ESTADOS UNIDO
SEÇÃO

in

•
CAPITAL FEDERAL

ANO XXI N.° 90

Expediente do Diretor Geral .1
Rio 8 de maio de 1965
Diversos
Si d erargiva Barra Mansa S. A. 'no' pedido de reconsideração do despacho de deferimento do tétano número 140.91'2: modèlo industrial para:
Novo Modélo de vergalhão para armação de concreto de PamatJe patentes Marcas e Mandatos Técnicos e
Comerciais S. A. - Deixo de tomar
conhecimento do pedido de reconsideração, por ter sido apresentado fora do prazo legal. Dessa forma, determino o prosseguimento dto processo, efetuando.se o pagamento da
taxa -devida de expedição do certificado.
Notificação - convidado PainaIce Patentes Marcas e Mandatos Técnicos e Comerciais S. A. - a comparecer a este Departamento, a fim
cl. efetuar o pagamento da taxa final do tèrnm: 140.912: modelo Indastrial. •
Transferéneia de nome de tilintar
de processos,.
Companhia Antártica Paulista indústria Brasileira de Bebidas e Co-

nexos - Transferéncla para seu nome das numas.
Cerveja Cachorrinha - n° 151.559.
Sumo de. Frutas Cervejaria Adriático - o' 168.307.
Solve Natal e Ano Novo - núme-

ro 172.468.

TÉRÇA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 1963.

EXIGÈNCIAS

REVISTA DA F'ROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
Considerando que as marcas citadas
pela presente consistem nas listas
verticais;
Considerando que as marcas registradas dolidem, quanto a esse aspecto, com aqueles;
Resolvo, na forma da lei, reconsiderar o despacho que mandou registrar a presente marca, para efeito de
Indeferir o pedido, de acérdo cem o
artlgi 95 n° 17 do Código da Piopriedada Industrial.
EXPEDIENTE DO DIRE1 tdi
DIVISÃO DE MARCAS
Dia 8 de maio de 193
Notificação
Uma vez decorrido o prazo dc reet_rso previsto pelo artigo 14 da Lei

n. 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 notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a tate Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de Sessenta dias -na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
MARCAS DEFERIDAS

'leal Cerveja (S. C.) - n° 202.670.
Paranista - n° 218,240.
N° 489.617 Tebeum-698 FarCerveja Original Mune/mit - mi- benfabriken Bayer Aktiengesellschaft

N.° 384.292 - Edward e JohnLon
Inc. - Satisfaça exigência.
N.° 395.291 - Brascontábil Limitada. - Satir faça exigênci,i.
RESTAURAÇÃO DE NOME
COMERCAL'
N.° 412.310 - Rodrigues Pie
nheiro & Cia. Ltda. - Satisfr.ça
N° 339.923 - Gráfica Editora Jor- exigência:
nal do Comércio S. A. - Gráfica
N.o 412.535 - Hotels Buril! Li-

Editora Jornal do Comércio S. A. - mitada. - Satisfaça exigência.
Concedo a' restauração.
DIVERSOS
NOME CIVIL DEFERILA)

N.o 323.304 :- Produtos Químicos
Dall'ovo Ltda. - marca Penetra.
una, classe 1, clichê publicado em
1941-56, foi mandado prosseguir
como registro ruivo. contando o
prazo de oposição desta dita em
diante.
N° 306.625 - KcdIey faz o EleN.o 323.305 - Oliolina - Progante - Lanificid FilePpo . A. FáQuímicos Dall'ovo Ltcla brica de Tecidos Belém - Classe 23 dutos
cl. 1 - cliche publicado em 19 de
(art: 121 do Código).
novembro de 1956 foi mandado
TITULO DE ESTABELECIMENTO prosseguir como registro novo
conDEFERIDOS
tando o prazo de oposição nesta
• N^ 364.621 - Pronto Socorro Par.
t ;calar --- Pronto Socorro Particular
(art. 109 n" 4).
II1ASE DE PROPAGANDA
. DEFERIDAS

data em 'diante.
N o 404.907 - Feira das Roupas
N.° 353.678 - Fidanol Prc>.•
Usadas - J. S. Azevedo - Classe 36
dutos Químicos Dall'ovo.Ltda. (art, 117 n o 1).
classe 1, cliche publicado em 18
MARCAS INDEFERIDAS
de -setembro de 1957 foi mandado

N° 315.155 - Tourbillion - Benedito dos anhos - Classe 1.
N° 326.297 - Gasolina Dourada IIumble Oil
Refining Co. - Classe 47.
N° 329.403 - Salvtifio - Ventiladores Williehn Bernater Ude. classe 6.
N° 362.760 - Fixobloc - Antosch
Industrial a Construtora S. A. classe 16.
The Gillette
N° 377.561 - Adorn
Co. - classe 48.
N° 394.036 - Ad Auriema Inc. Ad Aurlema Inc, - classe 8.
N° 404.961 - Madebrasil - Exportações Madebrasil Ltda. - classe 50.
N° 404.991 - Original -= Naim
Nasighil - classe 41.
N° 405.003 - Cambridge - Chams
Ltda. - classe 17.
N° 405.005 - Very Fine - Chams
Ltda. - classe 17.
TÍTULOS DE ESTABELECI- MENTO INDEFERIDOS

prosseguir como registro novo con.
tando o prazo de oposição desta
data em diante.
Cia. Nacional de óleos Minerais
R A. (no pedido de restauração na
marca Panalina termo 348.5281. Arquive-se o pedido de ro:tatieação.

•••••

EXPEDIENTE DA SEÇA0
DE PESQUISAS
Dia 8 de maio de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de
recurvo previsto pelo artigo 14 da
Ler n.° 4.048 de 29-12-61 e mala
dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não
S e tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os regue.
rentes abaixo mencionados a comparecer a êste Dep artamento a
fim, de efetuarem o-pagamento da
taxa final concernentes a expedi
ção dos respectivos certificado4
dentro do prazo de sessenta dia4
- na forma do parágrafo único 114
artigo 134 do Código da Propriel
dade Industrial.
N.o 351.933 - O Leão das TinMARCAS DEFERIDAS
Là) !liou - João tas Indústria e Comércio - O Letto
N° 352.730
Tétano: 444.611. tiara: figura de
N.°
406.333 - Montex - Meca)
Tintas Indástala e Comércio nica Montex
Ltda. - classe n.
Losango, requerankat M dobo VaSSOU" Eiseustaedter - classe 1, 3, 48, 48' das
Ltda.
ci.
1.
- Concedo a restaurado.
abana. Ltda.
(como requerido),

zurro 233.951.
classe 3.
Aoug r:ara ltranbue,i - número
N° 191.801 - Emblemática - Fe246.138.
Hee a Orlandi - ci. 38.
Cerveja Original Adriático -- núN o 315.961 - La Marechal - Lo.
mero 2 I 't• 1 /6.
ia %Papelaria e Livraria Americana
Ltda. - classe 38.
.4cIroitico
n° 248.641.
N° 322.084 - Danu - Suddeutse248.880
hhe Chemiefaser Akticngellschaft Adroilico - ir' 249 242
classe 23.
A dri,fie, - n" 251 088
N° 329,862 - Perla - Perla Ad.1 drirL'ir0 - n° 251,939
ministração e Comércio Ltda. Adriálint
n° 253.001.
classe 11. .
A driálira - n° 254.744.
N° 331.247 - Harel - ItepresenAdriáliea
n" 242.890.
trções Harel Ltda. - Classe 6.
Cerveja Especial 4dridtica N° 332.268 - Afisal - Schiller
mero 248.340.
Paramsta Adridtiro
n° 218.638. Brixen & Cia. Ltda. - classe 3.
N o 377.904 - Marfim - Masco!
Adriático - n o 248.637.
Laranjada Adriático - n° 248.638. Ind. e Comércio Ltda. - classe 17.
N o 404.960 - Delicia - Colchões
Guaraná AdrIeltica
11° 348.639.
N.° 401.560 - Junquelrópolis . Salvador Adridtica - a' 248.610 -- de Molas Delicia ndústria e ComérAuto Viação Junquelrópolis Ltda.
cio Ltda. - classe 40.
Anotem-se as transferénelas
- cl. 33 (art. 120 n.° 7, combiRESTAURAÇÃO DE TITULO DE
Retificação de • recovsiderM0 de
nado com o art. 95 n.o 5.
ESTABELE51ENTO
despach-i

'1622 Terça-feira 14
' - As Repartições Públicas

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Maio de '1963

- As atepartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renaoadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano' e às
EMAS Mn CM NAL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos Órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
oemars 11à4P suoviçoou pueuca.cawas
- A fim de possibilitar a reomarhs
thohila
weea.clo
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES messa de valeres ' acompanha- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
tes à matéria retribuída, nos
ii • sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões, iieasem os interessados p r ef e
*AM 2.0 se
verão ser formuladas por Cs-rencialmthquo•ve
gamem
d
0•NrIkidm
agia
d.1{.011••~11.
OuP.rlhar.a.,INIR
critu, á Seçan de Redação, das
;M.M....Irã d. 11%. apegam* da INIdustrlair de MInIatébrio
posta(,
emitidos
a
favordo
II as 17,30 horas. no máximo
II ndeostrha e Corné;s
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a an ida doi
Imprima nas efloInasen Departamento ele Impeentra Nec n onal
de Imprensa Nacional.
orgãos oficiais.
•
- Os . suplementos às edi- Os originais deverão ser
ASSIN &TUNAS
çlies dos órgãos oficiais só se
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
ressalvadas, por quem de di- RIEPAIITTOill PARTICULAIUdli
FUNCIONÁRIO/h
os solicitarem no aioda assireito. rasuras e emendas.
Capital e Interior:
natura.
_
Capital e Interior:
Excetuadas as para e
Cr$ 600,001Semestre • • • Cr$
450,00 • - O funcionário ~tico feexterior, que serão * sempre Semestre . . .
Cr$
1200,00.4no
Cr$ N0.00 deral, para fazer jus ao desanuais, as assinaturas poder- Ano • • . • . •
conto indicado, deverá provar
Rzte flor: Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no ato da aesica, por ,seis meses ou uni ano. Ano
Cr 1.300,66 Asa
Cr$ 1.600,00 natitra.
- As assinaturas vencidas
- O auto de cada otremplar
paderão ser suspensas siem parte superior do anderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos a número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
a verificação do prazo de vali- que findará.
renovação com antecedência ano, e de C4 1,00, por anã
A fim de evitar solução de mínimo, de trinta (30) dias.
dade
! _suas assinaturas, nó
decorrido.
remeter o expediente
destinado d publicai:dr nos
jornais,. diariamente, até às
15 horas. exceto aos sábados,
'deverão

EXPEDIENTE

I

N.° 405.300 - B - BrasInter
S A. Indústria e Comércio - classe 8 (considerando-se substituídos
ar expressões equipamento por
aparelho roles por relis e excluindo
as aparelhos de , controle eletrônico) .
N.o 405.296-B - Brasinter S.A.
Comércio Indúrtria e Comércio classe 5,
NP 405.294-B - Brasinter S.A.
Indústria e Comércio - el g.sse 7
(com exclusão de caldeiras) .
NP 405.162 - Vimari - Esteves
ti. Cia. Ltda. - c/asre 11.
N.o 405.099 - Belcinto - Belcinto Artefatos de Couro Ltda. c1 35 (com exclus5.o de porta carteira de cigarros) .
- N.° 405.007 - Olivença - Carpintaria e Mercrnaria Olivença
classe 16.
Limitada
N.o 405.087Politica e Admic1.
ntoniu Herret
nistração - A-

1.0

Tipo405.095 - Tobias
grafia Tobias. Ltda. - classe 50.
NP 405.097 - São Miguel Tapeçaria São Miguel Ltda. - classe
n. o 34.
•N.° 403.115 - Pelada - Irmos
Gasparini Ltda. - cl. 25 (na classe 25) .
N.° 330.126-- Corsilite - M. Almeida 81 Cia. - cl. 28 (na classe
n.° 28).
NP 358.342 - Flekbgraf - F14xograf Borrachas e Plásticos Ltda.
- cl. 39.
• n.0 378.021 - Moplast - Moplast Molda g em de Plásticos Ltda.
- classe 28 (excluindo-se botões
e quebra, luz) . .
N.° 378.064 - Cascampool - Indústria de Resíduos Cascampooi
Ltda. - cl. 50.
BalN.o 378.134 - Ballograf
N. o

tograf Werken AB - alasse 17. •

N.° 378.242 - Plenofrio Plenofrio Com.ercial e Importadora
Ltda. cl. 6.
N.° 378.320 - Univaldina Ciba
Societe Anonyme - classe 1.
NP 378.397 - Fen - Soe. Comercial Import. e Exportadora de
Produtos Técnicos Fen Ltda. classe 21.
NP 378.689 - Itaiquara - Usina
Itaiquara* de Açucar e Alcool S.A.
- c/. 13.
N.o 378.691 - Itaiquara - Usina
Itaiquara de Açucar e Alcool S.A.
- cl. 15.
N.o 378.696 - Italquara - Usina
Itaiquara rir Açucar e Alcool S.A.
cl. 20.
N nr.3 697 - Itaiquara - Usina
de Açucar e Alcool S.A.
- el. 2/,
2111,.LOS DE ESTABELECIMENTO DEFERIDOS
N. 329.423 - Canlpinas Golf Soc. Civil Fazenda Taubaté Ltda.
- cl. 33 (art. 117 n.- l)
N.o 330.499 - Ferro Velho do
Papinha - Teodoro Papa - elas-.
ses 6, 11, 21. 39 e 31 (art. '117 número 1) .
NP 405.236 Pan American
Land Development of Brasil - Cia.
Pan Americana de Terras e- Desenvolvimento no Brasil - el. 33
(art. 117,-n° 1).
EXIGÊNCIAS
N.o 405.001 - Chama Ltda. Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
Dia 8 de maio e:c 1963
Transfe.ència e Alteraci:o de Norne
Titular de Processos
Gusmar CoatinOs Inc. (transferência para o seu nome da patente pr:v.

invenção n.° 58.106) . - Anote-se a' Esso Brasileira de Pet óleo Sociedade
transferência.
.
\I Anônima (pede para ser anotada na
Parke Davis 6 Co. Wans(erência
pt.,,.
1 S'nal de Propaganda Lubri[ica Melhor
péra o seu noite da patente
Invenção n•° 61.530). - Anote-se a tèrmo 417.814 a alteração de nome).
transferêcia..
.-Ancte-r- a alteração.
a jcão Negreto Lopes e Romeu Corra- Bar e Restaurante Cabeça Chata
di (transferência para o seu nome Ltda. (transferência para o sei ncme
patente priv. invenção vamo 134.995). do titulo Cabeça Chata n.° 199.426).
- Anote-se a transferência.
' - Anote-se a transfe:.ência.
Dias Garcia Importadora S.A. (pede Ca,bocloro Indúst 'ias Quim:cas
para sar anatada na marca Sprehno L'initada (pede para ser anotada na
n.° 87.081 a alteração de Mune )• - marca Clarinda n.° 245.460 a altera.
Arote-se a alteração.
i ção de nome) . - Anote-se a alteLaboratório Corti S.A. (p ede para ricão de nane.
ser anotada na marca Ossigenol núme- I Laboratório S Roger Bellon S . A . (paro 89.541 a alteração de nome). _ I de .para ser anotada na marca Recto1 calcium n.° 245.930 a alteração de
Anote-se a alteração.
• Luiz Leoni (tranferência para o seu neine)• - Anote-se a alteração de
neme da marca n.° 112.539 Leoni) . no".
,Teixeira Sta ling F5 Ca. Ltda. (pe.
- Anote-se a tranfe. ência.
J. Pimentel 6 Cia. Ltda. (tra ilsf. .j dr para ae- anotada na marca Manl
r° 262.788 3 aberação de nome). réncia para o seu narne da marca Mi-I
u
'larva n.° 143.495). - Anote-se a , Anotrzsc .a altcraciNotransferência.
,
1 Casa Maat.ss T. apalaria e Livraria
_
Calçados Siegel S.A. Ialústria e S.A. (ped , para se- aryttacia nas alarComercio (pede para ser anotada na ras Casa Mattos n.° 263.469 - Casa
marca Siegel n.° 150.788 a alteração Mattos n° 263.470 - Ferrante número
do nome) . - Anote-se a alteração de' 266.144 - Casa Matt e s a.° 266.354
nome.
-- Ca- Casa Mattos n.
Sir James Mur.ay do Brasil Seacie) demo Eci-ucativo n.° ' 266.356 as aidada Anônima Produtos Farmaceut1cos teraçõas de nome) . - Anote-se as
(pede para ser anotada na marca '11.e-ações:
4.,Zagrissan n.° 164.858 a alteração de
' ESCIGENCIAS
nome). - Anote -se a alteração de
nome
Philco Rádio e Televisão S. A.
B`icicletas Monark S.A. (pede para
ser anotada na marca Monark têrtno (co ped do de ave bação de contrato
252.747 a alteração de nome). - na patente priv invenção n.° 30.728).
- Satisfaça exigência.
Anote-se a alteração.
I Philco Corp. )no pedido de transacIcletas Monark 5.A. (pede para fra,nela na pat ente pies/. invenção
ser anotada na marca Monar Scooter n.n 39.723) . - Sat1s raça exigência.
unto 288.950 a alteração de nome) .
"lohnmon 8: Johnson (no ped'ck) de
- Anote-se a alteração de nane.
Química . Farmaceutica Gaspar Viana trr.nsferêne . a na patente nriv. /IntenS.A. (pede para ser anotada na mar- ção têrmo 105.844). - Satisfaça exi.
ca Maloylirlo termo 384.891 a alta. Onda. ,
Johnson faj.chnson (no pedido de
ração de mane). - Anote-se a altetransferência na patente priv. 'nye*:
ração de nome.
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EXPEDIENTE DO SERVIÇO Dii
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
gência.
EXPEDIÇÃO
De Paris S.A. Perfumes Franceses
(no pedido de contrato de exploração
Ria 8 de maio de 1963
na marca Ema de Cologne Le Numero
Cinq de Molyneux n.° 137.930). . . NOTIFICAÇÃO
Apresente cliché.
Palhinha S.Ã. Indústria e Comern convidado Johnson Johnson a comcio b de Bebidas em Geral (junto a parecer a este Departamento a fim de
marca n.° 139.929). - Satisfaça_ ext. efetuar o pagamento da taxa final na
gêncá.
patente privilégio de invenção termo
De Pariá S.A. Perfumes ?franceses 74.975.
(no pedido de contrato de exploração
É convidado Farbenfabrikel Bayer
na marca Alliance de Molyneux nú- Aktiengessellschaft
a comparecer a este
mero 142.996). - Apresente cliché.
Departamento a fim de efetuar o pagaDe Paris S.A. • Perfumes Franceses mento
da taxa Safai na marca Cupra(no pedido de averbação de contrato ma termo
82.361:
na marca Bata de Cologne de Molyneux
É convidado Soc. Anosa . Paulista
n.° 142.997). -- Apresente cliché.
Ofel Organização Farmacéutica Es- de Indústrias Químicas Sapiq a compecial.zada Ltda. (no pedido de trans- parecer a este Departamento a fim de
ferência na marca 11.° 150.597). - efetuar o pagamento da taxa final na
marca Blumerin termo 98.182. s
Satisfaça exigência.
É convidado Carivaldo Pires a comDe Paris S.A. Perfumes Franceses
(no pedido de contrato de exploração parecer a este 'Departamento a fim de
efetuar o pagamento da taxa final na
na marca Alliance n. 157.306).
marca Creo Luzo termo 203.699.
Apresente clichê.
• convidado American Home ProLaboratório Sanitas do Braail S.A.
(junto a marca a.° 162.909). - Sa- ducts Corp a comparecer a este Departamento a fim de efetuar o pagamento
tisfaça exigência.
taxa final na marca Dincardyn terLaboratório Emer S.A. (Junto a da
mo
220.222.
marca n.° 164.344, •- Satisfaça exiÉ convidado Abigail Alves de Paula
gência.
Astra do Brasil Ltda. Produtos Far- .a comparecer a éste Departamento a
macêuticos (Junto a marca n,° 268.733) fita de efetuar o pagamento da taxa
final na marca Baby Chops termo nú- Satisfaça exIgencia.
Uncle Ban's Inc. (Junto a marca mero 226.103.
• convidado Dano Ferreira da Silva
n.° 278.002). - Satisfaça exigéna. comparecer a este Departamento a
cia.
de efetuar o pagamento da taxa
Du Pont dá Brasl S.A. Indústrias fim
final na marca Revista Saúde termo
Químicas (no pedido de averbação 285.424.
de contrato nas marcas n° 278.972 e
275.471). - Satisfaça a exigência.
EXIGÊNCIAS
II
j & P. Coatsr Limited (Junto a marVadglass A.G. (junto a patente a.°
ca n° 215.995). - Satisfaça exigen- 64.676). - Cumpra a exigência.

DIVERSOS

çao Urino 105.844). -- Satifaça

eia

Indústria de Calçados Gentleman Liinimda (junto ao tê mo 238.131).
Satisfaça exigência.
Bebídas 1. Freiáler Ltda. (junto ao têrmo 389.801). - Satisfaça exigência. •
Bazzano S.A. Cemercial Industrial e
Import.-acra (no pedido de contrato
de exploração na marca n.° 209.748).
- Satisfaça exigência.
Nuodex S. A. Indústria e Comércio de Secantes (no pedido de contrato de exp`oração na marca número
269.161). - Satisfaça exig5ncia.
Safety Razor Co Of Braza;
(no peddo de cont ato de exploração,
na marra n° 266.428). - Anote-se;
mediante .apostila o c-ntratef de expia!
ração a favo- de Gillette Safety
zor Co*Of 13-azil já averbado no reg.
anterior 144.742.
Cimenteries et Briírmeteries Reunies •
(lunto a marca n.° 278.257). - Anole-se a mudança de endereço da titular
para 34 Zoulevard de Waterlvo Brtisrlles.
Laborápica Bristol S.A. Indústria
Qui re!ca e Farmacêut'ca (no pedido de [
averba-ão ele contrato na - marca número 279,609). - Anote-se mediante
apostla o ccntrato de exploração a
favor de Lab-eterapica &isto' S.A.
Indústria Quim'ca e Farmacêutica iá
averbado no -eg. anterior 152.820.
S.A. Ph"lips do Brasil .(no pedido.
de averbação de contrato na marca!
n.° 277.451).
Anote-se mediante
apostila o contra'o de exploração al
favor de S.A. Philips do Brasil Já
averbado no registro anterior número'
155.588
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397.043 - Ind. Testa Aderleae
ninada .

52.954 - Humberto NUM - Ar397.047 - Castanho
Filhos S.A.
quive-se.
Com. e Ind.
ARQUIVAMENTO DE
397.050 - L. Rosenfekl.
PROCESSOS
397.073 - Jack Tecidos Ltda.
(Ficam o; processos abaixo mencio397.080 - Depósito de Materiais
nados arquivados).
para Construção Botafogo Lida,
68.767 - Gerbardus Greonedaga.
397.142 - Jorge Romano Lobosco.
Walter Wuhrmann.
70.575
Jorge Romano Lobosco.
397.143
73.387 - Construções Mecânicas Bu397.170
Ossian
de Oliveira te..
tanta Ltda.
zerbelles.
Miguel
Junqueira
da
Ces83.153
397.173 -- União Brasileira de Edu.
ta.
Murilo Leã Viana.
cação e Ensino.
83.750
Herminia emes Carneiro
89;937
397.183
Distribuidora Puna LaPinho. ,
tez e Ervanaria Ltda.
109.850 • - Arquifftedes Material
397.211 -Branthos Comercial Imo
Técnico S.A.
110.017 - Ernesto Paiva Marques. billária Ltda.
116 402 -- Mauricio Ribeiro.
397.310 - Pedro Larcher.•
125.568 - Oregoa Etablissernent
397.344
Rolls Royce Limited.
Fuer Patentverwertung.
397.393
Roil
Produtos de Petró126.935 - Konoe 6 Cia. Ltda.
leo S.A.
Arqui127.552 - Benedito Bedin
397.395 - Boll Produtos de Petróvem-se os processos.
326.729 - Importadora e Comercial leo S.A.
•
397.429'-,Presidente da Associação
Artica Ltda.
• Fábrica de Artefatos de Atlética Caixa Económica.
389.442
397.442 - Mecânica Primus Ltda.
Borracha Leoa Ltda.
397.498 - Moreno Sesta.
389.666 -- Euclides Manoel Leite.
390.790 - 'cansei Indústria e Co400.772 - Sergio Souto de Menezes.
mércio de Artefatos de Metal Ltda.
João Fernandes iNovo. •
390.904
-- Antero Pereira Papéis Se
391.367 - Cooperativa Agrícola de A.400.885
Arquivem-se os processos.
Cotia.
391.529 - Itamar Paula Campos. EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
391.537 - Importadora e Comercial 1SEÇOES REPUBLICADO POR
TEREM SAIDO COM
K. B. Ltda.
• INCORREÇÕES
396.893 --- Ind. Eletrônica Sidertex
Ltda.
Rio, 8 de maio de 1963
196-.971 - João Artur Boffino.
Jean Nivollers.
397.038
NOTIFICAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA
Lel n' 4.154 - de 28-11-1962
Decreto n9 51.900 - de 10-4-1963

Decreto n' 1.920 - de 19-12-1962
Ordem de Serviço n9 DIR - 63-2 - de 26-1-1963

DIVULGAÇÃO 1\19 891

PREÇO: Cr$ 150,00 .

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

Agência I Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 4.048; de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recursos,
e do mesmo não se tento valido nenhum interessado ficam modificados os .
requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento a flua.
de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos res.
pectivos certificados dentro do prazo de
sessenta dias na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código de Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
352.783 - Lujola - classe 1 John Lucas sg Co. Inc.
368.561
Bimbar - classe 41 Bar Cantina e Pizzaria Tonim.
371.816 - Vesper - classe 16
Vésper Predial e Construtora Ltda.
371.820 - R C N
classe 6
Radiadores “R.C.N." Indústria e Co.
mércio Ltda. - Sem direito ao uso
exclusivo do mapa do Brasil.
392.204 - Nosso Brasil - clame
38 - Casa Bruno Mandarino Papéis e
Artes Gráficas Ltda.
393.876 --' Neyrpic - ciasse 6
Neyrpic Brasileira de Representações
Limitada.
39.702
Spirochetiaa - classe 3
Alvina Pau Leme.
395.077 -Up --- classe 8 - Leonid
Pdocènko - Com exclusão de maquia
nas para passar rouca. mácusinaa ~sai

or 1 624

Terça-feira 14

DIÁRIO OFICIAL (Seçrlo r11)

Maio de 1963

i

•
MARCAS INDEFERIDAS
picar carne, retentores de graxa e óleo
e raladores domésticos dc comestíveis.
N, 162.050 --- Casal - classe 11
395.090 - 1-1i-Society - classe 48 --Fábrica Gasol Ltda.
• Max Factor & Co - Com exclusão , N. 392.141
Deox - classe 3
de livros e estojos para maquilage.
- Produtos Químicos -Ciferr Ltda.
N. 297.346 - Ultrasónico - classe
N. 395.625 - Bignar •-:-• classe 43
Cezario Feleli.
8
Restaurante Bigmar Ltda.
• N.- 395.322 --•• Paulista* -- classe
Mafevi - classe 14 16- Soc. Paulista de Engenharia
N. 401.048
• Comérc:o e Indústria de Vidros Ltd•a.
Ltda. - Com exclusão de distiladoN. 369.177 - Avaré - classe 45
es classe 8.
N. 402.142 Nondesfil - classe - Dante doa.
N. 384.586 - Souvenir - classe 35
22 - lçaribe S. A. Indústria e Co_
Nilsen J. Rasmussen.
inércia - - Com exclusão das expresN. 393.155 Minas Gerais sões de tôda a espécie.
classe 31 r- Corticeira Minai Geram
RESTAURAÇÃO DE PROCESSOS Ltda.
N. 393.156 Minas Gerais classe" 21 classe. 4 - Corticeira. Minas Gerais
N. 390.096 - Cyclope
.- Fábrica de Caldeiras a Vapor "Cy-' Ltda.
dope" S. A. - Concedo a restauN. 394.859 - São Paulo. - classe
ração.
23 -•-• Industrial São Paulo Ltda.
RESTAURAÇÃO DE NOME
N. 395.804 - São Caetano -- clasCOMERCIAL
Catena Bravox`.5' Guerta Ltda.
se 41
N. 400.401 •-• Meu Livro Premiado ' N. 385.452 - Companhia Importa- - classe 32
Edições Manco Ltda.
dora e Exportadora Brasil América
N. 403.858 - Ferrari - classe 21.
Cieba .-- Companhia Importadora c. - Carrocerias Ferrari .Ltda.
Exportadora Brasil América C.I.E.B.A.
EXIGÊNCIAS
Concedo a restauração.
INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA
N. 370.243 - Assucar Sul América
- classe 33 -- Sul América Comp.
'Art. 114.
Nac. de Seguros de Vida
N. 397.427 - E. R. A. Expresso
Rodoviário Atlântico Transporte Coletivo - classe 33 - João Roman ,Art. 114.
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
DEFERIDO
•

N. 395.280 - Bambole a Nova
Mania - classe 49 - Manufatura de
brinquedos Estrela S. A. - Ari. 121.
SINAL DE PROPAGANDA - DE. FERIDO
•

•

N. 394.919 - Lanibretta - classes
1 à 50 - Innocenti Societá Generale
Per L'Industria Metallurgica e Meccanica - Art. 121.
FRASE DE PROPAGANDA - DEFERIDA
clasN. 360.702 - NU) Philito
se 8 - S.. A. Philips do Brasil -Art. 121.
NOME COMERCIAL - DEFERIDO
N. 392.251 - Massari S. A. In..
dústria de Viaturas - Massari S. A.
Indústria de Viaturas - Art. 104.
N. 395.136 - Companhia Predial
ComPanhia Predial Arizona
Arizona
- Art. 109.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
- DEFERIDO
N. 244.573 Condomínio Wisidsor
-- classe 33 -- Cia. Esmeralda de !móareis e Investimentos -- Art. 117 n. 4.
N. 395.256 - Esplendor- Selvaaem
s- classes 8, 28 e 32 Primo Cor...
bonari - Art. 117.•
N. 395.307 - Marbono -- • dasnes 6; 7, 16 e 33 Mas-bano Materiais Para Construção, Administração,
Ar..
,tornérclo e Importação Ltda.
to 117.
N. 400.574 - Edifício Pena Oran..
gje - classe 33 -- Imobiliária Itasal
Ltda.

.

N. 401.051 - Papelaria Beijinho
Dôcê --- classes: 17. 25, 28, 38 e 49
▪ Nma Audi •-• Art.' 117 a., 1.

Laboratórios Auerst Ltda. No
pedida de contrato de exploração da
marca Etisul - n. 9 278.372 -- Apresente cliché.
João Amaral Gomes Opoente da
marca Florença - o.' 438.702 - Cumpra a exigência.
N. 438.766 -- Frigorifico Industrial Fluminense S. A. - Cumpra a
exigência.
- N. 438.814 .-- Cluett Peabody &
Co. Inc. - Cumpra a exigência.
N. 421.900 - Indústria e Comércio de Bebidas Benfica Ltda. .- Cumpra a exigência.
N. 422.387 ---- Cia. Yasuda Contra
Incêndio e Marítimo - Cumpra a exigência.
N. 422.388 - Cia. Yasuda Contra
Incêndio e Marítimo - Cumpra a exigência.
N. 422.209
Casa Petellos Ltda.
- Cumpra a exigência.'
N. 422.279 - S. A. Indústrias Reunidas F. Matara= •-• Cumpra a exigência.
• N. 438.535 - Santo Amaro Indústria
de Ladrilhos Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 438.258
Ind. e Com. cie Ar..
tefatos de Tecidos Eitnek-Lã Ltda,
Cumpra a exigência.
N. 438.267 - Recomin Representa...
ções Com. e Ind. de Pisos Ltda. Cumpra a exigência.
N. 438.282 - Itasobiliánja Sm° Limitada - Cumpra a exigência.
N. 438.287 , - Organização GOa de
Imóveis Ltda.. Cumpra a exigéncia.
N. 438.415 Marques pilho Limitada -• Cumpra a exigência.
N.' 438.420 - International Tele,.
pliane and Telegraph Corporation -Cumpra a •exidncia.
N. 410.873 - Yung Zeng Industria
e Comércio 2. A. - Cumpra a dei:Onera. •N. 421.180 - Instarco Ar Condicionado e Refrigeração Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 452.356 - Max Lowestein S. A.
Fábrica Aliança de Artefato! de Metais - Cumpra a exigência.
N. 565.722
'Organização Paulista de Auditores S/C "Opa!"
Cumpra a • exigerria.
-

N. 581.066 - Indústrjas York S.A.
Produtos Cirúrgicos -- Cumpra a exigência.
N. 581.362 - Antisenium dasse 3 - Farmiatra do Brasil S. A.
Produtos Químicos Farmacêuticos e
Cumpra a exigência.
Biológicos
Foi mandado prosseguir como registro
nõvo assando a contar o prazo de oposição a partir da data da publicação.
. N. 581.243 Pharma S. A. Labo.
ratórias Farmacêuticos - Cumpra a
exigência.
N. 581.246 - Companhia Intersul
de Crédito Financiamento e InvestimenCumpra a exigência.
to.
N. 581.364 - Laboratório Pantherá.:
Cumpra a exigência.
pico Ltda.
N. 581.641
Fernand Bekes
Cumpra a exigência.
N. 581.645 -- Valanças Chialvo
S. A. Indústria e Comércio - Cum,
pra a exigência.
N. 581.689 Koh-L-Noor Spojene
Kovophumysiove Zavody Nardoni Padnix. .- Cumpra a exigência.
DIVERSOS

2419 442.357 Max Lowenstein S. A.
Fábrica Aliança de Artefatos de Iklfts,
tais - Classe 11 - Marca Fadam.
- Prorrogue-se o registro.
1(9 488.998 - Turin - classe 42 Grandes Marcas Internacionais 'S.A.,
Indústria de Bebidas.
Prororgue-se
o'reglstro.
•
N 9 540.489 - Kierulf - classe 8 .Incinerodores Kierulf 'Ltda. - Prorrogue-se o registro.
• 1(9 555.028
Musfarina
classe 2
- Dr. Milton /talo Provenzano:Prorrogue-se o registro.
N9 534.806 - Mahar - classe 23 Mabar Internacional S. A., Comércio
e. Indústria. - Prorrogue-se, o registro.
classe "1
•N9 565-721 - Citrobasi
- Manuel L. A. Behmer. - Prorrogue-se o registro.
•N9 580.973 - Tonico Soberano classe 2 - Carmen Gornes Barata.
- • Prorrogue-se o registro. '
' N9 568.313 ••-• Hércules -. classe 14
- Mesbla S. A. - Prorogue-se o registro.
1(9 565.725 - Tsushauser - classe
36 - Tanhauser S. A„ Artefatos de
Tecidos. - Prorrogue-se o registro
com exclusão de pijamas.
1(9 581.005 - Alberto de Castro
Cruz --- classe 40 - Alberto de Casto ,. Cruz. - Prorrogue-se o registro.
1(9 581.033 - Peripherin - classe 3
- Chemiesverk Homburg Zweigniederlassung der Deutschen Gold Und
Silvar Scheideansta1t Vonnals Rocss, ler. - Prorrogue-se o registro.
1- N9 581.937 - 43- classe 44 - Sociedade Anônima 'Manufatura de Tabacos Piccardo Y Campa-fila Ltda. Prorrogue-se o registro.
N 9 581.064 - Astrakã - classe 22
- S. A, Moinho anti ga Industrias
Gerai s . - Prorrogue-se o registro
considerando-se como deatintiva a
forma da. representaçãoda marca excluindo-sè q ualquer reinvindicaçáo
quanto a palavra Astrakã.
1(9 581.065 - Moinho - classe 34
- S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais. - Prorrogue-se o registro.
1(9 581.119 - Tubaina
classe 43
Perraspari S A., Indústria e Co-'
mércio de Bebidas. - Prorrogue-se O
registro.
.
1(9 581-242-- Glicodiona, - clame 3
Novaquímloa : Laboratórios S. A. Prorrogue-se o registro.
1(9 581.282 - Furadontina - classe 3 -- The Norwich Pharmacal Company. - Prorrogue-se o registro.
• Ns 581.318 - No Bei
classe 32
- Lajba Holernen. - Prorrogue-se o
registro.
1(9 581.341 - Drible - classe 35 Couros Ofco Ltda. - Prorrogue-se o
registro. .

Nleypro Ag. (MeSpro S. A.) (Meupro Ltd.). - No pedido de apostila
da marca n. 148.280 - Faça-se a
apostila conforme o requerido.
Bristol-Myers• Company - No pedido de apostila da marca n. 278.201.
-- Faça-se apostila retificando-se no
contrato de exploração, supra a data
da publicação no,D. 0: para 3-12-1954
e a pet. para 9.773-53.
Bristol-Myers C,ompaná. - No pedido de apostila da marca n. 278.200,
- Faça-se nova apostila retifi. o mimara do processo e a data do despacho
da averbação do contrato de exploração
supra para 3-12-1954 (data D. O.)
e proc. para 9.774-53. •
N. 387.939 Rei da Voz Apare‘..
lhos Eletfo . Sonoros S. A. --. Aguarde-se. •
N. 391.940 - Imobiliária Omega
S. A. - Aguarde-se.
N9 393.855 •- Celso Goulart, -Aguarde-se.
N9 437.079 - Pedro Pompolo. Prossiga-se com os exemplares de
11:- 9-11.
N9 433 ..572 Pioravante Pagano
Sobrinho. - Prossiga-se com os novos exemplares de fls. 10-12.
N.o 498.718 - Linotipadora Quadratrim Ltda. Prossiga-se na classe:
50 sômente para impressos.
N9 438.040 - Sociedade Anônima
Martinelli, Financiamentos e InvestiRetificaçdo.
mentos -• Excluindo mata-borrão
Tértno
437.345
- Filcutina clas(classe 17).
N9 433.042 - Henrique Israel. - se 48 - Perfumaria Xanitz Ltda. Prossiga-se excluindo metais preciosos Artigos na'cia.sse: clichê publicado em
ouro-prata (classe 5) e talheres de 19-1-960.
metais preciosos (classe 11) .
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N9 393.154 - Corticeira Minas GeEXAME FORMAL DE MARCAS
rai; Ltda. - Aguarde-se..
N 9 395.013 - Terraplanagem e
Dai 8 de maio de 1,963
Equip amentos Rodoviários Ester LiEXigénekt3
mitada. - Aguarde-se
N9 446.074 - Maneia & Filho Ltda.- Aguarde-se.
Edifício Alvorada Condomínio
1(9 581.344 - The Sherwin Williams (opoente do Vês-mo 422.168). - Satisfaça exigência.
Co. - Aguarde-se.
•
N9 581.085 - Oscar L. Osório 1(9 82.362 - Parbenfabriken Bayer
Rheingantz. - Aguarde-se.
Aktiengesellschaft. - Satisfaça exiN9 581.734 - Société Saint-Raphael gência.
- Nada há que deferir uma vez que o • N9 81..364 - Farbenkabriken Bayes
R 155.245 está em vi g or até 13-3-88. Aktiengesellschaft. Satisfaça exigência.
Pr9rrogação de Registros
N9 141.840 - Distribuidora de BeN9 446.317 - Cacique - • classe 41 bidas Vera Cruz Ltda. - Satisfaça
- Costa & Costa. - Porrrogue-se o exigência.
registro.
N9 214.734 - Indústria e Comércio
N9 452.353 - Fadam - classe 12 - Parld Soubhia Ltda. - Satisfaça
Max Lowenstein S. A. Fábrica Alian- exigência. ,
ça de Artefatos de Metais. - ProrNv 242.622 - Pontes S. A., Indusrogue-se o registro considerando-se os tria de Móveis Artísticos. - Satisfaoa
ilhoses e presilhas para malas.
exigência. '
-

DIÁRIO OFICIAL ( gatão NI)•44edó de 1406

Têrça-feira 14
r9 283.895 - Cia. Johnsion k idost do Brasil Produtoe Cirúrgicos. -

ratlafaça exigência.
Na 287.103 - rditora das Américas
O. A. - Satisfaça aidgêncá•
N a 287.112 - Wilson Marcondes
Indústria e Comércio de Máquins.s
Ltda. - Satisfaça exigência.
14 9 287.799 - Distribuidora de Sn-

garrafadora TM Chaves Ltda. Satisfaça exigência,
249 288.917 - D. Mendes & Cia.
Ltda. - Satisfaça exigência.
249 290.358 - Fabrica 'libre S.A.,
kdústrias Químicas. - Satisfaça exigência.
149 290.831 - Fábrica-de Artefatos
de Borracha Agron Ltda. - satisfaça
exigência.
Na 294.607 - CTA Compagnie In4ustrielle de Textiles Artificieis et
Synthetiques. - Satisfaça exigência.
No 294.830 - Indústria Açafroeira
Ltda. - -Satisfaça exigência.
ala 296.800 - Pucci S. A., Artefato& de Borracha. - Satisfaça exigência,
Na 304.426 - Sbnetal S, A., Indústria e Comércio. - Satisfaça exigência.
' 14 9 375.000 - Cerâmica São Sebastitio Ltda. - Satisfaça exigência.
No 404.384,- Sousa Ramos Publi-

cidade Ltda. -, Satisfaça exigência.
N9 404.676 - Cia. Industrial de Tetildas Alio. - Satisfaça exigência
Na. 418.362 - 416.383 - Imo/sitia-

rja Parht Ltda. - satisfaça exigêneia.
24 9 416.753 -

Siemens Electrogerate
Aktiengesellschaft. - satisfaça mi-Wein,.
1419 417.729 - Ernesto Neugebauer
S. A. Indústrias Reunidas. - Satisfaça exigência.
149 417.961 - João Tonetti Júnior.
-- Satisfaça exigência.
149 422.598 - Mercearia Estréia da
Senado Ltda. - Satisfaça exigência.
}P 422.824 - Deutsche Edelstahlwerke A. G. - satisfaça exigência.
N9 422.654 - Nortec S. A., Planejamento e organização. - Satisfaça
as duas exigências.
N9 422.655 - Marcenaria Diana
Ltda. - satisfaça exigência.
N9 422.656 - Auto Viação Nações
Unidas Ltda. - Satisfaça exigência.
-249 422.660 - Química Tupan S.A.
- Satisfaça exigência.
Na. 422.661 - 422.663 - Herga
Indústrias Químicas Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 422.674 - Marcilio Aleover
.--- Satisfaça exigência.
N. 422.698 -- Fab. de Cigarros
,Caritsó S.A. - Satisfaça exigènpia.
, N. 422.359 - Comércio e Inilústriti de Materiais para construção e p rodutos 'Metalúrgicos San
Mar Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 422.861 - Sociedade Construtora e Imobiliária Leão de
Puro Ltda. - Satistafaça exigência.
N. 422.874 - Brasisul Importação Ltda. -- Satisfaça exigência.
N. 423.034 - João Filadelfo de
:Carvalho - Satisfaça exigência.
N. 423.051 - Germanauto Ltda.
- Satisfaça exigência.
N. 423.059 - Borracha Brasília
Ltda. - Satisfaça as duas exigen'pias.

N. 423.066 - 423.067 - Eletrônica Saturno Ltda. - Satisfapa exigência.
N. 423.071 - 423.072 - ....
28.073 - Artefatos de Aço S.A.
'Indústriae Comércio - &di ga,* exigência.
N. 423.122 - Frimisa Frigoríficos Minas Gerais S.A. - Ilidisfaça exigência.

N. 428.11111 - Codecisões Nuas; Ltda. - Satisfaça as duas
exigências.
N. 423.124 - Coxuernial e Importadora Primai Ltda. kiça exigência.
N. 428.127 - Laboratórios
Tostes S.X. - Satisfaça exigência."
N° 423.129 - Associação do
Hospital Evangélico do Rio de
Janeiro - Satisfaça exigência.
N. 423.136 - Intercontinental
Representações Ltda. - Satisfaça exigência,
N. 423.139 - Instituto de Treinamento Cristão para Moças Satisfaça exigência.
N. 423.143 - 923.144 423.147 - 923.148 - 423.150
423.151 Garcia Azevedo - Satisfaça exigência.
N. 423.156, - Mecânica Industrial Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 923.159 - Sapataria Suely
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 423.161 - André José dos
Santos - Satisfaça exigência.
N. 423.176 - Kerman 'Inquinas Elétricas S.A. - Satisfaça
exigência. N. 423.177 - Perfumaria San
Dar S.A. -- Satisfaça exigência,
N. 423.179 - Kerman -Máquinas Elétricas S.A. - Satisfaça
exigência.
N: 923.206 - B. F. Goodrich
do Brasil S.A. Produtos de Borracha - Satisfaça exigência.
N. 423.208 - Sociedade Comer-.
cial e Agrícola lionted Ltda. Satisfaça exigência.
N. 423.214 - Drogneria Saavedra Sociedad Anónima Comercial
e industrial --. Satisfaça exigência.

N. 423.249 - Soc. Paulista de
Transportes Ltda. ,- Satisfaça
exigência.
•
N. 423.256 - Lupa Representações Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 423.261 , Edmundo Amorim - Satisfaça exigência.
N. 423.265 - D. Z. Artes Limitada - Satisfaça exigência.
N. 423.272 - Idalino Martins
dos Anjos - Satisfaça exigência.
N. 923.287 - Lanifício Santa
siosesinz, S.A. __ Satisfaça exigência.
N. 423.288 '- Mercearia Celiant Ltda. - Satisfaça- exigen.
cia.
N. 423.290 - 423.291 --, Metalúrgica Inserra Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 423.333 - Danilo Garcia
Azevedo - Satisfaça ais duas exigências.
Milton de CamN. 423.335
pos Viana - Satisfaça exigência.
N. 423.336 - Armando Rodrigues - Satisfaça exigência.
N. 423.347 - Tecelagem Anjamir Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 42.3.353 - Irmãos Parreira
ft Monteiro Ltda. - . Satisfaça exigência.
N. 428.323 - Conleneõea Pias .tic Ltda. - 'Satisfaça exigência.

N. 428.32f - &gare/dadora e

Distribuidora de Bebidita Piraeauntuiga Ltda. - Satisfaça exigãneia..
•
N. 423.338 - Fabrica de bebidas Damieri Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.. 423.371 - Artigos Infantis
Leugim Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 423.3737 - 423.374 423.375 - Leão D'Olido Restaurante Bar Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 423.372 - Vitrex Indaatria
e Comércio de Vidros Ltda. Satisfaça exigência.
N. 423.377 - Paulo Arnald Arquitetura e Decorações Ltda. Satisfaça exgiência.
N. 423.380 - O Instituto
Técnico de Prevenção Contra Incêndio - Satisfaça exigência.
N. 423.334 -- Piloto Transportes Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 423.385 - Indústria Brasileira de Enxofre S.A. - Satisfaça exigência.
N. 423.386 - Cristal Representações Ltda. - Satisfaça exigência..
N. '423.388 - Monterci Comér-

cio e iniportação_Ltda.. - Satisfaça exigência.

N. 423.389 - Lanches Aeronáutica Lida, - Satisfaça exigên-

cia.

N. 426.863 - Confecções Atte
za S.A. - Satisfaça exigência.
DIVERSOS

N. 422.853 - Auto Fracção

Elétrica Arte Ltda. - Prossigase com exclusão de suas parteS.

N. .423.025 - B. T. Babbitt
Indústrias Quimicas S.A. - Prossiga-se com 'jos exemplares.
N. 423.121 - Trimisa Frigorifico Minas. Gerais S.A. - Prossiga-se também na classe 33 a vista do gênero de negócio declarado.
N. 423.182 - Alberto Caldas
Campos - -Prossiga-se na classe
44.

N. 923.204 - Union Carbide
Corp. - Prossiga-se com exclusão de perfis e embutidos vergalhões, arames, canos, acessórios e
tubulações e arruelas que são da
classe 11.
N. 423.213 - J Lias e Silva
- Prossiga-se considerando-se de
uso exclusivo dd requerente apenas a palavra Guerreiro e a figura de guerreiro constantes das
etiquetas.
Oposições:
Indústrias Mecânicas Hermann
- Oposição ao termo 130.520 modêlo industrial de Organização
Otto Pecego Ltda.
Indústria e Comércio Irmãos
Cestari S.A. - Oposição ao
termo . 130.520 - •modêlo industrial de Organização Otto Peoego
Lidá. - Retificado por ter saldo
com incorreções o inímero do
farino no Boletim do dia 28 de
março de 1963.
Sociedade Conta/dl Ficha Tríplice Ltda. - Oposição ao titrmo
109.482 - Privilégio de invenção
de Migo Vieira Cavaleantl.

1824

8.44valcdo
Ficam retificados oa pontos
publicados em 14 de março da
1 1H18 por terem saldo com incorreções.
Têm- o 117.833 - Privilégio de
invenção para Preparação de Aldeidos - Requerente:' Rohm
lhas Company - Trata-se de
unia retificação , difícil de . ser
feita, ficando o processo a dispo.
sição dos interessados. As duas
primeiras fórmulas foram publicadas como sendo do. termo ....,
117.556, e a última fórmula, foi
wicabeçada erradamente com o
((Irmo 117.604.
Tériao n.° 117.215 - Privilégio de invenção - Processo para
a fabricação de novos agentes adiantes. - Requerente: Ciba So.
cicie Anonynte: Ciba AlitiengselIschaft. - Fica retificado.o seguinte: Metal está saturada por
um grupo da fórmula - Segue-se
a fórmula que foi publicado sob o
número do termo' 117.032 erradamente - na qual "X" representa um átomo de Halogênio.
Termo 117.001 - Privilégio de
invenção para - Processo para a
fabricação de esteres de novas Halogeno Pregnanas. - Requerente: Ciba Societe Anonyme. Fica retificado a parte final do
ponto - Após a oxidação do grupo 3 - Ifidroxila no grupo Mona, se abrir o grupo
"5" Alta
- "6" - Alta-óxido, para formar
a 5 - Alfa - Ilidroxi - 6 - Beta
- Fluoridrina ou"5 - Alta - IIIdroxi - 6 - Beta - Cloridrina,
se eliminar o grupo 5 - Alfa Hidroxiia, enquanto- formando a
dupla ligação - 4 - 5, se - Isomerizar -- um - 6 - Beta - Halogeno composto num 6 - Alia Ilalogeno, composto em qualquer
fase desejada do processo, seguiudo a oxidação na posição 3 - se
esterificar o grupo 17 - Alfa
Ilidroxila, e, se desejado, se introduzir uma dupla ligação na posição 1, 2 - do resultante - Deita
-- 4 -- 3 -- 20 -- Dioxo -- 17 -16 - Alfa MeAlfa - Aciloxi
til - O - Alia - Fluor ou - 6
- Alfa - eloro-pregneno - Total
de pontos cinco reivindicações._0
clichê publicado entro as frases:
três grupamentos, e, pelo menos,
pertence ao termo 117.246.
Termo 95.960 - Privilégio de
invenção - Sistemas. automáticos
de telecomunicações - Requerente: Standard Electric S.A. Pontos publicados em 8 de março
de 1963. Total de pontos - 48
reivindicações.
Virmo 107.703 - modelo de
utilidade: Saca Rôlhas - Requerente para - Federica Grumais
Rodriguez. Pontos publicados em
nove de abril de 1903. - Retificado era 26 de abril de 1963.
Têrmo 112:976 - Privilégio da
invenção para - Processo para a
produção de derivados de Tiofeno. - Requerente: Ciba Soeiete
Auonyme - Suíça. - A fórmula
pertencente a Me processo, saiu
publicado como sendo ao ténue
112.977, e publicado mo Mel*

do dia 21 de marfo de 1962., .

pontos do presente urino
publicados eu 20 4. caino
*.)14411
1963.
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Urino 98.245 — Privilégio de
Invenção — Processo para a preparação de esteres fosfóricos e
tio-fosfórico de fenois contendo
um grupo azoico. — Requerente: Montecatini, Societá Generale
per L'indústria Mineraria e Chimica — Pontos publicados em 22
de fevereiro de 1963 e retificado
em 18 de abril de 1963.
Têrmo 99.407 — Privilégio de
invenção — Dispositivo de Apèr-

to para junta de rótula para canalização e junta comportando
sua aplicação — Requerente:
Compagnie de Pont a llousson —
Pontos publicados em 22 de março de 1963 e retificado em 18 de
abril de 1963.
Tèrmo 108.735 — Privilégio de
invenção para — Rilha de sensível a luz adaptada para a reprodução cletrofotográfica de ima-

1

Maio de 1963

gens — Requerente: The Plastic
Coating Corporation. — Pontos
publcados em 25 de março de
1963 — Retificado em 19 de abril
de 1963.
Urino 115.374 — Privilégio .de
invenção para Aperfeiçoamento
em ou relacionado com aparelhamento para banhos de niquelação
e semelhantes. — Requerente:

José Rojo Martinez — Pontos em
26 de março de 1963..
'Urino 117.550 — Privilégio de
invenção para Aperfeiçoamentos em visores protetores de fichas para arquivos, e congêneres.
— Requerente: Obus Herman
Regitz. — Pontos publicados em
26 de março de 1963. — Retifi- •
cado cai 19 de abril de 1963 para
a data depositada em quatro de
março de 1960.

ARQUIVOS
DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
-E NEGÓCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decisões administrativas, pareceres, acórdãos dos tribunais judiciários, legislação, acompanhado de índices
analítico e alfabético. Publicação trimestral.

Preço: Cr$ 300,60
A VENDA:
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, I
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

n

Psciorr9.A.,o
DECRETO N. 24.645 . DE 10-8-1934

DIVULGAÇÃO N.° 769
30 edição

Preço: Cr$ 25,00

MPÔSTO DE SÊ1,0
— Consolidação baixada coca
• Decreto o.* 45.421, de 12 de
fevereiro de 1959. — Circulae
a.• 6, de 19 de fevereiro de 1959,
do Ministro da Fazenda,

DIVULGAÇÃO N.° 810
Preço: Cr$ 100,00

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

Agência I: Ministério da Fazenda
\ Mede-et 'a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal

A VENDA:
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Ater/e-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Posta)

•
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MARCAS DEPOSITADAS
~119 gaga Sa aderes Coaso s, rIS de 0:411m PropdaAada Indnetadal. Da data da plebiliala0 eleabegaid a
osamm-• trago de G) era para o detseDamain do pedido. Durante aias innio pederis apresentar KIM eçustf5es ao Depasteenanne
~I da "slra~ Nibaultrtaa "Mu 4" a. SaiMeela reeSdindos cose . a ~e da ~Imre reque.I4*
••••••••

Termo n.° 577.468, de 4-2-63.
Livrarfa Editora Êxito Ltda.
São Palias

Mn.. tia

Térmo a.9 577.475, de 4-2-63
Auto Posto Ana Neri Ltda.
.
São Paulo

ant.)

Brasileiro

•

nnnn• ••n•••••••11

Termo n.9 577.479, de 4-2-63
Termo n.° 577./03, de 1-2-05
Dicife
Distribuidora de Cimento e Indústria de Calçados Superca Ltda.
•
Perro Ltda.
São Paulo
São Paulo

ANA NERI

Ind. Brasileira
Classe 32
anuários, álbuns impressos, boletins, caClasse 50
tálogos, edições impressos, folhetos,
Impressos
nata, livros impressos, publicações Mi.
pressos, revistas, órgãos de publicações.
Termo a.• 577.476, de 4-2-63
Classe 37
Vitraes Rociem Ltda.
Roupas brancas, para cama e mesas
São Paulo
Acolchoados para camas, colchas, coROMERO
bertores, esfregões, fronhas, guardanaInd.- Brasileiral
pos, jogos bordados, lagoa de toalhas,
iseaiaciaoiamaup a s!aquai saaaó .sopau
Classe 16
4septiaBe .sanbeuenqv armaansip and Para distinguir: Materiais ara construções e decorações: Argamassas, argila,
Termos ris. 577.469 a 577.472, de
areia: azulejos, batentes, balaustres, blo•
4-2-63
cos de cimento, blocos para pavimenta, Leoa Israel Garbarz
ção calhas, cimento, cal, cre, chapas
São Paulo
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
chapas para coberturas, caixas d'água,
•
COLGAR
caixas de descarga para lixos, edificaInd. Brasileira.
ções premoIdadas, estuque, emulsão de
Classe 22
Ejetas de costura, para bordar, feitos de base asfaltico, estacas, esquadrias, forMA fios cortados, fios contínuos, fios ros, frisos, gesso, grades, janelas, estrupenteados, monofios, fios torcidos e não hiras metálicas para construções, lametorcidos, fios mistos e similares, para las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
trIcotagem, tecelagem, pasa uso comum, de junção, lages, lageotas, material Lsosubstancias termo-plásticas
lantes contra frio e calor, manilhas, masprogramas radoifônicos e rádio-televisio. sas para revestimentos da paredes, malençois, mantas para camas, panos para deiras para construções, mosaicos, procosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa. toe dutos de base asfaltico, produtos para
lhas para jantar, toalhas para chá e tornar impermeabilizantes as argamascafé, toalhas para banquetas, guarni- sas d ecimento e cal, hidraulica, pedreaões para cama e mesa toalhinnas gulho, produtos betuminosos, imermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
(cobre pão)
para revestimentos e outros usos nas
Classe 36
construções, persianas, placas para paPara distinguir: Aventais, blusas, blu. vimentação, peças amamentas de cimensafes. boinas, botas, babadouros, casa- to ou gesso para tectos e paredes, papel
cos, coletes, capas, chalea, cachecol& para forrar casas, massas anti-ruidos
calçados chapéus. cintas, combinações.
corpinhos. calças, calções, camisas, ca- para uso nas construções, parqueies
misetas, camisolas. cuelas, ceroulas, cala portas, portões, pisos, soleiras para porças de senhoras e de crianças, colarinhos, tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacueiros, casaca°, dominós, echarpes, cos, tubos de ventilação, tanques de cifralaas, galochas, gravatas, gorros, jamento, vigas, vigamentos, vitrOs
auetas, luvas, ligas, lenços, leques,
Tann° n.• 577.477, de 4-2-63
mantéis, melas, maillots, mantas, manLeoa Israel Garbarz
drião, malhas, paletós, palas, penhoar. Classes: 8, 12, 14, 16, 23, 24, 30, 34,
peugas, puloverea, ponches, pelerinas.
São Paulo
polainas, pilanias. punhos. robe de.
chambre, sobretudos, suspensórios, souCOLGAR ;
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Classe 32
35: 49 e 50
Para distinguir: Almanaques ,agendas,
Titulo
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, jor..
Termo na 577.478, de 4-2-63
nais, livros impressos, publicações itnStudio Afica Presentes Finos Ltda.
pressas, rev.stas, órgãos de publicidade,
. São Paulo
programas radiofónicos e radio.televiALICE
sionados, peças teatrais e ainematográ.
Ind. Brasileira
Ficas, programas circenses
. Classe 14
Termo na 577.473, de 4-2-63
Para distinguir: Bomboneiras, candialCalçados Avenida Ltda
roso pantalhas, espelhos, fruteiras, coSão Paulo
pos, calices, jarros. galheteiras, mantaguelras, andantes de lustres, ratos, reAVENIDA
domas, saladeiras, serviços de cristal
Ind. Brasileira
de v'dro ara agua e ara vinho, redoma+, taças, vasilhames de vio,dro, vidro
Classe 50
comum laminado, vidro e cristal trabaImpressos
• lhado e objetos de adorno

I

DICIFEJ

ZUTERCA.f
Ind. Drasileir..,
Classe 36
Calçados mu geral

IND. BRASILEIRA

Termo n.9 577.484, de 4-2-63
Abrahao Zarzur
São Paulo

Classe 16
Artigos da classe

Ind. Brasileira

Termo n.9 577.480, de 4-2-63
Metalárgica Sucuri Ltda,
São Paulo

SUCURI
IND. BRASILEIRA

SANTA CEIA"\

'

Classe 41
bles comestíveis

Térrao n.° 577.485, de 4-2-63
Pontes e Máquinas Ltda.
São Paulo

PONIE'EMAC
INDOSTRIA BRASILEIRA ""
Classe 16
Pontes metálicas

•Classe 13
Para distinguir: Joalheria e artigos de
metais preciosos, semi-preciosos e suas
Imitações, usados como adornos, pedras
preciosas trabalhadas e suas imiatções.

Témio na 577.486, de 4-2..63
Associação Brasileira de Criadores de
Bovinos da Raça Holandasit
São Paulo

Brincos, pulseiras, broches, ancas, abotoaduras, alfinetes de gravatas, fivelas.
braceletes, medalhas, berloques. correntes, estojos para lojas e argolas
Termo n.° 577.481,. de- 4.2-63
Panificadora Chinezinha Ltda.
São Paulo

CHINEZ1NHA
IND. BRASILEIRA

. Classe 32
Revista impressa
Termo n.° 577.487, de 4-2-63
Fábrica de Móveis Campinas Ltda.
São Paulo

CAMPINAS „.

Ind. Brasileira,

Classe 41
Pães, biscoitos, bolachas, pães doces,
Classe 40
queijos, apentones, sorvetes e café
Armários, assentos, balcões. bufete,
banquetas. bancos. camas, cadeiraa,
Termo n.° 577.482, de' 4-2-63
creado-mudos, cristaleiras, colchões de
Tecno Instaladora de Maquiam
Moia, conjuntos de copa e colinha,
"Teima" Ltda.
cadeiras giratórias, dispensas, dormis
São Paulo
h5rlos, etagers, escrivaninha', estante",
guarda-roupas, guarda-comida, galerias,
mesas, móveis para jardtm mesinha,.
móveis para hala móvels estofados"
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras,
sofás, sapateiras, salas de visitas. selai
de jantar, poltronas, berços. colchões,
IND.,BRASILEIRA
caixas e móveis para aparelhos radio"
fónicos, móveis para terraço, 4As- ená
mas,. estrados de camas, acolaloadoã,
porta-vasoe, djva.s, almofadas, too
vendem, cómodas e discotecas de I
Classe 6
madeiras
Arem da clame

TEIMA
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Tênmo n! 577.488, de 4-2-63
Construtora Felmec Ltda.
São Paulo

,...F2LMEC\
SaorPau/o—Capitai

•

...lasse 33
Para distinguir: Construções, compra e
venda de imóveis, administração e lotea_
mentos

Maio ie 1965

Termo n.' 577.992, de 4-2-63

Laguna

Termo n.° 577:498, de 4-2-1963
Administração e Imortação Exportadora e Importadora "Montreal"
Limitada
Ltda.
São Paulo
São Paulo

LAGUNA'
Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos da classe

MONTREAL
INDUpTRIA,
.6RA,SI.LEIRA

• Termo n.° 577.493, de 4-2-63
Classe 21
Indústria e Comércio de Artefatos de Freio (parte integarnte do
veículo),
Borracha e Plásticos "Borrabras" Ltda.
mecanismo para acoplamento de veiTerra° n.° 577.489, de 4-2-63
São Paulo
culas ferroviários, orelha de parada paAssociação Paulista dos Volantes de
Competição
ra aparelhagem de tração, amortecedoao Paulo
res de choques, para choques, carro,
BORRARAS
ónibus, automóvel, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de camBrasileirg
bio, alavanac de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buClasse 28
chas, barcos, barras de tração, barras
Artigos da classe
de direção, cabos de veículos, carrocerias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
Termo n.° 577.494, de 4-2-63
'engates para veículos, engrenagens, emLlbirajara M. Loes
Minas eGrais
breagem, feixes de molas, hélices, ma
las, motociclos, maicals de veículos,
pedais, paralamas, porta laterais, piIREPRIGERAÇÃO
nhões, porta-rodas, parabrisas, paraGLORIA
choques, pistões, rodas, reboques, tambores de freios, vareta de 'veículos.
Classe 8
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
Titulo de Estabelecimento
para bicicletas, aviões, braços para veículos, carros tratores, cairos de tanClasse 33
Termo n.° 577.495, de 4-2-63
Sinal de propaganda
ques irrigadores, chaas circulares para
: Entregadora Barra Funda Ltda.
veículos, cubos d eveiculos, desligadeiSão Paulo
Termo' n.° 577.490, de 4-2-63
ras, fronteiras para veículos, lanchas,
'Associação Paulista dos Volantes de
motociclo, manivelas, para-lamas, vareCompetição
tas de controle do afogador e
LFITN
A
São Paulo
acelerador

Ind. Brasileira'

ASSOCIAÇA0 PAULISTA
I DDS VOLANTES DE:

•OMPETICX0
Nome Civil
Termo n.° 577.481, de 4-2-63
Construtora Construsul Ltda.
São Paulo

C ONSTRUSUL

-. Ind..

Brasileira"

Classe 21
Artigos da classe
- Termo n.° 577.496, de 4-2-63
Socai — Sociedade Comercial Elétrica
Ltda.
Sâo Paulo .
•

SOCELInd. Brasileira •

Classe 16
Para distinguir: Material para constru.
Classe 8
ÇÃO e decoração: argamassas, a gila,
Artigos da classe
areia, azulejos; batentes, balaustres blocos de cimento, blocos para PavimentaTermo n.° 577.497. ' de 4-2-63
ção, calhas, cimento. cal, cré, chapas Distribuidora de Veículos Pompeiana
Isolantes, caibras, caixilhos, cálunas,
Ltda.
chapas para coberturas caixas dágua,
São Paulo
caixas de descarga para lixos, edifica, Classe 21
ções premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, for- Freio (parte integrante do veículo),
ros, frisos, gesso, grades, janelas, estru.. mecanismo para acoplamento de veíturas metálicas para construções, la- culos ferroviários, orelhas de parada
melas de metal, ladrilhos, lambris, luvas para aparelhagem de tração, amortecede junção, lages, lageotas. matarial Iso- dores de choques, paracroques, carro,
lante contra frio e calor, manilhas, mas.. Ônibus, automóvel, anteparos, auto-casa para revestimentos , de paredes, ma.. minhões, alavancas, alavancas de câmdeiras para construção, mosaicas. aro. bio, alavancas de freios, breques, bardutos d base asfálaco, produtos para ras de freio, braçadeiras de mola, butornar impermeabilizantes as argamas- chas, barcos, barros de tração, barras
sas de cimento e cal hidráulica, pedregu- de direção, cabos de veículos, carroceaas alimentícias, mariscos, manteiga, rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
lho, produtos betuminosos impermeabilia engates para veículos, engrenagens, emsantas, líquidos ou sob outras formas breagem, feixes de molas, hélices, mopara revestimentos e outros usos nas las, motociclos, mancais de velculos.
construções, persianas, placas para pa-. pedais, paralamas, porta laterais, pivimentação, peças ornamentais de cl- nhões, porta-rodas, parabrisas, para.
mento ou gesso para tetos e paredes, choques, pistões, rodas, reboques, tampapel para forrar casas, massas anti- bores de freios, varetas de veículos
ruídos para uso nas construções, par,- bicicletas, motocieletas, retentores, aros
giletes, portas, portões, pisos, soleiras para bicicletas, braços para veiculas
para portas, tijolos, tubos de concreto crapar ~dares para veiculas, cubos
telhas, tacos, tubos de concrto, tubos de de veículos, depligadeiras, fronteiras
venttilação, tanques, tanques de eia para veiculas, motociclo, manivelas,
mento, vigas, vigamentos, 'Atreita; vettepara-lamas, varetas de controle do
danes
.
atacador e acelerador

compressores, condensadores, cremalheiras, cruzetas, dispsiotvo de arranque,
dinamos, dIspositivi para ignição elétrica para motores, engrenagens, engrenagens de cremalheiras, eixos, embolos, fusos, geradores, lubrificadores
centrífugos, motores, motores de combustão, mancais, • mancais de roletas,
mandos de rosca, magnatas para motores, mecanismo impulsionador de diferencial, pistão, pinhões, redutores, rodas, dentadas, segmentos do pistão, separadores de graxa, transformadores.
virabrequins, separadores, velas de
Ignição„ volantes, faeios, hidráulicos cheios de ar para veículos:, carburadores, anéis de segmento. bombas para
óleos, cruzetas, câmbio, cárter de embreagem, cárter do motor, comutadores,
culatra do cilindro do motor, caixa
de lubrificação
Termo n.* 577 .50.1, de 24-1-1963
Hagol Burunsizian
São Paulo

ORNAIENTAL
Ind. Brasileir,.
Classe 11
Fivelas, botões e enfeites metálicos
•
para calçados
Termo . n.° 577.502, de 24-2-1963
Lule Nlontanari Fiuza
São Paulo

TAPEÇARIA

Termo n.° 577.499, de 4-2-1963
Máquinas de Escritório Credinac Ltda.
'São Paula

NOVA YORK

alREIMAg

Ind. Brasileira

Classes: 34, 34 e 40
Titulo

Glasse 17
Máquinas de escrever, de calcular, de
somar e duplicadoras

Ti:rmo n.° 577.504, de 4-2-1963
Lanches Ribeira] Ltda,
São Paulo

Termo n.° 577.500. de 4-2-196 3
Indústria Eletro Mecânica G.A. Ltda.
São Paulo

RIBEIRLL
'Ind. Br

Ç A.

Ind. Brasileira:
Classe 6
Motores elétricos, terminal, trazeiro
motor de partida, terminal âncora do
eixo do bendix, dínamos elétricos, coletores de arranco, aros, carburadores,
correntes de distribuição, coroas, carburadores, caixas de cambio, eng renagens, embreagem. juntas universais,
partidas, pistões, freios, caixa de mudança, caixa' de movimento central, colares de esferas para direção e movimento central, engrenagem para movimento central, inhões livres dentadas
para cabos, rolamentos, carburadores,
pinhões, macacos, alavanca para suspender veiculas, gatilho de partida' de
funcionamento de engrenagem de velocidade do veículo, engrenagem para
eixo e manivelas, alimentador para carburadores, anéis de pistão, anéis de esferas, para rolamentos, anéis de óleos,
anéis, auto lubrificadores, agulhas de
regulagem do carburador, buchas, burrinhos e insufladores do ar, bombas lubrificadores, bombas de articulação de
combustível para motores, blocos de
motores, bielas, balancins, cabeçotes, cilindros, comutadores, culatra de cilindro do motor, caixas de lubrificação.

6

•

lejra

Classe 41_
Artigos da classe

Termo n.° 577.505, de .4-2-1963
Indústrias Wagner S.A.
Paraná

•

IYAGNERIT

Ind. Brasileira\
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.' 577:506, de 4-2-1963
Entregadora Ferrez Ltda,
--a‘ - São Paulo
e/ I" E R.R E

ai

Ind. Brasileira À
Classe 50
Artigos da classe

Termo n.° 577.507, de 4-2-1963
Rocha Souza & Cia. .
Santa Catarina

JANGADA
,Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos da classe

DIÁRIO OFICIAL (Seção

Terça-feira 14
Tirmo n.° 577.508, de 42-1963
sobrado —Sociedade Brasileira Distribuidora para Obras Ltda.
São Paulo

SOBRADO'?
Ind. Brasileira

,

•

Classe 16
Artigos da classe

deÀentai., poltronas, berços, cok126es,
caiims e móveis para aparelhos radio.
fónicos, móveis para terraço, sofás- camas, estrados de camas, acolchoados.
porta-vasos, divans, almofadas, travesseiros, cómodas e discotecas de
madeiras
577.516,
de 4-2-1963
Termo n.9
Almeiro Importação e Exportação.
. Limitada
São Paulo

Termo n.' 577.509, de 4-2-1963
&obrado — Sociedade Brasileira Distribuidora de Obras Ltda.,
São Paulo
S

° BR ADO •
Classe 33
Titulo

LLMEIRO

Ind. Brasileire
Classe 50
Impressos
Termo n.9. 577.517, de 4-2-1963
Gráfica Roseiandia Ltda,
São Paulo

— ROSELANDIA
Termo n.° 577.510, de 4-2-1963
.Ind. Brasileira
sobrado — Sociedade Brasileira DistriClasse 38
buidora de Obras 'Ltda.
Aros para guardanapos de papel
São Paulo
aglutinados, aluas (em branco), álbuns
para retratos e autóorlot; balões (ex.
SOBRADO...,
cato para brinquedo, blocos para
SOCIEDADE
correspondência, blocos para cálculos.
,BRASILEIRA
blocos para anotações, bobinas brochufDISTRIBUIDORA .
ras não impressas; cadernos de escre',PARA OBRAS LTDA1
ver, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
Nome Comercial
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão. cadernetas caderTérrno n.° 577.511, de 4-2-1963
nos caixas de -cartão, caixas para paCarlos Ramos da Câmara
pelaria, cartões de visitas, cartões coSão Paulo
merciais, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
GARREIND1 ' ,
e em branco para desenho; cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
Classe 1
de cartolina, chapas planegra çicas, caTitulo
dernos de lembranças, carretéis de paTermo na 577.512, de 4-2-1963
pelão; envelopes. envólucros para chaPaladium Hotel Ltda.
rutos de papel, encadernação de papei
- São Paulo
ou papelão, etiquetas; Rilhas Indicas,
falhas de celulose; guardanapos; livros
PkLADI OM
não impressos, livros fiscais, livros de

Ind. Brasileira

Classe 50
Impresso
Termo n.° 577.513, de 4-2-1963
Materiais para Construções Sapopemba
Limitada
São Paulo
-

SAPOPELBA

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Tann os.' 577.514, de 4-2-1963
Rei do Carbono Ltda.
São Paulo

EEI
Ino,„ Brastielra

Classe 50
Impressos
Termo a.' 577.515, de 4-2-1963
Indústria e Comércio de Móveis
Pessoto Ltda.
São Paulo

•

Ind.PESSOTO
Brasileira

RI

cos, coletes, capas, chales, eachecois,
lirmo n.9 577 .525, de 4-2-63
calçados, chapéus, cintas, combinações,
Casa de Calçados Ienes Ltda.
corpinhos, calças, calções, camisas, caSão Paulo'
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
IÁNÊS
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
'Ind. Brasileira-'
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, 'gorros, ja•
Classe 36
quetas, luvas,' ligas, lenços, leques,
Calçados para homens, senhoras e
niantós, meias, maillots, mantas, mancrianças
drião, malhas, paletós, palas, .penhoar,
Termo n.' 577.526, de 4-2-63
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
C. E. A. Ivette Englerth
Polainas. Pijama s, Punhos, robe de
São Paulo
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tens, tailleurs, toucas e vestidos
DELSIW •
'Ind. Brasileira
Termo n.9 577.520„ .de 4-2-1963
. Representações Catedral Ltda.
Classe 36
São Paulo
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões. boinas, botas, babadouros, casa
-CATEDRAL
cos, coletes, capas, chales, cachecols
Ind. Brasileira
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca•
Classe 50
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
Impressos
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
Tei-Mo n.° '577.521, de 4.2-63
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
Alamo Representações Ltda.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaSão Paulo
quetas, luvas,' ligas, lenços, leques,
manto:is, meias, maillots, mantas, man.
chia°, malhas, paletós, palas, penhoar,
LUMO
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Ind. Brasileira .
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
Classe- 4.
fieis, tailleurs, toucas e vestidos
Algas marinhas, algodão etn rama, Ambar,.asfalto, argila refratária, areia para
• Te.rmo n.° 577.527, de 4.2-63
fundição e monazitica, asbestos, azeviTextil Ivalin Ltda,
che, bauxita, barbas e barbatanas de
São Paulo
baleia, borracha bruta, reu, cola, cãnhamo, cana da índia, caelos ou crina
VALI N
animal, corantes animais, vegetais ou
- 1:nd. Brasileira
minerais era bruto, cascas para curtir,
Ciasse 23
cera virgem, cordas, cinzas, cortiças,
caolim, capim. cera animal ou vegetal, Para distinguir: Tecidos em geral, techifres, conchas, coral, enxofre, estopa; cidos para confecções em ',geral, para
fibras, gomas e colas em bruto, gor- tapeçarias e para artigos de cama e
duras, grafite e guaraná em bruto; juta, mesa: Alçada°, alpaca, canhamo, celã ern bruto; madrepérolas, marfim, man- tirn, caroá, casimiras, fazendas e teciganês, minérios, madeiras brutas, aca- dos de lã em peças, juta jersep, linho.
paco-paco, nylon, percallna, catai. rabadas. semi-acabadas. ara plainadas
compensadas; necar, óleos em bruto, yon, seda natural, tecidos plasticos, tepaina, parafina, pasta de papel de ma- cidos impermeáveis e tecidos de pano
couro veludos
deira, de algodão ou lã, pedras, pêlos
de animais. peenas, penugens, piassaTermo n.° 577.528, de 4-2..63
va, pise, polpa. raizes, rafai, resinas,
Luiz Balboni Cl Cia,
sebo, serragem, talco, terra cota, turfe
São Paulo
Termo n.9 577.522, de 4-2.63
SIO EIGUEL n
Benedito Alves
Ind. Brasileira,
São Paulo
Classe 4 1
Arroz, batata, canjica; fubá, farinha de
VENDALVES
mandioca, farinha torrada, pipoca, manREPRESENTAodES
dioca, polvilho e quirela
Tênno n.0 577.529, de 4-2-63
Classe 33
Panificadora Gauchita Ltda..
Titulo
São Paulo
Termo n.° 577.523, de 4-2-63
Sonia Maria Manneili
• uAUCBITI
São Paulo
Ind. Brasileira
, Classe 50
FARNCE CURSO
Impressos

I

contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papanos, papéis de estanho e de aluminio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para feo-ar paredes. papei almaço -com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
, seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para Imprimir, papel parafina para. ebbrulhos, papel celofane,
absorvente, papal para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel. rosetas de papel. rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas: tubos postais de cartão.
DE MANEQUINS
papel celulose, papel de linho, papel
tubetes de papel •
Classe 33
Termo n.° 577.518. de 4-2-1963
Titulo
Pavimentadora e Construtora Soloterra
Limitada
Termo n.° 577.524, de/ 4-2-63
São Paulo
Increvendas Sociedade Incremento de
Vendas Ltda.
SOLOTERU
São Paulo

Classe 40
Ind. Brasileira
:lufeis,
Armários, assentos, balcões
Classe 50
banquetas, bancos camas, cadeiras,
Impressos
•
criado-mudos, cristaleiras, cokhões de
Termo
n.°
577.519,
de 4-2-1963
mola, conjuntos de copa e cosinha.
Confecções "Edgard" Ltda.
cadeiras giratórias, dispensas.. dormiSão Paulo
tórios, etagers, escrivaninhas, estantes,
guarda-roupas, guarda-comida galerias,
EDGARD
mesas, móveis para jardim mesinhas
Ind. Brasileira
móveis para hail, móveis estofadoes,
Classe 36
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras, Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sofás. sapateiras, salas de visitas, salas sões, boinas, botas, babadouros, casa-

.r

Maio de 1963 1629

YNCREVENDAS
Ind. Brasileiral,,
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, albuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, folheta^ for..
nais, livro impressos, publicaeSas impressas, revistas, órgãos de publicidades,
programas radiofônicos e cinematográficos, programas circenses

Termo a.' 577.530, de 4..2-63
Antunes Bar e Café Ltda,
São Paulo

ANTUNES

Brasile1;13

. Classe 50
Impressos
Termo a.° 577.531, de 4-2-63
Metalferro Comércio e Representaçõei
Ltda.
São Paulo

,NETALFERRO'

!$nde .Braollel
eittaTe

Impresso,'

1630 Térça-feifa 14
rerme 11.° 577.532. de 4-2-63
'Clinica Médica Maná Ltda.
São Paulo
MAM

Brasileira
Casse 50
impressos
Trino n.° 577.533, de 4-2-63
Agenda de Turismo Libantur Ltda.
São Pauto

AGENCIA MS
, TURISMO
ILIBARUR
Nome Comercial

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Timm n.' 577.541. de 4-2-63
Astuto Soberies
São Paulo

.
GRAV4ÇCES
CUBLETRICAS
• CENTURY,
:nd. Brasileira-

Termo a.' 577.548. de 4-2-63
Casa Bento Freitas
Comércio- e lm..
portaçãa de Géneros Alimentícios Ltda.
São Paulo
,
BSPer0 FUITAS

•
Casse 8
Discos gravados em gera/
Têroso a.' 577.542, de 4-2:63
Morertte El Ferreira.
São Paulo

"MOR EN-SON"

Ind. Brasileira,
Classe 41
Géneros alimentícios

Maio de 1963
Temi° ai 577.558. de 4-2-63
Sociedade Industrial Farmacêutica
Socifarma Ltda,
São Paulo

•SOGIFARMI
ind. Brasileira

Termo n.o 577.349, de 4-2.43
Mercantil de Calçados Edesil Limitada
São Paulo

Classe 3
Artigos da classe

•nd.. Brasileira

Termo n.° 577.559, de 4-2-63
Sociedade Imobiliária Novoplan Ltda.
São Paulo

Classe 3b
Calçados

BRASILEIRA

NOVOPLAN

Termo n.° 577.550, de 4-2-63
VENDE PELO
Açomil S/C Ltda. — Participações e
Termo n.° 577.534, de 4-2-63
SISTEMA DE
Classe
8
;Administração
Confecções iakim. Ltda.
•
Para distinguir: Aspiradores de pó. apaCUSTO REAL
São Paula
AÇOMIL •
relhosrelhos de gravação. aparelhos de
J 1
Ind. Brasileira
ar refrigerado, aquecedores, abat-jours,
Classes: 33, 50. 16 e 25
Ind. -Brasileira
Frase de propaganda •
alto-falantes, antenas, balanças bateClasse 50
deiras, bobinas, binóculos, bules elétril
-Impressos
Casse 36
1Termo n.° 577.560, de 4 - 2- 63'
Pari rftstingnir: Aventais. blusas, blu. cos, chuveiros, coqueteleiras. aparelhos
S. O. S. Socorro Médico Urgente
Termo n.° 577.551. de 4-2-63
sees, boinas, botas, babadouros, casa de comunicação interna, campainhas eléLtda.
Companhia Agro-Pastoril São Fernando
tricas.
condensadores.
chaves
elétricas,
cos. coletes, capas,. rhales, cachecols
São
Paulo
São
Paulo
calçados, chapéus, dotas, combinações comula dores, aparelhos cinematográfiSao.S. SOCORRO
corpinhos, calças. calções„ camisas, ca- cos. chassis, aparelhos • de con:rõle. de
COMPANHIA AGRO-PASTORIL
misetas,. camisolas- cuelas, cergulas, caL. som, chaves de tomada, discos. diais,
MEDICO URGENTE
.sio FERNANDO
enceradeiras espremedores elétricos. es .
eus de senhoras e de crianças, colarinhos. tufas esterilizadores. fogões. tornos e
cueiros, casacão, dominós, echarpes. fogareiros elétrrcos, aparelhos totográClasses: 33, 50 e 3
Classes: 41, 33 e 50
fraldas, galochas, gravatas, gorros, fa- ticos. ferros elétricos, fervedores. forTitulo de Estabelecimento
Nome Comercial
queias, luvas, ligas, lenços, leques. nos elétricos, fusiveis filmes revelados,
Termo n.o 577.561, de 4-2.63'
mantéis, meias,. ominou, mantas, man- aparelhos de freqüência modulada. to-Termo n.° 577.554, de 4-2-63
Irisam Indástr:a de Madeira Ltda,
drião, malhas, paletós. palas, penhoar. nógratos. geladeiras garrafas térmicas. Companhia Agro-Pastoril São Fernando
Bahia
pulgas. puioveres, ponches. pelerinas, Interruptores isoladores aparelhos de
São Paulo
polainas. pilamas, ' punhos, robe de intercomunicação, tiquidificadores,
chambre, sobretudos. suspensórios, sou- podas. aparelhos de luz fluorescentes.
tiens. tailleurs, toucas e vestidos
?listres. lentes : máquinas de cortar e
Classes: 1, 2. 4, 16, 6, 8, Il. 14, 15,
SÃO FERNANDO
moer carne e legumes, máquinas toro17, 20; 25: 38;'39; 40 e 49
Termo n. 9 577.535, de 4-2-63
' gráficas e cinernatográfioas, mostrado.
Titulo
Agência de Turismo Libanfur Ltda. res, microfones, óculos pick-ups pa- -São Paulo
Classe 33
neles elétricas, pilhas, plugs, resisten.
Termo n.° 577.562 de 4.2-63
•
Classe
41
as. aparelhos de reirtgeraçao racho&
Indústria e Comércio Ineica Ltda.
LIBANTUR
Classe 50
efletores aparelhos receptores de som.
Guanabara
1Vaorveteiras,
Ind. Brasileira
'Sinal de propaganda
serrais de alarme 'tomaaat
de corrente, aparelhos de televisSo,
Termo a.* 577.555, de 4-2-63 .
Classe 50
aparelhos para tefegratos Jetzt ido
INELCA
Empresa
Progressfsta de Marcai e PaImpressos
aparelhos transrarssores de som, roca
tentes
Ltda.
Sociedade
Civil
discos, veutdaaores e válvulas
Termo n.° 577.536, de 4-2-63
São Paulo.
Classes; I, 4. 5, 6. 8, 9, 11, 13. 14, 13.
Corticeira Mercantil de Sãos Paulo Ltda. • Termo n.° 577.543, de 4-2-63 .
'20; 30; 39; 40 e 49'
São Paulo ,
Titulo
Mscanica Fuk-Fuk Limitada
_
MPESA PROCid.C.SS/STA
Paraná
.Termo
n.°
577.563
de 4-2-63
SIO PAULO
DE MARCAS E PATENTES.
S.
O.
S.
Socorro
Médico
Urgente
- 4t1. Brasileira
. LTDA,
Ltda.
FUK.FUM
São Paulo
Classe 31
Ind.

INSAM

Rolhas e guarnições de cortiça

Têrmo n.° 577.537, de 4-2-63
Confecções Olá:apiadas Ltda.
São Paulo

.0LIWIADis
ijna._ Brasil ei
C
" lasse 36
Artigos da classe
Timos as. 577.538 a 577.540, de
4-2-63
Modas e Bijotterias Uxumaré 1Ads,
São Paulo
13102A.RIN

lYra gim

' H

afflie

da clama
sse 36

íikrtigors da dama
V Classe 13

LArtlgos da demi

Classe 21
Peçaç,sç pçarçaç vçeiculos
Termo n.° 577.544, de 4 - 2 - 63
Auto Peaçs Canadá Ltda.
Paraná

..ind.claap,Brasileira
Classe 21
Peças para veículos
Teso n..° -577.545, de 4-2.63
Helmuth Flscher
Paraná
........

•

Classe 33
-Titulo de Estabelecimento
Tênis° n.* 577.547, de' 4-2-63
Comercial, Exportadora • Importadora
Aeroceanica Ltda.
São Paulo

AEROCERNIGA,
-and. Brasileira.
Classe 41
Frutas

Nome Civil
Termo si.° 577.556, le 4-2-63
Emprês aProgressista de Marcas e Patentes Ltda. Sociedade Civ]
São Pauir

TIPROGRESSI.STO
Classe 50
Para distinguira o timbre- da requerente
a ser usado em papéis de carta e off..
cio. memoranda, envelopes, cartões de
visitas e comerciais, contratos, faturas,
recibos, notas promissórias, letras de
câmbio, debêntures, apólices, ações t
demais documentos adotados pela mesma
Termo n.° 577.557. de 4 -2 - 63
Comercial "ContinentalSuper - Ltda.
São Paulo

CONTINENTAL. •
SUYER
I
nd. Brasileira
Classe 6
Artigos 2a classe

t.O.S. SOCORRO
MEDICO URGENTE
LTDA.
Nome Comercial
Termo n.• 577.564. de 4 - 2 - 63
S. O. S. Socorro Médico Urgente
Ltda,
São Paulo

s,o.s. SOCORRO
• igDICO
Classes: 33. 50 e 3

Titulo
Termo a.° 577.565, de 4-2-63
S. O. S. Socorro Médico Urgente
•
Ltda.
São Paulo

S.O.S. SERVIÇO
vitime°
Classes: 33. 50 e 3
Título

Têrça-feira 14
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Termo n.° 577.566, de 4-2-63
Indústria e Comércio de
Mangfite
'Máquinas S. A.
' São Paulo
14ANGFITE

'Ind.
Classe 6
Máquinas operadoras, máquinas motrizes, máquinas de cardar, máquinas de
acondicionamento, de comprimir, de
condensar, de clarificar, de debulhar,
de descaroçar, de despolpar, de desna.
tar, de drenar, de fabricar artigos de
metal, de fabricar ferramentas, de fa.
bricar peças, de torcer, de tornear, de
fundir, de imprimir, rebitadores, teares
Termo n.° 577.567, de 4-2-63
Dicor — Serviços Juridicos Contábeis e
Representa/es Ltda. S/C
São Paulo

DICOR-SERVIÇOS JURIDICOS,
CONTÁBEIS E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
s/c
Nome Civil
Termo n.° 577.568, de 4-2-63
Serviços Jurídicos Contábeis
Dicor
.e Representações Ltda, S/C
São Paulo

Termo n.° 577.571, de 4-2-63
Agriener S. A. Agrícola Mercantil
São Paulo

dores, aparelhos de ai refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias, balcões frigorifico, balanças,
'AORINIER
batedeiras, condensadores, comutadores,
,Ind. Brasileirt.
campainhas elétricas, chuveiros elétriClasse 41
cos, eoqueteleiras, discos gravados, esAçúcar, arroz, batatas, café .cebola, tufas, enceradeiras, espremedores elétrifeijão, mortadela, presuntos, queijos, sal,- cos, fornos elétricos, ferros elétricos de
sichas, salames e toucinhos
engomar e passar, fios, fonograrros, fogareiros elétricos fervedores, formas
Termo n.° 577.572 de 4-2-63
elétricas, máquinas fotograficas, geladeiGreat Plaina Wheat Ltda.
ras, garrafas térmicas, liquiditicadores
elétricos, microfones, refletores, relógios,
• GMT PUIU '
• regadores automáticos, resisténdas elétricas, radio conjugado ou não com foMa LIMITADA
nografos, panelas elétricas soquetes
Nane Comercial
sorveteiras, sereias de alarme. transformadores, telefones, termometros, teleTermo n.° 577.573, de 4-2-63
visores. válvulas, ventiladores
Elektrolack Materiais Isolantes Ltda.
perfilados e eletrodos
São Paulo
Termo n.° 577.580, de 4.2-63
Madeireira Governador S. A.
ELEETROLACZ
São Paulo
•
•
Classe 1
Vernizes isolantes
Termo ir.' 577.574, de 4-2-63
Autocopy Papéis Preparados S. A.
São Paulo

AIITOCOPY PAPÉ;S
PREPARADOS S/A
Termo n.° 577.575, de 4-2-63
Eron Indústria e Comércio de Tecidos
S. A.
São Paulo

ERON-INDUMRIA.
E CONERCIO DE
TECIDOS S/A.

e

IND. BRASILEIRA
Termo n.9 577.569, de 4.2-63
Indústria de Calçados. e Chinelos
"J. O. A." Ltda
São Paulo
•

J • O. A. •

In dastria Brasileira
Classe 36
Calçados e chinelos
Ternio n.° 577.570, de 4-2-63
:marcial e Importadora Tupaa r-tda.
São Paulo
•
TUPLY

Ind. brasileira
Classe 2
Substâncias •, e preparm.ões químicas
asadas na agricultura, à saber; adubos.
para Fins agrleolas, bactericidas, ceras
como adubo para o solo, detumadores,
para enxertos. cianamide de záleio
adubos artificiais para o solo, álcalis
desinfetantes usados aa agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas. extratos de
quassia para fins horticolas, fertilizantes para o solo. formicida. guano, msetifugos, massas para enxertos, pastilhas
pa ra destruir Insetos, weparaçbes pata
preservar o solo, 'preparações para desfruir Insetos. hervas e plantas dan3.
nhas, sais para fins agrieolas. sais para
fins horticolas. substãncias quimicas
pais destruir insetos, hervas e planms
daninhas, venenos contra e carmina
venenos para insetos e visgas
r.cntra lagartas

Tirmo n.• 577.586, de 1-2-1963
Equipe Distribuidora de Materiais par.
as Indústrias Ltda.
Guanabara

Indústria Bra'silerra
Classe 4
Madeiras nacionais em toros ou es
bruto, pranchões, táboas e madeirz
serradas ou aparelhadas, compensadc
d emadeira
Termo n.9 577.587, de 4-2-1963
. Predial Aquarela Ltda.
Guanabara
•

Ind. Bragileira

Nome Comercial

Classe 50
Impressos em geral
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Nome Comercial
Termo n.9 577.576, de 4-2-63
Wahlemar da Silva
São Paulo

PLANIFICACIO
Ind. brasileiri
Classe 32
Para , distinguir: Ãlbuns, jornais, raolicações em geral, programas radiofónicos, programas televisionados, peças teatrais e cinematográficas, revistas
Termo n.° 577.577, de 4-2-63
Nunz:o Briguglio
São Paulo

F N B
ind.. Brasileira
Classe 21
Bicicletas, velocípedes e carrinhos para
bebês
Termo n.' 577.578. de 4.2-63
Cia. Anhujas de Participações e
Administração
São
Aknanhtin

ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 577.579, de 4-2-63
Indústria de Condutores Elétricos
Walandar Ltda.
São Paulo
-

WÀLANDAR
Ind. Brasileira
Classe 8

Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricas e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladores para
frigeração, aspiradores de pó, aciuece-

) GOVERNADOR
-Ind. Brasileira
Classe 4
Madeira em. bruto
Termo n.° 577.581, de 4-2-1963
Bar e Lanches Claridade Ltda.
.
São Paulo

CLARIDADE
Ind. Brasileira

Classe 33
Insiguia
Termo n.° 577.588, de 4-2-1963
Hotel Quitandinha S.A.
Rio rie Janeiro

dtté ctegaitza
Classe 33
Insígnia

Termo n.° 577.589, de 4-2-1963
Classe 41
Construtora Adolpho Lindenberg S.A
Lanches de mortadela, presunto, queijo,
São Paulo
salame, salsicha e churrascos
Termo n.9 577.582, de 4-2-1963
Movimento Renovador Sindical
SIo Paulo
1110VI1ifE1TO

RENOVADOR

SINDICAL
Classe 32 •
Frase de propaganda
577.583. de 4-2-1963
Termo
Humaitá Mear:mica Industrial Ltda.
São Paulo

11172LITI
•
.Ind. Braeileiral
Classe 50
Impressos
Termo n.° 577.384. de 4-2-1963
Finunti, Pruet Ei Irmão
São Paulo
•

AUTO POSTO E
RESTAURANTE
PAINEIRA •
• Classes: 41 -12, 43 e 17
Titulo
Termo n.9 577.585, de 4-2-1963
Auto Posto Pernão Dias S.A.
S'in Paulo

BUS

[nd. Brasileira
Classe 21
Alavanca de freio, amortecedores, aum.
paros, barras de eixo, barras de freio,
braçadeiras de mola, braçadeiras de
eixo, capotas, earrocerias, freios, molas
e paralamas

E 1) 1 F í
PRiNCIPEDE)
- :GRÃO PAR kir
Classe 33
Titulo
Termo ri.° 577.590, de 1-2:1963
Vestidos J. Vilela S.A.
São Paulo
•

TEC
S'
VILL ELA

Nome Comercial
Termo n.° 577.591, de 4-2-196 3
, Tecidos J. Villela S.A.
São Paulo

3. VIL
"induStria Brasileird
Classe 23
Tecidas em geral
Termo n.° 577.592. de 4-2-1963
Eduarao Secco S.A. Comercial
Influ4rial
Rio Grande do Sul

Imos szcco)
rs25
STANDARD iam.
Classe 2
Artigos da classe

11532 1-Orça-Tetra Vs.
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.
agricultura, máquinas insetifugas, máTermo n.9 577.603, de 4-2-1963
vidros, metais e objetos, panos para
quina vaporizadoras, máquinas de
polir e para limpeza, panos de esmeril
Antonio Ferreira Pôrto
ungir, máquinas niveladoras de terra,
São Paulo
e material abrasivo empregado na liasmáquinas per turadoras para a agriculpeza de metais e objetos, sabões as
tura, máquinas de plantar, motochargeral, sabões em pó, em flocos, saponál•
ROSAR° MAURO
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
ceos, velas e velas a base de
roçar, de semear, para sulfatar, de
Classe 32
estear tia
-tosquir, de triturar, de esfarelar terra, Publicações impressas, programas raTerino
577.611. de 4-2-1963
para irrigação, para matar formigas e
diofónicos e televisionados, peças
"Laufed" — Administração e &opte
outros insetos, para burrifar e pulveriteatrais e gravações
endiruentos Lomericais Ltda.
zar desinfetantes, para adubar, para
São Paulo
Termo n.° 577.604, de 4-2-1963
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas "Laufer" Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda.
amassadoras para fins agricolas, de
FEIRA NACIONAL 13
São Paulo
cortar árvores, px ta espalhar, para caURI ES FENABE
pinar, maquinas combinadas para se3 "ão Pau lo—Capi tal
-.
mear e culturar, de desbanar, para en"EKVAC" EXPOSICtiO
silar, máquinas e moinhos para •torra.
DE MATERIAIS DE
Classes: 11, 42, 43 e. 33 geris, máquinas toscadoras, ordenadoTitulo
CONSTRUÇÃO E FIABITACNO
res mecânicos, raladores mecanicos, roSao Paulo—Capitai
los compressores para a agricultura,
Termo n.° 577.612, de 4 -2 - 1963
sachadeiras, semeadeiras, segadeiras,
Dona Associados Propaganda Ltda.
socadores de terra, tosadores de graClasses: 8, 11, 15, 16, 33, 34 e 40
São Paulo
ma, tratores agrícolas, vaivuMs para.
'Titulo
máquinas agrícolas
'
CUJB IX) AUTOMÓVEI
Termo n.° 577.605, rie 4-2-1963
Termo n.° 577.600, de 4-2-1963
Zarnhon Laboratório Farmacêuticos
Liasse 33
Auto Ring S.A. -;--. Comércio de
Sociedade Anónima
Automóveis
S'io Paulo
São Paulo
Têm° a.° 577.613, de 4-2-1963
AXIT EN— .3 •
Norton Publicidade S.-A.
São Paulo
!ti dlirtrla Brasi
rei
_

Têrmo a.° 577.593, de 4-2-1963
Muardo Secco S.A. Comercial
Industrial
Rio Grande do Sul

ADUBOS SRCCC
Ne15
f!ABC laTRA
Classe 2
Artigos da classe
Térmo n.° 577.594, de 4-2-1963
Lduardo Secco S.A. Comercial e
- Industrial
Rio Grande do Sul

tADU1303 • SECCC
N e 5r
TRItiuzIRO
Classe 2
Artigos da classe

Têrmo n.° 577.595, de 4-2-1963
Eduardo Secco S.A. Comercial e
Industrial
Rio Grande do Sul

ADUBOS 'suco
N°60
MÁXIMO
Classe 2
Artigos da classe
Têm) n.° 577.596, de 4-2-1963
Eduardo Secco S . A. Comercial e
Industrial
Rio Grande do Sul
s ADUBOS SECCC

• "GRANJEIRO
Classe 2
Artigos da classe
Térmo n.9 577.597, de 4-2-1963
Companhia Swift do Brasil
São Paulo

TAMALES
Classe .41
Substâncias alimenticias e seus preparados, salsichas, linguiças, presuritos e
seus derivados, frios, carne congelada.
resfriada e em conservas. Ingredientes
de alimentos. Essências alimentícias
rtrmos as. 577.598 577.599. de
4-2-1963
José Luiz Faà
São Paulo

P

a.'

AUTO RING

Classe 21
Freio- (parte integrante do veiculo),
mecanismo para acoplamento de veículos ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amortecedores de choques, paracroques, carro,
ônibus, automóvel, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de câmbio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veículos, carrocerias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veículos, engi•enagens, embreagem, feixes de molas, hélices, molas, motociclos, mancais de veiculos,
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, parachoques, pistões, rodas, reboques, tambores de freios, varetas de veículos,
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
para bicicletas, braçOs para veículos,
.crapas circulares para veículos, cubos
de veículos, deshgadeiras, fronteiras
para velculos, motociclo, manivelas,
para-lamas, varetas de zontrole do
afogador e acelerador
Têrmo n.° 577.601, de 4-2-1963
Cia. Cafeeira Goiana
São Paulo

AI

Classe 6
Máquinas retiçicadoras
Classe 7
lVliquinas e utens,lios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
ite sulcos, adubadeiras, ancinhos mecitDica e empilhadores . combinados
Drrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
adubar, ceifadeiras, carpideira..
ados para affor, charruas para agl./.
.radutura, cultivadores, debulhadores,
es
tocadores, desentegradores, esmagar para a agricmItura, escarrificada
Ws. enchovadeiras, facas para máquinas agricolm, ferradeiras, "gadanha,
para arado, grades de discos
dentes, maquinas batedeiras pua

r7

rrai

r•

PRORROGAÇ

CIA. CAFEEZERA GOIANA

SEtrs ECA/M03 DE *
unam

Classes: 6, 8 e 46
EXpreoeto de propagandb,

Termo n.° 577.614, de 4-2-1963
"I.R." Serviços de Eletricidade a
Hidráulica Ltda.,
São Paulo

)0MRARE . E COMPf:c
Classe 36
Expressão de propaganda

J .

Classe 33
Serviços de instalações elétricas e
hidráulicas

1OLDMATIC

Termo n.° 577.615, de 4 - 2 - 1963
Indüstria e Coniércio de Giz "Dubom"
Limitada
São Paulo

Classe 8
Relógios
Term on.° 577.608, de 4-2-1963
Mirvaine Importação r .rda. •
São Paulo

B 0.M
In dtiistria Brasileira

rsOOLDTE.X
Classe 8
Relógios

Classe 17
Giz

Termo n.° 577.609," de 4 -2 - 1963
Partibras — Participação e Comércio
Limitada ....
São Paulo

Termo n.° 577.616, de 4 -2- 1963
Gráfica Borcalis Ltda.
Sio Paulo

BoRBALIS
In dastria Brasil eira

LuiriCIO ITACIEA
Sao
Clasíe 33
Titulo
Târmo n.° 577.610, de 4-2-1963
Orval Importação Ltda,
Orval Importadora Ltda
São Paulo

e 1 IA O '

R

Sao Paul o—Cari taa

Termo n.° 577.607, de 4-2-1963
Mirvaine Importação Ltda.
São Paul,

;i •

VÃO JOQUE NO TANQUB

Classe 41
Expressão de propaganda

Termo n.° 577.606, de 4-2-1963
Compnhia Calçado Clark
S I.° Paulo

Nome Comercial
Têrmo a.° 577.602, de 4-2-1963
Norton Publicidade S.A.
São Paulo

MEN TEU nie
SATI rz, BEBE LEITE

Classe 3
Associações de farmacos usados na
hipertensão cardíaca

.

In (ruiria Brasil eira
•
,
Classe 46
Amido, alvejantes, anil, água de lavadeira, água sanitásia, casa para assoalhos, detergentes, esponjas de aço. fósforos, lix(veiti, lixas, la de aço, poma1 das para calçados, palha de aço, pra' parados para polir e limpar madeiras,

Classe 38
Aros para guardanapos de papei
aglutinados, illuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos: babes (exceto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brochuras não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indices, confetl. cartolhia, cadernos de papel melimetrada
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos

• Térça-feira 14
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Classe 8
aparellios para egãs engarrafado e a
de ~tolhia, chapas planegráfacas, ca- • carneiros hidráulicos, máquinas para
dernos de lembranças, carretAis de pa- fabricar cigarros, máquinas para tirar Para distinguir: 'Artigos e aparelho; dá- relhos de inversão, hellográfot hi r
rtia= de papel. encadernação de papel cortiça, distribuidores de gasolina, dia- talcos e eleteanicos para automóveist metros, holofotes para automóveis, In*
ou papelão, ettlquetas; fôlhaa índices, positivos de arranque, diferencial, dispo- e artigos para instalações elétricas e terruptores, isoladores, impressores, assa.
What de celulose; guardanapos; livros sitivos de ignição elétrica para motores, aspiradores de pó, aquecedores. abat- relhos de intercomunicação. iadicadores
alto-falantes, antenas, acumulada c'-e níveis,. imans permanentes para ráaio impressos, livros fiscais, livros de dínamos, dragas, desaatadelras para jours,
contabilidade:- mata-borrão; ornamentos manteiga, discos, desfibradores de cana res, amplificadores, anemômetros, ampe- Os, aparelhos de • gás [mon. ()invado
rtmetros, assadeiras elétricas adaptadode papel transparente; pratos, papeli. e forragem, máquinas desempalhadoras, res de microscópios, agulhas para fonó- euinas impressorm fotográficas. Isco/antes elétricos, instrumentos matemátimáquinas debulhadoras, descascadoras,
papéis
de
estanho
e
,de
alumínio,
n"
grafos, aquecedores de ambiente, apa- cos e didáticos, instrumentos tisicos, isomáquinas
distribuidoras
de
concreto
e
impressão,
papéis
em
branco
papéis um
relhos e instrumentos didáticos; instru- ladores de corrente, instrumentos de
para impressão, papéis fantasia, menos barro, espuladeiras,, eixos de direção, mentos de precisão; instrumentos cfencalcular, instrumeatos náutic04, Instrupara forrar paredes, papel almaço com eixo de transmissão, esztbreagens, en- talcos; acendedores, acendedores dê- mentos para medida e conto:e para
centrífugos para forjas, enou sem pauta, papel crepon., papei de graxadores,
genhos de cana, expremedeiras para trios, acumuladores elétricos, apitos, mectinicos, intermediário para Limes,
seda, papel impermeável, papel em bo- manteiga, engrenagens para eixos de ótica: instalações e/êtricas e artigos elé- lâmpadas, lunetas liquidificadoree, lubina . para impressão, papel encerado manivelas, engrenagens de parafusos. tricos e eletrônicos em geral: aparelhos pas, lampeões, lustres, lentes, aparelhos
papel higiênico, papel impermeave sem-fim. engrenagens de distribuição. óticas formando diversos aparelhos de 'ominosos, aparelhos de luz fluorescente,
para copiar, papel para desenhos, pa- • engrenagens multiplicadores, elevadores, hidráulicas; conjuntos de peças óticas limpadores de para-brisas, lanternas
pel para embrulho impermeabilizado • hidráulicos, escadas rolantes esmeris, aparelhos e acessórios de rádios; apa- portáteis e tanterida , de mão, luzes tra• papel para encadernar, papel para es- esputas, máquinas encanatórias, máqui. relhos de contróle e medida, aparelhos zei-as' para veiculais, microsc4 ins, ml.
crever, papel para imprimir, papel pa- nas ensacadoras, elevadora. máquinas de expurgo de contrôle e medida, apare- crês-Deixo, manômetros, monémulos, mosrafina para ebbrulhos. papel celofane • de esculpir, máquinas para estaleiros, lhos de expurgo utilizado na limpeza e tradores de rádio, microfones, a:medidopapei celulose, papel de linho, papel máquinas de estampar, máquinas de es- desinfecção de sentinas. mictórios e res de rôscas, medidores de i.ntervalos,
absorvente, papel para embrulhar ta- ticar, máquinas para escavação de terra. outros ocals, aparehos de igações para aparelhos para medição, miras de qualbaco, papelão; recipientes de papel, ro- máquinas para extração de óleo, filtro, ligações para banheiros, aparelhos de quer graduação, massaricos, normógrasetas de papel, rótulos de papel, rolos filtros para óleos, foles de forjas. má- ar refrigerado, aparehos de ar condi- flys, nivela de ferro, uiveis d'água para
de papel transparente, sacos de papei . quinas para furar e centrar, fornos para cionado, aparehos de ata tensão, apare. caldeiras. óculos, instrumentos óticos de
serpentinas; tubos postais de cartão, tratamentos térmicos, ti/ágil:nas de fa- boa automáticos para descarga de água, observação e medida, aparelhos de oncubem& de papel
bricar papel, máquinas paea o fabrico aparehos de aanme, aparehos de aque- dulação permanente, objeitva para amde ,funio, máquinas para fabricar gélo, cimento central, aparelhos de aproai- pliadores, misturadores para banheiros,
Termo ne 577.617, ri e4-2-1963
máquinas para fabricar telas de arame, _mação. aparelhos para arqueação de painéis de carros, para-raios, plugs, paDorm Amociados Propaganda fada. guilhotinas, guindastes. geradores para volumes, balanças. batedeiras, batedee nelas elétricas, panelas de pressão, pisSão Paulo
corrente continua e alternada gerado- raa para refrescos, batedeiras para 11, tolas' de pintura, pic.k-ups. pilhas *én'
elétricas, prumos, pantógrafos, parémeres de eletricidade, gazeificadores de quidc's e massas, blaóc ,u1°s, bales.
CLUB DA ECONOLIIP
liquidoa combustíveis, guinchos, guarni- cos, busInas, baterias. baterias elétrisas. tros, pantômetros, pirômetros, lasca
ções. máquinas de impressão. máquinas barómetros. bússolas, bobinas.; •- benja- mentos de precisão, periscópios, projeClasse 33
insufladoras, juntas universais para coo- mina. 'balcões frigoríficos, aparelhos tores cinematográficos, pince-nez, AspaTitulo
dutos de água de motores e máquinas, para bordar, aparelhos para banho, de relhos de refrigeração, refrigeradores,
ar quente, chuveiros eétricos, coquete- réguas de aço, rádios, refletbrea reata
laminadoras a trio e a quente para aço eiras, campainhas eétricass chaves ele - res..
Tiranos na. $77.618 à 577.625, de
reines, receptores, regadores autoe
4-2-1963
outros metais, lançadeiras lubrifica- tricas chaves automáticas, chaves para míticos, relógios, relógios de ponto e
dores
centrifugos,
máquinas
limadoras,
Cee Comercial da Borda do Campo máquinas de lavar pratos e coligas, antenas, e fios terra, bobinas para de vigia. redutores, resistências elétricas,
Sáo Paulo
rádio e televisores, chaves de alavancas registros para água, registros para
máquinas lixadoras, macacos, ' anc" chaves de Nanadas. comutadores, caie- nais e comportas, receptores de casons,
elétricos,
mineração.
motores
•neadelras.
leiras elétricas, compassos, cantaras fia•
BCRIA ro CAL:po
para luz fluorescente, reostatos.
martelos . mecânicos, moinhos para cc. gorificas, caixas- de descarga para va- reatores
registros para vapor, registros paa bidé,
cais, mcarocas. motores de combustão soa sanitários, aparelhos para cortar para banheiros, aparelhos bebedouros,
Classe -6
Para distinguir: Máquinas para indús- intsrna, motores dieeel. Ciacucoa vara pães, cafeteiras artomáticas, cámaras para lavatórios e para pias—senadores
trias micteis eia gerai: máquinas. e suas blocas, macacos de roscas. da parafusos fotográficas e cinematográficas, chassis, para cabelos, potencibmetros. sorveteipartes integrantes para fins industriais: t hidráulicos, mancais de coletes, molas- contiensadores. castiçais, condensadores ras, sincronizadores, sextantes, seleciomaquinas de pressão; motores e suas magnetos para motores, molas ignição, para vapor, colimadores, aparerea. cor- nadores, sifões, sereias de alarme, apa' partes: acessórios para automóveis: ala- mecanismo impulsionador da diferenex al. tadores de frios, cabos e condutores ele. relhos para soldar, soquetes, sinaleiros,
vancas, alternadores, alimentados para multiplicadores, máquinas neisturador-as tricos. contadores de rotação. caixas reguladores automáticos ou não, aparecarburador, anéis de pistão, anéis de de barro e concreto, máquinas para ma- para revelação de papéis moltageálicos, lhos de televisão. teleoplas, telêmetros,
óleo, anéis para facilitar o arranque lhana, máquinas para Movimento de catnaras ampliadoras. compressoies má- tomadas, telescópios, teodolitos, temidos motores anéis obturadores, anéis terra, máquinas para moldagem pinhões qu .nas cinematográficas. instrumentos grafos, termômetros, tomadas de corde momento. auto-lubrificadores, arietes. de motor, . polarizes, prensas, -aunçõeis de calcular. chicotes para auterruíveis. rentes, aparelhos de telégrafo sem fio,
aparelhos para mistura de combustíveis plainas de mesa, plainas. dmadons , cronômetros, carrilhões aparelhos de tansformadores, trenas, torradoes de
' de motores a explosão, máquinas amas- placas para tornos pontes gigantes, pie,captar, fotografias, aparelhos ca'ibrar'xi- cereais.— torneiras de compressão, torsadeiras, máquinas amassadeiras de con- nos, limadoras, pedais de alavanca de res aparelhes cinernatográficoe. apare- neiras -de alta pressão, torneiras com
creto e barro. máquinas de abrir chave- embreagens, planetárias de parafusos ihos de contrôle cinematográf etes, toa - dispositivos para aquecimento de água,
rthos de,contrôle de sons, aparelhos 'k telefones, telescópios, transmissores, totas, máquinas afiadoras para ferramen- sem-fim e de rodas, .
polias
tas de corte, máquinas para arqueação operatrizes, máquinas para i>laria. niá- comua! cação interna, discos g ri fados, ca-discos automáticos ou não, tubos
de embalagens, máquinas de atarrachar. quinas pulverizadoras, enáauinas pa .a diais, diafragmas para fotografias, dez conduites, terminais para baterias, volbatedeiras, bielas, braços, burrinhos. blo- polir. receptáculos, rolos, coletes, re& ptrtadores. enceradeiras, ex armadores 'metros, ventiladores, vá lvulas, e bens
cos de motores, bronzlnas, blocos. bar- saltos, repulsionadores de rolamentos e elétricos. estufas, estereilizadores, esqua- como aparelhos e equipamentos usados
ras, ombas de ar compranido„ bombas rolos-rolamentos. aparelhos -redutores de dros de aço. esquadros de agrimensor, em aatomóvels, caminhões, aviões, mode circulação, bombas de combustível consumo de gasolina, retentores de gra- extintores de incêndios, aparelhos para
tocicletas, barcos e navios para motores, bombas . de óleo, bombas xá, de óleo e de cilindro: sedutores 61- expremer frutas e legumes, aparelhos
Classe 11
' de água e gazolina para automóveis lenciosos, máquinas de roscpeear. má- estereoscópios. escalas. indicadores de Para ckirtinguir:
Ferragens e ferra:menbombas, bombas hidráulicas, bombas quinas rotativas para usinar ferro, aço e maré, elettenetros de quadrantes, escentrifugas, rotativas de deslocamento e bronze, máquinas para rotular regula.- pectroscópios. aparelhos de contrôle e em outras classes: acessórios para veía pistão, bombas elétricas, bombas para dores, serras mecânicas, salgadeiras medida, exaustores, estojos para filtros culos, alicates, alicates cortantez, ancilíquidos. para pressão hidráulicas e para para manteiga. segmentos de pistões, com torneiras, aparelhos eletrônicos em nhos, alavancas, arrebites, arruelas: argolas. aldravas, armações de metal,
g
compressores, bombas elétricas para engrenagens e parafusos sem-fim, alicia- geral,
equipamentos eletrõnicos e rádio- abridores de latas, arames lisos e farpneumáticos, máquinas brunidoras, mátécnicos,
fogões,
fornos
e
fogareiros
eleaparelhos de chá e café, assaquinas para bordar cnáauinas betonei- ciosos, satélites silenciosos, 'separadores tricos, faróis, faroletes, fios para ele- pados,
ras. cruzetas, cilindros, cambias, cabe- de graxa, óleos e cilindros, máquinas tricidade, fios terra, aparelhos fotográ- deiras, açucareiros almotolias, arpões,
arpões de carregar, arcos de serrai
çotes, camisas, caries de embreagem, secadoras, máquinas para serra, _teares,
torcedeiras, tesouras, rotativas, ticos,. ferros elétricos de engomar e pas- brocas, bigornas. baixelas, bandejas,
cariar de motor, comutadores, cubos de turbinas,
sor,
ferroe
comuns
a
carvão,
ferros
elaplacas. de embreagem, culatra de cilin- tesouras mecânicas .tórnos revolver, tor- tricos para sodar, fervedores, fusíveis. baciat. baldes, bombonieres: bridões
transpordros do motor, caixas de lubrificação. nos, tipias, tranchas.'tirantes.
para 'alta a baixa filmes revelados, fôrmas eléticas, filtos para animais. ules. bebedoures, bolas
carburadores, cabeçotes de cilindro, tadores automáticos válvulas, máquinas de óleos para motores, aparelhos de de aço. colheras para pedreiros, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
coroas, carteias, cadeias, cortantes pressão, tuchos de
freqüência modulada, máquinas fotográpara entalhar canos, máquinas de cos.. para tecidos de tapeçarias, máquinas ficas, filmes rígidos, fonógrafos, fitas para portões chaves, mamonas; anzóis,
tura, máquinas adaptadas na construção trituradoras, máquinas térzhicas, máqui.. métricas, instrumentos físicos, focaliza- arcos de pua. chaves de parafusos. ca- •
s de trançar, máquinas urdideiras, dores pera câmaras fotográficas, gela- lotas, conexões para encanamentos,
e conservação de estradas, corte de
madeira e correos, máquinas para cortar válvulas para motores, 'válvulas para delras, farrafas térmicas. geradores ia- caixas de metal, chaves de fenda, chae moer carne e legumes, máquinas das,. descargas, válvulas de aspiração, velas, tomáticos, geradores estáticos e Ocra- ves ingléses, cabeções, canecas, copos,
sificadoras, máquinas de centrar, má- velas de ignição para motores. virabre- nicos de alta freqüência, que funcionam cachepots, centros de mesa, coqueteleie
ras. caixas para acondicionamento de
quinas para cortar, máquinas compres..
quino, ventoinhas,- máquinaS ven- coa válvulas para aquecimento- por alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleie
931.5; carretéis, máquinas eravadeiras,
tiladoras
dielétrico e indução, fitas 'ramificas, ras, cafeteiras, cenchas, cuscuzeiros:
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'coadores, colheres, cavadeiras. canos de
' Classe 39
Termo n.° 577.627, de 4-2-1963
passos, máquinas para escrever. cal.
escape de metal.'catracas. corta arames. Para distinguir: Artefatos . de borracha. Tijolart
Artefatos de Cimento Ltda. cular e domar. Enat a:nas para grampear,
cadinhos. carretilhas, cabos de metal. borracha, artefatos de borracha para
São Paulo •
grampos e ganchos para escritórios,
chuveiros comuns, crivos, cruzetas, cur- veiculos, artefatos de borracha nào intira-linha, fusins,. godets, sinetes, arcada
vas, curvas de reforço. calibradores, chados em outras classes: Arruelas, ar11`I•1 OLART
fichários, mapotecas, , carrinhos para
canos, canOs, chaves de boca, chaminés golas, amortecedores, assentos para ca•máquinas de • escreVer e cofres
In
dás
t
ria
Brasileira
de metal, caniyetes. distintivos. descan- deiras, borrachas para aros. batentes de
'' São Paulo
so para talheres, ,dobradiças, enxadas. cofre, buchas de estabilizador, buchas,
Classe 16
Termo n.° ,577.630,• de 4-2-1963
esteras, engates. esguichos, enfeites para buchas de janela, batente de porta. Vara distinguir: Materiais ara construarreios e enfeites para automóveis. es- batente de chassis, bicos fura mamadei- ções e decorações: Argamassas, argila. Publivox — Publicidade e Promoção
Sociedade Anónima
tribos. espumadeiras, 'xtensões. enxada ras, braçadeiras, bocais, bases para te- areia, azulejos, batentes balaustres, bloSão Paulo
nhas, enxós, esporas. engrenagens; bo- lefones, borrachas para carinhos indus- cos de cimento, blocos para pavimentatões de metal folhas de metal que ea triais, borracha para amortecedores, ção calhas, cimento, cal, cre, chapas
Volve as molas e protege contra o pá bainhas de borracha para redras, cochim Isolantes, caibras, caixilhos, 'colunas
PUBLIVOX1'
e terrugem, folhas de metal que pro- de motor, cárnaras de ar, chupetas. cor- chapas para coberturas, caixas água,
Sao raulo—Capitall
tege as moias contra o pó e ferrugem. dões rnassiços de borracha, cabos para caixas de descarga para lixos, aditicaformões, ferros de cortar capina ferro. ferramentas, chuveiros, calços de bor- çõas premoldadas, estuque, emulsaci de
Classe 33
lhos. facas, .tacões, fechaduras, funis: racha, chapas e centros de mesa, cor- base asfaltico, estacas, esquadrias', for•Insígnia
fôrma, para doces, e bolos frigideiras. das de borracha, cápsulas de " borracha ros, frisos &Isso, grades, janelas, estrufruteiras, fivelas e fechos -para malas para centro de mesa, calços de borra-. turas metálicas para construções, lameTêrmo n.° 577.631, de 4-2-1963
e pastas. freios (para animais), ferra- cha para máquinas, copos borracha las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Incido/ia de Produtos Alimentícios
gens para .aparelhos de bidês, ferradu- para freios, dedeiras. desentupideiras, de junção, lages, lageotas, material iso"Dilis" Ltda .
ras para animais, frisos. fôrmas.. ferra- d.scos de mesa, descanso para pratos, lantes contra frio e calor, manilhas, masSão Paulo
gens para tetos de cabine de caminhões, encostos, êmbolos, esguichos, estrados.
sas para revestimentos de paredes, mafoices, fechos de segurança para por- esponjas de borracha em quebralacto deiras
para construções mosaicos, protas e janelas, enxadões, guarnições 'para torneiras, fios de borracha lisos
de metal. grelhas. garfos,. ganchos para fôrmas de borracha, guarnições para dutos de base asIaltico, proautos para
quadros. grampos para emendas de móveis, guarnições de borracha -para tornar impermeabilizantes as argamascorreias. guarnições de metal para má- autagnéveis, guanições paia veiculas, sas d ecimento e cal. hidraulica, pedre
quinas. guarnições de metal para ba- lancheiras para escolares, laminas de gulho, produtos betuminosos, imermeanheiros e bidês, grosas, grampos para borracha para degraus, listas de borra- bilizantes. liquidas ou sob outras formai
andaintes, jarras, limas, lâminas para cha para janelas e. para portas, lençóis para revestimentos e outros usos nas
barbear, licoreiros, latas de iixo, letras de borracha, manoplas, ma k anetas, pro- construções, persianas, placas para pae números • de metal. lamarões. ' leiteiras. tetores para para-lamas, protetores de vimenta k au. peças ornamentas de cimenladrões e espalhadores para mictórios, para-choques, pedal do acelerador, pe. to ou gesso para tectos e paredes, papel
levantador para vidros de caminhões, dal de partida. peras .pa-a !assinas, para forrar casas, massas arttaruidos
automóveis e para veigulos em geral pratinhos, pneumáticos, pontas de * bar- para uso nas construções. parquetes
luvas para bombas d'água, luvas de me- racha para bengalas e raalata ss, rodas portas, portões, pisos, soleiras para portal rosqueada 'para unir as partes late- massiças, rodízios. revestimentos de tas, tijolos, tubos de concreto, telhas. ta
NDUSTRIA BRASILEIRA
rais do eixo, malhos, machadinhas, borracha, rodas de borracha para mó- cos. tubos de ventilação, tanques de cimento.
vigas,
vigamentos
vards
molas para portas, martelos, marretas vais, sanfonas de vácuo, suportes de
marmitas, maçanetas, molas de vae e motor, sapatas dadal de breque, e deClasse 41 •
Termo n.° 577.628, de 4-2-1963
vem, molas para rodas, martelos para sembraio e isolador, sumias, semi.Biscoitos, bolachas, torradas, roscas,
_Eletro Plástica Elsiara Leda
cosinhas,. morsa:. mancais para rodas, pneumáticos,. suportes de aambio san•
balas -doces, bombons, panetones, pães.
São Paulo
molas para .cadeiras giratórias, matrizes. fona de partida, saltos. SONS e' solados
- farinhas aliment,cias e massas
navalhas para barbear. puas, pás. pica- de borracha, surdinas 'de aca-racha para
ELSI A 11
alimentícias
retas. pregos, picões, ponteiras. parafu- aplicação aos fios telegráficos e telefósos. porcas.. pratos, porta-gelo. porta' nicos travadores da porta. tigelas, tubos,
Incbástria Brats.:.1c.i.r a .
Termo p..* 577.632, de 4-2-1963
$o, porta-jcdas, porta-frios, paliteiros. tampas de borracha para tonta-gotas,
• Accioly S.A. Importação e Comércio
podões,. porta-chaves, potes, protetores tinas de borracha para elaboração de
Classe 37
Sao Paulo
para calçados, porta-copos, peças para
substâncias quinucas
Roupas brancas, para cama e mesa:
amortecedores de choques, peças para
coAcolchoados para camas, colchas.
Classe 17
caixa de direção, peças' para bielas,
esfregões fronhas, auardanapeças para barra de tensào.. pinos Para distinguir: — Combustiveis. lubri- bertores,
BRASILEIRA
desd- , Pos• logos bor d ado s , rog os de toalhas.
excntricos para veículos (pivõ), peças ficantes, substâncias eaoprodutos
aquecimento:
lenams,
mantas
para camas, panos aara
nados
a
ilurn.nação
e
para mecanismo e partida. aças para
Ciasse 21
e panos de pratos toalhas w
. Santa de eixo' dianteiro, panelas. porta- Alcool.anotor carvão a gás. hidrocarbo. casinha banho, toalhas de mesa toaArtigos da classe
e
retos,
gás
metano,
-butano
e
propano.
rosto,
!palhas. postes de metal. pinos pinos
para cha e
Termo n.6 577.633. de 4-2-1963
ke direção. pinos de molas. para°usas. gás engarrafado, gás liquefeitos gaso. lhas para imitar, toalhas
toalhas para ban q uetas. guarni- Vitrine de 'Decorações e Artes Ltda.
pernas trincos, tubos para encanamen- Una, graxas lubrificantes, óleos combus- café,
ções
para
cama
e
mesa
toalhinnas
Brasília
•
to*, terminais para barra de tensão tíveis. óleos lubrificantes, óleos destinacobre pão)
Verrumas, válvulas sanitárias para d as- dos a iluminação e ao aquecimento.
targa automáticas nas matilhas., casos. óleos para amortecedores. Petróleos *
Termo n.° 577.629. de 4-2-1963
querosene
embalagens de metal •
Braisoma — Importação e Comércio de
Termo n.° 577.625, de 4-2-1963
Máquinas de Escritório Ltda.
Classe 31
São Paulo
Lonas de areio, gacheta, anéis ate ve- Cia. Comercial da Borda do Campo
Classe 40
• S.so Paulo
dação. bujões, carburador, bujões de
Artigos da classe
O
cabeçote, bujões de cárter, bujões de
BRAS
Classe 50
Têrmo n.° 577.634, • de 4-2-1963
n
diferencial, canaletas, correias de trans- i x-ara
distinguir: Bilhetei de loteria, caFrancisco Ferreira dos Santos
Classe 17
missão. mangueiras, tampões, tabula- bogramas, cartazes impressos literais de
•
Guanabara
çaSes para vedação, vedadores, arruelas. propaganda, cheques, clichês, cartões Para distinguir: Artigos, máq uinas e
buchas, canaletas, correias de filtro. termoplásticos de identidade, etiquetas Instalações ' para' escritórios em geral.
cordões de porta-mala e das partes dos Impressas, aficai:Pulares. faturas, folhinhas Papel carbono. a stenc il . separadores
automóveis, correias de ventilador, fel- Impressas, notas promissórias, recibos. para arquivos arquivos para correspondência, pastas para escritórios com
tro dos vidros das portas, das rodas e
rótulo
fechos de metal. almofadas para ca.
Classe 33
dos cubos, feltro dos viro. das portas,
rimbos e para tinta, abridores de cartas.
feltro para retentores, lonas dso patins
Titulo
Termo n.° 577.626, de 4-2-1963
berços
para
mata-borrão,
canetas
para
dos freloit, - mangueiras, mangueiras Distribuidora Coinercial Paulista S.A:
desenhos,
cortadores
de
papel
canoa
Termo n.° 577.637, de 4-2-1963'
'dos freios, do eixo traseiro, do cárter,
•
badores. tintas para escrever. borracha.
Silo Paulo
Companhia Textil Santa Brasileira
do radiador e do filtro de ar
malhadores. gornadores. caiadores cesSão Paulo
Classe 34
tos para papéis e correspondência esPara distinguir: Alcatifas (tapetes), caquadros. desenhadores, datadores com
Vítfw...i:A/1
minas, furadores, máquinas de apetrepachos, cortinas, estores, enceradoa, coP
RORROG
AÇÃO
bertas para degraus de escadas, forros
chos para apontar ' lápis lápis canetas
pare tapetes de escadas, oleados pare
lapiseiras porta tinteiros, porta lápis.
escaldem. capachos de là, peles de leoporta-carimbos porta-canetas descanso •
PRORROGAÇÃO
para lápis e canetas. réguas, instrumenprdo, linóleo, oleados para escadas, patos de escrever e de desenhos portaClasses: 6. 8, 11. 21, e 33
redes- e para soalhos, artigos de peles
Ciasse 23
cartas porta blocos. -prensas. prendado-,
para soalhos, alcatifas de tapeçaria,
Tecidos por atacado
Titulo
tes 'de DRpéiz ganchos percevjas. com . 1
tapetes

P ROR ROGAÇÃO

•
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Termo n.° 577.635, de 4-2-1963
B. O. Franke ei Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

•

I PRORROGAÇÃO

Termo n.° 577.645, de 4-2-1963
Classe 43
Monitora S.A. Indústria e Comércio Bebidas de tôdas as qualidades se:

Termo n.° 577.641, de 4-2-1963
Société Des Usines Chimiques
Rhône-Poulenc
França

PRORROGAÇÃO

çe
.N/1 X 10
ísoclert 013 amua ca si
ronxic -

Termo n.° 577.636, de 4-2-1963
B. O. Franke Ci Cia. Ltda,
Rio Grande do Sul

—

INDÚSTRIA METALÚRGICA
TRUFFI S/A
Nome Comercial

PRORROGAÇÃO/ 3

•

.çe•

álcool

(USA MONY QUEM:'

Termo n.° 577.651, de 4-2-1963
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara

Classe 17
Frase de propaganda

Tenho n.° 577.642, de 4-2-1963
Indústria Metalurgica "Truffi" S.A.
•
São Paulo
Classe 4
••
Artigos da classe

São Paulo

QUER A MELHOR

?LUC

Classe 2
• Artigos da classe

Maio de 1963 1635

Termo n.° 577.646, de 4-2-1963
Luiz Cambiachi, José Schiliró e
Salvador Ferrara
São Paulo
.
ess

prOZTogagao.

EDIFICIO
MARIA
TEREZA
•
ffirereyeam aw. ameoniem•

Termo n.° 577.643, de 4-2-1963
Cerâmica Jaçanã S.A.
•
Sao Paulo

Classe 33
Título de Estabelecimento

Classe 42
Cervejas
Termo a.' 577.652, de 4-2-1963
Companhia Cervejaria Brahnia
Guanabara .

• Termo n.° 577.647, de 4-2-1963
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara

.

Classe 4
Artigos da classe

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 577.638, de 4-2-1963
Classe 16
knehor do Brasil. Indústrias FarmacêuPara distinguir materiais para construticas Ltda.
ções e decorações: Argila, areia, baGuanabara
tentes, balaustres. calhas, cimento, cal,
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha.
pas paa coberturas, edificações premoldadas. estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
Indústria Brasileira
junção, laje, lajeotas, madeiras para
Classe 3
construções, material contrá trio e calor,
Um preparado farmacêutico indicado mosaicos, produtos de base asiáltico.
no tratamento das nevralgias neurites e produtos para tornar impenneabilizantes
polinevrites
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas pua pavimen.
Termo n.° 577.639, de 4-2-1963
tação, peças ornamentais de cimento ou
Acrinlon Artefatos de Matéria • gesso para tetos e paredes, parqueies.
Plástica Ltda.
portas, portões, pisos papel para forrar
Guanabara
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação. vigamentos, veneziaans e
vitrós

'

B-Ruk

ACRINYLON

Classe
Placas, brindes e displaâ de matéria
plástica

ep Termo n.°-577.644, de 4-2-1963
"Estoril" Produtos Al:raenticios Ltda.
São Paulo

Termo n.° 577.640, de 4-2-1963
Société Des Usines Chimiques
Rhôn"-Poulenc
França

PRORROGAÇÃO

Icisz-ronsse - rua:A
' Classe - 2
Artigos da classe

Wn1.4

Classe. 42
Cerveja
n
Termo n.° 577.648, de 4-2-1963
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara

Termo n.° 577.653, de 4-2-1963
Companhia Cervejaria Braluna
Guanabara

Ciasse 42
Cervejas
Classe 43
Bebidas sem álcool, gazeificadas, efervescentes, refrigerantes, espumantes, tónicas, limonadas, sifões, águas
carbônicas e de mesa

Termo n." 577.654, de 4-2-1963
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara

Termos ns. 577.649 à 577.650, de
4-2-1963
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara
r.

4LUNOZAL
?met ms cr51zes cturi ar=

Classe 42
Cervejas

IND. BRASILEIRA
_

• Classe 41
Balas e carameloi

PRORROGAÇÃO

BAR GUANABARA
Classe 42
Bebidas de tOdas as qualidades com

Alcool'

Classe 42
Cervejas
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Urra° is.' 577.655, de 4-2-1963
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara

PRORROGAÇÃO.

Termo a.° 577.661, de 4-2-1963 1
Montana S.A. Engenharia e Comércio
Guanabara

PRORROGAÇÃO

MONATEX
Indus tri a Br asi
Industria Brasileira
Classe 42
Cervejas
Termo n.° 577.656, de 4-2-1963
(Prorrogação)
Emery Food Company
Estados Unidos da América

Classe 41
Carnes em conserva
Termo n.° 577.657, de 4-2-1963
(Prorrogação)
Etudebaker Corporation
Estados Unidos da América

STUDEBAKER
Classe 21
'Automóveis

DACTILASE
Classe 3
Um medicamento digestivo e
espasmolitico
Termo n.° 577.659, . de 4-2-1963
Companhia Mineira de Produtos
Alimentícios S .A. Condoa
, Minas Gerais

COMI?
Indústria Brasileira
Classe 41
Doces, frutas, legumes e verjuras em
— aonserva ou não
Termo n. • 577.660; de 4-2-1963
Produtos Alimentícios Salmar Ltda.
Guanabara

Termo a.° 577.666, de 4-2-1963
Alfredo Gersoa
Guanabara

Têrmo a.° 577.671, de 4-2-1963
Laboratório Vitex Ltda..
Guanabara

CHIEF

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira
Classe 7
Máquinas de agricultura 'e horticultura
e suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores

Classe 16
Termo ir.' 577.667, d e4-2-1963
Para distinguir materiais para construCoinpanhia Industrial Brasileira
ções e decorações: Argila, areia, baOdontec S.A.
tentes, balaustres, calhas, cimento. cal,
São Paulo
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,'
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha,
pRowkoucÃo
pas paa coberturas.' edificações premol_
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas, lameONT EC
las de metal ladrilhos, lambris luvas de
1141:"P grf RIA PIRAWL.LICIA
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material contra Frit e calor,
Classe 10
mosaicos, produtos de base astáltico,
produtos para tornar impermeabilizantes Cimento para obturação d edentes.
Amalgama, Porcelana para dentes.
as argamassas de cimento e cal hidráuAgulha ipodérmica. Pinças
lica, pedregulho, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou
Termo n.° 577.668, de 4-2-1963
gesso para tetos e paredes, parquetes,
Romeu Silveira Indstrias Associadas
portas, portões, pisos, papel para forrar
Limitada
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
Ceará
de concreto, telhas, tacos, tubos de yentilação, vigamentos, venezianas e
vareis
Termo n.° 577.662, de 4-2-1963
Aqui D'el Rey Decorações Ltda.
Guanabara

«AQUI D'EL REY »
Classes: 25, 34 e 40
Estátuas, tapetes, panos e móveis

Termo n.* 577.658, de 4-2-1963
Lakeside Laboratories, Inc.
Estados Unidos da América

Termo n.° 577.663, de 4-2-1963
Companhia de Desenvolvimento do Rio
Grande do Norte Codern
Rio Grande do Norte

•- •

-

.Indústria Brasildeea
Classe 41
Ild

ITEX
,
laboratorio VITU'
Ria de Janeiro

Classe 17
Título de Estabelecimento

um!

Classe c
Uni preparado farmacêutico medicinal
Termo n.9 577.672, de 4 -2 - 1963 • ,
Romeu Felipe Bacellar e João Pedro
Gebran
Paraqd

Fortim do Paraní
Classe 32
Um periódico
Termo a.' 577.673, de 1 -2 - 1963
Renato Oliveira
Rio de janeiro

Loja das Canetas

PRORROGAÇÃO

Zaté Esplendor
Industrie Brasileira

Termo n.° 577.669, e 4-2-1963
Laboratório Vitex
Guanabara
—

Classe 41
Café
n.° 577.674, de 1 -2 - 1963
Limitada
ão Paulo

PRORROGAÇÃO

Uveozolona
Indústria Brasileira
Classe 3
Artigos da classe

Classe 32
Publicação em geral
Termo n.° 577.664, de 4-2-1963
Companhia de Desenvolvimento do Rio
Grande do Norte Codern
Rio Grande do Norte

Companhia de Desenvolvimento
do Rio Grande do Norte CODERN
Nome Comercial
Termo n.° 577.665, de 4 -2 - 1963
Alfredo Gerson
Guanabara

JACOBSEN
Indústria Brasileira

LAC0UTOQI0 V110( LTD&
RIO OC ~mo
Classe 3
Vacinas, bioculturas, substâncias químicas e outros preparados para serem

usados na medicina e na farmácia
Têrmo
577.670, de 4 -2- 1963
Les Laboratóries Français de
Chimiotherapie a. a.
França

LUTOGYL, AP

Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
e horticultura e suas partes integrantes.
Grandes instrumentos agrícolas,
Inclusive tratores

Têrmo n.° 577.675, de 4 -2 - 1963
General Electric S . A
Guanabara

S an :F?en2o,
f

classe
Rádios
Termo n.9 577.676, de 4-2-1963
Sarkis 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

lei labaratatres Franca/
le (Alailatlaarapse s. a
?eu

IÚ

Maio de 1963

Cima

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento da insuVência lutelnica e
' da síndrome hiperfoliculinica

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Clas;e 36
Calcados -

