termo n" 573.80á, de 11-1-1963
Quimica Industrial Rubi Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 573.812, de 11-1-1963
José Fernandes de Oliveira Lopes
Estado da Guanabara

RUBI

COMERCIAL OLIVEIRA
OEIMMIS

Classe 46
Artigos da classe
Termo n° 573.806, de 11-1-1963
Aeronal Importação e Exportação
Estado da Guanabara

•
Classe 33
Titulo

Aeronau
Indústria Brasileira

Classe 33
. Titulo
Térmo n° 573.813, de 11-1-1963
José Lourenço 6 Cia.
Pará

Termo n° 573.802, de 11-1-1963
Delorme Silva Amaral
Estado da Guanabara

94nroicoa 4tute

BUTADORIN_
3
Indústria Be rasileira
Classe

1Para distinguir: Produto farmacêutico:
analgésico e anti-reumático

LEAL

Termo n" 573.817, de 11-1-1963
Distribuidora Veterinária Noli Ltda.
São Paulo

NOLI
I NDÚSTR IA !IRAS I LE I R-A.
Classe 2
Artigos da classe
Termo n° 573.818, de 11-1-1963
Orico Organização Imobiliária e
Construtora Limitada •
São Paulo,
•
Prorrogàção
•

PRORROGAÇÃO

[11H CO
INOCTRIA BRAMIRA
Classe 16
Artigos da classe
TUIM ANTERIOR
• Termo n° 516.315, de 10-11-1961,
José Baldoino da Silva - Estado da Guanabara
SERVIÇOS DE VIGIA
MARÍTIMO E TERRESTRE.

Classe 33
- Artigos da classe
Titulo de Estabelecimento
Termo a° 559.415, de 3-10-1962

Aeronautica e Engenharia do Brasil
Limitada

São Paulo

•EDIFÍCIO
SANTACRUZIV
Classe 33
Titulo

."

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
Para distinguir: Um aeribdieo

I LE I RA-

Classe 42
Artigos da classe

JOSÉ BA LDOINO DA Sit

Classe 21
Classe 41
Para distinguir: Aviões, motores para Para distinguir: Balas de frutas e caaviões, peças para aviões, aeronaves,
ramelos
carretas, carros ara carga, carrocerias,
embarcações, helices, jogos de rodas,
Termo n° 573 .814, de, 11-1-1963
motociclos, propulsores para aviões, reJosé Lourenço & Cia.
boques para transporte de terras, triciPará
Classe 32
Classe 41
Para distinguir: Almanaques. agendas. clos, veículos de bombeiros, troles, tratoras
Para distinguir: Macarrão e massas
anuários, álbuns impressos, boletins, capara sôpa
tálogos, edições impressas, to t l-etos, jor..
Termo n° 573.807, de 11-1-1963
asais, livros impressos, publicações imLaboratório Thebra S. A.
Termo n° 573.815, de 11-1-1963
pressas. revistas, Órgãos de publicidaEstado da Guanabara
Dinarte Arquitetura e Construções
rádiodes, programas radiofônicos
Limitada
•
televiaionados, peças teatrais e cinemaEstado da Guanabara
tográficas programas circenaes
Termo n° 573.800, de 11-1-1963
Mauro Rubens de Barros Teixeira
São Paulo

I NDUST R I A BRAS

INDÚSTRIA BRASILEIRA

-Nome Comercial

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo ri° 573.816, de 11-1-1963
Bar Club Bakar Limitada
São Paulo
r
D A I< A R_

REBITEFIEL
•

SUPERIOR DE ESTUDOS
DE LIDERANCA E DIREÇÃO

Termo n° 573.803, de 11-1-1963
Editora Redenção Limitada
Estado da Guanabara

VEJO

»

Indústria Brasileira

Abril de 19'63

TE,..
Classe 32
Para distinguir: Revista (publicações)

Schenlabs Pharmaceuticals Inc.

Classe 33
Titulo

(Seção III)

PREÇO DO NúMERO DE ROJE: Cr$ 4,00

BRASIL
Classe 20
Artigos da classe

-

