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CAPITAL PEDERAL

QUINTA-FEIRA. 2 DE MAIO DE 1963 •
_

DEPARTAMENTO NAC,IONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Rio, 25 de abril de 1963
Portaria o.° 58 de 20 de 'fevereiro de minha decisão no processo n.° M.I.C.
1963
10.346 de 1953 - no qual são as
O Ministro de Estado da Indústria mesmas partes e idêntico o interesse,
e do Comercio tendo em vista o dis- conheço do recurso, mas nego provi.
posto no artigo 4.° do Decreto-Lei 'Mento.
Em 9 de abril de 1963. - António
n. o 8.933, de 26 de janeiro de 1946,
resolve autorizar Anninia Maria dos Balbino - Ministro da Indústria e
Santos para desempenhar a função de Comércio.
Cerâmica São Caetano S.A. - ReAgente de Propriedade Industrial.
correndo do. despacho que deferiu o
Antônio Balbino.
termo 235.164 - Marca Plastilex Portaria n." 42 de 20 de fevereiro de De Julio Otto Theodoro Lohmann. . 1963
Conheço do recurso, nos termos do
,0 Ministro de Estado da Indústria parágrafo único, do art. 50, da Lei
e do Comercio tendo em vista o dis- n.° 4.048, de 29 de dezembro ' de
posto no artigo 4. 0 do Decreto-Lei 1961. Nego provimento, por entender,
n.° 8.933. de 26 de janeiro de 1946, em conformidade com os pareceres
resolve autorizar Jorge de Vaseonceloe técnico de fls. 27 e 29 e 28, que não
Coelho para desempenhar a função de ocorre a candência alegada.
Em 9 de abril de 1963. - António
Agente do Propriedade Industrial.
Balbino - Ministro da Indústria e
Antônio Balbino.
Comercio.
DecisOes do Sr. Ministro
•
Expediente do Diretor Geral
Rio, 25 de abril de 1963
Cancelamento de processos
Retificados por terem saído com
incorreções
S.A. Fábrica de Linhas Alete MarJ. Carvalho & Carvalho -- No re- concini - No pedido de cancelamento
curso interposto' ao indeferimento do da marca Linha Pinguim n.° 190.051
- Anote-se o cancelamento do registermo 144.452 - Marca Lusovita.
O Sr. Ministro exarou o despacho tro, coforme requerido pela pOrpria
'•
titular.
seguinte:
Conheço do recurso, nos termos do
Expediente da Seção de Recursos
parágrafo único, do art. 50, da Lei
Rio, 25 de abril de 1963
n.° 4.048, de 29 'de dezembro de
Exigenciast
1961.
Acolhendo os fundamentou dos paGerirei° Mediano Capdevila - No
receres técnico de fls. 19, e 21. por pedido de reconsideração do despacho
entender que não ocorre, no caso, co- que indeferiu o termo 114.676 lidencia capaz de induzir o consumidor Privilégio de invenção - preste esem erro, dou provimento ao recurso, clarecimentos.
, na forma do item 12 do parecer do
Apex Industrial Ltda. - No pedido
Doutor Auditor ès fls. 20.
de reconsideração do despacho que inEm 9 de abril de 1963. - Antônio deferiu o termo 392.172 - Marca
Balbino Ministro da Indústria e Apex - Preste esclarecimentos.
Comércio,
Hospital e Maternidade Modelo Te- EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
mandar', S.A. - Recorrendo do dez- DIVISÃO DE PRIVILÉGIOS DE
'INVENÇÃO
„ pacho que indeferiu o pedido de registro de titulo - Hospital e MaterRio, 25 de abril de 1963
nidade Modelo Tamandaré. Co' Notificação
nheço e dou provimento ao recurso,
nos termos do art. 50, da Lei 4.048,
Uma vez decorrido o prazo' de re• de 29 de dezembro de 1961, com fun- curso previsto pelo artigo 14 da Lei
damento nas razões do parecer do Di- n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
retor Geral do D.N.P.I.
e mais dez dias - para eventuais junRio de janeiro,,9 de abril de 1963. tadas de recursos, e do mesmonão se
A a tanio Balbino - Ministro do tendo valido nenhum interessado, fiTrabe 'ha .
cam notificados os requerentes abaiCari Schlieper - Recorrendo do xo mencionados a comparecer a este
desp-all o que indeferiu o termo núme- Departamento a fim, de efetuarem o
ro 233:814 -- Pelos fundame ntos de nag amento da taxa final concernete a

expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo
134 do Código da Propriedade Industrial.

PricLilegios de invenção deferidos
Termos:

N.° 117.149 - Aparelho formador
de neblina artificial para o extermínio
de . tilda espécie de 'insetos, acridios •
pragas - Requerente Rafael Tondini.
Na o 117.563 .-- Dispositivo munido
de chassis suportado por rodas porta.
doras - Requerente Patent Concerta
N.V.
N.° 117.726 -- Dispositivo regula.
dor de passagem líquida para ma.
gueixas e outros - Requerente Joa.
ch:m Schanabel Kuehn.
N.° 117.567 - Processo para a
produção de preparados para combater nematodos que se compõem de óleo
de mostarda metilado ou que o core.
tem - Requerente Schering A.G.
N. 0 117.840 - Urna secadeira de

N.° 108.955 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos ao tratamento de grãos
de 'cereais - Requerente Usines de
Lion D'Or - Distillerie Malterie Fabrique de Levure.
N.°: 110.224 - Composições irar- cornpany.
forragem - Requerente Ford Motor
bicidas seletivas - Requerente FMC.
N.o 90.871 - sistema de supri- Corporation.
mento de "rua, e, água para unidades
N.° 114.591 - Composição harbi- dentárias - Requerente Ritter Comcida - Requerente E.I. Do Pont de pany, Inc.
Nemours An Company.
N. o 110.468 :__ Linha Co-Axial de
N.° 114.648 - Composições Fun- alta frequência - Requerente Telegicidas - requerente Hércules Powder funken G.M.H.
Company.
N.° 110.481 - Bloco fundido era
N.° 114.735 - Aperfeiçoamentos molde - Requerente National Lead
na preparação de inseticida - Regue- company.
rente - Societé dei Usines Chirniques
N.° 110495 - Campo de contato
RhOne Poulenc.
para seletores em inatolações de teleN.° 115.724 - Um processo para comunicação, especialmente instalações
revestir ou encapsular material lipo- telefônicas - Requerente Siemens
filo dividido - Requerente ' The Up- Halske Aktiengesellschaft.
john Company.
N. o 110.496 - Massa Prensada,
N.° 115.738 Produtos Herbici- destinada a processamento cerâmico de
das e processo de fabrid-los - Re- metalúrgica em pó - Requerente Siequerente LI. Du Pont de Nernours mera
Halske Aktiengsellschaft.
And Company.
N.° 110.497 - Material ferroznagN. 0 116.368 - Filme tubular de nétic-o para frequências muito eleva.
celulose regenerada, portador de dis- das, - Requerente Siemens Halske
positivo de abertura longitudinal - Aktiengsellschaft.
Reqtaerente Antônio Soles, Modesta
N.° 110.499 - Processo, para a
Giovanni Salvetti.
limpeza de mangueiras de filtros --.
N.° 116.374 - Processo para pro- Requerente - Heinzjosef Junlcmann.
duzir sementes de tomate hibrido e
N.° 110.508 - Gerador de cor.
composição para execução do processo rente, tipo dente de serra Reque- Requerente Hohm 8 MUS Com- rente Telefunken
pany.
N.° 110.510 - Processo para a
N. 116.854 - Processo pare a fabricação
de eletrodio, não servindo
preparação de isca para insetos -- como catodio incandescente, para 'um
Requerente F. Hofmann La Roche 5 vaso elétrico do descarga -- RegueCie. Societd Anonyme - F. Hof- rente Telefunken .G.M.B.H.
fmann Le Rocha Co. AktiengselN.° 110.523 - Dispositiao para
Ischaft,
geração de espuma de 'ereção em par._
N.° 116.968 - Nova levedura pro- ticulaa para instalações de 'extinção de
teolítica - Requerente Jorge regei incêndio mediante espuma, dedinadas
Fi gari .
a recipientes reservatórios de combusN.° 117.024 - Aperfeiçoamentos tível - Requerente Minimax Aktienge congáladores contínuos de sorvete
sralschaft.
supridor - Requerente P. O. ERIO
N. o 110.535 - Comutador blinda.
Carpigiani,
do de fusíveis - Requerente Sia.
N.° 117.097 - Purificação de soluSchuckertwerke Aktiengesellsções de açucar por meio de mutadoree mona
chaft.
esponjosos de ions - Requerente VerN.° 110.546 - Esquema de liga.
benfabriken Bayer Aktiengeellschaft.
ção em duas direções diferentes
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lie pai IIÇOCS Publicas
- As ,aepartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
devera° remeter á expediente
anuais rencoadas até 28 'de
destinado á virblicaeõe nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e és
jornais, 'ilióriamente, até às
DIR./ CR MélitA1
iniciadas. em qualquer época,
15 • li.iras, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA •
pelos órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
- A fim de possibiLitar a reC 0. OUtitiCAÇÕOS
CtiliÈPIN CA 111.- iiel0 se RIIPCitçie,
~PC Ce
11,30 liaras..
PLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanha- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALvES
dos de esclarecimentos quanto
tes á matéria retribuída, nos •
à sua aplicação. solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissães, deasem ss interessados prefemitÇÃO
- verão ser formuladas por essfrencialmente cheque ou vale
d• sulatictorde do •aosdiant• de •*Aorta...tinto
crito, á Seção de Redação, das
iaciflnai •• P.s,I
linduotrisi de Ministério
postal. emitidos a favor do
9 ás 17,30 horas, n9 máximo
•
deIndCiatria o Corn•reitt
• Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a salda das
Itr.rmasso f:alt utiCinssdo Departamtnto ele Irr.çrtnaa Nacional
de Imprensa Nacional.
órgãos oficiais. • .
- Os suplementos às edi- Os originais deverão ser n
ASSIN ATURAS
çães dos órgãos oficiais só 'se
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por qmem de di- Ri:PARVOES E PAPtliCULA0Fli
os solicitarem no alo da asai.
reito.' rasurar e emendas,
tintura.
Capital e Interior:
f:apital e Interior:,
- Excetuadas as para •
Semestre . . • Cr$ 600,00Semestre
Cr$
450,00 - O funcionário publico feexterior, que serão sempre fno .
. . . Cr$ 1.200,(Xl' Ano . . . . • Cr$
400.00 'éleral,- para fazer jus ao desanuais. as assinaturas poder[conto indiendo, deverá provar
.
Exterior:
Exterior: se-ão tornar, em qualquer époesta condição no ato da assica, par seis meses eu um ano. Ano
04 1.300,00 Azo
Cr$ 1.000,00 nahira.
- As assinaturas vencidas
O custo de cada esemplar
poderão ier suspensas sem parte superier do enderêço vâo continuidade no recebimento , atrasado dos órgãos oficiaisCm pressas e numero do !atilo dos jornais, devem os assinan- I será, tia venda avulsa, acresci.
aviso prévio.
Para facilitar aos asstnantes de registro, o mês e . o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência lano, e de Cr$ 1,00, por mo
a verificação do prazo de vali- que findará.
dadt, d- suas assinaturas. na ,A fim de evitar salação de mínimo, de ~ta (30) dias.
decorrido

EXPEDIENTE

Requereue, Siemens & Haiske Akeilngescllschaft.
.N9 110,569 - Ferros perfilados em
forma de calha para fins estruturais
ou similates Requermte, Berg
Baustahl G.M.B.H, & Co.
N 9 110.590 - Instrumento' para
facilitar o exame do, e inteciíes • no
útero humano e trompas de falópio
.,
Requerente. Aktiebolaret
Vacuumextra c tor
N 9 110.600 - Dispositivo comutador -para sinaazação remota de uma
Interrupção causada por falte de
papel no estado receptivo de uma
estação participante de teletipo Requerente, Siemens & Flalske Aktiengselischaft.
N9 110.604 - Disposição para a
consecução de uma queima uniforme
de condutores de fusão ligadec em
pareleO, notadamente para fusíveis
-de baixa tensão e alto rendimento
- Requerente, Siemens Schucvertwerke Aktiengesellschaft.
No 110.699 - Gerador de espuma
de Aerção do tipo de bomba de jato
de ar - Requerente, Minimax Aktiengellschaft.
N9 110.610 - Bomba a jato para
geração de espuma de aeração para
extinção de incêndio - Requerente,
Minimax Aktienpellschaft.
N 9 110.611 - Viga de reforço ,para
escoramento da rocha nas galerias
de mineração Requerente, Aloys
Vanwersch, Peter Vanwersch e Ludwig Vanwersch.
N 9 110.620 - Circuitamente para
instações de transmissão de teletipos com seleção mediante cobinações
de impulsos de teletipo - Requerente, Siemens & Halske Aktienge• aellschaft.
N9 110.623 - Dispositivo para fins
de extinção de incêndio, destinado a
introdução, em encanamentOs de
ãgua sob pressão, de agentes eseurnantes, agentes umectantes e similares - Requerente, Minimax Aktiengsellschat,
N 9 110.628 - Esquema de circuit
vara designação doa grupe* a que

pertencem números de vários algarismos - Requerente, Siemens &
Halske Aktiengeselschaft.
N9 10.629 - Tubo gerador de espuma de aeração para fins de extinção de incêndio -- Requerente, Minimax Aktiengesegasellschaft.
N 9 110.630 - Regulador para adicionamento de um agente esmador
sob pressão a um cano de água de
pressão, destinados a alimentação de
um ou vários geradores de espuma
de aeração de capacidade dada Requerente, Minimax Aktiengessellschaft.
N 9 110.635 - Processo para o tratamento de boracha vulcanizada Requerente, Unitel States Rubber
Company.
N9 110.649 - Unidade em envidraGement° de multiplas chapas de vidro e processo para a produzir Requerente, Libbey Owens Ford
Glass Company.
N9 110.651 - Circuito misturador
para receptor de justaposição de
frequencia, em particular para recepção de ondas ultracurtas - Requerente, Telefunken G.M.B.H,
N9 110.665 - Tesoura Mecànica
para Barras Metálicas - Requerente, Aluminium Internacional, Inc.
N9 111.209 - Aperfeiçoamentos em
ou referentes a máquinas de passar
- Requerente, Irontite, Inc.
N 9 115.503 - Processo para a polimerização de propileno - Requerente, Scientific Design , Company Inc.
N9 116.469 - Processo para a polimerização de etileno sob baixa
pressão - Requerente, Chemisque
Werke Hills Aktiengsellschaft.
Privilégio de invenção deferidos republicados lior terem saido com
..fncorrecões.
N 9 59.264 - Aperfeiçoamentos em
digestares a.seco para trabalho semi
continuo --Requerente, Holger E.
Lerche.
N 9 111.995.,-,• Aperfeiçoamentos em
ou relativos e- dispositivos do tipo
que compreende um aplificador

Transistorizido e um filtro de banda ou pre-seletor - Requerente,
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken.
N' 117.134 - Aperfeiçoamentos em
ou relacionados com filtros, particularmente filtros do tipo vertical Requerentes, Pietro Conta, Renato
Puritz e Giovanni Vallo.
N9 117.416 - Reguladores de tempo - Requerente, Controls Company
os América.
Modelos de utilidade deferidos
N.° 116.701 - NOvo tipo de desen•
roscador de anzol -- Requerente: Silvio Andrade.
N.° 115.218 - Dispositivo para apanhar e carregar produtos tais coma
caca de açúcar - Requerente: Motocana S.A. Máquinas e Implementos
Agrícolas.
Exig4ncias
N.° 100.944 - Chas. Pfizer
C.°
Inc. - Cumpra e exigência.
N.0 108.656 - Chesebrough Pond's
Inc. - Cumpra a exigência.
N.° 108.755 - Cezar Yazigi e Lincoln Nicolay - Cumpram a exigência
N.° 109.290 - Nicolino Guimarães
Moreira -- Cumpra a exigência.
N.° 110.660 - The Goodyear Tire
Rubber Company - Cumpra . exigência.
N.o 110.662 - The Goodyear Tire
te Rubber Company - Cumpra a exigência.
N.° 115.702 - Chas. Pfizer ta C.°
Inc. - Cumpra a exigência.
N.0 116.703 - Indústria de Gaiolas Roler Ltda. - Cump'ra e exigência.
N.o 34.635 - Claudio Lemmi Cumpra a exigência.
N.° 94.410 - * Pontes S.A. Indús•
tria de Móveis Artísticos - Cumpra
a exigência.
N.° 94.660 - Artes Bambu Ltda.
- Cumpre a exigência.

N.° 102.853 - Brinquedos Bandeirantes S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 109.331 - W. R. Grace &
C.° - Cumpra a exigência.
N.° 109.563 - Moysés Nesanel
Ejchel - Cumpra a exigência.
N.° 109.708 - Monteoatini, Società
Generale per l'Industria Mineraria e
Chimica - Cumpra a exigência.
. N.° 111.511 - Roberto de Azam
buja Mallmann - Cumpra a exigência
Alfredo Rodrigues
N.° 111.548
Moleiro - Cumpra a exigência.
N.° 112.212 - Wilhelm Walded •
Cumpra a ex:gência. •
Ferriccio Gobbi N.° 114.285
Cumpra a exigência.
N.° 115.484 - Prospero Rebecchi
e Walter Thomé de Souza - Cumpram a exigência.
N.° 117.115 - Fundição Sirpar Ltdr.
•
- Cumpra a exigência. -••
N.° 117 287 - Adalberto Veiga Si
mães - Cumpra e exigência.
N.° 119.681 - Chuzo Shirata 'Cumpre a exigência.
N.° 122.167 - Bernardini ta Curti
- Cumpra a exigência.
N.° 132.971 - Indarcit Indústria
de Artefatos de Cimento e Amiantc
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 137.679 - Plastifito - Albuns
.e Cartonagem Ltda. - Cumpra a exi•
gência.
N° 137.749 - Erminio Magri Cumnra a exigência.
Hermann Frank N.° 137.750
Cumnra e exieencia.
N° 137.737 - Liceu de Artes
Ofícios de São Paulo - Cumpra I
exigênc:e.
N.° 132.837 - Habs Gunter Gum•
mirsbach - Cumpra e exinência.
Divertes

•

N.° 111.544 - T--;a Kolim-rowskev
- Arquive-se. - Privilégio de inveação - republicado.
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N.° 396.069 - Moda EditOra Abril 32, 50 - art. 117 incluindo-as as clasDivisão Jurídica
Ltda. - classe 32 - considerando-se ses 2 32, 50.
publicações impressas os órgãos de pu395.733 - Aitiuto Puolicidade
SEÇ2, O DE TRANFERÊNCIA.
Dia 25 de Abril de 1963
blicidade.
- Arauto Publicidade Ltda. - classe
E LICENÇAS
N.°
401.333
Litoprint
Rota33
art.
117
n.°
1.
Notificação
print Aktiengesellschaft - classe 6.
Expediente de abril de 19i3
.:rcas indeferidas
Uma vez decorrido o prazo de reN.° 404.416 - Kenel - Orval Imcurso previáto pelo artigo 14 da Lei portadora Ltda. - classe 2.
N.° 297.346 - Ultrasônico - CeUso Autorizado de marcas
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
N.° 404.534 - Mata Xero - Pro- zario Felreli - classe 8.
Á7ts. 147, §§ 1 9 e 2. do C:cid:go de
- pare eventuais juntadas de recur. dutos Químicos Guarany S. A. N.° 309.177 - Avara - Dante
aos, e do mesmo não se tendo valido classe 2.
Tezza - classe 45.
Propriedade Musa-Sal)
nenhum interessado, ficam notificados
N.° 384.186 - Quietoss - LaboraN.° 404.536 - Agua Frutal - José
Por
despacho
do 5r. Cile.e tia Setorterápiaa Bristol S. A. Ind. Quím. e
os requerentes abaixo mencionados a Longhi - classe 43.
•
ção foi autorizado o uso ea aairaa iUicomparecer a este Departamento a fim
Farmacêutica
classe
3.
Restauração de Marca
de efetuarem o pagamento da taxa fiN.° 384.586 - Souvenir - Nilsen aelan, registrada sob ri , 21/ .056, cu¡o
cacha consta abaixo, de propr.cdade
N.° 383.953 - Chozil - Chozil En- J. Raranussen - classe 35.
nal concernente à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo genharia Ltda. - classe 16 - ConceN.° 394.185 - Plásticos Guarany - de Winthrop Products tcn cstab..leLuiz Machado de Sá - classes 1 - 8 cida nos Estados Unidos da América,
de sessenta dias - na forma do pará- do restauração.
N.° 90.096 -- Cyclope - Fáb. do 12- 17 -23-28-31-34- e em favor de The Syãney Co., estagrafo único do artigo 134 do Código
Caldeiras a Vapor Cyclope S. A. - 36 - 37 - 44 - 43 - 49 (título). belcc:da no me.-no Pais e autorizada
da Propriedade Industrial.
classe 21 - Concedo a restauração.
N.° 394.186 - Plásticos Guarany - a funcionar no Brasil - Averbe-se o
Marcas Deferidas
1.
aora'ato de explerm:r:o
Oh.. Luiz Machado de Sé N.° 391.906 - Emblemática
N.° 130.238 - Ambra - Comercio
N.° 394.589 - Agência Brasileira de
Industrial S. A. - Ind. e Comérda Máquinas e Acessórios Ambra Ltda. cio de Máquinas para Escritório - Noticias - Esaii Afonso de Carvalho
- classe 24 - com exclusão de cordi- classe 17 - Concedo a restauração.
_ classe 33 (título).
RUISEIAAN
nha para pavilhão.
N.° 394.858 - Ritmo Fascinante
Restauração de Nome Comercial
Nevina
Myrta S.
.... Som Indústria e Comércio S. A. N.° 290.209
Proprictria
A. Indústria e Comércio - classe 46.
N.° 380.934 - Transportadora Su- classe 8.
WINTRROP
PRODUCTS INC,
N.° 370.290 - Bantran - Quimio- una Ltda. - Transportadora Sulina
N.° 394.859 - São Paulo - Indus(arma Ltda. - classe 3.
trial São Paulo Ltda. - classe 23.
Licenciada
Ltda. - Concedo a restauração.
N.° 371.820 - RCN - RadiadoN.° 394.861 - Confecções I.ucy
TEE SYDNEY ROSS CO.
N.° 85.452 - Cia. Importadora e Ltda. - Confecções Lucy Ltda. res RCN Indústria e Comércio Ltda.
Exportadora Brasil América Cioba - classes 33 - 37 - 24.
- classe 6.
N.. 395.156 - Fulminam - asaN.° 374.837 - Colterra - Colterra Comp. Importadora e Exportadora EraColonizadora de Terras Ltda. - classe sil América Cieba - Concedo e res- via Barbieri - classe 2.
Por despacho do Senhor Chefe
tauração.
N.° 395.364 - Arith:na Addia- aa Ssção foi autor:za. o o uso da marnúmero 16.
N.° 374.985 - Leões - Três Leões Restauração de Titulo de Estabeleci- tor Rechenmaschinenfabrik C. Kubler ca Romisan, regatrada sob n' I7.057,
Cia. Comercial Construtora e de Admi- classe 17.
cujo clich,"? consta abaixo, de propriemento
nistração - Classe 16.
N.° 395.804 - São Caetano - Ca Jack de Winthrop Products I nc estaN.° 390.460 - Casa Ling - Alberto teria Bravo 8s Gaerta Ltda. - classe belecida nos Estac(os Unidos da AméN.° 374.992 - Assad - Cerâmica
25 número 41.
Ling - classes 13 - 23 - 24
Assad S. A. - classe 16.
rica, e em favor ek The Sydney Rosa
N.° 395.963 - Ciel - Compeças Co., estabe:r.c1cla no in -smo Pais e
N.° 380.587 - Selvas Africanas - 26 - 28 -- 29 -- 30 - 34 - 35 a
resWalter Cavalcante Figueroa - das- 36 - 37 - 48 - 49 - Concedo
Importadora e Exportadora Ltda. - autorizada a func:onar no Brasil. tauração.
classe 6.
"- se 2.
Averbe-se o contrato de exploração..
N.° 388.409 - Onduforrn GraupExpress5o de Propaganda Deferida
N.° 403.858 - Ferrari - Carrocener S. A. Comércio e Representações
N.° 394.726 - Gigante Amaral - rias Ferrari Ltda. - clr.:se 21.
- classe 48.N.° 404.426 - Mindium - ChocoAlimentos Selecionados Amaral S. A.
N.o 393.467 -- Bramar - Bramar
lates Dizioli S. A. - classe 41.
ROMISAN
classe 27 - art. 121.
Soc. Brasileira de Material Marítimo
N.° 394.427 - ERA Expresso Ro- Titulo de Estabelecimento Indeferidos
Ltda. - classe 20 - com exclusão de doviário Atlântico Transporte Coletivo N.° 375.913 - Dia Lar - Dia S.A.
Proprietária
remos.
- João Roman - classe 33 - arti- Distribuidora Import. e Administradora
a_
WINTHROP PRODUCTS INC.
N.° 393.968 - Neo Gel - Quí- go 114.
-o ela as 8 -- 9 -- 10 -- 11 -o 12
Licenciada
13 - 14 -- 15 o- 17 --- 18 -- 21 -mica Farmacêutica Mauricio Villela
Frase de Propaganda Deferida
26 - 28 -o 29 o- 30 -o 31 -- 32 -S. A. - classe 3.
THE
SYDNEY
ROSS CO.
NP 394.007 - Pioneiro - Pioneet
N.o 394.402 - Em grão ou moído é 34 - 35 - 36 --- 37 -- 38 - 39 -1
Rádio S. A. Ind. e Com. - classe 8.
o preferido - Celso Adoniro Ribeiro 40 - 44 - 46 -=`, 48 - 49.
N.° 394.637 - Lux - Cia. Luz - classe 41 - art. 121.
NP 394.029 - Edifício Louvre Stearica - classe 41.
a ez - classe33.
Jacob M'k
Por despacho do &anos Chefe
Sinal de Propaganda Deferido
N.° 404.204 - Agência santos DuN.° 394.842 - Rei - Rei Chemie
da
Seção lei autor:zado o uso da mardo Brasil S. A. - classe 46.
N.° 402.783 - Sirius Publicidade mont Turismo Paaaagens - baldo ca Ba-salin, reg:strada sob ti' 217.058.
N.° 394.970 - Fidalgin - Cyrillo
Sirius Publicidade Ltda. - classe Casar Barbosa - classe C13.
cujo clichê consta abaixo de propreiMothe Indústria e Comércio S. A. - 33 - art. 124. •
Exigi-meias
dade de Winthrop Products Inc., estaclasse 3.
Nome Comercial Deferido
N.° 286.445 - Henschel Werke belecida nos Estados Unidos da Ame.
N.° 395.007 - Tecno Flex - Merica, e em favor de The S,,dney Rosa
•
talúrgica Tecno Flex Ltda. classe
N.° 402.233 - Expansão Melhora- GMBH - Satisfaça exigência.
N.° 319.378 - J. Chiavon 8r. Filhos Co., estabelecido no m .s:no Pais t
numero 5.
mentos Cansará S. A. - Expansão
autorizada a funcionar no Esasil.
N.° 395.020 - Pontal - Pontal Melhoramentos Caraarú S. A. - arta- Ltda. - Satisfaça exigência,
N.o 394.315 - Fernàndo Casar Pe- Averbe-se o contrato de exploração..
Comissária de Despachos Ltda. - elas- go 109. n.° 2.
reira - Satisfaça exigência.
41.
Título de Estabelecimento Deferido
Diversos
N.° 395.077 - LI.? - Leonid ProN.° 402.236 - Edifício Guairaca
ceis°
rz
- classe 8.
ivleypro
Ag
Meypro S. A. Meupro
Guairaca N.° 402.311 - Priminha - Fáb. Condomínio do Edifício
Ltd. - no pedido de apostila na marn.°
4.
117
classe
33
art.
de Bebidas Marilena Ltda. - classe
N.° 243.931 - Condomínio Las Pal- ca n.° 148.280 - Faça-ee a apostila
número 42.
conforme requerido.
Proprietária
N.° 395.090 - Ri Society - Max mas - Cia. Esmeralda de Imóveis N.° 334.828 - Indústria Ferragens
art.
117
n.°
4.
classe
33
IfINTBROP
PRODUCTS INC.
- Factor ês Co. - classe 48 - com exPaga Ltda. - Aguarde-se.
clusão de cimas e estojos para maquiN.o 244.573 - Condomínio WindLicenciada
Microlite S. A. InN.° 335.013
lage.
sor - Cia. Esmeralda de Imóveis TRE SYDNEY RS CO.
dústria e Comércio - Aguarde-se.
N.° 395.850 - Medalha de Ouro - ckisse 33 - art. 117 n.° 4.
N.°371.'/94 - Irmãos Meldonado
• Tecnoprint Gráfica 5• A. - cl sã 32 •
N.° 393.871 - Rodogas - TransN.° 395.879 - Topa Tudo - B. F. portes Rodogas Ltd*. - classe 33 - - Prossiga-se como marca.
N.° 380.574 - Campana Salas Co.
Goodrich do Brasil S. A. Produtos da
art. 117 n.° 1.
- Aguarde-se.
Borracha - classe 39.
Por despacho do Senhor Chefe
N.° 388.322. - Munis Levcovitz
N.o 394.823 - Edifício 'teiú da Seção foi autorizado o uso da merN.* 393.964 - Ciel - empeças
Aposentadoria e Pensões - Aguarde-se.
de
Instituto
ca Balsine, registrada sob n9 217 .059.
Importadora e Exportadora Ltda. - dos Industriários --- classe 33 - artiOmega cujo clichè consta abaixo, de proprieN.°31. .ta40
classe 11 --- com exclusão de cano de
go 117 n.° 4•
S. A. - As-parda-se.
dade de WInthrop Products Inc., estaescape e estribos.
N.° 394.0136 - Pioneer'Rídio S.A. belecida nos Estados Unidos da Ame.
N.° 395.973 - Rio Claro - PanifiNP 395.413 - Gráfica Mendes riem, e em favor de The Sydney Roas
cadora Rio Clero Ltda. - classe 41.
Gráfica Mendes Ltda. - alasses 33, 25, Ind. • Com. - Aguarde-ae.
I
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Co., estabelecido no mesmo Pais e rica, e em favor de The Sydney Rosa autorizada a funcionar no Brasil. —
autorizada a funcionar no Brasil. — Co., estabelecido no mesmo Pais e Averbe-se o contrato de exploração.
Averbe-se o contrato de exploraçU . autorizada- a funcionar no Brasil. —
Averbe-se o contrato de exolnraeão.

BALSINE .

Proprietária
WINTHROP PRODUCTS INC.
Licencidda
TE SYDNEY ROSS CO.

TA PA L
CARMILEN
Proprietgria
WINTHROP PRODUCTS INC.
Licenciada

Por despacho do Senhor Chefe
da Seção foi autorizado o .uso da marca Jazmalin, registrada sob n 9 217.060
'THE SYDNEY ROSS
cujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products In(., estabelecida nos Estados Unidos da América, e em favor de fhe Sydney Roas
Co., estabelecido no mesmo Pais
Por despacho do Senhor Chefe
autorizada a funcionar no Brasil. — da Seção foi autorizado o uso da MorAverbe-se o contrato de exploração. irada sob número 217.459, cujo clichê
consta abaixo, de propriedade de
Winthrop Products Inc., estabelecido
nos Estados Unidos da América, e
em favor de The Sydney Ross Co., esProprietária
tabelecido no mesmo Pais e autorizada
a funcionar no Brasil. — Averbe-se
WINTHROP PRODUCT S INC.
o contrato de exploração.

3A2IA.LIN •

Licenciada
THE SYDNEY ROSS CO.

Por despacho do Senhor Chefe
da Seção foi autorizado o usO da marca Ormunel, registrada sob nt 217.:35,
cujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop* Products inc., esta
belecida nos Estados Unidos da América, e em favor de The :aydney Ross
Co., estabelecido no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil. —
Averbe-se o contrato de exoloracão•

Proprietgria
WINTHROP PRODUCTS INC.
Licenciada

ROa CA,L

THE SYDNEY ROSS CO.

Proprietária
SUNTEROP PRODUCTS INC. .
Por dospacho do 'Senhor Chefe
da Seção foi autorizado o uso da marca Doldonos, reg:strada sob n 9 222.893,
mil.° clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecido nos Estados Unidos da América, e em favor de The Sydney Rosa
Co., estabelecido no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

Licenciada
THE SYDNEY ROSS CO.
Por despacho do Senhor Chefe
da Seção foi autorizado o uso da merca Pepsamar, regist-ada sob n9 228.886,
cujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecido nos Estado Unidos da América, e em favor de The Sydney Rosa
Co., estabelecido no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

DOLDONOS

PEPSAMAII

Proprietgria
WINTHROP PRODUCTS INC.
Licenciada
THE SYDNEY ROSS CO.

Proprietaria
WINTRROP PRODUCTS INC.
Licenciada
TU SYDNEY ROSS CO.

Por despacho do Senhor Chefe

Por despacho do Senhor Chefe
Proprietária
da Seção foi autorizado o uso da marNINTHROP PRODUCTS IfC.,
ca Amidowin, registrada sob n 9 222.963
Licenciada
cujo clichê consta abaixo, de proprieSYDNEY R089 CO.
dade de Winthrop Products Inc., estabelecido nos Estados Unidos da América, e em favor de The Sydney Rosa
Co., estabelecido no mesmo Pais e
Proprietária
autorizada a funcionar no Brasil. —
WINTHROP PRODUCTS INC.
Por despacho do Senhor Chefe Averbe-se o contrato de exploração-.
.Licenciada
da Seção foi autorizado o uso da ,narca Bandatin, registrada sob n 9 222.887,
THE SUNEY.ROSS CO.
cujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecido nos Estados Unidos da América, e em favor de The Sydney Ross
Proprietária
Por despacho . do Senhor Chefe Co., estabelecido • no mesmo Pais e
da Seção foi autorizado o uso da mar- autorizada a funcionar no Brasil. —
.WINTHROP PRODUCTS INC.
ta Beldatina, registrada sob n 9 217.327, Averbe-se o contrato de exploração.
Licenciada cujo clichê consta abaixo, de proprieTHE SYDNEY ROSS CO.
dade de Winthrop' Products Inc., estabelecido nos Estados Unidos da América, e em favor de fhe Sydney Ross
Co., estabelecida no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil. —
Por despacho do Senhor Chefe
Averbe-se o contrato de exoloração.
da Seção foi autorizado o uso da marca Plewin, registrada sob n 9 222.964,
cujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estáProprietgria
beledcla nos Estados Unidos da AméWINTHROP-PRODIWTS INC. rica, e em favor de The Sydney Ross
LDAT INA
Co., estabelecido no mesmo Pais e
Licenciada
autorizada a funcionar no Brasil. 7-Proprietaria
THE SYDNEY ROSS CO.
Averbe-se o contrato de exploração,
INC.

ORMUNEL

AMIDOWIN

• 13A,NÓMIN

•

. cal, registrada sob n 9 223.178
ca Rex
cujo cliché consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecida nos Estados Unidos da Ara.
rica, e em favor de The Sydney Rosa
Co., estabelecido no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

da Seção foi autorizado o uso da mar-

ca Metoryl, registrada sob* n 9 228.887,
Cujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecido nos Estados Unidos da Ara&
rica, e em favor de The Sydney Rosa
Co., estabelecido no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

METORYL
Proprietária
WINTHROP PRODUCTS INC.
Licenciada
THE SYDNEY ROSS COs
Por despacho do Senhor Chefe
da Seção foi autorizado o uso da marca Wintrocilina, reg. sob n 9 228.904,
cujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecido nos Estaclbs Unidos da América, e em favor de The Sydney Rosa
Co., estabelecido no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil. --Averbe-se o contrato de exploração.

BE

11NTRROP PRODUCTS

Licenciada
THE SYDNEY ROSS CO.

PLEWIN
Proprietária

Por despacho do Senhor Chefe
da Seção foi autorizado o uso da marca Carmilen, registrada sob n9 717.328,
cujo clichê consta abaixo, de proprie'dade de Winthrop Products Inc., estabelecido nos Estados Unidos da Arné-

Por despacho do Senhor Chefe
WINTHROP PRODUCTS INC.
da Seção foi autorizado o uso da marLicenciada
ca TajSal, registrada sob n0 222.891,
cujo clichê consta abaixo, de proprieTHE SYDNEY ROSS CO.
àde de WinthroP Products Inc.. estabelecido nos Estados Unidos da América, e em favor ,de The Sydney Rosa
Por despacho do Senhor Chefe
Co., estabelecido no mesmo Pais e da Seção foi autorizado o uso da mar-

W1NTROCILINA
Proprietária
WINTMOP PRODUCTS INC.
. Licenciada
THE SYDNEY ROSS CO.
Por despacho do Senhor Chefe
da Seção foi autorizado o uso da merca Dorico, registrada sob n° 229.429,
cujo cliché consta aba'xo, de propriedade de Winthrop Prof l ucts Inc., estabelecido nos Estados Unidos da Amé-
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Vervloet Gomes .- Satisfaça exigênN.° 438.623 - Indústria de Meias
cia.
Dom Pedro Ltda. - ratisfaça exigênN.° 422.328 - Gelio Batista - Sa- cia.
tisfaça exigência.
N.° 438.632 - Ciadin Comp. de
N.° 422.329 - Vicente Alves de Adm. e Ind. -- Satisfaça exigência.
Azevedo - Satisfaça exigência.
N.° 438.633 - Glaciai Comp. de
N.° 422.330 - . António Soares de Administração e Ind. - Apresente
Mendonça - Satisfaça exigência:
N.Q 438.636 - Matictta do Brasil
N.° 422.332 - Vicente Alves de
Azevedo - Satisfaça exigência.
Indústria e Comércio Ltda. - SatisN.° 422.358 - Tavaroil Produtos faça 'exigência e wossiga-se excluindo
de Petróleo Ltda. - Satisfaça exigên- móveis de aço para escritório.
cia.
Ns. 438.637 - -138.638 - Cia.
N.° 422.363 - A Exposição Modas Brasileira Rhodiaccta Fábrica de Raiou
Sotiedade Anônima -- Setisfaça exi- - Satisfaça exigência.
N.° 438.644 -. Ltiet Carlos da Silgência.
N.° 422.381 - José Rotandi - Sa- veira e Anesimo Silveira - Satisfaça
exigência.
tisfaça exigência.
N.° 438.689 - Construtora BrasiN.° 422.383 - Posto Souza Aranha
leira Ltda. - Satisfaça exigência.
Limitada - Satisfaça exigência.
N.° 438.690 - Cia. Agrícola e Co.
N.° 422.386 - José Plazio - Satismarcial Santa Anita - Satisfaça exifaça exigência.
gência.
N.° 422.387 - Cia. Vasuda Contra
N.° 438.691 - Of i cina Mecânica
Incêndio e Marítimo - Satisfaça exi- Itnperio
Ltda. - Satisfaça exigência.
génc'a.
N.° 438.701 - Arte Gráfica Três
N.° 422.388 - Cia. Vasuda Contra
Ltda. - Satisfaça exigênIncêndio e Marítimo - Satisfaça exi- Aznedcas
cia.
gência.
N.° 438.708 - S.A. Magalhães
N.° 422.390 - . Formaria Jóia Ltda.
Comércio
e Indústria -- Satisfaça eni- Satisfaça exigência.
gê neia
N.° 422.391 - Discobras Ltda. N.° 438.710 -- Mauro Vanzelotti
Satisfaça exigéncia.
Anônima Comérzio e ReN.° 422.393 - Fundição Artistica Sociedade
- Satisfaça exigência.
Panelli Ltda. -- Satisfaça exgência. presentações
N.o 438.714 - Santa Anisa Títulos
N.° 422.396 - Produtos Quitaicos Sociedade
Anón i ma - Satisfaça a giEldorado Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 438.715 - Llnista Ind. e Com.
N.° 422.398 - Basia Comêrcio e de Autos Peças Ltda. - Satisfaça
Representações Ltda. - Satisfaça exi- exigência.
gência.
N.° 438.717 - Ferragem Americana
N. o 422.399 - ladústrias de Águas Sociedade Anónima - Satisfaça exiSanitárias - Satisfaça exigência.
gência.
N.° 438.559 - Celcalista Pacaembu
N." 438.718 - Liaetioadora QuaLimitada - Satisfaça exigência.
dratim Ltda.- - Satisfaç, exigência.
N.° 438.560 - Getulio Borges LoN.° 438.719 - Curvex Ind. Micropes - Satisfaça exigência.
mecanica Ltda. - Satisfaça exigência
N.° 438.561 - Representações e
N.° 421.936 - 421.938 - Colue prossiga-se excluindo cabeleiras posna Sociedade Editora Ltda. - Satis- Com. de Lenha InLrlanc,e Ltda. - tiças tesouras para cabelos e unhas.
Satisfaça
exigência.
faça exigência.
N.° 938,027 - Marcenaria AlvoN.° 438.562 - Cafeeiro São Jorge rada Ltda. - Sati.siaça exigência.
N.° 421.939 - Aços Singra Comércio e Indústria Ltda. - Satis- Limitada - Satisfaça exigência.
N.° 438.029 - Imo. Lugano Ltda.
N.° 438.563 - Vasuhisa Ueda -- - Satisfaça exigência.
faça exigência.
N.0 421.941 - Luiz Luciano es Satisfaça exigência.
N.° 438.030
Sorraia LiN.° 438.566 - Incomaba Ind. e miada - SatisfaçaLanches
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
exigência.
MateCom.
de
Produtos
Químicos
e
N.° 421.944 - Fábrica Brasileira
N.° 438.031 - Adio, e ParticipaTextil Ka Bo S. A. - Satisfaça exi- riais Básicos Ltda. -- Satisfaça exi- ções Edicle S.A. - Satisfaça exigêngência.
gência.
e prossiga-se substituindo a classe
N.° 438.568 - Auto Vitoria Ltda. cia
N.° 422.105 - Societe Guerlain
50 pela 33.
- Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N.° 438,032 - Org. Brasileira de
N.° 438.570 - Est a Adm. e ParN.° 422.109 - Lab. Phytnatosan ticipações Ltda. - Satisfaça exigên- Representações Comerciais Ltda. Apresente clichê.
S. A. - Satisfaça exigência.
cia.
N.° 438.033 - °legado Colmenero
N.° 422.200 - Rastatirante Cravo
N.° 438.571 - Farmedicals Comér- Peres
- Satisfaça exigência.
Limitada Satisfna exigência das cio e Ind. de Produtos Químicos Ltda.
N.° 438.035 -- Confecções Ctdi Liseções.
-a- Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N.° 422.202 - Bar e Restaurante
N.° 438.572 - Fioravante Pagano rn:tada
N.° 938.036 - C'suy Marie Duval
Nossa Senhora do Livramento Ltda. Sobrinho - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N.° 438.576 - Alpha Adm. de
N.° 438.037 -- Umapi Illrata ' N.° 422.203 - asinaltex Indústria Bens Ltda. - Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
e Comércio de Placas Ltda. - Satis.
de
N.° 438.577 - Alpha Adm.
N.° 438.040 - S.A. Martinelli Fifaça exigência.
Bens Ltda. - Satisfaça exigência.
nanciamentos e Investimentos - SatisN.° 422.301 - Indústria Illecanica
N.° 438.578 - Manoel Moreira de faça exigência e prossiga-se excluindo
Nibra Ltda. - Satisfaça exigência e Oliveira - Satisfaç.a exigência.
mata borrão.
prossiga-se com exclusão dos artigos
N. 438.615 - Us Ultrasolda IndúsN.° 438.042 - Henrique Israel grifados.
tria e Comércio Ltda. -- Satisfaça Satisfaça exigência e prossiga-se a.xexigência
e
prossiga-se
considerando
, N.° 422.302 - Murakami Agro Cocluindo metais preciosos ouro, prata.
mercial Ltda. -- Satisfaça exigência.' como a parelho o que foi reiniciado.
e talheres de metais preciosos.
N.° 422.309 - CEPEC - Soc. dei N.° 438.616 - Aresa Argilas EsN.° 438.045 r- Laurinda de Jesus
Estudos, Patentes e Empreendimentos peciais S.A. - Satisfaça exigência. Abreu - Satisfaça exigência.
' de Concreto Ltda. - Satisfaça exi- Ns. 438.617 - 438.618 - IndúsN.° 438.046 Comercial Truase
gência.
tria e Comércio Visibelli Ltda. - Sa- :imitada - Satisfaça exigincia e prossiga-se considerando os artigos como
N.° 422.310 - Lab. Friuntost S.A. tisfaça exigência.
Indústrias FarmacéntIcas - Satisfaça' N.° 438.619 - indústria e Comér- impressos.
cio Visibelli Ltda. - Satisfaça exiN.° 438.049 - Nene Confecções
exigência.
José gência e prossiga-se excluindo alavan-i Infantis Ltda. - Satisfaça exigência.
Na. 422.311 - 422.312
cas de câmbio, carrinhos para máquinas
N.° 438.053 - Cia. União dos ReMendes Honorio - Satisiaça
de escrever.
finadores Açúcar e Café - Satishtça
cia.
Benjamimr N. 438.622 - Pais Produtos
exigência.
N.° 422.326 - Xavier
Limitada - Satisfaça exigência.
menticios Nacionais S.A. -- SatisN.° 438.054 - Lieb 3,A. MáquiN.° 422.327 - Mauricio Chapuis faça exigência e prossiga-se excluindo nas para Escritório - Satisfaça exigélitia.
José Paes de Melo e Jeronymo João saias.

riae, e em favor de The Sydney Roas
N.° 421.859 - Corticeira Sul
Co., estabelecida no mesmo Paia e Americana Ltda. - Satisfaça exigênautorizada a funcionar no Brasil. - cia e prossiga-te com a exclusão de
Averbe-se o contrato _de exploração. rolhas de cortiça.
N.° 421.868 - Grande Padaria e
Confeitaria Napolitana Ltda. - Satisfaça exigência.
DORICO
N.° 421.869 - Organização Contábil Fiscal Exata Ltda. - Satisfaça
exigência.
proprietária
INC.
PRODUCTS
N.° 421.871 - Administradora
p
Nrwrelo
Agrícola e Comercial Santa Maria S.
Licenciada
A. - Satisfaça exigência e prossigaTHE SYDNEY ROSS CO.
se na classe 33.
N.° 421.872 - Bar Flor da Praia
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.879 - Jamartin Comércio
Por despacho do Senhor Chefe
da Seção foi autorizado o uso da mar- Indústria e Importação Ltda. - Saca Albaton, registrada sob n 229.856, tisfaça exigência.
N.° 421.884 - Madison Eletrônicujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., esta- ca Indústria e Comércio Ltda. belecida nos Estados Unidos da Amé- Satisfaça exigência.
N.° 421.890 - Bar e Lanches
rica, em favor cie The Sydney Ross
Co., estabelecido no mesmo Pais e au- Faial Ltda.. - Satisfaça exigência.
N.° 421.894 - Lojas Osini Indústorizada a no Brasil. Averbe-se o contrato de exploração. tria e Comércio Ltda. - Satisfaça
as duas exigências.
N.° 421.896 - 421.897 - Frigo8,LBATON
rífico Mousand Indústria e Comércio
S. A. - Satisfaça exigência.
NP 421.000 - Indústria e CoProprietjria
de Bebidas Benfica Ltda. T/NTHROP P RODUCTS INC. mércio
Satisfaça exigência.
Licencia
N.° 421.901 - José Antonio Satisfaça exigência.
TE SYDNEY ROSS CO.
N.° 421.904 - Renato Paulo Toni - Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N.° 421.910 - Waldemar Paiolli
EXAME FORMAL DE
- Satisfaça exigência.
MARCAS
N.° 421,914 - José Daher - Satisfaça exigência.
Dia 25 de abril de 1962
N.° 421.932 - Sergio N. Mignone - Satisfaça exigência.
Exigencias
N.° 421.933 - Morais 8t Moreira
Frigorifico Fluminense Ltda.
Ltda. - Satisfaça exigência.
(opoente do termo 438.766) - Satisfaça taxigencia.

S. A. Fáb. Uruguaya de Alpargatas - (opoente do tôrmo 438.814)
- Satisfaça exigência.
João Amaral Gomes - (opoente
do termo 438.802) - Satisfaça exigência.
N.° 421.479 - Albert Rene Joseph
Castaigne - Satisfaça as exigências.
N.0 421,705 - W. M. Maciel Satisfaça exigência.
N.° 421.709 - Criações Herminia
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.714 - Júpiter Dental Indústria e Comércio S.A. --- aStisfaça exigência.
N.° 421.717 - Mercadinho da
Mamãe Ltda. - Satisfaça exigência
e prossiga-se incluindo-se a classe 19.
N.° 421.718 - Casal Comércio Engenharia e Saneamento Ltda. - Satisfaça E/algema.
N.° 421.729 - Antonio Feteira
Nunas - Satisfaça exigência.
NP 421.730 - Alesso S. A. Material Ferroviário Indústria Comércio
e Importação - Satisfaça exigência.
N.° 421.731 - Cia. Paulista de
Hotéis S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 421.737 - Sopel Sociedade
de Pinturas Equipe Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.738 - Adail Rarnalho de
Mendonça - Satisfaça exigência.
N.° 421.739 - Titanus Importação
Indústria e Comércio Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.760 - Confecções Siamoça Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 421.764 - Cia. Carioca de
Algodão - Satisfaça exigência.
N.° 421.767 - Concordia Cia.
Im6veis - Satisfaça exigência.
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N.° 438.055 - Imp. e Industrial
Vasco do Brasil Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.° 438.056 - Soc. Técn;ca Industrial Industrec Ltda. - Satisfaça exigência e pross"ga-se excluindo fitas isolantes.
N.° 438.057 - Soc. Técnica Industrial Industec Ltda. - Satisfaçr^xigência'.
N.° 438.058 - Soc. Téanica
trial Industec Ltda. - Sat:sfaça cxigência e prossiga-se excluinda etc.,
depois de estadas.
N.° 438.059 - Soc. Técnica Ind.
Industec Ltda. Satisfaça exigência
e prossiga-se excluindo material p'.ástico, substâncias animais e • Vegetais,
•
adôrnos e ihonite.
Ns . 438.060 -- 438.061 - Soc..
Técnica Industrial Industcc Ltda. Sat'sfaça exigência.
N.° 438.062 - Manoel José de Seuza - Sat:sfaça exigência.
N° 438.064.- Bazar Changai Ltda.
Satisfaça exigência e prossiga-se
considerando corno impressos os artigos reivindicados.

N.o 438.065 Barbi Indústria Metalurgica Ltda. - Satisfaça ex'aiência.
N.° 438.069 - Soc. Afro ii.mzricana
de Exportação Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 438.070
Ge.-aldo Valia do
Na -scimento - Saasfaça exigência.
N.° 438.071 - Móveis e Dccoraçaes Afranjo Ltda. - Satisfaça exigancia.
Ns. 438.072 - 433.07.3 - Norton
Magano 5 Co Ltd. - Sat'sfaça exigência.
N." 438.076 Tratuzina S.A. Indústrias Metalúrg cas -- Satisfaça exigência.
N.° 438.077 - Bar Lanches . Banho
Limaada - Satisfaça exigência.'
N.° 438..128
D. Glosa Ind. Gráficas S.A.
Satsfaça cxigência..
N.° 438.132 - D. Glosa Indústrias
Gráficas S.A. - Satisfaça exigtncia. •
N.° 438.133 - Santa Rosa Hotel
Sociedade Anônima - Satisfaça exigência.

(Seção III)

Ma:o de 1953

N.° 438.135 - Santa Rosa Hotel exigência e prossiga-se excluindo retro
Sociedade Anônima
Satisfaça exi- visores, parabrisas p ara automóveis e
gência.
claralorias.
N.° 438.136 Manufatura Paulista
N.° 438.157- Silva Borges 5 Cia.
de Calçados Ltda. - Satisfaça exi- - Satisfaça exigência e prossiga-se.
gência.
considerando-se virgens os filmes.
N.° 438.137 - Batista Barbosa
N.° 438.162 - D. Giosa Indústrias
Companhia - Satisfaça exigência e Gráficas S.A. - Satisfaça exigência
prossiga-se excluindo apenas bandejas. e prossiga-se excluindo. mata-borrão.
N. 0 438.138 - &data Barbosa
N.° 438.164 - Adubas Paraná SoCompanhia - Satisfaça exigência c ciedade Anônima - Satisfaça exigênprossiga-se excluindo apenas bandeas. cia. .
N.° 438.140 - Aniericano Caia.
N° 438.179 - Everest Exp. e ReInd. de Café S.A. - Satisfaça exiprerentações Ltda. -- Satisfaça exigência.
N.° 438.142 - Remape Recupera- gência.
N.° 438.196 - Multimetal Com. e
ção de Máquinas Pesadas Ltda. Satisfaça exigência e prossiga-se como Representações S.A. Satisfaça caia
gência.
insian,a.
N.° 438.205
Cia Telefônica GuaNs. 438 144 - 433.145 - 438.151'
- 438.153 433.154 - 438.163 - nabala - Satisfaça exigência.
N.° 438.206 - Cia. Telefônica Cu.
438.165 - 438.168 - D. &osa Innabãra
- Satisfaça exigência.
dústrias Gráficas S.A. -- - Satisfaça
eiasncia.
N.° 438.207 - Marietta do Brasil
N.° 438.152 - Pucci 5 Cia. -- Indústria e Comércio Ltda. - SatisSatisfaça exigência e prossiga-se in- faça .exigência.
cluindo a classe 3.
N.° 438.223 --a Farbwerke Hoechst
N. o 438.156 - Pauli Flex Ind. c Aktienges• ellschaft Voem Meister Lucius
Caire. de Plásticos Ltda. - Satisfaça
Bruning - Satisfaça exigência.
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Urino n.° 575.374, de 17-1-1963
Herbert Jacby'
Guanabara

TEC NICA
ILUNINAÇIO
Ind. Brasileira,
Classe 32
Tornais, re. istas e tiblicaçes era geral,
álbuns, rogrpamas radiofónicos, aças
teatrais e cinematográficas
Termo n.° 575.377, de 17-1-1963
Super Diesel Auto Peças Ltda.
S5o Paulo

mugi, •
IM raslieira
Clama 21

n•••••n "moam

fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaTérmo n.' 575.384, de 17-1-1963
quetas, luvas, ligas, lenços, leques, I Põsto e Garage Alvaro Ramos Ltda .
mantós, meias, maillots, mantas, manSão Paulo
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, • sobretudos, suspensórios, sou.,
Industria Brasileira'
tens, tailleurs, toucas e vestidos
Classe 47
Combustíveis, gás, querosene, óleos luTermo n.° 575.380, de 17-1-1963
brificantes óleos para 41urninação e
Automar Turismo Ltda,
para geração de força, graxas para
São Paulo
lubrificação, óleos combustíveis, álcool
4."-•"O\
AUTOMAB
para motores de explosão, gasolina, carInd. Brasileira
vão mineral, vegetal e de turfa, petró,_
lei, fluido para amortecedores (fins luClasse 50
brificantes), fluido para freio (fins luTransportes e turismo
brificantes), -graxa para veículos
Termo n.° 575.38/, de 17-1-1963
as. 575.385 à- 575.387, de—Termos
Padaria e Confietaria Monte Serrat
17-1-1963
Limitada
Roberto _Della Sadia
Sã() Paulo
São Paulo
momE SERRAT

ALVARO RAMOS

Freio (parte integrante do veiculo).
mecanismo para acoplamento de veículos ferroviários. orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amorteceInd. Brasileira
dores de choques, paracroques, carro,
ónibus, automóvel, anteparos, auto-caClasse 50
minhões, alavancas, alavancas de câmImpressos
bio, alavancas de freios, breques," barTermo na 575.382, de 17-1-1963
ras de freio, braçadeiras de mola, bu- Padaria e Confeitaria Leiriense Ltda,
chas, barcos, barros de tração, barras
São Paulo
de direção, cabos de veiculos, carrocerias, chassis, carcassas. coroas, capotas,
LEIRIENSE
engates para veiculos, engrenagens, emInd.
Brasileira
breagem, feixes de molas, hélices, moClasse 41
las, motociclos, mancais de veículos
Pão
pedais, paralamas. porta laterais, pi- - —
nhões, porta-rodas, parabrisas, paraTermo n.° 575.383, de 17-1-1963
choques, pistões, rodas, reboques, tam- Munhoz
Garcia Comércio e Inch-ubores de freios, varetas de veizii1os
i-ria de Metais Ltda.
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
São Paulo
para bicicletas, &maços para veículos,
crapas circulares para veículos, cubos
de veículos, desiigadeiras fronte'ras
para veículos, motociclo, manivelas
Balas,
para-lamas, varetas de controle do
Ralos
afogador e acelerador
Sioes
Termo na 575.378, de 17-1-1963
Cromozinco Produtos Metálicos Ltda.
.

São Paulo

.CROMO NC O
Ind. Braeileirs
Classe 1
Alumen, alumínio em pó, banhos para
galvanização, cromaros, macas para
pinturas, nitratos, produtos para niquelar, pratear, cromar, produtos para diluir tintas, removedores, soda cáustica,
tintas em pó, líquidos,- sólidos, thiner e
vernizes
Termo na 575.379, de 17-1-1963
Jacob Strimber
São Paulo

MATIPLOWER

Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu .
sões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecol%
calçados chapéus, cintas, combinações,
corpinhos calças calções, camisas, camisetas, czemisnias. ruelas, ceroulas, calças de serr,--a-ns e de crianças. colarinhos.
cueiros, casacão, dominós, echarpes,

nnn••n••

INDÚSTRIA BRASILEIRA

DOPNYL

Indust ria Brasileira
Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão canhamo, juta, lã; nylor., fios plásticos, fias
de seda natural e rayon, para tecelagem,
ara bordar, para costura, tricotagern e
para crochê, fios e linhas de toda espécie, fios e linhas para pesca, linhadas
de aço para pesca

Classe 23
Tecidos em geral
Casse 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capa.!, chales, cacbecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, cra.
misetas, camisolas, cueias, 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, man.driáo, malhas, paletós, paias, penhoar.
peugas, puloveres, ponches, pelertnas.
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo na 575.388, de 17,1-63
Winco Sociedad Anonima, Industrial,
Winco Sociedad Anonima, Industrial,
Comercial y Finanuera

1

Termo n.9 575.390, de 17.1-63
Winthrop Products Inc.
Estados Unidos da América

NEO-PICATYL
Classe 1
Preparações para o tratamento de vaginites produzidas por trianmonadas, e de
leucorréia devida a infecções não aspe,
cificas
Termo na 575.389, de 17-1-63
Winco Sociedad Anonima, Industriai,
Comercial y Financiara
Argentina

WiNCOFON

1

Classe
Toca discos e trocadores auto táticos 42
discos fonográficos
Temo na 575.392, de 1711-63
Keyes Fibra Company
Estados Unidos da Atnértca

SAVADAY
Classe 38
Pratos e travessas feitos de poupa ou
fibra de papel
Têm° n.* 575.393, de 17-1.63
Keyes Fibra C,ompany
Estados Unidos da América

Classe 5
Classe 28
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
defaipolpa
FO.r.s
0, ects
e acolchoados
aço para tipos, aço fundido, aço par
moldada, para uso no acondicionamento
cialmente trabalhado, aço polido, aço
e trnpacotamento de ata.gos frágeis:
refinado, bronze, bronze era bruto, arapratos, travessas, bandejas e copes, faltou
mes lisos e farpados, bronze de made polpa moldada; artigos Pis-aso* rest.,
ganes, bronze em pó. eat barra, chumbo
nosos, a saber: pratos, travessas, bana
Argentina
em bruto ou parcialmente preparado,
delas e copos
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
Ténno na 575.394, de l7-1-63
bruto ou parcialmente trabalhado, couKeyes Fibra C,ompany
raças, estanho em bruto ou parcialmente
Estados Unidos da America
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
Casse 8
trabalhado, ferro em barra, em chapa, Toca discos e trocadores automatícos de
fundido, maleável, manganês, gusa, vediscos fonográficos
lho, gusa. temperado, maleável, lánd
minas para fechaduras, funis, furadores,
rèrwo n, 575.391. de 17-1-6i,
latão em vergalhóes. alumínio, .alpaca,
Winthrop Products Inc.
Classe 1
ligas metálicas, metais em massa, asEstados Unidos da Ar-érica
tampados, para soldas, para ligas, limaCarga para molde. composta ae umi
cornposiçáo de moldagem :aarnpreeeden.
lhas, magnésio, metais não trabalhados
FENTON
ou parcihnente trablhados, níquel, ouro
do polpa fibrosa de miaaira com ela"
palclio, papel estanho, platina poeira
Classe ' 3 itáncias ou substancias plásticas, adapta.
de zinco. prata, solda. tungsténio, Preparado larma,eutico para corrigir d. para ser tolocada eia maldes d.
ou prevenir deficiênciaX.em,lei.ro e para cura e acabada pela aplicaçáo de cala
zinco corrugado, zinco liso e
e pressão filedlt;e3
em fõlha
o trat mento da anemia

WINCOBRAS

KYS-ITE
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Sovas) Indústria e Comercia de Pulve.
rizadores Ltda.São Paulo
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Termo n.° 575.403, de 17-1-63
l
Termo n.' 575.406, de 17-1-63
Fibrocar S. A. Produtos de Lã de Sigma — Seguros e Publicidade Ltda
.
Vidro
São Paulo
São Paulo

VASO=

ta.. Brasileira
cusse 7
Puiverizadorea

FIBUOCAR
Indástria Brasileira

Termo n.9 575.396, de 17 1-63
Winthrop Products Inc
Estados LInidcai da Antarica

Classe 40
Armários, assentos, balcões. nutets,
banquetas, bancos. camas, cad(iras,
e'reado-mudos. cristaleiras, roichões de
mola„ conjuntas ' de copa e cosiciha,
cadeiras giratórias, dispensas dormiClasse 46
• tórios, etagers, escrivaninhas estantes,
rreparações ensaboadoras, emolientes e
guarda-roupas. guarda-comida galerias,
date gentes
mesas, moveis para jardim mesinhas,
móveis para 'nau, móveis estofacloes,
Tinnos na. 575.397 e 575.393, de
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras.
17_L63
sofás, sapateiras, salas de -visit'as, salas
• Winthrop Products Inc.
Estados fluidos da A rérica
de jantar, poltronas, berços. colchões,
caixas e móveis para aparelhos !adio'
tônicos, móveis para terraço, sofás- camas, estrados de camas, acolchoados
porta-vasos, divans, almofadas, travesseiros, cômodas e discotecas de
C4ast 2
madeiras
Prcaarações ar!-bacierianas e &sim.
Termo a.' 575.04, de 17-1-63
:eLentes
Classe 46
Rovac — Técnica e Comercial de
Materiais Ltda.
.1"ral-wações ensaboadoras, em )"entes e
São Paulo
• detergentes

FISODERM

FM:11AX
-

Termo n.9 575.399, de '17-1-63
Francisco Mucillo ei Cia, Ltda.
São Paulo

maio oe 193

(3,4,

A O

a

,COLLZIFE

SIGMA'
gio Paulo—Capital
Classe 33
Seguros e publicidade
Têrmo n.° 575.407, de 17-1.63
R-aaanord Cio. Ltda
.
S,1 0 Paulo
Classe .36
RILOROI
Supra selos, camisas de noite, blusas, combinações, calças para senhoras e
Inda8iTIS BraAtletra
crianças, de sua indústr,a e comércio
a.
Classe 23
Termo n.° 575.415, de 17-1-63
Pr chstinguir: Tecidos- em ocra!, teeidos para confecções em geral para Sociedade de Expansão Farmacêutica
Ltda,
maçarias e para artigos da cama e,
Guanabara
mesa: Algodão, alpaca, ardiam, cetim caroá, casimiras, fazendas e tecidos
de lã em peças, juta, jersei,
nylon,
paco-paco, percalina, rami rasam, seda
natural, teciods plásticos, tezidos impermeáveis e tecidos de pana couro,
veludos

CAR I TEX

PRORROGACÃO
Termo n.° 575.408. de 1;,.1-63
"S. I 1); E. R."
Socie.da le Indua.trial de Eletrificação Rural S. A.
Classe 3
Paraná
Um preparado farmacêutico indicado na
•ha rtensão arterial e suas manifestações
'I S. I . D. E. R. "—SOCI
Termo n.° 575.416, de 17-1-63
EU%
"Eletrovisão" Ltda.
• IN IUSTRIAL DE ELETWW
Guanabara
•
F ICAÇÃO RURÁL

S/A.

Nome comercial
Classe 16
Para distinguir materiais para construTemo n.9 575.409, de 17-1-63
ções e decorações: Argila, areia, baNabor C,ayres de Brito
tentes, balaustres. calhas, cimento, cal,
São Paulo
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos.
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chapas paa coberturas, edificações premolTermo n.° 575.400 de 17-1-63
RBAZILEOTICIÁS' •
Ovitas — Companhia Imobiliária dos dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros,
gesso,
frisos,
grades,
janelas,
lameBons Negócios
Classe 32
las de metal ladrilhos, lambris, luvas de
São Paulo
Um jornal
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material contra trio e calor,
Termo n..° 575.410, de 17-1-63
r Eri picio nas
mosaicos, produtos de base asfáltico.
Serrarias Almeida Porto S. A.
produtos para tornar impenneabilizantes
Isio P4u10-04pital:
São Paulo
as argamassas de cimento e cal hidráue
Classe 33
lica, pedregulho, placas para pavirnen..
Para distinguir: Apartamentor para lo- taçâo, peças ornamentais de cimento ou
SERRARIA ALLIANÇA
jas, residências e escritórios
gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos, papel para forrar
ND. BRASILEIRA
Termo n.° 575.401, de 17-1-63
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
Mor Citron
de concreto, telhas, taços, tu'ios de vena
Classe 4
São Paulo.
tilação, vigamentos, veneziaans e
Táboas e madeiars em geral preoaradas
vares
na sua serraria, bem como aos papéis
-E M P 1itT E 1,
de seu escritório, cartas, carJes, cartaTermo n.° 575.405, de 17-1..63
Indxistria Brasileir—a`
zes. anúncios e reclames
J. & P. Coats, Limited
Escócia
Termo n.° 575.411, de 17-1-63
Cia. .de Fogos Biagino Chietii S. A.
Classe 23
São Paulo
Tecidos em geral. tecidos para confecP RO R ROGAÇÃO \,
ções em geral, para tapeçarias e para
AlARRON CLARO .
artigos de cama e mesa: Algodão, cáOS INICOS QUE
phamo, caroá, fazendas e tecidos de
h em peças, juta, linho, pato-paco,
NÃO DÃO JA136
kem y, rayon, seda natural, tecidos impermeáveis. e tecidos de pano couro
Classe 18
e veludo
Frase de propaga:11a
Temo n.• 575.402, de 17-1-63
Termo n.' 575.412, de 17-1-63
Rovac
Técnica e Comercial de
Cia. de Fogos Biagino Cl ueffi S. A.
Materiais Ltda.
São Paulo
Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral: al_
percatas botas, botinas, chinelos, galochas polainas, perneiras, nal:dálias, sapatos, tamancos, sapatos desportivos

ROVAC—TECNICA •
COMERCIAL
L/ATERIAIS LTUal
Nome Comercial

Classe 22
Para distinguir: Linha para bordado
total ou parcialmente de algodão, da
Indústria e comércio da deositante

Termo n.° 575.414. de 17-1-63
:Sirhone Louise Thiebaut
Guanabara

'OS dNICOS QUE
NÃO OÃO JEBÚ
Classe 18
Frase de propagaboa

,,,.Veclerama
4. Centenário
Video Star
classe 8
Aparelhos de televiso
Tênno n.° 575.417, de 17-1-63
Cemo
Clinicas Especializadas Média
co-Odontológicas Ltda.
Guanabara

Classe 33
Insígnia
Termo n.° 575.418, de 171-63
Parfums Guy
Franca

GUY LANCHE
Classe 4t,

Para distinguir artigos de ro d eador e
perfumarias em geral: Almiscar água
de beleza água fadai, água de lavanda.
água de colónia. arminhos, Uma de
quina, água de rosas, água de ¡Afaze- .,
mas, amónia perfumada liquida em pó.
em pedras, para banho. brilhantinas,
bandolinas batons, cosméticos para ti
tabelo. pestanas cílios e bigodes,
crayons, cremes para a nele -anmins,
cheiros em pastilhis. em tabletes era
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios. desodorantes dissolventes,
essencias extratos estojos de pe-fumes
arame para l'rareza da pele, e para base
de Dó de nr'-^7 esmaltes para unhas.
escOvas para irntes. cabelo, roupas.
cílios e unhas Fixadores para o cabelo.
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zadores, alto falantes e amplificadores
de som, bebedouros de água refrigerados, balcões frigoríficos, balanças, barbeadores elétricos, 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 imagens, isqueiros, irradiadores •de Srio ou
calor, lavadoras de pratos e talheres
lavadoras de roupas, máquinas de lavar roupas, máquinas de secar e passàr
roupas, microfones, refrigeradores domésticos, comerciais e Industriais resistências elétricas, resfriadores. relays
(ralés), reguladores de voltagem, refrigeradores a compressão e absorção,
sorveteiras elétricas, transformadores de
Termo n.° 575.419, de 17-1-63
Bar e Restaurante Dois Lameiros Ltda. voltagem, termostatos, torneiras de
Guanabara
compressão, ventiladores elétricos domésticos, comerciais e industrias
Estados Unidos da Ar,arka pestana, cílios e bigodes, fivelas para
cabelo, glicerina perfumada para usa
de toucador, grampos para - o cabelcs
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções. liquidas dentifrícios, em pasta, em
sabão, em enema. em elixir e em pó,
líquidos paru ondulação permanente.
lixas para unhas. Mat.& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, on-pons
para pó de arroz. papéis perfumados,
carminados, e cóm pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons, pó de
arroz
o

Bar e Restaurante
Dois Loureiros Ltda.
Nome Comercial

Termo n.9 575.424, de 17-1-63
Norton Company

PRORROGAÇÂO

Termo n. 9 575 . 420, de 17,.1-63
J. R. Geigy S. A.
Suiça
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Termo n.° 575.427, de l7-1-63
N. V. Appleton Pty. Ltd.
Austrália

Termo n.9 575.432, de 17-1-63
Ennio Giancristiano
Guanabara

1 CRISTIAN GIAN
Classe 36
Biquini, maillots, et:.
Termo n.° 575.433, de 17-1-1963
Country Clube da Tijuca
Guanabara
'

Country Clube da Tijucz
Nome Civil
Classe 16
Armações de ferro tipo basculhante, a
mações de metal para construções, a ...
mações de meta lpara janelas e pa a
portas, caixilhos de metal para con ;trações, caixilhos de metal pa-.1 janela e
ortas, calhas de metal, corrimões
metal para escadas, esquadrias, grad 's
de metal, janelas, pilastras. portas,
portões

Country Clube da Tijuc

Teimo n.9 575.428, de 17-1-63
N. V. Appleton Pty Ltd.
Austrália

Termo n.° 575.435, de 17-1-1963
Slip Produtos el Engineering Computa,
Limited
Inglaterra

PRORROGAÇÃO

Classe 16
Cimentos e grânulos refraiários; tijolos,
blocos, chapas, tubos, muflas, varetas,
núcleos, tubos porosos, chapas porosas
e diafragmas refratários; lad-ilhos seiraClasse .3
tátrio; placasNbandejas e gnportes
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das afecções cutaaa•re para- . Termo n.9 575.425, de 17-1-63
sitárias e pruriginosas
Société Anonyme Pour L'Industrie de
L'Aluminitun
Termo n.° 575.421, de 17.-1-63
Suiça
•
J. R, Geigy S. A.
Suiça

PRORROGAÇÃO

IRGAN
Classe 1
Produtos químicos para a indústria
testi!
Tenno n.9 575. 122, de 17-1-63
). R. Geigy S. A.
Suiça

PRORROGAÇÃO

ERIOLAN
Classe 1
Produtos químicos 'para a indústria
textil
Termo n.° 575.423, de 17.1-63
Hisashi Kuroi
Japão

Classe 8
Aparelhos de ar retrigerado e condiciodos, aparelhos fotog rá cos, acendedores automáticos, ap-ir ' lhos deterili•

RAP1DEX

Lubrificantes e preparados da natureza
de lubrificantes para adição e óleos
• lubrificantes
Classe 16
Armações de ferro tipo bas,..till.ante, ar •mações de metal para consr,uções, ar mações de meta lpara janelas e par i
portas, caixilhos de metal p ara cons .
trações, caixilhos de metal ,,ara janela
ortas, calhas de metal, corrimõeS d
metal para escadas, esquadrias, grade ;
de metal, janelas, pilastras portas,
portões

Aço em bruto, aço preparado, aço doce.
aço para tipos, aço fundido, aço parUna° n.9 575.429, de 17-1-63
cialmente trabalhado, aço polido, aço
Aço Engenharia L:c11.
refinado, bronze, bronze em bruto, araGuanabara
mes lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parc'Amente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre • em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
Classe 33
trabalhado ferro em barra, em chapa,
Titulo
fundido, maleável, manganês, gusa, velho, gusa, temperado, maleável, lâmiTermo n.9 575.430, de 17-1-63
minas para fechaduras, funis, furadores, Indústria e Comércio Branil Limitada
latão em vergalhões, alumínio, alpaca,
São Paulo
ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilrnente trablhadá, níquel, ouro
páldio, papel estanho, platina, poeira
de zinco, prata, solda, tungstênio,
zinco corrugado. zinco liso e
em Milha
Classe 21
575.426,
de 17-1-63
Termo n.9
Guarnições para veículos
J. J. Daboven
Alemanha
Termo n.9 575 . 431, de 17-1-63
José Cohen
Guanabara

Centro Comercial
Voluntários

Bureau Brasileiro
de Turismo.
Classe 41
Café e sucedâneos dt caté

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

MOLYSLIP
Classe 47

,

EURAX

Tétano n.9 575.434, de 17-1-1963
Country Clube da Tijuca
Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Têrmos as. 575.436 à 575.437, de
17-1-1963
(Prorrogação)
English Steel Corporation Limited
Inglaterra
(GAME L)
Classe 5
Ferro e aço em linguados, fundido e em
bruto, barras, hastes, chapas, chapas
para caldeiras e blindagem, usados
nas 'indústrias
.
Classe 6
Caldeiras, máquinas de passar, serramantas mecânicas, aros, eixos, rodas,
guindastes, molas e partes de máquinas
Térmo n.° 575,438, de 17-1-1963
Slip Produ.cts Company Limited
Inglaterra
l

SLIP
Classe 47

Lubrificantes; preparados da natureza

de lubrificantes para adição a óleos
lubrificantes
Termo n.° 575.439, de 17-1-1963
The Wellcome Foudation Limited
Inglaterra
•

ANTEPAR
Classe 3
Preparadoh farmacêuticos usados no
tratamento de infecções verminosas
Termo n.° 575.440, de 17-1-1963
L'Oreal
França

ICHARDIN
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar, água
dt beleza, água facial, água de lavanda,
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água "de colônia, arnlinhos, agua de
guina, água de rosas. agua de alfazemas, amônia pertumada, liquias, era pó.
em pedras. para banho, brilhantiaas,
bandolinas batons cwsneticàs parJ o
cabelo. pestanas cujos e bigodes,
ciayons. cremes para a pele, carm us
cheiros em pastilhas em tiNetes em
ientilhas, em trociscos e eu, puirias,
depilatórios. desodorantes. disso:ventes.
-pó de arroz, esmaltes para unhas,
esst ncias. extra:os estojos de perturnes
creme para limpeza da pe:e e para base
pestana. cílios e bigodes tivelas para
0 cabelo. glicerna pertumada para uso
de toucador, grampos para rs cabelo,
para maquilagem lança-per/umes loções. liquidos dentitricios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em isO.
líquidos para ondulação. permanente
lixas para unhas, laque. .i5-as p ara o
cabelo pasta e pós para dentes. perfil.
petróleo ara uso de toucador.
pas:as e pó para as unhas on-pons
para pó de arroz papéis perfumados.
carminados, e cora • pó de arroz pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pona pó de
arroz

Termo
575.41'4. de 17-1-1963
Construtora "AC" Ltda.
São Paulo

C CWS 7 z) U TORA

Téërmo n.° 575.446, de 17-1-1963
(Prorrogação)
Casa Systema Ltda
Minas Gerais
PRORROG AC ÁO

Tenso n." 575.447, de 17-1496 3
Casa Systema Ltda.
Minas Gerais

motores de combustão interna e partes
dos mesmos
Termo n.° 575 . 443. de 17-1-1963
(Prorrogação)
Aeroquip Corporation

UroquIp
Classe 11
rertences para mangueiras e pertences
para canos para fluidos; acoplamentos
para mangueiras, canos e condutos de
fluidos; válvulas e acolamentos combinados; válvulas e acolamentos para vedação de fluidos sob pressão; acoplamentos automáticos para fluidos; acoplamentos e válvulas com:sinador para
fluidos; acoplamentos de desligação e
acoplamentos de desligação hermeticamente vedados, para fluídos; acoplamentso e válvulas para desligação de sobrecarga de %Idos; válvulas autoruátisso cas e acoplamentos de sobrecarga de
fluidos, em combinação; válvulas automáticas e acoplamentos automático& de
desligação de fluidos e acoplamentos
para fluidos entre trator e implemento
agrícolas
Termo n.° 575.445, de. 17-1-1963
Paulo de Castro Monte
Guanabara

Página Fechada

PRORROGAÇAC

S , dr mit.

C";/;,_ C":"4tk.•Ig'r•

GUARDS
Classe 44
KOHLER
Classe 6

Termo n." 575.455, de 17-1-1963
José Nicola da -Silva
São Paulo

•

Classe 33
Titulo de' Estabelecimento

Classe 17
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 575.442. de 17-1-1963
Kohler Co.
Estados Unidos da América

corpinhos, calsas. calões, camisas, camisetas, camisolas. cuelas, ceroulas, calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dom:nós, echarpes.
fraldas, galochas. gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços leques,
mantós, meias, mai:lots, mantas, man.
dr:ão. malhas, psletCs, palas, pen:ipar,
penas, puloveres, ponches, palermas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios. sout.ens. tailleurs, toucas e vestidos

Maio de 1963

Termo n.° 575.449, de 17-1-1963
Indústria Augusto Kluninek S.A.
Santa Catarina

Termo n." 575.441. de 17-1-1963
Carreras Limited
Inglaterra

Cigarros

ima
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PRORROGÂCÃO
CeksZettr/WsodowcattU22z4
Nome Comercial
Teimo n.° 575.448, de 17-1-1963
Casa Systema Ltda.
Minas Gerais

Classes: 4, 6, 8, /O, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33,
34, 35, 39, 40, 47, 49 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termos ns. 575.456 á 575.460, de
17-1-1963
Black-Glasvson, Overseas LtdCanadá

Industria Brasileiro
Classe 4t,
Dentifricios, sabonetes, escovas para
unhas, escovas para _Figaro (barbeiro),
escovas para o cabelo, escovas de
roupa e pincéis para barba
Têm° n.° 575.451, de 17-1-1963
Seitec - Planejamentos Agrícolas Ltda.
São Paulo
SEITEC RLAITEJAKEN'IOS
AGRÍCOLAS LTDA.

Classe 5
Metais em bruto , ou parcialmente tras
balhados, de uso a ainchistria
Nome Comercial
Classe 6
Bitoneiras, britadores, conjuntos ortátáTérmo n.° 575.452, de 17-1-1963
Transnorpa S.A. - Empresa de teis de britagem, consistindo de britados, peneira, motor elétrico ou de exTransporte Rodoviário
ltv:hy stria Rrae;L;,,3
plosão, plataforma para carga de mateParaná
rial e carreta, bombas centrífugas, bomClasse 17
bas diagrágmas, transportadores e carPara distinguir; Almofadas para tintas,
TRAN'SNORPA
regadores mecânicos, transportadores,
apagadores de tirita e lápis, apontadobasculantes, máquinas par misturar asres para lápis, arquivos, atlas do Brafalto, aquecedores de asfalto portáteis e
Lsasse 33
sil, borrachas para apapar tintas, canefixos, vibradores de concreto e elevatas, carimbos, carimbos didáticos, carimTitulo
dores para pedra
bo manual de relevo para papel, chapas
Classe 7
Termo. n.° 575.453. de 17-1-1963
para transferir desenhos por meio de
Máquinas e utens.lios para serem usaperfurações, cofres, copiadores de car- Transnorpa S.A. -- Empresa de dos exclusivamente na agricultura e
Transporte Rodoviário
tas, e.smpassos para desenhos, espátuhorticultura a saber: arados, abridores
Paraná
las para cortar papel, esquadros para
de sulcos, adubadeiras, ancinhos medidesenhos, estojos de tinta, facas para
nicos e empilhadores • combinados
cortar pape/, fitas de máquinas.
arrancadores
mecânicos para agricultu8.1.
3183EiáSÀ.
globos terrestres escolares, goma prepa- 28.1335083411
ra, batedeiras para cereais. bombas
rada para papelaria. humedecedores de
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
selos índices arquivos, lápis, lapi- D3 TAMPO= RODOVIÁRIO
ceifados para alfoz, charruas para age!.
seiras, mapas, máquinas de escrever.
culutura, cultivadores. debulhadores,
Nome Comercial
máquinas de somar e calcular, Marcadodestocadores. desentegradores,' esmagares de livros, papel carbono, réguas de
dores para a agricultura. escarrificadoTérmo n.' 575.454, d e17-I-1963
madeisa e de metal, táboas aritméticas, Indústria
res, enchovadeiras, facas para Inâquis
e
Comércio
Icoplex
Ltda.
tinteiros e transferidores
nas agricolas ferradeiras, gadanhos,
Guanabara
garras para arado, grades de discos
'I%emo n.° 575.450, de 17-1-1963
ou dentes, Máquinas batedeiras rara
Isaak Morgenstern
agricultura. máquinas insetitugas, maSão Paulo
quinsa vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
MIME=

PRORROGAÇÃO

sy STEA44

trasilelra

máqumas p er‘uracioras para a agricui.,
tura, máquinas de plantar. inotoehais
mas, máquinas regadeiras máquinas de

Classe .36
roçar, de semear. pare sulfatar. de
Para distinguir: Aventais, blusas bluClasse 32
sões. boinas, botas, babadouros. casa . Classes: 1, 2, 4. 6, 11. 8, 9. 14, 15, 25, tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar torinigas e
28, 33, 39 e 40
Prograxaas e peças radiofónicas e de cos. coletes, capas, chalra, cachecols;
outros insetos, para burrifar e pulveriTítulo
calçados, chapéus, cintas. cotnbinações,1
televisão

Quin t:a-feira

zar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agrScolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para ensilar, maquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecánicos. raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras. Semeadeiras, segadeiras,
socadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 11
Pás, gadanhos, garfos ar pedra, garfos
pira alfafa, garfos para estrume, ancinhos para jardins, rastilros, colheres de
pedreiros, colheres d jardineiros, cultivadores de canteiros, extirpadores de
esvas daninhas, marretas e marrões
Classe 21
Carrinhos de mão para aterro, charrates, bicicletas e suas partes, reboques e
vages
•
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Termos ns. 575.461 à 575.465, de
, 17-1-1963
Black-Glawson, Overseas Ltd.
Canadá

Classe 5
Metais em bruto ou parcialmente trabalhados, de uso na Indústria
Classe 6
Betoneiras, britadores, conjuntos portáteis de britagem, consistindo de britador
peneira, motor elétrico ou de explosão,
plataformas para carga de material e
carreta, bombas centrifugas, •bombas
diafragmas, transportadores e carregadores mecânicos, transportadores basculantes, máquinas para misturar asfalto, aquecedores de as calto portáteis
e fixos, vibradores de concreto e
elevadores para pedra
Classe *o
Máquinas e utens.lios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadetras, ancinhos mecanlcos e empilhadorés . combinados
arrancadores rnecanicos para agricultura, batedeiras para' cereais. bombas
para adubar, celfadeiras, carpideiras.
ceifados para aftoz. charruas para agiaculutura, cultivadores debulhadores.
destocadores. desentegradores. esmagadores para a agricultura. escarnacado;
res, enchovaddras. lacas para máquinas agricolas terradeiras, gadanhas,
garras para arado, grades de discos
ou dentes. maquinas batedeiras vara
agricultura, máquinas insetliugas, má.
quinsa vaporizadoras, máquinas de
mungu. maquinas niveladuras de :erra.
máqu:nas per çuradoras para a agn:ud.
tura, máquinas de plantar, mota:barri:as, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear. para sulfatar, de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar tormig -is e
Outros insetos para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar. 'ara
-agitar e espalhar palha. para colher
algodão. para colher cereais, mar:mulas
amassadoras para fins agricolas de
cortar árvores, para espalhar. para caaaa riam sep:nar, mámlia-a
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Termos ns. 575.477 a 57'1.491 de
Junção, laje,. lajeotas, madeiras para
17-1-63
constxmaas, material contra frio • calor,
Banco Riograndense de *Expansão
mosaicos, produtos de base asfáltico,
Econômica S. A.
produtas para tornar inipermeabilizantes
R:o Grande do Sul
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedrègulho, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parcruetes,
portas, ',anões, pisos, papel para forrar
•• 1.
t
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de'venitidúsMN Brasileira
tilaçào, vigamentos, veneziaans e .
Classe 1
vitrós
Para assinalar e distinguir çanéricarnenta os artigos da classe a -ober: Subsnano n.° 575.470. de 17-1-1963
CO". al e Importadora Acusa Ltda. tancias 'e preparações químicas usadas
nas indústrias e nas análises c.uiraicas
São Paulo
e na fotografia. Substâncias casa-nicas
anti-corros:vas e anti-aradantes
Classe 2
Substâncias e preparaçó6 auimIcas
'cuidas na agricultura, à saber: adubos,
Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 21, 33, 50, 10, adubos artificiais paia o solo, álcalls
Tétano n.° 575.466, de 17-1-1963
14, 17, 20 e 40
Afa'aafaa
Abrasivso e Ferramentas
para fins agricolas, bactericidas, ceras
Titulo
Limitada
para enxertos cianamide de cálcio
Guanabara
como adubo para o solo, delurnadores,
Termo na 575.47/, de 17-1-1963
desinfetantes usados na agricultura e
Negrini
Cia. Ltda.
na horticultura, escórias básicas .ara
Rio Grande do Sul
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas. extratos de'
quassia vara Fins horticolas. Fertilizan14V/Pi,
tes para o solo formicida. guano, mseIndústria Brasileira'
utugos. massas para enxertos. pastilhas'
INDUSTR I A fAS1LE I R Ar para destruir insetos, preparaaões para
Classe 28
preservar o solo, o reParaatias para :lesAbrasivos
Classe 36
a
truir insetos. hervas e plantas UniCalçados em gera?
nhas, sais para fins agrícolas sais para
Termo na 575.467, de 17-1-1963
lias horticolas. substancias qUiniteaS
Eurobras .-- Comércio Importação e
Têrrno na 575.472, de 17-1-aa
Exportaçâo Ltda.
para destruir insetos. hervas , e_plantas
Posto 'piranga Ltda.
Guanabara
daninhas. venenos contra e vermlna.
)Rio Grande do Su'
, ---,unias para insetos e visgos
contra laciartas
' Classe' 3
' POSTO 'PIRANGA LTDA.
. Para assinalar e distinguir cizr%éricamen.
te os artigos da classe a 1,11-4-1
Nome Comercia;
tâncias químicas, produtos preparados
INDn; STRIA eRASILEIRA
para serem usaaos na maacina e na
Tarmrs n.° 575.473, de 17. 1 .63
farmácia •
Indastrla de Móveis Pataca Ltda
Classe 41
Classe 4
Rio de Janeira
Café
Para distinguir: Algas marinhas, algodão em rama, âmbar, asfalto, argila reTarmo na 575.468, de 17-1963
fratária, areia para fundição e monaziEurobras —• Comércio Importação e
tica, asbestos. azeviche, bauxita, barbas
Exportação Ltda.
e barbatanas de baleia, borracha bruta,
Guanabara
breu; cola, cânhamo, cana da !adia, cabelos ou cria animal, corantes animais.
Indústria P••. - - "-ira
vegetais -ou minerais em bruto, cascas
Classe 40
para curtir, cêra virgem. cardas. cinzas,
Ari gos da classe
cortiça, caolirn, capim, céra animal ou
vegetal, chifres, conchas, coral: enxofre,
'Firma n.° 575.474, de 17 1-63
estopa, fibras, gomas e colas em bruto.
Marino Suarez Gerar
gorduras, grafites e guaraná em bruto,
Rio de Janeiro
gomalaca, guta-percha; bravas em , bruto, juta, lã em bruto. rnadreperola, fara
fim, manganez, minérios, madeiras brutas acabadas, semi-acabadas. aplainadas, e compensadas; -maca alcos em
Nome *Comercial
bruto; paina, parafina, pasta de papel.
Nome Comercial
de madeira, de algodâo ou là. pedras,
Tenno n.° 575.475, de 17 1-63
pelos de animais, penas, penugens. piasTêarnio n.° 575.469, de 17-1-1963
Demetrio Buraca
sava.
;axe palpa: raizes, mini. resinas:
Fornecedora de Materiais de ConstruRio de Tanciro
sebo, serragem; talco terra cota, turfa
ção Taubaté Ltda.
Classe 7
Guanabara
Máquinas e utenalios para serem asados exclusivamente na agricultura e
horticultura a sab'er: arados abridores
de sulcos. adubaderras. ancinhos °nanicos e empilhadores . combinados
Nome Comercial
arrancadores mecânicos para agricultuIndústria Brasileira
ra. batedeiras . para cereais bombas
Tarrno na 575.476, de 17-1-63
para adubar, ceifaraelras, carpidetras,
Manoel Messias do Nacirriento
Classe 16
ceifados para affoz. charruas para uriSergipe
Para distinguir materiais para construculutura. cultivadores, debulhadores,
ções e decorações: Argila, areia, badestocadores,
desentegradores, esmagatentes. balaustres. calhas, • ziniento, cal,
dores para a agricultura, escarrificadocrê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
res, enchovadeiras. facas para mAgulcolunas, caibros, caixilhos; colunas, chanas agricolas. ferradeiras. gadanhos,
pas paa coberturas, edificações premol..
garras para arado, grades de discos
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forou dentes, máquinas batedeiras para
Classe 48
ros, gesso, frisos, grades, janelas, lameagricultura, máquinas insetifugas, máPerfumes e toucadores
las de metal ladrilhos, la mbas, la vas de

e cultural., de desbanar, para angular, máquinas e moinhos para forragens. máquinas toscadoras, ordenadorei meanicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, segadeiras,
sacadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
maquinas agricolas
Classe 11
Gás. gadanhos, garfos para pedra, garfos para alfafa, garfos para estrume,
ancinhos para jardim, rastilhos, colharei de pedreiros, colheres de jardineiros,
cultivadores de cantairos, extirpadores
de ervas daninhas, marretas e marrões
Classe 21
Carrinhos de mão para aterro, charrates. bicicletas e suas partes, reboques e
vagões
mear
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quinsa vaporizadoras, máquinas de cinzéis, escarnadores, punhais. pás, pa- globos terrestres escolares; goma prepaClasse 40
'mungir, máquinas niveladoras de terra nelas, parafusos, pinos e contra pinos, rada para papelaria, humedecedores de
Travesseiros e colchões
máquinas perSuradoras para a agrivul- rastelos, rodinhas, roletas, sacarrolhas, selos, índices para arquivos, lápis, lapiClasse 39
tura, máquinas de plantar, mo:axilar- Serrotes, ferragens para malas, tenazes e seiras, , mapas, máquinas de escrever, Espuma de lates, espuma de borraçais
tosques
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
máquinas de somar e calcular, marcadoTerm.° n.' 575.503, de 17-1-63
Classe 12
roçar, de semear. --para sulfatar, de
res de livros, papel carbono,-réguas de
João Roberto Muniz Nabuco
tosquir, de triturar, de esfarelar terra. Artigos de metal comum, não Incluídos madeira e de metal, táboas aritméticas,
Guanabara
para irrigação, • para matar formigas e em outras classes, alLnetes, agulhas,
tinteiros e transferidores
-outros insetos, para' burrifar e pulveri• agulhas para croché, argolas, botões,
zar desinfetantes, para adubar, para canutilhos, colchetes, dedais, fivelas, fi- — Termo n.° 575.492, de 17-1-63
Tipografia Hiocna Ltda.
agitar e espalhar palha, :sara colher tas métricas, fechos corredkos, garras,
Paraná
algodão, - para colher cereais, maquit,as grifas de metal para enfeites de yes.
tidos,
ilhOses,
missangas,
lantejoulas,.
pra.,
amassadoras para fins agrícolas. de
silhas e passadores
cortar árvores, para espalhar, para ca.
Classe 13
pinar, máquinas combinadas para seClasse 33
Titulo
mear e culturas, de desbanar, para an- Para distinguir: joalheria e artigos de
Classes:
38
e
50
dar, máquinas e moinhos para togad. metais preciosos, semi-preciosos e suas
Titulo
Termo n.° 575.504, de 17-1-63
gens, máquinas ioscadoras, ordenado. imitações, usados como adornos, pedras
Cerealista Presidente Ltda.
res mecânicos, raladores mecânicos. ro- preciosas trabalhadas e suas inuatções.
Termo
n.°
575.493,
de
17-1-63
Brincos, pulseiras, broches. anéis aboGoiás
- los compressores . para a -agriculti.ra. toaduras, alfinetes de gravatas. fivelas. Maipa — Madeiras Imunizadas Paraná
sachadeiras, semeadeiras, segadeiras, braceletes, medalhas berloques. correnLtda.
socadores de terra, tosadores de gra,.
tes, estojos para joias e argolas
ma, tratores a. gricolas. válvulas para
Classe 14
máquinas agricolas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Vidro, cristal e seus artfatos a saber:
. Classe 8 • • abaixa-luz, açusareiros, ainpolas para
Classe 41
ir) d cria
Para distinguir: artigos e aparelhos medicamentos, aquários, bacias, bebeeirã
Arrais arriarelão
elétricos em ,geral: aparelhos de apro- dduros, biscoteiras bombonieres, boteClasse 16
ximação. aparelhos de comunicação in- lhas, cálices, cand,eiros, zanudos, cha-` Dormentes para eitrada de ferro
Termo n.° 575.505, de 17-1-63
terna, campainhas elétricas, condensa- pas, confeiteiras. compoteiras. copos, es.:
Cerealista Presidente Ltda.
Goiás
dores, chaves elétricas, comutadores, pelhos. espremedores de frutas.. fôrmas, - Termo n.° 575.494, d.. 17-1-63
Técnca e Industrial Pisoflex Ltda.
aparelhos de contrita de sons, chaves frascos, fruteiras,- funis, garrafas garraParaná
de tomadas, detetor de aproximação. fões, globos, jardineiras, jarros, licodisparador elétrico, tusiveis, aparelhos seiras, mantegueiras, pires. porta-jarros,
de frequência modulada, interruptores. potes, pratos, porta-condimentos queel.
Isoladores, aparelhos de intercomuni- jeiras. redomas. recipientes para uso
cação. • lampadas, mostradores, micro- doméstico, refletores, refratores, sala'Inaügéria RrasiIeira'
fones, pilhas elétricas. resistências elé- deiras saleiros, serviços vidro ou
Classes: 33 e 41
•
Classe 16
tricas, plugs, rcciatores, reguladores cristal para água e outras b:das. taças
Titulo
Tacos para assoalho
e
vidros
'para
¡andas
e
outras
abere—automáticos, aparelhos receptores de
Termo n.° 575.506, de 17-1-63
• luras
Termo n.° 575.495, de 17-1-63
sons selecionadores . reseias de alarme, i
Classe 15
Confecções e Modas Limatex Ltda.
Restaurante Rodoviário Ltda.
tomadas de corrente, aparelhos transGuanabara
Artefatos de 'cerâmica, porcelana, louça,
Paraná
missores de sons, fios elétricos e
louça vidrada a saber: Bacias sanitá•,
válvulas
'41
rias. -bilhas, botijas, bules, candieiros,
• Classe 9
I
Instrumentos mu.sicais e suas partes in- compoteiras, confeiteiras, espremedores
tegrantes. exceto máquinas falantes 1 de frutas, funis, garrafas, globos, isola
Classes: 41, 42 43 e 44
dores jarros, lava dedos, inantegueiras,
Classe 10
.
Titulo
Instrumentos, máquinas, apa,ellma e pe- molheiras, pedestais, polvilhadores. porte
dentata-facas,
potes,
puxadores,
saladeiras.
..
trechos para medicina, e a a
'Classe 36
Termo n.° 575.496, de 17-1-63
ria,a cirurgia e a higiene máquinas,j saleiros, serviços de chã, terrinas, vaTitulo de Estabelecimento
Funerária Cruzeiro Ltda.
sos
aparelhos
de
jantar,
serviços
comaparelhos e instalações hospitalares de
Paraná
! pletos para chá. café, xícaras, trayesTêrmo n.° 575.507, de 18-1-1963
expurgo e fins aná'ogos
sas. canecas com e seu asas e tilda."
Geraldo Silva
Classe 11
São Paulo
Classe 16
Para distinguir: Ferramentas manuais,
a
e
pequenos
artigos
Para
distinguir
materiais
para
construLLBOROTICA
ferragens,cutelar i
Classe 33
'Ind. Brasileira'
de metal comum, da indústria e comer- ções e decorações: Argila, areia, baTitulo
cio da requerente, a saber: Tarrachas tentes, balaustres. calhas, cimento, cal,
Classe 8
Termos os. 575.497 a 575.499,7e
• machos para fazer rosca, braçadeiras. crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
Óculos
17-1-63
artigos de metal para janelas. portas. colunai, caibros. ' caixilhos, colunas, cha.
cacadas e cortinados, afiadores, :sidra- pas paa coberturas, edificações prernol- Oswaldo dos Santos Jacintho Redig de
Termo n.° 575.508, de 18-1-1963
Campos
iras, alavancas, alicates, ai ira( etOit db dadas, estuque, estacas, esquadrias, forMobiliadora Brasília Ltda.
Guanabara
ros,
gesso,
frisos,
grades,
janelas,
lameandinhos, anéis para chaves, chaveiros.
São Paulo
tachas, argolas. armações de toldos. las de metal ladrilhos, lambris, luvas de
BRASILIA
aros, rebites, arruelas, atiçadores azei. junção, laje, lajeotas, madeiras para
seiras, laminas e navalhas de ba,hear. construções material contra frio e calor,
Ind.
Brasileira)
brocas, buris, bainhas, baldes.. bacias. mosaicos, produtos de base asfáltico.I
Classe 50
•
' balmázios, bicos, illáses e poarai de produtos para tornar impermeabilizantee
Impressos
atacadores para sapatos, bisnagas, par- as argamassas de cimento e cal hidráuIndústria Brasileira
lica,
pedregulho,
placas
para
pavimentas. borboletas. botões, puxadores, braTermo n.° 575.509, de 18-1-1963
Classe 11
ços para cabides e prateleiras canive- tação. peças ornamentais de cimento ou Embalagem padronizada de qualquer , 3 Poderes Representações Ltda.
São Paulo
metal
tes, chanfradores, cortadores, cravada gesso para tetos e paredes, parqueies,
rsa, cunhos, cabides, cabos, ca;arclas, portas, portões, pisos, papel para forrar
Classe 26
cadeados, caldeirões, canos e tubos, casas, soleiras para portas, Motos, tubos
3 PODERES
Embalagem padronizada de madeira
trvl. Brasileira
cpntoneiras, alças, pegadores, puxadores, de concreto, telhas, tacos, tubos de venClasse 28
Citação, vigamentos, venezianas e
datas para caixotes, coadores, colhe
Classe 50
Embalagem padronizada de material
vitrós
ies, cotovelos, cunhas cuspideiras. des.
Impressos
plástico
éacadores, debruns, dedais, enxós, et• Classe 17
Tê
rmos
ns.
575.500
a
575.502,
de
Termo n.° 575.510, de 18-1-1963
cariadorts. elos, enxadas, escumadeiras, Para distinguir: Almofadas para tintas,
17-1-63
aspátuias, esticadores, expremedores, apagadores de tinta e lápis, apontadoIndústria Gráfica Schneider Ltda.
São Paulo
facas, facões, ferramentas . cortantes, res para lápis, arquivos, atlas do Bra- Vulcan Artefatos de Borracha S. A.
Guanabara •
serfurantes, desbastantes e abanais:, sil, borrachas paria apapar tintas, caneiolces, furadores, fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fôrmas para bolos e para cal- tas, carimbos, carimbos didáticos, carimBrasileira
bo manual de relevo para papel, chapas
Lados, funis, ganchos, graminhos, abri- para transferir desenhos -por meio de
Classe
38
'
' ores de latas: farras. logos de chaves perfurações, cofres, copiadores de carsc.
Aros ora guardanapos de papel
parafusos, lâminas e fallms de serre,
! aglutinados, aluas tem oranco), álbuns
limas, lampiões, latas para comestíveis tas, compassos para desenhos, espáteIndústria Brasileira
para retratos e autógrafos . balões (es.
. • para lixo, charneiras e dobradiças. las para cortar papel, esquadros para
ceio para brinquedos), blocos para
Classe 28
çachadinhas, martelo, pequenas molas. desenhos, estojos de tinta, facas para
-- correspondência, blocos para cálculos,
Espuma de plástico
ferragem para peças de mobiliária, cortar papel, fitas de máquinas, giz,
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blocos para anotações, bobinas, brochuras não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de oapel,
caixas de papelão. cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões comerciais. cartões indicas, c'onfeti, cartolina cadernos de papel inellmetrado
e em branco para desenho, cadernos
. escolares, cartões em branco. cartuchos
dê cartolina, chapas planegra licas, cadernos de lembranças. carretéis de papelão: envelopes envólucros para charutos de papel. encadernação de papel
ou papelão. ettiquetas; tólhas Indicas,
fólhas de celulose; guardanapos; livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos. papelinos, papéis de estanho e de aluminlo,
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papel crepom papel de
seda, papel Impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico papel impermeável
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escraves, papel para imprimir, papel pa,
rafina 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 carta°,
tubetes de papel

aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, babadoures, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casacão coletes, capas, chalra,
cachecols, calcasios, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calçai
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas. camisolas. camisetas. cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros; saias,.
casacos, chinelos, dominós. echarpes;
nhos. perneiras. quamonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
tantasias, fardas para militarese . rolemis, fraldas, galochas, •iravatas, gora
ros, aagos de litigaria, jaquetas: leques;
lusas ligas, lenços. mantós, alva,
maiôs, mantas. mandrio. n .antilhas; paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas
peugas, pouches. 'polainas. pijamas; pia
stens. slacks, tater, toucas, turbantes;
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters, shorts. sungas, stolas, sou.
ternos, aniformes e vestidos
Termo n' 575.516, de 18-1-1963
Farmácia São Scbastiã oLtda.
São Paulo

SIO SEBASTLIO
Ind.. Brasileira

Têm em" 575.522, de 18-1-1963
Confecçes Doçura Ltda.
São Paulo

DOÇURA
Ind.. Brasileira

CORPAN

Ind. Brasileira

„HA

Termo n, 575.523, de 18-1-1963
Baú do Pimentinha Comércio de
Brinquedos Ltda .
São Paulo

BAÚ DO P1MENTINHA
IND. BRÂSIL.EIRA

Classe 49
Artigos da classe
Termo n.° 575.524, de 18-1-1963'
Dibrape Distribuidora Brasileira de
Peças para Autos Ltda.
São Paulo

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
Termo n.° 575.511, de 18-1-1963
mesa, algodão, cânhamo, cetim, caroa.
Lanches Luzitana Ltda,
casemiras. fazendas, e tecidos de lá em
São Paulo
peças juta, jersey, linho, nylon, pacopaco, percalina, rami, rayon, seda naLITZITANA \. 7•
IND. BRASILEIRA
tural, tecidos plásticos, tecidos imperInd. Braaileira
meáveis e tecidos de pano couro, veClasse 50
ludos
I mrespsos
Classe 21
Clases 50
Freio (parte integrante do veiculo),
Termo n.s 575.512, de 18-1-1963
Impressos
mecanismo para acoplamento de veiPisotec Sociedade Técnica em Pisos de
culos ferroviários, orelhas de parada
Concreto Ltda.
Termo n.9 575.519, de 18-1-1963
para aparelhagem de tração, amorteceSanin S . A. Mercantil Industrial e
São Paulo
dores de choques, paracroques, carro,
Administradora
PISOTEC
ónibus, automóvel, anteparos, auto-caSão Paulo
Ind. Brasileira
minhões, alavancas, alavancas de câmSANIN
bio, alavancas de freios, breques, barClasse 16
Ind. Brasileira
ras de -freio, braçadeiras de mola, buPisos de concreto
chas, barcos, barros de tração, barras
Classe-50
Vestiu, n.° 575.513, de 18-1-1963
Adnil ntsiraã oCç CM FVBGVB -HM de direçâo, cabos de veículos, carroceSuperbras — Participações e
Administração de bens, compra e ven- rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
Administração Ltda .
engates para veiculos, engrenagens, emdas de imóveis e loteamentos
São Paulo
breagem, feixes de molas, hélices, moTêrmo n.° 575.520, de 18-1-1963
las, motociclos, mancais de veiamos.
~BRAS
Estacentro — Representações e Admi- pedais, paralainas, porta laterais, piInd. Brasileira
nistração de Garages Ltda,
nhões, porta-rodas, parabrisas, paraSão Paulo
choques, pistões, rodas, reboques, tamClasse 50
bores de freios, varetas de veículos,
Impresos
Estuca/fruo
bicicletas, motociciatas, retentores, aros
Termo n." 575 . 514, de 18-1-1963
para bicicletas, nraços para veículos.
Silva & Gonçalves
Classe 47
crapas circulares para veículos, cubos
São Paulo
Combustiveis lubrificantes, substâncias de veículos, desligadeiraa tronteiras
e produtos dcatinados à iluminação e para veículos, motociclo manivslas,
BAR E
ao aquecimento: Álcool motor, carvão
para-lamas, varetas de controle do
RESTAURANTE
a gás. hidrocarboretos, gás metano, buafogador e acelerador
tano e propano, gás engarrafado, gás
GALO DE OURO
liquefeitos, gasolina, graxas, lubrificanTermo n.° 575.525, de 18-1-'963
Classes: 41, 42. 43 e 50
aaa óleos deatinados à iluminação e ao
Auto Mecânica Brasilmag Ltda.
Titulo
aquecimento, petróleos e querosene
São Paulo
Termo n.° 575.515, de 18-1-1963
Termo
n.°
575.521,
de
18-1-1963
S A. Campinas Industrial
jarbas Merched Youssef Chahoud
São Paulo
São Paulo

1

CAMPINAS
Ind. BrasiL,Ird.

Classe - 36
Para 'clistaiguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.

BARULHO

DE TUCURUVI Classes: 12, 13, 22, 24, 36 e 48
Título

Termo ri.' 575.526, de 18.-1-1963
"IMEPLA"
Indústria de Meais c
"%ticos Ltda.
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blusões. boinas, botas, babadouros, cassa
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, 'cintas, combinações,
corpinhos. calças. calções, camisas, camisetas, camisolas, cuclas, ceroulas. cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
Classe 28
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaArtigos da classe
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantéis, meias, maillots, mantas, man,.
Termo ri.' 575.527, de 18-1-1963
drião, malhas, paletós, palas, penhoar. Tapeçaria e Decorações Haway Ltda.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
São Paulo
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, soua
tiens, tailleurs; toucas e vestidos

Classe 50
Impressos
, Termos ns. 575.517 a 575.518, de
18-1-1963
Corpan Beneficiadora de Tecidos Tida,
São Paulo

(
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BRAS1LMAG
IND. BRASILEIRA
Classe 21
Artigos da classe

tWA

Y"

Classe 40
Tapeçaria, móveis e decorações em
geral
Termos ns. 575.528 e 575.530, de
18-1-1963
Losentecefil Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

LORENTECEFIL
IND. BRASILEIRA
Classe 2'3
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa, algodão, cânhamo, cetim, caroá,
casemiras, fazendas, e tecidos de Ia em
peças juta, t ersey, linho, nylon, pacopaco, percalina, ratai, _rayon, seda natural, tec'è )s plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro, veludos
Classe 22
Fios de algodão. cânhamo, celulose
)uta, linho, lã, fios plásticos, fios d
sêda natural ou raion para tecelagem
para bordar,' para costura, tricotagena
e pura croché, fios e linhas de tôda
espécie
ramo n.9 575.529, de 18-1-1963
EPIL
Elétrica Paulista Lula.
São Paulo

E.PIL

IND. BRASILEIRA

Classe 8
Lâmpadas fluorescentes, saqueies, fios e
reatores para as mesmas
..Termo n.° 575.531, de 18-1-1963
Pavimentadora e Terraplanagem
"Pavicol" Ltda.
São Paulo

PAVICO L\
Ind. Bra si lei ra
Classe 33
Insígnia Comercial
Termo a.° 575.532, de 18-1-1963
Pôrto de Areia Tridente Limitada
Silo Paulo

rRIDENTD
!Ind. Bresilei.e.
Classe 4 ....
Artlgos da desse

fi
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Termo a.° 575.534, de 18-1-1963
Francesco Duraa ee Dalgo
São Paulo

ESPACE—

loque das nasces
Classe 43,
Expressão cie 1e:opeganda
Termo na 575.535, de 18a1-1963
Omega S.A. — Adininistraeão e
.
Representaçees
São Paulo

•()UCA.

tnd, Erasi.leira
Classe 30

Titulo

•

Tétano na 575.536, de 13-1-19i3
Francisco Duean Y Dalgo
Guanabara

ESI'ACE
Ind. brasileira

CaRIO OFICIAL (Seção III)
Termo a.° 575.541, de 18-1-1963,
atração e Comérclo de_ Areia
"Noemar'' Ltda.
São Paulo
NOLWaR

Ind, Brasileira,
Classe 4
Areia em tn.uto

•n••

Termo n.° 575.542, de 18-1-1963
Comercial Paulista Ltda.
São Paulo

PAULISTA

tnd. Brasileira

misetas, camisolas, cuelas. ceroulas, caL
ças de senhoras e de crianças, colarinhos..
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ta.
quotas, luvas, ligas, lenços. lelues,
(nanais meias, maillots, mantas. man.
drião,. malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas. puloveres, ponches, pelerinas,
polainas. pijamas. punhos, robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, sou.
tens, tailleurs, toucas e vestidos
Têrmo n.° 575.547, de 17-1-63
Cocai •— Comércio e Industiaa de Materiais Isolantes fada.
São Paulo

Classe 36
Roupas feitas
Termo na 575.543, de 18-1-63
Perno Carbonali
....a ‘. ar

SISTEMA .24
DOIS Trzos
Classes: 8, ee. 33 e 50
Titulo cie Estabeleamento
_
Termo n.9 575.544, de 18-1-63
Curuaá Materiais Para Construções
Ltda.
Saa, adulo

Cl?ÁLI
Ind. Brasileira'

r MAMA
f Ind. Brasil eira
Classe 28
Meietio tia matérias termosladticas

alio em bruto ou parcialmente Caba-.
abado, ferro, ferro maleável, lâminas de
metal, latão eia fõlhas Emalhas, magne.
sio, metais estampados, aiqueL ouros
papel de estanho, platina, poeira de
zinco, prata, soldas, tungstênio, zinco
corrugado e zinco em talhas
Termo ne 575.555, de 18-1-63
Dalvox Ltda.
Indústria e Comércio
de Alto-Falantes
Sao Paulo
Nome Comercial
Termo n.9 575.557, de 18-1-63
ala S. A. — Azen:nistração, Empreendimentos Financeiros e Participações
São Paulo

Classe . 8
Isolantes
Termo na 575.548, de 17-1-63
Parlaria e Confeitaria 19 de Janeiro
Ltda.
Sáo Paulo

Claase 48
Para disanguir artigos de toucador e
periumanas em geral: Aimiscar. aeue
de beleza água fadai, água de .avanea
água de colónia, amanhos agua de
Ind. Brasileira
quina, água de rosas, água 4a altaae•
mas, amónia perfumada !alui ia em pó.
Classe 16
em pedras, para , banho. brilhantinas,
Angila, areia, cal. caleaa cimento,
bandolinas. eatans, cosmeticos para o colunas, estugue, forros, gesso, lajes,
cabeio, *pestanas. cibos e eigoles. lajeotas manilhas pedregulh ) tijolos, tecrayons. cremes para a peie. cann ns,
lhas, tacos. vares
cheiros em pastilhas, •‘..es) tateares em
---- —
lentilhas, em trociscos e em puulas,
Termo n.9 575.545, de 18-1-63
cremes para barbear. cremes, dentai, Empresa de Transportes 'X" Ltda.
depilatórios. desodorantes _ia:a-aventes.
asseadas. extratos estolas Je perfumes,
" "
creme para lioapeza Ms pele, e para base
Ind. Brasileira
de pó de arroz. esmaltes paaa unhas
es cevas para
Pe dentes cabelo roupas.
Classe 21
cilicia e unhas fixadores para o caeelo.
Freio
(parte
integarnte
do veiculo),
pestana. ditos e big.odes. tivtlas para
o cabelo, glicerma perfumada para uso cubos ferroviários. orelha de parada para aparelhagem de tração, amortecedoà toucador. grampos para o cabelo.
geléia de petróleo perfumada. lápis res de choques, para choques.' carro.
para maquilagem lacea-pertumes. lo- ônibus automóvel, anteparos, auto-ca.
ções. líquidos dentitricios, em pasta, em minhões, , alavancas, alavancas de camsabao, em creme. era elixir c em pó, bio, alavanac de freios, breques, barliquidas para ondulação permanente. ras de freio, braçadeiras de mola, bulixas para unhas, leque, óleos para o chas, barcos, barras de tração, barras
cabelo, pasta e pós para dentes. perfu- de direção, cabos de veículos, carrocemes,. petróleo ara uso de toucador, rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
pastas e pó para as unhas, oa-pons engates para veículos, engrenagens, empara pó de arroz papéis perfumados. breagem, " feixes de molas, hélices e mocarmirrados, e com pá de arroz. pentes. la,, motociclos, mairais de velculos,
pomadas perfumadas para o embeleza- pedais, paralamas, porta • laterais, pimento da cutia pon-pons. pó de nhões, porta-rodas, • parabrisas, parachoques, pistões. rodas, reboques, tamarroz
•
bores de freios, varetas de veículos,
Termos as .575.537 e 575.538, de
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
18-1-1963
para bicicletas, aviões, braços para veíBrasileira culos, carros tratores, carros de tanMábrica de Móveis halo
Limitada
ques irrigadores, chaas circulares para
Bahia
veículos, cubos d eveiculos, desligadeiras, fronteiras para veículos, lanchas,
motociclo, manivelas, para-lamas, vare, ITA 1, 0
tas de controle do afogador e
Ind. Brasileira
acelerador
Classe 40
Termo n." 575.546, de 18-1-63
Artigos da classe
Confecções Natex Ltda.
Classe 34
São Paulo
"
Artigos da classe
Termo n." 575.540, de 18-7-1963
Comércio e Indústria Ltda.
Istaafra
São Paulo
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'Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila, areia, azulejos, batentes, balaustres,
Classe 41
blocos de cimento, blocos para pave.
Pão
mentação, calhas, cimento, cal, cré.
chapas asolantes. caibros, caixilhos, coTermo n.9 575.549, de 17-1-63
lunas, chapas para coberturas. caixas
Ajax Automóveis Ltda.
d'água, caixas de descarga, para lixo,
São Pealo
edificações precnoldadas, estuque, emula
são de base asfáltico, estacas, esquaAUX
drias, forros, frisos, gesso, grades, jaInd. Brasileira
nelas, estruturas metálicas para construa
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lam,.
Classe 50
bris, luvas de junção, lages lageoess.
Impressos
material isolante contra frio e calor.
Termo n.° 575.550, de 17-/-63
manilhas, massas para. revestanentos de
Junte( S. A. Indústria e Comércio de paredes, madeiras para consreaees. moJantas
saicos, produtos de base asfáltico, pro.
dutos para totrnar imparmeabilizantea
IUSTeei
a sargamassas de cinie co
• e cal hidráu'Ind. Brasileira
lica, pedregieho, produtos baturninosos
imperrne.ea 'untes ia a los ou sob ou..
Classe 6
tras formas para revestaneritos e outros
Juntas
usos nas construções, persianas, placas
Têrmo n.* 575.551, de 18-1-63
para pavimentação, peças ornamentais
Drogamotto Ltda.
de cimento ou gesso para te'os e pare..
São Paulo
des, papel para forrar casas. massas
anti-ruidos para uso nas censtruções,
DROCAMUTTO
parquetes, portas, portões., pisos, soInd. Bra eileira
leiras para portas, tijolos, tubos de coa..
Classe 50
cr- eto, telhas, tacos, tubos d . ventilação,
Impressos
tanques de cimento. vigas, vigamentos,
vitros. venezianas
Termo n.° 575.552, de 18-1-63
Lanches e Mercearia Bonlanches Ltda.
Termo na 575.553, de 18-1-1963
São Paulo
Planorg aLtda.
São Paulo
RESTAURANTE

?TAPEI
Ind.. Brasileira
Classe
Iara distinguir: Aventais. blusas blu.
sões. boinas, botas, babadouros. casa.
cos, coletes, capas, chales. anchecola
calçados chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças. calções, camisas, ca.

19 DE JANEIRO
Ind. Brasileira

ILA.0 2IZ7-4,21'1
Classe 41
Titulo

Termo na 575.553. de 18 - 1 - 63
Bar e Café Cordoba Ltda.
São Paulo

C OXIDOU

Ind. Brasileira •

JÁ L1
Nome Civil
Termo n." 575.559, de 18-1-1963
Mercearia Chave de Ouro e Prata
Limitada
São Paulo

l asse 50
C
Impressos

Termo a.' 575.554. de )8-1-63
Comércio de Aços 1VIontesol Ltda,
São Paulo

MONTE SOL

Ind. Brasilelra
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado aço
doce, aço para tipos, aço para moas
aça instrumental e ,rápido, especialmentrabalhados, bron\ze. bronze de nan
ganes, bronze em pó, em tio. vhumno
em bruto ou parcialmente preparados
cimento metálico, cobalto em bruto ou
parcialmente trabalhado, couraças. esta-

PLANORGA,
Ir DA.
Classe 41
Cr.a, ca ri e cacau
Termo n.° 575.560, de 18-1-1963
São Paulo

CHAVE DF. OURO
_
E PRATA
Ind. Brasileira,
Classe 50
Impressos

VARIO OFICIAL (Seção 111)
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575.561, de 18-1a1963
Tono
Depósito de Bebidas "Tuital" Ltda.
São Paulo

PLANORCII /
• ,Ind. Brasileira
Para dista:aluir: Canejas. cognac. vi.
nhos, aguardente, licores, aperitivos,
pernet, whisky, kumei. vermouth, bran
tly rum tater, vinho, quinado, valho
espumante, pipennint, gbn. punch. genebra. aniz, nadar e suco de frutas com
álcool
Termo a.* 575.562, de 18-1-1963
Rádio Paranda Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira

.

Classe 8
Aparelhos de rádio transmissores
receptores

e

Tèrmo na 575,563, de 18-1-1963
Guilhermo Middleton
São Paulo

PABANDA
Ind., Brasileira
Classe. 8
Abaioures, benjamins para tomadas e
soquetes, batedeiras, enceradeiras, espelhos para tomadas de luz, fusíveis de
luz, gios, fita Isolante, geladeiras, %zupadas, liquidificadores, interruptores de
luz, pinga soquetes e tomadas de luz
Termo n.° 575.564, de 18-1---1.96-3—
Lavanderia Leblon Ltda.
São Paula
LEBLON
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cacadores. debruns. dedais, enxós, es- res mecânicos, raladores mecânicos, rocariadores. elos, enxadas, escumadeiras, los compressores para a agricultara
espátulas. esticadores. expremedores, sachadeiras, semeadeiras, segadeiras.
facas. facões, ferramentas cortantes, socadores de terra, tosadores de graperfurantes, desbastantes e alisantes, ma, tratores agricolas, válvulas para
foices. furadores, fechaduras, fcrrolhos.
máquinas agrícolas
Fivelas, fôrmas para bolos e para cal- Hatsumec Indústria e Comércio Ltda.
çados, funis, ganchos. graminhos, abri
Tèrmo ri.° 575.568, de 18-1-1963
dores de latas, jarras, jogos de chaves
Transportadora Coral S.A.
de parafusos. laminas e fólhas de serra.
limas, lampiões, latas para ctxnestiveis
São Paulo
e para lixo, charneiras e dobradiças.
CORAL
4,
machadinhas, martelo, pequenas molas,
Ind.
Brasileira
terragess para peças de mobiliária,
cinzéis. escarnadores, punhais. pás. paClasse 21
nelas, parafusos. pinos e contra pinos.
Reboques
rastelos, rodinhas, roletas. aacarrolhas,
Tarmo ra° 575469, de 18-1-1963
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
Amasie° Bracal e •
tesouras
São Paulo
Classe 8
Aparelhos de televisão, acendedores
elétricos, aquecedores, alto-aalantes
abat-jonr, antenas, aspiradores elétricos,
aparelhos elétricos de passar, bússolas,
binóculos, buzinas, aparelhos elétricos
a
de barbear, cristais de rádio, chuveiros
elétricos, chaves elétricas, churrasqueiras. enceradeiras, ferros elétricos, fogões. filtros, agrrfaas térmicas, geladeiiTéj Cu
ras, interruptores, liquidificadores, iampadas, lentes, lunetas, lâmpadas flash,
11n:N*1ns Srawklélro
manómetros, máquinas falantes, mostradores para rádio, objetivas fotográficas,
Classe 38
para-raios. pikups, pilhas. panelas de
Im presos padronizados
pressão, plugs, propulsores, progetorcs,
rádios, receptores, relrigeradores, relóTermo n.° 575.570, de 18-1-1963
gios, reostatos, resistências, refletores, Lonantur
Lonas e Tecidos Ltda.
relógios sinaleiros, sereias,,
São Paulo
soldadores elétrico, tranformao
res, torL0fANTAB
neira elétricas, ventiladores e
Ind. Brasileira
vibradores
Classe 23
Classe 21
Alavancas de freio, amortecedores, an- Algodão, caroá, fazendas e tecidos de
teparos, barra sde eixo, barras de freio, lã' em peças, rama raion, seda natural.
braçadeiras de moia, braçadeiras de tecidos de malha, tecidos de cambraia,
eixo, capotas, carrocerias, freios, molas tecidos de organdi, tecidos de casemira,
organdi, batista, cretone, falares e setim
e paralamas
Termo n, 575.571, de 18-11-1963
Térmo na 575.557, de 18-1-1963
OS-An Comércio de 'Ferros Ltda.
Saio F ln •
São Paulo

,

Pa

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas.
lençois, mantas para camas, panos para
BATSUIEC.
cozinha e panos de pratos, toalhas de
Ind.
Brasileira.'
rosto, e banho, toalhas ale mesa. oaClasse 7
lhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarni- Máquinas e utenalios para serem usações para cama e mesa toalha:ha" dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados. abridores
(cobre pão)
de sulcos, adubadeiras. ancinhos mecâTrinas as. 575.565, 575.566 e
nicos e empilhadores . combinados
575.572, de 18-1-1963 .
arrauscadores mecânicos para agricu tuSandrecar Comercial e Importadora ra, batedeiras para cereais. bombas
Sociedade Anônima
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
São Paulo ceifados para af foz, charruas para agraculutura, cultivadores. debulhadores,
SANDRECAR
destocadores. desentegradores, esmagalInd. Brasileira
dores para a agricultura. escarrificado•Classe 11
res, enchovadeiras, facas para máquiPara distinguir: Ferramenta, manuais, nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
terragens.cutelaria e pequenos artigos garras para arado, grades de discos
de metal comum. da Indústria e menti-. ou dentes, máquinas batedeiras para
aao da requerente. a saber: rarrachas agricultura, máquinas insetifugas, már machos para fazer rosca, braçadeira', quinsa vaporizadoras, máquinas de
artigos cie metal para janelas. portas. mungir, máquinas niveladoras de terra.
n scadas è cortinados, afiadores, aldra- máquinas per uradoras para a agriculvas, alavaracaa alicates. aunaot Aias tura, máquinas de plantar, motocharancinhos. anéis para chaves. chaveiros, ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
achas. argolas. atuações de toldos
aros, rebites. arruelas, atiçadores azei- roçara de semear, para sulfatar, de
-eiras, laminas e navalhas de barbear tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
brocas buris, bainhas, baldes, bacias. para Irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulveri-almázios, bicos, ilbóses e pontas
artorlore: para sapatos. bisnagas, por- zar desinfetantes, para adubar, para
•as, borboletas ootões. puxadores, bra- agitar e espalhai palha, para colher
:os para cabides e prateleiras canive- algod&o. para colher cereais, máquinas
tes cisanfratiores. cortadores, cravado- l amassar:lora% para fins agricolas de
es cambos cabides. cabos;"aaaarolaf irortar árvores, para espalhar, para ca:adeados, caldeirões, canos e tubos pinai. maquinas comtanadas para seantnneiras aças, peanaores mixadares mear e culturar. de, desbanar. para en
:imas para caixotes. coadores, colhe- silar máquinas e moinhos para forrares. cotovelos, Cunhas cuspideiras, das- gens. máquinas toscadoras, o'rdenaa

aa

•

l

f

r

!
1

vesselros. cómodas e discotecas de
madeiras

Termo n.° 575.575, de 18-1-1963
Organização Agrícola e Industrial
Paulo Fariense Ltda.
s
São Paulo •
PIDLO FARIENSE

Ind. Brasileira
Classe 50

l

Termo na 575.576, de 18-1-1963
Mayflower Modas Ltda.
São Paulo

MATFLOWEB
Ind . Brasileira

a

Casse 36
Para ciastaiguir: Artigos de vestuáricsa
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas. babas
doures, bonés, capacetes, cartolas. cara.
pinas, casacão coletes, capas, chalra,
cacheccas, calcados, chapéus. .1 ato&
cintas, combinações, corpinhos, caio,
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, coe*
cas. ceroulas, colarinhos, cueiros; salas,
casacos,- chinelos, dominó.. echarpes;
fantasias, fardas para militarese colai
g:ais fraldas, galochas, gravatas, gota
tos. )agos de ninaria. jaquetas: segues;
laves, ligas, lenços, manes, melas,
movias, mantas, mandrião, mantilhas:
jetós. palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas; punhos. perneira, ominosos, regalos,
tuba de chambre roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias.
sweaters, shorts. sungas. stolas. rato
latas palas, penhoar. palover, palatinas.
ternos. aniformes e-vestidos

:

Tèrmo n.° 575.577, de 18-1-1963
Sandrecar •— Ccarnercial e Importadora
Sociedade -Anónima
São Paulo

SANDRECARCOMERCIAL E

OS—AN
Ind. Brasileira

Classe 50
Impresoss
Termo na 575.573, de 18-1-1963
Caldinca Indústria e Comércio de
Caldeiras Ltda.
f .ao Paulo

:

CiLLDINGA

g`NE,

Branileira

I V.POP TA DOEA /A
Iltencihos e máquinas usados na agricultura, artigos e aparelhos elétricos,
ferragens e ferramentas e peças -para
-veículos
Terme.) ns . 573.587 e 575.602, de
18-1-1963
Cotonificio Adelina
São Paulo

'Classe 6
Caldeiras
Termo a.° 575.574, de 18-1-1963
Indústria de Móveis Silva Jardim Ltda.
São Paulo

SILVA JARDIM,
Ind. Brasileira

,

Impressos

rr
1

s •A • C . Jm. •
PRORROGAÇÃO

DUSTRIA BRASILEtRA
Classe 36

Artigos de vestuários, roupas feitas.

nacos- 40.

Armários, assentos, balcões. aufets, semi-confeccionadas ou sob medida,
banquetas, bancos. camas, cadeiras. para -homens, senhoras e crianças,
creado-mudos, cristaleiras: colchões ele saber: Agasalhos feitos de peles natio
mola, conjuntos de copa e cozinha. rala ou artificiais, anáguas, aventais,
cadeiras giratórias, dispensas dormi- batas, babadores, blusas, blusões.. boitórios, etagers, escrivaninhas, estantes, nas, bonés, bolaras, cominaabes, rasa.
capotes, calças, calça-salas, chineguarda-roupas, guarda-comida. galerias, cões,
los, cintos, cintas, camisas; camisetas,
mesas, móveis para jardim nmainhas, calções, cartolas, coletes,
cemóveis para hall. móveis estotadoes roulas, cuecas colarinhos,corpinhos.
cueiros
cila.
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras. péum dolmans: echarpes. estolas; farda.
sofás, sapateiras. salas de visitas, salas meatos gorros, galochas. gravatas,
de jantar, poltronas, berços. colchões, guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lencaixas e móveis para aparelhos radio- ços, leques, lançaria, ligas, librés llafónicos, móveis para terraço, sofás- ca- geies; mantas, _meias; palas, paletós,
mas, estrados de camas, acolchoados. pantufas, pijamas. peignoirs, punhos,
porta-vasos, divans, almofadas, ira- peitos e peitilhos para camisas, pelara.

-
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nes, polainas, ponchas, pullovers: quimonos, quepis; regalos, robe de chambre, ,roupas de brim para o trabalho,
roupas feitas para crianças. roupões de
banho; salas, sapatos, sandálias, soadéos. shorts, sungas, siadas, sueteres,
suspensórios, soutiens, sobretudos: trajes, ternos, toucas, tailleurs. turbantes;
valfonrnes, uniformes para empregadas;
vestidos: xales
Classe 37
poupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençois, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa; toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnições para canta 'e mesa toalhinhas
(cobre pão)

• Termo n.° 575.594, de 18 11-1963

Termo n.° 575.588, de 18-1-1963
ribralco Cia. Brasileira de Lançamentos e Corretagens
Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

CIBRALCO CIA, BRASILEIRA
DE LANÇAMENTOS
E CORRETAGENS
Termo n.° 575.589. de 18-1-1963
Espelhação Nov °Mundo Ltda.
Guanabara -

ESPELHAÇÃO
NOVO MUNDO LTDA,
Nome Comercial
Termo n.° 575.590, de 18-1,1963
Espelhação Novo Mundo Ltda.
Guanabara

NOVO MUNDO

Classe 3:5
Titulo de. Estabelecimento
Termo n,° 575.595, de 18-1-1963
Colégio Comercial Monte Sinai
Guanabara

INSTITUTO
MONTE SINAI
Termo n.° 575.596, de 18-1-1963
Imperatriz das Rett.ias El Cia. Ltda.
Rio de Janeiro

Classes: 12, 2 2e 24
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 575.597, de 18-1 ,1963 .
Fathi S. S. Kahil
Guanabara
Fathi S. S. Kahil

MIM COSTURA
E CONFECÇÕES
Classes: 33 e 36
Nulo de Estabelecimento
Termo '4.9 575.598, de 18-1-1963
Guaanbara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 14
Artigos da classe
Termo n.° 575.591, de 18*-1-1963
Ivan Costa Rodrigues
Rio de Janeiro.

CALCE PAGUE
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
IND. BRASILEIRA

) Termo n.° 575.592, de 18-1-1963
Mojezsz Kawa
Rio d eJaneiro

ÚNICA MODAS

Classe 36
Artigos da classe
Termo' n.° 575.599, de 18-1-1963
Draw — Importação e Exportação
7 Limitada
Guanabara

Classe 36
Titulo de Estabelecimento
•••••••n•

n.° 575.593, de 18-1-1963
Casa Progresso Ltda.
Rio de Janeiro

ORESO
INDÜSTRIA BRASILEIRA
*

Gasses: 17 e 38
Titulo de Estabelocimento

ti

Terino n.° 575.600, de 18 - 1 - 1963
Manzarakis 6 Figueiredo Ltda.
Guanabara

BELFORT ROXO
1 11

IMPERATRIZ
OAS RENDAS;

Nome Comercial

-

Pedro Paul oVivacqua
Guanabara
Pitulo d eEstabelecimento

Classe 6
Artigos 6 classe

Maio de 1962
Termo. n.°. 575.608, de 18-1-1963
Associação Comercial e Industrial de
Osasco
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 575.601, de 184-1963
Nára Calçados Lida.
Guanabara

11ÁRA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe

Classe 33
Insígnia

Termo n.° 575.603. de 18-1-1963
Antonio Pedra Pereira
São Paulo.

Têrmo 13. G. 575.609, de 18-1-1963
Hugo Barba Gerhardt
Rio Grande do Sul

• -sinklut PoRTuauZzÁ
Classe 32
Para distinguir: Almanaques ,agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições apressas, oJbetos, Jornais, livros impressos, publicações impressas, revistas, órgãos de publicidades,
programas radiofónicos e radiotelevisionados, peças teatrais e cinematográficas,
programas circenses
Termo n.° 575.604, de 18-1-1963
Empresa "Residencial Service" Ltda.
São Paulo
' 1210LISII R&ST ruiCIAL
SSRVICR
Sm) Paulo-Capital

PRORROGAÇÃO

CASA TIGRE
UtGO BORBA GEMIAM

Classes: 6, 8 21 e 31
Titulo
Termo n.° 575.611, de 18-1-63
Geflam — Representação, Admin ..tração
e Comércio de Materiais Para Cons.
trução Ltda.
Sâo Paulo

OZPLAY

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argi..
ia, areia, azulejos, batentes. balaustres.
Termo n.° 575.605, de 18-1-1963
Empresa "Residencial Service" Ltda. blocos de cimento, blocos para pavi...
mentação, calhas, cimento, cal, cré,São Paulo
. chapas isolantes, caibros, caixilhos, co.
lunas, chapas para coberturas, caixas
'AiERICAX RZSInticikr. d'água, caixas de descarga. para lixo,
edificações pretnolda das, estuque. emul.
são de base asfáltico, estacas, esqua3a-o Paulo.- Capital
drias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para constru,
Classe 33
ções, lamelas de metal, ladrilhos, Iam-.
Titulo
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
material isolante contra frio e calor,
Termo n.9 575.606, de 18-1-1963
manilhas, massas para revest;mentos de
Gráfica Artística Pegaso S.A.
paredes, madeiras para cons •-uções, moSão Paulo
saicos, produtos de base asfáltico, pro..
dutos para totrnar impermeabilizantes
a sargamassas de cituetno e cal hidráuARTISTICA (
lica, pedregulho, produtos be.:utninosos
PEGAM VÁ.
imPe-meabilizantea. aqu. dos ou sob outras formas para revestimenros e outros
Nome Comercial
usos nas construções, perslanas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
Termo n.° 575.607, de 18-1-1963
de
cimento ou gesso para tetos e pare.
Gráfica Artística Pegaso S.A.
des, papel para forrar casas, massas
anti-ruidos para uso nas construções,
parquetes, portas, portões, pisos, 90PBOAO
leiras, para portas, tijolos, tubos de conClasse 50
creto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
São Paulo
tanques de cimento, vigas, vigamentos.
O timbre da requerente usado em pavitrias, venezianas
péis d acarta, papéis de oficio, cartões
comericais e de visitas, envelopes de
Termo n. 575.612, de 18-1-63
qualquer tipo, faturas, duplicatas, letras Emreza "Residencial Serv'ce" Ltda.
São Paulo
de câmbio, cheques, notas promissórias.
debêntures, apólices, ações, folhinhas,
passagens aéreas, ferroviárias, rodoviáELPIRZA "RgSIMICIAL
rias. marítimas, bem como bilhetes de
sorteio
S2I/VICE" LTIX.
Classe 33
Titulo

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Nome Cxnerc,a,

