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N. 117.212 - recesso e Dispositivo Para soldar Com Auxilio de Uin.
Ralo Portador de Carga Cari
Zelas.
N. 117.213 - Utensílio Para Co:-,
Rio, 2 de maio de 1963
pos Lineares - Preformed Line
N.
111.908
Aperfeiçoamentos
products
Co.
da lei, reconsiderar o despacho que
Decisões do Sr. Ministro
indeferiu o presente pedido, para em ou Relativos a Maetriais ou Cor- N. 117.406 - Aperfeiçoamento em
pos Semi-Condutores Processos de Aparelho Transportador Para Cargas
Bally Schuhfabriken - A. Q. - efeito de conceder a patente.
Produzi-los e Sua Aplicação Em Dis- Pesadas - Heinz Schwenk.
(Chaussures Bally Societe Anonyme
positivos Semi Condutores Mais par- N. 117.422 - Um Processo de VaEXPEDIENTE DA DIVISÃO
de Fabrication) - (Bally's Shoe
ticularmente Ern Dispositivos Tèrmo porizar e Queimar COntroladamente
DE PATENTES
Factories Limited) - Recorrendo da
Elétrico - N V Phillips Gioeilampen- Combustíveis de Hidrocarbonetos Líreconsideração do despacho que defeDia 2 de abril de 1963
fabrieken.
quidos e Uni Combustor Empregado
riu o pedido de registro do titulo de
Esse Fim - Controls Co, Of.
Notificação
N. 111.911 - Elementos de Aque- Para
estabelecimento; Fábrica de Calçados
cimento - George Arthur Skogund América.
Balé. - Termo 284.312 - de MoliUma ver decorrido o prazo de re- e ide/Iara Late Wangate.
N. 117.576 - Acumulador - Genari et Heluey Ltda.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N. 111.923 Cabo Múltiplo para neral Motors Corp.
O Sr. Ministro azarou o seguinte n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez Telecomunicações em Frcqências VoN. 117.579 - Dispositivo de Condespacho:
dias - para eventuais juntadas de gais e F.)n Frequências Vetores - trole Para Sistemas de Dupla PresConheço do recurso, nos termos do recursos - e do mesmo não se tendo Pire111 Societá Pek Adoni.
são - Westinghouse Electric Corp.
N. 111.924 - Produto Para a Imparágrafo único, do art. 50, da Lei valido nenhum interessado, ficam noN. 117.584 - Novo Aparelho Carri.° 4.048, de 29 de dezembro de tificados os requerentes abaixo men- pregnação de Cabos de Alta Tensão regador de Pilhas - Karel Otvrtnik.
N.
do
Tipo
a
°leo
Fluido
e
Cabos
As117.618 - Aperfeiçoamentos em
1961. Nego provimento por entender, cionados a comparecer a este DeporObtidos - Pirelli Societe Per Calibredotres de TermotnetrOs de ecOrdo com o parecer do órgão tomento a fim do efetuarem o paga- sim
Azioni.
WalSala Oy.
técnico, que não ocorre a colidencia mento da taxa final concernente à exN. 111.985 - Acumulador Elétrico N. 117.750 - Aperfeiçoamei tuia
Asa. Antonio Balbino pedição dos respectivos certificados
alegada.
- Ministro da Indústria e Comércio. dentro do , prazo de sessenta dila. - de Chumbo - Accumulatoren Pa- Sôbre ou Relativos a Unidas de MáAkt Negesellischaft.
quina Para Formar Uma Máquina
- Rio, 23 de abril de 1963.
na forma do parágrafo único do artigo brik
N. 112.015 - Aperfelcoa.mentos em de Montagem e Máquinas de MontaRio, 2 de maio de 1963.
134 do Código da Propriedade Indus- Mecanismo de Retração de Cabos gem
Compostas de Tais Unidades trial.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Elétricos - General Electric Co.
N V Philips Gioeilampenfabrieken.
N. 112.018 - Aperfeiçoamento em N. 117.783 - Aperfeiçoamentos em
GERAL
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Arranjos de Espaçador e Suporte de e Relativos a Relata Elétricos e DisDEFERIDOS
Rio, 2 de maio de 1963
1VIancal Axial Para Motores Elétricos posição de Instrumentos - The English Electric Co, Limitea.
Notificaçio
N.° 101.730 - Aparelho Automá- - General EleCtrie Co.
N. 117.791 - Aperfeiçoamentos em
N.
112.018
Aperfeiçoamento
em
tico
Fornecedor
de
Toalhas
Andre
convidado Artefatos de Papel e
Amplificador Com Transistores Pu
Interruptores
de
Circuito
do
Tipo
Papelão Tubespiral Ltda. a compare- Frei.
ra a Localização de Defeitos LM CaVácuo - General Electric Co,
N.° 108.386 - Aperfeiçoamentos
bos ou Similares - Djalma Soares
cer a éste Departamento, a fim de
N.
112.026
Sistema
de
Segutomar conhecimento do pedido de em cm aparelho para o tratamento a rança Contra o Afrearicamento das Marinho.
N. 117.821 - Aperf eiço ame tos
"cancelamento" formulado pelas In- quente de materiais em %lha - DU14. Ligações Por Meio de Peças de União
em Electrodios de Carvão e de Ora- em Gerador de Sinal Para Localizadústrias Gessy Lever na patente de lop Rubber Co Lirnited.
N.° 109.239 - Ciretsito para a Oto Para Fôrma Elétricos - O. ção de Defeitos em Cabos ou Siminúmero 3.101: privilégio de invenlares - Djalma Soares Marinho,
ção para: Um recipiente com corpo supressão dos distúrbioe de siamos& 001iradty.
N. 117.847 - Instalação de Sinade alumínio grafado, com tampa e ração e para a regulageen aueotaktea 14. 112.108 - Aperfelpoamentos em lização Sonora Estereofônica Multium
receptor
de
da
sensibilidade
de
fundo de f011al, revestido externa nu
os Relativos a Dispositivos TerMoelé- plicativa - Radio Corp Of, América.
tricas de Retrigeração - The Geneinternamente com tiras de papel ou Televisão. - Paolo Dequarti.
N. 111.914 Conetores Para Fios
NP 109.643 - Aperfeiçoamento ral Elecotrie Go. Limita&
Métricos - minnesota Mining And.
papelão em w;piral ou cilindricamen14. 112.126 Instalaçáo de Cale- Manufacturing Co.
te, dentro do prazo de sessenta dias. em vedações para isoladores e método de produção das mesmas - Ge- façA0 OM Refrigeração Por Radiação
N. 117.965 - Braço Oscilante PaDIVERSOS
Com Canos Colocados nas Paredes ra Motores de Combustão Interna neral Electric Co.
N.° 110.349 --- Dispositivo corta- dos Anabgentea - Stramax Aktienge- John R. Winter Jr.
Plásticos Ifevea Ltda. - no pedi1sehe,ft,
N. 118.005 - Dispositivo Magnédo de reconsideração do despacho de dor Para chapas metálicas e similaN. 114.519 - Aperfeiçoamentos em otico e Aparelho e Processo de Fazer
Indeferimento no termo 85.586, pri- res - Dionisio Denadai.
Mesmo - The National Casta ReN.° 110.354 - Aperfeiçoamento ou Relativo a Pontes de Radiação gister
vilégio de invenção para - AperfeiCo.
çoamentos em armam para banheiro em dispositivos semi condutores e me- com uma Camada Luminescente N. 118.)0g ,- Instrumento Para e
- Mantenho ti despacho que indefe- todos de fabricação dos mesmos - N V Philips Gloellampenfabrieken.
N. 115.094 - Dispositivo Para For Processo de Medida peio Ar de De•
riu o pedido, em face do laudo técni- General Eletric Co.
necimento de Ar Refrigerado em rivadas da Componente Vertical da
N.° 110.837 - Processo para a Ambientes - Joaquim Hervelha.
00 e de acOrdo com o parecer do DiGravidade Terrestre - Boyd Day
preparação de, óleos de isolamento
Mor da Divisão de Patentes.
Nv 115.240 - Nôvo 'ripo de Supor- Boitnot.
'elétrico - Shell Internationale Rese- te Para Placas de Veículos em Geral
N. 118.017 - Interruptor de CirReconsideração de despacho
1 arch Maatschappii N. V.
Assim Como do Automático Constan- cuito - Westinghouse Electric Corp.
1
N. 111.534 - Aperfeiçoamentos te do Invólucro Cilindro - Nicolas
republicado
N. 123.565 - Conetores Elétricos
R o eo u referentes e transportadores Olah.
- Burndy Corp.
Nicolino Barbalaco Primo - recor- em
Limited • John William
N.
115.355
Protetor
Para
Entra
N. 123.924 - Dispositivo de Segurendo do despacho que indeferiu o
w"
a
Pter.
da de Condutores Eltricos Em Edifí- rança Para Radias e Televisões termo 104.025, privilégio de invenção Fos
N. 111.560 - Aperfeiçoamento em cios - 1VIecilnica Esfera Ltda.
Francisco Furtado.
para Tela para projeções cinematográ- Circuito de Cancelamento de Ruído
N. 115.930 - Aperfeiçoamentos em N. 124.684 - Aperfeiçoamentos em
ficas. - Considerando os novos pare- - General Electric Co.
ou Referentes a Mecanismos de Injetor de Material Termoplástico e
ceres técnicos, emitidos em face das N. 111.598 - Receptor Radioelé- Trails'a ência - The Udylite Rese- no Processo de Inveeão - Steen Kris
arch Corp,
razões do inventor, resolvo, na forma trio° ___ vital Olivier Gassmanu,
tias Frisch.
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- As Repartições Públicas
'deverão rena eler o expediente
destinado a publicar:ao nos • .DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até . às
OINSTCR GERAL
15 horas, exceto os gabados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até as
awkgio sa levoAçÃo
C141-PR
Puon.leaçêa•
• •usmo em, aafeviço
11,30 horas. . FLORIANO GUIMARÃES
FERREIRA
ALVES
MURILO
- As reclamações' partinenles a matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
'casos de erros ou omissães. deaNIÇÃO NI
verão ser formuladas por es•awadlardla
1111'apartarnenta
G•isEar da pottIndlaload•
crito, a Seçan de Redação, .das
&adufa-tal da iVIInIstarIa
Machial& de larepri

- As Aepartiçães Públicas
cingir-se-ão as assinaturas
anuais renco-ada: filé 28 de
fevereiro de cada 'mio e às
iniciadas, em qualqiier época,

EXPEDIENTE

•

as 17 ,:>0 horas, n2 máximo
tte 72 horas apos a saidce dos

órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito. rasuras e emendai.
-Exeetuadas as para o
exterior,. que serão -sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar. em qualquer epoCO, par seis meses ou UM d4t10.
- As ~inanir' as vencidas
pcderão ser suspensa: sem
aviso prévio.
Para facilitar aos «tunantes
a Verificação do prazo de valisuas assinaturas. na
dade

d. Indeastr/a

• liai-amua riga

tnficlneséo

• Comercia

Deportametto de.ltipeanaa Naciena,

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIO%
Capital e Interior:
600,00 Semestre . • Cr$
Semestre . . . Cr$
Cr$
Ano . . . . . Cr$ 1:200,00 Ano
REPARTIOS E PAIIIICIJLAIlri

Capital e Interior:

Ano .

Exierior:
.
Cr$ 1.300,00

parte supericir alo enderêço vão
impressos a -número do talão
de registro, o snês e. o ano em
n
que findará.
A fira de- evitar' solação de

'

pelos

órgãos competentes.

- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação. solicitamos
asem ás interessados preferencialmente cheque ou • vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro 'do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edicães das órgãos oficiais só se
fornecerão aos assimmles que.
-as solicitarem no ato da assi'notara..
- O (adicionaria público federal, paru fazer jus ao des-.

Exterior:

conto- indicado, deverá -provar

lesta condição ^no ato da assinotara. •
AdO
- O e.usio de cada exemplar
continuidade no recebimento &negado dos órgãos Oficiais
dos jornais, devem os ~filan- será, na venda avulsa, acrescites providenciar a respectiva I do de C4-0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.
irinta
mínimo,

N. 124.693 - Mandril Porta Uten-i N 9 108.526 - NEvo Tipo de Chave N. 117.705 - Alberto Maletta siliaa Autocentrant de Precisão - Elétrica Com Vibrador - Adão Goa- satisfaça exigência,
I N. 12'7.226 - Durva lde Oliveira
IVIario Marini Gianfranco Marim e ça ives de Lima.
N 9 110.045 - Nôvo Modêlo de As- Velho Filho - Satisfaça• exigência.
Mary Marini.
N. 205.047 - André Toscai° e RiN 9 127.643 - Um Nôvo Material! Sadelra de Fôrno - Robert G. Wilno Natal Tosello - Satisfaça exiMagnético Sintético - Sigel Ind. &' ton.
N9 144.020 - Nõvo Modêlo de Tor- gência.
Comércio Ltda.
N. 112.882 - Leeford London LIde Bancada - José Aprobato.
no
i
N. 132.048 - Novas_ Disposições N. 111.529 - Novas Disposições rnited -= Satisfaça exigência.
Em Resistências . Paia Soldadores Construtivas em Engraxadeiras -- N. 112.480 - General Rood Corp.
Elétricos - Alvaro Coelho da Sil-. Pietro Abba.
- Satisfaça exigência.
va.
N. 117.517 - Nova Disposição N. 105.824 - Teixeira Martins &
N. 134.668 - Beliche Conversivell Construtiva
•
de Luminosos - Toshio Cia._ - satisfaça exigência.
- Octacilio Mendes Roque,
N. 111.851 - Armour And. Co.
Komazaki.
e
N. 114.044 - Produtos de Leite
- Satisfaça exigência.
DESENHO OU MODELO
Respectivo .I2rocesso The Bordey
N. • 112.782 - Deutsche Gold Und
INDUSTRIAL
DauE
eKIDO
Co.
Silber Scheideanstalv Vmarials RoasN. 111.233 - Dispositivo Para Des.- N. 138.558 - Nova e Original Con- sler - Satisfaça exigência,
lccar Lateralmente Vegetais Coloca- figuração Aplicada a Globos Para N. 112.685 --- Farbenfabriken
dos No Chão - C. \ir • Der lei" NV. Plafoniers - Dominici Iluminação Bayer Aktiengesellscfiaft - SatisfaN ? 109.483 - Nôvo Tipo de Enga- Moderna S.A.
ça exigência.
to Para Barra Porta Ferramenta
N. 112.648 Farbwerke Hoechst
EXIGWCIAS
Aglicola para Acoplar No Levante
Aktiengesellschaft Vorm Meister LuHidráulico do Três Pontos de Trachas & Bruning - Satisfaça exigêntores - Rubens Benedito Andrade. Inducon do Brasil Capacitares SA. cia.
E. 109.448 - Máquina-Com Caixa - Opoente do têrmo 110.165 --- Sa- N. 112.580 -- monsanto Chenical
Vibradora e Em Especial Máquina tisfaça exigência
Co. - Satisfaça exigência.
Para a Indústria de Moagem Para: N. 71.671 - Manilha° Arantes da N. 112.563 - American Cyanamid
Lirrizar e Selecionar Cereais e Pro- Costa - Satisfaça erag,ência,
Co. - Satisfaça exigê
ncia.
dutos Cerea/eiros Dotada Com Uma • 99.345 - The Electric Storage
EXPEDIENTE DA SF•faA0 DE
Caixa Vibradora - Daverio A. G. Battery Co. -, Satisfaça exigência.
N. 115.472 - Processo Para Pré- E - 110 372 -a- Siemens & Halske TRANPERENCIA E LICENÇA
ro de Composições Aktiengesellschaft - Satisf(*t exiaio e El
Dia 2 de abril de 1963
Pesticidas Granulares - Diamond gência.
N. 111.037 - The Electric Storage Transferência e alteração de nome
Alkali Co.
N. 115.357 - Aperfeiçoamentos Battery Co. - Satisfaça exigência.
de titular de processos
Em ou Relativos a Máquinas Para a • N. 111.750 - Hilda Romeo Quin- Augusto C,aldas & Cia. (pede para
Obtenção de Algodão Doce - Fran7, san - Satisfaça exigência.
na patente n.9 2.718 a
•
N. 115.363 - Artigos Elétricos ser anotada
cisco Bernardino da Silva.
de nome). - Anote-es a
N. 111.333 ,- Processo e-Aparelho Good Light Ltda. - Satisfaça eid- alteração
alteração.
para Secar - Union Carbide Corç. gência.
Augusto Calda-s & Cia. (pede -para
115.187 - Aperfeiçoamentos N. 117.322 - Yoshio Kodaina - ser
N.
anotada na patente mod. ind.
a
Produção
de
BeSatisfaça
exigência.
Relativos
92.722 a alteração de nome). wn e
Groves Limited.
Werther Gardini - n.
N. 117.334
bidas Anote-se a alteração de nome.
N. 114.284 - Nova Bolsa Sacola Satisfaça exigência.
Goyana S.A. Indústrias Brasilei- Norbert lago Gaitzsch e Eckhmd N 117.335 - Werther Gardini - ras de Matérias Plásticas (pede para
Satisfaça exigência.
Max Tliccdor Siaugh.
ser
anotada na patente mod. ut.
E. 117.427 - Trol S.A. Ind. e n.9 4.271 a alteração de nomç). , MODELO . DE UTILIDADE
Comércio - Satisfaça exigência.
Anote-se a alteração de nome.
DEFERIDOS
N. 117.518 - Avelino Cotrin Troponwerke Dinklage & C.9 Satisfaça enganem.
(transferência para o seu nome da
N. 101.052 a- Máquina Para Des- E. 117.691 - Moszko Dawid patente
priv. inv. n.9 39.268). cascar Ameadoin - Lawrenee Pear- Szpektor - Satisfaça exigência.
I Anote-se a transferência.
man.

Nelvale 1..imited (pede para ser
anotada na patente priv. inv. nú.
mero 39.270 a alteração de nome,.
- Anote-se a alteração de nome.
Troponwerke anklage & C.9 (trans.
ferência para o seu nome da pa.
tente priv. invenção n.9 42.60(3). Anota-se a transferência.
Labortarápioa Misto' S.A. Indústria Química e Farmacêutica (pede
para ser anotada na patente priv.
invenção-n.9 57.465 a alteração de
nome). - Anote-se a alteração de
nome.
Laborterápica Briatol "S.A, Indústria Química e Farmacêutica (pada
para ser anotada na patente namoro 57.766 a alteração de nome). -Anote-se a alteração de nome.
FMC Corp.- (pede para ser anotada na patente priv. invenção número 80.608 a situação de nome).
- Anote-se a alteração de nome.
Ronsael Uclaf (pede para ser anotada nas patentes mia. invenção têrmo n.9 100.602 -- têrmo n.9 100.823
- tarrno n.9 100.824 a alteração de
nome). ..._ Anotem-se as alterações.
Adolphe Sbrana (transferência para
o seu nome da patente priv. invènção têrmo n.9 98.652). - Anote-se
a transferência.
Cavitron Ultrasonias Inc". (transferência para o seu nome da pai"te priv. Invenção térmo n.9 85.170).
- Anote-se a transferência.
AaaaaTated Elettrfical Industries
Manchester United (transferência
tara o seu nome da patente pila.
Invenção têrmo n•9 105.404). - Anote-se a transferência.
•.
J. Lyons & Oompany Limited
(transferência para o seu nome da
patente praz. invenção térmo número 119.787). -- Anate-se a transferência.
Laboratórios Trevifarma S.A. (transferência para o seu nome da
marca Dynamosina n.9 275.459). Anote-se a transferência.
• Cia. de Cigarros Souza Cruz
(transferência para b seu nome da
marca Kool ri.9 275.534). - Anotese a ,transferência.
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Indústria, de Brinquedos Marte LiQIF Química Intercontinental FarN. 403.795 - Café Zeno - classe
Blemoo Importadora e Exportadora Ltda (pede pana ser anotada nas mitada (transferência paira o seu macêutica Ltda. (junto ao termo nú- 41 - Zeno Trierveller.
marcas Formicida Blemco n.9 152.334 nome da masca Marte - têrmo nú- mero 244.320) - Arquive-se o pedido N. 403.813 - Votopal - classe 23
- Blemco n.9 152.587 as alterações mero 466.107). - Anote-se a t rans- de transferência por falta de cumpri- - S.A. Indústrias Votorantim.
de nome). - Anotem-se as altera- ferência.
N. 403.872 - Movibasa - classe
mento da exigência.
ções.
7 - llovibasa S.A. Mato-Viaturas
Exigências
Imperial
Chemical
Industries
Limited
F. A. Rolla & Cia. (transferência
Agrotécnica e Máquinas Para Indúspara o seu nome das marcas Rolla Inland Steel Products 0.9 (no pedi- (junto a marca 271.675 - Anote-se trias Básicas.
152.866
Rolla
nP
161.552).
n.9
403.877 - Dariublo - classe 1
do de transferência na patente nú- mediante apostila o contrato de explo- - N.
Anotem-se as transferências.
Gyuia Tomás.
49.203). - Satisfaça exigên- ração a favor de Laboratório Ayerst
Fábrica de Fios e Linha Marte mero
N. 403.936 - Juvantil - classe 3
°.imitada já averbado no reg. anterior
S.A. (transferência para o seu nome cia.
- Quimio Produtos Químicas e InCornelio . Pertica Camps S.A. Ia n° 145.752.
da marca Emblemática 11.9 153.481).
S.A.
dustria e Comércio (junto a patente EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E dústria
- Anote-se a transferência.
N. .404.000 - Falf - classe 24 49.598) - Satisfaça exigência.
• Fatal/ilibar & Irmão Ltda. (pede
SEÇÕES REPUBLICADO POR P.A. Lima Ferreira - Para cadarpara ser anotada no título Casa &LisUsinas Siderurgicas de Minas GeTEREM SAIDO COM
ços para calçados apenas sendo os
sa n.9 155.458 a alteração de nome). rais S.A. (no pedido de averbação
INCORREÇÕES
demais artigos da classe 31.
- Anote-se a alteração.
contrato nas patentes na. 52.727
N. 404.072 - Maborim - classe
Amchem Products Inc. (pede pana de
Rio,
2
de
maio
de
1963
31 - Maborin - Materiais de Borraser anotada na marca Weedar mi- - 2.591 - 44.938 - 50.872) - Sacha Ltda. - Na classe 31 (exemplaNotificação
mero 156.207 a alteração de nome). tisfaça exigência.
res de fls. 9 e 11).
- Anote-se a alteração de nome.
Massey Ferguson Services N.V. Uma
vez decorrido o prazo de re404.074 - Oyapock - classe 37
Metallgesellschaft A.G. (transfe- (no pedido de transferência nas paten- curso previsto pelo artigo 14 da Lei - N.Indústria
e Comércio de Roupas
rência para o seu nome da marca
4.048
de
29-12-61
e
mais
Dez
Dias
9
Oyapock Ltda.
11.1111 n.9 104.745), - Anote-se a tes privilégio de invenção n 9 55.346) 11.
para
eventuais
juntadas
de
recurN. 404.103 -- Jazida - classe 6 - Satisfaça exigência.
ranfserência.
sos, e do mesmo não se tendo valido Janda S.A. Importação e Exportação
Rheem Manufaaturing C.9 (trans- Equipesca Equ.pamentos de Pesca nenhum
interessado,
ficam
notificaAuto Peças.
ferência para o seu nome att marca Comércio c Indústria Ltda. (no pedido
os requerentes abaixo mencionaN9 404.122 - Cordoba - classe 16
Rheein. n• 230.193). - Anote-se a de transferência na patente privilégio dos
dos
a
comparecer
a
êste
Departa- Tintas União Ltda.
transferência.
de
invenção
a'
57.443)
Satisfaça
mento,
a
fim
de
efetuarem
o
pagaN. 404.124 -- Tip-Top - classe 21
Ronaldo Adib Jaeob (lransferênmento da taxa final concernente à - Trivellato S.A. Engenharia Ineia para o se unome da marca Anel exigência.
expedição
dos
respectivos
certificados
dústria e Comércio.
G:K.N. Steel Co. Limited (no pen." 235.247). - Anote-Se a transN. 404.134
Pellitonus - classe
ferência.
dido de transferência na patente nú- dentro do prazo de Sessenta Dias na
forma
do parágrafo único do ar- 48 - Dr. José Nevas Cypreste.
Drogada Natal Ltda. (pede para mero 59.098) - Satisfaça exigência.
134
do
Código
da
Propriedade
N. 404.230 - Crisval - classe 39
ser anotada na marca Natal número Owens Illinois Glass Co. (no pedido tigo
- Cirsval S.A. Comercial Agro Ina
251.942 a alteração de' nome). - de averbação de contrato nas patentes Industrial.
Anote-se a alteração de nome,
dustrial. Com exclusão de esteiras e
MARCAS DEFERIDAS
tubos de radiador - classes 34 e 11.
Polovi S.A. Importação e OaMér- na. 60.703 - 60.705) - Satisfaça
exigência.
marcio (pede para ser anotada na
403.903 - Patusko - classe 36
394.082 - Invictor - classe 48 - N.Calçados
oa Polovi tarmo n.9 410.451 a alteCarrocerias Lay Auto Partes Ltda. - N.
Galã Ltda.
Fábrica
Limo'
S.A.
Produtos
Quíde
nome).
Anote-se
a
ração
arte- I (junto e patente n° 61.301) - Satis- micos.
RESTAURAÇÃO DE MARCAS
ração.
.faça exigência.
N. 393.928 - Salvavida Life SaIndústria de Estofados Duran S.A. (junto a patente . n° 62.703 - Satis- vela - classe 41 - B ach-Nut Lhe
N. 462.132 - Nurae - classe 14 (pede para ser anotada nas marcas Oral S.A. Equipamentos Eletricos &seis Inc.
Lab. Levrier Ltda. - Concedo a
Duran tênno ri.'? 411.290 e na frase' faça .exigenei,.
N 9 381.725 - rlangibrinha - clas- restauração.
de propaganda Duran Estoafdo toda
se 42 - Irmãos Scaff Ltda.
N. 461.253 - Du.nga - classe 14
vida têrmo nP 411.035 as alterações
Filtox S.A. (junto a patente termo N 401.307 - .Meiadols 62 - cias- - Lab. Levrier - Concedo a resde nome). - Anotem-se as alta- . 74.210) - Satisfaça exigência.
se 36 Indugema, Indústria Geral tauração.
rações. Castari Indústrias de Óleos Montelima Comércio e Industria de de Malharia Ltda. •
NOME CIVIL DEFERIDO
N9 389.017 - aaagaminho - ciasVegetais (perla para ser anotada nas Materiais Agricolas S.A. (no pedido Rayrnond Norbert Kegel.
N.
de
cancelamento
do
nome
comercial
- Imobiliária Brasicap
marcas Clarim tênn.o n.9 411.741 N. 364.950 - Eacatex - classe 36 I Ltda.403.344
- Imobiliária Braslcap Ltda.
Leda têrmo n.9 411.742 - Leda +ar- Soa. Mantelima Materiais Agricolas
Eucatex S.A. Indústria e Comermo n.9 411.743 as alterações da no- Ltda.) 181.036) - Satisfaça exi- cio.
De acôrdo com o art. 109 n. o 3 do
Código.
. me).
gência.
N.
309.017
Pergaminho
ciasThe Valspar Corp. (transferência Empresa Geriu de Bebidas S.A. - se 44 - Suerdieck S.A. Charutos e INSÍGNIA COMERCIAL DEFERIDA
para o seu nome da marca Tint-AMatic têrmo nP 412.282). - Anote- (junto a marca n° 160.641) - Satis- Cagarrilhos.
N. 403.060 - Bugevai - classe 5 N. 401.862 - Baile dos Heróis faça exigência.
se a transferência.
Cromaçao Eletrônica Bugeval Li-' classe 33 - Rio Gráfica e Editora
Monsanto Chernical C.9 (transfe- F. Conte S.A. IndústrIa e Comér- -mitada.
Ltda. Art. 114 do Código.
rência para o seu nome da marca cio (no pedido de transferência na
N. 403.615 - Emblemática - cios
Acrilan teimo n.9 415.834). - Ano- marc a n9 213.679 - Satisfaça exigênlsd au3.0s8 - Dscabesp.1 - classe
te-se a transferência,
3 - Químico Produtos Químicos Co- se 36 - F. Moschen & Cia. - Artigo 114. Sub.stituindo-se a expressão
Fag Publicidade Ltda. (transferênmercio e sncitistria S.A.
artigo por gênero de negócio,
aia para o seu nome da marca 110akr-'13real (junto a marca n 221.004 - N.
psaisulian
classe
/
latim de Viagens tèrmo n.9 417.193 ) . 1 Satisfaça exigência.
3 - Dr. a. Wander S.A.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
- Anote-se a transferência. i Indústria de Bebidas Cinzano S. A.
N. 403.370 - Seraanaio Elegante
Indústria e Comércio Plasolli S.A.1 (no pedido de averbação de contrato -- classe 32 - Ilka Labarthe.
, N. 394.123 - Pradínia S.A. Ada
(transferência para o seu nome da na marca n • 232.070) - Apresente
N. 403.3S2 - A kesia uos huma- mlnistração e Serviços - Pradina
marca Pissoletro têrmo n.9 417.199). Iiclichê.
nos - classe 32 - ‘va.ray acuara S.A. Adm i nistraçras e Serviços - Anote-se a transferência.
Esso Brasileira de Petróleo S.A., QIF Química Intercontinental Par- de Anneu.a. Considesanao-se radio- Art. 109.
, N. 403.532 - Companhia Califóra
(pede para ser anotado no Sinal de maceutica Ltda. (junto a marca nú- 'tónico o jaugrama reivindicado.
aia de Investimentos - Companhia
N.
40Sa0a
La
Mano.,
.c,asse
Propaganda - Teste por teste
o
mer
Satisfaça
exigenc*a.
243.974) 'Califórnia de Investimentos - Art.
48
mossa
Indústria
e
Comércio
lhor têm° 21.9 417.813 - Cada lata 1 mero
109 n.° 2.
inense S.A.
contém milharem de horas de pes- Jorge Kali, Abras e Nag T h Cal : 1 El Catar
N. 403.918 - Construtora Ker
guisa - térmo n.9 417.815; Pesquisa Abras (junto a marca a9 277.798) - i N. 403.a40. - holsa Nu - classe
- Construtora Ker Ltda. aperfeiçoa o melhor Motor 011 - Satisfaça exigência.
12 - Rilsan Brasileira S.A.
termo n.9 417.816 - A pesquisa faz Minnesota Mining And Manufaturing N. 403.550 - Sicamar - casse 25 Art. 109 n.° 3.
a diferença - termo n.9 417.817 as Co '(junto a marca n 9 175.084) - Sa- - Sicamar Inuústria e Comércio de TITULO DE E.STABELEOIMENTO
alterações de nome. - Anotem-se as .r çexig ê ncia.
Quadros e Desenhos 'rectais Ltda.
DEteEselD0
.,
.
alteraçoes.
N. 403.554 - Pais do oresente Benfica
e
Basso
Ltda.
(no
cedido
Esso Ettasiletra de Petróleo S.A.
classe
32
Antidio
Almeida
JúN. 403.159 - Lavanderia Itá
(pede para ser anotado no sinal de de transferência no têrrno 416.154) - nior.
classe 33 - António de Almeida propaganda Continuamente apertei- Satafaça exigência.
N.
403.591
Ardrox
classe
46
çoado termo n.9 417:819 - Feliz tóda Irmãos Ferraz Ltda. (junto ao termo -.Brent Chemical Products Limited. Art. 117 n.9 1.
, N. 403.478 - Dornicilar Aparêihoa
a vida com o seu carro - termo rril- 417.566) - Satisfaça ex'gênc;a.
403.556 - Transal - classe 5 ,Comésticos - Domicilar Aparêlhos
mero 417.820 a alteração de nome). The Lenaan Tajjass S . A . Confea. - N.
Gladkow
&
Tesser
Ltda.
'Domésticos L
- classe 8 - Ar- Anotem-se as alterações.
403.653 - Enantocort - clas- tigo 117 n. o tda.
1.
• Indústria Paxanaense de Artigos afies de Luxo (junto ao tèrmo 418.767) seN.
3
Lab.
Biopan
Ltda.
N. 403.520 - Edifício Cayenna paia Toucador Ipar Ltda. (transfe- - Satisfaça exigência.403.660 - Ressucitube - clas- I .lasse 33 - Mavic S.A. Engenharia
rência para o seu nome das Toarem Cervejaria Mog ; ana Ltda. (junto ao seN.
10
Johnson
&
Johnson.
Indústria Comércio - Art. 117
Vedette - termo nP 418.358; _ Ve- termo 421.148) - Satisfaça exigência.
403.682 - Fayde - classe 45 0 .0 4.
dette - têrmo nP 418.359). - Ano- Frigorifico Jandiraa.S.A. (junto ao - N.
Fayde
Sociedade
Agrícola
Ltda.
N. 403.551 tem-se as transferências. para In. tèrmo 421.185) - Satisfaça exigência.
Eletrônica N. 403.723 - Neztimar - classe alasse 8 - Abílio Trosil
Fábrica Produtos Lavex
Salgueiro dos san.
28
Representações
de
Plasticos
cinstrias S.A. (Pede Para ser anota - .
Diversos
tos - Art, 117 n.° I com exclusãO
Neztimar Ltda. Com exckisão de es- aras expressões outros locais.
dll nas marcas Alvex - termo n9
Cia.
Ltda.
434.169.;
W.
A.
Simões
Dias
e,
teiras
(classe
34).
434.170; Alves - termo n.(9
N. 403.552 - ExPansion Bielages
classe que
N. 403.783 - Rainbow
Alvex - termo n.9 434.171, as alta- (Junto a marca 241.789) - ArquiveFrançaise E.B.F. - classes 33
raçõesde lime). - Anotem-se 8,9 se o p2clido de transferência por falta 6 - Internaclonal de Máquinas Li- e diat Guy Pierre Berjeaut -- Ara
Imitada.
alteraçõee.
algo 117 rao 1.
Ide cumprimento de exigência.
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• Ng 403.555 - Ourivesaria Ramos
N. 437.834 - Jackson Silva ,- classe 13 - José Ramos da Silva Cumpra a exigência.
- Ait. 117 11. 0 2.
1 N. 437.842 - Pucci 14 Cia. NT. 403.708 - Edifício Santa Filo- Cumpra a exigência.
meia - classe 33 - Os Condomínio:31 ' N. 437.844 - Pucci & Cia. do Editicio Santa Filo:nona Ar- Cumpra a exigência.
tigo 117 n.° 4,
N. 437.841 - Pucci & Cia. T. 403.951 - Flólida - classe 33 cumpra
a exigência - Prossiga-se
Livio Bruni S.A. Cinemas e Coexcluindo - se lençóis de borracha.
mercio - Art. 117 11. 0 1.
N. 437.843 - Pucci & Cia. MARCAS INDEFERIDAS
Cumpra a exigência - Prossiga-se

excluindo-se pestanas ' - classe 8

Maio de 1963

toiw e bolsas de apetrechos envoltó- o registro com averbação de contrano para tripas.
to de explicação a favor de Instituto
N. 437.930 - Ethicon Inc. - Lorenzini S.A. Produtos Terapêuti- '
Prossiga-::e corno indicado pela Se- cos Biológicos.
eão.
N. 562.633 - Cooperativa Vinícola
N. 437.937 - Cia. Johnson & Jo- Caxiense Ltda. - classe 42 - Prorhnson do Brasil Produtos Cirúrgicos rogue-se o registro.
- Prossiga-se excluindo fitas guar- N. 562.632 - Monte de Ouro nições sanefas e manquins.
Fiação e Tecelagem Arthur Bastas
N. 437.950 - Periumaria Jornal S.A. - classe 23 Prorrogue-se o
Ltda. - .Prossiga-se como indicado registro.
pela seção.
N. 578.551 -ABCDa Mulher
N. 437.938 - Cia. Johnson & Jo- - Indústrias Eugyno/ S.A. - clashnson do Brasil Produtos Cirúrgicos se 32 - Prorrogue-se o registro.
- Prossiga-se creras indicado pela N. 578.878 - Vulcánla - R,odolseção.
pho Cavinato - classe 35 - ProrroN. 437.961 - Manha de Oliveira gue-se o registro com exclusão de
- A Prossiga-Se o pedido na cias- cintos, cinturões e suspensórios.
se 33.
N. 578.914 - Castung - 'File BaN. 437.971 - Condoroll Tintas ker Castor 011 Co. - classe 1 S.A. - Prossiga-se como indicado prorrogue-se o -registro considerando
pela 'seçao.
'os artigos não incluídas noutras
MARCAS Iclasses.
PRORROGAÇÃO DE
N. 578.942 - Pluritox - Massa

N. 394.132 - World - classe 31 matéria prima.
Companhia Hurison Distribuidora
N. 437.843 - Pucci & Cia. do Brasil.
Compra a exigência.
N. 437.850 - Confecções Fridlyn
N. 394.994 - Paulistinha - classe 91 - Waidcmiro Nieru.
Ltda. - Cumpra a exigência N. 395.026
Cindufer - classe 5 prossiga-se com os novos exemplaCindufer Comércio e Indústria de res. .
Ferro e Aço Ltda.
- Soc. Imobiliãria CoN. 400.248 - Ituveravense - cias-1 N. 437.829
mercial e Industrial São Francisco
se 6 -- Organização Corne_ciai
Ltda. - Cumpra a exigência.
-veravense S.A.
N, 437.875 - llotte-Bossut N. 400.409 - Alentejo - classe 31 Cumpra
a exigência.
- Cortiças AlentcjO Ltda.
N. 274.391 - Ergovita - Indústria• "lida dos Laboratórios
Raul Leite
437.964 - Carbonar Chermaki
• N. 400.525 - Alemã - classe 8 - &N.
Faimaceutica Engovita Ltda. - ci.regLstro.
S.A' - cl a sse 3 - Prorrogue-se o
Cia.
Ltda.
Cumpra
a
exigênOptica Alemã Ltda.
3 - Prorrogue-se o registro.
N. 400 r 8 - Biblioteca de Admi- cia.
N. 306.548 - Amphosynthyl - N. 578.963 Parisette - Tabanistração Municipal - classe 32 - N.- 438.025 - Forbril Fornecedora Viúva Max Polonovski, Sra. Louts caria Londres S.A. - classe 44 Instituto Brasileiro de Administração Fabril S.A. - Cumpra a exigência. Dreyer Dufer, Jacuqes PolonovskY, Prorrogue-se o registro.
Iba.ell S.A.
Municipal,
N. 417.724 - Ernesto Neugebauer Claude Polonovski e Sra. Maxime N. 579.170 - lbacli
N. 400.238 -- Pronuptla - classe S.A. Indústrias Reunidas - Cumpra tamotte - classe 3 - Prorrogue-se Indústria Brasileira de Aparélhas
Científicos - classe 40 - Prorroguea exigência.
36 - Henri Micmacher.
o registro.
lse o registro.
maurice
madame
N 9 401.561 - Araquarense - clas420.837 - Cristalflex Indústria
N. 397.890
se 16 - Industrial Construtora .Ara- e N.
Comércio de Plásticos Ltda. - Goudal
- Mcensieur Plena Verna- N 579.210
- Prlmogyna - Sebequaren.se Ltda.
A G - classe 3 - Prorrogue-se
a exigência.
deau - classe 3 - Natibatne - ring
N. 401.677 - •Cornmonwealth - Cumpra
o
registro
com
averbação a favor de
N. 420.841 - Mercúrio Ltda. - Prorrogue-se o registro.
classe 21 General Steel Castinga CumpraBerlimed S.A. Produtos Químicos
a
exigência.
N.
454.738
R
G
S
ViniculCorporation.
N. 421.100 - Contábil Confiança tora e Engarrafadora Ouro Fino Li- Farmacêuticos e Biológicos.
N. 401.731 - Adega do Mercado Ltda.
NP 579.221 - Buscopan - C.
- Cumpra as exigências.
mitada - classe 42 - Prorrogue-se
- classe 41 - Bar • e Restaurante
N.
421.631
Amilcar
Reindolff
H.
Boehringer Sohn - classe 3
o
registro
retificando-se
a
data
para
Adega do Mercado Ltda.
Prorrogue-se o registro com
8 - 8 - 950.
N9 401.733 - Bauru Diesel - clas- ruinpra a exigência.
N. 537.656 - Lindner - Francisco averbação de contrato de explose 21 - Bauru Diesel Automóveis e N. 421.643 - Fazenda Itapui S.A.
Agropecuária. Comercial Industrial - Lindner - classe 7 - Prorrogue-se ração a favor, de Boehringer. &
Acessórios Ltda.
o registro.
N. 401.758 - Tecnopeças - clas- Cumpra a exigência.
Companhia.'
N. 562.398 - Mat Incêndio N. 570.171 - Irmãos Venturaccl
5e21 - Tecnopeças Ltda.
N.o 579.544 - Cruzeiro - Dian/V/atincêndio
S.A.
Engenharia
de
InN. 401.810 - 1959 - classe - S.A. Indústria e Comércio - Cumda Lopez & Companhia Limitada
cêndio
classe
31
-Prorrogue-se
Alexandre Alagla.
pra a exigência.
- calsse 46 - Prorrogue-s o o reN 9 401.821 - Frank - classe 56
N. 578.780 - Editora Ipiranga o registro.
gistro.
- Editora Musical Frank Ltda.
S. A . - Cumpra a exigência.
N. 562.399 - Mat IncélidJiN.o 572.913 - Triptorio LaN. 401.881 - Higienizado - clasMatincéndlo
S.A.
Engenharia
de
InN. 357.064 - Cofipla Cia. Fomense 23 - João Cleto de Castro Tor- to Indústria Plástica Prossiga-se cêndio - classe 36 - Prorrogue-se borterápica Bristol S.A. Indústria
Química e Farmacêutica - classe
res.
com os exemplares excluindo-se ima o registro.
N. 401.931 - Klorolatex - classe gens
N. 563.501 - Allergovit IBIA 3 - Prorrogue-se o registro.
de
ambar
ou
chifre.
28 - Nuno Bucno Brandão.
•
NP 574.006 - Scleron - WeleN. 437.871 - Kamerabau Anstalt Instituto Bioquímico Inter AmericaN. 402.027 - Cedro - classe 25 - - Prossiga-se
no S.A. - classe 3 - Prorrogue-se da A. G. - classe 3 - Prorroguecom
exclusão
de
esIndústria 'Comércio e Representações
se o registro.
Cedro Ltda.
N.o 574 124 - Liquore Strega N. 492.044 - Acapulco - classe ,11111.1.•••,•nnnnn•n
Soc. Per: Azioni Strega Alberti
41 - Irmãos Salton Ltda,
Benevento - classe 42 - ProrroN. 402.045 - Acapulco - classe
42 - Irmãos Salton Ltda:
gue-se o registro com averbação
N. 402.046 - Acapulco - classe
de contrato a favor de S, P. A..
43 - Irrnitors Salton Ltda.
••
Strega Alberti Benevento.
N. 402.048 - Tampico - classe
NP 574.261 - Ballet --Marcel
42 - Irmãos Salton Ltda.
Modas Limitada - classe 33 N. 402.084 - classe 36 - Elle
Prorrogue-se o registro menos
Saba.
para assinalar calçados.
N. 402.121 - Nuvoté - classe 36
Regulamento. Código de Icica
N.° 575.391 - Fenton - Win- Indústria e Comércio de Tecelagem em Geral do Dou-Tex Ltda.
e Regimentos Internos doa Conthrop Produts Inc. clas3 3 -N. 402.335 - micanvoods - classelhos Federal • Seccional do
Prorrogue-se registro com averse 4- IMp. Exp. Micavoods Ltda.
Distrito Federal. Caixa de Aasiabação de contrato a favor de The
N. 402.726 - Wheel Paris - clastkocia dos Aa',ogadoe.
Sydney Ross Co. - Prorrogue-se
se 39 - Nelson de Menezes.
o registro.
N. 402.862 - Bronzaço - classe 5
N.° 567.569 - Tungsram
- Comercial de Ferro Aço e FerraDIVULGAÇÃO N. 55Z
Egyssult Izzolampa Es VUlamossamentas Bronzaço Ltda.
g R. T. - classe 8 - ProrrogueFXIG2NCIAS
-

•

ORDEM DOS ADVOGADOS

N. 437.794 - Império dos Pneus

Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 437.795 - Panificação Siqueha
Ltda. -, Cumpra a exigência.

N. 437.798 - Carlos Alberto C,eneviva ---; Cumpra a exigência.
N. 437.814 - Cromopel Com. -e
Ind. de Papel e Papelão Ltda. Cumpra a exigência.
/q . 437.786 - Editora Video Ltda.
- Apresente cliché.

N. 437.817 - Produtos Elétricos
M.E. Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 437.823 - Hohlsen & Cia. Ltda.
Apresente cliché.
N. 437.832 - Mira & Martins Ltda.
- Cumpra a exigência - Prossiga-

se com exclusão de dinamo - classe 6.

Preço Cr$ 35,00
A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agitada 1: Ministério

da Fazenda

Atende-se a pedidos peio Serviço de Reernbólso Postas

se o registro.
N.o 568.481 - Sr Leves Brothers
Port Sunlight Lirnited - classe 3
Prorrogue-se o registro com
contrato de exploração a favor de
S.A. Indústria Irmãos Levar.
N.o 570.253 7- Lipoc.erebrine
Chevretin - Societé Français de
Recherches Biochimiques H. Besson & Cie. - classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.o 576,842 - 20 Mula Tcam
Borax Consolidated Limited classe 1 - Prorrogue-se o registro contrato de exploração a favor de Bonoouim ; ea Ltda.
N.o 576.930 - Follidiene - Recordati Laboratório Farmaeológi-

Quarta-feira ts
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gieo S. P. A. — calme 3 — Pror-

togue-se o registro contrato de
exploração a favor de Instituto
Quimioterápico S.A.
N. o 577.631 — Dalila — Indústria de Produtos Alimentícios Dilis Limitada — classe 41 — Prorrogue-se o registro.
N.° 550.973 — Bandeira — Teixeira Barbosa & Companhia Liraltada — classe 43 — Prorrogue-se
o registro.
N.° 561.231 — Flora — K. Miyamoto & Companhia Limitada —
classe 41 — Prorrogue-se o registro.
N. o 561.397 — Calçados Independência Irmãos Pasqualluc01 — classe 36 — Prorrogue-se o
registro.
NP 562.394 — Mat Incêndio —
Mat Incêndio S.A. Engenharia
de Incêndio — clase 1 — Prorrogue-se o registro.
• N. o 582.395 — Mat Incêndio —
Matinscêndio S.A. Engenhada de
Incêndio — classe 6 — Prorroguese c) registro.
N.° 562.396 — Mat Incêndio —
Matincêndio S.A. Engenharia de
Incêndio — classe 7 — Prorroguese o registro.
N. o 562.397 — Mat Incênclo —
Matincêncio S.A. Engenharia de
IIncêndlo — classe 2 — Prorroguese o registro.

Prorrogação-de expressão de
propaganda:
N.° 558.371 — Diploma de Beleza de Coty — Coty Societé Anonyme — classe 48 — Prorroguese o regiStro.
Retificação de exigência:
Fica sem efeito a exigência fieta ao tèrmo 437.819 marca Caferama de 3. Bueno & Compa2h1a
publicada no boletim do dia 25
de abril de 1963.
RETIFICAÇÕES:
N.o 437.980 — marca S. B. de
Siblim Indústria e Comércio , de
Auto Peças Limitada classe 21 clichê publicado em 25 de janeiro
de 1960 artigos na classe.
NP 437.973 — marca Ferrolack
de Condoroil Tintas S.A. clichê
publicado em 25 de janeiro de 1960
classe 1 artigos na classe.
N. o 437.972 — marca Concretina de Condoroil Tintas S.A. classe 1 clichê publicado em 25 de
janeiro de 1960 artigos na classe.
N. o 437.974 — marca Aluminol
de 'Condoroil Tintas . S.A. classe 1
clichê publica l o eni 25 de janeiro
de 1960 artigos na classe.
N. o 437.976 — marca Tração de
Condoroll Tintas S. A. classe 1
clichê publicado em 25 de janeiro
de 1960 artigos na classe.

Seçãn III)

EDITAL'
O . Diretor Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial
torna pálillco a quem interessar possa, que, dentro do prazo improrrogável de spssenta (60) dias, a partir da
data (Note Edital, ficam convidados
todos os depositantes (ou seus procuradcres) de pedidos de marcas de
indós44-ia e de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda uompreendidos entre os termos de
depósito de número um (1) a duzentos e noventa e nove mil, novecentos
e noventa e nove (299.999), a comparecerem ao Departamento Nacional
da Propriedade Industrial (Seção de
Arquivo de Marcas), a fim de, mediante recibo, retirarem dos respectivos processos, já definitivamente arquivados, os documentos que desejarem.
Findo o referido prazo, os processos pelos quais ninguém se interessou,
serão considerados abandonados e em
conseqüência, retirados ao Arquivo, a
fim de abrirem espaço para a guarda
dos processos novos.
D. N. p. 1., em 15 de abril de
1963. — Clovis Costa Rodrigues —
Diretor Geral.
Publicado em 22 de abril de 1963,
— donde passará a contar o prazo
de sessenta dias.

Maio de

EDITAL
Agente de Propriedade Industrial
Restituição de Fiança

Pela presente publicação faz-se ci.
ência a quem interessam possa, nos
têrrnos e para os efeitos do disposto
no artigo 7.° do Decreto-lei n.° 8.933,
de 26 de janeiro de 1946, que dona
Alaide Pereira Moraes, viúva de Joe.
ge Neves Moraes, matriculado Agente
de Propriedade Industrial, em 7 de
janeiro de 1953, solicitou o cancela.
tnento dessa matrícula e a conseqüente restituição da fiança depositada no
T
eseps80.
osuro Nacional pelo seu falecido
Departamento Nacional da Propriedade Industrial, em 18 de fevereiro
de 1963. — Ase. Clovis Costa Rodrigues — Diretor Geral.
AVISO
O Diretor Geral pede a especial
atenção dos Senhores Agentes de Propriedade Industrial e advogados que
militam junto ao D. N. P. I., no
sentido de ser rigorosamente cumprido o prazo em que devem ser devolvidos os processos que lhes são entregues para vista. Êste prazo é de
48 horas improrrogável, e todo aquele
que desatender a esta determinação
ficará sujeito às conseqüências previstas em lei.

ARQUIVOS
DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES
Repositório de dontrina, decisões adminia4
trativas, pareceres, acórdãos dos tribunais 04
dteiários, legislação, acompanhado de índices
analítico e alfabético. Publicação &nauta'.

Preço: Cr$ 40,00
.

VENDA:
Seção 'de Vendas Av. Rodrigues Alves,
Agencia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
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NOM

4111.111n1111N~1~1.10

MARCAS DEPOSITADAS
~cação ~a da ~o com o art, liad do ~ata da Froçaiedade ladaidolal. Da data da ~aça° ocasapank a
muar a prazo da IN Can para o ~atento do padldo. Durarda deve terao podarão aproe:faiar ama qpidadea ao Depsobanealla
Ziadowl da ~iodada bOOtria/ astucies (lua te ~rena prejudifados com a concorda da micto° requalde
=nom

•••n•••••

•••••

•ffillemenn•=1••n••••n

Termo n° 576.380, de 25-1-1963
caras, colas a frio e colas não inchados
em outras classes, para borracha, para Bendix do Brasil Equiameatos Para
Autoveiculos S. A.
costumes, para marcineiros, para sapaSão Paulo
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correras, pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, em pó, em disco
ET ALPADI/À0
mi pasta para af.ar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
BRAME/11.
para ladrilhos e adesivos para azulejos.
anéis, carretéis para tecelagem e guar•
nições de material plástico para indús,
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, a.;o tria textil, colas usadas nas indústrias
de calçados •
doce, aço para tipos, aço para molas, •
aço "instrumental e rápido, especialmen/Termo n° 576.378, de 25-1-1963
te trabalhados, bronze. aronze de aanSinger — .C,obble, Inc. •
gaaês, bronze em pó, em aio, vhumba
Estados
Unidos da América
em bruto ou 'parcialmente preparados.
cimento metálico, cobalto em bruto ou
Classe 6
parcialmente trabalhado, couraças, esta- Para distinguir: Máquinas e partes das
nho am bruto ou parcialmente traba- mesmas não incluídas nas classes: 7, 10
uhado, ferro, ferro maleável,, lâminas de e 17, inclusive: máquinas de fazer tumetal. latão em fõlhas limallias, magné- fos, máquinas de fazer espuma, máqui7 — 11 — 21 — 31
sio, metais estampados, níquel. ouro. nas para laminação, máquinas para enr- Classes: 1 —
e 39
papel de estanho. platina, poeira de rolar, para cortar, para virar e para
Sinal de Propaganda
Cinco, prata, soldas, tungstênio, zinco emendar luvas, ganchos, escapolas, moc-orrugado e zinco em fOlhas Enates para fios, porta-cones, armações
Termo n° 576 . 382, de 25-1-1963
Classe 28
para "burling'', armações de contra aliAbbott Laboratories
Para d;stinguir: Artefatos de material mentação para máquinas de fazer tufos,
Estados Unidos da América
plástico e de nylon: Recipientes falara. mecanismos de alimentação de fios e licados de material plástico. revest:mentos confeccionados de substancias ani- nhas, aplicadores d elactx de espuma de
mai: • e vegetais: Argolas, açucareiros broracha e de tecidos ou fórros,
armações pára óculos, bules, bandejas, nas de tingir, máquinas de secar, caixa
bastidores, dsemanchadores de baibases para telefones, baldes, bacias, hol..
Classe 32
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos nhas ou ourelas, facas, laminas praa Para distinguir: jornais, revistas e pupara ferramentas e utensílios cruzetas. cortar, motores elétricos, engrenagens blicações em geral, albuns, programas
caixas para acondicionamento de ali- eletro-mecânicas, restostatos ou contro- radiofônicos e de televisão, peças teamentos, caixas de material plastico para les para motores elétricos, transformatrais e cinematográficas
dores e máquinas elétricas
baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cesti• Termo n' 576.383, de 25-1-1963
Termo no 576.379, de 25-1-1963
nhas, capas para álbuns e para livros,
E. 1: Da Pont de Memours And
Singer — Cobble, Inc.
cálices, cestos, castiçais para vaias,
Company
Estados
Unidos
da
América
caixas para 'guarda de obietos, casaiEstados Unidos da América
chos, codores para chá, descanna para
pratos. copos e copinhos de plástico
paar sorvetes, caixinhas de piá a.co
para sorvetes, colherinhas. pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, forCilasse 1
minhas de plástico para sorvetes, discos
Para distinguir: Preparado quimico ,para
de mesa, estojos, estojos aara óculos.
uso na indústria como acabamento texClasse 8
embalagens de material plástico. embatil, com características de repelência ao
lagens de material plástico para sorve- Para distinguir: Instrumentos de precióleo, água e às manchas
tes. estojos para objetos, espumas de são, instrumentos científicos, aparêlhos
enfeites
para
automónylon, esteiras,
Térmo n' 576:384, de 25-1-1963
de uso comum, instrumentos e aparahos
veis, massas anti-ruidos, eacoadores de didáticos, moldes de toda 'a espécie, acesThe Wellcome Foundation Limited
pratos, funis, formas para :Ioces, fitas sórios de aparelhos elétricos( inclusive
Inglaterra
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos válvulas de rádio, lâmpadas, interruptopara bolsas, facas, guarnições, gamaições para chupetas e mamadeiras, guar- res, fias, tomadas, ventoinhas ou se
nições para porta-blocos, g iraiçôes pradores elétricos, unidades de embreapara liquidificadores e para batedeiras gem elétricas,. secadores elétricos, apaClasse 3
de frutas e legumes, guarnições de ma- relhamento elétrico de comutação, uni"qserial plástico para utensilias e objetos, dades elétricas de comutação, dispositi- Para distinguir: Um reagente p
nóstico da gravidez
guarnições para bolsas, garfos galerias vos perceptores de bordo de obra, conpara cortinas, jarros, laminados plás- troles eletrônicos, transmissroes elétricos,
Terrao n° 576.385, de 25-1-1963
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas, reostatos ou controles para motores eléReaxall
Drug And Chemical Company
tricos
(chaves),
caixas
d
eligação
(chaorinóis. prendedores de roupas, paxadoEstados Unidos da América
•res para móveis, pires, pratos, palitei.. ves) caixas ara terminais uo bornes, cai• ros. pás de cosinha, pedras pomes arti- xas terminais, transformadores, reostatos
ficiais. porta-pão, pulseiras para relóTèrmo n° 576.381, de 25-1-1963
gios, protetores para documentos. pu...
International Latex Corporation
xadores de- água para uso doméstico,
Estados Unidos da América
porta-copos, porta-fiqueis, porta-noras,
.00.10aairases
porta-documentos. placas, rebites, rodinhas. recipientes, suportes, suportes para
POTTtlin
(asasse 28
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
Para distinguir: Recipientes e fechos ou
tubos para ampolas, tubos para serintampas para • os mesmos, fatos de maClasse 3
gas, travessas, tipos de material piástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilha- Para distinguir: Antisséticos e prepara- terial termoplástico ou de resinas sintéticas
.
•
dos contendo iodo.
mes para. acondicionamento, vasos, xi..
Termo ri° 576.371, de 25-1-1963
Metalaadrão — Cia. Metaliirgica
Padrão
São Paulo

TeiMo n9 576.386, de 25-1-1963
Ingersoll-Rand Company
Estados Unidos da América

RAD
Classe ;a
Para 'distinguir: Ferramentas rotativas
pneumáticas, especialmente brocas e' má,
quinas. de roaquear
Têrmo n° 576.387. de 25-1-1963
Parke, Davis 5 C,ompany
Estados Unidos da América

PALAFLOR
Classe 3
Para distinguir: Um preparado aarmaceutico supletivo, compreendendo uma
combinação de vitaminas, minerais e
fluoreto
Termo n" 576.388, de 25-1-1963
The Wellcome Foundation Limited
In st !aterra

ABBOTTEMPO

COBBLE

ZEPEL

FREPUERIN

EIVICC#

S

OLU F E N

Classe 3
Para distinguir: Preparado farmacauta
co para uso como analgésico
Termo n° 576.359, de 25-1-1963
Someg, Sociedade Mercantil de Máquinas Guanabara Limitadda
Estado da Guanabara

SONIEG
Classe 6
Para distinguir: Caldeiras distribuidoras
de betume, vassouras para construção
moderna, espalhadores de pedra britado, tratores-cavadores, para construção
de estradas de rodagem
III/211•n••

Termo.n° 576.390. de 25-1-1963
Comissária Salto Grande Limitada —
Corretagem de Imóveis
Paraná

untissária Salto Grande
Classe 33
Titulo
Termo n° 576.391, de 25-1-1963
Irpãos Bernardelli Limitada *
Paraná

urralheria Arapongas
Classes: 11 -- 1 o

Titulo
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Têrmo r • 576.392, de 25-1-1963
Refinaria Salineira Limitada
Comércio, Indústria e Navegação
Rio Grande do Sul
5

•15E
.,_ NI_ .

Termo n° 576.402, de 254-1963
'Indústria São Judas Tadeu Limitada
Minas Gerais
R
'

1-n-düstrii' 13riii1dii
Classe 41
Para distinguir: Crême de arroz e crême de milho
Termo n° 576.393, de 25-1-1963
•
Ewaleo Cordeiro
Paraná
,

--EIKOR

fl A

Brasileira

Têrmos as. 576.394 à 576.398, de
25..1.-1963
Editõra Vozes Limitada
Estado do Rio de Janeire

Folhinha do Sagrado
:Coração de Jesus
Classe 17
Para distinguir: Folhinhas, etc.
Classe 25
Para distinguir: Folhinhas, etc.
Classe 32
Para distinguir: Folhinhas, etc,.
Classe 38
Para distinguir: Folhinhas, etc
Classe 50

Termo n° 576.403, de 25-1-1963
Oito Mariano dos Reis e Márcio
Arthur Prosdociml Quites
Minas Gerais

Termo n° 576.409. de 25-1-1963
Moacyr EsequieI Pupo
São Paulo

REVISTA SUL AmERT0ARA

. Classe 32

Artigos da classe
Termo n° 576.404, de 25-1-1963
Oito Mariano dos Reis e Márcio
.Arthur Prosdoclmi Quites
Minas Gerais
xr-v 1 STA ANAIUBB lcA TIA
DE KELA CU: 8 l'OBLICAS
Liasse
Artigos da classe
Termo n° 576.405, de 25-1-1963
Oito Mariano dos Reis e Márcio
Arthur Prosdocimi Quites
Minas Gerais

C p brein
IndústUrasileirsC

Classe .41
Para distinguir: Café em grão, cru, torrado e mbido
Termo n° 576.400, de 25-1-1963
SimõesSimões
Cia.
Bahia

ecy

REVISTA LATINO

AMERICANA DE
RELAÇÕES PeoLICA:

Termo n° 576.405. de 25-1-1963
Oito AIariano dos Reis e Márcio
Arthur Prosdocimi Quites
Minas Gerais
l'SVISTA DE RELA.CDES .
'1.1BLIC1 S DAS —1
AMÉRICAS

indústria Brasileira

Classe 41
Para distinguir: Café em grão cru, ton.
• rado e moído
Te:mo n° 576.401; de 25-1-1963
Companhia de Algodào e óleos Finos.
Indüstria e Comércio
- Ceará
-

Classe 32
Artigos da classe
Termo n° 576.407, de 25-1-19t3
Oito Mariano dos Reis e Márcio
Arthur Prosdocitni Quites
Minas Gerais

V U 4.1 A R

Ctna.
I. o...

bmstietra
•

~MB

Classe 46
Artigos da classe

'SÉCULO VINTE".
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns Impressos, cartazes, catálogos. ¡ornais nacionais e estrangeiros, publicações impressas. revistas. Propaganch, em rádio.
televisão, ;ornais, programas radiofônicos: peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Termo n° 576.410, de 25-1-1963
Magena, Materiais Gerais Nacional
Limitada
São Paulo

MAGENA"
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: — Os seguintes materiais para construções e decorações
Produtos de base asláltico material
Isolante contra Frio e calor tilolos.
p-nclutos para tornar Impermeabilizai:ires
as arnamassas de cimente e cal hidráulica. tubos para concreto, argila, areia
pedregulho. gesso. estuque chapas isolantes placas para pavimentação te-

lhas. estacas, cal telas de metal perto
Classe 32
Artigos da classe

á
me. "-ta

Classe.32
Sinal de Propaganda

Tiemo a° 576.412, de 25-1-1963
Pedro Falei
Estad oda Guanabara
- PRORROGAÇÃO,

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral

Para distinguir: Folhinhas, etc.

Termo n° 576.399, de 25-1-1963
Simões & Cia.
Bahia

"OURINHENSE"

Classe 46
Artigos da cias.%

DE RELAÇUS 1,15DLICA3

fíci6tiia Bragleti
Classe 1
Para distinguir: Tintas e vernizes

Termo n° 576.408, de 254-1963
Cia •Ourinhense de Armazene Gerais
São Paulo
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construções, postes de concreto. ctmen
to. peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas 4e
metal madeiras para construções,-nolei.
rar para portas vigamentos e caititus,

caixilhos, tacos, parguetes. venezianas
janelas batentes, colunas, balaustres
Licirilhos, azulejos, mosaicos. maniIiias
for-os, lambris, frisos portas, ao.rttses•
i grades, esquadrias, calhas, tubos de
ventilação. luvas de junção chapas
vara cobe rturas, corrimão, estruturas

metálicas, grades ou teias de arame
para 'urros ou armações para
construções
Têrmo n° 576.411, de 25 - 1 - 10"

Moacyr Esequiel Pupo
São Paulo

Classe 43
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiszar água
de beleza, água lactai, água de lavanda,
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada, liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosatéticà para Cl
cabelo, pestanas, cillos e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins.
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pilulas.
cremes para barbear, cremes dental.
eraencias. extratos. Pistolas de perfum•.s,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
esciwas para dentes, cabelo, roupas,
cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana, cilios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampbs para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções. líquidos dentifricios, em pasta, em
sabão, em acme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulação, permanente,
i:xas para unhas. laqué, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfisares, petróleo ara uso de toucador.
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados. e com p6 de arroz. pentes,
Domadas perfumadas para o embeleza*
mento da cutia. pon-pons, pó de
arroz
Termo 11 9 576.413, de 25-1-1963
Sociedade Brasileira de Móveis Limitada
São Paulo
" SOCIEDADE BRASIT.EIRII
DE MoVEIS LTDA.
,•1• n•nn•••••••n••nn•••n••n•••••n••n..~....n

Nome Comercial
Termo re 576.414, de 254-1963
Sociedade Brasileira de Móveis Ltda.
São Paulo
BRASILEIRA

[industria Bra sita iro*:
_ATIVIDADES INDUSTRIAIS

E COMERCIAI!'
Clases 32
Almanaques, anúncios, agendas, boletins. boletins impressos. crónicas, folhetos jornais. peças teatrais, peças
cinematográficas, programas de televisão. Programas radiotón.cos e.
programas circenses
revistas

Classe 40
Para distinguir: Móveis de aço. vidro
metal em geral: Armários., bancos, bar
fês: caixas para rádios caixas pais
rádios-vitrolas, caixas para televisarei
caixas toca-discos. camas camiseirat
colchões, camiseiras, carteiras escola
res. criadas mudos e cristaleiras, divana
estufamentos e almofadas. guarda-ctS
saro'.
r,tda (Tinida. guarda-roupai
guarda tpoltronas, prateleiras
sapateiras, travesseiros, sofás, sofás
camas.toilletes mesas

'1548 Uvarta-teira

Termo n9 576.415, de 25-14963
Norte America Imobiliaria Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 576.420, de 25-1-1963
Laboratórios Lepetit S. A.
Prorrogação
São Paulo

Termo n° 576.424, de 25-1-1963
Cia. Farmacêutica Organon do Brasil
S. A.
Sa•orrogação
São Paulo

PRORROGAÇÃO
NORTE
AMERICA
IMOB I LIARIA
LIMITADA.

Classe 33
Titulo

ILFIX

PRORROGACAO

Termo n9 576.421, de 25-1-1963
Laboratórios Lepetit S. A.
Prorrogação
São Paulo

OURE VER

PRORROGAÇÃO

IND. BRASILEIRA
Classe 30
Para distinguir: Armações de guarda
Class el
chuvas, armações de guarda soes, bar- Para distinguir Um produto guirnico aubatanas para guarda chuvas, cabos de
xiliar para indústria txtil
chapeos de sol, capas de algodão para
Termo n° 576.422, de 25-1-1963
chapéus de sol, e de seda, castões de
madreperol apara bengalas, de marfim Cia. Farmacêutica Organon do Brasil
S. A.
para guarda chuvas, de osso, de metal
Prorrogação
comum e de tartaruga, gar ços para
São Paulo
guarda chuvas, guarda chuvas, guarda
sois, partes de grauda chuvas, guarnições para bengalas e para guarda chuPRORROGAÇÃO'
vas. ponteiros para bengalas de metal
comum para guarda chuvas de metal
,„
comum e para bengalsa e guarda chuvas de chifre, partes de guarda chuIndust ria Brasileira.
vas, capas de seda para guarda chuvas
e sombrinhas, varetas e virolas de guarClasse 3
da chuvas
Para distinguir: Um produto farmacêutico indicado no tratamento da lactaTermo n 9 576.417, de 254-1963
ção insuficiente
Durever S. A. Indústria Meta lurgica
São Paulo
Termo ri° 576.423, de 25-1-1963
Classe 11
Cia. Farmacêutica Organon do Brasil
Pana tistinguir: Armações paia tapetes.
S. A.
armações para quarador -para doce de
Prorrogação
netais, para lavadouro de metais, paSão Paulo
ra toldos comuns, bndeiras de metal para condieiros, bandeiras de metal coPRORROGgiN't
nauns, bases de metal, braçadeiras de
natal, braços metálicos para gaz, braços d aparada cabides, braços de suporte metálicos, ferramentas .perfurantes
(comum),. pratos' metálicos, e puxadol
Industria BraS"-ile-ira
res metálicos .
Têrmo n° 576 .418, de 254-1963
Classe 3
Durever S. A. Indústria Metalurgica Para distinguir: Um produto farmacêuSão Paulo
tico indicado no tratamento de certos
Classe 16
distarbios provenientes da insuficiência
Para distinguir: Tubos conclua
supra-renal
Tarmo n° 576.419, de 25-1-1963 Termo n9 576.426, de 25-1-1963
Romeu S ilveira, Indüstrias Associadas
Lboratórios Lepetit S. A.
Limitada
&to Paulo
Ceará
Prorrogação

PRORROGAÇÃ1

Termo n9 576.431, de 25-1-1963
Comércio e Representações Ludwig
Limitada
Estado da Guanabara
Classe 3
Para distinguir: Substâncias de origem
animal vegetal ou mineral em bruto ou
parcialmente preparadas e não incluidas
em outras classes

Casse 42
distinguir; Aguara~e

Comercio e Representações

UDWIG LTDA,
Nome Comercial

Termo n° 576.425, de 5-1-1963
Termo n° 576.432, de 25-1-1963
Cia. Farmacêutica Organon do Brasil Bom-Lar Comercia e Indüstria Limitada
—
S. A.
Estado da Guanabara
Prorrogação
BUA LA R
São Paulo

PRORROGAÇÃO

t1S 1' RIA BRAS I LE-1 R A
Classe 50
•
Artigos da classe
Termo n° 576.433, de 25-1-1963
Monteiro
Siqueira Limitada
Pernambuco

PERN4MBUCAMN
••

•

INDUSTRIA BRAS I LE IRA
Classe 8
Para distinguir: Balança em geral
• Classe 3
Para distinguir: Substancias e preparações químicas, usadas na agricultura, na
horticultura, na veterinária e para fins
sanitários

Termo n° 576.434, de 25-14963
José Francisco Pereira
Pernambuco

Termo a° 576.427, de 25-1-1963
Laboratorios Keto-Wemaco Limitada
São Paulo

INDUSTR IA BRASILE (RA
Classe 42
Para distinguir: Aguardente de cana

GLIBESEIS-100

Termo n° 576.435„ de 25-1-1963
Arcas d eBrinquedos Gurilandia Lida
Pernambuco

Classe a
Para distinguir: Preparado farmacêutico
Termo n° 576.428, d e25-1-1963
Indústria e Comércio Santa Fé Ltda,
São Paulo
•
INDUSTRIA E COMERC O
SA NTA.* FEr LTDA;
Nome

Comercial

Termo n° 576.429, de 25 - 1 - 1963
Finolar, Industrial e Importadora Ltda.
Estado da Guanabara

LEDOPON
Classe 1
Para distinguir: Um produto quimico
auxiliar para a indústria têxtil, de couros e cortume, igualmente, penetrante,
amaciante. irmanem e imbihenta

Ludwig
Classe 50
_.
artigos da classe

'AMOFINA

ADRESON

• Termo n° 576.430, de 25-1-1963
Comércio e Representações Ludwig
Limitada
Estado da Guanabara

Industrie' Brasileire.

Classe 1
Para distinguir: Um produto químico
auxiliar para a indústria têxtil, especialmente para aumentar a solidez aos
tratamentos humidos de fingimentos em
geral

Termo n° 576.416, de 25-1-1963
Durever S. A. Indústria Metalurgica
São Paulo

Para
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TIS EST RE LAS

ARCAS DE ba

fJ)0

IrÚ UR I UM IA LTDA:
Nome

Comercia'.

Termo n° 576.436, de 25-1-1963
Mercantil Barreto Limitada
Pernambuco

veruffr 1L BA RRETO—LTDÃ:
Nome Comercial •
Tarmo n° 576.437, de 25-1-1963
Sociedade Agricol ae Melhoramentos
do São Francisco Limitada
Pernambuco

FRNIsie IS(X)
I PlIkiST RI A BRAsiLE IRA

Classe 50
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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Termo n° 576.438, de 25-1-1963
Marcenaria e Carpintaria Vaiada°
São Paulo
Limitada
Estado da Guanabara
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Termo n° 576 .451, de 25-1-1963
Termo n° 576.4'34, de 25-1-190
Chupe Comércio, Indústria de Material Ponto Alto Empreendimentos Limitada
Estado da Guanabara
Elétrico de Pernambuco Limitada
Pernambuco
ALTO-

CIMEPE Comércio Indústria PONTO,
. de Material Elétrico
Em—preendimentos Ltda.
de Pernambuco Ltda.
Nome Comercial
Classe 40
Artigos da classe

Nome Comercial

Temi on° 576.439, de 25-1-1963
Bquitrama — Equipamentos, Tratõres
t Máquinas Limitada
Estado da Guanabara

Termo ng 576.445, de 25-1-1963
Companhia de Melhoramentos Rurais
De Tejucupapo
Pernambuco
. ...-

EQUITRAMA
Classe 6
Para distinguir: Máquinas industriais e
suas partes integrantes
Térmo n° 576.440, de 25-1-1963
Equitrama
Equipamentos, Trat6res
e Máquinas Limitada
Estado da Guanabara
Classe 7
Para distinguir: Máquinas agrícolas,
tratores, equipamentos e suas partes
Integrantes

Terra ou' 576.452, de 25-1-1963
Ponto Alto Empreendimentos Limitada
Estado da Guanabara

1

Nome Comercial

376.437, de 25-1-1963
Maranhao Industrial S. A.
Maranha

ut glitozow

g

Inditairia Brasileira •
Classe 41

Para elieUaguir: Farinhas
Termo a* 576.458, de 25-1-1963
Casa Editora Vecchi Limitada
Estado da Guanabara

0W:ta -441ta

Companhia de Meaaranwbo.

Retrais de Topc~

Termo

'

(fa
*4(44b
,„.144

Classe 33
Insígnia

Nkx'

Têrmo
576.153, de 25-1-1963
Maranha °Industrial S. A.
Maranhão

Têrrno n' 576.446, de 25-1-1963
Manoel Alves de Moura es Imito

Pernambuco

JabitacaS

Maranhão
Industrial

ttadikatria Braaaleira""'Ao

Classe 41
Para distinguir: Café em grão, torrado
Termo n° 576.441, d e25-1-1963
Elquitrama — Equipamentos, Tratores e moído, colorau, fubá, farelo*e xerem
e Máquinas Limitada
Termo n° 576.447, de 25-1-1963
V.stado da Guanabara
Importadora e Exportadora Gerva
Limitada
Estado da Guanabara

Classe 32

_d

Para distinguir: Um perlédico
Termo ng 576.459, de 25-1-1963
Casa Editora Vacai Limitada
Estado da Guanabara

Nome Comercial

Rèvt;itinha Semanal

Termo n° 576.454, de 25-1-1963
Maranhão Industrial S. A.
Maranhão

Classe 32
Para distinguir: Um periódico
Termo n° 576.460, de 25-1-1963

Industrial S. A.. Indústria de Esmo
tuna Metálicas

CERVA

Indústria Brasileiro

INDÜSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
J ara distinguir: Farinhas, rações, biscolots, bolachas e massas

-Classe 1
Artigos da classe

Nome t..:oràrciat

Tenrio n° 576.442, de 254-1963
Jean Louis Mout
Estado do Rio de janeiro

Estado da Guanabara

Termo n° 576448, de 254-1963
Importadora e Exportadora Gerva
'
Limitada
Estado da Guanabara

•

Termo n° 576.455, de 25-1-1963
Maranhão Industrial S. A.
Maranhão
Classe 41

IMPORTADORA E EXPORTADOR'

INDUSTAL S. A. - Industrie.
de Estruturas Metálicas
Nome Comerei-ai
Ternio n° 576.461, de 25-1-1963
Industrial 5. A., Indústria de Estruturas Metálicas
Estado da Guanabara

SERVA ITU,
Nome Comercial

indústria Brasileira
Termo n° 576.449, de 25-1-1963
torna strta '.6rasgega,
;arpintaria e Marcenaria Cerne Ltda.
Binado da Guanabara
I ara dtatinguir: Farinhas, rações, biselude 5
colots, bolachas e massas
Para distinguir: Metais abo trabalhados
ou parcialmente trabalhado*, mandos nas
•
Termo n° 576.456, de 25-1-1963
lodeatrias
Maranhão Industrial S. A.
Maranhao
Termo
ug 576.462. de 25-1-1963
ris'aks"
Industrial 5, A., Indústria de /Letrastria BraaJúra
taras 1Vietilbeas

JEAN

4
'ara diatinguir: Madeiras em bruto ou
parcialmente preparadas

Classes li — 8 — 33
Titulo

Termo n° 576.450, de 25-1-1963
Wihna Beckera
.
Minas Gereis

Estado da Guanabara
Classe 11
Para distinguir: Ferramentas minaria,

Cleilie

Tern' on° 576.443, de 25-1-1963
Mecánica do Nordeste S. A.
Pernambuco

Mecânica
do Nordeste S/A.
Nome Comercial

,',

.

•

Indústria Brasileira
Classe 6
• •
Para distinnuir: Macaco elevador da
veículos

Classe 41
Para distinguir; Farinhas

ferragens,cutelaria • pequenos artigos
de metal comum, da indústria e comercio -da requerente, a saber: Tarrachat
e machos para fazer rosca, braçadeiras,
artigos de metal para jaulas, portas,
escadas e cortinados, &fiadores, aldravas, alavancas, alicates, amotolias,
¡ancinhos, anéis para chaves, chaveiros,
'tachas, argolas, armações de toldo..
rebites, arruelas, atiçadores azeiti aros,
teiras, lâminas e navalhas de barbear,
brocas, buris, bainhas, baldes, bacias,
balmázios, bicos, ilinfoes e passas de
atacadores para snisettos, bisnagas, por-

i Cai hOrh(t!Ptall. batam pulada," MI"
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ane para cabides • prateleiras, canivetes, chanfradores, cortadores, cravadores. cunhos, cabides, cabos, caçarolas.
cadeados, caldeirões, canos e tubos
cantoneiras, alças, pegadores, puxadores.
cintas para caixotes, coadores, colhe.
reg, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.cacadores, debruns, dedais, enxós, ascariadores, elos, enxadas, escumadeiras,
espátulas, esticadores, expremedores,
facas, facões, ferramentas cortantes.
perfurantes, desbastantes e alisantes,
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos.
fivelas, fôrmas para bolos e para calçados, funis, ganchos, granainhos, abridores de latas, jarras, logos de chaves
de parafusos, lâminas e !Olhas de serra,
limas. lampiões, latas para comestiveis
e para lixo, charneiras e dobradiças
machadinhas, martelo, pequenas molas.
ferragess para peças de mobiliária.
'cinzéis, escarnadores, punhais pás, panelas, parafusos, pinos e contra pinos.
rastelos, rodinhas. roletas, sacarrolhas.
•serrotes, ferragens para malas, tenazes e
tesouras
Termo n9 576.463, de 25-1-1963
Industrial S. A., Indústria de Estruturas Metálicas
- "-Estado da Guanabara

peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
Ceras, tailleurs, toucas e vestidos

Class e5
Para distinguir: Metais não trabalhados
ou parcialmente trabalhados usados nas
indústrias
Têrmo r' 576.464, de 25-1-1963
Industrial S. A., Indústria de Estruturas Metálicas
Estado da Guanabara
Class e5
Par adistinguir: Ferramentas de tala
espécie, (exceto quando partes de máquinas), ferramentas e cutelaria em geral, pequenos artigos de qualquer metal quando não de outras classes
Termo n9 576.465, de 25-1-1963
— Cabeleireiros Limitada
Estado da Guanabara

a

Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Fixador, laquê, shapoo,
cremes para cabelo, creme para péle,
óleo capilar, hene, óleo para fiene, óleo
suave
Termo na 576.467, de 28-1.1963
Aparado Basilio da Silva
São Paulo
•
h 1 THEODORA

,f Ind. Brasileirà

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blua
Mies. boinas, botas, babadouros, casa.
cos. coletes, caras, abales, cac.hecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
'corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.,
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpea
fraldas, galochas, gravatas, gorros, facaretas, luvas, ligas, lenços, leques,
mant6s, melas, mail/ots, mantas, man.
&ião, malhas, paletós, paias, pautamo.

Termo na 576.479, de 28-1-1963
Metalúrgica Campos Ltda.
_ São Paulo

CAMPOS

Termo n. 576.470, de 28..1-1963
ind. Brasileira
"Peganéé
Organização Imobiliária
Classe 5
Lim:tada
Aço em bruto, aço preparado. aço
São Paulo
doce,' aço para tipos, aço para moias,
aça instrumental e rápido, especialmente trabalhados, bronze, bronze de .nauganes, bronze em pó, em fio, vhauino
em bruto ou parcialmente preparados,
cimento Metálico, cobalto em bruto ou
parcialmente trabalhado, couraças, estaIND. BRASILEIRA
nho em bruto ou parcialmente -trabauhado. ferro, ferro maleável, lâminas de
metal. latão em fõlhas limalhas. magnésio, metais estampados, niquei, ouro,
Classe 50
papal de estanho. platina, poeira de
Impressos e mgeral
zinco, prata, soldas, tungstênio, zinco
corrugado e zinco em Rilhas
Termo n.9 576 .471, de 28-1-1963
Bar e Café Pacata — Deva Ltda.
Termo n.9 576.480, de-28..1-1963
São Paulo
Padaria e Confeitaria Montagua Ltda.
São Paulo

in

-ÊGAN

PUENTA DEVA
IIND. BRASILEIRA
"Miei~•~.~..1.11"

a'~-eNara'
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Classe 41
Pães, bolos, biscoitos, roscas, sanduiches, empadas, pastéis, tortas e café
Termo na 576.475, de 28-1-1963
José Coronato
São Paulo

MORTAGUA
Cria. Brasileira.
Classe 41
Lanches de mortadela, presunto, queijo,
salame, salsicha, e café em líquido
Tãrmo na 576.481, de 28-1-1963
Tecidos Nemr Ltda.
•
São Paala

NEMEt
end. Brasileira

Termo na 576.486, de 28-1-1963
Enock Sampaio da Cunha
São Paulo
•

IERCADINRO

DOS SAUTOSI
Classe 36
Titulo
Termo na 576.487, de 28-1-1963
Adriano Augusto Fernanda*
São Paulo

ESCRITORIO
COMERCIAL
LUZO BUSILEIRO.

S.Bernardo do
Campo—E.S.Paulo
Classe 33
Título
Têrmo n.° 576.488, de 28.í..13-63
Adriano Augusto Fernandes
São Paulo
•

ESCRITOBIO
COMERCIAL
( LUSO BRASILEIRO
S.Caetano do Sull
Est. de S.Paolo
Classe 33
Titulo
Termo n. 576.489, de 28-1..1963
Confeitaria Turiaçá Ltda.
São Paulo

Classe 23
Tecidos em geral, tecidos para confec.
• TURIAÇ17
ções em geral, para tapeçarias e para
Classe 4 9
s.
Bilhares, baralhos, dominós, damas, artigos de cara e mesa: algodão, alpa. Classe 41
fazendas e tecidos de lã em peças, Juta.
snookers e tômbolas
ca, cânhamo, cetim, caroá, casimiras. Pães, bolos, bolachas, doces e massa
alimentícias
Termo n.° 576.476, de 28-1-1963
Iersey1 linho, nylon. paco-paco, perca.
Pinturas Denizo Ltda.
tina, rami, raion, seda natural, tecidos
Temo
n.9
576.490,
de 28-1-1963
São Paulo
,plásticos tecidos impermeáveis e teciOdil Galrão de França
.
dos de pano couro e veludos
São Paulo
J.DENIZO
Ind. Brasileir,
Termo n.° 576.482, de 28.1-1963
Classe 50
Indaiá
Máquinas e Veículos Ltda.
•
IndreansE
ileirit'
São Paulo
Pinturas era placas e paiéis
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
IRMA
Termo n.9 576 .477, de 28.-1-1963
crianças
Padaria e Coenfeitaria R:vieira Ltda.
End. Brasileir
São Paulo
Classe 50
Terra° n.° 576 . 491, de 28-1-1963
Impressos
Bar e Lanches Jumana Ltda.
=EIRA.
nd.. Brasileirb
Termo n.° 576.483, de 28-1-1963
Bar e Café Pirilo Ltda.
MURA
Classe 50
São Paulo
ia.pressos
Ind.. Brasileira
EUPOPEII

:nd. Brasileira

Termo n.9 576.478, de 28-1-1963

Indústria e Comércio de Móveis Dialepa

Limitada
São Pauto

- DIARLEPA,
Ind. Brasileirt

Casse 41
Sanduiches e refeições ligeiras
Térmo na 576.492, de 28-1-196 !
Classe 41
"Tour-Inter" — Passagens e Turista
Lanches de mortadela, presunto, sala.
Sociedade Anónimo
me, queiáo, pernil e café em líquido
São Paulo

PIRILO

baia.

Brasileira

Classe 40
Termo n.9 576.484, de 28-1-1963
Armários, assentos, balcões, bufets,
TOUR—INTER.
Bar e Restaurante Mococa Ltda.
banquetas, bancos. camas, cadeiras,
São Paulo
PASSAGENS
creado-mudos, cristaleiras, colchões de
TURI SMO SZA
mola, conjuntos de copa e cosinha,
MOÇOci
cadeiras giratórias, dispensas. dormiEnd. Brasii.elre
Nome Comercial
tórios, etagers, escrivaninhas, estantes,
guarda-roupas, guarda-comida. galerias,
'Termo n.9 576.493, de 28-1-1963
Classe 50
mesas, móveis para jardim mesinhas,
"Tour-Inter" — Passagens e Turisms
Impressos
móveis para ha% móveis estofadoes,
• Sociedade Anônimo
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras,
Termo na 576.485, de 28-1.1963
Sla
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas "Stor" Sociedade Técnica de Obras e
TODR—INTER
de jantar, poltronas, berços, colchões,
Rodovias Ltda.
• Ind. Braeileira
caixas e mósaels para aparelhos radioSão Paulo
•
fónicos, maiviis para terraço, sofás- caST,OR
mas, estrados de camas, aco'choados,
Classe 50
end. Brasileiri
porta-vasos, divisas, ah,tofadas. traO timbre da sociedade a ser aplica&
vesseiros, cômodas e discotecas de
Classe 50
em papé:s de correspondência e
madeirai
lá?, nressoa •
contabilidade a

s
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Termo n.° 576.494, de 28.1-1963
LÁ. Marítima Eurobrás
Agente e
Comissária Sociedade Anônima
São Paulo

EUROBRICS
Ind. Brasileir.
Classe 50
O timbre da sociedade a ser aplicado
em papéis de correspondência e
contabilidade
Tármo n.9 576.495, de 28-1-1963
Agente e
S.A. Marítima Eurobrás
Comissária
São Paulo

SJA MABITIMA
EUROBRÃS—AGENTE
E CO1ISS1RLL
Nome Comercial •
Termo n.° 576.496, de 28-1-1963
Efigénia Martins
São Paulo
XENIA

Ind. Brasileirp
Classe 30
Artigos da classe
Termo n.° • 576.497,' de 28-1-1963
Laboratório Técnico Dentex Ltda.
São Paulo

DENTEX
Ind. Brasileira
Classe 10
Artigos da classa
Tãrmo n.° 576.498, de 28-1-1963
Mocapar — Comércio e Representações
de Peças para Veículos Ltda.
São Paulo

MOCAPAR
'End. Brasileira
Classe 7
Adubadeiras. semeadeiras, aolhedeiras e
tratores agrícolas
Termo n.° 576.999, de 28.1-1963
•
Executivos Ltda.
Szio Paulo

1JECUTIVES

Ind. Brasileiwa
Classe 50
Artigos da classe

.DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
tiaas, levatorios em forma de secretária.
lavatorios de madeiras, mesas de latão,
móveis comuns para escritório, mobilias
de fibra, móveis de ferro para jardim,
mesas, mesinhas para crianças, mobilias,
pedestais, poltronas, porta-diclonarios,
prateleiras, secretarias domésticas e.
sofá-camas
Tãrmo n.° 576.503, de 28-1-1963
Farmácia Drogatnello Ltda,
Rio Grande do Sul

Termo n.° 576.509, d; 28-1-1963
Lanches Nova Capital Ltda.
São Paulo

Termo n.9 576.513, de 78.1.1963
Produtos Alimentícios Onlymel Ltda.
São Paulo

LANCEES

Ind. Brasileira

NOVA CAPITAL
Classe 41
Titulo
Termo n.° 576.510, de 28-1-1963
Bela Vista Cereais Ltda.
Minas Gerais

BELA. VISTA
(nd, Brasileira

le0OAMELLO

Xnd. Brasileira
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo n.° 576.504, de 28-1-1963
Ba re Café Orleans Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impressos
Termos as. 576.511, 576.519 e
576.541, de 28.1-1963
B. S. K. Comércio e Indústria Ltda.
São Paidrs

Ind. Brasileirt.
•
Classe 1
Álcool, água raz, água oxigenada, alai_
corrissivos quím:cos, dissolventes, glicerina para aplicação inaustrial, glicerina, magnésio, potassa, materiais corantes e descorantes, potassa, preparados químicos para tirar manchas, preparados químicos para pintura e foto..
graf;a, sais químicos usados nas indústrias, solventes, tintas preparadas para
- vulcanizar e vernizes quirnicos
Classe 8
Para distinguir. Ventiladores, exaustores, aquecedores aspiradores, condensadores, comutadure% aparêlhos para solda elétrica, bateria selétricas, rádio-receptores, válvulas, para-raios, transformadores, lâmpa,las., lanternas, pilhas elétricas. aparelhos rara alta e baixa tensão; isoladores. entenas. campainhas, fusíveis, chaves de alavancas, chaves autoniaticas, refletores, bobinas, isoladores de correntes elétricas, reatores para
luz, interruptores, resistências, termôme:
troa relógios, aparélhos de comunicaçõi-s internas. aniperórnetros, voitimetros. velocímetros, contadores de rotaçav, medidores de pressão, barômetros,
medidores de rósi as. medidores de Intervalos, micrómetros. nIveis de água.
aneis ,de calibrar, calibradores, anemómetros, indicadores de níveis, aparelhas
para medição, vaIvulas de redução, maçaricos, extintores de incêndio, sereias
de alarme, antógrafos, miras de qualquer graduação, acumuladores, mostradores, reatores, dials, termômetros, bobinas, radiadores, cabos condutores eléa
tricas, geradores tuagnetos, distribuição
(distribuidores
corrente elétrica)

ORLEANS
!Ind. Brasileira
Classe 42
Aguardente, aperitivos, biter, brandi,
cervejas; vinho . e whisúi
Têrrno n.° 576.505, de 28-1-1963
Venita Trigo Vicente
São Paulo
FRISO

ind. Brasileira
Classe 6
Medidas para linotipos
Termo n.° 576.506, de 28-1-1963
Bar e Café Real Mada Ltda.
São Paulo

REAL MADRID
Xilde Brasileira
Classe •41
Café liquido, croquete, coalhada,
mortatdela, pizzas e tortas
Tãrmo ra° 576.597, de 28-1-1963
Bar e Café 13 Ltda.
São Paulo

Termo n.° 576.500, de 78-1-1963
Polidora de Metas Nova Aliança
São Paulo

Classe
Para distinguir: Aguardente,. aniz, apeInd. Brasriirb.
ritivos; bagaceira, batidas, brandy, bater: cachaça, cervejas, cidra, conhaque:
Classe 46
extrato de malte fermentado; 4ernet; geArtigos da classe
Classe 3
nebra, gengibirra; gin, gingar; kirech.
kummel: licores; marasquinhos; acatar; Substãncias quimicas, produtos e pre-.
Térrno n.9 576.501, de 28-1-1963
piperment. ponches; rum; sucos de fru- parados para serem usados nas medici.
Indústri ade Móveis jaes Ltda.
tas com álcool: vinhos. vodka. whisky na ou farmácia, acetona, água destilada,
São Paulo
Para distinguir: Aguardente, aniz, ape- álcoois medicinais, benzoatos, bicaborritivos; bagaceira, batidas, brandy, ba- natos de sód:o, calmantes, cloretos, coJACS
lírios, emplastros, fortificantes gliceriIndústria brasileira ter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque: na,
iodo, laxantes. leite de magnésia,
extrato de malte fermentado; 'erma geClasse 40
nebra, gengibirra; gin, gingar; kirech. liminada purgativa, magnésia fluída,
Para distinguir: Artnarios para livros, kummel; licores; marasquinhos; :lactar; narcóticos, óxidos, papaina. fosfatos,
sal amargo, terpína, podo, solutos,
aaradores, armarias, balcões ara venda. piperrnent, ponches; rum; sucos de frutafetás gomados, vaselina boricada
biombos de junco, bancos escolares, ber- tas com álcool; vinhos, vodka, 'whisky
e vacinas ços, banquinhos de latão, bastidores de
Termo n.9 576.508. de 28-1-1963
madeira, berços de ferro ,berços de maTermo n.° 576.512. de 281-1963
deira, berços de metal, biombos. cabides Panificadora Cidade Patriarca Ltda.
Truzzi
Industrial Taxai Ltda,
São Paulo
de pó para roupa, camas de latão, caSão Paulo a
deiras de plano, cadeiras, cadeiras de
TRUZZ1
banho, cadeiras-cama, camas, canapés
CIMADE PATRIARCA
Ind. Brasileirtk
catres de ferro, comodas (movei), conClasse 23
traventos ( biombos ), conversadeiras,
Tecidos em peças em geral; Algodão,
descalços de ferro para guarda chuvas,
Classe 41
divans, escabelos de latão, estantes para Cães, bolachas, biscoitos, caramelos, cânhamo, linho, juta rami, caroã, paco.
fonografos, gabinetes de tele(ones, guar- chocolates, confeitos, doces de leite ei paco. seda natural e raion tecidos plásticos e tecidos impermeáveis
da-comidas, guarda-roupas, guarda-vesdoces de frutas em conserva
NOVA

-IjogrA
11,

1
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ONLYME.1'
Classe 41
mel
Termo a.' 576.514. de 28-1-1963
Sociedade "Moneyax" de Intercâmbio
Comercial Ltda,
São Paulo

MONETAX
ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 576.515, de 28-1 1963
Sociedade Lord de Rema sentações
Limitada
São Paula

LOBD
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
é

Termo n.° 576.516, de 28-1-1961
Materia.s de Construção Alvas
Mil Ltda.
São Paulo

ALVAS — MIL
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 576.517, de 28..1-1963
Indústria de Engrenagens de Precisão
,Cebran" Ltda.
• '" São Paula
QEBORAN

"Ind. Brasileirt
Classe 21
Engrenagens
4

Vamo na 576.518, de 28-1-1963
Móveis Tubulares Imefl Ltda.
São Paulo

IMEFT
J.nd. Brasileira
Classe 40
Armários, assentos, balcões, bufei&
banquetas, bancos, camas, cadeiras,
creado-mudos, cristaleiras, colchões de
mola, conjuntos de copa e cosinba,
cadeiras giratórias, dispensas. dormitórios, étagers, escrivaninhas, estantes,
guarda-roupas, guarda-cornida. galerias,
mesas, móveis para jardim mesinhas.
móveis para hall, móveis estofadoes.
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras,
safas, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar. poltronas, berços. colchões,
caixas e móveis para aparelhos radio.
tônicos, móveis para terraço, sofás- camas, estrados d.. camas, acolchoados.
porta-vasos, divans. almofadas, travesseiros, cômodas e discotecas de
madeiras
Termo n.° 576.520, de 28.1-1963
Auto Planto Nelmar L.da.
Sau P.,uln

REMAR
Ind. Brazileira
Classe 50
Impressos
Tèrmo n.° 576.521, de 28-1-1963
Litografia Alvorada Ltda.
São Paula'

AIJORADA

tna. zrasileira
Classe 25
Desenhos de litografia

1552 Quarta-feira
Termo n.° 576.522,, de 28-1-1963
Francisco Feno)? Bonina
Rio Grande do Sul

BONILLA
ind. Brasileira

DIÁRIO OFICIAL (Seçã.o III),
• Termo n.° 5'76.525, de 28-1-1963
para destruir Insetos, hervas e plantas
Padaria e Confeitaria Nova Vasp Ltda. daninhas, venenos. contra e vermina,
São Paulo
venenos para insetos e visgo&
contra lagartas

NOVA VASP
Ind. Brasileira

Classe 21
Freio de segurança

Classe 50
Impressos

Tèrmo n.° 576.523, de 28-1-1963
Mercearia e Laticínios Lactaluza Ltda.
São Paulo

Termo n.° 576.526, de 28-1-1963
Bar e Restaurante Suez Ltda,
São Paulo

LACTALUZA
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
termo n.° 576.524, de 28-1-1963
Fratelli Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
São Paulo

FRATELL1
Ina. Brasileira

SUEZ
Ind. Brasileira

!Ulla
Ind. 13rasi1eira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 576.532, de 28-1-1963
Bar e Mercearia Pérola Ltda.
São Paul,

Termo n.° 576.527, de 28-l-1963
Cia. Guarulhos de Vidro Pitano
São Paulo

Classe 50
Impressos

momos-

Termo n.' 576:536, de 28-1-1963
A. Girardi
São Paula

Termo a.° 576.531; de 78-1-1963
Comercia te Importadora hamar Ltda.
São Paulo

Classe 41
Picaentõe se beringelas radicadas, batatas fritas, maionezas, rizotos, lasa.
nha-s, macarronadas, feijoada, arroz de
braga, arroz, feijão, bife a milaneza,
bife a cavalo. bife a portuguesa,
ravioli, gnocchi e churrascos

Classe 25
Para distinguir: Artefatos de material
C 14_ GTIGUA.08
plástico e de nylon: Recipientes fabri..
DE .V11)110
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias aniNome Comercial
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
Termo n.° 576.528, de 28 - .1963
armações para • óculos, bules, bandejas,
Confecções Abbud Ltda.
bases para telefones, baldes, bacias, boi
São Paula
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios cruzetas
caixas para acondicionamento de aliANTILOPE
mentos, caixas de material a lástico para
Ind.,Brasileira
baterias, coadores, copos, cinecas, colheres, conchas, cestas para pão cestiClasse 36
nhas, capas para álbuns e para livros. Para distinguir: Aventais, blusas. blu.
cálices, cestos, castiçais nua velas. sões, boinas, botas, babadouros, casacaixas para guarda de objetos, carta- cos, coletes, capas, chales, cachecols,
chos, codores para chá, descanso para calçados, chapéus, cintas, combinações,
pratos, copos e copinhos de plástico corpinhos, calças. calções, camisas„ caIIIP paar sorvetes, caixinhas de plástico misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
para sorvetes, colherinha 9. p,st&-ias ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
garfinhos de plástico para sorvetes, f
cueiros, casacão, domines, echarpes,
minhas de plástico para sorvetes. discos fraldas, galochas, gravatas, gorros, jade mesa, estojos, estojos owa óculos, gutas, luvas, ligas, lenços, leques,
embalagens de material plás Pico, emba- mantes, meias, maillots, mantas, man.
lagens de material plástico para sorve- drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
tes. estojos paraobjetos, espumas de peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
nylon, esteiras, e'nfeites para automó- polainas, pijamas, punhos, robe de
idos, escoadores de chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
veis, massas anii-ru
pratos, funis, formas para doces, fitas
Vens, tailleurs, toucas e vestidos
Isolantes, filmes, fios de cetulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarniTértno n.° 576.529, de 28-1-1963
ções para chupetas e mamadeiras, guarCia. Guarulhos de Vidro Plano
nições para porta-blocos, guarnições
São Paulo
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de maInd. Brasileira
teria! plástico para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
, Classe 50
para cortinas, jarros, laminadas plásImpressos
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
Termo
n.°
576.530,
de 28.-1-1963
orinóis, prendedores -de roupas, puxadoOtavio Ferreira da Silva
res para móveis, pires, pratos, paliteiSão Paulo
ros, pás de cosinha, pedras pomes artificiais, porta-pão, pulseiras para 'relóGAUATOX
gios, protetores para documentos, puInd. Brasilèira
xadores de água para uso doméstico.
porta-copos, porta-fiqueis, porta -notas,
porta-documentos. placas, rebites, rodi..
Classe 2
nhas, recipientes, suportes, suportes para Substâncias e preparações quimias
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas, asadas na agricultura, à saber: adubos.
tubos para ampolas, tubos para serin- adubos artificiais para o solo. álcali:3
gas, travessas, tipos de material piás- para fins agricolas, bactericidas, ceras
tico, sacolas, sacos, saquinlan. vasilha- para enxertos. danamide de cálcio
mes para acondicionamento, vasos,
como adubo para o solo. ciefumadores,
caras, colas a frio e colas não incluídos desinfetantes usados na agricultura e
para
borracha,
para
em outras classes,
na horticultura, escórias básicas para
cortucnes, para marcineiros, para sapa- adubos, essências para exterminar aniteiros. para vidros, Pasta 'adesiva para
e plantas daninhas, extratos de
correias, pasta e pedras para afiar, inala
quassia para fins horticolas, fertilizan• esmeril em pedra, em pó, em clis
em pasta para afiar, moer e desgastar, tes para o solo, formicida,. guano, insetdfugos, massas para enxertos, pastilhas
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos, para destruir insetos, preparações para
anéis, carretéis para tecelagem e guar- preservar o solo, preparações para desnições de material plástico para indús. truir insetos, hervas e plantas danitria textil, colas usadas nas Indústrias nhas, sais para fins agrícolas. sais para
Mas borticolas, substâncias quimicas
de calçados
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IMOLA
Ind. Brasileira

Termo n.9 576.533, de 28-L1963
Farmácia Drogazima Ltda
São Paulo

• DROWTmA
'Ind. Brasileira
Classe 3
Produtos farmacêuticos em Geral
Termo n.° 576 . 534, de 28-1.1963
Nações Unidas Automóveis Ltda. .
São Paulo

laçàs 'UNIDAS

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 576.535. de 23-1-1963
Fornecedora de Materiais para
Construções Arepedral Ltda.
São Paulo

AREPEDRAL
Ind. Brasileira
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 presnoldadas, estuque, emulsão de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas. estruturas metálicas para constru.
ções, lamelas de metal, ladrilhos, Iam.
bris, luvas de junção, lages lageocas,
material isolante contra frio e calor,
manilhas, massas para revestimentos de
paredes, madeiras para constrimões, mosaicos, produtos de base asfáltico. pro.
dutos para totrnar imparmeabilizantes
a sargamassas de cimearo e cal hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos
bnpermezantes r. Jos ou sob outras formas para revestimentos e outros
usos nas construções, persianas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tefsas e paredes, papel para forrar casas, massas
anti-ruidos para uso nas construções,
parquetes, portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de cor.!.
creto. telhas, tacos, tubos da ventilação.
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
vitrõs, venezianas

INBOSTRIA BRASILEIRA__

Classe 1
Cola para tacos
Termo n.° 576.534" de 28-1.1963
Organização "Politnerc- de
Reprcspentações Ltda.
São Paulo

FOLIMERC
Ind. Brasileira'
Classe 50
Impressos
Termo n.9 576.538, de 28-1-1963
Bar e Lanches Flor do Garandiril Ltda.
São Paulo

FLOR DO
CARANDIRU
Ind. Brasileira
Classe 41
Lanches de mortadela, presun.o, queijo.
salame, churrascos e salsichas
Termo n.° 576.539, de 28-1.1963
"Seloc" Serviços de Locações
Ltda, SC
São Paulo

SELOO
Ind. Braeileirà
Classe 50
Impressos .
Termo n.° 576.540. de 28.1..1963
"Adogmar" Indústria e Coruerck, de
Plásticos Ltda.
São Paulo

ADOOMAB
Ind. Brandleira
Classe 28.
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes 'abricadoz de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiro*,
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios crusetas.
caiias para acondidonamento de ali.
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, aoIheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais par% velas.
caixas para guarda de objetos, cartuchos, codores para chá, descanso para
pratos. copos e copinhos de plástico
paar sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos 'de plástico para sorvetes, for.minhas de plástico para sorvetes, discos,
de mesa, estojos, estojos tiara óculos.
embalagens de material plástico, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para autamóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, quarta.

•
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ções para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes. guarnições de ma..
teria] plástico para utensilios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos. galerias
para cortinas. jarros, laminados palaticos, lancheiras, mantegueiraa, malas,
orinóis, prendedores de roupas, puxado- res para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes arti.
lidais, porta-pão, pulseiras para relia.gios, protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-niqueis, porta.notas.
porta-documentos. placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas travessas, tipos de material piás,tico, sacolas, sacos. saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xla
caras, colas a frio e colas não incluidos
em outras classes, para borracha, para
cornastes, para marcineiros, para sapa.
micos, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar.
esmeril em pedra, em pó. em disco.
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis. carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para Inastria textil, colas usadas nas indústrias
de calçados
Terno n.• 576.542, de 78-1-1963
"Incaplas" Indústria de Artefatos e
Calçados Plálticos Ltda.
São Paulo

INCALPLL3
, Ind. -Brasileira
Classe 36
Calçados
Tèrmo n.' 576.543, de 28.1-1963
Indústria de Doces Umuaeasna Ltda.
São Pe.uio

UMUARAMA
Ind. Brasileira
Classe 41
Balas, doces de coco, doces da f'dassaLdoces de leite, doces de ~and, mi,t'Oces
e abóbora, marla mole, beléia, oca de
batata doce, doce de laranja e doce
de goiaba
—
Urano na 576.544, de 28-1-1963Studio "Finarte" Lrcla .•
São Paulo

FINARTE Ind. Brasileira
Classe 25
Fotografias

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Tannos na. 576.548 e 576.549, de
,• 28.1.1963
'Indústrias Gessy Levet 'a's • A •
São Paulo

S 8 I
J
Inch-latria Brasileira
Classe 48 •
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Alrniscar, acua
de beleza, água fadai, água de lavanda,
água de colónia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amônia 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, era
lentilhas, em frociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dentai,
depilatórios, desodorantes, dissolventea
eaaanclas. extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escravas para dentes, cabelo, roupaa
tílias e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
n cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia. 'de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfumes, loções, liquido. dentifrícios, em pasta, em
taba°, em creme, em elixir e em pia
liquidas para ondulação, permanente.
lixas para unhas, leque, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfil.
ases, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, on-pons
depilatórios, desodoranteas, dissolventes,
para pó de arroz, papéis perfumados,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia, pon-pons. pá ma
carminados, e cem pó de arroz, pentes,
arroz
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira. água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
ilxIvia, lã de aço. pomadas para calçados. palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras. vidros, _metais
e objetos, panos para polir e para um.
peza, panos de esmeril e material abra.
uivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáccos,
velas e -velas a base de estearina,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza
ararmos ns. 576.550 e 576.551, de
28-1-1963
Indústrias Gessy Levar S A.
São Paulo

3 E Q 1J I
Indústria Brasileira

Tèrmo n. 576.546, de 28..1..1963
• Classe 16
Sociedade Farmacèutica Cidval Ltda.
Guanabara
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira. água aanitária, cera para soalhos,
PRORROGAÇÃO
detergentes, esponja de aço, [Moro),
lixivia; lã de aço, pomadas para calEABORATOPm ERNESTO SOUZA
çados, palha de aço, peeparados para
polir e limpar madeiras, vidros, melais
Classe 33
e objetos. -panos para polir e para Una
Titulo de Estabelecimento
peza, panos de esmeril e-material abraTèrmo n. 576.547. de 23-i-la53
sivo empregado na limpeza de metais e
Atatilpho Alves de Souza
objeto*. sabões em geral e saponáceoa.
Guanabara
velas a base de altearias.
vela4

Casse 37
Im p ressos cm beral

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: _Almiscara água
fie beleza, água facial, água de lavanda
água de colônia, arminhos, água de
quina. água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada, liquida, em pó.
•

em pedras,' para banho, larilhantlnas,
bandolinas, batons, cosméticos para a
cabelo, pestanas, cilicia •e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas. em tabtetes, em
lentilhas, em trociscos e em pilulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes. dissofverites,
essencias. extratos, estojos de perfumess,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz. esmaltes para unhas.
escávas para dentes, cabelo, emipas,
cílios e unhas, fixadores para o tabelo,
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfumes,
ções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
taba°, em creme, em elixir e em pó,
limados para ondulação, • permanente,
lixas para unhas, laque, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, ots-pona
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embelezaMento da cutia. pon-pana, pó de
arroz
ramos na. 576.552 e 576.553, de
28-1-1963
Indústrias Gessy Levar S.A.
Saio Paulo
LESS 1

Indústria Bragileiro
Classe 16
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos.
lixívia, lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados p,-na
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e pa-a limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas e velas a base de estearina,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Alraiscar, ig
de beleza, água facial, água de lavanda
água de colônia,. arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada, liquida, em pó,
cai pedras. para banho, brilhantinas
bandolinas, batons. cosméticos para o
cabelo, peatanas, cibos e bigodes.
crayous, cremes para a pele. carns'n3,
cheiros em pastilhas, eco tab.etcs,
lentilhas, em trociscos e em .pilulas.
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes
essanciam extraeos, estojos de perfumes
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escamas para dentes., cabelo, roupas,
aios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, afilo& e bigode', fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
tie toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções, líquidos dentifrícios, em pasta, ern
sabão, em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laque, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentem perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados
carminados, e com pó de arroz. pentes
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia, pon-pons, p6 de arroz
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Têrmos as. 576.554 e 576.555, de
28.1-1963
Indústrias Gessy Levar S.A.
São Paulo

JESI
Indústria Brasileira
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava'eira. água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fóstotos,
lixívia, là de aço, pomadas para calçados, palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, rabões em geral e saponáceos.
velas e velas a base de estearina,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza
Clame 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Anuiscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada, liquida, em pó.
em pedras. para banho, brilhantinas,
bandolinas, batona, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, calmam,
cheiros era pastilhas, em tabletes ena
lentilhas, em trociscos e CD pilubs,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
assinalas. extratos, estojos de perfumes,
crvme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz; esmaltes para unhas,
escóvas para dentes, cabelo, roupas,
cilicia e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana. alhos e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfumes, loções, líquidos de:ui/ridos, em pasta, em
sabão, em mine. em elixir c em Pó.
líquidos para ondulação, penrnanente.
lixas para unhas, bique, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhaa, on-pons
para es de arroz, papéis perfumados,
carminados, e coca pó de arroz, pente-a,
pomadas perfumadas para o embelezaacato da cutts, pon-pana. pó de
arroz
Tarmos as. 576.556 e 576.557, de
28-1.1963
Indústrias Gessy i:ever S. A,
São Paulo

J E ,3 S E
indústria Brasileira"
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos.
lixIvia, lã de aço, pomadas para cal.
çadoe, palha de aço. preparados para
polir e /impar madeiras, vidros, metais
e objetoa, panos para polir e para lampeira panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral c sapundeeos.
vela. e velas a base de estearina.
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador
perfumarias em geral: Almiscar. água
de beleza. água facial, água de lavanda,
água de colônia, arminhos, agua de

4

ar,
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quina, água de rosas, :rgua de alfazeKm& amônia perfumada, liquioa, em pó.
em pedras. para banho, orilhantmas,
bandolinas batons. cosméticos para o
cabelo, pestanas. cibos e bigodes.
mayous. cremes para a pele. caarans
cheiros em pastilhas— em tah'etes. em
lentilhas. \ea3 trociscos e em pílulas,
depilatórios, desodorantes. Masaiventes.
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
maculas. extratos. estojos cr perfumes
creme para limpeza cia peie. e para base
pestana. cibos e bigodes. fivelas' para
o cabelo; glicerina pertumada para uso
de toucador, grampos para o cabeio
para maquilagem, . lança-perfumes. loções. aquidos dentifrícios, em pasta. em
eabão, em creme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulação permanente
lixas para unhas, laqu& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo ara uso de toucador.
pastas e pó para as unhas. on-porn
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento, da cutia pon-pons. pó de
mmn
Termos os. 576.558 e 576.559, de
28-1-1963
Indústrias Gessy Leve? S.A,
São Paulo

JECE
Indústria Brasileira
Classe 46

Alvejantes, amidos, anil, água de lava-

DIÁRIO "OFICIAL (SecãO . III)
Tenaos as. 576.560 e 576.561, de

23-1-1963

Indústrias Gessy Levar S. A.
São Pz.r.do
J

Ir R R Y

Ca ditstria Brasileira.Classe •46
Arredo alvejantes, mia, água de lavedeiraa agua sanitária, cera para atualiam. detergentes, esonjas d: aam %eforos, lixívia, lixas lã de sco, pomadas -mas calçados, palha de aço, praparador pata po'a e limpar mi-íris
vidros, metas e abjetos, panos vara polir e para limpésa. anos de esmera e
material. abraavas emprega io ta hmpesa de metais e objetos, sabões em
geral, sabões era pó. em floram, saponácaos, velas e velas a Ima: de
estearina
Clame 48
•
Para distinguir: Sabonetes sólidos, 11.
quidos, pó, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba .— cremas para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pé
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, coam.ticos, brilhantinas líquidas e cortarias.
aguas da colonia e de toilette, pó de
i arroz, comprimidos e em tabletes, enturas para cabeia. dentifrício em • pó,
! liquido, concretos e em paeta sabões
dentifrícios, essencias, talco perfumado,
áims para co aciesamento da pele.
shaaar oo brami a pó ou caaa:ao, tõnica e vigores para cabelo e pele, depilatórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas. vernizes, tabletes, lapis, pastas, líquidos e esmaltas para ampasa
das unhas, águas de quina sacheis para
perfumar quarto. em aastallaa. tabletes
e era pó, prearados liquidas. ata nó e
ace. adas para evitar o suor. • vase.lina
'perfumada sais para banho

laa'rías em ',ando. pó mi cancretos,
patadas, vernizes. tabletes, Japis, parai, liquidas e -esmaltes pau limpara
da; to r ras, águas de quiaa sachem para
per fumar .quarto, em pastilhas, tabletes
e rni pó, prearados laja:das em pó e
paradas para evitar a suar. vaselina
perfuma-ta sais IS-lia lanhei
Termos as. 576.564 e 576.565, de
28 1 1963
Indústrias Cessy Leves S.A.
São Paulo

CECI
Indústria Brat:ind.*?
Classe 46
Amido. alvejantes, anil, água de lava,(feiras, água sanitária, cera para assoo..
liso',. detergentes, esonjas d aço, fásferos, lixívia, lixas, lã de a era, pousadas paar calçados, palha de aço, preparados para polir e !impar lindeiras,
vidros, metis e objetos, panos para poli: e para limpeza, anos de 'esmera e
material, abras voa empregada na lim/alua de metais e objetos, sabões em
geral, sabões ,rer pó, em floc as sapata.' caos, velas e velas a Iram de
estearina
Classe 441

distinguir: Sabonetes sólidos, lfquidos. pó, creme, blocos e bcdasa sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas' para coloração dos labias,
olhos e sobrancelhas, extratos, foaões,
pomadas fixadoras para bigode, colmeticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de coIonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e era- tabletes, tinturas para cabelo, dentifrício em pó.
I quedo, concretos e em pasta, si•Mes
dentifrícios, essencias, talco perfumada,
águas para embmesamento da pele,
sina-moo ré ou cancreto, taracor e vigores para cabelo e peie, depilatórios era líquido, pó- ou concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, talam pastas, líquidos e esmaltes ,para limpeza
das unhas, águas de quina, saahets para
perfumar quarto, em pastilhas; tabletes
e era pó, prearados ligu'dds era pó e
ar. a.adas para evitar o suor, vaselina
perfumada. sais para banho
Para

MCr
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boques, bicicletas, tricides, carros. car-

roças.. lanchas, hiates, aviões vagões;

carros. tratores. carros trrigadores, freaos,

parabrisas. beijes, paractroques, alavancas
de freios. barras de freios, braçadeiras
de molas, tambores de freios vareta*
breques, pedais. amortecedores,

fie contróleo silenciosos e eixos

de dire-

ção e buzinas para veículos
Classe 22
Fios, fios cortados, fios continuo., fios
penteados, monoflos, fios torcidos e não
torcidas, fios mistos e eimeares, para
tricotagem, tecelagem, para uso comum,•
linhas de costura, para bordar, feitos de
substâncias terma-plásticas .
Classe 23 •

Para distinguir Tecidos em geral,
ddos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e

mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
carola, casimiras, fazendas e tecidos de
1.1 em Pecas. jota, jersey. nabo, nyloa.
paco-paom percalime, raml, rayon, seda
marrai, tecidos plásticos, tecidos Mu
permeabilizantes e tecidos de pano couro
e veludos
Classe 21
Artfatos de algodão, cânhamo, caro*.
fuM, lã. linho, paccapaco. ramy rayom
seda natural e outras fibras: Abarba.
res, atacadores. bicos, bordados, borlas,
bandeiras," cordões, cadarços: coadores
de café, cobertas para raquetes, caberPuras para cavalos, debruns enfeites,
etiquetas; entremeio, entretelas; flamdlas.
fitas, franjas; filtros de café, galões
laços de chapéuM mochilas; montas.
nesgas; ombreiras; panamanariae, palmilhas; pavios; passamanem pon-pons.
pingentes, rendas, rédeas, redes sacos,
sacam tiras; telas pari bordar. 'ergas

deira, água sanitária. cera para soalhos.
detergentes. esponja de aço, fósforos.
Classe 25
lixívia, lã de aço. pomadas para calArvores de natal. bibelts, bolas para ençados. palha de aço. preparados para
feites de árvores de natal, cartas geopolir e limpar madeiras, vidros, metais
gráficas, cartões postais, cartazes, dia,
e objetos, panos para polir e para luap/ays, desenhos artísticos, desenhos depeza, panos de esmeril e material abracalcomania para tecidos estátuas. estasivo empregado na limpeza de metais e
Termos ns. 576.562 e 5 76.563, de
tuetas, estampas, gravuras, frutas de,
objetos, sabões em geral e saponázeus.
28-1-1963
vidro, figuras de ornatos, festões, fotovelas e velas a base de estearina.
Indústrias Gessy Leves S. A.
grafias, frutas de louças, figuras para
sabões em pó, em flocos. esponjas de
S- ão Pa-.11,-.
enfeitar bolos de aniverarios, batizados
limpeza
casamentos e outras quaisquer comeTEDDY
.
Classe 48
morações, gravuras imagens, letreiPesa distinguir :artigos de toucador e
indústria Brasileira
ros manequins, reaquelea, obras artístiperfumarias em geral: Mariscar, água
cas. obras de pintura, painéis e cartade beleza. água fadai, água de lavanda.
zes para decorações e para exposição,
Classe
Me
água de colónia, arminhos, água de
Termo na 576.566, de 28..1-1963
projetos, mostruarios de mercadorias
quina, água de rosas, água de alfaze- Amido, alvejantes, anil, ag m de lava.Indústrias Gesse; Levar S.A.
diversas e para propagandas, suportes
deiras
água
sanitária,
cera
para
assoa..
mas, amônia perfumada, líquida, em pó. lhos, detergentes, esonjas cle aço, farm
São Paulo
artísticos para vitrines, estatuetas para
em pedras. para banho, brilhantinas. amos, lixívia, lixas, lã de aço panaadornos e para fios artísticos, e
bandolinas, batons. cosméticos para o
taboletas
paar calçados, palhd
II 38Y
aço, pre
cabelo. pestanas, cilios e bigodes. das
crayons, cremei' para a pele, mamam paradas para paire e !impar :aleiras,
8a0
Paulo—CaDiteu
.Classe
37
vidros. metis e °Matos, panos para pocheiros em pastilhas, em tabletes, em Pr
brancas,
para
cama e mesa.
Roupas
lImpésa
e
para
anos de r_smeril e
Classe 33
lentilhas, em trociscos e • em pílulas, ramaria?, abrasivos emprega&
Acolchoados
para
camas,
colchas, cona +In.
Titulo
cremes para barbear, cremes dental, pesa de metais e objetos, sabões
bertores, esfregões, &coisa& guardanaem
Classe
18
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
posa jogos bordados, logos de toalhas,
essências, extratos, estcjos de pelamos. geral, sabões era pó, em flocos,, sapona- Arma. e munições de guerra e caça: lançais, margas para camas, panos para
caos,
velas
e
velas
a
bua
de
Alfanges, arpões, balas, baionetas, cacreme para limpeza da Peie. e para base
e panoa de pratos. toalhas de.
estearina.
nhões, carabinas, chumbo para caça, cosinha
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
rosto, e banho; toalhas de mesa. toa•
cartuchos, dinamite, espoletas, explod- lhas 'para jantar, toalhas para c.ha e
escervas para dentes, cabelo, roupas.
Classe 4Ç
cílios e unhas, fixadores para o cabelo Para distinguir: Sabonetes -sólidos, li- a" espingardas, fuzis fogos de artifi- café, toalhas para banquetas, guarnipestana, cílios e bigodes. fivelas para quidas, pó, creme, blocos e bolas, sa- ciou, metralhadoras_ pistolas, pólvora, ções para cama e mesa toalhinhas
a cabelo, glicerina perfumada para uso bão em pasta e em barras, sabão em
punhal, revolver
(cobre pão)
Classe 19
de toucador. grampos pare o cabelo. bastões para barba cremes para o
Classe 10
geléia de petróleo perfumada, lápis rosto e barba, pintaras eia liquido, pó Aves e ovos e ingeral, inclusive do
para maquilagem. lança-perfumes, lo- ou concretas para coloração doa labias. bicho da seda, animais vivos, bovinos Armários, assentos. balcões, bufeis.
ções, liquidar dentifriciosa em pasta, em olhos e sobrancelhas, extratos, loções, cavalar, caprinos. galináceos. ovinos banqueta& bancos. camas, cadeiras.
areado-mudos. cristakiras, colchões de
sabão, em cremea em elixir, e em pó, pomadas fixacforas para bigode, comee 21i1101
liquidas para ondulação, permanente. tiam brilhantinas liquidas e concretas,
de copa e cozinha.
mola, conjuntos
,
lixas para unhas, lactuk óleos para o aguas de colonia e de toilette, pó de Petrechos navaar e aeromiuticosr.;¡"'„An- cadeiras giratórias, dispensas dormicabelo, pasta e pós para dentes, pariu- arroz, comprimidos e em tabletes, tin- coras, bolas, cio.d sde natação fateixas. tórios, etagers, escrivaninhas, estantes,
mes.• petróleo ara uso de toucador, turas para cabelo dentifririo em p6, flutuadores pare ladro, etria, para-que- guarda-roupas, guarda-comida. galerias.
pastas e pó para as unhas, ou-pona liquido, concretos e em pasta, anbees
mesas, móveis para jardim meirinhas,
das e salva-vidas
para pó de arroz, papéis perfumados, dentifrícios, asseririas, talca perfumado,
móveis para hal', móveis. estotadoes.
Classe
21
carminados, e com pó de arroz, pentes, aguas para rmialesamenta da pele, Para distinguir veículos eca iseral e. suas penteadeiras, porta chapéus prateietras.
pomadas perfumadas para o embelezasofas„ sapateiras, salas de visitas salas •
pé ou coa n-eto,
mrres dos mesmos: auturnr-rveSs,
mento da cutis. pon-pons. pó de sharerma líquido
cabeia
e
peia
atepi
ahões,auto-caralnheres. carrozerias e re- de jantar, poltronas, berços, colchões,
vigores p-tre
"rirree
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Maio' de 1963 16-55

Termo n.• 576.616, de 28-1-1963
caixas e móveis para aparelhos radio- tambores para crianças, tamburéus. Termos ns. 576.611. à 576 614, de
(Prorrogação)
28-1-1963
koSnicos, móveis para terraço. sofás ca- férreas para brinquedos, varas para
• (Prorrogação)
Dannemann, Comércio e Inditstia de
mas. estrados de camas, acolchoados. tamboretes, tênis de mesa, trens e vias
Fumos Ltda.
pesca. vagonetes e zepelins
"Dancola"
Siemens 6 Halske Alctiengesellschaft
posta-vasos, divans, almofadas. traClasse 50
Bahia
Alemanha
vesseiros. cómodas e discotecas de
Para distinguir: Bilhetes de loteria, camadeiras
bogramas, cartazes impressos literais de
Classe 42 - propaganda, cheques, clichés, cartões
Aguardentes, aperitivos. aius bitter. termoplásticos de identidade, etiquetas
'eRORROGAÇÂO
PROR.P.OGAÇA0
brandi, conhaque, cervejas, essências impressas, escapulares, faturas, folhinhas
para bebidas alco6tcas, genebra, fer- impressas, notas promissórias, recibos.
net, gin, licores, kumel, nectar, punch.
-rótulo
pipermint, rbuietsuco de frutas com
álcool,r vinhos quinados. vinhos aspa- Termo a.° 576.604, de 28-1-1963
emantes, vinhos vermoutes, vodka e Indústria e Cormérdo Barofran Ltda.
-\\(9
Classe 6
whisky
São Paulo
Velai de ignição, motores de comb.Atão
Classe 44
'Inerur-. máquinas de iluminaçã o çtn á----- do.
Artigos para fumantes. Cigarreiras,
quinas, partes de máquinas, ;sto- è, má
cinzeiros, cachimbo?, canetas para fuquinas motores, máquinas a vapor,
BARWAN
mos, charutos, cigarros. dgarr:Ilms.
binas, mámtina's de explosr...o, dínamo:.
filtros par piteiras e ara ...1gitrros, fuIndustria Brasileira motores elétricos e partes -le‘cas mámos trn fólha ou em corda, isqueiro,
quinas, máquinas de trabana. isto é.
piteiras, tubos de cachánbu, rapé .e
máquinas-ferramenta, máquinas textess.
Liasse
tabacosClasse 16
máquinas de costura e suas partes. miFumo em fardo
Colunas,
grades,
janelas,
portas,
porquinas
para
lavar
roupas,
raáquatas
(.1
Classe 45
tões, vitrõs esquadrias em geral - suspensão. rnqu:nas de propulsão, guiriPlantas. sementez e mudas p,-,ra a agridastes, dragas, ternos, máqamas de tu- .
cultura, a horticultura e a flericultura, ; Termo n. 576.607, de 78-1-1963
TÊRMO ANTERIOR
ras. má.quinas de asam:min, máquinas
flores naturais
Francisco Alves da Silva
de uso caseiro e partes dessas máqnsTermo n° 416.646, de 22-5-1959
Classe 47
Pernambuco
nas, automáticos-ferramentas mácsdnas Precitenica
Comercial e Importadora
Para distinguir: — Combustivels. lubriautomáticas para a venda de artigos
Limitada
ficantes, substãncias e produtos destie bambas
.
São Paulo
nados a ilummação e ao aquecimento:
Classe 10
Alcool-motor carvão a gás. hidrocarboClasse 11
Aparelhos, instrumentos e disnos:tivos
Artigos da das t
retos, gás metano. butano e propano.
médicos e relaCvos à saúde madaras
gás engarrafado. gás liquefeitos. gasomembros artificiais, olhos e dentes
Termo n° 524.476, de 16-1-1962
‘IM
lina, graxas lubrificantes. óleos combusCia. America Fabril
tíveis óleos lubrificantes, óleos destinaALVEJA
Classe 21
Estado da Guanabara
dos a iluminação e ao aquecimento,
Veículos terrestres, aéreos t. sôbre a
óleos para amortecedores, petróleos e
água, automóveis. bicicletas. lialna-.a.
Classe 37
querosene
rabrisas e carretas elézricas
Artigos da class_
Classe 49
Classe
8
.
Termo n.° 559.437, de 3-10-1961
Jogos. brinquedos, artigos desportivos e
1-11AVASLISA8A0
Aparelhos e dispositivos da ilumina...
Cervejaria Guará S.A.
passatempos. a saber: álbuns para reção,
de
aquec*Inento,
de
soessáo
de reNão Esrepsa o Trrtoo.
São Paulo
cortar e armar. aviões. automóveis
frigeração, de secagem e de arejamenaros, argolas. bercinhos, bonecas. bom>to, principalmente os movidas a eleMORROGACÃO
coa. baralhos de cartas, bolas para
tricidade, aparelhos de iticaçúo.
todos os esportes. brinquedos em forma
bombas de ar: campainhas, buzinas,
Classe 46
de animais, baleies de brinquedo, bilha.
refletores, bombas de graxa macacos,
Um alvejante
res, brinquedos mecânicos.carburadores ,aparelkos sistro-magnéem forma de instrurnentos" musicais
ticos. aparelhos, instrumantm e dispoTermo
n.°
576.
608,
de
28-1-1963
brinquedos em forma de armar, brinsitivos de salvação e dç extinção de
"Uranea Ltda." — Produtos
quedos de borracha com ou sem asa.,
tOqii. medidores de indinaçãs, rnedisa•
Farmacêuticos
vim carrinhos: carrocinhas. caminSões,
res de frenamentm medidores de. otesParaná.
cartas de jogar, chocalhos. caneleiras
sáe de ar, aparelhos para Dor motores
para esporte, cartões para lóto. casiem movimento (starters), aparei:1n e
nhas de brinquedo, casinhas de arruar
dispositivos físicos, quitnicos, 6tivos e
cadeiras de brinquedo, carteiras e eneldro-sécnicos, aparelhos e dispositivos
VERMELHO
velopes com teilhas para recortar e
de medição, de navegação, de passa..
Inctás.triá Brasileira
armar, calçados para bonecos, cordas
fiem, de sinalrrnento, de inediçãu e de
para pular. clavinas para tiro ao alo.
Classe 42
fiscatziação, aparelhos e dispositivos de
Classe 3
Artigos da classe
copos de dados. caixinhas de músMa. Substâncias quiráicas,
cinematografia, de filmage m e de ráprodutos
e
prepadados. dardos, discos, docmnós.
dios: altofalantes, máquinas fa'anias.
Termo ti• 560.376, de 9-10-1962
gardas de brinquedo, espingardas de rados paar serem usados na medicina e caixas registradoras de dinheiro e
na farmácia
Importadora Mercanitl Cruz Alta
vento. estaquinhas para jogar. eniqrras
aparelhos de suspetslo
Limitada
engenhos de guerra de brinquedo ter
Termo n.° 576.609, de 28-1-1963
Estado da Guanabara
ninhos -te engomar. ferramentas pa.a Citai Ltda. — Comércio e Indústria de
Termo n.° 576.615, de 28,1-1963
crian,as figuras de - aves e animais,
(Prorrogação)
Tacos Londrina
figuras pa a jógo dr xadrez. fogões e
Dannemann, Comércio e Indústria de
Paraná
PRORACG AcA o
fogãozislms de trmquedo& jogos de
Fumos Ltda. --- 'Damsa'n"
. futebol de mesa. toelheiras para esrm tc,
Bahia
ganchos para 2 ta guisos para cria 1ças, ha. -c rr 5 il/ leis. Iscas arti fiem 's
para pasca, jogos de damas, jogos de
ffORROGACAO
dominó, jogos de raquete, linhas para
Indstri
Bt: li eir—a
Classes: 8
11 -- 16 — 23
34 e 40
pesca, luvas para box, para esgrima,
Artigos da classe
para jogador de soco, máscaras cama-.
Expressão de Propaganda
valescas, mesas de bilhar, de campista.
Classe 16
de roleta, de xadrez, mobilias de brinTacos para assoalhos •
Termo n° 559.380, de 2-10-1962
quedo, miniaturas de utensílios danesHans Walter Potsch
I
Termo n.° 576.610, de 28-1.1963
ticos, patins. patinetes, piões, • petecas.
Chile
planquetas para ginástica, peças de Escritório Céu Azul Ltda. Comércio •
Contabilidade
. jogos de damas dominó e xadrez, peloEI SY.12
Paraná
tas. planos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
Classe 41
Ilesas, papagaios de papel, panelinhas
Amêndoas, araruta, alpistç,, avela amiquebra-cabeças eia forma de armar
do, ameixas, azeites. açúwer, azeitonas',
raquetes, redes de pasca, redes para
aveia, atum, amendoim, alhos, bala!,
jogos, rodas de roletas, revólver de
Classes: 32, 33 e 38
Classe 44
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
brinquedo. soldadinhos de chumbo. tacomércio bananada, bolos, bacalhau, banha, caFumo de sua enfardação
boieiros para jogos, tacos de bilhar,
Titulo
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nela, chouriço, chocolates, caramelos,
coalhada, camarão, carnes, carne de
balela, confeitos, cacaú, cereais, cebola.
treme de leite, creme de milho, condimentos, crustáceos, chá. cravo, café.
tangia& cóco, castanhas, cominho, cangiquinha. conservas alimenticias, doces.
drops, ligada, tratas, frutas sècas, trutas
em caldas, frutas cristalizadas e, frutas
compotas, féculas, figo, fermento, . farinhas, fava, farelo, 1.ibá, gomas para
mascar, geléias, goiabada, gorduras,
grão de bico, glacés, glicose, baunilha,
extrato para doces, extrato de tomaete.
ervilhas, enxova, extrato de carne, flocos, essência, para balass doces e alimentos, gelatinas, grnuloãs, herva-doce
linguas, linguiças, leite, lombo, leite
condensado, leite em pó, legumes. lentilhas, lagosta, mel, mortadelas, marmeladas, manteiga, mostarda, marisco.
moluscos, molhos, margarinas, massas
DIlinenticias, massas de tomate, melado.
milho, nos-moscada, óleos comestíveis
ostras, paios, pessegada, peixes, passada, pickles, patês. Pastilhas, pós para

pudins, pralinés, pães, pimenta, presunteos polvilho, queijos, quisera de _milho. rações balanceadas, requeijão, roscas, angil, salames, semolina de trigo.
sopas enlatadas, sucos de trutas, salsichas, sal, toucinho, tremoços. -trigo,
torta, torrões. torradas, tâmaras,
tapiocas, vinagre e sarque
Têrma ri' 563 .240, de- 30-10-1962
Artistica fapeçaria de Plástico
•
"Arteplastic' Limitada
São Paulo

ARTAPLAS5
Indústria Brasileir
Classe 28
Para distingu;r: Artefatos de material
nylon: recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais:
argolas, açucareiros, armações para óciicuias, bules, bandejas, bases para telabens, baldes, bacias, bolsas, caixas,
carteiras, chapas, cabos para ferramen.'

Maio de 1963

tas e utensílios, cruzetas, caixas para/cortinas, jarros, laminados plásticos,
acondiciocamento de alimentos, caixas' prendedores de roupas, puxadores par*
de material . plásticos para baterias, coa- móveis, pires, pratos,. paliteiros. pás de
dores, copos, canecas, colheres. conchas.' cosinha, pedras pomes artit,ciais, porta,.
cestas para pão, cestinhas, tapas para pão, pulseiras para relógios, protetores
álbuns e para livros, cálices. cestas, cas- para documentos, puxadores de água
tiçais para velas, caixas para guarda para uso doméstico, porta-copos, portarn
de objetos, cartuchos. coadores ,ara chá. níqueis. - porta-notas, porta-documentos,
descanso para pratos, copos e (aspinhos; placas, rebites, rodinhas, recipientes, sude plásticos para sorvetes, :aixinhas de ' portes, suportes para guardanapos, sa.,
plástco para sorvetes, colhernbas, leiros, tubos, .tigejas, tubos para ampo.,
sal-ias, garfnhos de plásticos, para sor- las, tubos para seringas, travessas, tipos
vetes, forcninhas de plástico para sorvetes, discos de mesa, estojos para ócu- de . materíal plástico, sacolas, sacos, sa.
los ,embalagens de material plástico, em- qui nhos, vasilhames, vasilhames para
balagens de material plástico para sor- acondicionamento, vasos, xícaras. colas
vetes, estojos para °hiatos, espumas, ny- a frio e colas não incluídos em outras
loa, esteiras, enfeites para automóv.eis, classes, para borracha. para costumes,
massas anti-ruidos, escoadores de pra. para marcineiro, para sapateiros, para
tos, funis, formas para doces, fitas iso- vidros, pasta adesiva para
correias,
lantes, filmes virgens, fios de celulose. pasta e pedras para afiar, ewneril em
fechos para bolsas, facas, guarnições
para chupetas e mamadeiras, guarnições pedra, em pó, em disco, em pasta. Para
moer e desgastar, rebolos, adesivos para
para porta-blocos, guarnições para
quidificadorse e para batedeiras de fru- tacos, adesivos para ladrilhos e adi..,
tas e legumes, guarnições de material sivos para azulejos, anéis, carretéis para
plástico para utensílios e objetos, guar- tecelagem e guarnições de material
nições para bolsas, garfos, galerias para
plástico para indústria textil
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Volume

Assunto

Torno

VIII
X
XIII
XIV
XVIII

IV

XVIII
XIX
XIX
XX
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXVII

IV
IV
V
VI
IV

Diveraos Trabalhos
Reforma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
Questão Militar
Relatório do M. ..ia Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Trab. jurídicos — Est. de Sitio
Trab. juridicos — Est. de Sitio
Trabalhos jurídicos
Impostos Interestaduata
Trabalhos jurídicos
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos
A Imprensa

Preço

Volume

100.00
40,04
400,00
120,00
50.00
65,00
80,00
120,00
120,00
250,00
200,00
120,00
120.00
100,00
170,00
120,00

XXVII
XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXIII
XX-XIV
XL
XLVI
XLVI
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II
111

IV
1
1

II
II

I Preço

Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
-,
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
- Discursos Parlamentares
Trabalhos Juridicos
Limites Ceará -- Rio G. do Norte.
Limites Ceará — Rio G. do Norte
Discursos Parlamentares •
Discursas Parlamentares
••
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
,•,•• •
Campanha Presidencial
Campanha Presidendal

90,00
120,00
12000
12000
130;00
120,00
100.00
120,00
120,00
120100
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400,00
1
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