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SEÇÃO III
,

ANO XXI — N. 89

DEPARTAMENTO NALIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Em • 7 de maio de 1963
Decisales do Sr. Ministro, republicado zo de sessenta dias — na forma do
por ter saído com incorreções no Do parágrafo único do art. ' 134 do Códiletim de 23 de abril e 2 de nudo de go da Propriedade Industrial.
1963.
Marcas Deferidas
J. Carvalha 6 Carvalho Ltda., recorrendo do despacho que indeferiu o
N° 371.147 — Ideal Standard —
pedido de registro da marca Lusovita — American Radiator Standard Sanitary
Termo 144.452,
Corp — cvl. 15.
0 Sr. Ministro exarou o seguinte
Alarca de Serviço Deferida
despacho: Proc. MIC n." 10.344-63.
Conheço do recurso, nos têrmos -do
W 416.175 — Araguava — Socieparágiafo único, do art. 50, da Lei dade Comercial e Administradora Aranu 4.048 de 29 de dezembro de 1961. guava Ltda. — c). 33 (De acordo com
Acolhendo os fundamentos dos parece- o art. 93 em (ine» do Código e can
res técnicos de fls. 19 e 21, por enten- face dos procedentes).
der que , não ocorre, no caso, iolidên
cia capaz de induzir o consumidor em
Marcas Indeferidas
èrro, dou provimento ao recurso, na
forma do item 12 do parecer do Dr.
N° 332.465 Mathey Tissot e Ma
Auditor, As (Is. 20.
they Tissot 6 Cie. S. A. — cl. 8 (em
Em 9 de abril de 1963. — as) An- face dos pareceres da D. ' Jurídica e
tónio Balbino, Ministro da Indústria e Div. de Marcas. Os registros apontados impedem em face da lei a admisa
Comércio.
são da marca registrada em que faEXPEDIENTE DO DIRETOR
zem as razões muito ponderáveis, aduGERAL
zidos pela requerente).
Em 7 de maio de 1963
N9 390.964 — Prednizon — José Pd
xoto de Siqueira — cl. 3 (em face do
Diversos
disposto no art. 95 n° 10 do Código
e das provas oferecidas nas oposições
Genaro — Garr.do — Espinosa — que não deixam a menor duvida a resNo processo da patente de n° 4.352, peito.
modelo de utilidade para: Bola para
Futebol de Salão (pedido de revisão).
Prorrogação de Marca
Nos termos do art. 82, do Código
Ny 551.680 — Cartas na Mesa —
da Propriedade Industrial — Designo
os Srs. Monteiro Morgado, Morais A Rádio Nacional — Cl. 32 — ProrVieira e Penalva Santos, para emiti. rogue-se o registro.
rem parecer sobre o pedido de revisão
Notificação
de fls. 157, formulado pelo titular da
patente etn apreço.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
•
GERAL
Em 7 de maio de 1963 .
Notificação
Uma vez decorrido o Prazo de recurso previsto pelo art. 14 da Lei número 4.048 de 29 12-61 e mais dez
dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notifiCedes os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamen
to a fim de efetuarem o pagamento
da taxa Lnal reticente a expedição dos
respectivos certificados dentro do pra-

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE MAIO DE UM

E' convidado Ivan de Oliveira •Santos a comparecer a este Departamento
a fim de efetuar o pagamento da taxa
final na marca Figiirinhas da Sexta
Copa do Mundo — Termo n° 386.165.
Diversos
1\1* 330.788 — Labs S,Ibe do Brasil
Ltda. — Aguarde se a solução de caducidade do reg. 170.445.
' N9 384.245 — João Boueri 6 Cia.
— Arquive-se o proCessp uma vez que
a exigência foi cumprida fora do Prazo legal.
'1\P 386.034 — Laboratório Leo do
Brasil S. A. — Primeiramente conce

do o desarquivamento do processo goro
forme. requerido a fls. 11. .
Reconsideração de Despacho
Borg Warner Corp (recorrendo do
despacho que deferiu o termo 174.224,
marca Norge de Óleos Lubrificantes e
Produtos Químicos Norge do Brasil Limitada). — Tendo e mvista o recurso Interposto e considerando que há entre os produtos assinalados pelas marcas em letigio manifesta interferência,
Capaz de gerar no espirito dos consumi
dores erro ou engano pelo menos quanto a exata procedência das mercadorias.
considerando que do processo nada ficou provado, esclarecendo a razão da
escolha do nome Norge por parte da
recorrida, resolvo, na forma da lei, reconsiderar o despacho que mandou registrar a presente marca para efeito de
indeferir o pedido com base no art. 25
e 17 do Código.
Borg Warner Corp (recorrendo do
despacho que deferiu o têrmo 174.225;
marca Norge de Óleos Lubrificantes e
Produtos Químicos Norge do Brasil Li
imitada). — Tendo em vista o reCurso interposto e considerando que a marca registrando, embora se destine a assinalar tintas para automóvel, contudo,
não deixa de penetrar a área das atividades da recorrente, fazendo pelo use..
nos supor aos compradores que se trata de um produto procedente de uni
mesmo fabricante, considerando que
nada consta do processo, explicando a
origem da • escolha desse nome ce,eno
marca por parte da recorrida, coesiderendo que o caso Configura uma tentativa de concorrência desleal, resolvo,
na forma da lei, reconsiderar o despacho que mandou registrar a presente
marca para efeito de afinal indeferir o
pedido com base no art. 95 n° 11 do
Código,
S. C. Johnson 5 Son Tnc (Recor
rendo do despacho que indeferiu o.ter
mo 360.814,, marca ..Hard , Gloss). -Tendo em visa' o recurso ' interposto, e
considerando que'. a 'marca registrando
tem uma finalidade, bem diversa daquela
consignada na' março, impeditiva, co-a
siderando que, além disso, no Conjunto
se apresenta caracterizada pelo elemento Hard, que a torna distinta e inconfundivel, resolvo, na forma da lei, re
considerar o despacho que indeferiu o
presente pedido para efeito de afinal
conceder o registro rquerido.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO Diik,
RECURSOS
Rio, 7 de maio de 1963
•• Exigências:
Cia. Tex til Othon Bezerra de Melli
— no pedido de reconsideração di
despacho de indeferimento no terma
390.529 — Declare o número da pra,
euração.
Cia. Tex til Othon Bezerra de Men.
— no pedido de reconsideração do dei.
pacho de indeferimento no têrmo nte
mero 390.531 — Declare o número &g
procuração.
Recursos:
•
Laborteapicr Bristol S. A. Indústrri
Química e Farmacêut recorrenda(
ap despacho • que indeferiu o tèrma
385.026: marca: Rep.:yen.
Cia, Industrial Delfon 5. A.
recorrendo do despacho que indeferia
o pedido de registro da marca: Ge
Pirin: termo: 376.779.
Quimiofarma Ltda. — recorrendo dee
despacho que: - indeferiu o tétano -gs
V73.129: marca: Dermo Cortizou.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENI ES
Dia 7 de maio de 1963
Notificação
Ume vez decorrido o prazo de age
curso previsto pelo aa`. 14 da Lei n&
mero 4.048 de 29-12-61 e mais dei
dias — . para eventuais juntadas dg
recursos, e do mesmo não sa, tenda
'Valido nenhum interessado, licain notia
ficados os requerentes aliaixo meneio'
nados a comparecer a este Departamento
a fim, de efetuarem o pagamento dd
taxa final concernentes a expedição doi
respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias — na forma do para
grafo único do .art. 134 do Cedi
da Propriedade Industrial.
"""
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
•
DEFERIDOS
o'
.N.? .111-.210 --- Uma adaptação ere
cabos de facas para regular e recebei
dispositivos para facilitar o trincar d
o cort;ir .e respectivos para facilitar o
trinchar e cortas — Johanni Glockst
Huher.
• N.° 110:164 — Cond,msador elétrico
em particular com estojo metálico cilia.
drico Siemens Ei Halsie Aktiengea
sellschaft.
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• - As Repartições
•
toüblicas
EX.PED1ENTE;
. 'deverão remeter o expediente
destinado à oublicta:ão nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais. aiáriantente,' até és
CORN TUPI IllititIct
15 tiaras. exceto aos sábados,
ALBERTO DE RITO FEREIRA
(marido rjr . verrio fazé-to alé ira
i5M111.9 •we WIeVtClp OU .u.aucAç és.
Cimi•••
isusIs S ieo.gezo
'1 I
bui.ux
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes á matéria' retribuída, fiai
DIÁRIO OFICIAL
casos de errós ou ontissies. deadtÇÃO
verão ser formuladas por esU.
ti.
da
•.1•,3•6••••
••ets /89 Ciattartarnn
at•
crito; u Seção de Rédação, dai
PAInIstlirto
as 17,30 horas. ns; máximo
Ir.derstrha • Com•rele
até 72 horas após a saída Jos
• lInp.ssao asa raicinsaou Depseuunento ise iria-atam NaeTenal
orgãos oficiais.
- Os originais deverão se?,
A SSIN ATURAS
dactilografados e autenticaiias,
E:i:LUES
ressalvadas, por quem de di- BEPARTIOIS e Nm
FUNCUJNÁRION
reito. rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
Excetuadas CS para o
60o,0ck
: Semestre
Semestre
.
.
•
Cr$
. Cr$ • 150,00
exterior, que urdo sempre
Anu
Cr;
1.W.X),C0.4no
Cr;
à00.09
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tomar, em • qualquer época. por seis ateses ou um ano. Ano
Cr$ 1.3ocra
t Aoo
Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas'
pederão ser suspensas será parte superica do orateréço vão continuidade ao recebimento
impressos c número do talão dos jornais, devera os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes, de registro, o ates e o ano ont tes providenciar. a respectiva
renovação com antecedéncia
a verificação do prazo de &testi-1. que lindará.
&ide de suas ~inalaras. nar A fim de evitar solocão de mínimo, de trinta . (30)* dias.
04141,144

N. 110.363 - Válvula especial- de objetos metálicos - Tbonapson Ramo
mente para condeniadores eletrolitkos Wooldridge Inc.
- iernens Ha Iske A kti cngese 11 sc ha/ 1.
N. 111.082 - Misturas Adesivas
N.° 110.538 - Moinho Centrifugo de para prender partes do calçado - Cia.
Percussão co121 motor de alta rotacão United Shoe Machinery do Brasil.
- Hazernag Ibrtzerkleinerungs Und
N. 111.162 - Dispositivo de Suc.:
Zementmaschinenbau GMBH.
çao - The Hoover Co.
N.° 110.712 - AperfeiçcaimantOs
N.° 111.166 - Aparalho Giratório
relativos a Secadoees Centrilugos - causador de imPactos - Sacty IndusIloover
Cries inc.
N. 110.:16- Processo e Aparelho
N.° 1 11.172 - Estruturas Espupara cobertura de metais por imersão madas - Koppers Co Inc.
a quente - American Chain Cab/e
N. 111.183 - Aquecimento de MaCo Inc.
teriMa.
Bohbardeio Eletrônico num
N. 110.772 - Aquecedor de Tubas vácuo -par
Stauffer Chemical Co.
Vçrticais
Yuba Consoliciated
N. 111.214 - Aperfeiçoamento em
tries Inc.
• N.° 110.773 - Mecanismos de Int- ou relativos a receete-as de Televisão
a Ceres - N. V. l'Irli p s Gioeilampreso - 'lhe National Cash Register penfabrieken
Co LN.
N.* 111.296 - Dispositivos de parN.° 110.787 - Aperfeiçoamentos em tida para motores de comtr
bsão Inou relativos a recipientes de absorção tterna - Aircraft Steel Structures Lr- N. V. Philips Gloeilarnprnfabrieken. , maed.
N.° 110.905 - Aperfeiçoamento em
N." 1.11.443 - Processo e Aparêlho
Refrigeração de Capacidade Variável , para -aeração submersa de meios 11- Gneral Eletric Co.
quidos - California Packning Corp.
N. 110.927 - Mecanismos Com
N.° 111.658 - Proceaso de Prodes- duzir Mono A/coai Trietileno lmino
li
ciilimiro
ndro e dis- Quinonas - embtel°Z
d
1)i7i7n
3ntcc'e no
nciainterior
Farhenfabriken Bayer
positivos de lubrificação- para 'os mas-. 1.Aktierrgesellschaft.„ aios - Birfiekt Enginiering Lfrniteria •
• N. • ' 121.352' é- Pfacesso para a fa' N.' 110.989'- Processo para
bricação dto* mavosaartb-ôtico; - Ciba
ad
obtenção de -.noves derivaa
+Societéetc/o 2. 2..,..r. 00tanbi
6
e
cesso para a,prPrjas.
N.°._111 .1884
--• •
.
Co Ltd. é
paração de' -deraya_clos de Antibióticos
N. /10.994 - Apeifeiçoarnentieésra de reação básica a- , Societé Industrielle
ou relativos' a recuperaçãO de ahmirtio Pour La . Fabaication des Antibiofiques
m
- S 1 F A.
de material q ue contem atum/o
Jkluminium Lab Limited.
'a° 112.129 - Processo e Instalação
N.° 111.010, - Teto de forno e pro- para o preparo de grãos de sementes
cessa de faz-10 - United States Steel revestidos - Compagnie Nord Africama de Ikhyperphosphate Reno'.
Corp.
N.° 117.075 - Rolha de Seguranca
Processo de aplicar
N. 111.028
posei!" Super Iklea - Célia 13alsio Nogueira.
•ine
PEVINIMatit4o
im
t
r

14.4.41Derhai dOP

Maio de 1963
- As .tepartições Públicas
cingir-se-ão às cu i ;itist uras
anuais renr,oada: até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época;
pelos órallos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhadas de esclarecimentos quanta
sua aplicação, 'solicitamos
as-e
m as interessados prefo.
rencialmente cheqme ou toais
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de -Imprensa Nacional.
- Os suplementos as ediçies eles órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no alo da ~ir,- Mura.
- O funcionário psiblico fe
dera!, para fazer jus ao desconto indicado, eleverd pravar
esta condição no ato da assinatura.
O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 9,50, se do mesmo
ano, e de Cr. 1,00, por ama
decorrido.

N.° 115.074 - Processo para obtenN.° 117.537 - Matéria Plástica •
ção de Agentes Auxiliares do Curti- Processo para sua fabricação - Juan
!aedo
Bohme Fettchemie G M B H. Mauricio Grandi.
'PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
MODELO DE UTILIDADE
INDEFERIDOS
DEFERIDO
•
N. 68.706 - Indicador de Lugares
N.° 114.993 - NOvo Tipo de Caixa Vagos
em. filas de cadeiras denominaDesmontável - Laboratórios Silva do Cinefoto
- Joaquim Rodrigues
Araújo Rousse/ S. A.
Pinhão.
•
N." 133.227 - Novo Modèlo de
N.' 99.229 - Novo Processo para
Tampa para Recipientes .cm Geral - a obtenção de fios termoplásticos de
jayine
/rindo permanente - Industrias Valls
Saltes Penteado.
S. A.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N.° 108.381 - Um Produto Alizador
- DEFERIDO REPUBLICADO
de Cabelos - Maria de Lourdes Carvalho.
N. 9 110.629 - Tubo Gerador de
N. 132.834 - NOVO Tipo de MáEspuma de Aeração para fins de ex- quina Agricola para Gradear. Arar,
tinção de incêndio - Minimax Aktien- Cortar e Carp?r - Sérgio Galha
gesellschaft.
MODÉLO DE UTILIDADE
N. 110.635 - Processo para o traINDEFERIDO
tamento de borracha vulcanizada United States Rubber Co.
N.° 94.488 -- Novas Disposições
N.° 117.416 - Reguladores de Construtivas em Sofás. Camas - Ze.
Farias.
Tempo - Controls Co Of America. landi
N. 94.555 - Original Disposição
N." 89.159 - Máquina de C-alcular de Cadeira Desarticulável Renato
- Hugo Nuccini.
Alexand er Mário Ceriani.
N.°. 107.950 - Um nôvo- modelo
N.° 109.681 - Dispositivo para
manutenção das propriedades de ton- de Extrator de Sumo de Laranjas e
, densadores com abertura trespassante Similares - Vinicio Marconcini.
N ° 120.266 - Dispositivo de Pro1 não afixados na passagem através . de
. Adaptável a Navalhas, cie Bar.
uma parede' de blindagem - Siemens teção
Mi4ton Brasiliense
Pires.
bear
_
c*:, Halske Aktiengesellschaft.
N,° 110.408 - Processo e dispositivos • para gravação magnética de
•som - Telefunken G M B H.
N.° 110.101 - Válvula Termiônica
-_Siemens & Halske Aktiengesellschaft,
N.° 110.187 - Pele de Contactos
de tubo protetor - Sitiares 6 Halske
Aktiengesellchaft.
N.* 110.618 - Cr'- rcuitarnente para
Tráfego Direto em Instalações de 'Pele
Tipo com Seletcres Automáticos S iemens & Ilalske Aktiengesellchaft •

DESENTIO OU MODÉLO
INDUSTRTAL iNns FERI DO S
N. 9 120.260 - Novo tipo de Bibloque - Mrato Nagata.
N.° 134.32 - Original Ornamento
aplicável em embalagens - amei Lacorte Thornez.
Exigênciaa:
Wats/omina Grazzia (no p-Jdido de
restauração na patena, priv. invenção
im°'
• 45 648) - Satisfaça .exigêalcia.
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Victorino Perin Filho Filhos
:(opoente do termo 101.037) -' Sc1tisfaça exigência.
N." 84.635 - Cláudio Lemmi Satisfaça exigência.
N. 109.275 - Adão Manca e Hans
Gaulke - Satisfaça exigência.
N. 113.143 - lviaaminaria Textil
Del Norte de Espana S. A. Matesa
- Satisfaça exigência.
N.° 113.277 - Ame Johan Arthur
.Asplund - Satisfaça exigência.
N.° 115.424 - Prospero Rececchi e
Walter Rhonie de Souza - Satisfaça
exigência.
N 9 116.769
Carlos Mosetti. -Satisfaça exigência.
N° 137.679 - Plastifoto Álbuns e
Cartonagem Ltda. - Satisfaça exigência.
N9 58.123 - Dano Ilário Corti. Satisfaça exigência.
•
N 9 77.561 - Achilles Leão de ;estia.
- Satisfaça exigência.
N 9 109.904 - The National Cash
Registar Co. - Satisfaça exigência.
N" 11.630 - johanm Glockshuber.
- Satisfaça exigência.
N 9 113.738 - Dr. Ruben de Melo.
- Satisfaça exigência.
N 9 112.734 - Nelson Mucury Gracia. - Satisfaça exigência.
N° 132.168 - Produtos Metalúrgicos
Caradcc S. A. - Satisfaça exigência.
N o 134.983 - Manuel José Dias Noexigência.
vais. -Satisfaça
Sa1n19 78.301 - Julio Hartmann.
tisfaça exigência.
N° 86.100 - Miguel Barbera e Sérgio Prieto. - Satisfaça exigêneis
N° 87.349 - An'ônio Pozzi. - Satisfaça exigência.
N" 89.036 - Rolf lagamar Ohisson.
- Satisfaça exigência.
N'' 97.675 - Irmãos Lieb Leia. Satisfaça exigência.
N' 97.677 - Irmãos Lieb Ltda. -Satisfaça exigência.
N" 102.360 - Guido Vangelista. Satisfaça exigência.
N" 105.279 - Albert Wexler. Satisfaça exigência.
N• 107.470 - Joer Seabra da Cruz.
- Satisfaça exigência.
N 9 108.294 - Clava Confecções Italianas Ltda. - Satisfaça exigência.
N 9 109.088 - José Maria Raollas.
- Satisfaça exigência.
N 9 109.301 - Otto Falis de La Roca
_Satisfaça exigência.
No 109.501 - João Astori. - Satisfaça exigência.
N° 109.573 - Anna Andrade Trevizano. - Satisfaça exigência.
N 9 109.773 - Fábrica de Artefatos
de Matéria Plástica Franz Holley. Satisfaça exigência.
N 9 114.854 - Ernesto Tomé. - Satisfaça exigência.
N• 114.910 - Maria Manar' Bazzon. - Satisfaça exigência.
N° 115 344 -- Alexandre Colapone.
- Satisfaça exigência.
N° 115.345 - SIPA Sociedade Industrial de Produtos Alimentícios Ltdi. Satisfaça exigtncia.
N° 115.538 - Francisco Antunes Jilnior. - Satisfaça . exigência.
N• 115.557 - Viktor Johann Balavary Hanko. - Satisfaça exigência.
/ N9 117.164 - Nene Confecções Infantis Ltda. - Satisfaça exigência.
N° 117.175 - Marglt Klinemberger.
- Satisfaça exigência.
N° 117.330 - Atílio Puser .6 Cia.
I.tda. - Satisfaça exigência.
N° 117.381 - Mossas Nesancl •Ejche/
- Satisfaça exigência.
•
• N" 117.658
- Stephane Iosaph
Brondello. - Satisfaça exigène'a. •
N° 117.659 - Luis Bastamante Fermande:. - Satisfaça exigência
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N° 117.661 - Publicidade Seu Rival
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Laboratório Robusterina Ltda. faiam
Ltda. - Satisfaça exigência.
• TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
a marca Robusteidne n." 175.832). -..
N° 117.692 - José Lila:modo I Satisfaça exigência.
Satiafaça exigência.
Dia 7 de maio de 1963
I Cia. Nacional de Artes Metálicos .A1.
N° 117:817 - Percio Talada de OliTransferancia e alteraaões de nona niac (junto a marca n." 182.493). veira. - Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
de titular de prOces.sos:
I N9 117.954 - Shoji Alitkai. -o Satis• Sejal Sociedade de Adininistraçaa •
i
lfaça exigência.
Socrol Sociedade Recuperadora
Participação
Industrial Ltda. (junto a
N° 122.676 - Edison Baena:uri Al- óleos Ltda. :• awnsferancia para o seu marca n.• 186.279). - Satisfaça asa.
nome
cla
marta
Batuplás:lco
n°
159.218)
ves.
g:ncia.
Satisfaça exigência.
Anotc-se zi transferência.
N 9 130.873-- Irmãos Va aro Ltda.
Galeria Moderna Livraria Ltda. (juaMetal,igeselacnatt A G (transferência l° a marca u.* 199.308). - Saia:ia-ai
- Satisfaça exigência.
N° 130.936 - José Alaripio Costa para o seu nome da marca HI-111 nú- exigancia.
167.635). - Anote-se a isanstee Armando Pinto Moreira. - Satisfaça mero
Wyson Farmacêutica Ltda. (junto a
rência.
exigência:
i
n.° 200.651). - Satisfaça exiProcter L Cambie Limited (pede para marca
N9 132.272 - loa Maraile. - Sa ser anotada nas matcas Oliva° ninneaa géncia.
tisfaça exigência.
194.635 - Oliva) n" 194.633 as aliara- I Indústrias .Schneider S.A. (junto a
N° 132.831 - José Soldan 6 Cia. ções de nome). - Anotem-se as altera- ' marca a." 201.197). - Satisfaça exi- Satisfaça exigência.
I gancia.
ções.
Grundig
Werke
G
M
WH
(pede
para
!
Torrefação Sabor Ltda. (junto a mar.
No 13.809 'o-- Luis Geraldo Martins
ser anotada na marca Grundig número ' ca Café Sabor tamo 418.133). - S4'
Leans Alves. - Satisfaça exigan-la.
195.780 a a:taxação de nome). Aeo 1 tiSf aça exigência.
N° 102.432 - Coinpagnie Francisco te-se a alteração.
&ah • Sabroe Maiores Diesel e Refride Mandes Colorantes. - Satisfaça ()maga Indústrias Metalúrgicas 1, da. geração Ltda. Unto a marca n." ...,
exigência.
(pede para ser anotada na marca On/a- 167.523) - Satisfaça exigência.
N o 108.043 - Paulo de Barros Vas- mege n° 266.377 a alteração de ame). . Henrique Frecier:co Carlos Kipp (jun.
concelos. - Satisfaça exigência.
- Anote-se--a alteração de nome.
to a marca .n.° 169.570) . - Satistaça
N 9 109.519 - Societe Dite Ypaslux.
Chocolates Gariato S. A. (pede para ex:gência.
- Satiisfaça exigénciaat
ser anotada na marca Juquinha numera
Petroquímica Indilatr:a .e Comércio
N° 110.521 - An7ônio Zaccaria, 275.267 a alteração de nome). - Ano- Ltda. - - Junto a marca n." 171.947.
- Satisfaça exigência.
Anallo Zaccaria, Pedro Zaccaria, Carlos te-se a alteração.
Rex Spanall Inc (transferência para
Zaccaria. José Zaccaria. - Satisfaça
Pau-N u:laica Indústria e Coniê'rcio
seu
nome da marca Spanall número
o
exigência
Ltda. -- junto a marca na 186.355. N° 110.926 - Bruno Corradini & Fi- 275.435). - Anote-se a taansferéasta. Satisiaça exigãacia.
Cia. Importadora Sueca (pede para
lhos. - Satisfaça exigência.
ser anotada na titulo Cia.° Impai-adora. , Montelima Comércio e Indústria de
N 9 115.291 - Wilson Marcondes
1\:.1.i.aeriaas Agricolas S.A. -- Junto
Indústria e Comércio de Máquinas Lidá. Sueca Ltda. (Casa Sueca Brasil). - marca ia' 189.373. - Satislaça caiaa
a alteração de nome), titulo núme.o
- Satisfaça exigência.
275.751). - Anote-se a alteração de gncia.
N° 117.236 - Aristides Amaral.
Sac. de Maietaais de Granja Ltda.!
nome.
Satisfaça exigência,
Civia S.A. Administração dc Bens - Junto a marca 'n.9 213:126. -- Sa.
•
.
DIVERSOS
Corretagens Ilieorporações (pede para tisfaça exigência.
ser anotado no titulo F.difclo Bala Vista
Petroquímica Indústria a Comércio
No 88.548 - Antônio Ferreira clue. ns° 276.290 a alteração de nome) .- Loja. - junto a marca ra° 229.566.
Santos. - Arquive-se o processo.
Anote-se a alteração.
1 -a • Satisfaça exigência.
N° 103.336 - Daniel Chequer. - Miro Michaelsen 6 Cia. (p2cle para
Arquive-se.
r nr clz
IJUI têrnuo1 aJoali S.A. Indústria e Comércio de
Matérais PrÁnas Texteis - Junto a
n.° 151.643 as al-1
390.398
Sober130
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
marca na 232.549. - Satisfaça exiay
termo
413.912).
Arote-se
a
PESQUISAS
gência.
alterações.
Beecham Proprietary Medicines LiIndústrias Gessy Levar S.A. (transDia 7 de maio de 1963
ferência para o seu nome da marca Ges-1 mited - Junto a marca 'ia' 233.971.
Notificação:
.
sy Carmo 413.912). Anotem-se as, .-- Satisfaça exigência.
Uma vez' dazorrido o prazo de - recur- transferência- Indústria e Comércio de: •S.A. Philios do Brasil - Junto a
so previsto pelo art. 14 da Lei número Artefatos da Borracha Macystex Lida marca n.' 250898. --- Sitistaça cai4.048. de 29-12-61, e mais dez dias - (transferência para o seu nana- do genc.a.
para eventuais juntadas de recursos, e titu'o Indústria , e Comércio de ArtefaS.A. Philips do Bras.1 -- bata ,os
do mesmo não. se tendo valido nenhum tos de Borracha Macystex taram
interessado, ficam notificados os reaue- 418.963). - Anote-se a transferência marcas ns. 253.002 - 59 901. Mermanny Indústria e Comarcia Hic Apresente , os cliches.
rentes abaixo mencionados a comparecer
à êste Departamento a fim, de efetua- S.A. (transferência para seu mime da
rem o pagamento da taxa final :Dm:rei- marca Odorans n.° 168.696). - AnoteDIVERSOS
nantes a expedição dos respectivos ser- se a transferência.
Bozzano S.A. Comercial Induatrial
tificados dentro do prazo de sessenta
Kibon S.A. Indústrias Alimentícias
dias - na forma do parágrafo único (pede para ser anotada na marca Pe- e Importadora - Junto a marca núa
do art. 134 do Código de Propriedade lota n.° 169.616 a alterção de nome). mero 202.988. - Anote-se mediante
apostila o contrato de subliaenciamemo
Industrial.
- Anote-se a alteração Indústria Quí- a favor de Bozzano S.A.arloniercial
mica Faliram S.A. Indústria e Comér- Industrial e Importadora lã -averbado
MARCAS DEFERIDAS
cia de Produtos Químicos e Derivados no registro anterior 103.168.
o seu nome do título
N° 405.077 - Vesúvlo - Marcena- (transferência paarltram
Elevadores Otis p.A. - Junto a
n.° 181.256).
Química Éo
ria Vesúvio Ltda. - d. 40 - (com -Indústria
marca 'n.° 277.524. Anotease me.
Anote-se a alteração de nome.
exclusão de porta retratos).Haas S.A. Indústria e Comércio (pe- diante apostila o contrato de exrlorsçào
N° 405.079 - 555 - Papelaria 555
de
para ser anotada nas marcas Em- a favor de Elevadores Otis S. \ iÁ
Ltda. - cl. 38 - (com exclusão de
blemática
n.• 215.466 - Emblemática averbado no registro anterior 151.069.
mata borrão).
n.° 201.630 - as alterações de nome).
The Hobart Manufacturing Co -•
TITULO DE ESTABELECIMENTO - Anotem-se as alterações de nome.
Junto ao titulo n.° 277.972. - Rd!.
DEFERIDOS
Ormonoterapia Richter do Brasil S.A. fique-se mediante apostila o nome da
N° 405.355 - Organização Ray:coai (pede para ser anotada na marca Alan- titular para 'The Hobart Marafada.
Revisão Contábil - Italo Miga . ' Calda- bac ri.° 232.730 a alteração de nome). ring Company, tendo em vista a trans.
- Anote-ase a auteração de amue). ferencia anotada e fia. 6.
ai - classe 33 (art. 117. n° 1).
Creo Asfalto Produtos Químicos Ltda.
Laboratórios Joana Ltda. - Junto
EXIGÊNCIAS
(transferência para o seu nome da marca Creo Phenol n.° 232.769). - Ano- ao têrmo 359.266. Nada hz; que de.
ferir quanto ao pedido de anotação
N 9 399.405 - Cervejaria • Mogiana te-se a transferência.
de fls., tendo em vista o despacho de
Ltda. - Satisfaça exigência.
EXIGÊNCIAS
fls. 6v:
DIVERSOS
Fratao
1 . Emprésa Cine featral
Laboratórios Jorna Ltda. - Junto
ao termo 359.267. Nada há que
N9 360.8947 - Rt dumatrc Indatana e (jiiiito a , marca a." 165.433), Comércio de Acessórios e Veiculo; Ltda. tisfaça caganc:a.
deferir quanto ao pedido de anotação
Forci a,Notor Co (junto a marca nú- de fls. 16, em face do despacho de
Prosniga. se com os exemplares stbs'
mero 171.335). - Satisfaça exigência.' fia, 15.
titti:n do a cl asa 8 ela 6
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EXIGÊNCIAS
N. 446.172 - Sztokfisz e Hct.
Satisfaça exigência.
Ltda.
N. 455.854 - Lojas Asstunpçãu
S.A. Comércio e' Importação. - Satisfaça exigência.
N. 558.914 .-- Cia. Comercial -e
Corretora Ntivo Mundo. -- Satisfaça
exigência.
N. 564.385 - Confecç&s Riski Limitada. - Satisfaça exigência.
DIVERSOS
Founkc Fur Co -• Junto a marca
Faça-se apostila i.
ri•' 248.464.
cluindo-se pelucias.
N. 548.418 -- Dal*Mas S.A. Indústria, Agro Quicnica Brasileira. Revendo o presente, veriLquci estar o
pecNio fora do prazo de tolerncia.
Int ao sem eleito' o despacho 1.1.2
fls.- 6v., para prosseguir como regis..1
tro divo, clichê publicado era 5 de
outubro de 1962, contando o prazo de
oposição desta data em diante.
N. ;.576.619 --- Imperial Máquinas
'S.A.. -- Aguarde-se. N. 577.358'- Cassio Muniz S.A.
•ImportaçãO e Comércio. - Aguat-

de-se.
N. 577.669 . - .Lab. Vitcx Ltda. .-.Arqu:ve-sc.
PRORROGAÇÃO DEMARCA'
.N. 404.181 -- Texnovo - Texnovo
S. . Nacional Produtos Inclustriall
Textis, classe 23. Prorroguc-sc o
registro.
N. 420.966 - Clemaiet Produtos.
Quimicos Clemantt S. A. - Classe 2
Prorrogue-se o registro.
Esso-Humble Oil
N. 426.433
Refining Co. --- Class e8. -Prorrogue-se• o registro retificando-se a data
para 19 de julho de 1949 e com averbação de contrato da exploração a favor de 1.° Esso Standard do Brasil
sil Inc e 2. 0 Esso Brasileira de Potroleo S. A.
N. 450.855 - Malt o Milc Produtos Quimocos Farmaceuticos e Dieleticos Lochard Ltda. - Classe 41 Prorrogue-se o registro retificando-se
para 31 de janeiro de 1950.
N. 45.713 - V. S. Industrio Victor Sperling S. A.- - Classe 12 Prorogue-se o registro.
N. 455.643 - Emblemática - Casa Falchi S. A. Industrias e Comércio - classe 41 - Prorogue-se o registro retificando-se a data para 16 dm
outubro de 1950. N. 455.652 - Café Rocha A.
Rocha Irmão 8s Cia. Ltda - Classe 41
Prorogue-se o registro não podendo a
marca revestir a cor vermelha ou encarnada.
•
N. 455.692 -,Piratininga Soai Rio
Industrie de Artigos Rurais S. A. -Classe 26 - Prorogue-se o registro retificando se a data para 9 de março
ele 1951.
N. 524.466 - America Cia. Alexe
ricax Fabril S. ' A. - Classe 37 Prorogue-se o registro.
N. 524.567 - America Cia. America Fabril S. A. - Classe 37 - Pror
•
rogue-se o registro.
N. 524.468 - America Cia. Ateiarica Fabril S. A. - Classe • 36 Prorrogue-se o registro.
N. 524.469 Kmerica Cie. America Fabril S. A. - Classe 24 Prorogtie-se.
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N. 524.470 1 - America Cia. AmeN.° 577.361 - Reveillon Cassio
N.° 469.350 - Caramuru - F.:
rica Fabtil S. A. Classe 24 - Pror- Muniz - Cássio Munia S. A. nu- Asstirnpção & Cia. Ltda. - Classe
rogukese o registro.
portoçao e Comércio - Classes - 1 2 - Prorrogue-se o registro.
N.' 537.581 - Imunodina S. A. - 6 - 7 - 8 9 10- 1i -- • N.° 571.639 - Tabaco Charrua -e
Institutos Terepeuticos Reunidos Labo- 14 - 15
16 ae- 17 - 18 - 20 O. Dias Coelho 8s Cia. Ltda. - Clasfarmo - Classe 2 -7- Prorrogue-se o - 21 - 31 --, 34 - 35 - 40 - se 44 - Prorrogue-se o registro.
• 46 --- 47 - 49 -_Prorrogue-se.
registro.
0 reN.° 574.268 - Sygma - Labora.
N. 53/.954 - . Tinturaria Arco gistro.
tário Sion 5. • A. - Classe 3 - Proe.
Iria - Tinturaria Araco Iria Ltda. Prorrogação de Exp,e'ssão de Propa- rogue-se o reg'stro.
Classe 33. - Prorogue-se o registro.
N.° 575.825 - Renner - A. J.
'sunda
N. 540.194 - Monello - Irmãos
Renner S.A, Indástria do Vestuário
Monello Ltda - Classe 21 - ProrroN.° 559.339 - As Casas Regente -- Classe 23, 36 - Prorrogue-se o regue-se o registro.
anunciam mais barato -... Impossí- gistro retificando-se a data para ....
N. 541.028 - Casa Setti - Agos- vel - Tecidos Vicente Soares 8-2-53 (titulo de estabelecimento),
tinho Setti S. A. Zomércio Expodrta- S. A. - Classe 23 36 - Prorrogue-se
NP 576.175 - Óleo Ebano Perfucão - Exportação. - Clasie 23 - o Registro.
mado Lindomar Urya de Oliveira
Prorrogue-se o registro.
N.° 569.340 -- Os Armazens do Queiroz •- Classe 48. - Prorrogue-,
N. 541.029.- Casa Setti - Agos- Norte anunciam... Mais barato
tinho Setti S. A. Comércio-Exporta Impossível - Tec:des Vicente Soares se o registro.
N.° 576.176 - Leite de Canfora
ção e Importação - Classe 36 - Pror_
S.
A.
Classe
23,
36
e
37
ProrLindomar
Urya de Oliveira Queiroz
rogue-se o registro.
- Classe 48 - Prorrogue-se o regisN. 541.030 - Casa Settr - Agos- rogue-se o registro.
tinho Setti S. A. 'Comércio Exporta- . N.c 571.448 - Rainha do Comer- tro sem cl:rejo ao uso exclusivo da extação e Importação - Classe 41 - cio - Grêmio Recreativo e Cultural pressão Leite de Cânfora.
do Comércio de São Paulo
Classe
Prorrogue-se
• tr '
N.° 576.346 - R. Resana - ResaN. 542.911 - Gel O. Mat - Ibe- 32,33 - Prorrogue-se o registro.
na S. A. indústrias Químicas - Clasia Ind. Brasileira de Embalagens S.
Prorrogação de Insié,nia Comercial
se 1 - Prorrogue-se o registro.
A. Classe 8 - Prorrogue-se.
N.o 576.869 - Stovarsol Societí
N. 532.913 - Tropical - Ibesa • N.° 577.018 ---/Techint - rechint dei Usines Chimiques Rhone Poulenc
Cia.
Técnc
aInternacional
Classe
Industrie Brasileira de Embalagem S:
Classe 2 - PrOrrogne-se o registro.
A. - Classe 8. - Prorroguea-se o 33 - Prorrogue-se o registro.
N.° 576.911 - Frigorífico Wilson
registro.
• Prorrogaçuo de Nome Comercial
- Frigorífico :Wilson do Brasil S.A.
N. 564.091 - Superapid - Os:car
NP 537.509 - Cia. Comercial e - Classe 41 - Prorrogue-se o regisFlues 8s Cia. Ltda 6 - Pror•
Indkstrial
de-Ferros - Cia. Comei- tro:
rogue-se o registro.
N.° 577.6,51 - Becker 'Cia. CerN. 551.191 - Sinha - Arailcar ciai e _Industrial de Ferros - ProrroFaria - Classe 41 - Prorrogue-se re- gue-se o registro.
vejaria Brahma - Classe 42 - ProrN.° .549.827 -a Martins Irmão te rogue-se o registro.
gistro.
N. 553.954 --eIndianopolis - Cia. Cia.- - Martins Irmão e, Cia. - ProrN.° 577.653 - Bock - Cerveja
Textil Ind I anopolis , - Classe 22. - rogue-se,, o registro.
IMunchen - Cia. Cervejaria Brahma
Prorogue-se o registro.
C1 as.se 42. Prorrogue-se o registro.•
Prorrogação de Título de Estabeleci•N. 557.689 - Fan Malharia Sedan
• N.° 577.946 - Jornal de Santo
mento
S. A. - Classe 36 - Prorogue-se o
I André . - H. F. Conte Borgognoni registro.
N.° 310.385 - Edifício Brasil - Classe 42 - Prorrogue-se o registro.
N. 557.690 - Alcazar - Malharia Caio Julio Tavares - Classe 33
IN.° 578358 - Atlantic Diesel 011
Sedan S. A. - Classe 36 - Prorro- Prorrogue-se o reg'stro.
-• Comp. Atlantic de Petróleo - Clasgue-se o registro.
N.° 539.727 - Tecelagem N. S. se 47 - Prorrogue-se o registro.
N. 557.691 - Fortax Malharia do Rosário - Cia. Teetil Nossa Se- Prorrogrção de Sinal de Propaganda
Sedan S. A. - Classe 36 - Prorro- nhora do Rosário - Classe 23 -c Prorroguese o registro.
NP 552.661 - Facchini S. A.
gue-se o registro.
N.° 540.661 - Bazar Botafogo
Construtora Predial - Classe 16, 25,
N. 558.347 - Atoxogal - Quitnioterapica Brasileira Ltda. - Classe 3. Comércio e Manufatura de Tecidos J. 33 - Prorrogue-se o registro,
Silva S. A. - Classes 12 - 13 - 1 N.° 552.671 - Garrarão -- Indús- Prorrogue-se o registro.
14
15 - 22 - 23 - 24 -.36 tria e Comércio Marques Ltda. N. 559.648 - Sapataria Joie
n
Fernando Trapaga Silva - Classe 36 - 37 - 48 - Prorrogue-se o re gis- Classe 41 - Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se õ registro retificando- tro.
N.° 552.672 - Meridian - Papelase a ck.ta para 6 de julho de 1952.
N.° 550.758 - Laboratório de Aná- I ria Toth Ltda. - Cl. 17, 32, 38, 28.
N. 558.992 - Arma - Eletro Me- lises Clínica S. José - José Gentil - Prorrogue-se o registro.
cênica P.rma Ltda - Classe 8 - Pror- - Classe 33 - Prorrogue-se o regis- • N.° 563.155 - É um produto Sentiste • - S. A. Moinho Sentiste Inrogue-se o registro.
tro.
560.108 - Guarana Dera -I N.° 556.356 -- Panificação S. Se- dústrias Gerais c- Classes 22, 23, 24,
Sidney C. bore te Cia. - Classe 431 bastião Ltda. - Panificação S. Se- 34, 36, 37 40 41 e 46 - Prorrogue-se
N. 560.609 - Wanda E. 'Rotulo bastião Ltda - Prorrogue-se o regis- O registro.
- Prorrogue-se o registro.
tro - Classe 41.
Prorrogação de Frase de Propaganda"
- Cia. de Tintas e Vernizes R. Moa
N.° 559.335 - Casa Patrão - BeN.° 546.537 - Açúcar União duplatesano chiasse 1. - Prorogue-se .o . re- nedito Gonçalves Patrão - Classe
mente filtrado adoça mais - Cia.
gistro.
36 - Prorrogue-se o registro. União dos Refinadores Açúcar e Café
33
N. 561.583- Esfinge - Calçados
N.° 559.878 Cine Itamarty EsPinge Ltda.. - Classe 36 - Pror- Cia. Comercial e Corretora NU(' Mun- - Classe 41 - Prorrogue-se o regiatro.
rogue-se o registro..
do - Classe 33 - Prorrogue-se o reN.° 555.645 Use Enameloid N. 561.864 - Isogeno - Adernas gistro.
The Sherwin Williams Co, - Calsses
do Brasil S. A. - Classe 38 - Pror
N.° 561.349 - Armazém Pinto - I, 2, 4, 16, 28, 46 e 47 - Prorrorogue-se o registro.
•N. 561.867 - Presspan - Mamas Francisco Pinto gs Filho - Classe 41, gue-se o' registro sem direito ao uso
prol.. 42 e 43 - Prorrogue-se o registro.
exclusivo da palavra Use.
do Brasil S. A. -- Classe 38
N.° 570.486 - Edifício Las Vegas
rogue-se o registro.
N.° 577.355 - Freguês da sorte
-- Condomínio do Edifício Las Vagas - Cassio Munia S, A. Importação e
N. 563.109 - Espasmotropin
- Classe 33 - Prorrogue-se o regis- Comércio - Classes 1 - 6 - 7 Laboretorio Regius Ltda
Classe 3. tro.
8 - 9 - 10 --: 11-- 4 - 15 - 16
Prorrogue-se o registro
Casa Tigre - Rugi) _ 17 - 18 - 20 - 21 - 31 -- 34
N.° 575.609
1
N. 565.365
Honegger- - Soc. ,Borba Qerhardt - Classes 6 - 8 - - 35 - 40 "• - 47 - 49 Prorregue-se o registro. Prorrogue-se o registro
Tecnica Honegger Ltda . - Classe 6. 21 - 31
NP 577.017 - Dulce Corfe'taria e
- Prorrogue-se o registro -retificandoN.° 577.355 -- e•-lernana do Conse a dita para 17 de outubro de 1953. Bornboniere• - Confeitaria e Bombo_ N. 567.567 - Sedan - Malharia niere Carbore Lida, e- Classe 41 - fârto - Cáss'o Munia S.A. - Importaçáo e Comercio - Classe - 1 Sedan S. A. - Class 36 - Prorro- Prorrogue-se o registro.
gue-se o registro.
I N.° 568.970 - Petró'en Flor-rnel : e 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14
46 - 47 - 49 - Prorrogue-se o - Helio Araújo Marques - Classe - _15 - 16 - 17 - 18 - 20
121 - 31 - 34 - 35 - 40 registro.
48 - Prorrogue-se o registro. '
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MARCAS

O

EP OSITADAS

Pu/Atendo folha da uoindo . ew o art. 130 do rádio da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
amen•prazo da 60 dias proa o dere:estuante do pedido: Deranto Use prazo poderão apresente.: mas oposições ao Departamento
Nacioced da Psoprizeleão loAtertrira aqueles que se julgarem prejudicados oont a une/santo de registre requerido
•www.

Termo n.9 557.201, de 31-1-63
Laborato:re Des Produits - Sclentia
(Prorrogação)
França -

Térmo n.° 577.208, de 31-1-63
Ecom Comércio e Indústria •de Máqui,..
nas Ltda.
Guanabara

, PRORROGAÇÃO

Classe 3
Medicamento Iodo-citrato para st. arteriesclerose, hipertensão arterial, hiper-.
viscosidade do sangue, distúrbios arteClasse 6
riais e• venosos, varises, hemorroides, esclerose pulmonar, enfisoas, molésticas Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas em outras classes
das essoas de cinquenta anos, reumatismo, obesidade, distúrbios da meno,
'ferrar; n.° 577.209, de 31-1-63
pausa e velhice
Ecom Comércio e Indústria de MáquiTermo n.9 577.202, de 31-1-63
nas Ltda.
Cassio Munir S. A. Importação e
Guanab—a Comércio
-São Paulo
• /
[COM ComÉrcio e Indústrif
N—a

Classe 33
Titulo
Termo n.9 577.203, de 31-1-63 Moacyr Ernanuel Pupo
São Paulo

'tulTORA ARTE
Classes: 32, 33-e 38
Titulo de Estabelecinirnto
Termo n.9 577.204, de 31-1-63
The National Machnery Co.
Estudo% Unidos da América

NATiONAL

Classe 6
Máquinas para forjar parafusos ,etc.
Teimo n.9 577.205, de 31-1-63
Eurides Ramos
Guanabari

A ESCRAVA ISAURA
Classe 32
Peças cinematográficas e teatrais. Publicações

de Noas tida. _
Termo n.9 577.210, de 31-1-63
Ecom Comércio e Indústria de MáquI.,
nas Ltda.
Guanabara

ECOE

COMERCIO E INDUSTRIA
DE MAQUINAS
Classes: 6, 7, 17, 33 e 11
Titulo
Termo n.9 577.211, de 31-1-63
I. Figueira
Pernambuco

REGENTE
I NDÚSTR 1 A 0RAS I LE I !A
. Classe 41
Fubá e p:mentão torrado
Tèrmo n.° 577.212, de 31-1-1963
Rario Borges da Silva
Balda
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HILDA PEREIRA SILVA
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Classe 41
Café em grão torrado e moído
Termo n.° 577.214, de 31-1-1963
RAF — Revestimentos. Alvenaria e
Fornecimentos Ltda.
Guanabara

indústria Brasileirã
Classe 16 •
Para distinguir materiais para ' cortstru_
ções e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha
paz paa coberturas, edificações premoldadas, estuque, estacas, esquadrias, forem
ros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material contra frio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráu-'^
lica, pedregulho, placas oara pavimentação, peças ornainentais"de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de ven.
tilação, vigamentos, veneziaans e
vitrôs
Termos ns. 577.215 e 577.216, de
31-1-1963
RAF .— Revesvmentos, Alvenaria e
Fornecimentos Ltda.

LET ' S TWIST 4

13
Revesiiment411‘

Classe 36
Calçados

/j1nVio

pedregulho, gesso, estuque. chapas !Volantes, placas para pavimentação, telhas, estacas, cal, telas de metal peno
construções, postes de concreto, cimento, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas de
metal, madeiras para construções, soleiras para portas, vigamentos e caibros,
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas,
janelas, batentes, colunas, balaustres,
ladrilhos. atulejos. mosaicos, manilhas.
torros, lambris. trisos. portas. portões,,
grades, esquadrias, .calhas.. tubos de
ventilação, luvas de junção. chapas
para coberturas. corrimão, estruturas
metálicas, grades ou telas de arame
para !.orros ou armações para
. Classe 16
Para distinguir materiais para constru..
ções e decorações: Argila, areia, ba•
tentes; balaustres, calhas, cimento, cal,
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha...
pas paa coberturas, edificações Premoldadas, estuque, estacas, esquadrias, for.
ros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
jiinção, laje, lajeotas, madeiras para
construções,' material contra trio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de ven.
'tilação, vigamentos, venezmans e
vitrôs
Termo n. 9 577.217, de 31-1-1963
Oscar Argollo
Guanabara
num tf trrilln4181211 Ir lida

ç'.3W BRAZIWANGEST g",>
~aanmaraljAmpeo~~1,

Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 577.218, de 31-1-1963
Roberto Marinho
Guanabara

tine-Almanaque
Classe 32
Almanaque — (para publicação anual),
Termo r 577.219, de 3111-1963
Bousquet & Paes Leme Ltda.
Guanabara
•

nrficcitnentoe

Snowbari
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Classe 33
Titulo de Estabelecimento
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Nome ConsercIal.

Termo n.9 577.206, de 31-1453
Seibert i Cia.
Rio Grande do Sul
•

Termo n.9 577.207, de 31-1-63
Maria Nieves Barral de Banchero
Gua•nabara

Termo n.9 577.213, de 31-1-1963
Hilda Pereira Silva
Bahia

i'lraçarnnIrar. k. r. -e. -..

IODOOTRAK

Roy nelaman

mAimmeww

Classe 41
Café em grão torrado e moído

Guanabt"-_
Classe 16
Para distinguir: — Os seguintes mateIndústria Brasilei,.
' ,ais para construções e decorações.
Produtos de base astáltico, material
Classe 43
i a...Jante contra frio e calor, tijolos, Aguas minerais artificiais, água tônica,
' produtos para tornar )mpermeabgázantes gazozas, guaraná, refrescos, sodas, xaa,
ropes, suco sde frutas sem álcool e
as argamassas ds cimento e cal hidráu.
bebidas espumantes . sem álcool
l lica, tubos para concreto, argila, areia.
_
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Termo n.° 577.220, de 31-1-1963
/3ousquet & Paes Leme Ltda.
Guanabara

S
Classes: 41, 42 c 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 577.221; de 31-1-1963
Nehme J. Ama
Guanabara

PRORROGAÇÃO
NEHMÉ J. AiNA

1Classe 3
Substancias químicas, produtos e preparados para serem usados na
medicina ou na farmácia
Classe 4
Substâncias de origem animal, vegetai
ou mineral, em bruto ou parcialmente
preparados e não incluídos em outras
classes
Casse 5
Metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, usados nas indústrias
Termo n.° 577.230, de 31-1-1963
Sociedade Victor de instalações e
,Montagens Técnica Ltda.
Guanabara

Termo n.° 577.236, de 1-2-1963
Mario de Oliveira More]
Guanabara

Classe 32
•
Um jornal impresst.

REFORMAFÃCIL

Térmo n.c 577.237, de 1-2-1963
Produtos Rocha Químicos e
Farmacêuticos S.A.
Guanabara

IND. BRASILEIRA

'CALCETOSAN
Tnadatria
Brasileira

Compro r V.de
• Ombro..

enderer
IAINA
tr.

Fres. Vara.. 1209
Loir • Sobrado

T;fildONIf1

3.670,

- RB,

de Janeiro

Classes: 11, 15, 23, 26, 29, 39, 36,
38 e 48
Titulo
Termo n.° 577.222, de 31-1-1963
Laboratórios Lepetit S.A.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 5
Metais em bruto ou parcialmente
trabalhados
Têm() n.° 577.231, de 31-1-63
Sociedade Brasileira de Realizações
Artísticos-Culturais
Guanabara
"CONCURSO INTERNACIONAL

,:onevrEn
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das doenças nervosas
Têrmo na' 577.223, de 31-1-1963
Manuel da Costa Campos
Guanabara

ígiotta ~gata
Classes:. 19. 23, 43 49
Título de Estabelecimento
Termo n.° 577.224, de 31-1-1963
Cafemar Exportadora Ltda.
Guanabara

DE INSTRUMENTOS DE

Termo n.° 577.232, de 31-1-1963
Sociedade Brasileira de Realizações
Artístico-Cultura is
Guanabara
•
"CONCURSO /NTERNACIONAL
• DE INST
RUMENTOS DE -/
.e3 UR o it

Classe 33
ins:gnia
Termo n .r " 577.233, de 31-1-1963
Sociedade Brasileira de Realiaações
Artístico-Cultura is
Guanabara
DE CANTO"
Classe 33
Insígnia

Tèrmos os. 577.225 à 577.229, de
31-1-1963
Supermercados Pre-Pag S.A.
São Paulo

UPERAMA.
.Âe

47rN

indústria Brasileira

Classe 3
Preparações camtendo cálcio
Termo n.° 577.238, de 1-2-1963
Produtos Rocha Químicos e
Farmacêuticos S.A.
Guanabara

TENSILON
•
.'xa,04.
Mnsgelra

Classe 40
Acolchoados para camas e para mbveis, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas cômodas, conversadeiras, coxins, divâns, enxergões, escabelos,
tantas, gabinetes de telefone, guarda.
cómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto.
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados
Termos ris. 577.243 à 577.244, de
1-2-1963
aval Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Ltda,
São Paulo

ARCO"
Classe 33
lnsignia

"CONCURSO PAN-AMERICANO

Classe 41
Café

Têrmo n.c 577.242, de 1-2-1963
Reformacil Indústria e Comércio da
Móveis de Aço Ltda.
São Paulo

ROTEIRO DE SKO PAULO

Ater,. de le,lao
V.M.* doe Atae•do e V. rew

Maio de 1963

Termo n.• 577.234, de 31 - 1 - 1963
Sociedade Brasileira de Realizações
Artístico-Culturais
Guanabara
"CONCURSO INTERNAC I ONAL
DE CANTO"

Classe 33,
Insígnia

Ti= a.° 577.235, de 1-2-1963
Moreira & Jahara Ltda.
Classe 1
•
Rio de Janeiro
Substancias e rearações químicas usadas nas indústrias, n afotografia e nas
análises químicas; substâncias e preparações químicas anti-cotrosivas e
anti-oxidantes
Classe 2 .
Substâncias e preparações químicas usaClasse 36
das na agricultura, n ahorticultura, n I
veterinária e pára fins veterinários " Distribuidora de calçados para liomens
sanitários
senhoras, crianças e esportivos

Classe 3
Medicamentos éticos indicados para
, administração 'interna
Termo n.° 577.239, de 1-2-1963
Produtos Rocha Químicos e
Farmacêuticos S.A.
Guanabara

L1 RIZAN
lhaftstria
13razilatra
Classe 3
.
Drogas psicotrópicas
Termo n.° 577.240, de 1-2-1963
Produtos Rocha Químicos e
Farmacêuticos S.A.
Guanabara

BEDUCEN
Maddstrla
Drsalleira
Classe 3
Preparações anti-reumáticas
Termo ri.' 577.241, de 1-2-1963
Produtos Rocha Químicos e
, Farmacêuticos S.A.
Guanabara

ALGOPLEX
Inddstria
Mrasileira
Classe 3
Pre parações analgésica*

PRATEADO
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Classe 2
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultura, á saber: adubos,
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agricolas, bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de caldo
corno adubo para o solo, defumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos. essências para exterminar animais e plantas daninhas. extratos de
quassia para fins hortícolas, fertilizantes para o solo. formicida. guano. !metanos. massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações paca
preservar o solo, preparações para destruir insetos. hervas e plantas daninhas, sais para Fins agrícolas. sais para
fins horticolas, substâncias químicas
para destruir insetos. hervas e plantas
daninhas. venenos contra e vermina,
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Classe 46
Amido, alvejantes, anil, ág a de lava&iras" água sanitária. cera para assoa..
lhos, .detergentes, esonjas de aço, Ms.
i.oros, lixívia, lixas, :á de aça mann.
das paar calçados, palha d • aço, preparados para polia e -limpar Indeiras
vídros, metis e Joh-tos, panos para goPl. e para limpêaa anos ..ta asmeril e
ara erial, abrasivuN emprega
na
pesa de metais e objetos, sahões eya
geral, sabões em pó; em floaos,. saponácaos, velas e velas a base de
estearina

Segunda-feira 13
Termo n.9 577.245, de 1-2-1963
Orval Importadora Ltda,
São Pau/o
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vidros, metis e objetos, panos para pa.
la e para iitnpésa, anos de esn:eril e

material, abras voa empreg Al., na Dm-

pesa de metais e objetos. sabões em
mral, sabões era pó, em flocss saponá_
caos, velas e velas a nas:. de
estearina

Maio de 1963 1611

Terrao n.• 577.251, de 1-2-1963
Orval Imasatadora Ltda.
São Paulo
asstaasao

Termo ma 577.249, de 1-2-1963
Orval Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Ltda.
São Paulo
•
g
o,
k.

INDeÁll4/.4 MUNDO: 0

Classe 2
Substancias e preparações químicas
usadas na agricultura, à saber: adubos.
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agricoIas, bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de cálcio
como adubo para o solo. deturnadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura. .saórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
quassia para fins horticolas, fertilizantes para o solo. formicida. guano. toseMagos. massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para dei.
trair insetos, bervas e plantas iampisas, sais para fins agrícolas. sais pare
fins horticolas, substâncias quimicas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra e vermina,
venenos para insetos e visgos
contra /agarras
Térmos na, 577.246 à 577.247, de
1-2-1963
Fábrica Gasol Ltda.
Rio Cirande do Sul

f INOVSMA 6R4SILEM.1

aasse 8
sogareiros e lamparinas de soldar
•
(maçaricos) •
Classe 11
Esguichos de metal, bocais, capsulas.
rosetas, anela tubos, torniquetes,- pistões, porcas, botões, agulhas grelhas e
hastes de metal para fogareiros e
maçaricos

Classe 43
Para distinguir 'artigos de toucaaor e
perfumarias em gcral: Almíscar, avisa
de beleza, água fadai, água de tavacda,
água de colónia, arminhas, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada, liquida, em p6,
em pedras, para banho, brilhantinas
bandolinas, batons, cosinaticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes.
crayons, cremes para a pele. carmins,
cheiros em pastilhas. ema tabletes em
lentilhas, eia trociscos e em pilulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, '..t.ssolventes.
caseadas. extratos, estojos ae perfumes,
creme para limpeza da peleae para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
esccivas para dentes, cabelo, roupas,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cílios e bigodes, tivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada; lápis
para maquilagem, lança-perhanes, loções. liquidas dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e ' em • pó,
líquidos para ondulação, permanente.
lixas para unhas. laqué. 'óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para' .o embelezamento da cutia. pon-pons. pó de
arroz
Tarmo n.9 577.250, de 1-2-1963
Orval Importadora Ltda.
São Paulo

avoo .44r...PEco

moei:~ temer/4w

Classe 46
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 para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para Polir e para luapeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceus
velas e velas a base de estearina.
sabões em pó, em flocos, esponjas de

limpeza
Tarnio n. 9 577.252, de 1-2-1963
Nor-Coe Eex til Ltda.
São Paulo

Ir O 12 LO N
Indietria Brapileira
Classe 23
Para distinguir: Tecidos era geral a saber: Tecidos de algodão, tecidos de li-mio, canhanio, juta, tecidos de rama tecidos plásticos, impermeáveis, tecidos sie
s'écla natural e raion, fazendas e tecidos
de lã o usado em peças
Termo n.9 577.253, de 1-2-1963
Nor-Coe Texaa'Ltda.
São Paulo
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blusões, boinas, botas, babadouros. casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações.
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantós, meias, alaillots, mantas, mala
driaoa-malhas, paletós, palas, penhoar,
perigas, puloveres, • ponches, peierinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tens, tailleurs, toucas e vestidos
Termos n.s 577.254 e 577.255, de
1-2-1963
Indastia ade Calçados
Keroplast
Plásticos Ioda.
San Paulo

Termo n." 576.243, de 1-2-1963
Orva/ Importadora Ltda.
São Paulo
off0v174.44 ORAS/Cf/R,

Ciasse 46
Amido
alvejantes,
adia áuLas de lava¡
atteiraa água sanitária, cera para aaara.
laos, detergentes. esonjas dr aso. fás1 foros, lixívia, lixas lã de oco, pumai das aaar calçados, palha de aço, preparado! para po':r e limpar nai-irss.
siaras, metia e nl,Ip tos, panos para po-

ÁlgROFISO
Indástria Brasileir

Classe 23
Para aistinguir: Artefatos ar material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material -plástico. revestimentos confeccionados de substancias aniClasse 46,
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
Afiada alvejantes, anil, aipia da lav.- ;ar e para limpéssi anos ie esmeril
armações para óculos, I.3u1ed bandeias,
deiras água sanitária, cara :para• assoa- material. abna, t smpregs ia na hm.- base`s pára telefones, 'bades, bacias, boi
Ilioa, detergentes, asonjaa saau, 14s. pesa de metais a objetos. sabões ern sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
foros, lixívia, lixas, lã de aso, poma- geral, sabões em pó, em flocasasaponá- para ferramentas e utensílios cruzetas
das paaz calçados, palha -de No pre- !
caos, velas e velas a I .aae de
caiam para acondicionamento de
prradol para polir - • :Impar ladeiras, 1
estearina
maaios; caixas de material plástico para

baterias, coadores, copos, canecas, co..
lheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para avros.
cálices, cestos, castiçais nal" velas,
caixas para guarda de objetos. cartua
chos, codores para chá, descansa para
pratos. copos e sapinhos de plástico
paar sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pssuihas,
garfinhos de plástico para sorvetes, fora
minhas de plástico para soevetes discos
de mesa, estojos, estojos para óculos,
embalagens de material plásaso, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, aspurnaa de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas 'and-ri:idos, ascoaclores de
pratos, fulas, formas para doces, ,fitas
isolantes, filmes, fios de celulose. fechas
para bolsas, facas, Quarniçóes, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquiditicaclores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de ma-.
terial plástico para utensílio:* e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados plásticos, lancheiras, mantegueiras.
orinóis, prendedores de roupa.; puxadores para móveis, pires. aratus.
ros, pás de coanha, pedras pomes arti.
lidais, porta-pão, pulseiras para selai-.
gios, protetores para documentos, puxadores * água para uso doméstico,
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, roda.
ribas, recipientes, suportes. suportes para
guardanapos, saleiros, ttá5t15.
tubos para ampolas, tubas para--seringas, travessas. t;pos de mataria] plástico, sacolas, sacos. saguins s vas.i/haInes para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incluidos
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para sapateiroa, para vidros, pasta adesiva pira
correias, pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, em pó, em dis
em pasta para afiar, moer e desgastar.
rebolos,. adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis para tecelagem e guar.
niç.ões de material plástico cara indústria textil, colas usadas nas indústrias
de calçados
Classe 36
Calçados em geral: Alpercatas botas,
botinas, chinelos, galochas, polainas,
perneiras, sancialias, sapatos, sapatos
desportivos, e tamancos
nonos as. 577.256 à 577.2.1,7, de
1-2-1963
Keroplast — Indústria de Calçados
Plásticos Ltda.
São Paulo
B ROBO 11
tnciástria Bras 1

ei ,

Classe 28
Pára distinguir: Artefatos de material
plístico e de asam: Recipientes fabria
cados de material plástico, revesti:nen.
tos confeccionados de substancias anta
mai, e vegetais: Argolas, aaucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, hol.
sas, caixas, carteiras. chapas, cabog
para ferramentas e utensílios cruzei"
caixas para acondicionamento de alta
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, co.,
lheres, conchas, cestas para pão, case&
nhas, capas para álbuns e oara
cálices, cestos, castiçais para vslas,
caixas para guarda de objetos, canoa
chos, codores para chá, descansa rara
pratos, "copos e copinhos de plástica,
pear sorvetes, caixinhas de plaarcci.

1612 'Segunda-feira 13
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para sorvetes, colherinhas, pasinhas. peçaria e para artigos de cama e mesa: residuos - vegetais, resinas, sebo para
garfinhos de plástico para sorvetes, tur- algodão, alpaca. canhamo, caroa, fins industriais, seda natural ou acabminhas de plástico para sorvetes, discos casimiras, fazendas e- tecidos á lã em elai em bruto. sementes para fins industriais
de mesa, estojos, estojos ,ara óculos. peças, jersey, linho, nylon, paco-paco,
.
Classe 5
embalagens de material plástica. caba-, percalina, rami, rayon, seda natural, telagen de material plástico para Sorve- cidos plásticos tecidos impermeáveis e Aço e carbono e a venadio, aço bessemar. aço bruto e corrugado,. aço doce
tes. estojos para objetos, espumas de
a tecidos de pano couro, veludos
Classe 36
em chapas e vergalhões, aso elétrico,nylon, esteiras, enfeites 3ara automóveis, massas anti-ruidos, ascoadores de Para distinguir: Artigos de vestuáilas aço de vergalhões, oitavaacis aço extra
pratos, fulas, formas para aocas, fitas e roupas feitas em geral: agasalhos, doce fundido, aço laminado, aço smauei,
Isolantes. filmes, fios de celulose, techos aventais. alpercatas, anáguas. blusas. aço polido, aço em chapas e em kilhas,
para bolsas, facas. guarnições, guarni- botas, botinas, blusões. boinas. baba. Ligas de aço. ligas da alummio,
ções para chupetas e mamadeiras, guardoures. bonés, Capacetes. cartolas. cara- gamas de metais, meta) antifricção, annições para porta-blocos, g araições puças. casacão coletes, capas, abales, timônio, metal bn'iit, bronze em aer;
para liquiditicadores e para batedeiras cachecols, calcados. chapéus. cintas, ferro chapas ae zinco, chapas estade frutas e legumes, guarnições de ma- cintas, combinações. corpinhos, calças nhadas, chapas pretas, metais para chuterial plástico para utensílios e objetos, de senhoras e de crianças, calções, cai- maceiras. chumbos em bruto, em barras,
guarnições para bolsas, gados galerias ças, camisas. camisolas camisetas, cise. em bastões e em lençol, iigas de chumpara cortinas, jarros, aninados pias- tas. ceroulas, cistarinhos, cueiros, sa .as bo cobre em barra, em chapas e em
ticos, lancheiras, mantegueiras. malas casacos. chineloa, dominós. echaroes: Rilhas, ferro, espelho, ferro estanho,
orinóis, prendedores de roupas puxado- fartasias, tardas para militatese coxa em tôlha ou não, estanho em • !Olha em
res para moveis, pires. pratos. palitei- pais fraldas; galochas. gravatas, gor- verguilhase em papel laminado, ligas
ros, pás de cos:nha, pedra3 pomes arti- ros, jogos de !ingeria jata/ata:: leques: de estanho. terro a carbono, ferro em
ficiais, porta-pão, pulseiras para re16- luvas, ligas, lenços, mantéis. meiatt barras, chapas, em vergalhões e em hagios, protetores para documentos, pu- ameis, mantas, mandrião, tn snalhas: pa- lhas, ferro fundido em bruto e em chaxadores de agua para . uso domestico, peugas, pouches. polainas. pijamas; pu- pas . galvanizadas ou não, ferro •goza,
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas, nhos. perneiras, qu monos, regalai, ferro laminado, dgas de ferro, ferro
porta-documentos placas, rebites, roda robe de chambre, roupão, sobretudos manganes. ferro maleável, tôlhas de
nhas, recipientes, suportes, suportes para suspensórios, saldas. de banho, sandálias. SlandreS,, lisas ou não, metal para funguardanapos, saleiros, tubos tigelas, svseaters. shorts. sungas. stolas, sou- dição de tipos. tataca_ latão em fôlbas,
tubos para ampolas, tubos para serin- tiens. slacks, taier, toucas, turbantes; em chapas, em vergalhões, ligas de
gas, travessas, tipos de material piás..
— metais metais em barras, em chapas,
ternos, uniformes e vestidos
tico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhaem Rilhas e em niasas, metais forjados,
Terno n." 577.262, de 1-2-1963
mes para acondicionamento, vasos, xi-metais estampados, niquel. solda coFelix Fernandes
caras, colas a frio e colas não incluídos
mum, molibdeno, tungsténio. zinco. zinem outras classes, para borracha. para
São Paulo
co corrugado liso. em chapas em
.cortutnes, para marcineiros. para sapah:ilhas e ligas de zinco
teiros, para vidros, pasta adesiva para
Classe 6
correias, pasta e pedras ,oara afim
Para distinguir: Máquinas para indús,
esmeril em pedra, em pó, em disca
A.TOG
irias bateis em geral: máquinas e suas
em pasta para afiar, moer e desgastar,
Tndústria Brasileira
partes integrantes para fins industriais:
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
máquinas de pressão: motores e suas
para ladrilhos e adesivos para azulejos
partes; acessórios para automóveis: alaanéis, carretéis para tecelagem e guarClasse 8
vancas, alternadores, alimentados para
nições de material plástico para indús.
tria textil, colas usadas nas indústrias Dispositivo para alimentação de com- • carburador, anéis de pistão, anéis de
bustível para motores de explosão, óleo, anéis para facilitar o arranque
de calçados
circulador esfria-bomba
dos motores, anéis obturadores, anéis
Classe 36,
de sgmento, auto-lubrificadores, arietes.
Calçados em geral: Alpercatas, botas,
Terroso ns. 577.263 a 577.266, de
aparelhos para mistura de aombustiveis
botinas, chinelos, galochas, polainas,
1-2-1963
de motores a explosão, máquinas amas-.
• perneiras, sandálias, sapatos, sapatos
Intertrade
Intercâmbio Comercial sadeiras, máquinas amassadeiras de con•
desportivos e tamancos
Limitada
creto e barro, taáquinas de abrir chave..
São Paulo
tas, máquinas afiadoras para ferratnen..
Termos ns. 577.258 e 577.259, de
tas de corte, máquinas para arqueação
1-2-1963
de embalagens, máquinas de atarrachar,
Camões Witt Ltda
batedeiras. bielas, braços, burrinhos, bloSão Paulo
&NTERTBADt'
cos de motores, bronzinas, blocos, barras. ornbas de ar Comprimido,. bombas
•wiPrx,,
de caculação, bombas de combustível
Classe 4
para motores, bombas de óleo, bombas
rudüstria Brasileira
Algodão bruto. preparado. areias, argi- de água e gazolina para automóveis.
Classe o
la, asbestos. as çalto em bruto, azeviche. bombas, bombas hidráulicas, bombas
' Acendedores elétricos
betume em bruto ou parcialmente traba- centrifugas, rotativas de deslocamento e
Classe ti lhado, borracha bruta para uso na In. a pistão, bambas elétricas, bombas para
Abridores de latas e garrafas, alicates, diistria, recuperada ou refugos, breu, líquidos, para -pressão hidráulicas e para
grgolas para guardanápos, cabides, cacabelos em bruto, cana de açúcar ou compressores, bombas elétricas para
deados, conchas, coadores, colheres,
da India, cachaça, cascas de vegetais pneumáticos, máquinas brunidoras, mácarretilhas; descanso para talheres, esem bruto- ou parcialmente preparadas. quinas para bordar, máquinas betoneilheres, espumadeiras, f unos, facas, faras, cruzetas, cilindros, câmbios, cabecões, grelhas, garfos, aspectos, lâminas, céras vara fins industriais. cochinila, çotes, camisas, cassar de embreagem.
para barbear, martelos para cosinha, corantes não minerais, para indústria, carter de motor, comutadores, cubos de
cortiça em bruto, crina. diatemite em placas. de embreagem, culatra de cilincanivetes, navalhas para barbear, martelos para cosinha, canivetes, navalhas bruto, enxofre em bastões. espessantes dros do motor, caixas da alrificação,
para barbear, porta-chaves, porta-toa- vegetais, estealite. esponjas, fibras em carburadores, cabeçotes Se cili adro.
lhas, porta-frios, porta-pão, porta-co- bruto, para indüstria, gelo, gesso, goma coroas, carteias, cadeias, cortantes
pos, paliteiros, peneirinhas, raladores, para uso na indústria, gordura para para entalhar canos, mácannas de cos.
quebra-nozes, suportes para guardana- uso na Indústria, grafite, granito em tura, máquinas adaptadas na construção
pos, talheres, tesouras e sacarrolhas . bruto, guaraná em bruto, guta-percha e • conservação de estradas, corte de
para uso na incitistria, hervas em bruto. madeira e correos, máquinas para cortar
Termos ns. 177.260 é 577.261, de
juta em bruto, lãs em bruto, las de e moer carne e legumes, máquinas clas1-2-1963
escória, linho bruto ou parcialmente pre- sificadoras, máquinas de centrar, má..
Nor-Coe Tex til Ltda.
parado, madeirsa eia bruto, malte par- quinas para cortar, máquinas compresSão Paulo
cialsnente preparado. marfim em bruto. soras., carretéis, máquinas cravadeiras,
minérios ens bruto. °faina, -óleos essên- carneiros hidráulicos, máquinas para
NOBLAN
cias. i)leos de linhaça em bruto,/ ossos fabricar cigarros, máquinas para tirar
Indústria Brasileira
em bruto ou parcialmente trabalhados cortiça, distribuidores de gasolina, dispositivos da arranque, diferencial, dispopaina em bruto ou parcialmente prepa• sitivos de ignição elétrica para motores,
•
Classe 23
rada, parafina, pedras calcáreas em oru- dínamos, dragas, desnatadeiras para
era diMinguir: Tecidos mis geral, teci- to. pedras preciosas em bruto, penas manteiga, discos, desfibradores de cana
dos para confecções . era parai, para ta- em Istmo. autuam. ~Uma g3,audier:ga. • Liormint asáacalaat demsaalba &IML

Maio de 1963
máquinas debulhadoras, descascadoras,
maquinas distribuidoras de concreto e
barro,. espuladeiras, eixos de direção.
eixo, de transa-lusa°, embreagens, engraxadores, centrifugos para forjas, engenhos de cana, expremedeiras para
manteiga, engrenagens para eixos de
manivelas, engrenagens de paratusos,
sem-fim, engrenagens de distribuição,
engrenagens multiplicadores, elevadores,
h,dráulicos. escadas rolantes, esmeris,
espulas, máquinas encanatória's, máqui.
nas ensacadoras. elevadoras, máquinas
de esculpir, máquinas para estaleiros,
máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas para escavaaãc de terra,
máquinas para extração de óleo, filtro,
filtros para óleos, foles de forjas. máquinas para furar e centrar, tornos para
tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, , máquinas para o fabrico
de fumo, máquinas para fabricar gêlo,
máquinas para fabricar telas de arame,
guilhotinas, guindastes, geradores para
corrente continua e alternada, geradores de eletricidade, gazeificadores de
líquidos combustíveis, guinahos, guarnições, máquinas de impressão, máquinas
insufladoras, juntas universais para con.,
dutos de água de motores e máquinas,
laininadoras a frio e a quente .para aço
e outros metais, lançadeiras lubrifica..
dores centrífugos, máquinas limadoras,
maquinas de lavar pratos e rogpas.
máquinas lixadoras, macacos manzals,
tratores elétricos, mineração na adeiras,
n.artelos mdcánicos, moinhos para ce.
reais, mcarocas, motores de combustão
inuma, motores diesel, maraacos para
brocas, macacos de roscas, de parabsos
e hidráulicos, mancais de rolares molas,
magnetos para motores, moias Ignição,
mecanismo impulsionador do diferencial.
multiplicadores, máquinas misturadoraa
de barro e concreto, máquinas para rna.
lhana, máquinas para movimento de
terra, 'máquinas para moldagem. pinhóes
de motor. politrizes, prensas, punções,
plainas de mesa, plainas, 11 in adoras.
placas para tornos pontes gigantes. pi.
nos, limadoras, pedais de alavanca de
embreagens, planetárias .le parafusas
seta-fim e de rodas, polias máquina'
operatrizes, máquinas para olaria, máquinas pulverizadoras. mássainas .para
polir. receptáculos, rolos, • roletas. ressaltos, repulsionadores de rolamentos e
rolos-rolamentos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores de gra,.
xa, de óleo e de cilindro, redutores si_
lenciosos, máquinas de rosquear, má.
quinas rotativas para usinar tarro, aço e
bronze, máquinas para rotular' reguladores, serras mecânicas, salgadeiras
para manteiga, segmentos de ,pistões,
engrenageas e parafusos sem-fim,, silenciosos, satélites silenciosos, separadores
de graxa, óleos e cilindros, máquinas
secadoras, máquinas para serra, teares,
turbinas, torcedeiras, tesouras. rotativas,
tesouras mecânicas, bacilos revolver, for...
nos, tiplas, tranchas, tirantes, transpor...
tadores automáticiSa para A ta e baixa
pressão, tuchos de válvulas, máquinas
para tecidos de tapeçarias, máquinas
trituradoras, máquinas térmicas, máquinas de trançar, máquinas urdideiras,
válvulas para motores, válvulas para
descargas, válvulas de aspiração,' velas,
velas de ignição para motores;idrabre..
17,--"*. n, ventoinhas, máquinas ventiladoras
Classe 13
Para distinguir: joalheria e artiàos de
metais preciosos, senti-preciosos e suas
Imitações, usados como adornos, pedras
preciosas trabalhadas e suas itniatções.
Brincos, pulseiras, broches, anéis abotoaduras, alfinetes de gravatas, fivelas,
braceletes, medalhas. berloques, 'corre
• lei, estojos para Jolas e arnolas
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Termo n.° 577.267, de 1-2-1963
l
Termo n.° 577.271, de 1-2-63
Zanbon Laboratórios Farmacêuticos Hindianópolis, Comércio de Ferros e
Sociedade Anônima
Metais Ltda.
São Paulo
São Pata,.

AXITZN-FILINA
Inciústria Brasileira
Classe 3
Uma associação farmacológica em todos os casos de hipertensão arterial
Termo n.° 577.268, de 1-2-1963 •
Panasa
Participações, Negócios e
Administração S.A.
São Paulo

r
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Classe 33
Participações, negócios e administração
Têrmo n. 577.269, de 1-2-63
Comércio e Indústria Repair Diesel
Ltda.
São Paulo

REPAIR MIESEL
Indústria Brasileira
Classe 7
Máquinas e utenslos para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados. abridores
de sulcos, .adubadeIras, ancinhos nucanicos e empilhadores , combinados
arrancadores mecânicos para agricultura. batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para affoz, charruas para agriculutura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores. enchovadeiras.• facas para 'máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanho*.
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas. maquinsa vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de teria,
máquinas per‘uradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motochartuas, máquinas regadeiras, máquinas .1C
roçar, de semear. para sulfatar, de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetds. para ()uri. i ta r; e pulverizar desinfetantes, pata adubar, vara
agitar e espa l ha , palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de
cortar árfvorea, para espalhar, para capinar, máquinas :ombinadas para 'enlear e culturar. de desbanar, para entufar. máquinas e 'moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecanicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras semeadeiras, segadeleas
socadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agrícolas

"RINDIANOPOLIà

Termos na. 597.286 a 577.289, de
1-2-63
Metal Leve S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
.

INTERTRADE-INTERCAMBIO

Classe 5
( COMERCIAL LTDA,
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço Polido, aço
Nome Comerciall
refinado, bronze, bronze em bruto, ara
mes lisos e farpados, bronze de man.
Termos ns. 577.276 e 577.277, de
ganes, bronze em pó, em barra, chumbo
1-2,63
em bruto ou parcialmente preparado.
Laboratório Lomba Limitada
cobalto em bruto ou parcialmente traGuanabara •
balhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças. estanho em bruto ou parcialmente
A L Ai; ()CREME
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
•
Classe 3
fundido, maleável, manganês, .gusa, ve- Produto de toucador
para os cuidados
lho, gusa, temperado, maleável, lâmida cútis
minas para fechaduras, funis, furadores,
Classe 48
latão em vergalhões, alumínio alpaca. Perfumaria, cosméticos e preparados
ligas metálicas, metais em massa, espara toucador
tampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
Termos ns. 577.278 a 577.281, de
ou parcilmcnte trablhados, níquel, ouro
1-2-63 páldio, papel estanho, platina, poeira Metal Leve S. A. Indústria e Comércio
de zinco, prata, solda, tungstênio,
São Paulo
zinco corrugado, zinco liso e
. em fõlha

Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmenial
trabalhados, usados nas Indústrias
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes,
não incluídas nas classes 7, 10 e 17
Classe 7
Máquinas de agricultura e hordeultura
e suas partes integrantes. Grandas 1ns.
trumentos agrícolas, inclusive tratorea
Classe 21
Vaiei:loa e suas partes intewantes, asc.
- cato máquinas e motores

Termo n.° 577.272, de 1-2-63
Máquinas Agrícolas "Tiger" S. A.
. Indústria e Comércio
São Paulo

Têrinos ns. 577.290 a 577.293, de
1-2-63
Metal Leve S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

~QUINAS AGRICOLAS
"TIGRE" S/A. INIOSTRIA
• E COILálter

Indústria Brasileira r-

anaustria Brasileim

Nome Comercial

Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
Tênno n. 9 577.273, de 1-2-63
trabalhados, usados nas indústrias
Depósito Lido Artigos Para Barbeiros
Classe 6
Ltda,
Máquinas e suas gartes n ntegrantes,
São Paulo
não incluídas nas classes 7, 10 e 17
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
LIDO
e suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas,. inclusive tratores
Classe 21
Veículos e suas partes in è eqrantes, exClasse 11
ceto 'máquinas e motores
Para distinguir: Cutelaria e acessórios
para barbeiros e cabeleleiros: alicates
Timos ns. 577.282 a 577.285. de cortantes, espátulas para unhas, lminas
1-2-63
de barbear, navalhas para barbear, pitaMetal Leve S. A. Inchistria.e Comércio
Os, raladores para calos, rolos de
São Paulo
metal para ondulações permanentes, serras de metal para unhas, tesouras, tesou.
ras para enrolar e esticar cabelos
Têrmo n.á 577.275, de 1-2-63
Francisco Paulo Menezes Importação e
Exportação
Guanabara

indústria-

Brasileira

Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmentei
trabalhados, usados nas Indústrias
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes,
não incluirias nas classes 7, 10 e 17
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes. Grandes insa
trumentos agrícolas, inclusive tratores
Classe 21
Veículos e suas partes integraatos, exceto máquinas e motores
Termos na. 577.294 a 577.297, de
1-2-63
Metal Leve S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

`4k

Indústria Brasileira

Termo n. 9 577.270, de 1-2-63
Participações, Nedócis e
Panasa
Administração S. A.
São Paulo

PANASA-PARTICIPAÇUE.5 9
NEGOCIOS AIMINISTRAÇAÇ

S/At,
Nome Comerciai

Têrmo n.° 577.274, de 1-2,63
Intertrade
Intercâmbio Comercial
Ltda,
São Paulo

Maio de 1963 '1613

Classe 47
Óleos e graxas

Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas Indústrias
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes.
Indústria Brasilairii,,
não incluidas nas classes 1, 10 e 17
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
Classe 5
e suas partes integrantes. Grand .:s ins- Metais não trabalhados ou parcialmente
trumentos agrícolas, inclusive tratores
trabalhados, usados nas indústrias
Classe 21
Classe 6
Veículos e suas partes integrante;, ex- Máquinas e suas partes integrante,
ceto máquinas e mot•íres
não Italuidas nas classes 7, 10 e 17
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Classe 7
'Termo n.9 577.308, de 1-2-63
Máquinas de agricultura e :iorticuleara ' Casa Abilio F. Nlagalhães — Tecidos
e suas partes integrantes. Grandes .ns
Ltda.
trumentos agrícolas, inclusive ir iteres
Guanabara.
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes, ex. Ciam, „Jidá. ,..r.../(oysa-crtatoo
ceto maquinas e tnot,ves
Termos ns. 577.298 a 577.301, de
1-2-63
Metal Leve S. A. Indústria e Comercio
São Paulo

Nome G:marcial
Termo n.° 577.309, de 1-2-63
G. Prota t's Cia. Ltda.
São Paulo

ORARIA
de

Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas usdilstrias
Classe 6
Máquinas . e suas partes integrantes,
mão hacluidas nas classes 7, 10 e 17
Classe 7
Máquinas ac agricultura e horticeltura
e suas partes integrantes. Grandes instrumentor agrícolas, inclusive tratores
Classe 21
Veituloa e. suas partes intecTrain; ex•
cato máquinas e motores
Termos as. 577.302 a-577.305, de
1-2-63
Metal Leve S. A. Indústria e Comércio
São. Paulo

.

C1.2.111 1.

Pauto

Classes: 6. 8. 11, 21 e 39
Titulo de Estabelecmento
Termo n.9 577.311, de 1,2-63
Fiofarma Société Anonyme
França

VIARE.SPAN

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 577.307, de 1.2-63
Barbosa 'Freitas de Tecidos Ltda.
Guanabara

Casa

PRORROGAÇÃO
CASA BARBOS,A FREITAS

TEctros LTDA.
Nome Qoatarolai

VASOPREL
Classe 3
Preparado farmacêutico
Teimo n.9 577.320, de 1-2-63
Fiofarma Société Anonyme
França

Termo n. 9 577.312, de 1-2-63
Fiolarrna Société Anonyrne
França

França

Ternio " n.° 577.306, de 1-2-63
Condomínio do Ediflale. rixa .
-Guanabara

Termo n. 577.318, de 1-2-63
Fidfarina Société Anonyme
França

•-

Maio

de 1963

Termo n.' 577.325, de 1-2.63
Laboratórios Keto-Wetnaco Ltda.
São Paulo

LENBROL
Classe 3
Preparado farmacêutico
Tétano a..9 577.326, d'e 1-2-63
Marre y Compan:a Sociedade Anonima
Industrial y Comercial
rnontina

ustral
indústria 'Brasileira
Classe 41
Manteiga, queijo, requeijão, creme de
leite, doce de leite
Termo n. 577.327, de 1-2-63
Barmatic Cosinhas Elétricas Comerciais
Ltda.
Guanabara

Multilanche
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Classe 3 Preparado farmacêutico
Termo n.9 577.313, de 1-2-63
Fiafarma Société Anonyme -

Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas indústrias
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes.
não incluídas nas classes 7, 10 e 17
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores
Classe 21
Veículos e suas partes integ.a se, exceto máquinas motores

Classe 3
-Preparado farmacêutico

Classe 3
Preparado farmacêutico

VIALIBRAL

Erssailefra

rRIVASTAL

Termo ri.° 577.319. de 1-2-63
Fiotarma Société Anonyme
França

Preta

Industrio Bramiram de Szio

Termo n." 577.317, de 1-2-63
Fiof arma Société Anonyme
França-

Classe 3
Preparado taitnacéutico

blefe Nal Impendera

Indústria Brasileira.

• --,---

t

.

SONiDÈAM
Classe 3
Preparado farmacêutico
Trino n.° 577.314, de 1-2-63
Fiofarma Société Anonyme
França

UNAGUSAL
Classe 3
Preparado farmacêutico
Termo n. 577.315. de 1-2-63
Fiofarma Société Anonyme
França

TOSSAREL
Classe 3
Preparado farmacêutico
Treno n.* 577.316, de 1-2-63
Fiofarma Société Anonyme
França

URNALEX,
Classe 3
Preparado farmacêutico

Termos na. 577-.328 e 577.329, de
1-2-63
Barmatic Cosinhas Elétr:cas Comerciais
Ltda.
Guanabara

'j45)

Multilanche

.
Classe 3
Preparado farmacêutico

\4
4

Termo n. *577.321, de 1-2-63
áultistria Brasileira
Laboratórios Branova S. A Indústria
Classe 41
Química e Farmacêutica
São Pauto
Substynclas alimentícias e seus prepa.
rados, ingredientes de alimentos, asseria
cias alimentícias
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais,
usadas cano bebidas, não incluídas na
Classe ' 3
classe- 3
Preparado farmacêutico
.Termo n.9 577.330, de 1-2-63
Termo n.° 577.322, de 1-2-6ã
Indústria Malharia Curitibana S. A.
Sonder do Brasil S. A. Indústria
Paraná
Farmacêutica
São Paulo

GLUTANOSON

DORFINAL_
Classe 3
Preparado farmacêutico

-MUDO,

1t
InCastria Brasileira

Termo n.9 577.323, de 1-2-63
Laboratório Keto-Wernaco Ltda.
São Paulo

Classe 36
Artigos de vestuário, de tôda sorte; ia.
clusive de esporte e para crianças

SINALGITORIO

Termo n. 577.331, de 1-2-63
gábrica de Máquinas Para a Lavoura
Ideal Ltda.
Paraná

Classe 3
Preparado farmacêutico

1.

ITeimo n.9 577.324. de 1-2-63'
Laboratórios Keto-Wemaco Ltda.
São Paulo

BISMUSITORICY
Classe 3
Preparado farmacêutico

IDEAL,

in—dústria
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes. Grandes Jos.
"trumentos, inclusive tratores '

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Segunda-feira 13
Termo n." 577.332, de 1-2-63
Empresa Arrumadora Londrina Ltda. I
Paraná

Empresa Arrumadora
Londrina
Classe 33
Titulo

•

Termo n•9 577.333, de 1-2-63
Indústria Palornar S. A.
Paraná

PRIOMIR
Indústria brasileira.
Classe 6
Máo,uinas de costura

Termo n.° 577341, de 1-2-1963
1. Lovro el Cia. Ltda.
São Paulo

yrorragacãO)

MICRO-METALURGICA1
r
INDUSTRIA %Wall IRA

Classe 8
Balanças, geladeiras, válvulas, resistências, transformadores, condensadores, refrigeradores, ventiladores, aquecedores, enceradeiras, ferros elétricos de
soldar, engomar e passar, chuveiros,
lâmpadas, transformadores, aparelhos
transfomadoea c receptores de rádio, tomadas, fios, soquetes, medidores e
'barómetros

Termos lu. 577.342 à 577.343, de
Têrmos os. 577.334 e 577.335, de
1-2-1963
1-2-63
Queriri S.A. - Indüstria e Comércio
Companhia Comercial Manufatora S. A.
São Paulo
Rio Grande do Sul

roias Comua
Termo n.á 577.336. de 1-2-63
Companhi a Comercial Manufatora S. A.
Rio Grande do Sul

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, á.veia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos bombons." bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, calmarão, canela
Nome Comercial
eia pau e em pó, cacau carnes, chá.
Termo n." 577.337, de 1-2-63
Ca' nmelos, chocolarea, ccrifeitos, cravo,
C4 reais, continha crente de leite, cremes
Imobiliária Província Ltda.
alimenticios. croqutes, aompotas, can,.
Rio Grande do Sul
rica coalhadas, castanha cebola condi..
mentos para alimentos. toloranres,
chouriços, dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato cie toClasses: 16 e 33
mate, farinhas . alimentícias. favas, • féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão
Titulo
figos, frios, frutas secas, naturais e crisTermo n.a 577.338, de 1-2-63
talizadas; glicose, goma "de mascar, gorCabal S. A. duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Paraná
goiabada, geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça 'ouro: masClasses: 16 e 33
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
Titulo
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, masTermo n." 577.339, de 1-2-63
sas para mingaus, molhos. moluscos,
Indústria de Plásticos e Baquelite
mostrda, mortadela; nós moscada, noCamdiz Ltda.
zes; óleos comestivels, ostras, ovas;
São Paulo
pães, paios, pralinés, pimença pós para
pudinm, pickles, peixes, pr"intos, paCAMD I.z
tês, e petit-ois pastilhas, pizzas. pudins;
Industrie. Brasileira gueflos, rações balanceadas para animais, requeijões, sai, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salines sopas enClasse 23
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
Material de lástico e baquelite
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha' Termo rs' 577.340, de 1-2-63
rim, tremoço" tortas, tortas para ali"Mister" Indústria Mecanica Ltda,
mento de animais e aves, torrões. toucicinho; vinagre
'
1IASTER
Classe 50
Industria Brasileira
Impressos em geral, bilhetes, cartões de
cartões comerciais, folhinhas,
Classe 33
passagens, papéis de correspondência.
Fabricação de artefatos de metal • e envelopes, dadicatas, faturas, recibos e
botas fiscais
aparelhos elétricos em geral

Companhia Comerciii
Madatora SIA

imobiliária rrovincía

FOTONAL:
indústria Brasileira

• -
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Termo a.° 577.344, de 1-2-1963
cuias, flocos, farelo, fermentos. feigles,
Queriri S.A. - MS/irisa e Comércio 'figos, frios, trutas secas, arauraia e eejs.„,
talizadas; glicose, goma de manar,
São Paulo
duras, grânulos. grão de taco gelatina,
goiabada, geléias. herva date, herva
mate, hortaliças, lagostas, 'inguas, leite,
condensado. leite em pó. legtioncs ein
conserva, lentilhas, linguiça. ;ouro; massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado. mate, amassas para mingaus, molhos moluscos
mostrda. mortadela: nos moscada, nozes; óleos comestiveis . o.itras, ovas:
pães, paios. pralinés, pimenta pós para
pudinm, pickies, p,:ixes, presuntos, patês, e petit-o.s pastilhas. pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagis sardinhas,
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus prepa- sanduiches, salsichas, salenaa sopas enrados, Ingredientes de alimentos. Es- latadas, sorvetes. sucos de. emale e de
trada p SHR SHR DSHRD SHRS frutas; torradas, tapioca, tarraxas, talhasendas alimentícias
Termos as. 577.351 à 577.353, de
1-2-1963
Termos as. 577.345 A 577.349, de
Armando de Salmont Campbell e
.
1-2-1963
Eduardo Aniento
Supermercados Peg-Pag S.A.
Guanabara
São Paulo

SUPERME

Classes: 213 e So
Titulo
Classes: 23 e 36
Titulo

Maio de

Classe 16
Material exclusivamente para constru
ção e adõrdo de prédios, estradas. coma
cimento,, azulejos, ladrilhos, telhas portas, janelas, não incluídos em outras
classes; pael ara forrar casa
Classe 17
Artigos, máquinas e 'instalações ara
escritórios e desenho, na °incluídos nas
classes 38 e 40
Classe 18
Armas, munições de guerra é caça; explosivos; fogos de artifiicio
Classe 19
Animais vivos inclusive aves. ovos em
geral, inclusive do bicho da seda
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos (salvavidas, âncoras, cinto de natação,
bóias e paraquedas)
Termo n." 577.350, de 1-2-1963
Casa Normandie Distribuidora de
Gêneros Ltda.
Gassaalaara

Classe, S
NI á- :minas e aparelhos fotográficos. etc.
Classe 1
Substâncias e preparações químicas
usadas na fotografia, etc.
Classe 32
Peças cinematagálicas e teatrais, etc.
Termo n." 577.354, de 1-2-1963
Cássio Muniz S.A. Importação e
'Comercio
Saio Paulo

nROR1OGAÇA0
Transforma era dm de
descanso o seu dia de.
!avar roupa
Classes: 1, 6, 7. 8. 9 10. 11, 1-4. 15. 16,
17, 18. 20, 21, 31, 34, 35 40, 46,,
47 e 49
.
Frase de propaganda
Termo ri." 577.355, de 1-2-1963
Cássio Maná S.A. Importação e
Comércio
São Paulo

PRORROGACAO

Indústria Brasileírz.

treguês da Sorte

Classes: 1, 6, 7, 8, 9 10 II. '14. 15, 16,
Classe 41
17, 18: 20, 21. 31, 34. 35, 40, 46,
47 e .49
Alcachofeas, aletria, alho. aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
Frase de propaganda
amendoim, ameixas. amendoas, araruta,
arroz, atum, áveia, avelãs, azeite, azeiTermo ri.° 577.356. de 1-2-1963
tonas; banha. bacalhau, ba ratas, balas.
Cássio Munia S.A. Importação e
biscoitos bombons, bolachas. baunilha;
Comércio
café em pó e em grão, camarão, canela
Sio Paulo
em pau e em pó, ca:au carnes, chá,
caramelos, r :socolates. confeitosa cravo.
-PRORROGAÇÃ)
areais. cominho. creme de leite. cremes
4 11TP4 ut i os crotai es, compotas, cang/ca, coalhadas, castar.ha cebola condi..
"Semana do Conforto"
mentos para alias-toa colorantcs.
chouriços, dende doces, doces cie fru- Classes: I, 6. 7, 8, 9 10, II, 14, 15, 14,
17, 18, 20, 21, 31, 34, 35, 40, 16.
tas, espinafre, essências alimentares, em47 e 49
padas, ervilhas. enxovas. extrato de toFrase de propaganda
mate, farinhas alimentícias, favas, ff-
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Termo n.° 577.357, de 1-2-1963
Cássio Muniz S.A, Importação e
Comércio
São Paulo

Termo n. • 577.360, de 1-2-1963
Cássio Muniz S.A. Importação e
Comércio
São Paulo

rádio e televisores, chaves de alavancas,
chaves de tomadas, comutadores, cafeteiras elétricas, compassos, câmaras frigorificas, caixas de descarga para %lisos sanitários, aparelhos para cortar
pães, cafeteiras automáticas, sâmaras
fotográficas e cinematográficas, chassis,
fRoRROGAÇÃO
condensadores, castiçais, condensadores
'PRORROGAÇÃO
para vapor. colimadores, aparelhos cortadores -de frios, cabos e condutores elétricos, .contadores de - rotação: caixas
tm cada ponto
para revelação de- papéis moltográf'cos,
câmaras ampliadoras, compressores, máUm ponto do admiração
quinas einem atog rà ficas.instrumentos
Classes: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, de calcular, chicotes para- au^ocrtóvels,
17, 18, 20, 21, 31, 34, 35, 40, 46,
cronômetros, carrilhões, aparei.sas
Classes: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16.
47 e 49
copiar, fotogr.sras, aparelhos C 1' ; 'ia :O.
. 17, 18, 20, 21, 31, 34, 35, 40, 46,
Frase de propaganda
-es aparelhos dnematográficoS apare.
47 e 49
t}',» de contrôle cinematográ'-cos
Frase de propaganda
Tern) on.° 577.361', de 1-2-1963
rehos de contróle de sons, apar s ll,us de
Cássio Muniz S.A. Importação e
comunicação interna, discos gravados
Têrmo n, , 577.358, de 1-2-1963
- Comércio
dia , diafragmas para '-fotogra ç i d-s
Cássio Muniz S.A. Importação e
São Paulo
nerfacores, enceradeiras., expeemeaores
Comércio
elétricos, estufas, estereilizadores esquaSão Paulo
PRORROGAÇÃO
dios de aço, esquadros de aurimensor,
extintores de incêndios, aparelhos para
PRORROGAÇÃO
espremer frutas e legumes aparelhos
Reveiffon Cauí° MILIMZ
estereoscópios. escalas, indicadores els
maré, eletrômetros de quadrantes, es.
Classes: 1, 6. 7, 8. 9 10, - 11, 1,1,15, 16, pectroscópios, aparelhos de emiti-61e C
17, 18, 20, 21, 31, 34, 35, 40, 46,
medida, exaustores, estojos para filtros
47 e 49
com torneiras, aparelhos eletrônicos em
, Frase de propaganda
geral, equipamentos eletrônicos e rádio.
Classes: 1, 6,-7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15,
técnicos, fogões, fornos e fogareiros elé17, 18, 20, 21, 31, 34, 35, 40, 46,
Termo n.° 577.362, de 1-2-1963
tricos, faróis, faroletes.. fios para ele47 e 49
Servitron - Serviços Eletrônicos Ltda. tricidade, fios terra,- aparelhos fotográFrase de propaganda
Rio Grande do Sul
ficos, ferros elétricas de engomar e passar, ferros ccmuns a carvão, terras eléTermo n." 577.359, de 1-2-1963 tricos para sodar. fervedores. fusíveis,
Francisco Spina e Leopoldo Martins
Filmes revelados, tórnias eléticas. fatos
Arnex
de óleos para motores, aparelhos de
Guanabara
freqüência modulada, máquinas totogrà
ficas. filmei rígidos, fonógrafos.
métricas, instrumentos tísicos, focaliza
dores para câmaras fotográficas. geladeiras. farrafas térmicas. geradores automáticos, geradores- estáticos e ateu&
mcos de alta freciiién:ia. que funcionam
com válvulas para- aquecimento por
SE RV,1TRON Serviço. f.!~Icos Ly.dc
dielétrico e indução, fitas -magnéticas,
Classe
aparelhos para gás engarrafadr e apa
Para distinguir: Artigos e aparelhos elé- relhos de inversão. hellográfos. hiort.
tricos e eletrônicos em geral: aparelhos metros, holofotes para automóveis ine artigos para instalações elétricas e terruptores. isoladores, impressores. apaa dràulicas: conjuntos de peças óticas relhos de intercomunicação, indicadores
óticas formando 'diverios aparelhos de de níveis, imans permanentes para rá
ótica; instalações elétricas e artigos elé- dos, aparelhos de gás neon gravadoClasses: 21, 33 e. 50
tricos e eletrônicos para automóveis: res de fitas gravadores de discos, máTitulo
aparelhos e acessórios de rádios; apa- quinas impressoras,, fotográficas. isorelhos e instrumentos didáticos: instru- lantes elétricos, instrumentos matemáti. Têrmo n. 9 577.365, de 1-2-1963
mentos de precisão; instrumentos cien- cos e_ didáticos, instrumentos físicos, isoSindicato dos Propagandistas de
tíficos; acendedores, acendedores elé- ladores de corrente instrumentos de
Produtos Farmacêuticos do Rio
tricos. acumuladores elétricos, apitos, calcular, instrumentos náuticos instrude Janeiro
aspiradores de pó, aquecedores.- abat- mentos para medida e contró.e para
Guanabara
jows, alto-falantes, antenas, acumulado- mecânicos, internediário para tilmes,
res amplificadores, anemômetros, ampe- lâmpadas, lunetas, liquidificadcres. larômetros. assadeiras elétricas- adaptado- pas, lampeões. lustres, lentes, apirelbos
res de microscópios, agulhas para fonó- luminosos, aparelhos de luz fluorescehte
grafos, aquecedores de ambiente, apa- limpadores de para-brisas, ianterãas
relhos de contrate e medida, aparelhos .portáceis e lanternas de mão, :uies trade expurgo de contrôle e medida, apare- :eiras pi-ra veicu.os. -..i. icroscópirs. mo:
Classe
lhos de expurgo utilizado na limpeza e crêmetro, manômetros, monóculos, mosTitulo
desinfecção de sentinas, mictórios e tradores de rádio, microfones.medidooutros ocais, aparehos de igaçÕes para res de róseas, medidores de :rite.rvalos,
Térma n.° 577.366,-de 1-2-1963
ligações para banheiros, aparelhos de aparelhos para medição, miras de qualJoaquim Soares de Souza Leão
ar refrigerado, aparehos de ar condi- quer graduação. massaricos. normógrabahia cionado, aparehos de ata tensão, apare- fos, níveis de ferro, níveis. d'água para
hos automáticos para descarga de água, caldeiras, óculos, instrumentos óticos de
aparehos de aartne, aparehos le aque- observação e medida, aparelhos de oncimento central, aparelhos de aproxi- dulação permanente. obleitva para ammação, aparelhos para arqueação de pliadores,- misturadores para banheiros,
volumes, balanças. batedeiras, batedei- painéis de carros; para-raios. plugs, paras para refrescos, batedeiras para lí- nelas elétricas, panelas de pessão. pisquidos e massas, binóculos, bules elétrt. tolas de pintura, pick-ups pilhas sêcas
cos, businas, baterias, baterias elétricas. elétricas, prumos, pantógrafos, paremebarómetros, bússolas, bobinas, benta- tros, pantórnetros, pirômetros instru mina, balcões frigoríficos, aparelhos mentos de precisão, periscópios. prole
para bordar, aparelhos para banho, de toras Cinematográficos, pince-nez; apa
ar quente, chuveiros tétricos. coqu , te- relhos de refrigeração, refrigeradores
eiras. campainhas eéfficas. chaves ele réguas de aço, rádios, refletores..reatoClasse 41
antenas, e fios terra, bobinas par 3 res, relays, receptores, regadores autoGafé em geão torrado e moldo
tricas, chaves automáticas, chaves para máticos, relógios, relógios de ponto e
•

'Símbolo de Qualidade
e Perkiçãon

Costureiro clã Sorte

T

IPEOG
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de vigia, redutores, resistências elétricas,
registros para água, registros para canais e comportas, receptores de sons,
reatores para luz fluorescente.._reostatos.
registros para vapor, registros paa bidê,
para banheiros, aparelhos bebedouros,
para lavatórios e_ para pias, secadores
para cabelos,- potenciõrnetros, sorveteiras, sIncronizadores, sextantes, seleclonadores, sifões, sereias de alarme, aparelhos para soldar, saqueies, sinaleiros,
Termo n. 9 577,363, 'de 1-2-1963
Freios Brackheed Comércio e
Representações Ltda.
Guanabara

FREIOS BRAMO COMÉRCIO
E REPRESENTAÇõES 1T)) A.,
Classe 21
Titulo de Estabelecimento
Termo n:" 577.36-1, de 1-2-1963
Comercial Perequê Ltda.
São 'Paulo

PEREQUE
-INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 4
Areia e cascalho
Termo n." 577.367, de 2-1-1963
Pastificio Glamour Ltda.'
•
Rio de Janeiro

GLAM O U R
industria Brasileira
Classe 41
Massas alimentícias, farinha . de trigo,
farinhas vitaminaria se fubás
-•
Térino n." 577.368, de 1-2-1963
Mario Bilbomberg
Guanabara

gt-Udiga 4.-041Ciataree-ei
Classe
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 577.369, de 1-2-1963
Celina Decorações Limitada
Guanabara

Felina Decorações
Classe 10
Titulo cre Estabelecimento
Termo n.° 577.370, de. 1-2-1963
José Assad
Guanabara

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 577.371, de 1-2-1963
"Suconasa" - Sucos e Conservas
Nacionais S.A.
Sáo Paulo

SUCONASA -- SUCOS E
CONSERVAS NACIONAIS S, A.
Nome .Comercial

-
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Termos ns. 577.375 à 577.376, de
1-2-1963
Gonçalves, Souza Ei Cia.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 577.382, de 1-2-1963 • I
Zamac —Comércio e Indüstria Ltda.
Guanabara

Es ava de Ouro
l

1NDUSTRIÃ BRASILEIRg.
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz. atum, áveia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas. balas,
biscoitos bombons.- bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camará°, canela
em pau e em pó, cacau carnes, chá,
caramelos, chocai:lies. confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
afim' i Meios, crocai r :s. compotas, can...
g'ca, coalhadas, castanha, cebola condicentos para " alimantos. cc,lorantes,
chouriços, dendê. doces, Cozes de frutas, espinafre, essências alimentares. empadas, ervilhas, enxovas, extrato de Limara, farinhas alimenticias. favas. féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas sécas, naturais e crlitalizadas: glicose, goma de mascar, gorduras. gránulos, grão de bico, gelatina,
aolabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em.
conserva, lentilhas, linguiça louro: mas.sas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate", mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos, moluscos.
inostrda, mortadela; nós moscada, nozes; ólcoa comestíveis, • ostras, ovas;
pàcs, paios. pralinés, pimenta pós para
pudim, pickles, peixes, presuntos, patês, e petit-o:s pastilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga. sardinhas,
sanduíches, salsichas, saloias sopas enlatadas. sorvetes, sucos de ,oenate e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talharim tremoços, tortas, tortas para alimento de an,mais e aves. torrões. toucicinho: vinagre
Termo na 577.374 de 1-2-1963
Lima
Cia.
São Paulo

st,m(o.
I

ndústria Brasileira

•
Classe 8
Refrigeradores, balcões e camaras frigoríficas, aparélhos de ar condicionado,
material elétrico

'Passo n.° 577.387, de 1-2-1963
Vitória Régia S.A.
Guanabara

44a
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Indústria Brasileira

Termo n.° 577.373. caz 1-2-1963
Panificadora Espiga de Ouro 'Ltda.
Rio Grande do SIO,

"1711

Dioita .2

R1
Classe 28
Artefatos de produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral, não
incluídos em outras classes; artefatos de
substancias químicas não inc1,..7as em
outras classes

Maio de 1963 1617

Classe 4
Óleo de linhaça
Classe 41
Óleo de soja, ó teo de amendoim
Termo n.° 577.377, de 1-2-1963
F.A.C. — Turismo e Transportes
Limitada
Guanabara

F. A C
Classe 33
Insígnia

Térnai a° 577.378, de 1-2-1963
F. A . C. — Turismo e Transportes
Limitada
Guanabara'

F. A.C.
.-Turismo

Classe 16
Para distinguir: — Os seguintes materiais para construções e decorações.
Produtos de base astáltico material
isolante contra trio e calor tijolos,
produtos para tornar impertarabilizantes
as argamassas de cimentu e cal hidrauUca. tubos para concreto, argila, areia.
pedregulho, gesso. estuque chapas isolantes, placas para pavimentação. telhas, estacas. cal telas de metal perto
construções, postes de concreto, amen
to, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas de
metal, madeiras para construções, soleiras para portas vigamentos e caibro.%
caixilhos, tacos, parquetes. venezianas.
janelas, batentes, colunas, balaustres
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas
forros, lambris, frisos portas.. portões.
grades, esquadrias, calhas, tubos de
ventilação, luvas de junção. chapas
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas, grades ou telas de arame
para Narros ou armações para
construções
Termo n.° 577.383, de 1-2-1963
Lojas Everest S.A.
São Paulo

dl Transportes Ltda.,
Nome Comercial
Termo n.° 577.379, de 1-2-1963
Imobiliária Casa Verde
São Paulo

(\)
Classe 3.
Titulo
Termo n° 577.380 de 1-2-1963
Alfredo Gerson
Guanabara

-

Classe 32

Para distinguir: Albuns, aaalais, publicações em geral, programas radiofóni.
cos ,programas televisionados, peças teatrais e cinematográficas, revistas
Termo
Best

577.384, de 1-2-1963
Metais e Soldas Ltda,
São Paulo

Best Metais
e Solda Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 577.385, de 1-2-1963
Pis.aial Corcovado S.A.
Guanabara

-Predial Coroado S. A.
Indústria Brasileira
Classe 7
Tratores
Termo n.° 577.381, de 1-2-1963
Alfredo Gersen

"lasse 33
Titulo
Termo n.° 577.386, de 1-2-1963
Vitória Régia S.A.
Guanabara

Jacobsen

Socierl a cte de Crédito,

Indústria brasileira

Financiamento e Investimento

Classe 7 .
Tratores

urráRIA RÉGIA S. A

Nome Comercial

Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 577.338, de 4-1-1963
Homerc Antonio Alves Dias e Michel
•
Caracushanska
São Paulo

• Classe 50
Talões de cheques psicotécnicos, apóli.
ces, ações debêntures, recibos, 4aturas,
duplicatas, letras de cambio, notas promissórias, cartões de visitas e comerciais, memorandos, papéis de carta e de
ofício, envelopes c demais documentos
adotados pelos requerentes
Termo n. 0 577.389, de 4-1-1963
Borrachas Auto União Ltda
Rio Grande do Sal
UNIÃO
.•
ind. Brasileira
Classe 39
Artefatos de borracha para veiculo,
Térmo n.° 577.390, de 4-1-1963
Joi tce — Indústria e Comércio de
Casas Pré-Fabricadas Ltda.
_ São Paulo

JOTACE

Ind. Brasileira
Classe 16
Cassar préfabricadas
Termo n.° 577.391, de 4-2-1963
Lancbe Cinelandia Ltda.
Rio Grande do Sul

CINELANDIA
Brasileira

Ind.

Classe 41
Refeições ligeiras e sanduiches Termo n.° 577.392, de 4-2-1963
Cardam)
Empreendimentos e
Administração S.A.
São Paulo

GRUIR)
Ind. brasileira
Classe 50
O timbre da ,sociedade a ser aplicadb
papéis de correspondência e
contabilidade
Termo n.° 577.393, de 1-2-1963
"Naisa-Najar" — Agrícola e
:moSiliaria S.A.

Clame 41
Produtos aaricolat

•

Í 1618 Segunda-f&ri, 13
Termo n.° 577.394. de 4-1-1963 T'satamaq
Comereal e linportadora
Limitada
São Paulo
TYLL'1.4 fik

. Ind. BraailQira

Classe 7 .
Máquinas agrícolas e tratores •
Termo n.° 577.395, de 4-2-1963
Fábrica Netuno Ltda,
Rio Grande do Sul

NETUNO

•

Ind. Brasileira

Classe 36
Botas, agasalhos, luvas, roupas e capas
'impermeáveis para caçadores, pescadores, homens-rãs, mineiros, marinheiros,
trabalhadores runs e industriais
Térmo o.° 577.396, de 4-2-1963
Sérgio Ranialho Leal
SSio Paulo

TECI!
Tnd. brasileira
Classe 28
Argolas guardanapos, bandejas,
canecas, colheres, conchit, capas para
batedeiras e liquidificadores, pastas,
porta-notas, porta-níqueis, pires e
xícaras
Termo n.. 9 577.397, de 4-2-1963
Droga Higiéa Ltda. •
São Paulo
,

1 Ind. Brasileira,
Liasse 3
Drogas e remédios
•

Termo n.° 577.398, de 4-2-1963
Fanel S.A.' Incorporadora e Administradora de Imóveis
São Paulo

FANEI.>
Classe 50
- Impressos para uso em cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Termo n.' 577.399, de 4-2-1963
Fanal S .:A.. Incorporadora e Administradora de Imóveis
São Paulo

FANEL
IND. BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e'decorações: Argamassas, argi..
la, areia, azulejos, batentes. balaustres.
blocos de cimento, blocos para pavamentação, calhas, cimento, cal, cré,
chapas Isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, : caixas de descarga. para lixo,
edificações pretnoldadas, estucaie, emula
são de base asfáltico, estacas. esquadrias, forros. frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para construções, maneias de metal, ladrilhos, lam..
bris, luvas de junção, lage., lageotas,
material isolante contra frio e calor,
manilhas ,massas para revest:mentos de
paredes. madeiras para cons'suçôes, mosaicos, produtos de base aafáltico, produtos Rara totrnar imparmeabilizantes
a sargamassas de clinen ..a e cal hidráulica, pedregulho. produtos ba.mtninosos
toipasmeabilizarites .igutdas ou sola ou-
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iras formas para revesementos e outros
usos 'nas construções, pera . anas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tetos e paredes, papel pari forrar casas. massas
anti-ruidos para uso nas' amstruções,
parqueies, portas, portões, pisos, soleiras•para portas, tijolos, tiet s de com.
creta, telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento. vigas, vigamentos
vitrõs, venezianas
Termos as. 577.400 ti 577.401, de
4-2-1963
Brasilroma Essências Ltda.
São Paulo

de 15,

Termo n.' 577.402, de 4-2-1963
Lenisa Sociedade Civil de Administração Ltda.
São Paulo
LENISA SOCIEDADE CIVIL DE
ADMINISTRAÇÃO LTDA
Nome
Termo n. 577.404, de 4-2-1963
Arineu Crrima Maria
Administradora de Bens Muribeca S.A.
São Paulo

PAPEC
ind. Brasileiro
a

Classe 11
Parafusos e porcas

Termo n.° 577.410, ded 4-2-1963
"Soteles" — Industrial e Comercial de
Ferros Ltda.
São Paulo

SELE'

aL: 1

Ti11- 3

I)

ACENTO

'IND. BRASILEIRA
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira. água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lã'cie aço, pomadas para calçados. palha de aço preparados para
polir e limpar madeiras. -vidros metais
e objetos, panos 'oara polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, salões em geral e saponáceos
velas e velas a baía de estearina
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza
Classe ;8
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias ein geral: Almiscat água
de beleaa água fadai, água de lavanda
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água, de alfazemas, amónia perfumada. liquiia, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. cosméticos para o
cabelo. pestanas, cabos e bigodes,
cravons, cremes para a pele, carmins,
cheiros' em pastilhas, em tabietes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental,
dariaatórios, desodorantes diss 1 ventes
ssências, extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escentas para dentes, cabelo, roupas
cílios e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
e cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de . petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções, líquidos dentifricios,,,eni pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó.
liquidos para ondulação permanente,

Termo n.° 577.409, de 4-2-1963
Fapee S.A. — Fábrica de Parafusos e
Peças de Precisão
•
São Paulo

Termo n.° 577.405, de 4-2-1963
de São Paulo
São Paulo

'Ind. Bragileira
Classe 5
Metais em bruto ou parcialmente.
trabalhados
Termo n.° 577.411, de 4-2-1963
Pósto Serviço Estavas Ltda,
São Paulo
. ESTEVES
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

MONUMENTO
Classe 32
Um jornal a ser editado na Capital .
Classe 16
Para distinguir materiais para construções e decorações: Argila, . areia, batenteá, balaustres, calhas, alimento, cal,
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chapas paa coberturas, edificaaões premoldadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, laudas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material contra frio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impenneabilizantes
as argamassas de cimento e cál hidráulica, pedregulho, placas para pavimentaçao.' peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, vigamentos, veneziaans e
vitrôs

Termo n.° 577.412, de 4-2-196 3
Ara Eloâ Busatto
São Paulo

ARYEL
Ind. Brasileira

Classe .15
Para distinguir: Aspiradores de pó, aparelhos:alhos de gravação, aparelhos de
ar refrigerado, aquecedores, abat-jours.
alto-falantes, antenas,. balanças, bates
deka& bobinas, binóculos, bules elétricos, chuveiros. coqueteleiras. aparelhos
de comunicação interna, campainhas elétricas, condensadores, chaves elétricas,
comutadores, aparelhos cinematográfis
cos. chassis, aparelhos de connaale de
som, chaves de tomada, discos, diais,
enceradeiras espremedores elétricos, ess
tufas, esterilizaclores, fogões, fornos e
fogareiros elétricos, aparelhos fotográficos, ferros elétricos, fervedores, tornos elétricos, fusiveis. filmes revelados..
aparelhos de freqüência modulada. fo'resma n.s 577.406, de 4-2-1963
nógrafos, geladeiras, garrafa. térmicas.
Materiais e aparelhos elétricos
Interruptores, isoladores, aparelhos de
São Paulo
intercomunicação, liquidificadores,
padas. aparelhos de luz fluorescentes,
MURIBECA
lustres, lentes, máquinas de cortar e
moer carne e legumes, máquinas fotoClasse 8
gráficas e cinematográficas. mostradores, microfones, óculos, pic.k-ups. pa •
Elétrica Monumento Ltda.
nelas elétricas, pilhas, plugs, resistoelas, aparelhos de refrigeração. rádios,
Termo ri.° 577.407, de 4-2-1963
Rasto de Serviço "Rio Branco" Ltda. - refletores, aparelhos receptores de som,
sorveteiras, sereais de alarme, tomadas
São Paulo
de corrente, aparelhos de televisão.
lixas para inchas, laquê, óleos para o
aparelhos para telégrafos sem fio,
cabelo, pasta e pós para dentes. pariuRIO BRUM O
aparelhos transmissores de soca. troca
rces, petróleo ara uso de toucador,
discos, ventiladores e válvulas
pastas e pó para as unhas, on-pons
para ,pó de arroz, papéis perfumados,
Clasac 47
Termo n.° 577.413, 4,e 4-9-1963
carminados. e coca pó de arroz, pentes,
Julio Seara E,spifieira
pomadas perfumadas para o embeleza- Combustíveis,- lubrificantes, substâncias
São Paulo
mento da cutis, pon-pons, pó de e produtos destinados à iluminação e
ao
aquecimento:
Álcool
motor,
carvão
arroz
a gás, hidrocarboretos, gás metano, buESPINEIRA
tano e propano, gás engarrafado, gás
Termo n.° 577.403, de 4-2-1963
Ind. Brasileira
Comercial Cruz Alta Ltda.
liquefeitos, gasolina, graxas, lubrificanSão Paulo
tes, óleos destinados à iluminação e ao
Class.e 42
aquecimento, petróleos e querosene
'Aguardente
de cana
t
Termo o.° 577.408, de 4-2-1963 —
Teán on. 1 577.414, de 4-2-1963
Indústria de Atefatos de Materiais
Julio Seara Espeira
Plásticos Real Ltda,
São Paulo
São Paulo

CRUZ ALTA

Classe 50
Impresos para uso em cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de corasspon? A nain reci•
bos, Impressos cm cartazes, placas,' tabulatas e veículos. Bilhetes impressos

PINA
nd. Brasileira
Classe 28
Artefatos de materiais plásticos

Classe 42
„Aguardente de cana
piee-
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Segunda-feira 13
Termo a. 9 577.415, de 4-2-1963
Fundição São Luiz Ltda.
São Paulo

SÃO LUIZ
\Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 577.416, de 4-2-1963
Ducor
Publicidade Ltda.
São Paul
f

DUCOR
Ina. Brasileira

TRIÂNGULO
Ind. Brasileira

Termo n. 577.431, de 4-2-63
Ibérica Bijouterias Indústrai e Comércio
Classe 30
São Paulo
Guarda-chuva, bengalas e sombrinhas

Tèrmo ri.* 577.417, de -f-2-1963
Comércio e Indústria Vica Ltda.
São Paulo

nc.A

Braolleira

Classe 50
írnressos
Termo n.° 577.418, de 4-2-1963
Auto Acessórios Naval Ltda.

IBEPT.C1–.Ind. Brasileir
a

Classe 50
Impressos
Termo re." 577.419, de 4-2-1963
Cankar Acia Acessórios Ltda,

CONKAR
Braoileira
Impressos

PLASTILAR
Ind. Brasileira
Caese 36
Bolsas e carteiras de material lá.stico

Classe 40

Armários. assentos, balcões, . bufets,
banquetas. • bancos camas, cadeiras,
ti-cada-mudos, cristaleiras, colchões de
mola. conjuntos de copa e -osinha
cadeiras giratórias, dispensas. dormi
tórios, etagers, escrivaninhas. acamas
guarda-roupas, guarda-comida. gaierias
pinas, móveis para jardim masinnas.
móveis para hall. móveis estolacoes,

577,434. de 4-2-63
Térrno
Óptica "Suzuki" Ltda.
São Paulo

SUZUKI

Termo n.9 577.422, de 4-2-63
Lanclr; nona() Ltda.

Termo ri' 577.428, de 4-2-63
Clazko Kogaya
São Paulo

RONITC
Ind. --="Pira

•
INSUTUTO DE
BELEZA ÁGB.C.

C:rac 50
Impressos

Classe 33
Titulo

Terero na' 577.423. de 4-2-63
e aa-a-i- Ltda.
-

Classe 23
Para distinguir: Tecidos era geral, teddos para confecções ern geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
15 em peças, juta, jersey, link% sYlon.

Classe 16
Artigos da classe

•

Pait'a

I NSTITUTO MT
- Draw,. Rip°
BRÁSTLEIRA

Classe 33
Titule

•

Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.9 ^577.117, de 4-2-63
Tecelaoem Anissa Ltda.
São Paulo

ANISSA

Termo n.° 577.436, de 4-2-63
Manufatara de Vestuário "Alterais"
Ltda.
São Paulo

IND.

BRASILEIRA)
c),,,se 21

Para distinguir: Tecidos em geral, teARTUMIS
cidos para confecções em geral, para
Ind. Brasileira , . tapeçarias
e para artigos de , cama e
Ciasse 36
Termo ri.° 577.437, de 4-2-63
Chiu Teh
São Paulo

Termo n.° 577.429, de 4-2-63
Ch,eko Kogaya

lj

TRIDENTS
Ind. Brasileira

Artigos da classe

•

Classe 16
Materiais para construções e adórnos
dg prédios e de estradas :areia, argila,
cimento, cal, azulejos, manilhas, telhas
tacos e tijolos
Teana n.° 577.446, de 4-2-63
Âmbar Bebidas Ltda.
São Paulo

Temo ri.' 577.435, de 4-2-63
Blocos de Cimento "Tridente" Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impressos

ItnpressaS

Termo ri.° 577.445, de 4-2..63
Lastribuidora de Materiais Perremar
Ltda.
São Paulo
•i'~}3.
T.nd. brasileira

Clas sa. 8 •
Artigos da classe

ANUEM
Ind. Brasileira

POL1
Ind. Pr,z'f..iira
casse 50

Titulo

IND. BRASILEIRA

Termo na' 577.427, de 4-2-63
Bar e Café Apuliense Ltda.
(zaa --'

Classe 28
Letraa ^de pástico
Tiamo n.° 577.421, de 4-2-63
Volswen Mecnnica Ltda.
São Paalas

Cla.saer: 1 a 50

N -

penteadeiras. porta chapeus.- prateie rras

'Ind. Bracileira

Josrea

nISMITt:

.

Termo n.° 577.426. de 4,2-63
Art:gos da classe
"Aa Encanto do Lar" Móveis e Esto* Termo n t".;77.433, de 4-2-63
fados Ltda.
Indústria e Comércio de Bolsas Plastilar
Sao Paulo
Ltda.
LO ENC1.11TO
São Paulo

sotas, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços colchões.
Termo n.° 577.420, de 4-2-63
cantas e móveis ,para aaarelhos rad.o.
Graf-Decor Indústria e Comércio de tónicos. mós eis para terraço. do- fás ca.
Letras Ltda.
mas, estrados de camas, acolchoados
São Paulo
porta-vasos, clivaria, almofadas, ira,
vesseiros, cômodas e discotecas de
GRAF–DECOR
madeiras

Ind. Braeileire.

Termo n.° 577.444, de 4-2-6.3
Sylvio Nicfflrati
São Paulo

MARCO
Ind. Brasileira'

DO LAR
'End. Braeileire

Ind. Brasileira

Classe 41
Café em grão, torrado e amido

ramo ri.' 577.432, de 4-2-63
Marco Modas Ltda.
Sno Paulo

Classe 36

Termo n.9 577.443, de 4-2-63
Joaquim de Mattos Nabuco
São Paulo
•(
CISE Gtra
—

Classe 13
B.jouterias

Classe 50
Impressos

São Paulo

NAVAL
;Ind. Brasileira

1519

Termo n.° 577.430, de 4-2.63
paco-paco, percaline, rama rayon, seda
Temo n. • 577.442, de 4-2-63
natural, tecidos plásticos, tecidos im- Tarnboroil Indústria e Comércio Ltda.
Droga Macedópolis Ltda.
São Paulo
permeabilizantes e tecidos de pano couro
São Paulo
e veludos
MACEDOPOLI!
. TANBORO.._
Termo n.' 577.424, de 4-2-63
ind.
Brasileira'
Ind. Brasileira`,
Guarda-Chuva e Confecções Triangulo
Classe 3
Ltda.
Substyncias e produtos quirnicos pare
Classe 11
São Paulo
serem usados na medicina ou na
Tambores metálicos
farmácia

Termo n.° 577.425, de 4-2-63
Classe 32
Indústria e Comércio de Artefatos de
.Almanaques, anúncios, boletins, boletins
Borracha Macystex Ltda.
impressos, crónicas, jornais, revistas,
São Paulo
peças ciaemategzaticas, peças teatrais,
programas radiofónicos e programas
1LGIMEX
de televisão
Ind. Brasileira

k Ind.

Maio de 1963

f

taxwv-IBTO
Ind. Brasileira

mesa, algodão, cânhamo, cetim, casota
casemiras, fazendas, e tecidos de Is int
peças juta, tersey, linho, nylon, pecopaco, percalina. rama rayon, seda na.
tural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro, ria
ludos

Termo n.' 577.448, ele 4-2-63
Classe 36
Acruateg —• Materiais de Construçõfit.
Artigos da classe
em Geral Lida
São Paulo
•
Teimo n.° 577.438, de 4-2-63
'Indústria de Máquinas "Retiforte" Ltda.
São Paulo

ACMATEG

AETIPORTZ
ind. Brasileira
Classe 6
Artigos da classe

IND. BRASILEIRA
Classe 16
distinguir materiais para GC8GoCeZ
çõez e deetaraçõec Argila, im4a,

Pata

as

.
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res, enchovadeiras, facas par máqui-.
nas agria .solas. terradeiras, gadanhes,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinsa vaporizadoras. máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de ierra.
máquinas oer turadoras para a agázul.
tura, máquinas de .plantara motoanar.
ruas, máquinas regadeiras, máquirris "de
roçar, de semear. para sulfatar, dt
tosquir, de triturar, de esfarelar :erra.
para irrigação, para matar tormigas e
outros Insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar,. para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas de
cortar árvores, para espalhar, para ca.
pinar. máquinas combinadas para seTêm() n.° 577.449, de 4-2-63 • mear e culturas, de desbanar, para ens
aliar, máquinas e moinhos para torra.
Suzel Modas Ltda,
gens, máquinas toscadoras, ordenadaSão Paulo
res mecânicos, raladores mecânicos. rolos compressores para a agricultara,
sachadeiras. semeadeiras, segadeiras,
1ND. BRASILEIRA.
sacadores de terra, tosadores, de grama, tratores agrícolas, válvulas para
Classe 37
máquinas agricolas
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, coTermo n. • 577.454, de 4-2-1963
bertores, esfregões, fronhas, guardana- Helio Souto Produções Cinematográpos, jogos bordados, jogos de 'toalhas,
ficas Ltda.
lençois, mantas para camas, panos para
São Paulo
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa. toaUBIRAJAUA
lhas para jantar, toalhas para chã e
Ind. Brasileira
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa toalhinhas
Classe 32
(cobre pão)
Almanaques, agendas, anuários, álbuns
impressos, boletins, catálogos, edições
Termo na 577.450. de 4-2-63'
Aço e Ferro N.. S. Aparecida Ltda. impressas, folhetos, jornais, -livros impressos, publicações impressas, revistas,
São Paulo
órgãos de publicidades. programas radiofónicos e rádio-televisionados, peças
ri.a I.LEILRECIDA
teatrais e cinematográficas,
programas circenses
Classe 5
Metais em bruto ou ,parcialmente traTermo n.°• 577.455, de 4-2-1963
balhado
• Confecções Burcil Ltda,
Termo n.° 577-.451. de 4-2-63
São Paulo
Indústria de Calçados "Jeunesse" Ltda.
São Paulo

tentes, balaustres, calhas. cimento, Cal,
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha..
pas paa coberturas, edificações premol..
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, lOje, lajeotas, madeiras para
construções material contra frio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar itnpermeabilizantes
tu argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou
gesso para 'tetos e paredes, parqueies,
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras liara portas, ttiolOs, tubos
de concreto, telhas, tacos; tub.os de endação, vigamentos, veneziaans e
vitrais

y

r

SUZ EL

rJEUNESSE

BURDA
Ind. Brasileira

Classe 36 -•
Calçados para homens, senhoras e
crianças
577.452,
de 4-2-63
Termo n. s
Panificadora Triunfo Ltda. .
São Paulo •

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões. boinas, botas, babadousos, casa
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados chapéus, cintas, combinações,
corpinhos. calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
TRIUNFO
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cieiro,. casacão, dominós, echarpes,
Classe 41
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaPães,• biscoitos, confeitos, chocolates e quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
doces
mantõs, meias, maillots, mantas, mandrião, malhas, paletós, palas, penhoar
Têrmo 'n.° 577.45j, de 4-2-63 palmas, puloveres, ponches, pelerinas,
Agro-Máquinas Montanha Ltda.
polainas, pijamas, punhos. robe de
São Nal()
chambre, sobretudos, suspensórios, soufieis, tailleurs, toucas e vestidos

MONTANHA
Inas Brasileira'

Classe 7
Iláquinas e utens.lios para serem usaos exclusivamente na agricultura C
horticultura a saber: arados, abridores
de su/cos, adubadeiras, ancinhos mecânicos ' e. empilhadores , combinados
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais. bombas
para adubar, . ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para afio:, charruas para agrlculutura, cultivadores, debulhadores,
destocadoris, desentegradores, esmagacores para a agricultura, escarrificado-

Termo n.° 577.456. de 4-2-1963
Algodoeira São Vicente Ltda.
São Paulo

ao VICENTE
Ind. Brasileira
Classe 4
Alo-dão em bruto

Maio de 1963.

Termo n.9 '577.457, de 4-2-1963
corpinhos, calças, calções, camisas, coa
Oficina Mecánica Dois Tempos Ltda. misetas, camisolas. cuelas, ceroulas, cala
São Paulo"
ças de senhoras e de crianças, colarinhoa,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravat-as, gorros, las
DOIS TEM20b
quetas, luvas, ligas.. lenços, leques,
Ind. Brasileiramaritais. meias, E-imitiu:5, mantas. mana
drião, malhas, paletós, pa:as, penhoata
. Classe 21
puloveres, ponches, pelerinas,
Alavanca de freio, ainortecedoraa. aa. paugas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
teparos, barras • de eixo, barras de freio. chambre, sobretudos, suspensórios, solas
braçadeiras de mola, braçadeiras de
Lens, tailleurs, toucas e vestidos
eixo, capotas, carrocerias. freios, mola;
e -paralamas
Tèrmo n.• 577.461, de 4-2-1963
•
José dos Santos Netto
Termo n.° 577.458, de 4-2-1963
São Paulo
Primbs Cotnércio, Indüstria e
Representações Ltda,
DOUTOR DAS
São Paulo
BALANÇAS
s.

Prrr Y
Ind.. Brasileira'

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas,sões, boinas, botas, babadouros, casa.
cos. coletes, capas. chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, calças de senhoras e de crianças, Colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, • luvas, ligas. lenços, leques,
maiôs; meias, maillots, - mantas. mandrião, malhas, paletós, palas, penhoar.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. 'robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tens, tailleurs, toucas e vestidos
•
Termo n.° 577.459, de 4-2-1963
Primas Conalacio, Indüstria e
`'
Representações Ltda.
•
São Paulo
•

'

PRI MUS -

Ind. Brasileira
Classes: 8 e 33
Titulo

Temi on. , 577.462, de 4-24963
Expresso Electra Ltda.
São Paulo

ELECTRA

'Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 577.463, de 4-24963
Metalürgica Iwamura Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

_ MIURA
Ind.
Classe 5
Aço, alpaca, alumínio, bronze, chumbo,
cobre, latão, gerrta estanho, guza,
níquel e zinco

Ind. Brasileira.

Termo o.' 577.464, de 4-2-1963
Arja Representações e Comércio Ltda.
Classe 36
'São Paulo
Para distinguir: _Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
ARX..
ind.. Brasileira
botas, botinas, blusões. boinzia; -babadoures, bonés, capacetes, cartolas, cara
puças, casacão coletes, capas, chatas,
Classe 50
cachecols, calcados, chapéus, cintos.
Impressos
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
Termo n.° 577.465, de a4-2-63
ças, camisas, camisolas, camisetas, cueEzequias Teixeira de Barris
cas, ceroulas, colarinhos, cueiros; sa;as.
•
Paraíba
casacos, chinelos. - dominós, echaspas;
fantasias, fardas para militares,: colegiais, fraldas, galochas, -gravatas. gerAGUARDENTE
ros logos de lingerie. jaquetas; leques:
GALO DA
luvas, ligas, lenços. , mant.Ss melas,
BORBOREIL
maiós. mantas, mandrião. Mantilhas- paInd. Brasileira
letós, palas, penhoar, pulover, pe:erixas,
peugas, pouches, polainas, pijamas; puClasse 42
nhos. perneiras, • quimonos. regalos,
• Aguardente de cana
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saidas de banha, sandálias,
Termo n.° 577.46f de 4-2-63
sweaters, shorts. sungas, atolas, sou- Intercap — Representações Comerciai'
fiem slacks, talar, toucas, turbantes:
Ltda.
hemos. uniformes e vestidos
São Paulo Termo ta° 577.460, de 4-2-1963
Ki-Malh Indústria e Comércio de
INTERCAP
•
Malhas Ltda.
.
Ind. Brasileira
.São Paulo
Classe 50
Kr-luadíN
Impressos

Ind. Brasileira

Classe 36
Pará distinguir: Aventais. blusas. blu.
sões, boinas, botas, babadouros, casacos. aoletes, capas, chales, cachecolS,
calçados chapéus. cintas, combinações,

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE Ca 4,00

Urino iss 577.467, de 4-2-63
Auto Kokiswagem Ltda.-,
SO Paulo
•
KOKI SWAGEN

'- I nd.

Brasileira

CLIsse 50
Impressos .

