O III
SEÇÃO
ANO XXI - N. 83

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA( 3 DE MAIO DE 1963

11"-DEPARTAMENTO NACIONAL
)A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 26 de abril de 1963
Ata da 3393 Reunião da_C.C.
A .P., instituída pela Portaria
número 52 de 24-6-1954.
Aos seis dias do mês de março de
' 1963; às quatorze horas, no Gabinete do Diretor da Divisão de Mar, cas, reuniu-se a Comissão de Classificação de Artigos e Produtos, sob.
a Presidência do Senhor Geraldo
Saboya, não comparecendo o membro Maria Baiana Gitahy de Alencastro, tendo o membro Nelly Valioso
dos Santos reassumido suas funções.
Aberta a sessão, foi lida e aprovada
a Ata da "sessão anterior. A seguir
passou-se a .conferência dos verbetes
referentes à letra "C", de: 'Copio.dores de Carta" (Livros) (Facha
3.041) à "cordões do porta-manta e
das portas de automóveis" (Ficha
3.0821. Ficaram em suspenso os verbetes: "Coralto" (Ficha 3.057), dependendo do Tarem) 349.920 e "Cordões de porta-manta e das portas dos
automóveis" (Ficha 3.082), dependendo do Termo 345.022 (Reg. número. 237.575). • Dado ao adiantado
da hora e não havendo processo em
pauta o senhor Presidente deu por
encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 17 de abill de 1963
em virtude das férias coletivas ragulamenatres da omissão durante o
período de 11 de março -de 1983 a 10
de abril de 1963, lavrando, eu, Domingos Angelo de Quadros Sá, Secretário da Comissão, esta ata que
vai por todos os presentes assinada.

N° 591.066 - Indústrias York 6.A.
Exigência :
Prouuwa airurgicos - Satisfaça exigência.
N° 581.089 - Laboratório Farinamacautico Vicente Amato Usafarma
S.A. - Satisfaça exigência.
No 581.210 - Carlos S. Coutinho
N9 394.850 - Fundição Americana
S.A. Indústria e Comércio - Fun- 8i Cia. - Satisfaça exigência.
N9 581.236 - Pnarma S. A. Ladição Americana S.A. Indústria e
Comércio (art. 109) - Nome Co- boratórios Farmacêuticos --- Satisfaça exigência.
mercial. .
N9 581.238 - The Lakeside LaboNOME COMERCIAL DEFERIDO
ratórios Inc. .- Satisfaça exigência.
N9 395.136 - Cia. Predial ArizoN9 581.243 - Pharma S. A. Lab.
na - Cia. Predial (art. 109).
Fareacêuticas - Satisfaça exigencia.
*TITULO DE ESTABELECIMENTO
No 581.245 - Cia. Intensa' de CrélateraleIDO
dito Financiamento e Investimentos
No 395.256 - E'xplendor Se,tagem ___ Satisfaça exigência.
- Primo Carbonari classes 8, 28 e N. 531.245 - Cia. Intersul de Crédito Financiamento e Investimentos
32 (art. 117).
- Satisfaça exigência
MARCAS INDEFERIDAS
N° 581.276 - Sociedade de Vinhos
do Pôrto Constantino Sart SatisN. 393.155 - Minas Gerasi, -- faça exigência.
Corticeira Minas Gerais Limitada,
N°s 531.277, 581.278 e 581.279 classe 31.
dos vinhos do Pôrto ConstantiN9 393.156 - Minas Parais - Soc.
sARL - Satisfaça exigência.,
Corticeira Minas Gerais Limitada, niNo
581.284-- Tintas Internacional
- classe 4
A. - -Satisfaça exigência.
N9 395.620 - Impar América - -S.No
581.349 - Bich mareei Michel
Impar América Industrial Limitada, F Antoine
- Satisfaça exigência.
classe 36.
1(9 531.432
Menta Sf
N9 395.742 - Cachette
Caelsette I Cia. - satisfaça É;ancisC9
exigência.
Consignações Ltda., classe 36.
1(9 581.362 - Farrnitatrr do Brasil
S. A. Produtos Químicos FarmacêuDIVERSOS
ticos e Biológicos - Satisfaça exi1 81.363
1(9 392.287 - Ipal Indústria de g.êacia5,
,
Produtos Abrasivos Limitada. N9
Astra do Brasil ProAguarde-se.
dutos Far macêuticos Ltda. - SatisN9 393.154 - Corticeira Minas faça exigência.
Gerais. - Aguarde-se.
N9 5F1.362 - Farmita.tra do Brasil
N9 393.322 - Bonitas Confecções
Na 581.364 - Lab Pontherapico
Ltda. - Aguarde-se.
Ltda. - Satisfaça exigência,
N9 393.424 - Editóra de Revistas
1(9 581.335 - Laboratório PanverSociais Ersol Ltda. - Aguarde-se.
minp. S. A. - Satisfaça a exigênja.
N9 393.435 - Lanifício Fileppo.SoN°s 581.511 e 581.512- - Fabriek
cledade Anônima. - Aguarde-ae,
dn Chemische Produeten VondelinN9 394.134 - Rena S.A. Indús- genplaat N. V. Satisfaça exigêntria de Máquinas Registradoras. ,-.- cia.
Aguarde-se.
No 581.645 - 13anlanças Bekes N9 395.013 Terraplanagem e Satisfaça exigência.
Equipamentos Rodoviários Limitada.
1(9 581.689 - Kokii Noor Spcaene
- Aguarde-se.
Kovop romyslove Zavody Na rrai-ai EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE Satisfaça exigência.
PRORROGAÇÕES
DIVERSOs

REVISTA DA PROPI4l€DADE
INDUSTRIAL
MARCAS DEFERIDAS
N9 380.136 - Atiplast - George
Dametre Massas - classe 28.
N9 391.678 - Tecnasolo Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais S. A. a- classe .6.
N9 392.021 - Pullman -- Pão Americano Indústria e, Comércio S. A.
- Classe 41.
N9 392.129 - Brasil Vencedor Casa Falchi S. A. Indústria e Comércio - Classe 41,
N9 392.264 - Nosso Brasil - Casa
Bruno Mandarino .Papeis e Artes
Gráficas Ltda. - Classe 38.
Nç' 393.266 - FIEM - Fab. de
Medição
Instrumentos Elétricos
•
Fiem Ltda. - Classe 8.

N9 393.551 - Lambretta Innocenti Socleta Generale Pell laIndustria Metálica e Meccanica - Classe 20.
N9 393.872 - Brooklin B - Aços
Brooklin S. A. - Classe 6.
N9 393.8'73 - Brooklin B -- Aços
Brooklin S. A. - Classe 11.
Dixie Pro.N9 393.924 - Dixie
ducts Inc. - Classe 8.
Guina
N9 393.938 - Sant'Ana
Irmãos Ltda. - Classe 41.
N9 394.278 - Corre:o Independente
- Antonio Venâncio - Classe 32.
Ne 394.701 - Meigypan - Alvina
Paes Leme - Classe 3.
•
In19 395.308 - Fumasan S. A. Importação e Comércio - Classe 44.
N9 395.625 - Restaurante Bigmar
As.) Geraldo Saboya. - Sunice
- Bigma,r - Classe 43.
Candida Muita Pinto - Olivia Mar- Ltda.
No 395.716 - Panquimica - panques dos Santos - Nelly V eitos° dos química
S. A. - Classe 3.
Santos.
N9 396.544 - Ibrasa - Ibrasa Instituição Brasileira de D.fasão CultuEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
ral S. A. - Classe 32.
INTERFERÊNCIA
N9 395.289 - Bambole a Nova
Mania - Manufatura de Brinquedos
Dia 26 de abril de 1963 *Estréia S.A., classe 49.
Notili
FRASE DE PROPAGANDA
DE10E/e IDO
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei N9 393.414 - 'Cs Med um Laborana 4.048, de 29-12-61 e mais da tório de Equipe Us Med do Bradias - para eventuais juntadas de sil S.A. Indústrias Farmacêuticas,
recursos, e do ineurno ião se tendo classe 3 (art. 121).
.
valido nenhum interessado, ficam
INSIGNIA FARMACEUTICAS
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a êste NY 395.402 La.bodentária DisDepartamento a fim, de efetuarem o tribuictra de Produtos Médicos e
pagamento da taxa faial concernen- Olontológacos, casse 10 (art. 114).
tes à expedição dos respectivos cerN2 392.251 - Massari S.A. Intificados dentro do prazo de sessenta
dústrias de Viaturas - Massari Sodias - na 'forma do parágrafo única ciedade
Anônima Indústria de Viatudo artigo 134 do Cadigo da Proprie- ras, classes 5, 5, 7, 8, 11, 21, 31, 39,
dade Industrial.
• 47, 33 e 40 (art.
109).

Dia 24 de abril de 1963
EXIGÊNCIAS
N 9 452.3.5f - Max Lowstein S. A.
Fábrica Aliança de Artefatos de
Metis - satisfaça a exigência.
1(9 531.652 Salmac. Salicultores
de Mossoró Macau Ltda. Satisfaça
exigência.
Na 5371654 _-- Lab.Química Farmacêutico Parisiense Ltda. - Satisfaça exigência.
No 562.603 - riaautos
tares S. A. - Satisfaça exigência.
No 567.722 - Organização Paulista
de Auditores S/C.pal - Satisfaça.
No 591.018 - Panquimica S. A. Satisfaça exigência.

N° 446.014 - Manela St Filho Co.
Limited - Dunlop - classe 1 p ublicado em 16.10.62, foi mandado
p rosseguir como registro novo contando o prazo de oposição desta dada
em diante.
No 561.498 - Ceeario Maria Faria
- Aguarde-se.
No 565.955 - Vatter S. A. Lnd. e
Comércio - Aguarde-se.
1(9 566.355 - Sondei' do -Brasil
S. A. Ind. Farmacêutica -- e Nada há
que deferir uma vez que o re gistro n9
196.522 está em vigor até 22.5.67.
N9 581 239 - Novaquirnica Laboratórios S. A. - Aguarde-se.
1(9 581.240 - Laboratório Terapêu- tica Paulista S. A. - Aguarde-se.
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- Ai otepartições Públicas
- As Repartições Públicas
cingir-se-Cio • às assinaturas
deverão renseter o expediente
anuais renovadas até de
destinado à; publicação nos
'DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de: cada ano e às
jornais, diáriamente, até às
OIRIETOR
iniciadas, em qualquer época, 15 horas. exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos
órgãos competentes.
•
quando deverão fazê-lo até às
-A
fim
de
possitrilitar
a
reDA
111.40.0
SD
miroAçio
ig
e
~viço
os
Pineuewçbas
•
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanha- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
tes à matéria retribuída, nos
ei sua aplicação.- solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões, deasem as interessados prefewilIÇÃO
verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vale
64 ;i• da wukuaww.dow de ..w.dNwno J. •epartarnent•
crito, à Seção de Redação, dos
Mattlftna,de ProprIe•ad•. Indaddlets3 de IN-Inliktdrlo
postal, emitidos a favor do
9 ás 17,30 horas. as, máximo
•
•
d. Indiástrld e ComfbrdIe.
Tesoureiro da Departamento
e1é-72'horas após a salda dos
•ticlnatee Departamento se imprensa Nae,onal
de Intnrensa ' Nacional
.órgãos,oficiais.
er
/1110•n••n••nn
Os suplementos às
- Os originais deverão ' ser.
ASSIN 4.TUMS
ções dos órgãos oficiais sel.se
dactilografados , e autenticceios,1 •
fornecerão aos assinantes que
•
FUNCIONÁB103
reisalvadas, por quem de di-: REPARTIOES n'kenlicuLaat. *
os 'solicitarem ao ato ao assiMio: rasuras é emendas.
natura.
Capital e Interior:
;
ICa dalli e Interior:
- Excetuadas as para o
O funcionário público feSe mestre
150,00
. . Cr$ -600,00 Semestre . . . Cr$
exterior. que serão sempre A
deral,
para fazer jus ao desCr 1.200,00 Ano
Cr;
)00.00
anuais, as assinaturas poder- n°
conto indicado, deverá provar:
Exterior:
Exterior:
se-ão tornar, 'em qualquer épo-1.
l esta condição no alo da assica, por seis nieses_ou uni ano. Ano
. Cr$ 1800,00 inatara.
Cr$ 1.300,1a) AttO .
. custo, de cada exentplar- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensa: sem partesuperiebe do enderêçnuão continuidade no recebimento atrusado dos órgãos o icia is
--1 impressos a número do talão dos' jornais, diveM os assinan- será, na venda ouviste_ acresci!
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, a snês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
a verificação do prazo de wali-ique findará. • renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.
dede . de suas assinatifras. nal A fim de evitar solução de mínimo, de trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

.

-

Na 534.See3 - Mabar - Mabar Internacional S. A. Comércio e Indústria - classe 23 - Prorrogue-se o
registro.
N 9 537.653 - Mucuripe - Taki Ind.
e Comércit. Ltda. -- doesse 41 - Prorrogue-se o registro.
N9 539.228 - Oriental -- Perfem e f ria Lopes Lndústria e Comércio S. A.
cl. 48 - Prorrogue-se .0 registro.
N o 560.452 - Produtos Maravilha
Gross.1 Ruy Paixão Grossl - classe 41 - Prorrogue-se o registro
N o e69.531 - Pularir - Evans Mei dical Limited ci. 3 - Prorroguese o registro.
56o.579- Codostern - Imbert
Cia. Ltda. cl 17 - Prorrogue-se o
registro.
N9 , 4-16.317 - Costa Costa marca •eT° 550.962 - Preparados Granado
eCacique - cl. 41 - Prorrogue-se a - Casa Granado Lab. Farmácias e
.
registro.
Drogarias Ltda. - classe 3 - ProrN ? 452.353 - Fadam - Mai Lo- ro gue-se o registro.
wenstein S. A. Fab. Aliança de ArN o 563.088 - Fronteira - Soc. de
tefatos de Metis classe 12 - Pror Bebidas Morro Azul Ltda. - ci. 43
rogue-se o regletro considerando-se as - Prorrogue-se o registro.
ilhores e presilhas praa melas.
N o 565.721 - Citrobasi Manoel
N O 452.357 - Fadam - Max Lo.: Lr Behmer - classe 1 - Prorrogue-se
wtnstein S. A. Fab Aliança de Ar- o registro.
tefatos d e Metia - classe 11 ProrIene 581.005 - Alberto de Ceistro
rzgue-se o registro.
Cruz - cl. 46 - Prorrogue-se o reN o 352.358 - Fadam - Max Lo- gistro.
wtnstein S. A. Fatt. Aliança de ArNO 581.012 - Laxativo - Bromotefatos de Metais classe 40 - Prorquina - Grove Laboratóries
rogue-se o registro.
porated classe 3 - PrOrrogue-se o reN o 454.466 - Emblemática -- Arau- gistro.
jo Costa S. A. Tecidos e Armarinho
N 9 581.033 - Peripherin - Checl. 23 - Prorrogue- se o registro.
Hombure Zweigniederlassung
N" 488.988 - Turiri - Grandes miewerk
Marcas internacionais S. A. Ind e der Deuts Chen Gold und SchedeansComércio de Bebidas - classe 42 - telt Vormals Rowler.
Prossegue-se o registro.
Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
581.037 - 43 - S.-A. ManufacN9
501.430
Carnpones
Ind
de
e
N
tura de Tabacos Piccardo y Compara
Lavoura
s
Inseticida
e
Adubos
Miguel Adri S. A - classe 2 - partia Ltda. - classe 44 - Prorrogue-ee o registro.
Prorro g ue-se o registro
Kieruf - IncineradoNo 531.964 - Astraka S. A. MoiN o 540.419
PTOrt0g110. nho Sentiste Gerais - classe 22 _
res Kierulf l ida cl. 8
Prorro g ue-se o registro
Se o rege:teto •
861.965 - Moinhi - S. A. MoMilN° 555.1re - Mu c teree - Dr.2
- inho Santista Ind. Gerais - classe.
ton 1talo P.c. eneann - ci.
- Prorrogue-se o registro.
Pro.zezu e -se o reelstro.
581.241 - Novaquimica Lab.
S A. - Aguardese.
N o 581.264 - Cervejaria Breme.nse Ltda. Aguarde-se..
The Se.rvin Williams
N° 581.344
Co. - Aguarde -se.
N 9 591.475 - Eduardo Niklaus Aguarde-se N° 581.346 - The Serwin Williams
•
C. - Aguarde- se.
Oscar
L. Osório
581.665
No
Rreingantz - A guarde-se
N 9 581.734 - Soa Saint Raphael
- Nada há que deferir uma vez que o
reg. ri9 -5.245 está em. vigor até
19.3.68.
PRORROGAÇÃO DE MARCAS .
N3

N° 581.076--- Epikote
Shell BraProrsil S. A. Petróleo - classe 1
rogue-se o registro.
N° 581.077 - Epikote Shell Brasil S. A. Peetréleo - classe 4 Prorrogue-se te, registro.
No 581.083 - Café Alvorada Café Alvorada S. A. - cl. 41 Prorrog ue-se o registro.
N o 591.084 - Café Alvorada - Café Alvordaa S. A. - classe 41 Prorroeue-se a registro.
N 9 5e1.094 - Arnp. - Amp. Incorprateei - c l asse, 8 - Prorrogue-se o
registro.
N9 591-e119 - Menina - Feraspari S. A Ind e Comércio de Bebidas cl. 43 - Prorrogue-se.
N9 581.120 - Tesoura - Joaquim
Ribeiro Torrefação - Classe 41 Prorroeueese o registro.
NO 581.208 - Cosmos - S.A. Indústrias Vo/orantim, classe 4. Prorrogue-se o registro.
N O 581.209 - Cosmos - S.A. In-dústrias Votorantim, classe 4.
Prorrogue-.se o registro
N9 581.213 - Tudor

Prince
Montres Tudor S.A.. classe 8. Prorrogue-se o registro.
N 9 581.218 - sete Vidas - São
Paulo Alpargatas S.A., classe 36. _
Prorrogue-se o registro.
N9 581.237 - Tarbonal - Laboratólio S.A., classe 3. Prorrogue-se o registro.
N9 581.282 - Furadantina - The
Norwich Pharmacal Co., classe 3. -Prorrogue-se o registro. '
Ne 581.283 - Urquell Steinhager
- H. C. Konig, classe 42. - Prorrogue-se o registro.
N 9 581.285 - Bergom - Bergom
Equipamentos .para Escritórios Sociedade Anônima. classe 8. --e.- Prorrogue-se o registro.
N 9 581.318 - Nobel - Lejba 1101cman -' ee ee 36. "- _Prorrogue-4se o
regi , •
N° 1.341 - Drible - Couros
°kr+ ida., classe 35. - Prorrogue-

se o egtstro

N 9 581.342 - Batalhá - Bauer
Bios & Cia. Ltda., classe 36. Prorrogue-se o rzgisiro.
, N 9 581.343 - llogers - ROgers
Paint, Products Inc., classe 1. Proreogue-se o registro retificandose a data para 6 de junto de 1953.
N9 581.345 e- Flat Tone The Sherwin Williams Co.. ela? 1. - Pr or
-roguesorgist comaserbçãode.
contrato a favor de Scherwin Mingaus do Brasil S.A. Tintas e Vernizes.
N o 581.348 - Miura Eks.portowo.
Importwa Wy ,. .worow Przsear-eu MineraInego Przedtlebiorstwo - Júlio,
clpse 15. - Prorrogue-se o registro.
N9 581.351 - Len:ulus - Instituto
Nacional de Quimioterapia Limitada,
classe 3. - Prorrogue-se o registro
retificando-se- a' data para 21 de junho-de 1953.
N9 581.352,
Incocalcio tuto Nacional de Quimioterapia:Limitada, classe 3. - Prorrogue-se e0
registro retificando-se a data para
24 de maio de 1953.
N9 581.353 - Bycinla Instituto
Nacional de Quimioterapia Limitada, classe 3. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 9
de abril de 1953.
N 9 581.354 - Iodomar - Instituto
Nacional de Quimioterapia Limitada
classe 3. - Prorrogue-se o registro
retificando-se a data para 9 de junho de 1963.
N° 581.355 -. Ko. - Instituto
Nacional de Quimioterapia -Limitada,
classe 3. - Prorrogue-se o registro
retificando-se a da t a para 1 de julho de 1953.
N° 581.357 - Puran
A.B Esnécif17a
S A., classe 3. - Prorrogue.
se o registro
N9 581.358 - Late Especifarma
S.A. - Fonculetas. ren ese 3. Prorrogue-se o reglet c.
N9 581.361 - Glicon - Nova
Química Labora &los s.e , classe 3. _
- Prorrogue-se o registro.
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Nq 581.540 - Pyrovil - Mala
N 581.686 - Dralowid - Street
Ne 581.389 - Minollveer - LaboN° 581476 Krepital Eduar- rk Almeida Ca Companhia Limitada
ratório Torres S.A. classe 3, Magoes:a
Aktiengesellschaft classe
do Niklaus - classe 3 - Prorrogue- - classe 3 - Prorrogue-se o regisProrrogue-se o registro.
8 - Prorrogue-se o registro.
,
paregistro
retificando-se
a
data
se
o
581.395
Suspiro
de
Granada
N9
N9. 581.544 -r- Pampciro `- Sabes
N. 581.687 - Priodur - J. A.
Myrurgia S.A., ciasse 48. - ra 28 de junho de 1953.
b Companhia Limitada - classe .41
Iienckels ZwIlingswerk Aktiengesels.
N° 581.477 - Quaker State - - Prorcogue"-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
ohaft - classe 11 - Pro rogue-se o
N9 581.397 - Preceptin - Ortho 011 Reficang Corp - classe 1 N. >81.629 - Paassy Pal ssy regieao com exclusão de mo:des.
Pharmaceutica1 Corp., classe 3. - Prorrogue-se o registro.
Porcelanas e Cr:stais Ltda. - classe
N. 581.690 a- Dreacinaucht Koh
Prorrogue-se o. registro.
N° 531.478 - Quaker State - 15 - Prorsogue-se o r.:gistro.
1.
Noor Spozens 1(ovoprurny4love Za. •
Refining
Corp
Quaker
State
Oul
Masslinn
Chicoppe
N9 581.398 581.63á - Thermos 'f hemos
Manufacturing Co., classe 37. - classe . 47 -- Prorrogue-se o registro. Ltda. - classe 11 - Prorrogue-se o vody Narodni Podnik - classe 12 Prorrogue-se o reg'stro.
Prorrogue-se O registro.
N9 581.479 - Emblemática - registro, reziiica.wo-se a data para 23
N. 581.742 - Yubigusuri Mortshi.
N 9 581.399 - Ban Dai - Johnson
& Johnson, casse 10, - Prorrogue- Lurnmus Cotton Gin Co. - classe 6 de mato de 1953.
ta Jiutan Co. Ltda. - classe 3 N, 581.634 - Yale - The Yale Prorrogue-se o registro.
' se o registro com averbação de con- - Prorrogue-se o registro.
trato a favor de Cia. Johnson &
N9 581.479 - Emblemática 'Towne Manufacturiag Co. - classe
N. 581.760 Aku - Atgemene
J011115011 do Brasil Produtos Cirúr- Lummus totton Gin Co. - classe 6 21 - Prorrogue-se o r.sistro.
Kunstetz:dde tisne N. V. - classe
gicos.
Prorrogue-se o registro.
N. 581.635 - Anatensol Olin 1 - P .orrogue-se o registro.
N9-581.490 - 'ris - Fab. de DisMathieson Chemical Corp. - classe
N. 581.766 - Levolor - Levolor
N°
581.480
.Kalus1ng
NiederLtda.,
classe
41.
COlteS PTiriCipe
Prorrogue-se o registro.
sachsen werk FriedrIch Klausing K. 3 - Prorrogue-se o registro . sem .0 , di- Lorentz 'n Inc. - 11 - Prorr.
rogue-se o registro.
N° 581.401 -- Fablica de Biscoi- G. - classe 7 - Prorrogue-se o reito de variar em reses.
tos Principe Limitada - Fábrica de. registro.
Aksiebo:a.
N. 581.763 - Ad • u
N. 581.644 - Gomatex - IndusBiscoitos Principe Limitada - classe
N9 581.481 Bivox Gebruder trie e Comércio Galderaar S.A. - get Addo - classe 10 - Prorrogue-se
41. - Prdrrogue-se o reçrstro.
Junghans A. G. - classe 8 - Prror- classe
- Prorrogue-se o registro. o reg'stro.
rogue-se o registro.
N. 581.769 - Arlda
Aktiebo:aN.
581.650
- Csespi - Cotonificio
581.402
Cilag
Cdag
• 1n1 ,
:t Acido - classe . 40 -. Prorrogue-se
Chetnie Sociedade Anônima - classe
N° 581.490 - Kiotina - C. F. Rodolfo Crespi S.A. - classe 24 ••
Boehringer Es Soehne GMBH- Prorrogue-se o registro, retificando-se o resastro.
á - Prorregue-se régistro,
a
data
para
10
de
março
de
1953.
581.404
loclocitol
Insticlasse
3
Prorrogue-se
o
registro.
Algentens
581.770
Akulou
N.,
Ne
N. 581.652 - Crespi - Cotonificio Kun.steade Llaie N. V. - classe 1
tuto Químico • Campinas Sociedade
Radio Cinephon Rodolfo Crespi S.A. - classe 23 N° 58: .500
Anônima - classe 3 - Prorrogue-se
Brasileira Sociedade Anônima - Rá- Prorrogue-se o registro retificando-se a R•orrogue-se o registro.
o registro.
N. 5t1.773 - Volait -E. 1. Ou
dio C.inephon Brasileira Sociedad
N 9 481.405 - Masslinn Chico- Brasileira Sociedade Annôima - data para 10-3-53.
Pont de Nemours And. Co: - classe
pee Manufacturing Corp -- classe 24 Prorrogue-se o registro (nome comerN. 581.653 - Crespi - Cotattlficio 1 - Prorrogue-se o reg•stro.
- . Prorrogue-se o registro,
N. 581.774 - Polaroid - Potaro:d
Rodolfo C'espi S.A. - classe 22 cial)
.
N° 581.406 - Nevantol - Cilag
Prorrogue-se o reg:stro retificando-se a Corp.- - Classe 1 - Prorrogue-se o
N° 581.520 - Dibra - Dibia So- data para 10-3-53.
Chemie Sociedade Anônima - classe
- reg stro.
ciedade Anônima Indústria e Comei3 - Prorrogue-se t) registro.
N. 581.652 - naifa
Artefatos
N.
581.660
Catete
CooperatiSyndrox
Mcnell
cio
--classe
16
Prorrogue-se
o
W 581.407
jde Plasrcos e Csluloide Henfa Ltda.
•
va
Vin1cola
Garibaldi
tda.
classe
•registro.
classe
3
Laboratories Incorp
elaes- 9 - Prorrnour-so o resast-o.
- Prorrogue-se o reg:stro:
Nu 581.538
Sedotex
Moisio 41 - Prorrogue-se o registro.
N. 581.857 - Parway - Lojas
classe 10 N° 581.408 - NIegadrol Cilag Egon Schmuacher
N. 581.661 - Catete - Cooperati- Parkwak Novidades Ltda. - classe 13
Chemie Sociedade Anônima - classe Prorrogue-se o registro.
va Vinicola Garibaldi Ltda. - classe - Prorrogue-se o registro.
3 - Prorrogue-se o registro.
N9 581.539 - Evangelista - mala 13 - Prorrogue-se o registro.
N9 581.410 - Mtdosal - Cilag de Almeida Companhia Limitada
1):.orcoriaçk".0 de wareas N. 581.685 - Dralowid - Steata
Chemie. Sociedade Anônima - classe -a- classe 3 - Prorrogue-se o registro. rMagnesj i:t . Aktimgesellschaft - classe
blicac!as
Prorrogue-se, o registro.
-3
tro.
Prrrogue-se
o
registro.
N.
551.421
C/orofix
Laboras
N 9 581:411 - Dienestrol - Ortho
brio Perfa-ma Ltda.
classe. 10 classe 3
Pharmaceutical Corp
Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro averbação de
N. 578.088
Inslitutd de Therecontrato a favor de Companhia Johnpent'ôa Purissitnus - S.A. Institutos
son Cl .Johnson 'do - Brasil Cirúrgico.
Terapeuticos Labofarma
classe 2 Nq 581.412 - Pluma a- CompaPrcrrrogue-se o -registro. .
nhia , Johnson Cl Johnson do Brasil ••
'
• 578.089
Instituto de Theraa
Frods. .Cirúrgicos - classe 38 • pêutica Purissimos
S, À, Institutos
Prorrogue-se o registro.
Terapeuticos Reunidos Landa-ina
•
W 581.418 - Japauna - Laboclasse 32 - Prorrogne-se o r:gistro.
ratório Energio Limitada - classe 3
• N. 578.092 =- Atraben ^- ah. Par.
- Prorrogue-se o registro.
maceutica Internacionol S.A - clasVOLUME
N! 581.423 - Darcova - Darling
se 3 - Prorrogue-se o registro.
raive & Manyfacturing Co. - classe
N. 578.129 - Premenol
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Kali
31. -- Prorrogue-se o registro.
Chenj:e AktiengeSelischaft
calsse 3
Leis
de
Janeiro
a
março
Max
- Prorrogue-se o regista , ratificanctoN 9 581.425 - ,Hollywood
, se a data para 30-4-53.
Divulgação 119 839
• Factor €1 Co. - classe 48 - Prorrogue-se o registro com averbação
N.° 579.217 - Lindanol - Cela
de contrato a favor de Max Factor
- Preço: Cr$ 400,00
Landsvirtschaftliche Chemikalien G.M.
• do Brasil SoCiedade Anônima Produ.. classe 2 - Prorrogue - se c' reBitIf
g tr.0tos Comésticos.
"' N.o 578.280 - Boneco - Rádios
N9 581.451 - Coractliy1 Assummão S. A. - classe 40 - ProrMathieson Chemical Corp - classe
VOLUME 11
rogue-se o registro.
3 - Prorrogue-se o registro.
N9 581.452 - Hercocel N.° 578.281 - VS Jocomo
ATOS DO ' PODER EXECUTIVO
rlercules Powder Co. - classe 1 , - •
Qui.rto - classe 11 - Prorrogue-se o
Decretos de laneiro a março
Prorrogue-se o registro.
registro.
Divulga'ção o' 890
N.°578.326 - Casa Turuna
SerN 9 581.453 -- „Belamyl - Olin
vos as Cia. Ltda. - classes 23 - 34
classe
IVIathieson Chemical Corp
Preço: Cr$ 1.500,00
- Prorrogue-se o registro retificando3 Prorrogue-se o registro com
se a data para 21-2-53.
averbação de contrato de exploração
N.° 578.375
Broadwd - Fábrica
a favor de E. R. Sgtubb C.1 Sons SoA VENDA
de Calçados Rival S. A. -- classe 36
ciedade Anônima Produtos Químicos
- Prorrogue-se o registro.
•Farmaceuticos e Biologicos._
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
N.o 578.485 - Vali - Valiseni
No 581.473 - Gleran - Eduardo
S.
A. Pah, de Artefatos de Tecido.
Miklaus - classe 3 - Prorrogue-se
Agência 1: * Ministério da Fazenda
Indesmalhátieis - classe 36 - Prorroo registro retificando-se a data para
guessa o registro retificando-se a data
5 de julho de 1953.
Atende-se a pedidcis pelo Serviço de Reembeilso Postal
para 30-5-53.
N9 581.474 Viguertan EduarNP 578.634 - Doce - Haugrots
do Niklaus -.• classe 3 - ProrrogueCientificai S. A. - classe 48 - Pror
se o registro retificando'-se a data parogue-se o registro
ra 28 de junho de 1953.

COLEéÃO DAS LEIS
1963

•

1483 Sexta-feira 3

.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Maio de 1963

•
N.° 438.781 Org. Andradinense
N.° 581.646 •••• Cine Maracha N.° 438.933 ,- Ind. e Com. Gigall•.
N.° .578.730 - Yasdorf - Kasdorf
y Compania Sociedad Anonima Cia. karnig Bazarian - classe 33 - Pror- de Contabilidade Chaco Ltda. = Sa- 1. Ltda. -- Satisfaça exigência.
tisfaça exigência.
, N.° 438.934 - Nishi Eletric Ltda.
de Praductos Lacteos Dieteticos y rogue-se o registro.
N.° 438.782 - Carlos Alves Vita e - Satisfaça exigencia.
Medicinales - classe 41 - Prorro- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXANapoleão Vita - Satisfaça ' exigência. • N.° 438.937 - Paranapeças S. Ar
gue-se o registro.
ME I-ORMAL DE MARCAS a .
N.° 438.786 - Hotel Rodrigues Li- - Satisfaça exigência.
'
N.° 578.731 - Syncrobina
mitada
- Satisfaço exigência.
jar.° 438;938-- Ortempa- Ltda. Schenlabs Pharmaceuticals Inc. Dia 25 ' de Alma! de 1963
N.° 438.788 - Churrascaria Anchie- Satisfaça exigência.
classe 3 - Prorrcgue-se o registro.
•
Exigáncrits
ta Ltda. - Satisfaça exigência:
N.° 438.939
Simbone 8s Buges
N.° 578.770 - C.H. - Cbronotech- •
N.° 438.790 - Dorival Theodoro Ltda. ,--- Satisfaça exigência,
na Zavodi Na Vyrobu Iiodin Narodni
438.230 - 438.231Ns. 438.229
N.° 438.953 - J. es P. Coats
Podnik - classe 8 - Prorrogue-se o - Nogueira Watts 8c. Cia. Ltda. - Rittner - Satisfaça exigência_ e prossiga-se tombem nas clãses 6 - 11.
mited - Satisfaça exigência.
registro.
Satisfaça exigência.
N.° 438.791 - Imp. e Exp. de BeN.° 438-.963 - Discol Indústria da
N.° 556.296.- UFA Usinas de Fer
N.a 438.232 - Augusto da Fonseca
ro de Aço S. A. - UFA Usinas de Fer. --- Satisfaça exigência e Pross iga -se ex- bidas e Conservas Beco S. A. - Satis- Artefatos de Cortiça Ltda. - Satisfafaça exigência.
ça exigência.
ro e Aço S. A. - -Prorrogue-se o re. cluindo condensadores e diferenciais.
4
•N.° 438.792 - Alpha Adm. , de Bens
N.° 438.964 - Kirk S. A. Indústria
gistrt, (nome comercial).
N.° 438.233 - Augusto da Fonseca
S tiaf aça ex igênc i a.
Automcbilis.tica -- Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência, prossiga in- Ltda. - a
Nc- 561.053 - Engenharia Minera- N.° 438.793 - Agro Pastoril Rio
cluindo
coadensadores
e
diferenciais.
N.° 438.965 - Pincéis Tigre S. A.
ção e Metalurgia - Revista de EngeN.° 438.236 - S. A. Be/miro N. Turvo Ltda. - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
•nharia Mineração e Metalurgia Ltda.
• N.° 438.796 - Viação Santa MaciaN.° 433.966 - Munes Rapaport
- classe 32 - Prorrogue-se o registro. Dias - Utilidades e Equipamentos - /ene Ltda.
Satisfaça exigência.
Satisfaça
exigência
e
prossiga-se
ex- Satisfaça exigência.
N.° 569.206 -, Mentasol PapsoN.°
438.799
Anderson
Clayton
dant Limited - classe 48 - Prorro- cluindo solventes.
N.° 438.967 - Aurele Serban Na. 438.237 - 438.238 - 438.239 Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
gue-se o registro com averbação de
N.° 438.803 - Confecções Belas Satisfaça exigência.
438.240
438.241
438.242
contrato de exploração a favor de InN.° 438.968 - Aurele Serban
438.243 - 438.244 - 438.245 -- Modas Lida - Satisfaça exigência.
dústrias Gessy Levar Ss A.
N.° 438.804 - International Druit Satisfaça exigência.
438.246 - 438.247 José Soares
N.° 438.969 - Oxicret Cia. Brasi;
Importação e Exportação
N.° 569.375 Gas Essd -- Hum- de Castro - Satisfaça exigência.
l Ltda. - Setisfaaa exigência.
leira de Concretes de Alta Resistência
ble Oil ea,, Refining Co. ,-' classe 8 N.° 433.816 - EditOra Bernardo - Satisfaça exigência. .
Prorrogue-se o :registro com averbação • N.° 438.248 -- José Soares de Casde contrato a favor de Esso Etandard tro - Satisfaça exigência e prossiga-se Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 438.971Adrainistraçâo de
do Brasil Inc. e• mais uma averbação considerando como característico da ' N.° 438,817
Oscar Moreira da Bens Abens Ltda. - Satisfaça exigênOuro.
marca
Fio
de
Luz
Satisfaça
exigência.
de contrato a favor de Esso Brasileira
N.° 438.252 - Campana S. A. Ind.
N.° 438.823 - José Teixeira Brazão
de Petróleo S. A.
N.° 438.975 - Indústria de Joias
• N.° 570.045 - Angino Rub - Ma- de Artefatos de Borracha e Calçados - Satisfaça exigência.
Continental
Ltda. - Satisfaça exigên.
N .° 438.837 - Olival Roupas Pro- cia.
ier Meyer S.A. Ind. Farmacêuticas - - Satisfaça exigência. •
N.°
438.731
Ind.
e
Coma-Rádio
fissionais
Ltda.
Satisfaça
exigência.
classe 3 - Prorrogue-se o registro reN.° 438.976
Administração • de
Moyster Ltda:. - Satisfaça exigência.
tificando-se a data para ' 30-4-53.
Ns. 438.828 - 438.839 - Itamco Bens Abens Ltda.
Satisfaça exigêna
N.° 438.734 - Casa Tawrus Co- Importarão ••mortacão Representações cia.
•
N.° 570.499 - Âncora - Santos mercial Importadora Ltda.
Satisfa- Indústria e Comércio Ltda.
SatisN.° 438.977 - Editera Letica Ltda. •
Carneira Armarinho Ltda. - classe 22 ça exigência.
,
faça' exigência.
Satisfaça exiãênCia.
- Prorrogue-se o
N.° 438.735 - Hantilcar , de Souza
N.° 438.842 - Divulgadora Brasília
N.0 438.980 a-- Móveis Copalândia
N.° 571.346 - N - Farbwerke - Satisfaça exigência.
Ltda. - Satisfaça exigência.
•,
Ltda. - Satisfaça exigência. .
Hoechst Aktiengesellschaft Vorm MaisN.° 438.738 - Maria Françoise Ind.
N. 438.840 - 433.850 - TapeçaN.° 438.981 - Rodoviária Bela Vister Lucius Bruning - • classe 3 - e Com. de Perfumes Ltda. - Apresenrias Donatelli S. A. - Satisfaça exi- ta Ltda. - Satisfaça exigência.
Prorrogue-se o registro.
te clichê.
gência e prossiga-se como indicado.
N.°• 438.982 - H. Roitmen N.° 438.739 - Ind. e Com. Sarco • N.° '438..854 - Cruz cle Malta Pa- Apresente clichê. a
Prorrogação de ,Frase de Propaganda
•,
Sul Americana Ltda. - Satisfaça exi- vimentacãc?e Engenharia Ltda.
tn
SaN.°.562.119 - Cia. City - Cia City gência.
N.° 438.983 - , .Auro S. A, Iridús- •,
a
tisfaça
exigência.
•
•
•
Paulista de- Melhoramentos - classe
tria , e Comercio
Satisfaça eiigên438.743 - EspOrtelándía Ltda.
N.° 438.
N.° '-438.855 - Marcenaria e Car33 - Prorroãue-se o •registrc.
•`.
Satisfaca
exigência.
pintaria Estádio Ltda. -- Satisfaça exiLingerie Valisere
, N. 581.375
N.° 438.984 - EqUiparnentos Para
N.° 438.745 - Alpha Admiriistração
Valisere
contacto que e -uma carícia
Pintura Hollaender Ltdri. - Satisfaça
de
Bens'
Ltda.
Satisfaça
exigência.
N.° 4a8.356 - Antonio Francisco exigência. ' .a
S. A. de Artefatos de Tecidos IndesN.° 438.746 - Alpha Adm. de Bens Pinheiro --a- Satisfaças. exigência.
claase' 36-- Prorroguemalháveis
Na;438.985-- 438.986 - Equipa• Ltda. - Satisfaça exigência. a
••
N.° 438.350 - . Expresso São Paulo mentos Para Pintura Hollaender ,Ltda.
••
te.o registro.
, •,
, N.° 438.747- Alpha Adm. dé Bens Ltda. - Satisfaça exigência.
a
a- Satisfaça exigência e prossiga-sé ex.
Prorrogação de Nome Comercial
Ltda. - Satisfaça exigência. '•
- N.° 433.,863 Ameriéàn IvIetor Pro- cluindo arespectivamente instalações.
N.°438748
Alpha
'AduCde
Bens
ducts Co. -;Satisfaça exigência ,e pros- ' . N.° 438.987
. N.° 454 .484-'- Indústria de MáquiSeparadores IndusSatisfaço exigência.
siga-se conto indicado. ,
tas Testeis Ribeiro S. Aa- Indústria Ltda.
triais' e Agro Pecuários AlftrLaval LiAlpha Adm. de Bens
N.° 438.749
de Máquinas Texteis , Ribeiro S. A. N.° 438.364 - American' Motor Proa - raitada - Apresente clichê.
.
Ltda. - Satisfaça exigência.
ducts • Go. -.Satisfaça exigência .e pros_
Prorrogue-se d registro.
N.° 438.991 - Cia. Ceará de SeN.°
438.750
Lion
Resíducis
Téxsiga-se cóm os exemplares. •N.° 567.462 ,-- Siderúrgica Barra
guros Gereis - satisfaça -exigência.
tais
Ltda.
Satisfaça
"exigência
e
Mansa S. Siderargicl Barra
N.°- 438.865 - E/meto Motores e
N.° 438,996 - OTMA Organização
'Apresente
Mansa S. A. Ja.....Prorrogue-sa o regis- prossiga-se • excluindo resíduos texteis. Aparelhos Elétricos Ltda.
Técnica Mecânica Arneriea S. A.
clichê.
.
tro.
N.° 438.753 - R. 0. Franc, PubliN.°, 438.866 - Santa Margarida Satisfaça exigência.
N.° 581.374 - Socimar Soc. Man- cidade" Ltda. - Satisfaça exigência.
438.997 - Fluminense Auto
datária de Administração e RepresenN.° 438.756 - joali Ind. e Com. de Jornais ,e Revistas Ltda. - Satisfaça ÔnN.:
ib s Ltda. - Satisfaça exigência.
exigência.
tações Ltda, - Prorrogue-se o registro. Matérias Primas Têxteis Ltda. - SaN.° 438.867 - Tapon CorOna Cor- N.° 438.998 - Cia. Fábrica de TeN.° 581.878 - Farmácia Salvador. tisfaça exigência.
tiças S. A. - Satisfaça exigência e ciclos São Pedro de Alcântara - Satis.
Ltda. - Farmácia Salvador Ltda. Virgílio
Rodani
N.° 438.758
prossiga-se excluindo camisas para ci- faça exigência.
Prorrogue-se- o registro.
Satisfaça exigência.
N.° 439.012 - Emp. de Mineralindros e trilhos ferro comum de car
N.°
438.760
Artefatos
de
Cimen•
Prorrogação de Titulo de Estabelecição Itabirito Ltda. - Satisfaça exivão e cápsulas metáli cas vedação de gência.
to
Çilage
Ltda.
Apresente
clichê.
mento
.
•
N.° 438.767 - Frigorífico Industrial frascos.
N.° 439.013 - Primo Cavallieri &
N.° 543.093 - Bazar Almeida - Fluminense S. A. - Satisfaça exigênN.° 438.869 - Tec - Soc. Tecni ca e Comercial Serva Ribeiro S. A. - Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
"Bazar Almeida de Louças e Ferragens cia.
N.° 439.017 - Helvecio EspindoSatisf
aça exigência e prossiga:se sem
- Ltda. - classes 1 - 2 -- 8 -- 11 la do Amaral - Satisfaça exigência..
N.° 438.768 - Consórcio Nacional exclusividade de variar em tipos.
13- 14 - 15 16 - 17 - 25 N.° 439.019 -- Arte Neon Ltda.
N.° 438.870 - Máquinas Naehmas26 - 27 - 29 - 31 - 45 - 46 -- de Supermercados S. A. - Satisfaça
S isfaça exiaência
exigência.
Prorrogue-se o r.aa'stro.
chinen Ltda. - Satisfaça , exigência.
-a,,,,.
47 aat439.020.
aaa
a- Confecções
.•
Very
N.° 438.770 - Sanval S. A. Com.
N.° 563.562 - O Mercado de Calbis: ' 438.880 . - 438881 - Lutz
çados - O Mercado de Calçados Ltda. Representações ca Importação Satis- Fernando Ótica e Instrumental Clen- Gold Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 439.022 - Emp. de Mineração
talco - Satisfaça exigência.
--- classe 36 - Prorrogue-se o registro. faça exigência.
N.° 438.777- Carely Ind. •e‘Com. .N.° 438.923 .---- Irmãos Wielganezuk Itabirito Ltda. - Satisfaça exigencia.
N.° 564.765 - Silva tis Maranton de Artefatos de Borracha e Lotara -Ltda. Satisfaça exigência.
N.0 439.048 - Egberto Frota CarLtda. - classes 1 - 8 - 11 - 14
- Satisfaça exigência.
N.° 438.924
Kurt Klosterhoff - neiro - Satisfaça exigência.
17 - 31 - 35 -39 - 46 - 47 N.° 438.778 - Cogest S. A:Comer- Satisfaça exigem-eia. • ..
'
Na. 439;053 - 439.054 - Stocko .
Prorrogue-se o registro.
cio e Gestão - Satisfaça exigência.
N.° 438.926 - Alvaro Reis de La- Metallwarenfabriken Hugo Und Kurt
N.° 438.780 - Construtora e Imo- carde - Satisfaça exigência.
N.° 581.123 - Imobiliária Lord Henkels - Satisfaça exigência.
Elias Miguel Bumeruf - classe 33 - biliária Firenze Ltçja - Satisfaça exiN.° 438.928 - Arte Cimento Ltda,
N.° 439.055 - Cell Erba SPA gência.
Yrorrogue-se o registra.
- Satisfaça exigência.
. Satisfaça exigência.
,
•
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N.° 439.056 - E. Merck Aktiengesellschaft - Satisfaça exigência.
N.° 439.058 - Duo Imóveis Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 439.065 - Farmácia e Drogaria Arouche Ltda. - Satisfaça exigência.
Jayme Orai - SaN.°-439.071
tisfaça exigência.
Na. 439.075 - 439.076 Ciongoli Souza Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 439.078 - Construtora Acapi
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 439.082 - Bahiana Sisal S.A.
Ltd. Com. e Export. - Satisfaça exigência.
N.° 438.883 - Alfonso Frantz Satisfaça exigência.
N.° 438.884 - Produtos Alimentícios Comeresp Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 438.885 - Alfa S. A. Administração e' Comércio - Satisfaça exigência.
N.° 438.887 - Madereira Herval
'Ltda. - Satisfaça exigência.
•N.° 438.889 - Popular Madeireira
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 438.890 - Alpha S. A. Administração e Comércio - Satisfaça exigência.
N.° 438.895 --• Agrícola e Comercial Agrolandia 'Ltda. - Satisfaça
exigência,
Bajunga Dias Ltda.
N.0 438.896
- Satisfaça exigência.
• N.° 438.897 - Bojunga Dias Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 438.903 - Claudio ScarinCi Satisfaça exigência.
N.0 438.909 - Cirrus S. A. Ind.
de Ar Condicionado Refrigeração e
Ventilação - Satisfaça exigência.
N.° 438.910 - Ganterzul S. A. Agricultura Comércio e Indústria Satisfaça exigência.
N.° 438.911 - Comercial e Inc.
Brasileira Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 438.913 - Muratore Bianchi
lis Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 438.914 - Indástria Orlandia
Artefatos de Madeira Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 438.916 -o Organização Melgil
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 438.917 - Cooperativa Agrícola ' de Cotia - Satisfaça exigência.
N.° 438.918 - Sapataria Rápida
Texas Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 438.919 - Ind. Vinícola de
Vargem Grande S. A. - Satisfaça
exigência.
N.°- 438.921 - Leandro Ribeiro de
Mello - Satisfaça exigência.
N.° 438.922 - Leandro Ribeiro de
Mello - Satisfaça exigência.

excluindo partes estruturaia e seus
pertences para eixo.
N.° 422.397 - Titone TronCon Prossiga-se com exclusão de jornais.
N.° 438.430 - Labs. Nitrafarm
S. A. - Prossiga-se excluindo leite
de beleza e água de colônia o que á
chamado apenas colônia. N.° 438.466 - Controls Co. of
América - Prossiga-se ^excluindo e
suas partes integrantes.
N.° 438.487 -, Land Gral Materiais Para Escritarios Ltda. - Prossiga-se excluindo metros para escritórios • para desenhos.
N.° 438.533 - Indústria e Comércio Metalúrgica Atlas S. A. - Prossiga-se substituindo a classe 5 pela
10.
N.° 438.540 - Prado importadora
S. A. - Prossiga-se com os exemplares.
N.° 438.548 - Neusa 'Jannuzzi Pimenta - Prossiga-se como requerido
uma vez que a crua representa o cruzeiro e não' o sinal da cruz vermelha.
N:° 438.550 - Comp. Renascença
Industrial - Prossiga-se substituindo
para assinalar por gênero de negócio.
N.° 438.553 - Comp. Renascença
Industrial - Prossiga-se substituindo
'a expressão para assinalar por gênero
de negócio.
•
N.°. 438.266 Sotermica Soc. de
Instalações. Térmicas Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 8 pela 6.
• N.° 438.273 S. A. Martinelli
Financiamentos e Investimentos Prossiga-se considerando conjunto de
estampas ou. gravuras o que o requerente chama de calendários ou folhinhas.
N.° 438.288 ' - Fábrica de Cordões
Santo Antônio' Ltda. - Prossiga-se
considerando os cordões reivindicados
como cordões de. sapato ou do tipo
torçal para trabalhos da agulha ou
costura.

N.° 438.315 - Pinturas Errites
Ltda. - Prossiga-se como título.
N.° 438.326
EditOra Abril Ltda.
- Prossiga-se. considerando os 6rgãos
de publicidade como publicações.
N.° 438.327 - EditOra Abril Ltda.
- -Prossiga-se considerando publicações impressa o , que é chamada órgãos de publicidade.
N.° 438.328 - Editôra Abril Ltda.
- Prossiga-se considerando publicações- impressas os órgãos de publicidade,
N.° 438.329 - Editiira Abril Ltda.
Prossiga-se considerando publicações
impressas o que o requerente chama
órgãos de publicidade.
N.° 438.330 - macio Barbato
Geolin - Prossiga-se excluindo tintas vernizes e as expressões alisar e
ou de qualquer tipo.
.
• N.° 438.403 - Confecções Tupan
Ltda, - Prossiga-se excluindo macacões.
N.° 438.412 - Bozzano S. A. Comercial Industrial e Importadora Prossiga-se considerando águas de colônia o que consta como colônia. N.° 438.569 - Victor Thomaz
Mauri - Prossiga-se excluindo a expressão em geral.
Na, 438.573 - 438.574 - Alpha
Adm. de Bens , Ltda. - Prossiga-se
excluindo propaganda e considerando
como programas radiofônicos de televisão, teatro e cinema.
N.° 438.575 - Alpha Adm. Bens
Ltda. - Prossiga-se excluindo propaganda e considerando como programas radiofônicos de televisão, teatro
e cinema.
N.° 438.586 - Shell Brazil
ted - Prossiga-se sem o direito de
variar em tipos. .
_N.° 438.631 - Ind. de Calçados
Campo Grande Ltda. - Prossiga-se
na classe 36.

n•n•n
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Diversos

• ' N.° 421.193 - Artur Etierhardt
S. A. Indústrias Reunidas - Prossiga-se com exclusão de metros para
escritórios e , para desenhos.
N.° 421.456 - Orlando Ronfeld Prossiga-se o pedido na classe 44.
N.° 421.457 - Lziclro Luiz Gabasa
- Prossiga-se também na classe 4.
N.° 421.459 - Nelson Borsato Prossiga-se também' nas classes 41, 42,
•
43.
N.0 421.768 - Arco Calefação Industrial S. A. - Prossiga-se na dasse 3l.
N.° 421.885 '- Auto Viação São
José Ltda. - Prossiga-se excluindo
carburadores.
N.° 421.9'03 - Distaa buidores Indústria e Comércio de Artefatos de
Metais 7 Visões Ltda. - Prossiga-se

-
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N.° 438.647 - Waldevino José
Costa - Prossiga-se com os exaro.
piares
N.° 438.700 - Confecções Smaro
Ltda. - Prossiga-se excluindo edredons, fronhas, lençóis e colchas.
N.° 438.713 - Indústria e Comér.
cio Carbato Ltde. - Prossiga-se suba.
tituira o a classe 19 pela 41.
/s/.° 438.716 - 2ditOra Feliz S.A.
- Prossiga-se na classe 33 e excluin.
do a pedida.
N.° 438.048 --- Auto Elétrico -Jts•
mana Ltda. - Prossiga-se excluindo
dínamos classe, 6.
N.0 438.051 - Soc. de Vasilhames
Santa Fé Ltda. - Prossiga-se excluindo em geral.
Na. 438.086 - 438.088 --- 438.089
438.090 - 438.091 - 438.092 438.093 - Electro Comando Ltda.
- Prossiga-se excluindo berijamin.
N.° 438.119 - Antonio Manuel da
Rocha
Prossiga-se sem exclusividade de café isoladamente.
•
N.° 438.129 - Fábricas Germad
S. A. - Prossiga-se excluindo pestanas sOmente.
•
N.° 438.141 - Poçart Soc.- Pau.
lista de Poços Artesianos Ltda.
Prossiga-se como sinal de propaganda.
N.° '438.158 - Emp. Falha da
Manhã S. A. - Prossiga-se excluindo
os argãos publicidade e considere os
indicadores como publicação,
N.° 438.250 - Elisa Reis de Souza - Prossiga-se substituindo a classe 50 pela 40 e não existente a expressão etc.
N.° 438.729 - Aliar Ind. e Com.
de Metais e Ferro Ltda. - Prossigase considerando em bruto ou parcialmente trabalhados o que foi reivindicado.
N.° 438.732 - Metalúrgica Cria*
tofoli Ltda. --- Prossiga-se na classe
44.
N.° 438.740 - Loja NOvo Sol Limitada - Prossiga-se excluindo máquinas de moer carne.
•
N.° 438.741 - Irta Ind. Reles Teleruptores e' Aparelhagens Ltda. Prossiga-se excluindo reles.
N.0 438.751 - Eletrônica Osvirg
Ltda. - Prossiga-se excluindo dínamos.
N.° 438.752 - Sofobras Com. •
Imp. Ltda. - Prossiga-se excluindo
engrenagens para eixos de comando
para válvulas e manivelas.
N.° 438.759 - • Elétrica Central
Soc. Ltda. -- Prossiga-se excluindo
máquinas de cortar e moer legumes
e carnes,
N.° 438.763 - Farmácia Drogado.
vis Ltda. - Prossiga-se como marca
genética.
N.° 438,794 - Roberto Medeiros
86 Ripari Ltda. -- Prossiga-se excluin.
dt escafrandos para caça submarina.
N.° 438.797 - Entregadora Var.
gas Ltda. - Prossiga-se corno título.
N.° 438.801 - Francisco Bertolli
SPA - Prossiga-se com os exemplares.

A VENDAI

çeçào de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
•

Agência I Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
-

N,* 438.815 - The Carborundum
Co. - Proseiga-se considerando para
construção oe artigos reivindicados.
Serraria Inhaúma
N.° 438.818
"Prossiga-se excluindo acol.
Ltda.
choados para carnal.
N.° 438.826 - Eduardo Castro Prossiga-se considerando as arcas do
tipo cofre.
N.° 438.830 - Wells Manufacturing Corp. - Prossiga-se excluindo alfanges, ferro comum a carvão, Peça.
do motor de arranque • chaves toara
lampadas de freio.
•

DIÁRIO CFIC1AL (Seção 111)

1490 Sexta-feira 3

*ai/Na. O. 011.0.11n11111~tOIM.MINIC•P

Maio de 1963

IIMN111{1.11111•41, MCMID.1.•~AMIIIIL.RINIfil n•••n

MARCAS D E FD OSI TA DAS
1111•14101.71.

PublIcaçlo feita da acõrdo ecr.1 o sat. 133 do Código da Proariesiade InStsstrial. Da data da pablicsa:so começará a
serrar prazo de Cs0 dias para o dererisnento do pedido. Durants essa prazo posleao apresentar suas opzaiçLes ao Departarricrito
aqueles que se /algar= ireutiicados com a conetwão do reeistro reauerldo
Pgspriedr-de
Kaalacml
•n•nn•••n•Iiie~c •••••nn 1••••e•

Botões, exceto de - metais preciosos
Termo n. • 575.610, de 18-1-1963.
jofrenar .-- Indústria e Comércio de s Termos as. 575.619 e 575.615, de
18-1-63
Brinquedos Ltda.
Eucatex S. A. — Indústda e Comércio
São Paulo
São Paulo

JOPRIINAK
Ind/Istrie Brasileira
Classe 45
•
Jogos, brinquedos, " artigos desportivos e
passatempos. .a saber: álbuns para recortar e armar aviões, automóveis
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes. brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilha.
res, brinquidos mecânicos, brinquedos
era forma de instrumentos musicas,
brinquedos em forma de armar, • 'brinquedos de borracha com ou sem' assovio. carrinhos, carrocinhas, carninhõas..
cartas de jogar, chocalhos, caneleiisaa
para esporte, cartões para lótó, casinhas de brinquedo, casinhas de arruai.
cadeiras de brinouedo, carteiras e envelopes com fõlhas para recortar e
armar, calçados para bonecos, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados caixinhas de rnúsiaa
dados. dardos, discos, dominós espingardas de brinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedo, ler
rinhos de engomar, ferrzxnerraa pala
crianças .fieuras de aves e animais,
figuras para 146 de xadrez, fogões e
lagoas ihus de 1 ainquedos jogos de
futebol de mesa, it. lheiras atara esporia
ganchos para . 2rs, a guisos para criar,
ças. ti I teres 'c 1C)s. Iscas artifi ciais
para pasca, logos de damas, logos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca luvas para box. para esgrima
para jogador de soco, máscaras cama,valescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo. Miniaturas de utensílios domesticos, patins, patinetes, piões, . petecas,
planquetas para ginástica, peças de
jogos 'de damas dominó é xadrez, pelo.
tas, planos. e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas. papaga:os de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar
raquetes, redes de pasca, redes para
Jogos, rodas, de roletas,. revó lver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo. taboieiros para jogos, tacos de bilhar
-tambores para ,crianças, tamburéuss
tamboretes, tênis de mesa, trena e vias
férreas para "brinquedos, araras' para
pesca. vagonees e zepelins
Termo n! 575.613, de 18s1-63
Companhia Fábrica de Botões e Artefatos de Metal
Rio de janeiro

•

Classe 16
avisões, parecias divisórias, chapai, folhas e prancha (coladas entre si) de
fibra de madeira prensadas, de polpa
e fibras prensadas, isolantes, termoacústicas, para construções de paredes.
forros, soalhos, tabiques, painéis e portas
Classe 50
Bilhetes, impressos (ta geral, cartões de
visita, cartões comerciais, folhinhas,
passagens, papéis de correspondência,
envelopes, duplicatas, faturas, recibos e_
notas fiscais Termos ns. 575.616 e "575.617, de
18,1-63
Karl Helmuth' Erich HeLzelmann
Santa Catarina

blocos de cimento, blocos para pay!,
mentação, -calhas, cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, saixilhos, co- lunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo. .
edificações prcrnoldadas, estuque, emuL
Cji5
‘ss
são sde base asláltico, estacas, esquadrias', forros, frisos, gesso, grades, ia-.
indústria Brasileira
nelas, estruturas metálicas para constru.
ções, -lamelas de metal, ladrilhos, lam;
Classe 41
bris, luvas de junção, 'ages, lageotas,
Artigos da classe
material isolante contra frio e calor,
Trino n.° 575.621, de 18-1-63
manilhas, massas para revest mentos de
Importadora de Máquinas e Ferramentas paredes, madeiras para construções, moLtda. — Fumai
saicos, produtos de base asláltico, pro.
Pernambuco
dutos para totrnar • impa.srneabilizantes
a sargamassas de cimento e cai hidráu•
Im p ortadora de Maquinas lica, pedregulho, produtos betuminosos
imperrceabilisantes i1. , uiõ ou sob oue Ferramentas Ltda;-. tras formas para revestmentos e outros
usos nas construções, persianas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
- FE:WVIAL
de cimento ou gesso para tetos e parem
des, papel para forrar casas, massas
Nane comercial
anti-ruidos para uso nas construções,
parquctes, portas, portões pisos, soTermo n. 575.622, de 18-1,63
leiras para portas, tijolos, tubos de cOn..,
Panificadora Suburbana Ltda.
creta, telhas, tacos, tubos de ventilação.
Pernambuco
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
vitrõs, venezianas

Cac

Panificadora

Suburbana Etda
Nome Cometà1
Termos ns. 575.623 e 575.624, de
18-1-63
Indústria e Comércio de Bebidas
, P. O. j. Leda.
ç)ernacnbuco

Classe 6
Forja de camp'anha, ventoinhas, autotransformadores fixos, auto. siansforrnadores raguláveis, reguladores de tensões,
transformadores de correnée e de potencial, enrolamentos eletromagnéticos,
motores
Classe 8
Ventiladores, transformado, es, autotransformadores fixos, auto-vansfomiadores reguláveis, reguladores de tensões
Termo n.° 575.619, de 18-1-63
Posto jangadeiro Ltda.
Pernambuco

éPs

PRORROGAÇÃO

($5.b

-às)
-Ro°Time Comercial

' Terna° n.9 575.627, de 18-1.23
Cerealista Netinho Ltda,
Minas Gerais:

!TETA°
Industria Brasileira.

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. 'aspargos,
açucar,.alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, ãvcia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau. batatas, balas,
biscoitos bccabons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
E
em pau e em p6, cacau, carnes, chá,
caramelos, eliocolares, =feitos, .cravo,
Industries Brasiletra
areais, caminha creme de leite, cremes
alimenticios, croqutes, aornpotas, can,.
Classe 92
s!ira • coalhadas, 'castanh a. cebola condiArtisos da classe
mentos para alimentai. c olorantes,
Classe 1
chouriços, dendê, doces, doces de fruArtigos da classe
tas, espinafre, essências alimentares,_ern.
padas, ervilhas, encovas, extrato de toTermo n.° 575.625, de 18-1-63
mate, farinhas alimentícias, favas. féIndústria e Comércio de Bebidas
culas, flocos, farelo, fermentos, "feijão,
P. O. J. Ltda.
figos, frios, frutas sêcas, naturais e crisPernambuco
talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada,- geléias,' herva doce, herva
indústria e Lornercio
mate, hortaliças, lagostas; linguas,-leite,
condensado, leite em pó, fegunies; em
de Bebidas P. O. J. Ltda. conserva,
lentilhas, linguiça 'ouro; massas alimentícias, mariscos, manteiga,
Nome Comercial
margarina, marmelada,. macarrão.. massa de tomate, mel e melado, mate, masTêrmo n. 575.626, de 18-L.63
sas para mingaus, molhos, moluscos,
Cerâmica Wally Ltda.
mostrda, mortadela; nós moscada, noSão Paulo
zes; óleos comessivels. -I ostras, ovas:
pães, paios, pralinés, pimenta pós para
pudinm. pickles, peixes, presuntos, pa.
tês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para aniClasse 16
mais, requeijões, sal, sag% sardinhas,
Para distinguir: Materiais para cons- sanduiches, salsichas, saUnea sopas ca..
truções e decorações: Argamassas, argi- latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
la, areia. azulejos, batentes, balaustres, frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha..

is

n\>

. Classe 12

• Têrmo ,n. 575.620, d? 18-1-63
Mariano Pereira de Lima
Pernambuco

WALL"!
Industria Brasileira
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rim. tremoços, tortas, tortas para alimento de ananais e aves, tooões. toucieinho: vinagre
Termo n. 575.628. de 18-1-63
. Auto Peças Fulgor Ltda. São Paulo

SOBEL

BULGOR
Industria Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes integrantes: Automóveis e auto-caminhões, amortecedores, alavancas de
câmbio, breques, braços para veiculais.
caminhonetes, ambuláncias, caminhões,
carros-tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, cárrocreias,
chassis, chapas circulares para veículos,
cubos de veículos, corrediços de veículos, direção, desligadeiras, estribos.
engates para carros, êixos de direção,
freios fronteiras para veículos, molas
manivelas, ônibus, para-choques, paralamas, para-brisas, pedais, pontões, ráioa
para veículos, {aboques, radiadores para
veículos, rodas , para veículos, tirantes
para' veiCulos, varetas de controle do
afogador e acelerador, troleibus, varies
de carros, carretas
Teano n.9 575.629, de 18-1-63
jeronymo Paria
,Sso Paulo
•

ANTILOPE

•

Inductria Braailei,na
-Classe 37'.
Roupas brancas, para c ,ama e mssa:
Acolchoados para amas, colchas, cobertores, estregões. 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. toa
lhas para jantar, toalhas para chá e

cale, toalhas para baoquetas, guarnições para cama e mesa toalhinnaa
(cobre pão)
Termo n. ' 575.630: de 18-1-63
Empreendimtntos Comerciais e Inclustria:s Ltda. a- Esvai
Minas Gerais

ESCOL
Classe 33
Cocfpra e venda de imóveis administração de bens, engenharia. aavimentação,
financiamentos, terraplanagens, loteamentos. construções, arquitetura, projetos e planejamentos, pesqaisas geMógicas, estudos e sondagens de seios e
sub-solo, loteamentos. clubes de campo
e praia
—
Termo n.° 575.631, da 1.3 1.63
Empreend mentos Comercia is e Instas..
triais Ltda. — Eszo,

.EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS E .
WOUSTPIA15-•'-i..TDA.
Minas Gera is
Nome Comerctal
'Vm
ao 'n. 575.633. JA 18-1 -63
Brasil Médica Ltda. — Brame!
Minas Gerais
••

•

-.

BR ASIL MÉDICA
LTD A.- 3RAMEL
. Nome Comercial

TeaMo n.9 575.634. de 18-1-63
Sociedade Bisa Esperança Ltda,
Sobe!
Minas Gerais

Maio de 1963

de cimento ou gesso para tetos e pare,.
des, papel para forrar casas, massas
anti-ruidos para uso nas tonstruções,
parquetes, portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de con..
ereto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
vitrõs, venezianas

Classe 16
* Termo n. 575.637, de '8-1-63
Para distinguir: Materiais para cons- Distribuidora e Incorpora, l ora Ltda. —
truções e decorações: Argamassas, argiDila
la, areia, azulejos, batentes, balaustres.
Minas Gerais
blocos de cimento, blocos para pavi_
mantação, calhas, cimento, cal, cré,
chapas isolantes, caibros, caixilhos, coD
lunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga. para lixo,
edificações pretno!dadas, estuque, emul..
são de base asfá/tico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para construNome Comercial
ções, lamelas de metal, ladolhos, Iam..
Termo n.° 575.638, da 13-1.63
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
Tela Dittersões S. A.
material isolante contra frio e. caio-,
Minas Gerais
manilhas, massas para revestánentos de
pareces. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, proCINE. ESPERANÇA
dutos para totrnar itnpermeabilizantes
Classe 33
a sargamassas de cimento e cal hiciráu-•
Titulo
.lica, pedregulh.s, pra latos betuminosos
impermeabilizantes liquidas ou sob ouTermo n, 575.639 de l3_1-63,
tras formas para revestánentos e c...1:ms
Tela Diversões 3. A.
usos nas construções, pers:anaá, placas
Minas Gera'
.para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tatos e parefELA DIV
des, papel para forrar casas. massas
ERS5ES S.A.
anti-ruidos • para uso nas construções,
parquetea portas, portões. pisos,' soNowa. Cornerfal
leiras para portas, tijolos, 'obus de concreto. telhas, tacos, tubos de ventilação,
Termo n. 9 575.640, de 18-1-63
tanques de cimento, vigas vigamentos.
Jocara Indústria e Co:néscio Ltda.
vareis, venezianas
Guanabara
Tenno n. 575.635, de 18-1-63
Sociedade 136a Esperança Ltd a —
Sobe!
Classe 4
Minas Gerais
Substâncias de origem a lima., vegetal
ou mineral, em bruto ou parcialmente
- - .•
preparados

ISTRIBUIDORA E
INCORPORARA
LTDA. - DILA

MARA

SOCIEDADE 13(5A
E SPE RANCA-LT D A
SOBEL
Nome Comercial

Termo n.9 575.636, da 18-1-63
Distribuidora e Iacorporadaaa 1 tda
Dila
Minas Gerais

DILA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argi..
la, areia, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento,, blocos para pavi_
mentação, calhas, cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações prernoldadas, estuque, emula
são de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas estruturas metálicas ceara construções, lamelas de metal, ladrilhos, Iam..
bris. luvas de junção, lagas. lageotas,
material isolante contra frio e calor,
manilhas, massas para revestmentos de
paredes. ,madeiras para construções, mosaicos, produtos "de base •asialtico, produtos pára totsnar. Orna: maAbilizantes
sargamassas de chilenas e Cal
padreg pr. lates baturninosos
irt asta meabilizantes liuuidos o. : sob nutras formas para revestánentos . e outres
usos nas construções, pers'anas, placas
para pavimentação, peças ornamentais

Termo 'n. 575 645, de 18.-1-63
Costa
Cia, Ltda.
Rio de janeiro

ALVA
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Termo n.° 575.644, de 184.63
Rádio Rio Ltja,
Guanabara

Brasil Norte -Sul
Classe 32
Peças cinematográficas, progr: mas radiofônicos e de televisão, publicações' e
revistas
Termo n. 575.645, de 18-1-63
(Prorrogação)
Arzuour Partnaceutical Company
Estados Unidos da America

TRY PTAR
Classe 3
Uns preparado farmaceut:co, a saber,
tripsina
Termo n.9 575.646, de 18-1.63
Interuational Harvester Company
Estados Unidos da América
(Prorrogação)

INTERRATIONAL
Classe 6
Desnatadeiras, moendas de cana,' aspa
deladoras de cânhamo e 'impadores de
barbante de e:bisamo
Termo n. 575.647. de 18-1-63
Indústria e Comércio Antonás Noaueira
S. A.
São Paulo

OESCLORAN
Classe 28
Velas à base e cal vã'o ativo
Têrrnos na. 575.648 e 5 75.6543, de
18-1-63
Kodak Brasileira Coméreo e Indústria
Ltda.
São Paulo

INDtTSTBIA BRASILEIRA
Classe 36
Ai figos da classe
Termo - n.9 575.642. de 18-1-63
Haemo Derivados S. A. Produtos
Farmacêuticos
Guanabara
•

Indústria Brasi/eira
Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado'no
tratamento dos distúrbios gastro-intérico
Termo n. 575.643. de 18a1-63
Haemo Derivados S. A. Produtos •
.
Farmacêuticos
Guanabara

i:s, 3Brasileira
c
Ind
. iistri
Um preparado farrnaceutiso indicado no
tratamento dos distúrbios gastro-intérico

TRANSFAX,
Classe 17
Máquinas copiado-as
Classe 38
Papéis coplativos ou para copiar
Termo n.9 575.651. oe 18-1-63 .
(Prorrogaçal)
The Gillette Company
Estados Unidos da América

MUIIITOR
Classe 18
Estojo e distribuidor de lâminas para
barbear
Termo n.9 575.652, de 18-1-63
The Parker Pes ,C.:ccupany
Estados Unidos da América

-4
Classe 17
Canetas-tintetiro e lápis mecânico!!
(lapiseiras)
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Termo n.° 575.653. de 18-1..63
The Coleman Company. Inc.
Estados Unidos da América

Termos ns. 575.665 a 575.667, de
18-1-63
'Plásticos -Havera 'Acta;
São Paulo
•

Termo n.o 575.659, de 18-1-63
Sinfor Ltda. Indústria e Comércio
Minas Gerais

@temem
Qtuck-Ute,

Or ti' e

MA "

Clas'se 8
Lampadas de pressão geradores de 'gás
ou vapores, portáteis, pendentes para
tetos ou paredes, lanternas a óleo, gás
e vapores, fogareiros k urva, geradores de gás
•
Tênno n.° 575.654. de 1 8-l_63
(Prorrogação)
Mather
Platt Liai:tad
Inglaterra

GRINNELL
- ' Classe 11

Trino n.° 575.677, de 18-1-1963
Indústria e Comércio de Móveis
Estofados M.B. Ltad.
Guanabara
Classe 6
Bombas d'água
Tênno n.° 575.661, de 13-1-63
Paulo Goldrajch
Guanabara

Termo n.° 575.655. de 13-1-63
Stefano Capp
Rio' de Jane'ro

Classe 8
en,aas, placas e perfis r1 matéria plástica, para fins de iluminz,ão em geral,
especialmente!
Classe 16
C.hapas, placas e perfis de , mataia
plástica para fins decorativos e de iluminação, especialmente para construção
Classe . 28
'inatéria
.Chapas, placas e pe.efis
plástica para fins dec.wativos/ e de
iluminação

PRORROGAÇÃO

Classe 33
Bailes recreativos, de coafrateínização,
carnavalescos. etc. _

SUPER—PAU-IAL
Classe 23
Tecidos de - linho em peças

Termo n.° 575.662, de 18-1-63
S. Cabecilha
,
Minas Gerais
•

Termo

Classe 8
Artigos da classe

INDOSTRIA )311AP'RA

Classe 50
-Impressos ein geral
Tênno n.° 575.670, de 13-1-63
Luiz Fontana
São Paulo

,

•Termo n.° 575.663, de 18-1-63
Química Farmacêutica Mcnker

Guanabara

---

h FONTE DA SORTE

Classe 41
Chocolates, bom-bons, gelCas. compotas
e doces cristalizados de frutas
Têrmo n.° 575.657, de 18-1-63
Otávio T. da Silva
Guanabara

Classes .. 1. 11, 15, 46 e 50
Titulo
Termo n.9. 575.658, de 181-63
Sinfor Ltda. _Indústria e Comércio
Minas Gerais

Moveis ingá
Classe 40
Titulo

Classe 33
Titulo de Estabelennento

v,0\ ‘1/4.,,s0'-

Nome Comerc'at_
Tênno n.• 575.664, de 1812.63"
'Química Farmacêutica Monker Ltda.
Guanabara

Terra') n.° 575.671. de 18,1-63
Luiz Fontana
São Paulo

FONI:ANA, LOTERIAS

,

•

•

. Classe •3
..Tituld. de 'Estab?lecimento

- Temo

.

onker

575:669 de 18-1-63
Luiz . Fontana
São Paulo

FUNUNA LOTERIAS

nfiãO MEIE
Indústria Brasileira
-

1~-

441

Classe ,40
• ein geral

Termos ns. 575.678 à 575.680, de
18-1-1963
Festa do Calçado e Feiras Agro,
Industriais
Rio Grande do Sul

.. Termo n.° 575 663, de 18-1-63
'
Lanifício Le glie S..A
Guanabara

R)0Nid

Termo n.' :575 656; cla 18-1-63
Paulo Nicotina
Rio de 'mero

Termos 'tis. 575.675 à 575.676, de
18-1-1963
Cia. .Farmaceutica Organon do
Brasil S.A.
São Paulo

Classe 3
Um produto '.armaceutico indicado no
tratamento da hipertensão e astenia.
Classe 2
Um produto veteaináto, usado no
tratamento da hipotensão astenia

Termo m° 575.660, cie i 8-1.63
Basileu Cosir
Minas Gerais

rigadores" metálicos de ayt . ntores de
-tr
• incêndio

Classes . 41. 42 e 4 3
' Título

-•

Indústria Brasileira

Classe 40
Móveis an geral

"Jfe SIMS4ME

Maio de 1963

III) •

n.° 575 677, de 18-1-63
Luiz Fontana
São Paulo

A FONTE DA SORTE
íNDÚSTRIA.

Classe 3
Artigos da elaase

BBASILEIRA

Classe 50
Impressos 'em geral

Indú.striA. Brasileira.
Classe 35
Couros e peles prearadas ou não, ca.'
murças, cromos, vaquetas, pelicas e ar- telatos dos mesmos: Almofadas de cot:.
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas,.
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagem de
couro, estoloi.. guarnições de ., couro
•
para automóveis, guarnições, para por-.
ta-blocos, Malas, maletas, porta-notas,..
porta chaves, porta-níqueis, pastas, rédéas. selins.' sacos para' viagem, sacolas, saltos, solas e solados, tirantes para
arreios e valises
. Classe 36
Calçados
Classe 50 .
Bilhetes de loteria, carbogramas, carta.
zes impressos literais de propaganda,
cheques, clichês, cartas termoplàsticos
de identidade; etiquetas impressas, escapulares; faturas, folrinhas impressas;
notas promissórias; recibos e -rótulos
Termo n.° 575.681, de 18-1-1963
Festa do Calçado e Feiras AgroIndustriais

Rio Grande do Sul

Festa Nacional
-.do Calçado
Casses: 52 35, 36 e'V
Titulo

Termo n.° 575.682, de 18-1-1963:
Festa do Calçado e Feiras AgroIndustriais •
Rio Grande do Sul

Feira Nacional
do Calçam)
.•, Classes: 32:
35, 36 e 50
Titulo
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•
Termo n.° 575.683, de 18-1-1963
Festa do Calçado e Feiras AgroIndustriais
Rio Grande do Sul

Classes: 32, 35, 36 e 50
Titulo

los, cintos, cintas, camisas, camisetas,
calções, cartolas, coletes, corpirkhos, ce-.
roulas, cuecas, colarinhos, cueins, chapéus; dolmans; echarpes, estolas; farda.
mentos; gorros, galochas, gravatas,
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lenços, leques, lençaria, ligas, libres, lingeies; mantas, meias; palas, paletós,
pantufas, pijamas, peignoirs, punhos,
peitos e peitilhos para camisas. pelerines, polainas, ponchas, pullovers: qui-,
monos, quepis; regalos, robe de chambre, roupas de brim para o trabalho,
roupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias, sobdéos, shorts, sungas, slacks, sueteres,
suspensór:os, soutiens, sobretudos; tra,
jes, ternos, toucas, tailleurs, turbantes;
uniformes, uniformes para empregadas;
vestidos; xales

Termo n.° 575.684, de 18-1-1963
Celben Ltda. Indústria e Comércio de
Berro e Aço
Minas Gerais

Termo n.° 575.687, de 18-1-1963
Laboratório Farmacêutico Viornte
Amato Usufarma S.A.
São Paulo

;)n

o

Ir
Nc-- >S4
k
•,4z)
*42'
kg)

erben i*Thiaben

Classe 5.
Aço em bruto, aço preparado, a•:3 doce,
aço par tipos, aço fundido, aço parcialmente . trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronZe em bruto, arames lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente 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
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável, manganês, gusa, velho, gusa, temperado. maleável,
minas para fechaduras, funis, furadores.
latão em vergalhões, alumínio, alpaca.
ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel, ouro
púldio. • papel estanho, platina.io,.
de zinco, prata. solda, tungstn
zinco corrugado. zinco liso e
em Rilha

indústria Brasileira

Termo n.° 575.691, de 18-1-1963
ojsé Maria de Vasconcellos Chaves
Guanabara

Ind.
ANA

BICA
raRsii"
leirel

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador t
perfumarias em geral: Almiscat. água
de beleza, água lactai, água de lavanda.
água de colónia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada, liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para a
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes em
lentilhas, em trociscos e em pilulas,
cremes para barbear, crenies dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências. extratos. estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de. arroz, esmaltes para unhas,
escilvas para dentes, cabelo roupas,
tinos e unhas, fixadores para 'o cabelo.
pestana, cílios t bigodes. fivelas para
e cabelo, glicerina perfumada para usa
de toucador, grampos para Ci cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções, líquidos dentifricios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó.
líquidos . para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laqu& óleos para a
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo era uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, pâpéis perfumados,
carminados. e com pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons. pó de
arroz

CELBEN LTDA.;

de Ferro e Aço
Nome Comcrcial

Tèrmo n.° 575.686, de 18-1-1963
Silo Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

Pelota
Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos de vestuários, roupas feitas,
semi-confeccionadas ou sob medida,
para homens, senhoras e crianças, a
•saber: Agasalhos feitos de peles naturais ou artificiais, anáguas, aventais,
batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros, coa:inações, casacões, capotes calças, calça-saias, chine-

-

Termo ..n.° 575.689, de 18-1-1963
Fotolito !ris Ltda.
São Paulo

;NDUSTR I A BRASFLÈ

RA

Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 575.690, de 18-1-1963
Pérgamo — Indústrias Reunidas Ltda.
São Paulo
r)ÉRCALIO

DU5T RIA BRAS I
Classe 38
Artigos da classe

Termo n.° 575.693, de 18-1-1963
Antonio Donato de Vargas
Rio Grande do Sul

13ornretirense

"(RIS

Termo n.° 575.697, de 21-1-63
&munia° José Ferreira
São Paulo

LATICINIOS
JARDIM SIO PASTLO'
Classe 91
Titulo
Têrmo a.' 575.699, de 21-1-63
Inciústria e Comércio de Malhas LM
Rock Ltda.
São Paulo

BANROSE,
IND.BRASLE
•nnn.

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blugl
sões, boinas, botas, babadouros, casam
cos, coletes, capas, chales, cachecol%
calçados, chapéus, cintas, combinações
corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, caLg
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ¡a*
quetas, luvas, ligas, lenços, lequesg
mantós, meias, maillOts, mantas, mana
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe -de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
•
Termo n.° 575.692, de 18-1-1963
Termo a.° 575.700, de 21-1-63
José Marta de Vasconcellos Chaves
'N W" Publicidade Ltda
Guanabara
São Paulo

Classe 2
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultura, â saber: adubos,
adubos artificiais para o solo. álcahs
para fins agricolas, bactericidas,- ceras
para enxertos. cianamide de cálC13
como adubo para o. solo, delumadorei.
desinfetantes usados na agricultura e.
nu horticultura, escórias básicas pata
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
quassia para fins horticolas, fertilizantes para o solo. formicida, guano, irisetífugos. massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para des.
truir insetos, hervas e plantas dani- -PECOU°
nhas, sais para, fins mgricolas. sais para
fins horticolas, substâncias químicas
Ind. Braalietra
para destruir insetos, hervas e plantas
Classe 46
daninhas. venenos contra e vermina,
Alvejantes, amidos, anil, água de lava
venenos para insetos e visgos .
deira. água ianitária, cera para soalhos
contra lagartas
detergentes. esponja de aço, fósforos.
Termo n.° 575.685, de 18-1-1963
Wrmo n.° 575.688, de 18-1-1963
lixívia, lã de aço, pomadas para calCelben Ltda. Indústria e Comércio de
Lajes Tetolar Ltda.
çados, palha de aço. preparados para
Berro e Aço
São Paulo
polir e limpar madeiras, vidros, metais
Minas G. aiS
e objetos. panos para polir e vala limpeza, panos de esmeril e material abraTETOL/R.
sivo empregado naiimpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
INDÚSTRIA - BRASILE IRA
velas e velas a base de estearina,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
Classe 16 ...
.
. limpeza
Artigos da class e -

Indústria e Comércio

Maio de 1963 1493'

•

Classe 41
Erva-mate

Termo n. 9 575.695, de 18-1.1963
"Ginásio Marechal Rondon"
Guanabara

Ginásio
LEIRA Marechal Rondon)
Classe 33 •
Titulo

NW
IND. BRASILEIRA

Clases 32
Almanaques, anúncios, agendas, boletias, boletins impressos, crónicas, fo.
lhetos, jornais, peças teatrais, peças
cinematográficas, programas de teled
visão, programas radiofónicos e
programas circenses
revistas
Térmo n.° 575.701, cie 21-1-63
Plínio Gouvêa
São Paulo

AGENCIA
SULAIERICANió —
nr. T NFORMACCES
- Classe 50
Titulo
- Termo a.• 575.702, de 21..1-63
Gebei
Grupo Brasileiro de Expaiwici
Imobiliária Ltda.,
São Paulo

E-13 E
Classe 33
Insignia

i‘

•
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Maio de 1952

Termo n.° 575.703, de 21-1-05
programas radiofôaicos • radio-televiTêrmo
575.712. de 21-1-63
Termo n. 575.720, de 21-1-63
Indústria de Artefatos de B,aa acha Ltda. siot-dos, peças teatrais e ...mematográNakareura
Salcurai Ltda.
S. Gammerman
São Paula.ficas, programas circenses
Paraná
,
São Paulo
,
LOGAN
Termo n.° 53.708, dP 21-1..63
Comércio de Ferragens 'ftundon"
Ind. Brasileira
QUI fl&
Representações t-sda.
TAMAJRANA
Classe 36
•
São Paulo
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
Cluase 41
1NDÚSTRIA BRASIEllse.
sões, boinas, botas, babadouros, casaTitulo de . Estabeleziccento
cos, coletes, capas, chales, cachecol&
, RONDON
calçados, chapéu.s. cintas, 'combinações,
Termo n." 575.713, de 21-1-63
Classe 28
IND. BRASILEIRAcorpinhos, calças, calções, camisas, caValdir Genta Haubcrt
tapetes, bolsas sanitária, parabarros
misetas, camisolas. cuelas, ceroulas, cal.
Rio Grande do Sul
para autos, Laxas braaaa, pcdais para
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
bicicletas, patins para aapaaa parabarros
Classe -d
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
pra bicicletas, borrachas pi-a pedal etc.
Extintores da incasacao
TIARAJV
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques.'
Tênia° rt.• 575.704, da 21.-1-63
Ind. Brasileira
Termo n. 575.709, de .21-1-63
mantós, meias, mailiots, -mantas, inana
IVIichel Abinurn
Vidrolan Indústria e (À:lu-raio Lida
Classe 32
drião, malhas, paletós. palas, penhoar.
São Paulo .
Álbuns impressos, jornais, revistas e peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
publicações era geral
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios. sou.ViDROLAM
Tèrmo n.° 575.714, de 21-1-63
tens, tailleurs, toucas e vestidos
Indústria de Discos Aurora Ltda.
hmD. BRASILEIRA .
São Paulo
Termo n.° 575.721, de 21-1-63
Fábrica de Bebidas Assoriano Ltda.
Wing.aw
Classe 16
Claase 4
São Paulo
Ind. Brasileir_s_
Titulo •
Para distinguir: Algas marinhas, algo,
dão em rama, âmbar, .asfalto, argila reTerna° n.0 575.705, sla. 21-1-63
ASSORIANO
fratária, areia para furicEção e monaziClasse 8
Livraria do Grita Tana.
tica, asbestos. azeviche, bauxita, barbas Aparelhos elétricos a serem usaaos na
Ind. Brasileira
São Paulo
e barbatanas de baleia, borrazha bruta, cinematografia e fotografia, peças e
•
• Classe 42
breu; cola, cânhamo, cana da 1ndia, ca- acessórios para rádios, especialmente
Aguardente pura ou composta, aperiti.
belos ou cria animal, corantes animais,
discos gravados
vo, aniz, biter." brandi, cerveja,, conhavelatais ou rainarais. em bruto, cascas
32
Termo n.° 575.715, de 21-1-63
que destilado ou não, fernet, genebra.
Para distinguir: Aknaaaques. agendas. para -curtir, ciaa virgem, cardas, cinzas
Lojas 3 Américas Ltda.
gin, licor, kimel, sétar, punche, piper.
anuários, álbuns icnpressos &letais, ca- cortiça, capina', capina cera. animal qu
São Paulomint, rhum, suco de frutas espumantes,
vegetal,
chifres,
conchas,
coral;
enxofre.
tálogos, edições impressos, lashetos, ¡orvinho, vinho quinado e uísque
nais, livros impressos, publicações im- estopa, libras, domas e colas tas] bruto
3 AMERICAS
pressos, revistas, 'órgãos de pablicações, gorduras, grafites e guaraná em bruto
Térmo n.9 575.722, de 21-1-1963
Ind. Brasileira
programas radoildnicos e ranio-televisio- gomalaca, guta-percha; hervas em bruMicro Chaves "Osa" Ltda.
nados. peças teatratis e cirisanatográficas. to, juta, lã em bruto, madreperola, lar
São Paulo
fim, manganez, minérios, -madeiras bru
Classe -19
Termo a.• 575.706, da 21-1-63
S
tas, acabadas, semi-acabadas,, aplaina- Jogos e passa-tempos em geral, brinDWF Acesaórios Laciaó,
das, e compensadas; macr, óleos em quedos e artigos desportivos de tdda
L nd, Bra8i 1611-5
São Paulo
bruto; paina, parafina, pasta de papel.
espécie
Classe 8
de madeira, de algodão ou lã; pedras.
Chaves elétricas de todas as espécies
"
Termo
n.°
575.716,
de
21-1-63
DIVF
pêlos de animais, penas, penugens, piasTermos ns .575,723 à 575.724, de
sava, piam' , peilpa; raizes, rami ., resinas: Escritório Técnico Fiscal e Contábil
IND. BRASILEIRA
Tefisco Ltda,
sebo, serragem; talco, terra cota, turfa
, 21-1-1963
São Paulo
Roberto Corrêa Pitança
Classe 21
Termo n.". 575.710, de' 211-63.
São Paulo
Freio (parte integrarge do veiculo),
Confecções Aarântex 'Ltda.
mecanismo para acoplamento de veiSão Paulo "
culos ferroviários, orelhas de parada
M. F.
para aparelhagem de tração, amorteceInd.
Brasileira \
dores de choques, para croques, carro,
IfFISCD-'1
Classe 6
ônibus, automóvel, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de camMáquina e suas partes integrantes, bieClasse 50
bio, alavancas de freios, breques, barImpressos comerciais
las, blocos de motores, bombas de tdda
IND. BRASILEIRA
ras de freio, braçadeiras de mola, buespécie para máquinas, compressores,
chas, barcos, barros de tração, barras
Termo n.° 575.717, de 21-1-63
cruzetas e cilindros
de direção, cabos de veículos, carroceIndústria e Comércio de Cal Harild
Classe 31
Classe 36
rias, chassis, carcassas, -coroas, capotas,
Ltda.
Material de vedação em geral, especialengates para veículos, engrenagens, em- Para distinguir: Aventais. blusas, blu.
São Paulo
mente amianto
breagem, feixes de molas, hélices, mo- sebes. boinas, botas, babadouros, casalas, motociclos, mancais de veículos, csst, coletes, capas. chales. cachecols,
Tèrrno a.° 575.725, de 21-1-1963
- Ind. Brasileira
pedais, paralamas, porta laterais, pi- calçados, chapéus, cintas. combinações.
Galeria dos Acessórios "Giudi" Ltda.
Classe 16
nhões, porta-rodas, parabrisas, para- corpinhos, calças. calções, camisas, ca.
São Paulo
Cal virgem e cal hidratada, para emchoques, pistões, rodas, reboques, tam- misetas, camisolas, cuelas, ceroulas,
crianças,
colarinhos,
de
ças
de
senhoras
e
prègo
na
construção
e
pintura
de
prédios
bores de freios, varetas de vekulos
bicicletas, motociclatas, retentores, aros cueiros, casacão, dominós, echarpes.
Termo n.° 575.718, de 21-1-63
para bicicletas, braços para veículos, fraldas, galochas, gravatas, gorros, Ia.
ale Cal Hariki
'crapas circulares para vekulos, cabes maetas, luvas, ligas. lenços, legues, Indústria e Comércio
Ltda.
de veículos, desligadeiras, fronteiras atantós, meias, maillots, - mantas, Intui.
São Paulo
para veículos, motociclo, manivelas, driào, malhas, paletós, palas. penhoar,
Classe 21.
peugas, puloveres. ponchesa interinas,
CA.L—LIBIO
-- para-lamas, varetas de controle do
Peças e acessórias para automóveis, capolainas, pijamas, punhos. ' robe de
afogador e acelerador
-Ind. Brasileira
minhões, motocicletas e outros veiculos
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
Classe 16
Têrmo n.9 575.707, 'de 21-1-63
tiens, tailleurs. toucas e vestidos
Termo n." 575.726, de 21-1-1963
Cal virgem e cal hidratada, para ecnLivraria Imperador 'Ltda.
Exportação
prègo na construção e pintura de prédios Tres Azes ImportaTermo ..a.9 575.711, de 21-1-63
São Paulo
Linv ida
Organização Ruaro Ltda.
Termo n.' 575.719. de 21-1-63
São Paulo
Paraná
Produtos Alimentícios Itapecerica Ltda.
São Paulo
Classe 32
. RUIR()
Brasileira
ITAPECERICA
Ind.
Para distinguir: ..A.Imanaques .agen/las,
Ind. Brasileira
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, joe_
Classe 50
Classe 41
riais, livros impressos, publicações im- Papéis de correspondência e contabi- Balas, biscoitos, bolachas, ham-hons, caClasse 41
pressas, revistas. órgãos de publicidade,
lidade
ramelos e doces ao) geral
Frutas

FERCICAL
'SÃO PAULO

DO GRITO•
C.a...e

A ARÃOTEX

GUIDI

IMPERADOR , •

TRES AZES
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amendoim, ameixas, ameudoaa, araruta,
Termo n.° 575.727, de 21-1-1963
Comércio de Amendoim "Alves" Ltda. arroz, atum, ávcia, avelãs. azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
São Paute
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grao..camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, choco.aran confeitos, cravo.
ceacais, caminho, creme de leite, cremes
Classe 41
kmendoim em grão, pasta, massa ou a! 111:1 n LICION crocaia.s, compotas, can..
gica, coalhadas, casaanha, cabala condiem pó
mentos para alimentas. colormites
chouriços, dendê, doces, doces de fruTermo n.9 575.728, de 21-1-1963
,uciano S.A, Indústria e Comércio de tas, espinafre, essências alimentares, ema
padas, ervilhas, enxovas, extrato de taCalçados
mate, farinhas alimentícias. favas, féSão Paulo
culas, flocos, farelo, fermentos faljao,
figos, frios, frutas secas, naturais e cris"'OVER NADOB
talizadas; glicose, goma de mascar, gor/ Inas Brasileirts
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, 'geléias, herva doce, herva
Classe 36'
Sapatos, chinelos, sandálias, tenis, botas mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
t tamancos para homens, senroraa e condensado, leite em pó, iegumes em
conserva, lentilhas, linguiça, /ouro; kraas-•
crianças
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
Temo n.9 575.729, de 21-1-1963
margarina, marmelada, macarrão, mas'Comecial e Industrial Suzano Ltda. sa de tomate, mel e melado, mate, masSão Paulo
sas para mingaus, molhos, moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras. ovas:
pães, paios. pralinés, pimenta pós para
pickles, peixes, presuntos, patês, e- petit-ols pastilhas, pizzas, pudins;
IND. BRASILEIRA
queijos, rações balanceadas para aniClasse 5
Metal branco, metais anti-frlações e me- mais; requeijões, sal, sagu, sardinhas,
tal patente, aço, alumínio, alpaca. sanduíches, salsichas, sairnes sopas enbronze, chumbo, cobre, estanho, ferro latadas, sorvetes, sucos de tcAnate e de
{ama, niquel, latão, zinco, metais* para frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhatremoços, tortas, tortas para aliligas; todos os metais acima são em rim,
mento
de animais e aves, torrões. toucibruto ou parcialmente trabalhados, usaclnho; vinagre
dos nas indústrias, podendo ser em baira ,sem chapas, em fólhas, em massa,
Termo n7 575.733, de 21-1-1963
em lingotes, em fio e vergas, em tiras,
izidoro Brochiztain
estampados, forjados, modelados, torSão Paula
neados e perfilados, eletrodos
Tênt10 n.9 575.730. de 21-1-1963
Brito Indústria e CompoTorpec
nentes de Auto Veículos Ltda.
IND. BRASILEIRA 1
São Paulo
Classe 16
¡Para distinguir: — Os seguintes materiais para construções e .decora,„Ks
IND. BRASILEIRA
Produtos de base astáltico material
isolante contra frio e calor tijolos,.
Classe 21
Freio (paste integrant: do veículo), .-,lutos para tornar Impertneabilizantes
mecanismo para acoplamento. de vet- as arnamassas de cimetiaç e cal hidráucalos ferroviários, orelhas de parada lica, tubos para concreto, argila, areia.
para aparelhagem -de tração, amortaze- pedregulho, gesso, estuque chapas modores - de choques, paracroques, carro, !antes. placas para pavimentação, teónibus, automóvel, anteparos, auto-ca- lhas, estacas, cal telas de metal perto
minhões, alavancas, alavancas de câm- construções, postes de concreto. cimen
bio, alavancas de freios, breques, bar- to, peças ornamentais de cimento , ou
ras de freio, braçadeiras de mola, bu- gesso para tetos e paredes. lamelas de
chas, barcos, barros de tração, barras meta/. madeiras para construções, soleide direção, cabos de veículos, carroce- ras para portas vigamentos e caibros.
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas, caixilhos. tacos, parquetes, venezianas.
engates para veículos, engrenagens, em- janelas batentes, colunas, . balaustres
breagem. feixes da molas, hélices, mo- ladrilheis, azulejos, mosaicos, manilhas
las, motociclos, mancais de veículos forros, lambris, frisos. portas, -portões.
pedais, paralainas. porta laterais, -pi- grades, esquadrias, calhas, tubosnhões, porta-rodas, parabrisas, para- ventilação, luvas de junção chapas
choques. pistões, rodas, reboques, tam- para coberturas, corrimão, estruturas
bores de freios, varetas de veículos metálicas, grades ou telas de arame
bicicletas, moto:lcletas, retentores, a-os
para forros ou armações para
para bicicletas, araços para veículos,
construções
crapas circulares para veículos, cubos
Termo n.° 575.735, de 21-1-1963
de veiculas, desligadeiras, fronteiras
Luna Fani Saban
para veiculas, ia atociclo, manivelas,
São Paulo
para-lamas, varetas de controle do
afogador e acelerador
011
Termo- n.° 575.731, de 21-11963
Lanches Quindins de Yaya Ltda.
Classe 36
Sâo Paulo
Para distinguir; Aventais, blusas, blua
boinas, botas, babadouros, casa.
QUINDINS -DE YAYA sões,
cos, coletes, capas, chales, cachecol,
•
PM. BRASILEiRt
calçados chapéus, cintas, combinações,
corpinhds, calças. calções, camisas, caClasse 1
Alcachofras. aletria, alho, aspargos, misetas. camisolas, cuelas, ceroulas, cal.,
mear, alimentos para animais, amido, ças de senhoras e de crianças, colarinhos,

ALVES

SUZANO

SONDOBRAS

TORPEC- BRITO

Maio de 1963 1495
Termo n.9 575.739, de 21-1-1963
St oiianos Evangelos Hatzidaltis
.
São Paulo n

cueiros, casacão, dominós, echarpes.
Fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas. lenços, leques,
mant6s, méias, Inaillots, mantas, man.
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Polainas, pilacias, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos

AU ba.111,11,1.10

DE

•
C.aasses; 12, 13, 22, 24, 36

Termo n.° 575.736, de 21-1-1963
Borpe Autos Peças Ltda,
São Paulo

Titulo

Termo n.° 575.737, de 21-1-1963
Teclarás Engenharia Ltda.
São Paulo,
TECBALS
Cias:2 8
Materiais e aparelhos e/ètric3a

Termo n.9 575 .738, de 21-1-1963
Bar e Lanches Adolfo Pinheiro Ltda.
São Paulo

e 18

-Termo a.9 575.740, d' e 21-1-1963
Textil Lagazzi Ltda.
São Paulo

BOBPE
Classe 6
Motores tlétricos, terminal, trazeiro
motor de partida, terminal âncora do
eixo do bendix, dínamos elétricos, coletoras de arranco, .aros, carburadores,
correntes de distribuição, coroas, carburadores, caixas de câmbio, engrena.
gens, embreagem, Juntas universais,
partidas, pistões, freios, caixa de mudança caixa de movimento central, colares de esferas para direção e movimento central, engrenagem para movimento central, inhões livres dentadas
para cabos, rolamentos, carburadores,
'pinhões, macacos, alavanca para suspender veículos, gatilho de partida de
funcionamento de engrenagem de velocidade do veículo, engrenagem para
eixo e manivelas, &In:Tentador para carburadores, anéis de pistão, anéis de esferas, para rolamentos, anéis de óleos,
anéis, auto lubrificadores, agulhas de
regulagem do carburador, buchas, burrinhos e insufladores do ar, bombas lubrificadores, bombas de articulação de
combustível para motores, blocos de
motores, bielas, balancins, cabeçotes, cilindros, comutadores culatra de cilindro do motor, caixas de lubrificação,
compressores, condensadores, cremalheiras, cruzetas, diapsiotvo 'de arranque.
dínamos, dispositivi para 'ignição eletrica para motores, engrenagens, en'grenagens 'de cremalheiras, eixos. embolas, fusos, geradores, /ubrificadores
centrífugos, motores, motores de combustão, mancais, mancais de 'roletas.
raacados de rosca, tragnetos para motores, - mecanismo impulsionador de diferencial, pistão pinhões, redutores, rodas, dentadas, segmentos do pistão, separadores de graxa. jransforwadores.
virabrequins, separadores, velas de
ignição.. volantes, freios, hidráulicos e
freios de ar para . veiculas, carburadores, anéis de segmento. bombas para
óleos, cruzetas, câmbio, cárter de embreagem,- cárter do motor, comutadora,
culatra do cilindro do motor, caixa
de _lubrificaçâo

VILA GUSTAVO)

LAGÁZZ1

na. Brasileira
• Classe 23
Pura distinguir tecidos em geral tecidos para confeeçoes em geral, para
tapeçarias e pa -a artigos de cama e
mesa: algodão, cânhamo, caroá. fazendas e tecidos de lã em peaas, luta,
linho, paco-paco. ramy, rayon, seda
na atrai, tecidos plásticos, teci dos impermeáveis e tecidos de pano couro
Termo n.° 575.741, de 21-1-1963
Bar e Café Vidense Ltda;
São Paulo
VI DENSE

I no: Brasil

el-ra,

Classe 50
Impressos
Term °n, ? . 575.742. de 21-1-1963
Ppainanaria Vitória Ltda.
São Paulo
.
.
r3.1 ta 1 tv .e.rq • nu 1
IV I nvd 5
•
Classe, 50
Imprcsos
Termo n.9 575.743, de 21-1-1963
Lanches Três Unidos Ltda.
São Paulo
.

TIT;:-. lIn D O9
.
Ind. 3rasile4

Classe 41
Lanche de: mortadela, presunto, queijo,
requeijão, salaicha, pernil e café em
. liquido
Termo na 575.744, de 21-1-1963 •
Construtora Tectónica Ltda.
São Pauto
TECTOM CI

I tld.

lira:51 1 n1 r;-% .
Classe 16
Construções

Termo n.° 575.745. de 21-1-1963
Ptisto de Serviço Spacial Leda
SÃ-, Paul..
.
St..1 r .3 jtuviu -pu I.
V L50,181 /1
•

Classe 50
• Impresso a

--

,
Vim° n.9 575.746, de 21-1.1963
Fábrica de Bolas de Futebol Comete
Limitada
Classe 42 •
São Paulo
Aguardente pura ou composta, aperitl.
vo, anis, biter, brandi, cerveja, conha..
CO tgET./
que destilado ou mio, fernet. genebra, .
Ind. BrasileAra t
gin, licor. -kimel, sétar, punche,'
Classe 49
:nina rhum, suco de frutas espumantes,
vinho, vinho aitilaado e aiisque
' ADOLFO 171NM1RO
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Térmo n." 575.747, de 21-1-1963 I
Imbuiria de Móveis, de Ferro Famoiate
Limitada
São Paulo

•

FAMOLATE
Ind. Brasil e). -.
. Classe 40 .

Urino is` 575.753, de 21-1-1963
Bar e Pizzaria Bruno Ltda
•
S,So Paulo
BItirs10

Têrmo n.° 575.749,' de 21-1-1963
Cerealista Lima e Silva Ltda.
São Paulo - a as

LIMA E SILV/
Brasil eira
Classe 50
" Impressos
Termo n.° 575.750, de 211-1963
Pinturas Denizo
São Paido
•

DE NI Z C

••Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Termo n.s 575.751, de 21-1-1963
Romanos, Santos es Carvalho Ltda.
São Paulr

0 LYMPI A

Classe 41
Pizzas

'-gelustria Braalleirr,*

Nome Comrecial
Térmo n.° 575.759, de 21-1-1963
Construtora •Adolpho Lindenberg S.A.
São Paulo

Classe 41
rimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maionezes, rizotos, lasanhas,
macarronadas, izzas, ..saladhs, saladas
alverss, feijoada, arroz, feijão, arroz
de braga, bife a cavalo, bise a asilasse2Q hlfe a ortuguesa, ravioli, gnocchi
e churrasco'

Brasileira

PAULISTA

ANONIMA ",

SiO THOMÉ
Ind. Brasileira

CAMPINAS

Industria

1Crb
CASA NETZ0

Termo n.s 575.752, de 21-1-1963
Restaurante São Thorné
São Paulo

DE -

•Classe 17
Para .distinguir: Abridores de Cartas,
aarelhos de contabilidade, ardoxias para
escritórios, bandas de borracha, berços
para mataborrão, pincéis, caixas registradoras, calculadores automáticos cot
ou sem teclas, máquinas de calcular, canetas, papel ' carbono carimbos, cestas,
chumaços paia carimbos, colas. enxugadores ( mata-bortâo), .máquinas para
escrituração, elásticos para escritórios,
máquinas para estanografia e para estatísticas, estenotipos, estojos p-ara pe••n•n
nas, máquinas taturadoras, fichários.
Termo n.9 575.756, de 21-1-1963
fluidos para escrever, ganchas de enRomanos, Santos 5 Caevalho Ltda. fiar papeis, guarda pontas para lapis,
São Paulo
gama, instrumentos para aguçar lapis,
instrumentos para pegar selos lacre, iaris- Cm ....MMod.,..“.4.*4. *O
pis, máquinas de fazer listas, sinais de
livros, marcado res de segurança, para
Classe 32
cheques, mata tinta multiplicadoses de
• Insi-sta
cópia. palhetas, pa rtes de maaainas para
esc, itórios, pedras de escritório, pegaTêrmo n.° 575.757, de 21-1-1963
papeis, penas, percevejos, pesos para
Gutermann El Co.. A. G.
papeis, pincéis, pranchetas, plubagina,
Suiça
pôs de tinta de escrever, pooteitos de
borracra, para dedos porta ornas preguinhos de desenhar, prensas de escritórios, raspadeiras, registradoras de escritório, registro mecânico de dinheiro,
reguas, sabonetes, . de -papel, saca tinta,
ur a papeis, selos de metal de pegar,
Classe 22
sinetes,
tábuas ie desenho tint-,ro, uten:
Fios texteis e de costura de tida esécie
silioi de desenho e máquinas de escreTermo n.° 575.758, de 21-1-1963
Termo n.° .575.763, de 21-1-1963
Casa Natio de Automóveis Sociedade
Osganização Agrícola Paul lssatida.
Anónima São. Paulo
São Paulo

DE AU TOMOVEI S SOCIEDADZ

INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
- Almanaques, agendas, anuários, álbuns
Impressos, boletins, catálogos, edições
impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas, revistas,
orgãos de publicidades, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças
teatrais • e cinematográficas,
programas circenses

Tér.mo n.° 575.762, de 21-1-1963
ComérLoja Olympia de Campinas
cio e Representações •Limitada
São Paulo

nd. Brasil eira

Para distinguir: Móveis de aço, vidro
Termo n.° 575.754, de 21-1-1963
metal em geral: Armários, bancos. buOficina" de Consertos de
':Coeso"
fês; caixas para rádios caixas para
Automoveis Ltda
rádios-vitrolas, caixas para televisores,
São Paulo
caixas toca-discos. camas camiseiras
colchões, cam,seiras, carteiras escolaCOSO
res, criados mudos e cristaleiras, divans
Ind. brasileira
estufamentos e almofadas, gua-da-casacos, guarda-comida, guarda-roupa
guarda-louças, poltronas, prateleiras.
Classe 50
sapateiras, travesseiros, sofás, sofás.
Imressos
camas toilletes mesas
.
Têrmo n.° 575.755, de 21-1-1963
Têrmo n.s 51.7448, de 21-1-1963
Entregadora Ráida Rosa i Bar e Restaurante Ilha da Mndaira
São Pauli,
•
Limitada
ROSAL
São Paulo
I nd. Brasileira
Classe 50
ILHA DA MADEIR A
Imressos
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

..aio

EDIFiCIO

PRESIUtlit

, Presidente Prudente

'

'Classe- 33
Título
na-mos os. 575.760 à 575.76l. 'de
21-1-1963
Eucatex S.A. — Indústria e Comércio
São Paulo
•
• *Vr ERAÇÃO CASflitt.
Classe 16 .
Divisões, paredes divisórias, chamas,
f Olhas e pranchas (coladas entre si) de
fibra de madeira prensada, de polpa .e
fibrasp remadas, isolantes termo-actisticasa para construções de paredes, forros, asaoalhos tabiques, painéis e
portas

Classe 7 _
.
Para distinguir: Máquinas de agricultura e horticultura e suas partes Integrantes: abridores de' sulcos, máquinas para
adubar, distribuidores de adubo, máquinas para agitar e espalhar palha, grandes instrumentos agrícolas, máquinas para' irrigação agricolas, grandes instrumentos pará a agricultura, máquinas para a agricultura, ajustadores de leivas,
máquinas 'de colher algodão, máquinas
amassadoras para fins agrícolas e horticolas, ancinhos mecânicos, ancinhos e
empilhadores combinados mecânicos,
arados, automóveis arados, arados a. vapena ralhas de arados, arrancadores de
batatas mecânicos, arrancadores de beterraba mecânicos, arrancadores de pés
de algodão mecânicos, máquinas de ar
quente para fins agrícolas, máquinas de
cortar arvores, máquinas combinadas de
sachar e recolher batatas, batedeiras pa=
ra correias agrícolas, bombas de jardim,
bombas para adubos, máquinas para espalhar cal, grícolas, máquinas para abrir
canaes de irrigação, capinadeiras, cavadores . de batatas ceiladeiras, máquinas
combinadas de ceifar e engavelar, braços cortantes de ceifeiras, máquinas para mondar cavada, chapas de apoio pa-

de 1963

ra arados, chapas de reforço para arados, charruas, charruas duplas, charruas
de 'jogo deanteiro, charruas de sub-soloa
charruas vinatelra, garras de charruas; ralhas de charruas, máquinas de colher
arroz, máquinas de colher lupulo, cortadeiras de herva mecânicas, cortadeiras
de trigo mecânicas, cortadeiras mecânicas, facas de cortadeirãs, cortadores de
cana mecânicos, cortadores de capim
mecânico, cortadores de grama zincai:ticos, máquinas de cortar raizes, caltivadores, máquinas d ecultivar, máquinas
cobbinadas de cultivar e semear, máqui;
nas e maquinismo para debulhar, grades
com dentes para agricultura -, dentes de
grades, máquinas de desbarbar milho,
desgramadores, desterroadores para ,
lavoura, destocadores, distribuidores de
estrume, elevadores de corrente para a
agricultura, aparelho para empilhar palha, aparelho para edardar plha, apare,
lho para enfaixar o feno, entaveladores,aparelho para engavelar o milho, Jmá-quinas combinadas de , engavelar e. ceifar, prensa de ensilagem, escarificadores mecânicos, esmagadores para a
cultura, esiirpador mecânico, as de.
máquinas agrícolas, facas de segadeiras, fenadeiras, foices para ensilagem,
máquinas de atar forragem, ganhadeiras.
gandanhos mecânicos, grades \articuladas, grades tringulares, grades de mola
paia a agricultura, grades para nivelar,
semedores de grama, gramadeiras de linho, máquinas pulverisadoras para a
horticultura, grandes implementos hirtia
cuias, grandes implementos de ordina- •
gem, "grandes hnplementos para a agricultura, instalações de irrigação para a
agricultura, máquinas regadeiras insectifugas, Instrumentos oratorios, desterrOadores para a lavoura, rolos para leivas, aparelhos para ligar o feno, vaporizadores de líquidos para a agricultura, máquinas agrícolas e seus orgãos,
niáquinas horticti.1.,,e seus' orgãos, má- ,
quinas a vapor para fins agrícolas, má-'
quigas para sulfatar, maquinaria agricoia, maquinismo agrícolas, mondadeiras,
mondador, moloarados, motocharruas,
instrumentos de motocultura, niveladores de terra, grades para descamisar e
cortar, pés: de milho, perfuradores para
a agricultura mecânico, plantadores, máquinas de plantar, ináquIrias de abrir
poços no campo, máquinas de podar se
bes vivas, prensas de ensilagem, prensas para palha, máquinas sfulverisadores
para a agricultura, máquinas pulverisadores para horiticultura, rabiça de arado
máquinas "regadeiras, mãquinisma rega
dores- automáticos, máquinas de regar."
máquinas de abrir regos, máquinas d.roçar, rodas para leivas, grades com

dentes e rodeiros, rolos compressores
para a lavoura, sachadeiras, máquinas -de sachar, máquinas de sachar e reco-lhes, segadeiras, semeadeiras, semeado-.
res, semeadores dombinados, maquinai
mo combinados de semear e cultivar .
sementeiros, secadores de terra agrícolas, toscadores de grama, tratores, atoesxadeiras de trigo Termo n.° 575.764, de 21-1-1963
Lubrificantes Uniconn Ltda .
São: Paulo.

NICOR

Indust ria Brasileira
..Slas.;e 47
Combustíveis, lubrificantes, substâncias
e produtos destinados à iluminação e
ao aquecimento: Álcool motor, carvão
a gás, hidrocarboretos, gás metano, bu-
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tano e propano, gás engarrafado, gás
liquefeitos,, gasolina, graxas, lubrificantes, óleos destinados à iluminação e ao
aquecimento, petróleos e querosene
• Termo u.9 575.765, de 21-1-1963
José Reis
Guanabara

'PRORROGAÇÃO

Ticsm

Po kT

S
oellerdig.o

Classe 33
Titulo
Termo n.9 575.766, de 21-1-19ó3
"Wander" Contabilidade S.C.
São Paulo
•

Nome' Civil
Termo n.9 575.768, de 21-1-1963
Laurentina de Jesus Costa
Guanabara

Tjsmo 11.9 575.767, de 21-1-1963
Collado Ltda.
Lopes
São Paulo

6

.DISTEL"
IND. E3RASILEIRA
Classe 4õ
Para disringuir artigos de, toucador e
perfumarias em geral: Alrniscm, água
de beleza. água facial, água de lavnada.
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água J,e aliazemas, amónia perfumada, liquida, em pó.
em pedras. para banho, brilhantinas,
bandolinas. batons. cosméticos para o
cabelo, pestanas. cilios „ e bigodes.
crayons, cremes para a pele, cana ris,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em .trociscos e em pílulas
cremes . para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes. dissolventes,
estências. extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escovas para dentes, cabelo, roupas.
cujos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerma perfumada para uso
.oe toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções. liquidos dentifricios, em pasta, -em
sabão,• em creme, em elixir e em pó,
líquidos . para- ondulação, permanente.
lixas para,,, unhas. lacta, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perfil'
triei,' spetróleo ara uso de toucador,
pastas . e 'pó para , as unhas. on-pons
para 'pó de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com pó de arroz, perita,
pomadas perfumadas para o arnbelezamento da cutis, pon-pons, po de atro:
Termo n.° 575.769, de 21-1-1963
Lauren Tina de Jesus Costa
Guanabarà
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1 .Classe 36
Têrmo n.9 575.772, de 21-1-63
Produtos Farmacêuticos Situes do Brasil Para distinguir: Aventais, blusas, bitu,
sões, boinas, botas, babadouros, casa*
S. A.
cos, coletes, capas, chales, cachecolt4
São Paulo
calçados, chapéus, cintas, combinações,
IOUASSINA
corpinhos, calças, calções, camisaa,
rnisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
Indástria Brasileira
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
Classe 3
fraldas, galochas, gravatas, gorros, iam
Para distinguir': Uma especialidade far_ quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
maautica diurética
mantos, meias, tnaillots, mantas. mana
driáo, malhas, paletós, palas, penhoar,
Têrmo n.° 575.773, de 21-1-63
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Indústria de salas e Chocolates "A
polainas, pijamas, punhos, robe de
Americana-Garibaldi ' Ltda.
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
São Paulo
tens, tailleurs, toucas e vestidos
•
Classe 37
PRORPOOMfk
Roupas brancas, para cama e mesa: •
Acolchoados para camas, colchas, coESPORTES
bertores, esfregões. fronhas, guardanaIndústria Bra&jlei ra
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençoiá, mantas para camas, panos para
Classe 25
cosinha e panos de pratos. toalhas de
• Imagens, estampas e gravuras .
rosto, e banho. toalhas de mesa. toaTermo n.9 575.774, ne 21-1-63
lhas-para jantar, toalhas para chã e
Editora "Noticias de Domingo n 'S. A. café, toalhas para banquetas, guarnia
São Paulo
'ções -para cama e mesa toalhinhas
(cobre pão)
EDITORA "NOTICIAS DE
Termos ris. 575.781 a 575.784, de
1:0221NGO" 3/1.
21 - 1 - 63
Eletro Metalúrgica AbrasKOs Salto
Nome comercial
S. A.
São Paulo
Termo n. 9 575.775, de 21-1-63
Editora "Noticias' de Domingo" S. A.
São Pauk
P 90 R ROGAÇÃO
•
NOTICIAS POPULARES
Classe- 32
Jornais e revistas
Têrmos as: 575.776 a 575.780, de
21-1-63
S. A. Fiação e Tec-elagern Lutfalla
São Paul

PRORRbOAÇÃO/
ISCOSTRIA BRASILEIRA

Classe 1

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiszat água
de beleza., água fadai, água de lavanda,
água de colónia, arminhos. água de
quina, 'água de rosas, água 4 alfazemas, amônia perfumada liquida, em pó.
'em pedras, Para banho. brilhantinas,
bandolinas. batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas ditos e bigodes.
crayons, cremes para a pele carmins.
Classe 48
cheiros em pastilhas em tabletes em
Pasta para alizar cabelo
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental.
Termo n.9 575.770, de 21-1-1963
asseridas. extra:os •stojos 4e p..rfumas,
Miller j Cia. Ltda.
ert me para limpeza da pele, e para base
São Paula:
de pó de arroz. esmaltes para unhas,
estóvas para dentes. Cabelo, roupas.
- sitieis e unhas fixadores para o cabelo
stana, dlios e bigodes. 'ivelas para
,s cabelo, glicerina perfumada para uso
• çie toucador, grampos para o cabelo,
'CLU„BE DE FERIAS MILLER
geléia de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem,' lança-perfutnes, loClasse 33
ções, líquidos dentifricios, em pasta. em
Sinal
sabão, co, creme. em elixir e em pó.
líquidos para ondulação, permanente.
Termo n.° 575.771, de 21-1-1963 •
lixa, para unhas, lume, óleos para o
Lanches Japurá Ltda.
cabelo, pasta e ,pós para dentes, perfuSão Paulo
mes. petróleo tara uso de toucador,
pastas e p6 para as , unhas. On-pons
.JAPURI
para pó de . arroz, papéis perfumados,
carminados. e com pó de' arroz. pentes.
Classe 41
•
pomadas perfurnad'as para o embelezamento da enes. . pon -pons, p6 de Lanches, refeições prontas, ,empadas.

arroz

Para distinguir: Oxido de ti‘ânio, óxido
de cobalto, wolfran, eletroarafite, ele.
•
Classe .22
Para distinguir: — Fios de algodão.
fios de linho, cahnhanae e juta, fios de
seda natural, rayon e fios de lã, para
tecelagem, para bordar.. para costura.
tricota gem e para crochet, fios plásticos
e fios de celulose
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Alçodão. alpaca. cánhamo, cetim, caroá, casimiras, fazendas e tecidos de lã em . peças, juta jersep. linho.
paco-paco, nylon, percalina, rami. rayon. seda natural, tecidos plav,icos. tecidos impermeáveis . e tecidos de pano
Couro • veludos
Classe 24
•
Artefatos de algodão, cãnhmo. caroã,
juta. lã, inibo, paco-paco, rarny'rayon,
seda natural e uotras fibras: Alamares,.
atacadores, 'bicos, bo. rdadõs, -bOrlas,
bandeiras cordões, cadarços, coadores
de café cobertas para raquetes, cotterturas para cavalos debruns, enfeites,
etiquetas, entremeio, entretelas, Baniu Ias, fitas, franjas, filtros de café, galões
laços de chapéus mochilas, montas.
nesgas.- ombreiras, passamarias, palaii•
lhas, pavios, passamares, pon - pons.

trocoridon, carbureto de silicio (carbu.
rundurn), carbureto de soro, carbureto
de cálcio, óxidos metálicos, c arbureto de
1
sódio, grafite
Classe 5 Aço em bruto e p arcialmente prepa..
rado. brorize, bronze em bruto ou parcialmente trabalhado, bronze 'de man.
ganez, bronze em pó, bronze em barra,
bronze em fio, chumbo em bruto ou
p arcialmente preparado, cobalto bruto
ta p arcialmente trabalhado, cobre bruto
ou p arcialmente trabalhado, estanho bruto ou p arcialmente trabalhado,
ferro

bruto oti, parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro cai chapa, ferro fun-

dido, ferro maleável, ferro manganez,
ferro velho, guza em bruto ou parcialente trabalhado, gaza temperado, guza
maleável, laminas de metal, lata em
tolhas, latão em folhas, latão em cha.
pa,s. • latão eia • vergalhões. ligas .nea
tálicas. limalhas, magnésio, manganez,
metais não trabalhados ou p arcialmenta. trabalhados, metais em massa, metais estampados, metais para solda,
níquel, ouro, paládio, platina, poeira

de zinco, prata, soldas, tungstênio,

e zinco
• Classe l i
Para distinguir: Ferramentas manuais,
ferr agens.cutelarla e pequenos artigos'
de metal comum, da indústria e comércio da requerente, a saber: Tarrn.hat

lentes rendas, rédeas, redes. sacos. e machos para fazer rosca.
braça.4eiras,
pastéis, tortas, pizzas, doces e salgados sacas, tiras, telas Para bordar e 'cargas artigos de metal
para Janelas. portas,

"ar
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escadas e cortinados, afiadores, aldra.ide madeira, de algodão ou lã, pedras. de circulação, bombas de combustível consumo de gasolina, retentores de grapara motores, bombas de óleo, bombas xa, de óleo e de cilindro, redutores si/ Je101utiM, pélos de animais, penas, penugens, piasancinhos, anéis para chaves, chavsiros, savas pixe, pólpa; raizes, tarai, resinas; de água e gazolina para automóveis, lenciosos,• máquinas de rosquear, más
tachas, argolas. armações de toldos. sêbo, serragem; talco, terra cota, turfa bombas, bombas hidráulicas, bombas quinas rotativas para usinar ferro, aço e
centrifugas, rotativas de deslocamento e bronze, máquinas para rotular, regulaClasse 11
aros, rebites, anuelas, atiçadores azeitetras, lâminas é navalhas de barbear Para distinguir: Ferramentas manuais, a pistão, bombas elétricas, Pombas para dores, serras mecânicas, salgadeiras
brocas, buris. bainhas, baldes, bacias ferragens.cutelaria e tsecaienas amigos líquidos, para pressão hidráulicas e para para manteiga, segmentos de pistões,
baanázios bicos, ilhóses e oontas de de metal comua:. da indústria e comer canpressores, bombas elétricas para engrenagens e parafusos sarn fitn, silenatacadores para salaeos, bisnagas, por- cio da requerente.- a saber: Tarrachas pneumáticos, máquinas brunidoras, má- ciosos, satélites silenciosos, st paradores •
ras. borboletas, Israões, puxadmes, bra- e machos para fazer rosca, braçadeiras. quinas para bordar. máquitias betonei- de graxa, óleos e cilindros máquinas
çal para cabides e prateleiras canive- artigos de metal para janelas, portas. ras, cruzetas, cilindros, câmbios, cabe- secadoras, máquinas para serra,' teares,
te., chararadores, cortadores, cravado. escadas e cortinados, atiadores aldra- çotes, camisas, cariar de einbreagan, turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativas,
rei, cunhas, cabides, cabos, saçarolas, vas, alavancas, alicates, ataram-aias cariar de motor, comutadores, cubos de tesouras mecânicas, tõrnos revolver, torcadeados, caldeirões, canos e tubos ancinhos, anéis para chaves. chave.rus placas. de embreagem, culatra de cilin- nos. tipias, tranchas. tirantes transpor'cantoneiras, alças. pegadores. puxadores tachas, argolas. armações de toldus, dros do motor, Caixas de lubrificação, tadpres automáticos para ,!ta e baixa
Cintas para caixotes, coadores, colhe- aros, rebites, arruelas, atiçadores szei carbu:adóres, cabeçotes do cilindro, pressão, tuchos de válvulas, máquinas
res, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.- teiras, lâminas e navalhas de bancai coroas, carteias cadeias, cortantes para tecidos de tapeçarias, máquinas
para entalhar-canos,. máquinas de cos.- trituradoras, máquinas térmicas. máquicatadores, debruns, dedais, enx6s es- brocas. buris, bainhas, baldes.
carladores, elos, enxadas, escumadeiras. balmázios, bicos, illióses e maltas d, tura, máquinas adaptadas na construção nas de trançar, máquinas urdideiras,
espátulas. esticadores. e sai-amadores, ara adores para sapatos, bisnagas. }w e conservação de estradas, corte de válvulas para motores, -válvulas para
madeira e correo3, máquinas para cortar descargas, válvulas de aspiração, velas,
facas. facões, ferramentas cortantes, caz borocietas. botões, puxa°
perfurantes. desbastantes e almantes, sa , para cabides e prateleira:. canive- e moer carne e legumes, maquinas das.. velas de ignição para motores. virabre...
quina, ventoinhas, maquinas venfoices, furadores, fechaduras, ferrolhos, es, chantradores. cortadores. cravado- sificadoras, máquinas de centrar, mátiladoras
fivelas, fôrmas para bolos e para cal- -es cunhos, cabides, cabos, anisa:as quinas para cortar, máquinas compresçados, funis, ganchos. graminhos. abri- cadeados, caldeirões, canos e tulacii soras, carretéis, máquinas cravadeiras.
:r irmo n.° 575.793, da 21-1-63 .
dores de latas jarras, logos de chaves cantoneiras alças. pegadores. puxadores. carneiros hidráulicos, máquinas para
Dr. fleinrich Varkaul
de ,parafusos, lâminas e fólhas de serra, cintas Para caixotes, coadores, colhe• fabricar aigarros, máquinas pára t:rar
. Alemanha
limas. lampiões, latas para camestiveis res. cotovelos, cunhas 'cuspideiras, des. cortiça, distribuidores de aaSolina, dise para lixo, charneiras - e , dobradiças ca'cadores, debruns, dedais, enxós, as- positivos . de arranque, difereacial,-dIspoRRK ompact
machadinhas, martelo, pequenas molas. cariadores, elos., enxadas, escumademas. sitivos de Ignição elétrica para motores,
ferragess para peças de mobiliária, espátulas, esticadores, exprvinedores. dínamos, dragas, desnatadeiras para
Classe 6
cinzéis, escarnadores, punhais pás, pa- lacas, facões, ferramentas cortantes. manteiga, discos, desfibradores de cana
nelas. parafusos, pinos e contra pinos. perfurantes. ciesbastantes e alisantes e forragem. máquinas desempalhadoras. Para distinguir: Caldeiras a vapor, calrastelos, rodinhaa roletas, sacarrolhas, foices, furado-es. fechaduras, ferrolhos. máquinas debulhadoras, descascadoras, deira de aquecimento de água, máquinas
serrotes. ferragens para malas, tenazes e fivelas. fôrmas para bolos e para cal- máquinas distribuidoras de concrCto e evaporadoras, fornalhas para cldeiras e
sus partes integrantes ,
tesouras
çados, funis, ganchos, graininhos, abri- barro, espuladeiras, eixos de direção.
Classe -28
dores de latas farras., logos de chaves eixo de tranan.ssão, embreagens, enTermo n. 9 575.791, de 21-1-63
Para distinguir: Pedras ,ara afiar, moer de parafusos, lâminas e fólhas de serra. graxadores, centrífugos para torjas. en- •
'achistria Textil Gimbers Ltda.
e desgastar sob tódas as formas e ta.. limas, lampiões, latas para i.oniestiveis ganhos 'de cana. expremedeiras 'raára
São RIU 1.)
manteiga,
engrenagens
para
eixos
dg
cnanhos, -esmeril e conion granulados, c para lixo, charneiras e dobradiças.
em papel era fita, em discos, rebolos e 'machadinhas, martelo, pequenas molas, manivelas, engrenagens de parafusos,
9
.G I ki 8 8
material abrasivo sob tôdas as • fossam terragess para' peças de mobiliária. sem-fim, engrenagens de distribuição,
Irt iús t ria Brasil ai ra,
cinzéis. escarnadores. punhais pás. pa- engrenagens multiplicadores, elevadores,
Termos ns. 575.785 a 575.787, de
nelas. parafusos, pinos e contra pinos. hidráulicos,- escadas rolantes, esmeris.
21 - 1 - 63
Cla sae 36
rastelos, rodinhas. role:as. :acarrolhas. anulas, máquinas encanatórias máquiLetra Metalúrgica Abras:vos Salto serrotes, ferragens para malas, tenazes e nas ensacadoras, elevadoras 'máquinas Para disti-nguir: Mantais, blusas bluS.A.
de esculpir, máquinas para estaleiros, sões. boinas, botas, babadouros, casatesouras •
São Paula
Máquinas de estampar, máquinas de es- cos, coletes, capas. abales, cachecols,
Vaias n.9 575.788. de 21..1-63
ticar, máquinas para escavação de terra, calçados, chapéus, cintas, combinações.
Editora "Noticias de Donango" Si. A. máquinas para extração de óleo, filtrei, corpinhos, calças. calções, camisas. caPRORROCAikt.
• •
São Paulo
• I filtros ara óleos, folesd e forjas, m
m:setas, camisolas, cuelas, ceroulas, calqu
inas para furar e para
centrar, for
ças de senhoras e de csriançasscolarinhos,
nos
DE DOMINGO . ! tratamentos tércnicos, máquinas de fa- cueiros, casacão, dominós, echarpes,
NOTICI
bricar papel, maquinas para e fabrico fraldas, galothas, gravatas, gorros, jaClasse 32
de fumo, máquinas para fabricar g.'."1o, quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
Para distinguir: Almanagaea, agendas, máquinas para fabricar telas de arame, mantOs, meias, maillots, mantas. mananuários, albuns impressos, bo l etins, ca- guilhotinas, guindastes, geradores para driâo, malhas, paktós, palas, penhoar.
tálogos, edições impressas, folhetos, jot... corrente continua e alternada gerado- peugas, puloveres, ponches, pelerinm.
nais, livro impressos, publicaatias im- reá de eletricidade, gazeilmadores de polainas, pijamas, punhos, robe de
pressas, revistas, órgãos de publicidades, líquidos combustive:s, guinchoa, guarni- chambre, sobretudos. suspensórios., souprogramas radiofônicos e cinsmatográ- ções. máquinas- de impressãoa máquinas
tens, failleurs, toucas e vestidos
ficos. programas circenses
insufladoras, j untas universais ara con•
"'mo n.9 575.792, de • 21-1-63
dutos
dutos de água de motores . 4. máquinas.
OUSTRIA IIRASItEtRik‘
Termo o.' 575.789. de 21-1-63
Granja Itahsrê Ltda.
laminadoras a frio e a. quente para aço
"Zabor"' Industrial Mecânica Ltda.
São Paulo
e outros metais, lançadeiras lubrifica_
Classe l' São Paulo
d
orescentrífugos,
máquinas
Imadoras,
Para distinguir: Oxido de atanio. óxido
' I TáRT, 2
máquinas de lavar pratos e roupas.
de cobalto, nvolfran, eletrografite, eleà'áquinas lixadoras, macacas, manca;s,
Indústria Brasileira
trocoridon, carbureto de alicio, (cara
motores elétricos. mineraçãa, emadeiras,
burundurn). carbureto de soro, carbureto
•ndtistria
martelos mecânicos, moinhos para ce- Classe 41
de cálcio, óxidos metálicos, earburetos
reais, mcarocas, motores de combustão Alcachofras, aletria, aliai, aspargos,
Classe: 6
•
de sódio, grafite
Para distinguir: Máquinas para indús- interna, motores' diesel, macacos para açucar, alimentos para animais, amido.
Classe 4
Para distinguir: Algas marinhas, algo- trias téxteis em geral: máquinas e suas brocas, macacos de roscas, de parafusos amendoim, ameixas. amandoas, araruta, •
dão em rama, âmbar, asfalto, argila re- partes integrantes para fins industriais: e hidráulicos. mancais de coletes. malas, arroz,' atum, áveia, avelãs. ascite, azeifratária, areia para fundição e monazi- máquinas de pressão; motores e suas a agastas para motores, molas ignição. tonas; banha, bacalhau, batatas. balas
acessórios para automóveis: ala- mecanismo impulsionador do Merencial, biscoitos bombons, bolachas, baunilha:
• tica, asbestos, azeviche, bauxita, barbas partes;
vancas, .alternadoresa alirnentador para
e barbatanas de baleia, borracha bruta, carburador, _anéis de pistão, anéis de multiplicadores, maquinas misturaoras café em pó e em grão. camarão canela
de barro e concreto, máquinas para sna- em pau e em pó. cacau, carnes. chá,
breu: cola, cânhamo, cana da bulia, caóleo, anéis para s facilitar o arranque
belos ou cria animal, corantes animais, dos motores anéis obturadores, -anéis lharia, máquinas para movimento de esrameloa chocolates. canfeitos, cravo.
terra, máquinas para moldagarn pinhões cemais, conanho, creme de leite, cremes —
vegetais ou minerais em bruto, cascas
de sginento, auto-lubrificadores. aríetes.
para curtir, cera virgem, cardas, cinzas. aparelhos para mistura de combustíveis de motor, politrizes, prensas, punçõaa, aiimratkcios croque e compotas, aiaplainas de mesa. plainas. limadoxas, ama. coalhadas, castanha. cebola condicortiça, caolim, capim, cera animal ou de motores a ex plosão, má
quinas amas-- placas para tornos pontes a'cu,ntes P - rr, otos para alimaa toa colorantes
vegetal, chifres,- conchas. coral; enxofre,
sadelras, máquinas amassadeiras de con- nos, limadoras, pedais de alaa anca de chouriços, dendê. doces, doces de fruestopa, fibras, gomas e colas em bruto ereto e barro, máquinas de abrir /chavei embreagens, planetárias I: parafusus tzi's. espinafre, essências .1bnientares, emguaraná
em
bruto,
gorduras, grafites e
tas, máquinas afIadoras para ferrarnen- sem-fán e de rodas, polias suáquinrs' padas, ervilhas, enxovas. extmta de taomala ca, guta-percha; hervas em bru- tas de corte, máquinas para arqueação Ioperatrizes.
máquinas para ciaria, má
to, luta, lã em bruto, madreperola, far- de embalagens. 'máquinas de atarrachar, quinas pulverizadoras, mázminas para mate, farinhas alimentícias, favas, féfim, manganez, minérios, madeiras bru- batedeiras, bielas, braços, burrinhos. Elo_ polir, receptáculos, rolos, roletas, res culas. flocos, farelo, fermentos, feitào.
figos, trios. frutas secas, naturais e cristas, acabadas, senil-acabadas, aplaina- cos de motores, bronzinas, biocos. bar. saltos, repulsionadores de rolamentos e talizadas; glicose, goma de mascar, gordai, e compensadas; miar, ôleos em ras, !ambas de ar comprimido„ bombas rolos-rolamentos, aparelhos redutores de duras, "grânulos, grão de bim, gelatina
bruto; paina, parafina, pasta de papel,

Nat. alavancas, alicates,

EOBOR
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goiabada, geléias, herva doze, herva lhas para jantar. toalhas para chã e
mate, hortaliças, lagostas, iinguas, leite, safe, toalhas para banquetas, guarnicondensado, leite em pó. 'egemes em ções para canta e mesa toalhinhas
(cobre pe.,.,
conserva, lentilhas, linguiça, louro; mas-.
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
Termo n.° 575.794. de 21-1-63
margarina, marmelada, maaarrao, mas
sa de tomate, mel e melado. mate, mas- Três Leões Mecânica S. A. — Repre- a tações, Comércio e
sas para mingaus. molhos, moluscos,
São Paulo
- mostrda, mortadela: nós Moscada, no.
zes, óleos comestiveis. ostras, ovas,
'PRES LE:b-ES
pães, paios praline% pimenta pós para
podiam, pickies. peixes, presuntos, pa7'ndastria Brasil eira
tês, e petit-os paatilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para aniClasse 50
mais, requeijões. sal. sagu, sardinhas,
!Mpressos em geral
sopas
em.
sanduiches. salsichas. salgue s
Termo n.° 575.796, de 21-1-63
• latadas, sorvetes, sucos de t ocrate e de
Minar Cs Cia. Ltda.
frutas: torradas, tapioca. tárnaras, talha
São Paulo'
'rim. traniuços, tortas, tortas para ali.
wes, • Jrroes toucimento de an.rns'
aaa.pre
Termo a.° 575.793. da 21-1-63
Comercial Sertanezina Je Automóveis
Ltda.
São Paulo

CLUBE DE FÉRIAS MILLER
44,0
CÀPl1'

SERVÂNEZINA
- Classe II

Para distinguir: Artefatos de metais:
Arruelas, catracas, curvas de reforço
encanamentos, ferragens para - capuz de
automóveis, ferragens para teu de ca..
bine de czni:nhões, levaatatdor para vidros de caminhões; automóveis e para
veículos em geral, lava para bombas
clágua. mancais para brocas. porcas.
pernos, peças para amortecedores de
choques, parafusos especiais peças para
barra de tensão, terminai.% peças para
freios, parafusos especiais, para regula..
gen dos freios, peças para mecanismo
de partida, botões de metal Jatar:), parafusos alongados -para .a!itat o . motor
de partida, peças de metal que protege
c envolve o motor 'cie irtiocia. peças
para molas dianteiras e arazeiras gram.
pos, folhas de metal que envolve as
molas e protege contra o pó e ferrugem,
pinos excèntricas para vei,:alcs (pivô),
pinos de direção, pinos de molas. calotas, peças para contas de eixo, dianteiro, luvas de metal rosqueada para urir
as partes laterais do com. retentercs
de metal suportes para vidros, al,cates,
alavancra. arruelas,' arrebites, correntes,
Chaves de parafusos, chaars de fenda.
chave Ing!ésa, dobradiças, chaves, calotas, grades. super-colocas. frisos, era.
feitas de ri”tal, erigates,
eatribos, fechaduras, molas ,ara portas, mar-,
talos, parafusos, parcas, travadeiras,
trincoa, matrizes, ficando expressamente
exclui'm quaisquer artas que` selam
partes Anagramas de veie-aios e má..
• quinas

Classe .a_
• Titulo
Termo n.° 575.797, de 21-1-63
Alcantara Machado Camércio e
Empreendimentos Ltda.
São Paulo

SALÃO LO PRÊT—A—PORTER
. Brasilia— CiwiteJ
Federal
Ciassa
Titulo
Termo- n.° ' 575.798, de 21-1-63
Alcantára Machado Comercio e
-• Empreendimentos Ltda.
•
SIto Paulo
'

SALRO DD PlItT-1—PORTER
Rooife— Est. de Per
nambuco
,

aasse 33
Titulo

Têrmo n..° 575.799, de 21-1-63
Aicantara Machado Comércio e
Empreendimentos Lida.
São Paulo

Termo n.° 575.801, de 21-1-63
Indástria Textil Girabas s Ltda.
São Paulo

Classe. 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blusões. boinas, botas, babadouros,' casacos, coletes, capas, cindes, cachecols,
calçados chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cueias, ceroulas, cal.
••••• • ;Ge.f49-Inerdeftbi
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mano:is, •meias, maillots, mantas, .nandrião, malhaa., paletós, palas. penhoar.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas.
ktfiírenCTICA
polainas, pijamas, punhos. robe de
Classe 43
chambre, sobretudos. stispensórios. sou..
Expressão de propaganda
tens. tailleuri, toucas e vestidos
Termo n. 575.810, de 21-1-63
Termo ri.° 575.802, de 21-1-63
Companhia Antarctica Paaliata indúsAlcantara Machado Comércio atria Brasileira de Bebidas e Conexos
Empreendimentos Ltda.
São Paulo

SALIO DD PRR2-1—POOTER
Porto Alegre— Rio
etande do Sul
Classe 33
Titulo
Terraos as. 575.80.3 _a 575 805. de
21-1:63
Pa sol utos Elétricos Brasdeiros S. A.
_
(PEB)
São Paulo ,
•0

• MUSILAR
Indtistria Prasileirá,

•

-DISOOL.A.R
rndt:stria Brasileira

ffia-a$4.

PRORROGAÇÃO

Classe 3;
Roupas biancas. para cama e mesa:
. Acolchoados para camas, colchas. co
bertores, esfregões fronhas, guardana
aos, logos bordados, logos de toalhas.
lenço:s. mantas para camas panos para
cosinha -e panos de pratos. toalhas dr
rosto, e banho, toalhas de mesa, mo-

SALÃO DO PRRT—A—PORTER
Belo ilorizonte—Est
de Minas Gerais.
Classe 3?
Titula

o
'ASITARCTICA
São Pardo
Classe 43
Expressão de propaganoie

Classe 8
Discos gravaias
Classe 28
Têrmo n.° 575.811. de. 21.1-63
Discos gravados __—
Companhia Antarctica Paulista IndúsTermos os. 575.806 a *175 807. de
tria Brasileira de Bebidas e Conexos
•
21-1-63
•
Sio Paulo •
Produtos Elétricos Brasileira S. A.
• (PEB)
São Paulo

Classe 43
Ettpressão de propaganda

!C`

..1

orei. ir liarit. werdadal

• ALITARCTICA03

levedo
I"T"
.cerveja
Classe 33
' Sinal de propaganda
Termo n. 575.800, de 21-1-63
Alcantara Machado Comercio e
Empreendimentos Ltda.
• São Paulo

rarcno n.° 575.809, de 21-1-63
Companhia Antaretica Paaliata
teia Biasileira de Bebidas c Conexos
São Paulo

• 4IGH—CRYla
Industria Brasileira

Classe 8
Discos gravados
Classe 23
Discos
gravados
_
Tê7nto n.° 575.808. de 21-1-63
•Cornflakes S.' A. Benelieladora de
Cereais
São Paulo

• Termo n.° 575.795. dc 21-1-63
S. A. Fiação e Teceiagam Lati alia
São Paulo •
-
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Com ti mát, 3. A.
Benet iciodora de Cereon.
São Bernardo
matiSTRIA WS:Leiga

Classe 41
Farinhas alinle a tics as. fermente- seco em
pó ou granulado, fermento prensado ou
parcialmente desidratado
leveduras,
massas, produtos der:vadaa de frutas,
legumes e do leite, de fabricação e
comércio da requerente

Tênno n.° 575.812, de 21-1-63
Cianavex S. A. — Indústria e CcxnércloSão Paulo

cIMOVEX
Industria Bras il e iz
Classe 8
Abaixa luzes d efamplão, abajours,
acumuladores, actinômetros, amaerômea
tros, amortecedores de rádio e fraqueza.
cia, anemómetros,, aparelhos de tekvfa
são, aparêlhos para iluminação, inclusive os considerados acessórios de vela
calos, aparelros para nadados mecánla
cos, aparelhos aquecedores e rnedidortfa
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aparêlhos cromográficos, aparelhos' de I pés para fotografias, válvulas para rá.-Termo n.° 55818, de 21 - 1 - 63
Termo n.• 575.826; de 21-1-1963
barbear elétricos, aparelhes registrado- dios válvulas de descarga, álvulas de ' Esterêotipia Sul-Atnercana Ltda.
(Prorrogação)
res e medidores de distâncias,' apare- redução, vacuômetros, velas elétricas,
• São Paulo
Emrêsa Riograndense de Mata S.A.
lhos para purificar água, aparêlhos de
válvulas de vácuo e veLtradores
Rio Grande do Sul
sinais lampejantes, aparelhos reguladoSIJL—AMERICANA
Termo
n.°
575.813,
de
21-1-63
-res de gás, aparêlhos de galvanoplastia,
'Induetria Brasileira,
aparêlhos didáticos, aparêlhos cineram Cimovex S. A. — Indústria e Comércio
São Paulo
tográficos, aparelhos automáticos para
Classe 25
acender e regular gás, aparelhos para
'PRORROGAÇÃO
Clichês
separar café, aparêlhos para aquecer
CIMOVEX
—1NDUSTK IA
edifícios, aparelhos para experimentar
.Termo n.9 575.821, de 21-1-1(i63
codRcIo
dínamos, aparêlhos para destruir • inse- Costa Penna & Cia.
tos, aparêlhos náuticos científicos, apa•
Nome Coinercial
Bania
relhos de ótica, aparelhos pulverizadoTermos na. 575.814 e 575.815, de
res, aparélros Para aquecimento de
PRORROGAÇÃO
21-1,63
,
água, aparelhos geradores eletroquimi..... . ..
Gayesca
Decorações
Ltda.
coa, aparêlhos para recepção, reproduSão Paulo
ção de som e sônicos. aparêlhos autoCosta Perna
máticos elétricos de passar, aparelhos
GOYESCA'
para espremer frutas e legumes, apare-Induetria Braeilelra
lhos de alta tensão, aparelhos de proteção contra acidente de operários,
Costa Penna 5. Cia.aparêlhos afiadores , d eferramentas.
Classe 25
aparêlhos distribuidores de sabão e de Estampas, estatuas, estatuetas. escultu1311.0 FLI icCAMA
desincrustantes para instalações sanitá- ras, -cartazes, displais, ,lacas. quadros,
Classe 91
rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos taboletas, imagens, gravuras obras de
Mate
Classe 99
piutura e escultura telas
e instrumentos , usados na engenharia.
Charutos, cigarros, - cigarrilhos, fumas e
••
Termo
n.°
575.827, de 2 / -1-1963
Classe 90 agrimensura geodézia, aparêlhos gaselrapé .
American Maneta S.A. Tintas e Lacas
ficadores, aparelhos de análises, 'apare- Para distinguir: Os seguinte móveis de
São Paulo
Têm° n.° 575.822, - de 21-1 1963
lhos ozonizadores, aparêlhos pasteuri- uso doméstico ou residencial: Armações.
Costa Penna
Cia
zadores, aparelhos reguladores e estabi- prateleiras, balcões, dispensas, conjunBahia
lizadores da pressão e do fluxo de ga- tos de armários e gabinetes para 'copa
cosinha, conjunto de -sala de jantar
ses e líquidos, -aparelhos para salvamento, e para sinalização, aparêlros e dormitórios, sofás, divans, poltronas,
PRORROGAÇÃO
para escafandristas, aparêlhos para lim- cadeiras, cabides, mesinhas, guardapar vidros, aparêlhos -para combater roupas . camas, porta-chapéus, arhnários,
formigas e outras pragas, aparêlhos au- berços, conjuntos para praia e jardins,
tomáticos acionados pela introdução de geladeiras comuns, escrivaninhas, col.
molas, aparélhos- para picar, cortar .ou chõesí travesseiros e acolchoados para
móveis
Classe '1
reduzir comestíveis, aparelhos espargiPara distinguir. Absorventes, acetona. .
dores, aparêlhos e instrumentos de cálTêrmo n.° 575.816, de 21-1-63
ácidos, acatamento e coloração • de ficulo, aparelhos para observações sismiClasse 44
Rádio Record S. A.
bras,
tecidos, couros e celulose; - água a
cas, aparelhos tesmostatos, aparêlhos
São Paulo
Charutos
raz, alcool, albumina, anilinas,. alumen,
para natação, aritonómetr . aspiradoalvaiade. alvejantes Industriais, alumires de pó aerômetros, ace dadores dê-.
Testa° n°575.823, de 211-1963
nio em pó, an3onlaco anti - lnc rustanteS, •
1. M. M. Publicidade Ltda.
"QUERO TV NO INYERNOn
tricos,' alto-falantes, amlificadores eléanti-oíridantea anti-corrosivos, anti- deGuanabara tricos, arnassa-deiras, • antenas, ba tedeitergentes, azotatos,' água acidulada para
amplificadores elétricos, amassadeiraa,
Classe 52
acumuladores, água . oxigenada ara fina
antenas, aatedeiras, balança comum e
industriais, amnia; banhos ara ' galvanielétrica, barômetros, baterias de acurn, programas radiofônicos, de televisão, A GRANDE TACADA
teatrais, cinematográficas, circenses e
zação, benzina, banzai, betumes, bicar- .
'adores, binóculos, 'sirolaa bobinas, bo.
shows musicais
bonato de sódib de otássio; cal virgem, •
binas rle Indução, ax etc, aa-s. fins cura
Classe 32
carvões, carbonatos, catalizadores, celutivos. botões • de caai 3k. . , 1 Z s elétricas
Termo n.° 575.817, de 21-1-63
PrograMas de televisão
lose, chapas ' fotográficas, composições
bombas medidoras, .1 .. 'es, t insolas, baRádio Record S. A.
estintoras de 'incêndios, cloro, corrosi:erlas a'etricas, bu'.-!s :lê MON caixas de
Tenno n.°. 575.824, de 21-1-1963
São Paulo
vos, croinatos, corantes, creosotos; dei'
dessaraa, câmaras laignialsaas e fox,(Prrs)rogação)
corantes; desincrustantes, dissolventes:
gráficas; cafpainhas elêtricat chassis de
A. J. Remias S.A. Indústria do
"QUERO TLVb NO impragow
emulsões fotográficas, enxofre, éter, esrádios, chaves • elétricas, cinema tó g rafos,
Vestuário
maltes, estearatos: fenol, filmes sensibiRio Grande do Sul
cronógrhfos, cronômetros, cambotores
lizados para fotografias, fixadores, Pode, gás, ciclômetros, cristais de rádio,
. Classe 32
dos para freios, formol, fos tatos induscondensadores, cortadeiras para fotogra, . Programas radiofónicos, de televisão,
triais; fluoretos, fundentes para solda;
PRORROGAÇÃO
fias, chaves de alavancas, -.liavas auto:, teatrais, cinematográficas, circenses e
galvanizadores, gelatina para fotografias
táticas, capacitores de bloqueio, capashows musicais
e, pintuaa-, giz, glicerina; hidratos, hidra,
citores eletroliticos, calibradn -es, discos
.2 s K- 1 M
sulfitos; impermeabilizantes, ioduretos;
Termo n.° 575.820, de 21 - 1 - 1963
para telefones, discos ganvasios, ‘ diais,
lacas; massas para pintura, magnésio.:
_ Editorial Bruguera . Ltda.
despertadores, enceradeiras aiêtricas, enmercúrio nitratos, neutralizadores, ni•
Guanabara
genho de assar carne, .esoelhos óticos,
Classe 37
_
trocelulose: • óxidos, oxidantes, óleos paCobertores
esticadores de luvas, espelhos de
ra pintura, óleo de linha a- ; Produtos
para eletricidade. esterilizadores,
ticos para
químicos para' impressão, otassa • induss,
Têm) n.° 575.825, de 21-1-1963
stintores de incêndio, ferros elétricos de
trial, papeis emulsionáveis, para a foto
•
(Prorrogação) soldar, filtros e aparelhor fiitrantes, filA. J. Renner S.A. Indústria do
grafia, papeis 'de turnesol, papeis helio .
tros para óleo, filmes falados, logões,
es Luzido
gráficos e reliocopista, películas sensifogareiros, fusíveis, faróis camo acess6.
Rio C7ande do Sul .
veia, papeis para fotografias e análises'
rios de veículos para sinalização e para
de laboratórios, pigmentos, potassa, p(-»*
Iluminação em geral. filmes revelados.
metálicos para a cornposição .,de tintas.'
PRORROGAÇÃO
/ermas elétricas, fervedores, frigoríficos,
preparações para fotografias, produtos
fotómetros, fios elétricos, .Filtros de inpara niquelar, pratear e cromar, Produ a
terferência. fonógrafos, garra'as técnicas,
tos para diluir tintas, prussito; reativos
geladeiras, globos para lâmpadas, globos
removedores, reveladores; sabão neutra
para lanternas, . globos terrestres para
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes
ensino, gravadores, holofotes incubadosilicatos, soda caustica, soluções quina •
indicadores
de
vácuo,
iustaumentos
res,
cas
de uso industrial, solventes sulfa
Classe 32
de alarme, interruptores Jaapadas inClasses: 23 e: 36
tos; tintas em pó, liquidas, solidas ou
Candescentes, 14inpadas sac anas, lentes, Revistas, livros e publicações em geral
• Titulo
pastosa para madeira, ferro, paredes.
liquidificadores, maçaricos aa rd -soldar,
construções, decorações, couros, tecidos,•
caldear e cortar, máquinas de fazer
fibras, celulose, barcos e veículos, tal-,
"café, mostradores para rádiu, :moinhos
PREÇO
DO
NÚMERCÍDE
ROJE:
Cr$
4,00
co Industrial, thiner; vernizes; zarcão .
de café. transfoisces, tostadeiras, tri•••n•nn

CROM-GUARD
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