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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisões do Sr. Ministro republicado
. por ter Oxido com incorreçâes'
Rio, 9 de maio de 1983
Ludwig Scherk, recorrendo do despacho que indeferiu o pedido de registro da marca, Mysticum, termo
228.662.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Preliminarmente, ao D.N.P.I., para
que se digne de opinar Sôbre a alegação do recortente (lis. 12) de que é
Sucessor da sociedade titular do registro apontado como colidente.
• Em 23 de abril de 1963. - Antônio
3341b/no, Ministro da Indústria e Colherei°.
Caso Fonseca Duarte (Cereais) LiRada, recorrendo do despacho que
deferiu o termo 274.263, marca Flôr
R Caldas.O Sr. Ministro exarou o seguinte
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Associeted Eletrical Industries Limi.
ted (pede para ser anotada na patente
priv. . de invenção termo 105.179 a
transferencia e a alteração de nome)
- Anotem -se a transferência e a
alteraço
Pilot Pen do Brasil S.A. Indústria
c Comércio (pede para ser anotada nu
patente mod. de utilidade térino nu.
mero 109.270 a alteração de nome) .
- - Anote-se a alteração de nome.
Wiscons:n Alumni Research Fouudation (transferência para o seu nome
da patente privilégio de invenção termo 111.531) - Anote-se a transte.
réncia.
Atma Paulista S.A. Industria c Comércio (transferência para o seu nome
da patente. mod . ut. termo 133.875)
- Anote-se a transferência.
Kibon S.A. IncluFtrias Alimenticias

N. .118.272 - Margarlta Bosch
Lopez e Margarita Ferre Bosch. Satisfaça exigência.
N. 119.280 - Metalúrgica Trevas
S.A. - Satisfaça exigência.
Notificação
N. 121.615 - Winston Electronics
Unia vez decorrido o prazo de re- Limited. - Satisfaça exigência.
curso previsto pelo art. 14 do Lei
N. 122.949 - João W. campana.
nv 4.048, de 29 de dezembro de 1981 Satisfaça exigência.
e mais dez dias - para eventuais
N. 139.005 - Econio de Campos
juntadas de recursos, e do mesmo Barbcsa
Satisfaça
exigência.
não se tendo valido nenhum interesEXPEDIENTE
DA
SEÇÃO DE
sado, ficam notificados os requerenTRANCFERÉNCIA E LICENÇAS'
tes abaixo mencionados a compareDia 9 de maio de 1983
cer a este Departamento a fim, de
efetuarem o pagamento da taxa fiCONTRATO DE EXPLORAÇÃO
nal concernentes à expedição dos resDE PATENTES
pectivos certificados dentro do prazo
Indústria Heliográfica Leopoldo
de sessenta dias - na forma do paS.A. (pede para ser ano- (pede para ser anotada na patente
rá,grafo único do art. 134, do Código Machado
tada nas patentes priv. invenção si' - mod, de utilidade ri' 3.858 c altedo Propriedade Industrial.
34.248 - priv. invenção n 9 40.173 - ração de nome) - Anote-se a alteradespacho:
PRIVILEGIO DE INVENÇAO - priv. invenção n9 44.375 - priv. de ração. (
Conheço do recurso, nos térmos do
DEFERIDOS
invenção ir 47.220 - priv. invenção
Pilot Pen do Brasil S.A. Inclustr:a
parágrafo único, do art. 50, da Lei
n9 47.489_ priv. de invenção ir
96.454 - Aperfeiçoamentos em 47.522
ii9 4.048, de 29 de dezembro de 1961. ouN9relativos
- priv. de invenção 11. 9 47.523 c Comércio (pede paro ser anotada na
a
torneiras
Sociedade
'elos fundamentos que instruirem a
- priv. de invenção 11 9 47.526 - patente trod ind . - térmo 105.116
decisão ministerial no processo MI- Anônima Indústrias Metalúrgicas Cre. priv. de invenção n9 .8.384 - priv. a alteração de nome). - Anote-se a
Nv
111.198
Dispositivo
de
seguinero M.T.I.O. 819.904-60, nego prode invenção n 9 50.312 o contrato de alteração de nome.
rança - Antônio dos Santos Pacheco. sua exploração).
vimento ao recurso.
- Averbem-se os
Pilot Pen do Brasil S.A. Indústria
115.631
Trinco
eletrônico
de
NO
Em 23 de abril de 1963. - Antônio
contratos de exploração.
alarma
contra
roubo
Antônio
Co'ISforbino, Ministro da Indústria e doIbrape Indústria Brasileira de Pro- e Comércio (pede para ser anotada na
Colonhesi.
negian e Ferreira
dutos Eletrônicos e Elétricos S.A. patente mod. de utilidade - termo nutriénio.
(pede para ser averbado nas paten- mero 105.118 e alteração de nome) EXEPEDIENTE
DA
SEÇÃO
DE
Casa Fonseca Duarte (Cereais) Lites priv. de invenção n 9 48.928 - Anote-se a alteração de nome.
Rada, recorrendo do despacho que EXAME FORMAL DE PATENTES
priv. de invenção n 9 58.307 - priv.
Richardson Merell Inc. (transferênt ndeferiu o termo 304.938, marca
8961 ep orem ep 6 eia
de invenção n9 59.269 - priv. de cia para o seu nome da patente - priCaldas, do requerente: S.A. de Viinvenção
n
9
59.546
o
contrato
de
sua
EXIGÊNCIAS
nliOs e Bebidas Caldas.
exploração). - Averbem-se os con- vilégio de invenção - termo 109.493)
O Sr. Ministro exarou o seguinte
Helmut Buch,mann (opoente de tratos de exploração.
- Anote-se a translerencia.
despacho.
tèrmo no 11.925). - Satisfaça exi- TRA
Felix Sebba (transferencia para o
NSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
Conheço do recurso, nos termos do gência.
seu nome da patente - privilegio de
DE NOME DE TITULAR DE
parágrafo único, do art. 50. do Lei
N. 11r124 - Olaria Beatos Marinvenção - termo 110.916) - AnoPROCESSOS
n9 4.048. de 29 de dezembro de 1981. tires Ltda. - Satisfaça exigência.
Pelas fundamentos que mstruiram a
N. 111.125 - Olaria Beatos Marpilot Pen do Brasil S.A. Indús- te-se a transferencia.
decisão ministerial no processo tires Ltda. - Satisfaça exigência. tria e Comércio (pede para ser anoIndustrias Rorni S.A. (pede para
na patente modelo industrial ser anotada na patente priv. invenção
M.T.I.C. n° 679.901-60, nego proviN. 111.369 - Le Materiel Ceranai- tada
n9 2.183 a alteração de nome). mento no recurso.
- termo 137.314 a alteração de noque Moderne. Satisfaça exigência
Em 23 de abril de 1963. - Antônio
N. 111.409 - Indústria de Pisos e Anote-se a' alteração de nome.
Rabino, Ministro da Indústria e Co- Revestimentos Ltda. - Satisfaça Pilot Pen do Brasil S.A. Indús- me) - Anote-ie a alteração
tria e Comércio (pede para ser anomércio.
Industrias Romi S.A. (pede pura
exigência.
tada na p atende modelo industrial
ser
anotada na patente - privilégio
Philip Morris Incorporated, recornç
N. 111.465 - Luciano Selmi Dei.
2.187, a alteração de nome). - de likvenção - termo 137.319 a alterendo do despacho que deferiu o ter- - Satisfaça exigência.
Anote-se a alteração de nome.
mo n° 360.493, marca Comendador N. 111.885
Ethyl Corp. - SaIdeal Standard S.A. e Comercia ração de nome) - Anote-se a alteCia. de Cigarros Sinimbu,
tisfaça exigência.
(pede para ser anotada na patente ração de nome.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
mod. Ind. n9 2.517 a alteração de
N. 112.282 - Parfums Christian
Exigências
despocho:
nome). - Anote-se a alteração de
Dior. - Satisfaça exigência.
nome.
Conheço do recurso, nos termos do
N. 112.902 - The National Cash
IVinnejo Materiais de Remoção e Coparágrafo único, art. 50, da Lei nú- Register Co. - Satisfaça exigência.
Fábrica de Velas Marpori Ltda. mero 4.048, de 20 de dezembro de
N. 113.469 - Wladirnir Sukats- (transferência para o seu nome da pa- nexos Ltda. (junto ao termo 117.086
1961. Acolhendo os pareceres técni- chew. - Satisfaça, exigência.
tente mod. ind. 3.204) - Anote-se a - privilégio de invenção) - Satisf,
003, nego provimento ao recurso. por
ça exigencia.
N. 115.085 - Mofan Fábrica de transferência.
entender que não ocorre no caso. collNovidades
e
Aparelhos
Ltda.
SaDiversos
Rondo
Brasileira
de
Embalagens
S.
dência capaz de induzir o consumitisfaça exigência.
A. (pede para ser anotada os patente
dor em erro.
Set.
Serviços
e Equipamentos Téc.
N. 117.129 - Djalma de Oliveira priv. de invenção n 9
49.376 a altera- Mem Ltda. (no pedido de transferen•
EM 23 de abril de 1983. - Antóino - Satisfaça exigência.
sa- ção de nome). - Anote-se a cite-,-eia na patente - mod. industrial ,Balbino, Ministro da. Indústria e Co- N. 117.892 - A. Strasaaa
ração de nome.
mércio.
teratia mdgéoctia.
termo 85.316) - Nada há que deferir
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EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES REPUBLICADOS
Dia 9 de maio de 1968

1638 Quarta-feira 15
- As Repartições iláblicas
deverão rerve.ter o expediente
destinado d ;Pu blicae:de nos
jornais, diariamente, até às
15 !iras, exceto aos lifhodo4,
quando deverão ffazê-lo até às
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- As Aeporligées Públicas
oingir-se-ão às aeeinaturas
anuais reructoodas uté 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
,fevereino de (coda ~ao te às
1111n4191~
iniciadas, ,em qualquer .peca,
ALIRERTO DE MITO 'PEREIRA
pelos 61:003 competentes.- A fim de possibilitar .a
mugem
sawvo4o
os
•VOLIGA0111111
CHUPIM
se.
OVOU,
ostamilo,
11,30 horas.
FERREIRA
7It:vES
"rama
de ~tones ~empenhaM
FLORIANI5*C3VXMARAES
URU)
- As reclamações yertirendlee
de
eedlaredimentos quanto
les á matéria retributda, ire"
é *ma duilicaç"ão, ~licitamos
DIÁRIO
ONCIAL
casos de erros Mi omissões.
asem as interessados prefe..aclo
verão ser formuladas por esrencialmente cheque eu vale
puteekehmd.
extoodbon.to 01) 011111.1""T Gene
•a9
1s
e.
crito, ó Seçãil de Redação, das
M.ONINNIM SÉ* I• rearl~ião *ndsueerlad -*e iglielentiorle
postal, emitidos e favor do
9 às 17.30 horas. R Hairimo
Sweéaterle Correéraho
Tesoureiro do Departaniento
sdé 72 horas após a sarda dos'
.Inmkaoas imã . ag icifisatto Densrtarronne fie Impreiss 442rCiern11
-de %prensa Nacional.
ertiãfix
- Os suplementos tios -edi(Is -nrtyprraie deverão Ter
ASSINA TURAS
stIes dos órgãos oficiais ad
d de! il (Irritadas .auteatioadae,
fornecerão aos assinantes que
tterAentére a RevrmuLtazs
FUNCIaNÁnfax
ressalvadas, par .0ieni de
es .18h:cifrarem mo otite da temeirelia, nanurtt$ emendas..
matar
. a:.
11:epitehe disferiam
Ciepikedl Jaterior:
' - ihnymt, iodas nit gkelr el 4
est r.
ed ‘60003"swerntedre
- Mifantaionsinio 'público Ife;. ¡cx.;
450,00
rasar., 'que' ~Me ttrInpre
para !Amor jus mo desA •
Arv
Cr$ 1200,043no
. . Cr$
N0.00 (ierdl, indicado,
tZ?tL?øIa, Ws rw rittalirrt, pOlVer-4
ai e ilg Ir á ;pilotar
atento
se-ão lama!, tem *qualquer doo-,Esguiar:
esta ,eanditio alo *ala da assiC U , 0.4 • .seie filtraF.6 ,iffit/ -IAM ano. Ano. .
fr; 130(1M3 21wo . .
. rir& 1480100 nalava.
.As ~gruta:iras 'vencidas
- (C) . casto 'de cada exemplar
piolerão siar mon-pensas semi parteasuperaryaidoisinder4to,vã o, continuidade no .r.acebiraento .airoaade dlos *órgãos agiaistie
aviso ,prémo.. ;I iincpre.ssoz ai lidariam do jalão dos jurnais.cdeuanims,useittan- mata, na venda _avulsa, acrestii.
(le t.C.4 1454). se do tenesmo
. , Para 'facilitar -aos ,ciesinonies, aie registro, o mês :r 10 luro offl fies ,provitiensiar ai otesueedtiva
renatuTlin item entaced4ricia ,tme, te dia iffit), por eus
a ionr¡f inação do ,prazo dr tiedi-1 ,que Ifintiard.
toissoorrido.
dade
atesinafrurass, nen 44 fim de evitar solução de .rniniran,ste &trinta Mi:batias.
41

EXPEDIENTE

1

"HUM

N:° 584376- IRunIljIe (011- RU.. N.° 582.862 - Três Estradas 405.46.1 - .Monumento quanto aos ;pedidos de anotti,ção
faiing r(.10. - Satisfaça 4esiiganditi.
(Charutos 4e Migas-rilhais
iSuardiak
transter.ncia de dls. 13 e 20 em face brica de Cigarres Minam
Miasse 44 - 1Protrogue.se 'registro.
ne 44.
dl, despacho de fls. 23.
iDIMERSQS
ZIP 582.1395 -"Pleura tle `China --44
N..° 405.479 - 'Tynme - _Fábrica
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Sir James Idurnly Pinaud .S.A. - Classe 48 - (Classe 44. ;.N.'"' /8.507
de C:garros :Sudian
PESQUISAS
1Brasil S.A. Produtos Farmaceuticos sue-se o registro.
Exijáneies
Dia 9 de inalo de 1963 •
Aguarde-se.
Kim £83:493 - Emblerriática N:33 4138.1760 -Artefatos de (Cimen:N.° 583 .629 - '553.630
Natificawie
Labo- Cia. 30bn:0n Is JOhnson do1:Brasi1 Pra.
- Apresente _elidia. ratárin Seddbal LtUa. - Aguardasse. I'dutos (Cirúrgicos- (Classe 4.8 - &Prazlo Zilage
Uniu vez 'decorrido .o ',prazo 4e moem34 563 :637 - 5E3:641 - 583 M552 "Ingue-se o ministro .
to previsto •pele - at. 1'4, da %si 4í048.
- S.A. Indústrias /Reunidas Eri..,ZEsas `NY° :583.615 - Artturente - Ittdo 29 de 'dezembro de 1931 e !mais diez 3V.° 284.1166 - Vier
asirazzo - aguarde-5e.
•daoratório *TreVifarma :E..A.. - Viasdias _ para eventuais juntadas file -ze- mhetti
...Pasasigesse na Miasse !d.
58a.784
!
Lia.
de
Cigarros
ne 3- iF irarrog11840 leSistrn.
cursos, 4e -do mesmo •aio se lendo vaDia 9 de mudo 41e :1963
Sinimbn - ~ardesse.
151:° 553it16 - Anturente lido nenhum ! interes~ 'firam -notifiAki .° 5822425 - 'Tecidos HE. 1F., 1Pin- lb:oratórios Trevifarrna S.A. - Classe
"EK.10:ÊNCISS
cados 'os 'requerentes !abaixo 'menciotto S.A. - ...Aguarde!~ ,
48 - Paouogns-se ,o magistra.
nados a !cimsparacere7êsteIlspartarisens :Nf° '583604 - g. P. ,C.oáts
£285113
.829
-‘
51133130
X:" 583 4.6.133 - aula-tinto to a fim de 44fatuarem o -pagamento
- 'Satisfaça exigência.
583 . 831 - 583.332 - .583..833
- Ciem
boort:Orlo Tresilfarrna
da taxa finstl mancernerite TL •expedinrtha
1Lrlboratórios
TreN.-° 58a.,617 Prima S.A. ind. e Co ; 3 -1Prarragurs.se D rritistro.
dos respectivos arertfficallos !dentro ido siifarma LA. - SEatitifaça 'estigêntia. Laboratórios
4nercio - Aguarde-se.
! N.° 583.619 - lLactacerdlina
prazo 'de ~senta !dias - na farma do 35°
695 - S . A indústrias
1:LaburatOrios TreVilarnia
7.5za~ndo
parágrafo único ido -artigo 134 ito =Có- .Reunidas • F. Matarazzo - Satisfaça
e d amarai
!-se - Prorrogue-se o _mirara.
digo 'da Wroptietiatte lIndustrial.
exigênCia.
N.° 578.381
Remárc - ,Oscar NP 583:620
Neuro Arttitina
31.° '583 f645 - Indústrias Cirexcã
!:
MARCAS J3EFERIDAS
mer
- Prorsgigue.seI...aboratórios
atro.
- (Classe
. - Llas.
'TreVifer.in
'Reunidas F. Matarazzo - Satisfaça
1n1 . o 378.702 - Itaiquara - Usina 4eitigênciia.
!
528-774
- fins- "1"3,2 383..621
:Pral-se- Valereno
"o 1-47'gistl.°.Itaiquara -Açucar „e .Alcsol 'ttituto Terapêutico Delta Ltda.
Indústrias !miaus
168.646 Classe
rotários -Tresdfarma S.A. - Classe
o
moziatro_
-Ftwungtio.se
,Satisiaça
N.° .3711.7:15 ataisararsi - Usina Reunidas X.. 1V1sitarazzo
W.° £79.202 - Stmeniet
Itaiquara de diçaoar e Menai S.-A. 'exigência.
iva
tmchoge
2.
.
Ti3iislrri
° 583iIlintaj!
tie
i
rsper
-s:ait; il.:tetas;0.
- Classe 17_ iprow
'583
:647
'S.A.
indústrias
- Classe 40.
8.4
reveifoarma S.A. - Chie----bOra
14
I
Reunidas Ir, 'Mataram, - Satirtiaga
N:12 378.724 - Itaiquara
aragendia.
A.
"
2
%.1001
S.
fAçúCaT
e
Itaiquara de
ilscrIrlat:pór:i5o7s9A752
ssocZI.rini
(JoaSar
ann !!---$1-4I 8(32:8'°-5621:"..nn
631r4gue---. Lttia.
Stea17-413"1
N.° 583.4656 - Cilag Lhensie S
"BiatTo
.":L13.
-3
Classe 49.
- ! Ciallae
..11...
. boratório
Classp
3
Satisfaça
exigência.
N.° 405.228 - Orfila - "S.A. 33oProrrogue-se
o
-registro.
a data para 1-3 ° je gootu.!-degas y Vinedos José Orfila "Ltda. - INI:° P553 3182 - (Cia. de Anilinas ! :retificando-se
*N.° 58.534 - Delta - Deita MU11053.
Produtos (Qiiirrr-Cos e !Material =acabo) nbro
Classe 42 (como marca wensir:ca) .
'trico Mei:única .1.tda. - Classe 23 --14 , o ,580.940
N.° 405.282 -- Jopasil - Jose de - `Satigiaça eslieencia.
ajapter
I gem
-Prorrottue--4e Tegistim•
N.° 583.341) - Miflars Falis Co.
!
„ciam
Paiva .Silva - Classe :36.
. N.° .-583:.635 - Flarite um :Jardim
Satiffaça
mrigência.
/4:.° -405.436 - 'Charrua .
PrOrrognesse -o itagistro.
Lisk.
'munia !gota tChimerie
Moinhos Rio Grandenses - (Classe -46
N.° .5sa..755 udu-tão de Pro- • .° 581.498
Tom 'Mia - S.A. 1 trios azemif.11„
paoTtarazzo
tuas.
N.° 405.438 - FarrOupilha - 'BA) dutos Químicos H. Watts 'Ltda. :48
-"Prarregi~e
o
rregistro.
-.
egistro
Tstallgou!ér-LM
l
vit
ron.0
13.5.°goo
i
sha
-C
Moinhos Rio Grandentes - Classe 46. Satignes.
-amper. N.° 583.638 - Climas - £A. In-Cha-fer
:° 1583 .3,35 -- 584.1. 786 2-- 1:5 7R7 : N.° 582
N.°-405.449 - sPersarase
Matarasto
Lias. clastr:as .Reuniciti
789 - 583 :.790 - neabilisadora. Retro-sua 1.tda ,
- sta.-iss
fico Pasarese 1.trla. - Classe 41.
Classe
.23
Prorrogue-se
o rregistrct.
.
Ltin
.Almeida
Cardoso
-se-1
.Prorrogue.se
_o
registra.
'SaN.° 405.439 - Time 582.861
Priacesas
N.°
583.639
Sol
Levante
-A.
o
exigência.
,tiaTaça
N.
Cigarros .Sudan S.A. - Classe 44.
N. 0583.943 - Abelardo de Souza diecir S.A. Charutos e Cigarrilhos -! Indústrias Rennicit-,s F. Mata:ano N.-13 405.450 - Vedome - Fábrica
i Classe 44 - Prorrogue-se o registro, !Classe 41 - Prorrogue-se o registro.
de Cigarros Sudan S.A. - Classe 44. Melo - Satisfaça exiçVa.
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N.°' 581.915 - Deglutan- - Deglu- do Brasil Inc. e contrato a favor de
Cliimena N.° 584;192 - Pennex moam.
N.°' 583.640
02 8- Refining Co. - Classe 4'77 -...
IncIL *trios Reunidas F. Matarazzo - tan Handelsgesellschaft Muller & Co. Essa Brasileira de Petróleo S. A-.
N. o - 584.178 - Expee - Humble Prorrogue-se o registro contrato dee:Classe 41 -- Prorrogue-se o registro. - Classe 1 - Prorrogue-se o registro;
N..° 583..917 - Riscai _ Oliveira Oit 8 Refining Co. - Classe 47' - ploração a favor de Esso Standard. do
N..° 583.642, - Tudo é- bom Sol
Indústrias Reunidas 4N) Cia. - Classe 23 - Prorrogue-se Prorrogue-se o registr oram contrato Brasil Inc. e outro a favor do É:so
Levanta de exploração a favor de Esso Stan- Brasileira de Petróleo S'. A.
Classe 41. - Pror- registro.
P. Matarazzo
W.° 581.9184 - Wallig - Meta- dard do Brasil Inc. e Contrato a favor,
N.° 58,4.193 - Wyrol - ITumbl•
rogue-se o registro..
N.° 503.64-3s - Sol Lava.nte, - S.A. ItIrgice Wallig S.A. - Classe EL - de Esse Brasileira de Petróleo S.A. Gil' 8 ltefining Co. - Classe 48 ,, N.° 584.179 Atacar. - Humble Prorrogue-ao o registro.
Indústrias Reunidas, F. Matarazzo - Prorrogue-se o registro retificando-se
Ou 6 Refining Co. - Classe 47 Clame- 41 . -- Prorrogue-se o registro. a. data para, .54-53.. N.° 584.194 - Solvam°. - MonN..° 583.919 - Wallig - Metalúr- Prorrogue-se• o registro com averba, ble.
° 5834.644: - Farinha. Especial
Refining Cá. - Classe 41
çãode
contrato
a
favor
da.
1)
Esso
gica
Wallig
S.A.
Classe
40
Lusitana. - Lndástria* Reunidas
Prorrogue-se
0) registro- COM' averP'. Maturazzce - Clame 41. - Prorro- Prorrogue-se o registro retificando-se. Standard. da Brasil Inc. 2) Essa Bra- bação. de contrato a. favor de Esso
sileira. de Petróleo S.A.
a date para 20-5-53'.
gue-se' o registro.
Standard, do Brasil' Inc. e- outro , a
N. ° 583.985 - Cood Luch Vara
N.°583.648 ."-- Sol Levante - S:A..
N.°' 584.180 - Nuray- - /Tumblei favor de- Estio Bieeileira de•Pbtróleo
Indr"strias Reunidas F. Matarazzo - Derr Berghs, Export. Limited. - Classe Oil & Refining Co. - Classe 4T
S. Anónimas
Classe 46 - Prorrogue-se o registro. 41. - Prorrogue-e. o. registroProrrogue-se o registro com averbação
N.°.
N.°- 583.939 - O Observador. Eco- de contrato a favor de Esso Standard' Oil 8. 584.195 Essoter Humble
A.
Tupan
N.° 583.649'
Refinimr Co. - Classe 47' .
r3mico•
a.
Financeiro
Editóra
O
dústrias Reunidas F. Matarazzo
do Brasil Inc. e outro a favor de Esse Prorrogue-se o registr' com averbação
Classe 46 - Prorrogue-se o registro. Observador S.A. - Classe 32. - Brasileira da Petróleo S.A.
de contrato a, favor de Eno Standar
• N-.° 583.65L - 5. de Chimene - Prorrogue-se o registro.
N.° 584.181 - Nuso - Humblia do Brasil- Inc. e outro a favor do Essa
S.A.. .Indústrias Reunidas F. MataN.° 583.940 - G rippalyptus - Oil Er Refining Co. - Classe 47 - Brasileira de Petróleo. a.A.
roas°, - Clasae 48, - Prorroguesse o Farmácia Magalhães Ltda. - Clas- Prorrogue-se o registro com o contrato
Ni° 584. l'9& - Firmax Flurnble
registro.
se 3 - Prorrogue-se o registro retifi- de exploração a . favor de, Estro Standard Oil 6 Refining Co. - Classe 47- PlumatexCia.
N.° 583.654 doBlesill Inc. w outro a- favor- da Esse Prorrogue-se o registro com. averbação
cando-se a data para 28-7-53.
Johnson. J'phnson. doBrasil Produtos
N"-°• 581.946 - Pompolo - Bruno Brasileira de- Petróleo S.A.
dia contrato a favor 'da Esso. Standard
Cirúrgicas - Clirssa 38 - Prorrogue- Pompolo - Classe 42 - ProrrogueN.° 684.182, -. Obre Flumble do Brasil Inc. e outro a favor de Esso
es o registro.
I. se registro.
Gil Er Refining Co, - Clave 47 - Brasileira de Petróleo, S.A..
N.' 581.655 - Emblemática,
N.° 583.942' - Sabão Lavadeira Prorrogue-se o- registro de contrato da
N'.° 584.197 - Druld - Humble
Chicopee Manufocturing Corp, lava melhor' pormuito menos HumOiL Refining, Co. - Classe. 47w--.
Classe 38 - Prorrogue-se o registro. berto Kfuri - Classe 46 - Prorrogue- exploração a favor de, Essa Standard! Prorrogue-se o registro com. averbação
do Brasil Inc. a outra a favor da Esso
de contrato. a favor de Esse Standard
Nanralmon. - La- m.- a registro retificando-se • a data para Brasileira, de Petróleo S.A.
IT.° 583.663
boratório Torres S.A. - Clame 3 - 23.7-51.
N.° 584.183 - Nebulà - Id.ambles doBrasil Inc. e. outro a favor da asso
N.° 581.949 - Flidrolar. - Lami- OU. Er Refining Co ,. - Classe- 47 - Brasileira de Petróleo S.A..
.
Prorrogue-se o. registro.
N.° 583.684 Linit - Cora Pra. nação. Nasional de Matais S.A. - Prorrogue-ee o regiatrxr co raavarbação
N.° 584.198 - Nuto - Rambla
ducts Co. - Classe- 46 - Prorrogue- Classe 5 - Prorrogue-se o registro. de contrata a favor da. Esse Standar& OU- Co.-- Classe 47 se o registro.
da Brasil Inc. e, outro a favor de- Esse, Prorrogue-se o registro com averbação
N.° 583.950 - Hidrolar Chas.Ptizer 8 Co. nação Nacional de Metais S.A. Clas- Brasileira de Petróleo) S.A,
N.° 583.739
de contrato a foyor de Lisa Standard
Heptuna - Classe 3 - Pror- se 16 - Prorrogue-se o registro.
Inc
dá Brasil.. Inc. a outro a favor de- Esso
N.°
584.184
Kutwelt
Frumbre:
rogue-se registro..
N.° 583.951 - flidrolar Lamii- Oil 8- Refining Co. - Classe 47 - Brasileira da Petróleo . S.A.
N.° 583.741 - Combiotica - Chaa- nação Nacional de Metais S.A. Pfizer Co. Inc. - Classe 3 -Pror- Classe 16 - Prorrogue-se o registro. Prorrogue-se o registro contrato de exploração a favor da Esso Standard do
rogue-se
rogue-se a registro retificando-0e a data
N.° 581.95T - Ilidrolar NOTICIÁRIO
Brasil Inc e outro a favor de Esse
para 30-4-51.
nação Nacionuf do Metais S.A. - Brasileiro de Patróleo 5'. A.
PRORROGAÇÃO DE FRASE
Emilio Classe 5 - Prorrogue - se o registro.
N.° 583.757 - Stela.
N.° 584,185 - Mentor - FIumbla
prorro.
N.° 583.952 - Cyclope - Fábri- Oil 6 Refining Co. - Classe 47 DE PROPAGANDA
Eugênio nobre - Classe .
ca. de Calstséras Vapor Cyclope S.A. Prorrogue-se o registro contrato de exgae-se o registra.
N.° 583.983 - A Esquina da SimClasse 12 - Prorogue-se o regis- ploração a favor de Essa Standard do
N..°- 583.767 Imbra Lmbra
S.A. Indtastrial Mecânica Brasileira - tro.
Brasil Inc e outro a favor de Essa patia. - Buriti Tecidos S. A. - Cl.
21 - Prorrogue-sia o. registro.
N.° 583.958 - Bagdad - Mattos Brasileira de Peróleo S.A.
Classe 5 - Prorrogue-se o registro.
1C.° 583.821 - Mariflcrr. Olds- Liam ti- Cia. Ltda. - Classe. 42. N. 0 584.186 - Tradnx - Humble
PRORROGAÇÃO DE INSIGNLA •
mar Santos.- Classe 41._ psorrogue- Prorrogue-ao o registro.
Ou 8 Refining Co. - Classe 47 COMERCIAL
N.° 583.959 - Otisa - Otisa
se registro.
Prorrogue-se o registro contrato de exN..° 583.824 - Caçador - Olde- Indústria e Comércio - Classe 8 - ploração a favor de Essa Standard da
N.° 581.499 - Saçirt - S.
mar Santos - Classe 45 - Prorro- Prorrogue-se o registro.
Brasil Inc. e outro a favor de Essa Comércio e Indústria 'RebelIo Lisa.
N.° 583.981 - Emblemática - Brasileira de Petróleo S.A,
gua-se registro.
ranço - classes II, 14, 1:5; f !Prorrogue-ao o registro.
N.° 583.826 - Enlace - Tecidos Organização Leão do Norte Ltda. N..°
584.187
Talura
Humble
Hl. P. Pinto S.A.. - Classe 23 - Classe 3 - Prorrogue-se a registro,.
PRORROGAÇÃO DE EXPRES011 Refining Co. - Classe 47 .
Prorrogue-se o registro.
N.° 584i004 - Regias - José Ga- Prorrogue-sa, o registro com averbação
SÃO DE PROPAGANDA
N.° 583.827 - Oração - Tecidos glianone - Classe 17 - Prorroguedo
contrato
a
favor
de
Essa
Standard.
H'. F. Pinto S.A. - Classe 23 - se o. registro.
N.° 581.459 - O Supremo Endo. Brasil, Inc. e. outro a favor de , Essa
Prorrogue-se a registra..
N.° 584.129 - WHF' Comércio. "N.° 584.188 - Febis - Hrunble. canto - Standard Erectrica S. A.
- c/. 8 - Prorrogue-se o registro.
Ali Weather - e Indústria Mac Bom Ltda. -. ClasN', 0 •583.836,
N.° 584.188 - Febis - Humble
N.° 581.665 - Móveis Estofados
The. Goadyear Tire 8, Rubber Co. - se 6 - Prorrogue-se o registro.
Gil 8 Refining Co. - Classe 47 PI-ober um Sonho Divino - ArmaC.raseo- - .Prorrogueoe o registro
Prorrogue--se
o
registro
contrato
de
N.° 584.169 - Slimline. Gene.
com averbação de contrato de explora- ral Electric Co. - Classe 8 - Pror- exploração a favor de Essa Standard ções da Aço Probel 3. A. - d.. 40
- Prorrogue-se o registro.
ção a favor de Cio. Goodyear do Era- rogue-se o registro.
do Brasil Inc. e outro a favor de' Esso
ail Produto de Borracha.
Brasileira de Petróleo S.A.
PRORROGAÇÃO. Dz. NOME
N.° 584.174 - Atlas - Humble
N.° 581.837 - GIyn 81 Co. Lors.
COMERCIAL,
N.° 584.189 - Essa Diesel doo - Falsworth Hata Limitedl - Oil fi Refining Co. -- Classe 39 Class* 36 - Prorrogue-se o registro. Prorrogue-se o registra com averba- 13-ambla 011 8 Refining Co, - Classe
N.° 583.650 - S. A. Indústrias
N.° 583.838 Ali. Weather -The ção de contrato de exploração e favor 47 - Prorrogue-se o registro contrato Recnidaa F. Matarazzo - S. A. In.
de
exploração
a
favor
de
Esso
Staxsde
1)
Atlas
Supply
Co.
Of
Brasil.
dilatadas Reunidas P. Afatarazzo
Goodyear Tire & Rubber Co. - Class
se 3 - Prorrogue-se o registro cora 2) Sociedade Técnica e Industrial de dard do Brasil Inc. e outro a favor Prorrogue-se o registro.
de Essa Brasileira de Petróleo S.A.
N.°- 583.857 - Ferragens Ferroaverbacãode contrato de exploração a Lubrificantes Solutec S.A.
favor de Cia. Goodyear do Brasil Pro
N. 0 584.190 - Parmo - Humble Mar Ltda. - Ferragens Ferromar
N.° 584.175 - Fanox - Humblo
doto de- Borracha.
Ou 8 Refining Co. - Classe 47' - Oil 6 Refining Co. - Classe 3 - Ltda. - Prorrogue-se o registro'. '
O
581.877 - Schwarta tia Cia.
N.° 583.851 - A. P. Cosmo - Prorrogue-se o registro com contrato Prorrogue-se o registro contrato de ex.ploração
a
favor
de
Esao
Brasileira
de
exploração
a
favor
de
Essa
StanLtda.
- Schwartz fa Cia. Ltda.
Cutelaria COSMO Ltda. Clame 11
Prorrogue-se a registro-.
dard do Brasil Inc. e outro contrato de Petróleo S.A.
- Prorroaue-se o registro.
•
N.° 581.373 - Leda - Schwartz de exploração a favor de Essa Brard.N.° 584.191
Fybroleum
Cliamia6aa
E+ Cia. Ltda. - Classe 16 - Proa- leira de Petróleo S.A.
Humble Oil 8 Refining Co. - Classe
Sindicato da Indústria de Cearia".
rr.,, -e-re registra:
N.° 584.117 - Tocar - .HoinbIe 47. - * Prorrogue-se o registro contrato ca de Louça de Pó de Pedra da Poro
de
exploração
a
.
favor
de
Essa
StanLois. Oil 8 Refining Co. - Classe 47 Poroplast
N.° 593.914
raiana e- da Louça de Barro no Este,
nornor-nd:tgalischaft - Classe Prorrosue-ses o registro 'com contrato dard doBrasil Inc. e outro a favor de do da São Paulo, (oposição ao tirmo
de exploração a favor de Uso Standard Esect Brasileira de Petróleo S.A.
- Pi Jrreaue-se o regiEtto.
11(L962 paio. invenção).

e
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Helio Muller Borba (oposição ao
termo 110.962 prív. invenção de
Wladimir SukatscheW).
Escritório Central de Marcas e
Patentes (oposição ao termo 110.978
:priv. invenção de Baker Ou Tools
lne • )
De Minus Comércio e Indústria de
Roupas S. A. (oposição ao termo
111.000 priv. invençãO de Teenform
Foondations Inc. ).
Duracour S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo 111.533
priv. invenção do Lincoln Nicolay).
Eletro Indústria' Walita S. A. (oposição ao termo 111:813 modelo
de utilidade de Soc. Paulista de Artefatos Metalúrgicos S. A.).
Indústrias Madeirit S. A. (oposição ao termo 112.379 modelo de utilidade ,cle Juhei Otsuke).
S. A. Tubos Brasilit (oposição ao
termo 117.088 priv. invenção de
Plastar S. A. Comércio e Indústria
de Materiais e Produtos Plásticos).
Soc. - Algodoeira do Nordeste Brasileiro S. A. (oposição ao termo ri.°
117.255 priv. invenção de Coro Produts Co).
Cardobrasil S. A. Fábrica da
Guarnições de Cardas (oposição ao
termo 117.686 priv. invenção - de
Edward Mandelot).
Philco Radio e Televisão S. A.
(oposição ao termo 117.930 priv.
invenção de N V- Fhilip's Gloeilampenfabrieken).
Bravox S. A. Indústria e Comercio Eletronico ' (oposição ao termo
n.° 118.113 priv, invenção de Cibeal
Comercial e' Industrial do Brasil de
Eletronica,e Acessórios Ltda. ) .
Cia. Brasileira de Chocolates (oposição ao termo 118.630 mod.
industrial de Mario Guariso e jarbas
Hertninio Spella).
Cia. Brasileira de Chocolates (oposição ao -termo 118.631 mod
industrial de Mario Guariso e Jarbas Herminio Spalla) •
Duracour S. A. Indústria e Comércio (oposição ao aermo 130.270
•mod. de utilidade de Martiniano Ri-

•

.

Zahnradfabrik Friedrichshafen Aktiengesellschaft (oposição ao termo
133.758 mod. industrial de Willys
Motora Inc.).
Cia de Calçados DNB (oposição
ao teimo 134.755 mod. Mdestrial de
Calçados Pellegrini S. A. Indústria
e Comércio).
Alves Michalski ea Cia. Ltda. --(op osição ao ' termo 134.75,5 mod. industrial de Calçados Pellegrini S
A. Indústria e Comércio).
Projetores Cibie do Brasil S. A.
(oposição ao termo 135.125 priv.
inv. de Arthur Eberhardt S. A. Indústrias. Reunidas).
Frutas Solúveis Frusol Ltda. (oposição ao termo 135.276 priv. in- I
venção de Arthur Hermann Vogt).
•nn•••nn.~.n

. DIÁRIO OFICIAL
culos", apresentando cilindro interno
portador de recorte lateral ao qual
corresponde passagem para lingueta,
tal cilindro circundado por moldura
retangular, caracterizados pelo fato
de se apresentar tal moldura dotada
internamente, de travessa de um lado
e pelo opôsto com, encaixe de retenção de pino travador que tem curso
em canal existente na carcaça do
conjunto, sendo, ainda, tal moldura
retangclar solicitada por mola disposta entre a mesma e a carcaça. pelo
lado da região, dotada de travessa,
estando, ainda, o cilindro interno associado a interruptor ou seletor ele.
trico. - Um total de 2 pontos.

•TERMO N.° 123.474

Seção 111)
TERMO N.° 126.862

TERMO N.° 147.185

De 20 de fevereiro de 1961

22 de fevereiro de 1963
Requerente: Mário Farnesi
Capitai do Estado de São Paulo.
Invenção; - "Processo de revestia
mento de paredes e edifícios". Privilégio de invenção.
1.0 - Processo de revestimento de
paredes e edifícios caracterizado pela
aplicação ao elemento a revestir de
uma massa formada com substâncias
granuladas, resinas sintéticas tratadas
com pigmentos corantes óxidos e
água distila:a, e superfície do revestimento • podendo ser tratada com
água ou solução de cera e, posteriormente, sólida e lustrada. - Total
de pontos, 4 reivindicações.

Requerente: Manuel Dias Godiney
Estado de Minas Gerais.
Invenção: "Abastecedor para iaqueiros". - Modelo de utilidade.
1. 0 - Abastecedor para isqueiros,
caracterizado por um • pulsador peionave' por pressão externa, acoplado
a uma palanqueta ligada a um tubocarregador, dito tubo-carregador enchendo-se de gasolina quando gira
até à altura de uma peça reguladora e sendo provido de orifícios de extravasamento de gasolina além de determinada quantidade. Total de pontos, 3 reivindicações.
-

14 de outubro , de 1960
Requerente; Mecânica São Geraldo - Indústria e Comércio Ltda. Belo Horizonte - Minas Gerais.
Invenção - "Um dispositivo de
contrôle de gás liquefeito adaptável
ao reapectivo botijao", - Modelo
de - utilidade.
1. 0 - Um dispositivo de contrôle
de gás liquefeito adaptável ao respectivo botija°, caracterizado por
consistir num suporte tubular no formato de Y ou 'I' - V - U = H L, com duas derivações, sendo que
numa está adaptado um manômetro
de precisão e, noutra uma válvula de
pressão e respectivo registro; em que,
este suporte tubular se conjuga ao
botijão de gás, mediante um tubo
conectado na Sua parte inferior e na
saída do botijão, por meio de uma
porca com borboleta. Total de pontos, 2,

TERMO NP 133.839
De 31 -de outubro de 1961
Requerente; Duráveis Indústria de
Lonas e Luvas Ltda.
Capital do Estado de São Paulo.'
Invenção - "Protetor industrial
ajustável e regulável, para o rosto".
- Privilégio de invenção.
1.° - Protetor industrial ajustável
e reguláve/, para o rosto, caracterizado por um anel de perímetro reguláve/ por ca trace e provido de
duas alças laterais em cujos pontos
de origem, no anel, fixa-se, por pinos
roscados, um cleo de inclinação variável e rebitado a um anteparo transparente. Total de pontos 4 reivindicações.

,

IMPOSTO DE RENDA
Lei n° 4.154 - de 28-11-1962
Decreto n 9 51.900 - de 10-4-1963.
Decreto --n° 1.920 - de 19-12-1962
Ordem de Serviço n 9 D1R - 63-2 - de 26-1-1963

DIVULGAM N' 891

PliEÇO: Cr$ 150,0U

Privilégios de Invenção
TERMO N.° 136.506
Privilégio de invenção.
Requerente; José Rodolfo Pinheira
Lima - São Paulo.
, Título: "Aperfeiçoamen tos em oc
relativos a travas de direção para
veículos". • - Depositado anr. 19 de
fevereiro. de 1961.
Reivindicações
- "Aperfeiçoamen to s eu ou relativos a travas de direção para vá-

Maio de 1963

A VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodrigues

Alves, 1 -

Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pcditilys pelo Serviço de Reembólso Postal •

De

Retificações
Ficam retificados os processos cujos
pontos característicos foram publicados em 23 de abril de 1963 com incorreções:
Termo n.9 '78.410 - Privilégio de
invenção: Aperfeiçoamentos em escovas para limpeza em geral - Requerente: Alexandre Gruber - Fica
retificada a palavra Cerdas - entre
as palavras: sendo as - da escôva.
Termo n.9 108.691 - Privilégio de
invenção para - Processo para a separação de estereides insaturados Requerente: Cisas. Pfizer & C. 9 .Ine.
Termo n.9 108.917 - Privilégio de
invenção - /Ovo terminal de cabo
- Requerente: Alexander Skiar.
Termo n.9 109.678 - Privilégio de
t inver.ção: Fecho corrediço - Requerente Ri Ri Werke A.G.
I Termo n.9 109.916 - Privilégio de
'invenção: Processo de proteção dos
matais contra a corrosão eletro-quimica de tipo ácido - Requerente:
Institut Prançais du Petrole, cres Carburants et Lubrifiants.
Termo n.9 111.070 - Privilégio de
invenção - Aperfeiçoamentos em máquinas de vulcanização - Requerentes: José Andreq Izquierdo Cafrolo e
Gunther P. Pfutzenreuter.
Termo n.9 112.309 - Privilégio de
Invenção: Pino de contato para ligaçõu prensadas - Requerente:
mens & Rialske Aktiengesellschaft.
Termo n.9 112.296 - Privilégio de
Invenção - Artigos de eiastôméros
microbicidas - Requerente: The D.
S. Brows Company.
Termo n.9 112.317 - Privilégio de
Invenção para - Distribuidor de fluido Requerente: Panmetals and
Processes Inc.
Termo n.9 116.808 - Modelo de
utilidae - Novas disposições construtivas em ou relatavas a suportes
para bobinas de papel - Requerente:
Paulo Gianesi.
Termo n•9 117.032 - Modelo de
utilidade para - Nôvo tipo de bule
com suporte regulável para coador
- Requerente: Edward Regacinl.
Termo n.9 11'7.095 - Privilégio de
Invenção: Máquina de soldar - Requerente: Arlindo da Veiga Rego.
Termo n.9 11'7.359 - Privilégio de
Invenção: Papel de impressão contendo Ligno-celulose não proveniente de
madeira de baixa resistência, e processo de fabrica-10 - Requerente:
Hasvailan • Development Company Limi ted:
Pinai: do ponto ftica retificado Mullen.- Inherente - Mo superior
a 10%.
.
Termo n.9 89.063 - Modelo de 'utilidades para - Nóvo nuisturader de
água 'quente e fria.
Picamretificado o primeiro ponto:
1 - Nóvo tipo de mis turador para
água quente e fria constituído por
unia carcaça de material rígido, caracterizado por ter no seu interior
uma haste. it qual é adaptada uma
Pe ça Cravei mio movimento mistura
as águas - quente e frin.
To é el de pontos: brés reivindicar.
ções.

r.
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• Timo n.° 577.677, de 4-2-1963
Zampa Decorações Ltda.
Guanabara

nrinos

••n111 • •••••••••••n•n • =PIRO.;

na. 577.683 à 577.688, de

Termo n.° 577.698, de 4-2-1963
Ribeiro. & Pontes Ltda.
Pernambuco

4-2-1963
Predial Pernambuco Ltda.
Fortaleza

VENEZA,
• OROPA FRANÇA BAH

Indústria Brasileira

Indúst.i. ia Brasileira

•

Classe 40
Acolchoados para móveis, cadeiras,
camas, poltronas e sofás-cama
•
•

Termo n.° 577.678, de 4-24963
I leinz-Dieter , Gessner
Guanabara

Laranjeiras
Classe 32
Pilines cinematográficos, teatro e'
televisão
Termo n.° 577.679, de 4-2-1963
Heinz-Dieter Gessner
Guanabara

eine Laranjeiras
Têrmo n.° 577.681, de 4-2-1963
José Orlando Fenoci & Cia.
•
Minas Gerais

•••••n•n • n••• • • .•

c

•

•
.K•

,

CIA,

•••~11. /I BNU

an,

Classe ' 41
Macarrão
Termo o.° 577.681, de 4-2-1963
Todd Shipyards Corporation
Estados Unidos da América

PRORROGACÃO

Termo n.° 577.682, de 4-2-1963
Inovar — Química Industrial Ltda,
Guanabara

f

Impressos
Tercao n.° 577.703, de 5-2-63
Passamanaria Zuleide Ltda.
São Paulo

ZU-LEI DE
Ind. Brasileira 1

Nome Cometcial
Tórmo n. 577.700, de 5-2-63
Movimento Renovador Sindical
São Paulo

Tórino n.° 577.704, de 5-2-63
José Manuel Arriaran Gavito
São Paulo

\I"

(2'Có
4e>

_ INDUSTRIA DE
MALHAS J.GAVITO'
'Classe 36

Classe 6
Artigos da classe
Classe 7
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Classe 39
Artigos da classe
Classe 47
Artigos da classe
Termo n.° 577.696, de 4-2-1963
Veminas S.A. — Comércio e
Indústria
Minas Geraus

- ESCADA
Ind. Brasileira'..
. Classe 50

Classe 24
Artefatos de algodão, cánnmo, caro&
juta, lã, lniho, paco-paco, ramy, rayon.
seda natural e uotras fibras: Alamares,
atacadores, bicos, bordados, borlas.
bandeiras cordões, cadarços, coadores
de café cobertas para raquetes, coberturas para cavalos debruns, enfeites,
etiquetas, entremeio, entretelas, flâniulas, fitas, franjas, filtros de café ', galões,
laços de chapéus mochilas, montas,
nesgas, ombreiras, passamarias, palmilhas, pavios, passarnares. pon-Pons. Pinlentes rendas, Mus, redes, sacos.
sacas, tiras, telas para bordar e 'sugas

cjrfpO,k,z)e•

BRAS I LE I RAk,

Titulo
Têrmo n.° 577.705, de 5-2-63
Oficina de Joias Irma Ltda.
São Paulo
-r-PrAct.cat_s-ic)

INDÚSTRIA BRASILEIRA/

\

Classe 32
Almanaques, agendas, boletins, boletins
Impressos, crônicas, folhetos, jornais, revistas, peças cinematográficas, peças
teatrais, programas radiofõnicos, programas de televisão e revistas
_

IRMA
' Ind. Brasil siri
Classe 13
Para distinguir: joalhéria e artigos de
metais preciosos, semi-preciosos e suas
Imitações, usados como adornos, pedras
preciosas trabalhadas e suas imiatções.
Brincos, pulseiras, broches, anais, abo.
toaduras, alfinetes de gravatas, fivelas,
braceletes, medalhas, berloques, correu.
tes, estojos para joias e argolas

Têntno n. 9 577.701, de 5,2-63
Termo n.° 577.706, de 5-2-63
Carly Modas Ltda.
Indústria de Transformadores Keldiaa
São Paulo
Ltda.
COMERC 10 E INDLIS:TiM
São Paulo
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, bitu
KELDIAÀ
sões, boinas, botas, babadouros, cana.
Nome Comercial
.
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
Ind..
Brasileira'
Tênno n.° 577.697, de 4-2-1963
calçados, chapéus, cintas, combinações,
Madeireira Trs Irmãos Ltda
corpinhos, calças, calções, camisas, co'
Classe ti
Rio Grande do Sul
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
Transformadores
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes, • Iénno n.° 577.707, de 5-2-63
Bar e Café Nóvo Ltda.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaSão Paulo
quetas, luvas, ligas, lenços, - leques,
mantós, meias, maillots, mantas, mana
•
drião, malhas, paletós, palas, penhoar.
NOVO
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
' Ind. Brasileira.)
polainas. pijamas, punhos, robe • da
Classe 9
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
Classe 50
Madeira.• Nein tailleurs, toucas e vestir'"
Impresso.

LN OVAR Três irrNiop

Classe 46
Pletnela para limpar o parabrisa
automóveis e outros veículos, quimicamente preparada, etc.

Termo n.° 577.699, de 4-2-1963
Panificadora Capibaribe Ltda.
Pernambuco

k51 _E ál I_ N A

'/EM INAS S.A.

Classe 8
Queimadores de óleo e registradores
de ar

Classe 1
Ttintas

Tèrmos os. 577.689 à 577.695, de
4-2-1963
Veminas S.A. — Comércio e
Indústria
'Minas Gerais

NDUST RIA

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

13titi_kt
n4Laça?i r

classe 3
Titulo
Classe 33
Titulo
Classe 33
Titulo
Classe 33
Titulo
Classe 33
Titulo
Classe 33
Titulo

•Termo n.° 577.702, de 5-2-63 Escada Comercial e Importadora Lidam
São Paulo

=1642
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Taram na 577.715, de 5-2-63
1 can. estos impermeáveis, vegetais para
Sociedade Nacional Irnabil,a- tecidos,, esponjas gomas Lao iscluiSop a.
ria e Turística, Ltda.
dás erir outras classes, películas virgens
de celuloide, preparados a base de cêra
SONIT - SOCIEUDz rACIOW4L amanaaaaa j
para solas, resinas de asbestos ou pinho
121aLITICA LTDA.
preparada, molas, torneiras de plástico
•
Nome Comercial
Terino n.° 577.71.9; de 5s-2-.63
classe 17
Termos na 577.716:. de 5-2-63 . Fábrica, de Inseticidas Agrornenka Ltda,
Para distinguir: Artigos. máquinas e
Construtora allelpan Ltda.
instalações para escritórios em geral:
São•Paulo
Papel carbono, stencil. separadores
para arsquivoss arquivos: para correspondência. pastas para escritórios com
IND. BRASILEIRA
fechos de metal. almofadas para ca.
IND. BRASILEIRA
rimbos e para tinta, abridores da cartas.
Classe 2
Classe tf)
berços para mata-borrao. canetas para
Inseticidas domésticas e agrícolas
desenhos, cortadores, de papel. cariara Para distinguir: — Os seguintes mate
badores, tintas para escrevéra borracha. nais para constriu,aes e detoraaõe.*
Troo
577.720; de 5-2-61
moaaadores. gomadoress colactarea. cess Produtos de, base astaIt1co material .Indástria e Comércia de Bordados
tos s paraapapeas e arrazoar:ciência,. es- Isolante contra frio e calor tijolos,
"Yolanda" Ltda.
quadros, desenhadores.. datadarea com pradutos para tornar taipa"rateabilizantes
- São Paulo s
mistas, furadores; maquinas, de apetre- as argamassas de cimenta; e cal hidrauchos para apontar lápis, lápis. canetas. Uca. tubos pm-a. concreto-. argila, areia,
lapiseiras, porta tinteiros. pai ta lápis pedregulho, gesso, estuque chapas Isoporta-carimbos porta-canetas; descanso' lante& placas para pavimentação. teIND. BRASILEIRP "
para lápis . e canetas, réguas. instrumen- lhas, estacas, cal teias de meta) perto
tos de esarever a de desenhos. portar construções, postes de concreto, cimen
cartas. porta-blocos, prensas. . prendado to, peças ornamentais de cimento ou
Classe 24
res de papéis ganahos percevjosa coma gesso para tetos e paredes. lamelas de Bordados em geral, em linho, lá, seda e
passos. máquinas para escrever, caltudo de algodão,
cular e somar., máquinas Para SiaasaPeaa. metall madeiras para construções, soleiras
para
portas
viganientas
e
caibros.
577.721', de 5-2-63
,
Termo
n.9
grampos, e ganchos para escritas:loa
"afilias, tacos, parquetes. venezianas.
Fibragave — Fábrica , de Escavas
fusins.. godets, sinetes. arguis
Rotativas Ltda.
fichários., mapotecas. carrinhos, para lanalas, batentes, colunas, balaustres
São- Paula
'ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas.
máquinas de escrever e cofres
forros, lambris, frisos, portas, portões
grades, esquadrias, calhas, tubos de
Urina na 577.710, de 5-2-63
ventilaçao. luvas de junção, chapas
.Auto Posto, Adati Ltda..
para coberturas, coÉrimão, estruturas
São. Paulo
IND. BRASILEIRA
metálicas, grades ou telas de arame
para acasos ou armações- para
• Classe 29
ADATL
construções
Escavas rotativas para uso eia indústrias
Ind. Brasileira
Tênno na" 577.717,. de 5-2-65
• Termo a.? 577.724, de 5S2.63
Classe 50
Máquinas de Escritório Ltda.
Layor.
Vundição Esteva:cri Ltda.
Impressos
SãO Paula
São Paulo
Tênno n.? 577.711, de 5-2-63
Ilida Auto Peças Ltda.
ESTEVICA
São Paulo
Têm° n.° 577.708, de 5-2-63
Yamaguchl 6 Turcata Ltda.
São Paulo
raa(„; Na)01(
, Ind. Brasilatrz.

A GROMENK A

MELPINI

YOL ANDA

ell3R AGAVt...

L AY OR

IND. BRASILEIRA

Classe. 17,
FIDO
Para d.atinguir: Artigos,, máquinas e
Brasil
e,ira
instalações para escritórios em. geral:
Papel carbono,. gerida separadasas
Classe 50
para arquivos: arquivos para corresponImpressos
dência, pastas para escritórios com
fechos de metal. almofadas, para, ca.
Termo na 577.712. da 5.2-63
ambos e para tinta. abridores' de, cartas,
Oasis Bar Ltda.
berços para mata-bon.ào, canetas para
São Paula
Icksenhos, cortadores de papel, carioOASIS
badores, tildas para, escrever, borracha,
Ind. Brasileira.
'malhadores. gomadores, caiadores, cess
aos para papéis- e correspondência; esClasse 50.
quadros. desen hadores, datadores com
"•
Impressos
'minas, bradares. máquinas- de- arretres
Têm° na 577.713; da 5-2-6
abas para. apontar- lápis. lápis. Canetas,
Restaurante' N. S. Auxiliadora . :Idas lapiseiras porta tinteiros. porta lápis.
Sio Paula.
porta-carimbos portaacanetas. descansa
para lápis e canetas. réguas.. instrumentos de escrever e de desenhos, porta.
N=SaffilXILADORA 'cartas. porta-blocos, prensas. prendedoInd. Brasileira,
res de papéis ganchos percevjos. compassos, máquinas para escrever,. calClasse al
Café liquido, croquetes. empadas, pizzas cular e, somar, máquinas para grampear.
Tampos e• ganchos, para escritórias.
e tortas
ara-linha, fusink, godets. sinetes. arquifichárioa Inapotecasa• carrinhos para
Termo n.9 577,714, de 5-2-63
máquinas de escrever sa cofres .
.Armarinhos e Bijouterlas Marci Ltda.
São Paulo
Têrtno n.9 577.718. ae 5-2-63 •
Artefatos Plásticos Guartijá Ltda.
Isr ARe I
Saio Paulo,

Ind. Brasileire:"

Classe 12
Argolas. agulhas de metal para crochê,
para tricô, máquinas de- costura e para,
bordar, alfinetes de metal, botões paia:
roupas, canutilhos, colchetes, dedais, fivelas, fechos corrediços. grifas pa i

enfeites de vestidas

presilhas

End. Brasileira -

Classe 5
Aço ém bata° e parcialmente preparado,
bronze, bronze em bruto ou parcialmente trabalhado, bronze de manganez, bronze em pó, bronze em barra,
bronze em fio, chumba em. bruto ou
parcialmente. preparado,, cobalto bruto
ou parcialmente trabalhado, cobre brido
ou parcialmente trabalhado, estanho
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
bruto. ou parcialmente trabalhado, ferra
em, barra, ferrar em chapat ferro fun.dido, ferro maleável, ferro mangsmus
ferra velho, guza em' bruto. ou parcialmente trabalhado, guza ti.mperado. guza
maleável, laminas de metal, latão em
fólhas, latão em - falhas, latão em chapas, latão em vergalhóes. ligas metálicas, limalhos. magnésio: manganez, metais não trabalhador ou parcialmente
trabalhados, matais em massa, poeira de
zinco, prata, soldas, tungsténio. zinco
Sic

Têrmo na 577.725, le 5-2-63
Artefatos de Metais Indústria e
. Comércio Ltda.
São . Paula

S1C

Ind. Brasileira'

Classe 5
Aço em bruto. .aço preparado; lao
doce. aço para tipos, aço para moias.
aço instrumental e rápido, especialmente trabalhados, bronze. 'atanaze de nata
RASILORA
garaes, bronze em pila em aio. vhumbo
Classe 28
em brutn ou parcialmente preparados
Chapas de- matér:a plástica para Im- cimento metálico, cobalto em bruto ou
pressa., colheres de matéria plástica, parcialmente trabalhado, couraças, esta-

GUARUJK
Ite.

Maio de 1963
aha em bruto ou parcialmente trabaa
nhado, ferro, ferro maleável, laminas de
metal. latãor ein„ fõlhas limalhas, magnésio, metais estampadas, níquel, ouro,
papel de estanho, platina, poeira de
zinco, prata, soldas., tungstênio, zinco
corrugado e zinco eus failhas
Têrma na 577.726, de 5-2-63
"Ciracril" Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda,
São Paula

CIRACRII
, Ind. Brasileira,
Classe' 28
Para distinguir: Artefatos 'de materlaT
plástico e de nylon: Recipientes [abri..
cados de material plástico, revestissem..
tos 'confeccionados de substancias animais e vegetais: Argola& açucareiros,
armações para óculos, bule& bandejas:
bases para telefones, baldes., bacias, bola
sasa- caixas, carteiras, chapas, cabos.
para ferramentas e utensílios cruzetas;
caixas para acondicionamento de „ala.
mentos, caixas de material' plástico para
baterias, coadores, copos,. canecas, coa
Iberas, conchas, cestas parai pão, cesta;
nhas, capas para álbuns e para ilarosa
cálices, cestos, castiaais Tara velas,.
caixas para guarda de, objetos, canu.
chos, codores. para clua: descanse para,
pratas, copos e copinhos de plástico
paar sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas psainhas.,
garfinhos de plástica para. sorvetes,. fora
minhas de plástico para sorvetes, discos
de mesa, estojos, estojos pata óculos,
embalagens de material plástico. embalagens de material plástica para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
aylon, esteiras,, enfeites para automóveis, massas " anti-ruidos, escoado:as de
pratos, funis, formas. para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios dé cemlose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarni..,
ções para chupetas e mamadeiras, guars
ações para porta-blocos, guarnições
para, liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de- ma.
terial plástico para utensílios • objatos,
guarnições para. bolsas., garfos. galerias
para cortam., jarros, laminadaa piasticos, lancheiras, mantegueiras, malas.
orinóis, prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires; pratos, palitei,.
ros, pás de casinha, pedras. pomes arti.
ficiais.. porta-pão. pulseiras para ralés.,
gios, protetores para documentos pu.
xadores de água para usa doméstico,
porta-copos., porta-níqueis., porta-nutas,
porta-documentos, placas, rebites, roda.
nhas, recipientes,.suportes, suportes para
guardanapos, saleirba. • tubas. tigelas,
tubos para ,ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plás-a
tico,. sacolas, sacos, saqpinbos. vasilhames para acondicionamentn: vasos, it.
caras, calas . a [rim e calas não incluídos
em outras- classes, para , borracha, pane
corturnes, para inarcineiros. para sapateiros: para vidros, - pasta adesiva para.
correias, pasta e pedra& para afiar,
esmeril, em pedra,' em, pó.. em dis :o,,
em pasta para afiar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos, para Lacas,, adesivos.
para ladrilhasse adesivos para azulejos.
anéis, carretail para tecelagem e guarnições de material plástica rara indús.
iria taxai. colas usadas nas indústrias
de' calçados
flama n.° 577.7.27, de 5-2-63
Jorge Schroeder Bassil
Paraná
, =Ca •

Ind. Brasileira '•
Classe 16.
Sabão de dica espumante
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Termo 21. 577.728, de 5-2.63
Sociedade Comercial Vontaiti" Ltda.
São Paulo

?MUT'
Ind.
Brasileira
.

PIAMO OFICIAL
Termo n.' 577.736, de 5-2-1963
Eracf Comeccial de Modas Ltda.
São Paula '

ROSANNA
Ind. Brasileira

(Seçáo III)

Maio de 1953 1543

•

•

Termo n. 577.742, de 5-2-1963
"Industil" ladastria e Comércio de
Metais Ltda.
São Paulo

Termo a. 577.752, de 5-2-1963
''Quimet" — Industrial e Comercial
Limitada
São Paulo

INDUSTI1\

QuimET 44-

Ind. Brasileira
Ind. Brasileira
Classe 13
Artigos preciosos, semi-preciosos e suas
Classe 50 .
( Classe I
Classe 8
imitações como adornos: Alianças, anéis
Impressos
Para distinguir genéricamente pr alatoe
• Aparelhos eletro-domésticos
alfinetes de gravatas, argolas, aros,
químicos para fins industriais
aboteoaduras, adereços, brilhantes, brinTermo a. 577.729, de 5-2.-63
Termo a.° 577.743, de 5-2-1963
Termo n.° 577.753, de 5-2-1963
Motovias
Coraérpio e Importação mos de orelhas, broches, braceletes, bai- "Pamerical" Comércio e Indústria de
'Chamaria" — Importadora e Comer.
xelas, balagandans, bandejas, baldes,
Ltda.
•
Papéis Ltda.
zial Ltda.
correntes castiçais, chatelenes, colares
São Paulo
São Paulo
'São !Paulo
cordões camafeu, cruzes, emblemas, medalhas, ouro lavrada, pedras para anéis,
ERICA/
•
1113TOVIA S •
CHAMERIC
Ind. Brasileira
pedra para jóias, pérolas, pulseiras,
........
Ind.. Braeileirr;
rubis e zafiras
Classe 50
Classe 5
impressos
Clame 21
'Termos ns. 577.737 à 577.739 e
Metais em bruto ou parcialmente
—
577.746, de 5-2-1963
Peças e acessórios 'para ve1culos
Termo n.° 577.744, de 54-1963
trabalhados
Marcenaria e DecOrações GenovaTermo n. 577.730, de 5.2.63
Escol Representações Ltda.
Termo n.° 577.754, de 5-2-1963
Brasil Ltda.
Inclástria Metalúrgica Drago Ltda.
São P.aala
Dante de Oliveira
•
São Paulo
São Paulo
• ESCOL
São Pa'sna

9

?AM

9

DRAGG
Ind. Brasileira
a'
Classe 11
Artefatos de meais

9

Termo a. 577.731, de 5-2-1963
IVIáquinas Agrícolas Casarini Ltda.
São Paulo

CAURIM
Ind. Brasileira
Glasse 7
Máquinas e implementas agrícolas
Termo n.° 577.732, de 5-2-1963
Comercial e Importadora 34 Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira;
Classe 21
Peças e acessórios para veículos

9

Termo n. 577.733, de 5-2-1963
Jorge Schroeder Brasil
Paraná

RECORD
Ind. Brataileira
Classe 46
' Sabão

D

Termo n.° 577.734, de .i-2-1963
Jorge Sc.hroeder Brasa
araná •

Ind.BfQSEAL
orasileiras
Classe 48
Sabonetes
Termo a.° 577.735, de 5-2-1963
Marriet Puhl Ltda.
Guanabara

QENOVA—BRASI1
Und. Brasileira

Classe 34
Cortinas, cortinados, passadeiras e
tapetes
Classe 40
Acolchoados para camas e para móveis, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas, cômodas, conversadeiras, coxins, div' ns, enxergões. escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guardacômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
.
sofás-cama estofados
Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado e condiciados, aparelhos fotográficos, acendedores automáticos, aparelhos cleteriliradares, alto falantes eaamplificadores
de som, bebedouros de água refrigerados, balcões frigoríficos, balanças, barbeadores elétricos, condicionadores de
ou automáticos de voltagem, exaustores, extintores de Incêndio, estufas, fogões à lenha, gás, elétricos ou a
querozene, gravadores de som e de imageris, isqueiros, irradiadores de brio ou
calor. lavadoras de pratos e talheres,
lavadoras de roupas, máquinas de lavar mapas, máquinas de secar e passar
roupas, microfones, refrigeradores domésticos, comerciais e industriais resistências elétricas, resfriadores, relays
(ralés), reguladores de l a m,
e absorção,-geradoscmpã
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem, tarmostatoa, torneiras de
compressão. ventiladores elétricos domésticos, comerciais e Industrias
Classe 50
Impressos

g

vo t ge refri

Termo n.9 577.740. de 5-2-1963
Decorações Formai Ltda.
São Paulo

POIODEN
Ind. brasileira
HARRI

Classe 34
Cortinas, cortinados, paásadeiras e
tapetes,

-

Ind. Brasileira

9

Classe 50
Impressos

Termo n. 577.745, de 5-2-1963
Mercearia Silvina Ltda.
São Paulo

SILVINI
,Ind. Brasileirà

Classes: 4, 2s, 28 e 46
Título
'termo n.° 577.755, de 5-2-'963
Ayrton Belmudes
São Paulo

R 1 V O lk
Ind. Brasileira

Classe 50
Impressos
Terra() .9 577.747, de 5-i-1963
Comercial Zanetti Ltda.
,
São Paulo

ZAKETTI
',Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
'Termo a.° 577.748, de 54-1963
Rolamentos Rolaide Ltda.
São Paulo

ROLLIDE
Ind. Brasileira
Classe '6
Rolnmpntos
Térrao a* 577.749, de 5-2-1963
"Planocolor" Propaganda e Publicidade Ltda.
São Paulo

Classe 46
Sabão em liquido, em flocos, em pasta
e em barra

9

Termo n. 577.756, de 5-2-1963
P. H. Flexíveis Hidráulicos Iniústria
e Comércio Ltda.
São Paulo

F. H.
Ind.. Brasileii-n-r
classe 11
Tubos metálicos flor/veia ou não
Termo a.° 577.757, de 5-2-1963
lacapasa — Indústria e Comércio
Participação S.A.
São Paulo
f

INCO

PAS.A n
Ind. Brasileirii
Classe 23
Tecidos em gerai

PLANOCOLOR
, Ind. Brasileirà

9

Termo a. 577.758, de 5-2-1963
*Audicontec" — Auditoria, Contabd•
Classe 32
dada e Economia S.A.
Para distinguir: Almanaques ,agendas,
são Paulo
anuários, álbuns impressos, boletina catálogos, edições Impressas, folhetos, jor.
'AIIDICONTEC1
nata, livros impressos, publicações -impressas, revistas, órgãos de publicidade,
Classe 50
programas raiofônicos e rádioatelevtImpressos
sionados, peças /catraia e cinematográficas, programas circenses
Termo 2.9 577.759, de 5-2-1963
Miguel Sanclies
Termo a. 577.750. de 5-2-1963
São Paulo
TrItex Indústria e Comércio Terei
Limitada
São Paulo
-—

9

Ine.

TRITEA \-

Ind. Brasileira
Termo a.° 577.741, de 5-2-1963
Classe 32
Consital Construtora Imobiliaria 3.A.
Para distinguir: Almanaques, agendas,
São Paulo
anuários, álbuns inipressos, boletins, caCONSITA1, _
tálogos, edições impressos, folhetos, for.
Ind. Brasileira
Classe 36
riais, livros impressos, publicações im•
Artigos de vestuário de taida solte, Inpressos, revistas, órgãos de publicações,
Classe
50
clusive de esporte, e para crianças
nados, peças teatrais e cinematográficas,
(fraldas, cueiros, etc.)
Impressos
programas radoifônicos e rácilo-televislo.
Indústria Rraelleira

'RAINHA DO MAR)

FLEXSTIL
‘
. IPID. BRASILEIRA\
Classe 36
. Artigos da alasse

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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Termo n.° 577.760, de 5-2-1963
Ernesto Barbério
São Paulo

!TÊXTIL ITAQU'È
Classes: 22, 23 e 36
Titulo
Termo n.° 577.761, de 5-21963
Augusea Paradise Discos Ltda.
São Pau%

AUGUSTAS PARADISE
IND. BnAS1LEIRA

Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 577.762, de 5-2-1963
Imprensa de Jaú Ltda
São Paulo

rJOBNAL

ra

EÂZaI

Classe 32
Um jornal para ser editado em
Barra Bonita
Termo n.° 577.763, de '5-2-1963
Imprensa de Jaú- Ltda. São Paulo

Classe 32
Uni jornal
Termo n.' 577.764, de 5-2-1963
Imprensa de Jaú Ltda.

Classe 32
Una jornal para ser editado em
- Dois Córregos

9 5/7.766, de 5-2-1963
Comércio de Bijouterias
"Regina" Ltda.
São Paulo

Térnlei 11.

Indústria

REgINA
LInd.' brasileirt
;

Classe 13
Artigos da classe

Termo n.° 577.767, de 5-2-1963
Cherry Bar Ltda.
São Paulo

Ct.',IERRY
IND, BRASILEIRA
Classe 43
Aguas gasosas e minerais, artificiais ou
não, águas tónicas, bebidas efervescentes sem álcool, caldo de cana, guara-nás, laranjadas, limonadas, refresco&
sodas, limonadas, xaropes para
refrescos
Termo n.° 577.768, de 5-2-1963""
Comercial de Materiais para Revestimento e Construções N. Fernandes
Limitada
São Paulo

N. FERNANDES
Ind. Brasileira'
Classe 16
•
Materiais d econstrução e materiais
para revestimentos de construções
Termo n.° 577.769, de 5-2-1963
Lukatex — Indústria de Linhos e
Tecidos Mixtos Ltda.
São Paulo

OKATEX

Ind. B r asileira, 1.
Classe 23
Tecidos em peça de linho e mirtas
Têm on° 577.770, de 5-2-1963
Eugenio Grigorowitschs
São Paulo

Termo n.° 577.765, de 5-2-1963
Telas de São Paulo
Empresa de
Organização Ltda.
São Paulo

rineâ . EBPaS:ielri
Classe 17
Para distinguir: Artigos, máquinas e
Instalações para escritórios em geral:
Papel carbono, stencil, separadores
para arquivos, arquivos para _corresponClasses; 17, 32, 33, aa e au
dência, pastas para escritórios com
Insígnia Comercial
fecho' de metal, almofadas para ca
Termo n.° 577.771, de 5-2-1963
ricabos e para tinta, abridores de cartas,
Apta S.A. Propaganda
berços para mata-borrão, canetas para
São Paulo
desenhos, cortadores de papel, cariobadores, tintas para escrever, borracha,
P
AR1molhadores, gomadores, caiadores, cesInd . Brasileira
tos para papéis e correspondência, esquadros, desenhadores, datadores com
Classe 50
minas, furadores, máquinas de apetre- O timbre da sociedade a ser aplictedo
aios para apontar lápis, lápis, canetas,
em papéis de correspondência e
lapiseiras, porta tinteiros, porta lápis,
contabilidade
porta-carimbos 'porta-canetas, descanso
para lápis e canetas, réguas, instrumenTermo a.' 577.772, de 5-2-1963
tos de escrever e de desenhos, portaEugenio Grigorowitschs
cartas, Porta-blocos, prensas, prendadoSão Paulo
res de papéis ganchos percevjos. compassos, máquinas para escrever, salOFICINA DE
grampos e ganchos para escritórios,
PROPAGANDA
tira-linha, fusins, godets, sinetes, arguiClasses: 17, 32, 33, 38 e 50
fichários, mapotecas, carrinhos parai
Título
nsalquinas de escrever e • cofres

Maio de 1963

Termo n.° 577.773 à 577.775, de
5-2-196 3
São Paulo

guinhos de desenhar, prensas de asada
terias, raspadeiras, registradoras de 01
aritório, registro Mecânico de dinheiro,
reguas, sabonetes, de papel, saca tinta,
OFICINA
segura papeis, selos de metal de pegar,
Ind. Brasileira
sinetes, tábuas de desenho tint asro, situo
Classe 50
311ios de desando e máquinas de
Para distinguir; Bilhetes de loteria, caescrever
bogramas, cartazes impressos literais de
propaganda, cheques, clichés, cartões
Termo n.' 577.776, de 5-2-63
termoplásticos de identidade, etiquetas
Beriniex Injeção Diesel S. A.
Impressas, escapulares. faturas, folhinhas
São Paulo
Impressas, notas promissórias, recibos.
rótulo
( Indo rasi4eira
Classe 38
Aros para 'guardanapos de papel
Classe 21
aglutinados, aluns (em branco), álbuns
para retratos e autó rsra fos; balões (ex- Freio (parte integrante do velculo)s
ceto para brinquedos), blocos para mecanismo para acoplamento de vela
correspondência, blocos para cálculos, culos ferroviários, orelhas de parada
blocos para anotações, bobinas. brochin para aparelhagem de tração, amorfece•
ras não impressas; cadernos de escre- dores de choques, paracroques, Carro,
ver, capas para documentos, carteiras ônibus, automóvel, anteparos, atito-ca.
para cigarros, calcos de tipografia de minhões, alavancas, alavancas de cáma
papel ou papelão, cápsulas de papel, Mo, alavancas de freios, breques, barcaixas de papelão.- cadernetas, cader- ras de freio, braçadeiras de mola, bunos caixas de cartão. caixas para pa- chas, barcos, barros de tração, barrai
pelaria, cartões de visitas, cartões co- de direção, cabos de veículos, carrocemerciais, cartões índices, confeti, car- rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
tolina, cadernos de papel melimetrado engates para veículos. engrenagens, eme em branco para desenho, cadernos breagem, feixes de molas, hélices, moescolares, cartões em branco, cartuchos las, motociclos, mancais de veículos,
de cartolina, chapas planegrá'icas, ca- pedais, paralamas, porta laterais, pia
dernos de lembranças, carretéis de pa- nhões, porta-rodas, parabrisas, para.
palão; envelopes. envalucros para cha- choques, pistões, rodas, reboques, tamrutos de papel, encadernação de papel bores de freios, varetas veículos,
ou papelão, ettiquetas; felhas indicas, bicicletas,. motoci a setas, retertnres, aros
fólhas de celulose; g uardanapos; livros para bicicletas, braços para veículos,
não impressos. livros fiscais, livros de etapas circulares para veículos, cubos
contabilidades- mata-borrão; ornamentos de veículos. deshgadeiras, fronteiras
de papel transparente; pratos, papeli- para veículos, motociclo, manivelas.
nos, papéis de estanho e de aluminio.
para-lamas, vareeas de controle do
afogador e acelerador
papéis sem impressão, papéis em brancc
para Impressão, papéis fantasia. menos
Têrmo re" 577.777, de 54-63
para fe- e ar paredes. papei almaço com
Peres. 6 Peres Ltda.
ou sem pauta, papel crepon. papel de
São Paulo
seda, papel impermeável, papel cai bobina para impressão, papel encerado.
CIRCO TEATRO
papel higiênico. papel impermeável
TONICO E TINOCO.
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
Classe 33
papei para encadernar, papel para esTitulo
crever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos. papel celofane.
Termo
n.°
577.778,
de 5-2-63
absorvente, papel para embrulhar taDei-Mar
S.
A.
—
Indústria
Brasileirs
baco, papelão; recipientes de papel, ro-e
de Sabão e Sabonetes
setas de papel, rótulos de papel, rolos
São Paulo
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais de cartão.
PAZ
papel celulose, papel de linho, papel
Ind. Bras ileira. tubetes de papel
Classe 17
Classe 46
Para distinguir: Abridores de- cartas,
- Artigos da classe
aarelhos de contabilidade, ardoxias para
escritórios, bandas de borracha, berços
Termo n.° 577.779, de 5-2-63
para mataborráo, pincéis, caixas regis- Argal-Diesel Comercial Importadora
Ltda.
tradoras, calculadores automáticos com
São Paulo
ou sem teclas, máquinas de calcular, canetas, papel carbono carimbos, cestas,
chumaças para carimbos, colas. enxugadores (mata-borrão), máquinas para
escrituração, elásticos para escritórios,
máquinas para estenografia e para esClasse 6
tatísticas, estenotipos, estojos para peArtigos da classe
nas, máquinas faturadoras, fichários,
Termo n." 577.780, de 5-2-63
fluidos para escrever, ganchos de enOrlando Augusto de Oliveira
fiar papeis, guarda pontas para lapis,
São Paulo
gama, instrumentos para aguçar lapis,
instrumentos para pegar selos, lacre, MNovA-covuna
iais, máquinas de fazer listas, sinais de
livros, marcadores de segurança, para
lu. Brasileira
cheques, mata tinta, multiplicadores de
cópia, palhetas, partes de máquinas para
Classe 23
esc; itórios, /sedas de escritório, pega- Algodão, caro& fazendas e tecidos de
papeis, penas, percevejos, pesos para lã era peç' as, rasai, raion. seda natural,
papeis, pincéis, pranchetas, plubagina, tecidos de malha, tecidos de Cambraia,
pós de tinta de escrever, ponteiros de tecidos de organdi, tecidos de casemira,
borracra, para dedos, porta penas, pra- organdi, batista, cretone, fulares e seu.'

rtiN.°Ákãffffirit
,.
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Termo n.° 577.789, de 5-2-63
Termo n.° 577.793, de 5-2-63
ques irrigadores, chaas circulares para
Zipora S. A: — Indústria e Comércio Lions-Arte Indústria de Móveis Ltda, veículos, cubos <I evelculos, desligadelSão Paulo

OII VEIR1
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguira Aventais, blusas, blusões. boinas, botas, babadouros, casas
coa coletes, capas. abales, cachecol
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças. calções, camisas, ca.
misetas, camisolas, cuelàs, ceroulas, cal..
os de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casaco, dominós, *charpa',
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas., lenços leques,
mantós, meias, manieta mantas, antas
&ião, malhas, paletós. Palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinaa
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens, tailleurs, toucas
e vestidos
_
Termo n., 577.783, de 5-2-63
Distribuidora Comercial de Pisos
Plásticos Corvinil Ltda.
Sio Paulo

(Seção 1H)

ZIPQRA
[Ind. Brasileira

Classe 8
Para distinguir genéricamente artigos
fotográficos e cinematográficos, aparelhos e material elétrico

São Paulo

ras, fronteiras para veículos, lancha;
motociclo, manivelas, para-lamas, vare.
tas de controle do afogador e
acelerador
Têrmo a.9 577.800, de 5-2-63
Imobiliária N. S. de Fátima -Ltda.
São Paulo

Classe 40
Acolchoados para camas e para mó( N.S. IS PATUÁ"
veis, almofadas, aparadores, armários,
;Ind. Brasileira
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, caClasse 50
mas, canapés, catres, colchões, colchões
Imressos
de
molas,
cómodas,
conversadeiras,
coEO De
xins,
divans,
enxergões,
escabelos,
esESCOTEIROS
D.
'
Teimo n.° 577,801, de 5-2-63
tantes, gabinetes de telefone, guardaiw.:MOCRLCIA
Móveis e Decorações Khare Ltda.
cómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
São Paulo
de sala de jantar, mobilias de quarto,
Classe 32 •
poltronas, prateleiras, sofás e
Para distinguir: Almanaques, agennaa,
sofás-cama estofados
anuários, albuns impressos boletins, .ca[Ind. rasileira
tálogos, edições impressas. folhetos, forTèrino ri.° 577.795. ele 5-2-63
nais, livro impressos, publicaçõas itnDjerji Abbud Nejmed
Classe 40
pressas, revistas, órgãos le publicidades,
Sais Paulo
programas radiofónicos e cinamatográPara distinguir: Os seguinte móveis de
CORVINIL
ficas, programas drzenses
Eo doméstico ou residencial: Armações,
4RITHONE
prateleiras. balcõea, dispensas, conjunBrasileira
Termo
a.°
577.791,
de
5-2-63
Classe 16
tos de armários e gabinetes- para copa
Classe 8
Construtora Lanar Ltda.
Placas, ladrilhos e azulejos plásticos
e casinha, conjunto de sala de jantar
Discos
São Paulo
para pisos e revestimentos das paredes
e dormitórios, sofás, divans, poltronas,
das
cadeiras, cabides, inesinhas, guardas
Teimo n.° 577.796, de 5-2-63
_ construções
.
Serralheria Artística Industrial Maiellaro roupas camas, porta-chapéus. arfmárioa,
Termo n.° 577.784, de, 5-2-63
LENAR
berços, conjuntos para praia e jard:ns,
Ltda,
Distribuidora Comercial de Pisos
Ind..Brasileira
geladeiras comuns, escrivaninhas, col.
São Paulo
Plásticos Corvina Ltda.
Classe 16
thões, travesseiros e acolchoados para
São Paulo
SAI%
Para distinguir: Materiais para consImóveis
Ind. Brasileira
truções e decorações: Argamassas, argi..
Tênno n.° 577.802, de 5-2-63
DISTRIBUIDORA
la, areia, azulejos, batentes, balaustres.
Classe 16
Indústria de Ferramentas Soj Ltda.
CO/MCI DE
blocos de citninto, blocos para pavi-1
Fsquadrias
Sap Paulo
rl sos_ 2 sirIco9.
mentação, calhas, cimenta, cal, cré.
çonvi 1 LTDA.
Termo n.° 577.797, de 5-2-63
chapas isolantes, caibros, caixilhos, coCletrônica Vanguard Ltda.
lunas, chapas para coberturas, caixas
Nome Comercial
São Paulo
d'água, caixas de descarga, para lixo,
Ind. Sfgasileir-o:
Termo n.° 577.785, de 5-2-63
edificações pretnoldadas, estuque, emul..
VANGuA.RD
Distribuidora Comercial de Pinos
sso de base asfáltico, estacas, esquaInd. Brasileira
I 1 , ,.e 1 1
Plásticos Corvinil Ltda.
drias, forros, frisos, gesso, • grades, jaClasse
São Paulo
.Sd
nelas. estruturas metálicas para construPara distinguir: Ferramentas manuais
Impressos
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lamferragens,cutelarla e pequenos artigos
Ct LEBRE
bris, Juvas de junção, lagas, lageouss,
de metal comum, da indústria e comerTermo n.° 577.798, de 5-2-63
material. isolante contra frio e calor.
cio da requerente, a saber: Tarrachau
Classe 16
Bervon
—
Comércio
de
Joias
e
Relógios
massas para revestanentos de
e machos persa fazer rosca, braçadeiras,
Placas, ladrilhos e azulejos plásticos manilhas,
Ltda.
paredes,
madeiras
para
cons--uções,
moartigos de metal para janelas, porta;
para pisos e revestimentos das paredes
São Paulo
saicos, produtos de base asfáltico, pra-,
escadas e cortinados, afiadores, aldra.
das construções
clátos para totrnar imparmábilizantea
vas, alavancas, alicates, aumotolias,
BE
la vox
Tétano n.° 577.786, de 5-2-63
a sargamassas de citnenta e cal hidráuInd. Brasileira
ancinhos, anéis para chaves, chaveiros,
Distribuidora Comercial de Pisos
lica, padregulho, produtus beaiminosos
tachas, argolas. atuações de_ toldos,
Classe 50
,
Plásticos Cor vinil Ltda.
impeameabiliaantea • qu alos ou sob ouaros,
rebites, arruelas, atiçadores azei.
Impressos
'
Siso Paulo
tras formas para revestimentos e outros
seiras. lâminas e navalhas de barbear,
usos nas construções, pers'anas. placas
brocas, buris, bainhas, baldes, bacia;
Termo n.° 577.709, de 5-2-63
para pavimentação, peças ornamentais
SYS.ANTINO
balmázios, bicos, ilh6seg e pontas de
Geraldo de Caldas
de cimento ou gesso para tetos e pare..
atacadores para sapatos, bisnagas, 2o5a
SãoPaulo
Classe 16
des, papel para forrar casas. massas
COE borbeietas, botões, puxadores, braa
Placas. ladrilhos e aaulejos plásticos anti-ruidos para uso nas construções,
ço . para cabides e prateleiras, canive.
Ind13.B§Pasileira
para pisos e revestitnentos das paredes parqueies. portas, portões, pisos, soata. chanfradores, cortadores, cravado'
das construções
leiras para portas, tijolos. tutos de coa,.
res cunhas, cabides, cabos, caçarolas,
Classe 21
crena telhas, tacos, tubos de ventilação, Freio (parte integarnte do
cadeados, caldeirões, canos e tubos,
Termo n.° 577.787, de 5-2-63
tanques de cimento, vigas, vigamentos mecanismo para acoplamentoveiculo),
cantoneiras, alças, pegadores, puxadores.
Distribuidora Comercial de Pisos
de
veíPlásticos Corvinil Ltda.
_ vitrõs, venezianas
culos ferroviários, orelha de parada pa- cintas para caixotes, coadores, colhe.
São Paulo
Termo n.° 577.792, de 5-2-63
ra aparelhagem de tração, amortecedo- ret cotovelos, cunhas cuspideiras, dez.
Restaurante Paraizo Lida.
res de choques, para choques, aarro, cacadorea debruns, dedais, enxós, et.
.REINA ANA
São Paulo
ónibus. automóvel, anteparos, auto-ca- cariaaares, elos, enxadas, escumadeira;
minhões, alavancas, alavancas de cam- espátulas, - esticadores, expmmedóress
Classe 16
bio, alavanac de freios, breques, bar- facas, facões, ferramentas cortante;
perfurantes, desbastantes e alisantes,
Placas, ladrilhos e azulejos plásticos
ras de freio, braçadeiras de mala, bu- foices,
furadores, fechaduras, ferrolho;
para pisos e revestimentos das paredes
chas, barcos, barras de tração, barras fivelas, fôrmas para bolos e para cala
das construções
de
direção,
cabos
de
velculos,
carroce_
çados, funis, ganchos, graminhos, abria
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
Termo n. 577.788, de 5-2-63
dores de latos, jarras, jogos de chavell
engates
para
veículos,
engrenagens,
emIND. BRASILEIRA
Distribuidora Comercial de Pisos
de parafusos, lâminas e fiálhas de serra,
breagem, feixes de molas, hélices, mo- limas, lampiões, latas para comestíveis
Plásticos Corvinil Ltda,
.wasasaass~.~~~aaaia~
ias, motociclos, maicais de veículos, e para lixo, charneiras e dobradiça;
São Paulo
pedais, paralamas. porta laterais, pi- machadinhas, martelo, pequenas molas,
nhões, porta-rodas; parabrisas, para- ferragess para peças de mobiliária,
Classe 41
ROBBINS
Para distinguir: Produtos alimentícios, choques, pistões, rodas, retasques, tam- cinzéis, escarnadores, punhais, pás, pa' Classe 16
crus, cosidos, incluindo grãos cereais, bores de freios, varetas de veiculos, nelas, parafusos, pinos e contra pinai.
Placas, ladrilhos e azulejos plásticos vegetais, frutas, farinhas, condimentos, bicicletas, motocicletas, retentores, aros castelos, rodinhas. roletas, sacarrolhas,
para pisos e revestimentos das paredes massas alimentícias, carne, peixe, de para bicicletas, aviões, braços para vei- serrotes, ferragens para malas, tenazes e
das construções
culo; carros tratores, carros de tantócla classe, pizzas e café
tesouras
Tesas() n.° 577.790, de 5-2-63
Ayrton &lanudas
São Paulo
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Teirnio nen - 57-7.811, 4fe 3-2-63
lagos, máquinas -ensacadoras, elevado( geléia --de , petrdleo . perfumada, lápis
asas, esmeris .exaustores para forjas, en- para maquilagem. lança-perfumes, lo'Manoel 'Edson 'Lemos
•
São -Paulo
genhos de cana, espremedeiras para ções, líquidos &nutridos, em pasta, em
manteiga, engrenagens, engrenagens sabão, em creme, em elixir e em ,pó.
para (mancais. .ausgena. gens para crema- líquidos para onaulação permanente,
VITR— LEMOS
idái71
leira, ' c agrenag.ens de comanda (das lixas' para :unhas, bique, ,óleos para o
'TURISMO
kInd. Brasil eira
cabelo,
pasta
-e
pós
para
-dentes,
perfuválvulas, eixos ele itransmissaa,, direção,
EXCURSbÊS
Classe 50
elevadores -hidraulicos. engrenagens mes, petróleo ara uso de toucanor,'
'.AGENCIALSNTá S 'E
Impressos
multiplicadoras, guindastes, guindaste pastas e pó pura as unhas. .on-rponi
eXSPRIMENTA O ESJ.
para caminhão, lrezas, máquinas para depilatórios, desodorantes, lissouventea.:
Termo n.9 57:7.804, de 5-2-63
para
pó
-de
arroz,
papem
pertuniados.'
furar, geradores. guinchos de rosca
Classes: _33 -e 50
Indústria e Comércio de Produtos Me- sem fim, guinchos ee segurança, guin- pomadas perfumadas para o embelezaTitulo
talúrgicos Jomar Ltda.
mento
da
cutis,
ponapona,
po
coe
chos de transporte aéreo, gazeiticadores
São Paulo
carminados,
e
,com
ppo de arroz, pentes,
Termo 11,9 577.1 112, de 5,2-.63
de líquidos • combustiveis, geradores de
arroz
Auto 'ato Sem limites Ltda.
eletricidade, ¡untas universais para con- JOIUR
São Paulo
dutos dágua de motores e máquinas,
Lnd. Brasileira
Termo n.9 577.809, de 5-2-63
-e
-a
guante
para
aço
e
outros
.ffrio
a
Padaria
Nossa
Senhora
do
Amparo
SEM
IIICITE
Classe 5
São .Paulo
41.$12a. Brasi I ei ra
Alumínio, aço, alpacas, (bronze, -chumbo, metais, 'lançadeiras, máquinas de lavar
cobre, _Latão, ;ferro, 'estanho, níquel e roupa i pratos, máquinas batedeiras,
Classe 47
mancais -para brocas, motores elétricos,
2111C0
Combustiveis, gás, querosene, óleos lumáquinas -operatrizes. máquinas miauNOSSA SENHORA
'brificantes, óleos para iluminação e
Termo n.° 577.805, de 5-2-63
radoras de barro e de coni.reto. máDO
AMURO
-para
geração .de força, graxas -para
Indústria de Calçados Yamato Ltda. quinas 'borracheiras e etexteis máquiI n d. Dr asil eizim
'lubrificação, :óleos combustíveis, álcool
São ,P-aulo
nas frigorificas, moinhões para cereais.
para .motores ale -ex-plosão, gasolina, car..,
máquinas para ;malharia. suadeiras, má- "TilaTO
vão mineral, vegetal -e de turfa, petró.,
quinas para movimento ;de terra má.
Classe -41
Ind. Brasil ei ra
lei,
fluido para amortecedores (fins lua
quinas de -rotular, martelos a vapor,' mèndoas, raruta, alpiste, aveia, -ami- brificantes).
-fluido para freio (fins lua
Classe .36
motores de combustão. interna. elétricos do, ameixas, azeites, .açãcar. ozeitonas,
brificantes), :graxa para veiculas
letas.
e
moe
a
gás,
'.motores
,
para
bicic
Calados -ara homens, -senhoras e
aveia, atum, amendoim, alhos, balas,
tocieletas. antiltiplicadorea-- molas para bombons, biscoitos, bdiadhas, batatas,
crianças
Termos na. 577.-813 e 577.814 de
máquinas, molas para válvulas, maca- bananada, 'bolos, 'bacalhau, banha, ta'
5-2-63
Termo ai. 377.806. de :5-2-63
cos hidráulicos, -magnetos de ignição, nela, chouriço, chocolate, caramelos,
indústria de Acessórios 'Oulmicrai
Oficina de Soldas Soladas° Ltda.
mandris, 'pedais de alavancas de -em- coalhada, camarão. carnes de baleia,
Missour1 Ltda,
-eSão Paulo
S-t) Pau:o
breagens, planeidtias de para iusos asem confeitos, cacau, (cereais, cebola, creme
lin e de :rodas, 'penha. quando parte de leite, creme de milho, condimentos,
SOLDATIIDO
7ZISSOURI
de máquinas, rolos para- estradas .e im- crustáceos, chá, cravo, café, cangica,
Ind. B--,92-ailei
Ind.. Drani.1 e I ra
pressão, pistões de motores, pinhões. dica, castanhas, ,cominho, cangiquinha,
Classe 41
Classe 5
prensas, Máquinas pular rizaloras. plaiconservas alimentícias, doces, dropa, b- Aço e carbono e a venadio. aço beaseSoldas
nas de .mesa. ,placa para 'tornos polias,
aladas,
-frutas,
frutas
-secas,
frutas
em
mer, aço bruta e 'corrugado, aço doce
redutores, rolamentos, silenciosos. •segcaldas, frutas cristalizadas e 'frutas com'''rermo .M9 '577.807. de 5-2-63
mentos de pistão. serras mecânicas, ser- putas, -féculas, 'ligo, 'fermento, farinhas, em chapas vergalhões, aço elétrico,
Indústria :Mecanica iLisitoe !Ltda.
aço de vergaIhões, oitavados aço extra
ras hidráulicas, serras de fita.. maquifava, 'farelo, fubá, gomas pára mascar.
• Sgo„Paulo
na , secadoras máquinas para _serra má- geléias, goiabada, :gorduras, grão de bi- doce Fundido, aço 'laminado, iço níquel,
aço polido, aço em chapas e em 45111ns,
quinas salgadeiras para manteiga, teaUSITOR
Ind. Brasileira
res, turbinas, tercedeiras. máquinas para co, glaces, glicose, baunilhas, extrato ligas de aço ligas do aluminlo. "amaltecidos e tapeçarias, má q uinas para para doces, extrato de tomate, ervilhas, gamas de 'metais. :meteu antifricção,, 'Classe 15
enxova, extrato de carne, flocos, essên- emanto, metal bn'ilt. bronze -em 'Jer.
indústria ,de tecidos, te-ouras rotativas.
Máquinas e suas partes airegranies para maquinas -para soldar, tornés mecânicos, cia para abalas, doces e alimentos, ,gelati- ferro chapas rre -zinco, Chapas estaFins industriais; máquinas de precisão,. tóraos de revólver, maquinas urdidei- nas, granulos, hei-Na-doce, iinguaa, lin- nhadas, chapas pretas, metais para chumáquinas 'ciperatrftes, -motorei e suas ras, sachos • de válvulas válvulas de -guiça, leite, lomat, leite condensado. Jet- maceiras. :chumbos ,ein bruto, 'em barras,
partes, peças para -automóveis não in" motores, vibraquins, veias 'de -ignição ta em pó, ,legumes, lentilhas, lagosta, em bastões e em lençol, sigas de chumtinidas em -outras tlaises Alavancas. para Motores, ventomnas. maquinas mel, marmeladas, mortadelas, manteiga, bo cobre em barra. "em chapas e em
alternadores, máquinas amassadeiras, ventiladoras e -ventiladores coma parte mostarda, mariaco. moluscos, molhos. ffilhas„ferro, espelho. ;tarro .estanho.
margarina, massas alimentícias, massas em JOIlut ou não, estanho em bilha :em
-máquinas ainraisadeiras „lie barro e conde máquinas '
_
.
— de toniate, melado, nós-moscada, óleos verguilhase em papel laminado, ligas
creto, máquinas de abrir chavetas. maTermo ai.° 577.808, de 5.2-63
comestíveis, ostras, -paios, pessegada. de estanho ferro a -carbono. ferro em
quinas afiadoras para ferramentas.- máGifalli e Cia. Ltda.
peixes. ;pescada, pickes, patês, pastilhas. barras, chapas em vergalhões e -em 16-quinas para arqueação de embalagens, .
São Paulo
; pós para pudins; -praltnés, pães, pimenta, lhas, terra lundido em bruto -e em cha,
anéis de esferas para rolamentos, anéis
presuntos, polvilho, .queijos, quisera de pas galvanizadas ou 'não, "ferro goza,
dos ;motores, autoluhrificadores, -anéis
, -milho, -rações :balanceadas, requeijão, ferro laminado, dgas de ferro, $erro
obturadores, aparelhos para .mistusa de
roscas, sagú, samames. semolina 'de -to- rnanganes ferro maleável. trilhas; de
conibustiveis de motores e explosP,o,
!' go, sopas enlatadas. :sucos -de trutas, g andras. -lisas :ou -não, metal para funanéis de se,gmentos, bielas. bombas de
salsichas, -sal, toucinho, tremoços, trigo. dição de tipos, latão, latão em fólhas,
.a rcomprimido, .bombas lubrificantes,
torta, torrões, torrarias, tâmaras, tapio- em chapas. ,em ;vergalhõei. liga. ,cle
•bortibas de circalaçião. _bombas :de comcas, 'vinagre e 'xarque . metais metais em barras, em chapas,
bustíveis para motores, bombas vara
hleca, .brwrinhos bombas de agua e gaem fõlhas e em magias, metais foriaaos,
lêrmo n:' 577.810,
metais -estampados. fiquei, solda cosolina para automóveis, blocos de mo'Classe -IS
Fraccaroli & Cia. 'Ltda.
mum, triolibdeno, tungstiaio. zinco, zintores, bombas hidráulicas, bombas cen,II
São Paulo
co corrugado 'liso, em chapas em
trifugas, rotativas, de .deslocamento a e -Para distinguir artigos de toucador
fólhas e ligas de zinco
a pistão, blocos centrefugaderres, -indus- .uerfumarias em geral: .Alnuscar. áçaa
de
beleza.
água
fadai.
'agua
'de
lavanda'
Classe 6
triais para liquidas e pós, aleanatadeiMotores elétricos, terminal, •trazeiro
ras, beanagenCadores, :máquinas bruni- água de colónia, arminhas. água àt
motor de partida, terminal âneora do
doras, caldeiras. compressores, cilindros.- quina. âgua de rosas, agua de aliaraaias. amiânia perfumada, liquida, em pó.
eixo do bendix, ;zunamos elétricos, colecâmbios, cabeçotes -maquiinas adapta- em pedras. para banho, brilhantinas
tores de .arranco, aros, carburadores,
-das =a construção e conservaetio de bandolinas. batons. cosméticos para e
correntes -de distribuição. coroas, ;carestrada, máquinas -de costura, máquinas caibék, pestanas, cilios e bigodes,
buradores, caixas de _câmbio, engrenacentilluaaa, maquinas para clarear, -chs- crayons, .cremes para a pele. carnana
gens, enibreagem, juntas -universais,
rificar„ . ;refinar, misturar e purificar. Cheiros em pastilhas, em -ta'metts, era
partidas, pistões, freios, caixa de muunidos e pés maquilas (compressoras. lentilhas, em troeiscos e . esia piluiaa
dança, caixa de 'movimento 'central, comáquinas classiSitado.-as, --máquinas ca- cremes para barbear, cremes dental,
lares de esferas para direção e movitadoras, máquinas de centrar, máquinas depilatórios, desodorantes, disso:ventes.
mento central, engrenagem para morara cortar, corkuradares, muar de em- eraèneiaa. 'extratos estalos de perfumes
vimento central, inhões livres dentadas
!reagem. ,carter Se motor, cubos de creme para limpeza da pele, -e para base
para cabos, rolamentos, carburadores,
placas de :embreagem, caixas .de Jubila 1 de pó 'de (arroz, asmaltes para linhas.
pinhões, macacos, alavanca para suslicaç!lo, diferencial, .distribuidores
.r.sccivas para dentes, --cabelo. -roupas.
pender veiculas, gatilho de partida de
gasolina, dispositivos (de arrannue. mito .t ílios e unhas 'fixadores para ,o ,calario.'
funcionamento de engrenagem de veloquinas , descrapalhadoras, máquinas de- 'pestana, cilios e 'bigodes iavehrs tiara
cidade do veiculo. engrenagem para
Cluses: t. 42. 413. 41. 49, e IS '
bandaras, desareiradreas„ espumadei- a -cabelo. .glicer,na perfumada paro usa
eixo e manivelas, Blimentador para carImigrá
raa, embreagens, engraxadores, tentei- te toncadoe, grampos para a cabelo.
Têrrao ' n.9 577.803, de 5-2-6.3
tOrganação iLusalfa Representações
Ltda.
São Paulo
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Quextatfeira IS
buradores. anéis de. pistão,. anéis de es.feras, para rolamentos. anéis da. óleos,
anéis, auto lubrificadores, agulhas de
regulagem da carburador, bucha; burrinhos e insulladores do ar, bombas lu.:
brificadores, bombas de articulação de:
combustível. para motores,, blocos de
motores, bielas, balancins, cabeçote; cilindros, comutadores, culatra de cilindro do motor, caixas de lubrificação,
compressores, condensadores, cremalheiras, cruzetas, ciispsiotvo de arranque.
dínamos,, dispositivi para. igniçao elétrica para. motores, engrenagens, engrenagens de cremalheiras, eixos, embolos, fusos, geradores, labrificadores
centrifugos,, motores, motores de combustão, mancais,, mancais de roletas;
macados de rosca, magnetos para motores, mecanismo anpuIsionador d e. diferencial, pistão, pinhões, redutores, rodas, dentadas, segmentos do pistão, *aparadores de graxa, transformadores.
virabrequins,. separadores,. velas da
Ignição,, volantes, freiOS, hidrãulicos e
freios de ar para veículos, carburadores, anéis de segmento, bombas. ¡Nara
óleos, cruzetas, cambio, cárter de embreagem, cárter do motor, comutadores,
culatra do cilindro do motor, caixa
de lubrificação.
Termos ns. 577.815 a 577.819, de
5-2-63
Laboratório Rabelo Ltda..
Paraíba.

IP bi 113 IL O
•

Isdustrla eraslialre

Classe 3
Artigos dal classe
Classe 1
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Classe Z
Artigos da classe
Classe 48
Artigos da classe
Tenno n.° 577.820, de 5-2-1963
Laboratório Rabelo Ltda
Paraíba

s.

Termo n.° 577.822, de . 5-2-1963
Laboratório Rabelo Etda.
'Mann

Teermo n.° 577.831, de 5-24963Curtidora "Bandeirantes" Ltda..
São Paulo,

S.

tftgouttévio12413Ing
Classes: 1, Z 3 48
Titulo de Estabelecimento
Te.srino a.° 577.823; de 5-2-1963
Mbnoel Alves da Rocha
Minas Gerais

Termo a.' 577.832, de 5-2-1963
Mega — Engenharia, Indústria e
C,Omércio Ltda.
São Paula

Cnct• zrasiletra

R

Classe 42
Artigos da classe
Tkmo n.° 577.826, de 5-2-1963
Representações e Conta Própria
Dãvila, Ltda.
São Paulo

Classe 6
Máquinas industriais
Termo m° 577.833 de 5-2-1963
Asa" Comercial de Máquinas S.A.
São Paulo

SZA.
Ltd, Drasilelra

oprecen
Indústria nr astieira
Classe 3,
'Produto farmacêutico indicado. no tratamento da. hipertensão arterial
Termo n.° 577.841. de 5-2-1963
Calçados Mariel Ltda.
São Paulo

CALCADOS,
MAR TEC'
LTrD A.

Classe 17
Máquinas de calcular e escrever

O AVI CA,

Termo n.° 577.834: de . 5-2-1961
Grão G Cia. Ltda.
São Paulo

Classe 50 Talões de cheques psicotécnicos, apólices, ações debêntures, recibos, faturas,
duplicatas, letras de cambio, notas promissórias, cartões de visitas, e . comerciais, memorandos, papéis de carta e de
ofício, envelopes e demais documentos
.
adotados pelos requerentes

O PEDREIRA
Ind. Brasiletru
• Classe 32
Um jornal
Termo a.° 577.835, de 5-2-1963
Bar Lanches Orense Ltda.
São Paulb

Termo n.° 577.827, de 5-2-1963
Tdans-Val Transistores e Válvulas
Limitada
São Paulo.

ORENSE

Ind. Brasileira
Classe 41'
Sanduíches e refeições ligeiras

TRANS-VAL
IND. BRASILEIRA

Urna° a.° 577.836, de 5-2-1963
Alvado Calvani
São, Paul:

Classe 8
Artigos da classe

/na. Brasileira

Termo n.° 57T.828, cIa 5-24963
Restaurante ''Recanto Anhangnera"
Eimitada.
São Paulo

RECANTO
ANNAN=
' Ind., Brasileira

Termo 11.9. 577.82%. de 5-2-1963
indústria e Comércio de. Calçados"Suzan" Ltda.
São Paulo

'Ao dEsTrao
us nus
Inch BrasileiraClasse 36
Meias para homens, senhoras e
crianças

lucilo/1

Classe 7
Acessórios e peças para máquinas
agrícolas e tratores
Termo n.° 577.837, _de 5:.2-1961
Esper S.A.
Distribuidora de
- 'elculos, S-.A.
São Paulo
E SPER
Ind.. Brasileira,
Classe 21'
Automóveis, caminhões e ónibus
Termo a.° 577.838, de 5-2-1963
board G Cia. S.A. Comércio •
Indústria,
São

CLIMAX-ALIANÇA.
• PARA O SUCESSO
Classe 8
Frase de Propaganda

Indústria Brasireii¥
Classe 28Artigos da classe

Nome Comercial
Termo a.° 577.842, de 5-241¥3
Calçados Madiel Ltda..
São Paulo

M. A RITEL
Industrie Brasileira'
Classe 36
Calçados para senhoras ,homens fr
crianças
Termo a.° 577.843, de 5-2-1963,
Miguel Jimenez 8 Ci. Ltda.
São Paula-

'M Iáu&L

Classe 3•
Produto farmacêutico indicado ao
tratamento da aeumatismos

'Jtm,EáEz.;
LTDA.

ik

Nome Comercial
Termo n.' 577.844, cie 5-2-1963
Comnanhia "Lunecol" — Administração e Comércio
São Paulo

"LUNECOr
Classe 33 .
Administração de bens

?4,

Termo n. 577.839, d e5-2-1963
Laboran — Franco Velez Indústrias
Química, e Farmacêutica S.AGuanabada
Termo. n.° 577.820, de 5.24961 Indústria a Comdreica de
"Plastil"
Plásticos, Ltda.
São . Paulo

Classes: 1 2, 3 48
Insígnia

Terme a.M- 577.840; de 5-2-1963
Laboraa
Muna> Vele Indústrias
Quitnica e Farmacêutica S.A.
Guanabara

Classe 35
Peais e couro; pdeparados ou são

LN.B?.'ini'efrtif

Classe 41
Artigos da classe

Làboratárto Rabêla
Nome Comercial

Termo. n.° 577.821,, de 544963
Laboratório Rabelo Ltda.
Paraíba

Maio de 1961 1647

Termo a.° 577.845; de 5-2-1963
Ninei, Drinks e Sorvetes Ltda.
São Paulo

NINO -RIM

[industria. Brasileira
Claue 42
Artigos da classe
11•nn••,

Térmos ns. 577.846 e 577.847, de
5-2-1963
Indústria de Móveis Estofados e
Colchões de Mola Ben-Star
Ui:catada
Sio Paulo
,

AL A.C10 DO

BER-STAR
Induatria Brasileira:,
Classe 8
Para diatinguir: Artigos e aparelhos elétricos e eletrónicos para autor:raivem
e. artigos para instalações, elétricas e
aspiradores de. pó.. aquecedores abai}oura, alto-falantes, antenas, acumulado-
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laes, amplificadores, anemômetros, ampe- AOS, aparelhos de gás neon gravado. dato" d base asfáltico, produtos pare bruto, *moira CRI bastões, espeseantes
Nmetros, assadeiras elétricas adaptado. pinai impressorm fotográficas, iso- tornar impermeabilizantes as argamas- vegetai*, ~elite, esponjas. fibra. ma
Ias de microscópios, agulhas para fona- lante§ elétricos, instrumento' enate:nata sai de cimento e cal hidráulica, padregua bruto, para indüstria, gelo, gesso, goma
gratos, aquecedores de ambiente, apa- coe e didáticos. instrumentos tisicos,
sai alimenticias, mariscos, manteiga, para uso na indústria, gordura para
iclhos e instrumentos didáticos; insto> !adores de corrente, instrumentos de lho, produtos betuminosos impermeabili. uso as indústria, grafite, granito em
mentos de precisão; Instrumentos cien- calcular, instrumititoe náuticos, instru- :antes, líquidos ou sob outra& formas bruto.. guaraná em bruto, guta-percha
tíficos; acendedores, acendedores elé- mentos para medida e contrôle para para revestimentos e outros usos nas
uso na indüstria, }servas em bruto.
talcos, acumuladores elétricos, apitos, mecânicos, intermediário para franes, construções, persianas, placas para tal- para
luta
em bruto, lãs em bruto, tes de
ótica; instalações elétricas e artigos elé. lâmpadas, lunetas liquidifiradorea,
vimentaçáo, peças ornamentais de cilinho bruto ou parcialmente pretalcos e eletrônicos em geral: aparelhos
lamarões, lustres, lentes, aparelhos mento ou gesso para tetos e paredes, escória,
4ticas formando diversos aparelhos de 'ominosos. aparelhos de luz fluorescente papel para forrar casas, massas anti- parado, madeirsa em bruto, malte parhidráulicas; conjuntos de peças óticas iimpaeores de para-brisas, ranternar saldos para uso nas construções, par.. cialmente preparado. marfim em bruto,
aparelhos e acessórios de . rádios; na- partáteis e lantana , de mão, luzes tra quetes, portas, portões, pisos, soleiras minérios em bruto, oleina, óleos em:nrelhos de contrarie e medida. aparelhos zei-as para veiados, a,iCroseéry i ns.
para portas. tijolos, tubos de concreto elas, óleo' de linhaça em bruto, ossos
4e expurgo de contrôle e medida, apare. o-Centro. cnanõmetros. ~lóculos, mos. telhas, tacos, tubos de conctto, tubos de em bruto ou parcialmente trabalhados,
lhos de expurgo utilizado na limpeza e tradores de rádio, microfones, medido- venttilação, tanques: tanques de ci.- paina em bruto ou parcialmente prepadesinfecçâo de sentinas,' mictórios e res de rascas, medidares de intervalos, mento. vi gas, vigamentos, vitrôs, vene- rada, parafina, pedras calcáreas em bruto, pedras preciosas em bruto, penas
Outros ocais. aparehos de , igações para aparelhos para medição, miras de qual.
zianas
em bruto, penugem, polpa de madeira,
ligações para banheiros, aparelhos de quer graduação, massaricos, normógraresíduos vegetais resinas, sebo para
ar refrigerado, aparehos de ar condi. los, níveis de ferro. níveis d'água para
Tedmos na. 577.848 à 577.854, de
fins industriai*, seda natural ou artifi'clonado, aparehos de ata tensão. apare- caldeiras. óculos, instrumentos- óticos de
5-2-1963
cial em bruto, sementes para uns induahos automáticos para descarga de água, observação e medida, aparelhos de on'relata Termotécnica S.A.
aparehos de amole, aparehos de aque- dulação permanente, objeltva para amciais
São Paulo
cimento central, aparelhos de ' aproxi- pliadores. misturadores para banheiros.
Termo
n.°
577.856-A,
de 5-2-1963
mação, aparelhos para arqueação de painéis de carros, para-raios, pluga, paSociedade Comercial União S.A.
volumes, balanças. batedeiras, batedat. nelas elétricas panelas de pressão, pis.
São Paulo
ras para refrescos. batedeiras para
tolas de pintura. pick-ups. pilhas secas
Industria Brasileira
quidos e massas, binóculos, bules elétra elétricas, prumos, pantógrafos, paratne
aos, businas, baterias, baterias elétrisas troa pantôtnetros. pirennetros, marca.
barômetros.' bússolas, bobinas, benja- mentos de precisão, periscópios, projeClasse 1
mins, balcões frigoríficos. aparelhos tores cinematográficos, pince-nez, a paArtigos da classe
para bordar, aparelhos para banho. de relhos de refrigeração, refrigeradores.
Classe 5
ar quente, chuveiros eétricos, coquete. réguas de aço, rádios, refletores, reatoArtigos da classe
eiras, campainhas eétricas, chaves eié res. relays, receptores, regaaores autoClasse 5
tricas, chaves automáticas, chaves para máticos, relógios, relógios de ponto e
Artigos da classe
antenas, e fios terra, bobinas para de vigia, redutores, resistências elétricas
Classe 6
rádio e televisores, chaves de alavancas registros para água, registros para caArtigos da classe
'chaves de tomadas, comutadores ca fe- nais ecomportas, receptores de sons.
Classe 8
LtufSE. Ot çat-IP0.
teiras elétricas, compassos, câmaras ha. reatores. para luz fluorescente, reostatos
Artigos da classe
ESPOR T E S
gorificas, caixas de descarga oara va- registros para -vapor, registros paa bidê,
•
Classe
33
iam sanitários, aparelhos para color para banheiros, aparelhos bebedouros,
Artigos
da
classe
'pães, cafeteiras automáticas, cintaras para lavatórios e para pias, secadores
Ais0 BERNARDO DO CAMPO
Classe 47
fotográ ficas e cinematográficas. chassis, para cabelos. potenciõmetros sorveteiESIADO OE SÃO PAULO
Artigos
da
classe
'condensadores, castiçais, conieusadores ras, sincronizadores, sextantes. selecioClasse 33
para vapor, colimadores, aparellios cor- nadores, sifões, sereias de alarme. apaTermo nal 577.855, de 5-2-196 3
Título
tadores de frios, cabos e conclatores ele- relhos para soldar, soquetes, sinaleiros.
Sociedade Comercial Unia oS.A.
bicos, contadores de rotação. cama, reguladores automáticos ou não, apareTêrmo a.° 577.857, de 5-2-1963
São Paula
para revelação de papéis rnoltagsaiicos, lhos de televisão. teleuplas. telêmetros,
Sociedade Comercial União S . A.
câmaras ampliadoras. com pressotes má tomadas, telescópios, teodolitos tecniSão Paulo
(ganas cinematográficas. Instrumentos grafos, termômetros, tomadas de corde calcular, chicotes para autnniSVCi2. rentes, aparelhos de telégrafo sena fio,
cronômetros. carrilhões a parelho, de tansfortnadores, trenas, torradoes de
Copiar, fotografias, aparelhos cs ilbrado- cereais., torneiras de compressão. :or.
tal. aparelhes cinematográficos. apare- miras de alta pressão. torneiras com
lhos de contrôle cinemeográacas, tpa. dispositivos para aquecsmento de água
rehos de contrôle de sons, aparelhos fle telefones. -telescópios. transmissores. tuComunicação interna, discos gsa aados. ca-'discos automáticos ou não, tubos
diais, diafragmas para fotografias, des concluam terminais para baterias, -vol.
pertadores, enceradeiras, expretnedores imetros, ventiladores, válvulas, c bem
elétricos, estufas, estereilizadores, esqua. como aparelhos e equipamentos usados
dros de aço, esquadros de agrimensor, em automóveis, caminhões, aviões, moI
C.1.Uat 0E
tocicletas. barcos e navios
extintores de incêndios, aparelhos para
a.41.
ESPORTES E aauTICA
expremer frutas ,c legumes, aparelhos
Classe 40
Classes.: 6, 7, 15, 16 e 33
estereoscópios. escalas, indicadores de
Artigos da classe
SÃO PAULO -CAPITAL
Sinal de Propaganda
maré, eletratmetros de quadrantes, esTermo n.° 577.848, de 5-2-1963
pectroscópios, aparelhos de contrôle e
Termo a.' 577.856, de 5-2-1963
Taipa Construtora Ltda.
• Classe 33
medida, exaustores, estojos para filtros
Oleak Indústria e Comércio S.A.
São Paulo
Titulo
com torneiras, aparelhos eletrônicos em
São Paulo
geral, equipamentos eletrônicos e rádio.
termos as, 577.858 a 577.861, de
técnicos, fogões, fornos -e fogareiros elé5-2-1963
tricos, faróis, faroletes, fios para eleSociedade Comercial União S.A.
tricidade, fios Urra, aparelhos fotográSão Paula
Indus tria Brasileirb
ficos, ferros elétricos de engomar e passos, ferros comuns a carvão, ferroa eléClasse 16
tricos para soder, fervedores. fusíveis,
SCULTADA"
T
bitASN,Etar
filmes' revelados, fôrmas eléticas, filtos Para distinguir: Material para construClasse 6
óleos para motores, aparelhos de ção e decoração; argamassas, acgila,
•
Para distinguir: Máquinas para inda
qüencia modulada, máquinas fotográ- areia, azulejos, batentes, balaustres blo.,
trias têxteis em geral: máquinas e suas
ficas, filmes rigido,s, fonógrafo:, fitas coa de cimento, blocos para pavimenta..
partes integrantes para fins industriais:
métricas, instrumentos físicos. focaliza- ção, calhas, cimento, cal, crê, chapas
4
máquinas de pressão; motores e suas
dores para câmaras fotográfica", gela- Isolantes, caibres, caixilho., colunas, Algodáo bruto,Ciam
preparado,
armai,
argideiras, farrafas térmica,. geradores au- chapa,' para coberturas caixas dágua, la, asbestos, asSalto em bruto, azeviche, partes; acessórios para automóveis: alavancas, alternadores. alirnentador para
tomáticos, geradores estáticos e eletró- caixas de descarga para lixos, edificanicos de alta fregilúncia, que funcionam ções premoldadas, estuque, emulsão de betume em bruto ou parclahnente trba- carburador, anéis de pistão, anéis de
com válvulas- para agueeknonto por base asfáltico, estacas, esquadrias, for- tilado, borracha bruta para uso na in- óleo, anéis para facilitar o arranque
&elétrico e indução, fites magnéticas. ros, frisos, gesso, grades. janelas, estru.. dústria, recuperada ou refugos, breu, dos motores, anéis obturadores, anéis
aparelhos para gás engarrafado e apa- turas metálicas para construaões, la- cabelos em bruto, cana de açúcar ou de semento, auto-lubrificadores, atletas.
relhos de,,, inversão, heliográfos, hidra melas de metei, ladrilhos, lambris, luvas da índia, cachaça, cascas cie vegetais aparelhos para mistura de combustíveis
metros, holofotes para automóveis, iss- de junção, lagos, lageotas, amaciai isca. em bruto ou parcialmente preparada, de motores a explosão, máquinas amasterruptetres, isoladores, impressor" apa- leme contra frio e calor, manilhas, mas,. caras. para fina industriais, cochina, sadeiras. máquinas =assadeiras de
para revestimentos de paredes, mata corantes não minerais, para indústria, creto e barro, máquinas de abrir chave..
relhOs de intercomunicação, indicadores
et alveje, irmos permanentes pua rie &iras para, construção, mosaico., pro. cortiça em bruto, crina. diatetatte em tas, máquinas afiadoras para ferramena
C21
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Igie de corta, máquina para arqueação operatrizes, máquinas para olaria, má- pustadoreat receptáculos; saleiros, aarvi. 1 'Mimos as. 5f7,867 e 57.868, de I,
ços de chi; taças ara café, travessas, 1
5.243
batedeiras, bielas, braço., burrinhoe, blo. polir, receptáculos, rolos, toletes, res- terrinas; urinóis; vasilhas, vasos, vossos Indústria e Comércio Magnebock Ltda,,
São Paulo
coa de motores, bronzinas, blocos, bar- salto*, repulsionadores de rolamentos -e
sanitários: xicaras
ias, ombas de ar comprierado„ bombas rolos-rolamentos, aparelhos redutores de
Classe 16
de circulaçao, bombas de combustível consumo de gasolina, retentores de gra- Para distinguir: Materiais ara Constru
MAGNEBOCK
para motores, bombas de óleo, bombas xa, de óleo e de cilindro, sedutores Si.. ções e decorações: Argamassas, argila,'
Braeilelra
Indiaotria
de água e gazolina para automóveis. lenciosos, máquinas de rosquear. má. areia, azulejos, batentes, balaustres, blobombas, bombas hidráulicas, bombas quinas rotativas para usinar ferro, aço e cos de cimento, blocos -para pavimentaClasse 1 —
centrifugas, rotativas de deslocamento e bronze, máquinas para rotu:ar regula- ção calhas, cimento, cal, cre, chapas Substâncias químicas usadas em geral
dores,
serras
mçcanicas,
salgadeiras
a pistão, bombas elétricas, bombas para
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
líquidos, para pressão hidráulicas e para para manteiga, Segmentos de pistões. chapas para coberturas, caixas d'água, nas indústrias: Acetato de chumbo acecompressores, boi-abas elétricas para engrenagens e parafusos som-fim, silen- caixas de descarga para lixos, edifica- tato de cobre, acetato de ardamo, acepneumáticos. máquinas brunidoras, má- ciosos, satélites silenciosos, separadores ções premoIdaclas, estuque, emulsão de tato de potássio, acetato de sódio, acequinas para bordar, máquinas betonei- de graxa, óleos e cilindros, máquinas base asfaitico, estacas, esquadrias, for- tato de zinco, ácido arsênico, ácido fosras, cruzetas, cilindros, cambieis, cabe- secadoras, máquinas para serra, teares, ros, frisos. .gêsso, grades, janelas, estru- fórico, ácido picrico, cldo bórico, ácido •
çotes, camisas, caries de embreagem, turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativas. turas metálicas para construções, lama- °xaile°, ácido muriatico, acido linde°,
carter de motor, comutadores, cubos de tesouras niecánicas; tOrnos revolver, tor- las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas ácido acético, ácido fênico, ácido sulfúrico, ácido crõrnico, ácido tánico,
placas, de embreagem, culatra de cilin- nos, tipias, tranchas, tirantss transpor..
dros do motor, caixas de lubrificação, tadores automáticos para alta e baixa de junção, lages, lageotas, material iso- ácido cítrico, ácido salicilico, ácido
carburadores, cabeçotes de cilindro, pressão, tuchos de válvulas, máquinas lantes çontra frio e calor, manilhas, mas- benzóloo, acetanilida,• actol, água oxicoroas, carteias, cadeias, cortantes para tecidos de tapeçarias, máquinas sas para revestimentos de paredes, ma- genada. albaglina, albuminato de ferro,
-para entalhar canos, máquinas de cos- trituradoras, máquinas térmicas, máqui- deiras para construções mosaicos, pro- argonina, argirolarsoniato de ferro, artura, máquinas adaptadas na construção nas de trançar, máquinas urdideiras, dutos de base asfaltico, produtos para seniato de potássio, arseniato de sódio,
e conservação de estradas, corte de válvulas para motores, válvulas para tornar bnpermeabilizantes as argamas- antirnimeo metálico, aloina, anaoniaco,
madeira e correOs, máquinas para 'cortar descargas, válvulas de aspiração, velas, sas (I ecimento e cal, hidraulica, pedre- &renal. aristol, acetanilida, acetato de
e moer carne e legumes, ,,máquinas das., velas de ignição para motores, virabre- gulho, produtos betuminosos, imermea- chumbo, bálsamo do Peri:, bi-cloretos
bilizantes, líquidos ou sob outras formas de mercúrio. bi-cloretos, bi-iodureto de
quins, ventoinhas, máquinas vensificadoras. maquinas de centrar. .mápara revestimentos e outros usos nas mercúrio. -bi-fos'eto de cálcio, bl-carbo.
tiladoras
quinas para cortar, máquinas compresconstruções, persianas, placas para pasoras, carretéis, máquinas cravadeiras.
Classe 7 1 vimentação, peças ornamentas de cimen- nato de sódio, borricina, porato de
carneiros hidráulicos, máquinas para Máquinas e utens.lios para serem usasódio, benzolnaltol, benzoato de merfabricar cigarros, máquinas para tirar dos exclusivamente na agricultura e to ou gesso para tectos e paredes, papel cúrio, bismutos em bicabornato de pocortiça, distribuidores de gasolina, dis- horticultura a saber: arados abridores para „forrar casas, massas anti-ruldos tássio. breu F. F., calcina, cal virpositivos de arranque, diferencial, dispo- de sulcos, adubadelras, ancinhos mecá- para uso nas construções, parqueies géni-,- carbonato de cobre, .carboanto de
sitivos de ignição elétrica para motores, nicos e ernpilhadores . combinados portas, portões, pisos, soleiras para por- cálcio, carbonato de magnésio, carbodínamos, dragas, desnatadeiras para arrancadores mecânicos para agricultu- tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tade magnésio, carbonato de sódio,
manteiga, discos, desfibraclores de cana ra. batedeiras para cereais. bombas cos,. tubos de ventilação. tanques de ci- nato
carvão vegetal em pó, carvão ativo,
mento, vigas, vigamentos, vitrós
e forragem. máquinas desempalhadoras,
caseináto de sódio, 'carvão animal, cia.,
máquinas debulhadoras, descascadoras. para adubar, celfadeiras, carpideiras
nureto°de mercúrio. citrato de calcina,
Termo. n.9 577.862, de 5-2-63
máquinas distribuidoras de concreto e ceifados para a ffoz. charruas para ageRegina Filmes Lia a.
citrato de ferro. citrato de prato, cibarro, espuladeiras, . eixos de direção, cidutura, cultivadores, debulhadores,
São Paulo
trato de potássio, cloreto de amônio,
eixo de transinissáo, embreagens, en- destocadores, desentegradores, esmagacloreto ale cal, clroeto de cálcio, clograxadores, centrífugos para forjas. eu- dores para a agricultura, escarriticado• RROINA
reto de magnésio, cloreto de sódio,
ganhos de cana, expremedeiras para res. enchovadeiras. facas para máquicloreto de potásSio, colargol, colódio
manteiga, engrenagens para eixos de nas agrícolas. ferradeiras. gadanhes,'
Classe 8
elástico, cremos tártaro, cuprol, citrato
manivelas, engrenagens de pura f usos, garras para arado, grades de discos
de ferro e quinina,. citrato de ferro versem-fina engrenagens de distribuição. ou dentes, máquinas batedeiras oara
Filmes revelados
de, carbonato de bário, cloreto de báengrenagens multiplicadores. elevadores, agrixailtura, máquinas insetifugas, máTê11110 n.5 577.863, de 5-2-63
rio, carbonato de amônio, cloreto da
hidráulicos, escadas rolantes, esmeris, quinsa vaporizadoras, máquinas de
espumas, máquinas encanatórias, máqui- mungir, máquinas niveladoras ch. terra.
Atelier Artístico "Lignus" Ltda.
zinco, cloreto de caldo, carbonato de
São Paulo
nas ensacadoras, elevadoras máquinas máquinas perkiradoras para a agriculpotássio, carbonato de manganês, dita,
de esculpir, máquinas para estaleiros, tura. máquinas de plantar, motocharretina, diatermina, desmaio], enxofre
máquinas de estampar, máquinas de es- ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
em p6. estearato de •zinco, estearato de
ATELIER ARTISTICO
ticar, máquinas para escavaçÁo de terra, roçar, de semear. para sulfatar. de
magnésio, estearei° de alumínio, enxomáquinas para extração de óleo, filtro, tosquie, de triturar, de esfarelar terra
",LIONUS" LTDA.
fre dourado de, antimônio, essências de
filtros para óleos, foles de forjas, má- para irrigação, para matar formigas e
gemcnol, esséricla de eucalipto, tonoSa. quinas para furar e centrar, fornos para outros Insetos, para borrifar e pulveri
hl," formo!, fosfato de ferro, fosfato de
Nome Comercial
tratamentos tértulcos. mácitanas de fa- -zar desinfetantes, para adubar, oara
tricálcici, fosfato de potássio, fosfato de
bricar papel, máquinas para o fabrico agitar e espalhar palha. para colher
sódio, fos 4ato de amóneo, glicerina, gliTermo n.° 577.869, de 5-2-63
de fumo, máquinas para fabricar gêlo, algodão. para colher cereais, máquinas
cerofosfato de rnagnés, glicerofosfato de
máquinas para fabricar telas de arame, amassadoras para fins agrícolas. de Instituto de Optica "Ca-apuem" Ltda. sódio, hei-mita hemoglobina em pó,
São
Paulo
guilhotinas, mandastes, geradores para cortar árvores, para espalhar, para ca•
iodo metálico, iodureto de chumbo,
corrente continua e alternada gerado. pinar, máquinas combinadas para seiodarei° de arsénico iodureto de prata,
res de eletricidade, gazedicadores de mear e culturar, de desbanar, para en.
FILENS
iodureto de enxofre, ichitalbina, ichitioliquidos combusiiveis, guinchos, guarni- adua máquinas e moinhos para forra
fórmio, jcbitiol, iodarei° de potássio,
ções, máquinas de impressão, máquinas gens, máquinas toscadoras, ordenadolactofosfato de cálcio. lecitina, lactato
insufladoras, juntas universais para con- res mecáriicos. raladores mecânicos. roClasse 8
de cálcio, inagnésia hidratada, mentol,
dutos de água de motores e- máquinas. los compressores para a agricultura,
Lentes de contato para uso óptico
mercúrio
vivo, nitrato de chumbo, nilaminadoras a frio e a queria, para aço
semeadeiras. segadeiras,
trato de sódio óxido de ferro, óxido de
e outros metais, lançadeira:, lubrifica_ sachadeiras
Têm° n.9 577.865. de 5-2-63
socadores de terra, tosadores de gra- Indústria
de Móveis Vitória S. A. magnésio, óxido de zinco, oxiodurato
dorescentrífugos, máquinas lemadoras, ma, tratores agrícolas, válvulas para
e bismuto. oxidoanureto de mercúrio,
áquinas de lavar pratos
São Paulo
ro epas.
máquinas agrícolas
pirosfofato de sódio, pedra úme, permáquinas lixadoras, maca,: is mansais.
Classe 15
cloreto de ferro, perborato de sódio,
MÓVEIS
DE
reSTRIA
motores elétricos, mineração meacieiras, Para distinguir' Artefatos de ceránlica.
peroxido de magnésio, peroxido de zinaanaelos mecânicos, mobilias para ceVITORIA 3/A1
co, prota-iodureto de mercúrio, protalreais. mcarocas, motores de combustão orcelana, faiança. louça vidrada ara uso
de
col. proroxalato de ferro, sulfato de
interna, motores diesel, macacos pa.a caseiro, aparelhos de ch:.. de café,
de bebiemanas, sulfat ode cobre, sulfato de
arocas, macacos de roscas, de parafusos jantar, serviços de refrescos e
Nome Comercial
ferro seco, sulfato de magnésio puro
a hidráulicos, mancais de roletas molas, das .a saber: abajures de lampião, açuem pó, sulfato de sódio, sul cai° de zinraignetos para motores.. moias ignição, careiros, apanha-moscas: bacias de laTermo s.° 577.86. de 5-2-62
co, sulfato de sódio, sulfato de manmecanismo impulsionador da diterencia., trina, bandeias, banheiras, biscoiteiras,
Compahlaa Comercial o Industrial
ganês, sulfato de potássio, sulfato de
multiplicadores,' máquinas missuradoras bidês bilhas, botelaa, botijas, bules; caKatra"
barium, sulfato de antimôneo, sulfato de
feteiras, canecas, castiçais, chavenas,
de barro e concreto, máquinas para ma- centros de mesa, compoteiras, cubes;
ferro sulfato de potássio, salicilato 'de
lharia. máquinas para moviniento de descansos de porcelana; escarradelras,
COMPANHIA COMERCIAL
magnésio, salicilato de sódio, salicilato
terra, máquinas para moldagem pinliõe,
E INMSTRIAL "KATRA"
de mercúrio, salipirina, tanalbina tade motor, politrizes, prensas punções, espremedores: filtros, funis. garras.
nino, tártaro de ferro e potássio, tárplainas de mesa, plainas, ilmadaras, globos, jardineiras. jarros, jarrões; lave.
taro de potássio e sódio, tanigénio, ,te.
piadas para tornos pontes mantes, o'.. dedos, lavatórios, leiteiras; maçand
rebentina, veneza, teobromina, "Cima
São Paulo
nos, lirnadoras, pedais de alavanca de de porcelana, mantegueiras, molheiras,
cristal puro uretana, sabão neutro,
embreagens, planetárias de parafasos moringas: paliteiros, pedestais, pias, piNome Comercial
óleo sulfuricinado, amolantes— e sulfato
sem-fim e de rodas, polias, máquiras res, polvilhadores, porta-facas, potes,

J. embalagens, máquinas de aterrachar, quinas pulverizadoras, máquinas para

16a0 atartMteiral 15

DIÁRIO OFICIAL (Seção) UI)

Nraikr (..3 8983

de- sódio cristal.Sodas ..4usticaa' &russa plicatas„ amansa e demais documentos,
vernizes, thinaera.esmaltesa anilinas, tin- usadas ou: adotados. pela regserenta.
tas parai calçsdbs, e capotas de autoTermo n."'. 577.874: ala 5- 7- 63
móveis, fluidos poça freies, * emolientes
Turas' Kuavabara
para remoção de tintas aplicadas, 'água:
Classe.. 33
raz, álcool, alaraiade serantes. coranSair Paulà
tes mineraís para uso nas indústrias,
absorventes, benzina, lanolina; compo1.5.10BILTARTA MITE2
sições para impermeabilizar-- tecidos e
%ao, Paulo—Capital
couros
Classe t6
Titula
Artigos, da classe
Terna> na' 577.875a de 5-1-63Tema a.a 577.889, de 5-7-63
rernaade.% Cortese
Ia areia- de Bebidas= Mini fada-.
São. Paulo,
•
São, Paula
Pausa:dava.-

• TIC: COT ,
in,%letr/a Brasileira •

asae
Para distinguir; Cervejas, cognac, via
nhos, aguard'entes, licores, aperitivos,.
pernet whfsky, kumell verriroutla bran
dr rima. bitter; vinho; quinado.. vinha
esptnnant'e, sipértniar, gtir. puncfs, gene..
6ra, arria, flertar e suco da- frutas com
alkoof
11

Timos nsa 577.870„ de 5-2-63
Compaahia Comercial e Industrial,
"Kat:a"
São Paula
- A T R,
^

-

k.

'1.adtlatria Bra sileIrtr

...

Guio& len-ova:trios. orelhas de oarada• netos- a instalações sanitárias: artefatos
para aparelhagena .de: tração,. amorracaa de cera:mica, para uso' CdffeitV, adiamos e
dores, de choques., paracroques, ca.rnx g ira artísticos alguidares altraafarites,
(ananis atiaarttovela antaparala antj acza- assadaaras burlas bules, radas, bacias,
minhões. alavancas alavancas dr cama belndburos biscoiteiras bumbonieres,
bit; 'alavancas de Ireibs. breques, bat. andejaa, anileiras,. copos, consolos, cal..
ras; de freio,. braçadeiras de. mola, lia- clarões,.cântaros, cadialtoa, cofres,
barCos barros de-, tração', burras 'cubas coMprotatitas comedores para, aves,
de direção, cabos de veiculas carroce,. caçarolas,. canetas. centro, de mesa; das.
rias, chassis carcassas; coroas, capotas, .cansa-talheres, escarradairas fôrmas fil.engates para. veículos engrenagens, em- tros,graus globos jarras, jardineiras:.
breagem feires' de: molas; fintes; mo- licoreiros, laia/iras lavatórios manta.lha 'motociclos. mancais de veículos guelras. moringas. molharas. nichos pl.
pedais, para:amas, porta laterais; pi- rua pratos,. pilões, pratos para. ornatos,
nhões; porta-rodas parabrisas, para. pias, pinos, porta-joias, potes portachoques, pistões, rodas, reboques,. Lama toalhas porta-papas higiénicos
saladeiras, saleiros, serviços para
'bares de freios.. vararas de veículos
serviços para frios, chá e
bicicletas, motoclaactas„ retentores, aros refrescos.
.• 'para biciclatas,, traços para veiculas. Jantar ,. travessas', talhas, taças, tojelaS,
;crapas circulares para veiculas, amos vasilhames,. vasos sanitários. xícaras Classe 25.
• de veículos, deallgadeiras. fr.ontairas Paui distinguir::
de natal a.
(ta. ,
para veículos, •motocicia. manivelas. balata, bolas' pearAmores
.
enfeites de árvores
para-lamas,,
vazetas
de
atine°le
do.
..alaaal. .56
de- natal', carta, geográficas, cartões pos.
afogadoc e acelerados
Para distinguir:. Artigos, de- vestuírioa
— tais,. cartazes, displays; desenhos adis•doas,. desenhos decalca:mania para . te..
e roupas- feitas' em gerai:- Agasalhos
Térmcs n' 577.878, de 5-Z-63
aventais, alpercataa, anáguas. banas,
ciclos, estátuas; estatuetas estampas,
Ba re Café Caipira Ltda.
botas, botinas, blusões boinas, baba,
gravuras, frutas de vidro, figuras . de
ãa Paula
'doures bonés capacetes. cartolas, caraornatos, festões, fotografias, frutas de
puças; casacão coletes, capas chalra,
louças; figuras para enfeites, boles de
aniversários, batizados, casamentos e
cachecols- calcadas, chapéus,. cintos.
PRORROGAÇÃO
cintas combinações .corpinhosa calçai
I outras 'quaisquer comemoraçõea,. grava-'&042.0u
i rasa Imagens; letreiros, manequins, ma-.
de senhoras, e de crianças, calções,. calças:camisas, camisolas. camisetas. cueqteter, obras artainacas obras de pia,..
:tura, painéis e cartazes para decoraçaes
cas ceroulas, colarinhos. cueiros saias,
casacas, (-ararias dominais. echarpes;
f e para exposição, projetes, mostruários
abusa perneiras,. .quanoncis„ regalos,
ide mercadorias diversas e- para proparobe de chambre; roupão. sobretudos,
I ganda„ supertes artísticos para vitrines,
fantasias, . fardas para- mita:atese rola
estatuetas para adornos e- para fine
gania, fraldas galochas . aravatis, gorrtistices, taboletas
rus, jogos de ir:nade jaqiitatas: leques;
Térrno, naa 577.884, de 5-2-63'.
lusas ligas; lenços: mantas, meias
t~a
Tabajara Ftlme Ltda,
raias, mantas; mandrião. mantilhas; pa.
Guanabara
Classe 41
!cicia, palas, penhoar, pirlover. pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas; pu. Para, distinguir: Café cru, barrado,
Rei Zumbi dos Pahn3res
moída ou: em bebida
dans, slacks, taier. toucas, turbantes;
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
Termo n.9 577.879, de 5-2-63
iladiaterier Braadefe
sweaters, shorts. sungas, stolas„ sou- ' Hirta,
Nuhrich
Cia. Ltda. .
' ternos, uniformes e vestidos
Classe 32
•
Rio Grande do Sul
Peças teatrais e filmes dnematográiícos
Termo nal 577.876, de 5-2-63
Comércio de Materiais Para Construção
,PditT Apmect)
• IMR.4444400
atranct na' 577.885, de 5-2 - 63
Germana Ltda
•
Tabajara& Filmes Ltda.
São Paulo
Guarrabara
•

rititiiJ

Case
-. It
Para distinguira Coma marca !enfrita:
Substaracias: e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas
análises químicas. Substyncias e prepa-rações químicas antilacorrosivas e • anta.
oxidanss
Classe 2
Substâncias e. preparações quimilkas
asada& na agricultura, à mbarr adubos
adubos artificiais, para o solo,. álcalla
para. fins. agricoias, bactericidas, varas
para enxertos.. cianamide de cálcio
coma aduba 'parra a solo, defumada:reg,
desinfetantes, usados na agricultura e
na hocticultura„ escórias básicas para
GIRMANI
adubos. essência& para extermindr ana.
mais e plantas doninhas, extrato& de
quassia para. fiai horticolas. fertilizam
Classe' 16
Ée3 para o solo- formicida, guanos atava
tifugos,. massas para enxertos, pastilhas Para distinguir materiais para construpara, destruir insetos, preparações para ções e decorações: Argila. - areia, baIndústrua Bras detra
leou,gemr sçar.sPRA
preservar o, solo,. preparações. para ales- tentes, balaustres.. calhas, cimento. cal.
Classe
Classe 32
fruir insetos,. hervas e plantas dana- crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos
nhas, sais para fins agricolas sais para colunas, caibros, caixilhos, colunas. cha- Para distinguir: Tintas a 3Ieo enr gerai Peças teatrais e filmes cinematográficos
pas
paa
coberturas.
edificaaões
premolfins hortícolas,. substâncias quindcas
Térnas ma 577287, de 5..2-63
para destruir insetos, [servas e planr.as dadas, estuque, estacas, esquadrias, forTermo na' 577.880, de 52 - 63
gesso. frisos, grades. janelas, lameTabajara Filmes Ltda.
daninhas,. venenos, costra e vermaaa, ros,
Regina
Rimes
Ltda.
•
las de metal ladrilhos, lambris luvas de
Guanabara
venenos para insetos e visgos
Sao
Paulo
junção. laje, laieotas. madeiras para
contra lagartas
construções material contra ira e- calor, . REGINA FILMES LT
•
Classe- 46
raosalcos„ produtos de base asfáltico.
Antido, alvejantes, anil, água de lava- produtos.
para tornar impermeabilizantes
Nome Comercial
deira, água sanitásia, casa para assoa- as argamassas
de cimento e cal ladráu' lhos, detergentes, esponjas de. aço, fós- lica, pedregulho, placas para pavimenTérmo ma 577.881, de 5-2-63
foros. lixivoa, lixas, lã de aço, poma- ração. peças ornamentais de cimento ou
indústria Brasileirà.
Orval Comercial União S. A.
das para. calçados, palha de aço, pre- gesso para tetos e paredes, parquetes.
São
Paula
Classe 32
parados para polir e limpar madeiras, portas, partia-as, Pisos papel para' forrar
vidros., metais e objatos, panos para casas, soleiras para portas. tdolos. tubos
Peças teatrais'' e 'filmes canemaitagráficos
SOCIEDA rE
polir e para limpeza, panos de esmeril de concreto, telhas, tacos, athos de vett..
maio
s/4.
Termo na' 577.888, de 5-2-63
ma-teriat abrasiva empregado na. Iftntilaçaa, viasimentos, veneziaans e
rabajara Umes Ltda.. •
peza de metais e objetos, sabões em, •
• vitrais
Nome Comercial
Guanabara
geral, sabões eia pó, em. flocos saponk577.,;27,, de 5-2-63
geral, sabões em pó, apl. flocos, saponá- • Urra°
Térrnos
as.
577.882,
de
5-1-63
Atito Mecanica Tetuan Ltda.
caos,, velas. e veias a base de
Ganir.% - Zumba
Atelier Artistico "Lianas" Ltda.
São Paulo
estearina
,
Classe 5t}
ÀN
O Rei Zumbi
LIGNTI 5
rara' dIstinguir: O timbre da firma, a
Trvitistria
Braeileira
Inditris
Brasil
et
ra
ter usado ciar papeis de carta, papets de
indástria Brastleirra
elido, memora:aduris, faturas, avfsos, en17 zsr2i.•
C asse 15
velopes, cartões comerciais e de visitas.
, raras daalnatiir: Artefatos de porcelana.
Irpolices, ações, debentures cheques te- Freio (parte integaantr do veiculo). aliança, barro e terrarrta icrnas vidraClasse 32'
me de cambio, notas protafeeeritar; da- mecanismo pare acoplamento de vei- das para uso caseiro, adornos, fins ar- ; Peças teatrais e Flanes cinematográficos
,
~MELO

Gãrigo-Ztfitna,,

•

•

TETU

comera

DIÁRIO OFICIAL (Seção
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" 577..189, .de 5-2-.63
Têrmo
'Tábajara Limes Ltda.
•
Guanabara
.

vidros, metais e objetos, panos para
polir e para limpeza, panos de .esmeril
e material abrasivo anu:vagado na lirape,za de metais .e objetos, sabões em
sabões -em pó, em _flocos, Imponáceos

iirdttiaturiet ,Etraidleire

Têrtno ir.' 577.895, de 5-2-65
Lysandro de Campas Salles
São Paulo

Classe 32
Peças teatrais e :filmes cinematográficos

4KLENSILASSE'

Classe -46
Amido, álvejantes, anil, água de lavadeira, água Isanitásia, casa para assoalheis, ,detergentes, ,esponjas de aço, -fósforos. Incivoa, lixas, lã de -aço, pomadas para calçados, palha de aço, praparados para pedir .e limpar madeiras.,
'vidros, -metais -e objetos, -panos para.
polir e para limpeza, panos de esmeril}
indóalria Braaileira
-e material mbrasivo empregado na limpeza d metais e Objetos, :sabões em'
Classe .32
geral, 'sabões ern -pó, .ern flocos, saponáPeças teatrais te dilmes cinematográficos
caos, -velas e xdlas a base de
estearina
Termo .n.° 377.891, de 5-2-63
Taba ira filmes Ltda.
Termo' 11: 577.139:.', de 5.2.:63
.Guanabara
Jusfar -- Sociedade de Assistência 1Juri,
dica ao Comércio e Indústria
Ganga-Zumba TarmaceutiCa
,Srto Patilo

Ganga -Zumba
O Rei dós Palmares -

9

O Zumbi das Palmares

CGlasse 32
Peças !teatrais ,e 'filmes ,einematogratalos
la
'Sociedade -de .assistencia
jurídic-a ao comercie e -Cl
Cs tri a .f armac'eut ic os .

11111i.a.locrnnier

1

aarirka -

Classe 16
Artigos da classe
Classe 25
Artigos -da -classe
Classe 50
Artigos da classe

AI 4k 11 ARA;
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 34
Arti,gos da classe
Tèrmo n.° 577.909, de 5-2-1963
Vulcanizadora Triunfo Ltda.
Rio de Janeirs

ILVAMAD" ,ffloser/
V

Térmo n." 577.903, de 5-2-1963
Nelson ,de
_aMarques
Rio de Janeiro

O ESTADO
.11.USTR ADO

r..:.tasse 39
Titulo Ale Estabelecimento
Tèdmo n?' 577 .910,, de 5-2-1%3
Produtos Alimentícios Verona Ltda.
Cuanabara

1.A V EROtIESE ,

Classe 32
Adtigos
Classe
'Termo n.° 5774904, de 5-2-1963
Francisco Agustin tFandino .Garcia
Guanabara

1651

Têm° n.° 577.908, sie 3-2-1963
J. Simão -- Móveis
Guanabara

GE TiedICA'

MUCJIAMPS
' BE ESPAN

indinstried3rmalleir).

577.892, .de
nono
;Ltda.
Tabajara
.Guanabara

Timos ias. 577.900 a 577.902, de
5-2-63
Geotécnica .S. A.
Guanabara

INDUSTRIA BRASILEIRA;

MASILE1RA

Têm° n.° 577.890, de 5-2..63
Tabajara Pilmes :Ltda.
-Guanabara

Maio de 1963

Classe 41
Titulo de iEstalidecimento
on. 577.'911, de 5-2-1963
'Mobiliária Estrela do Lar Lida
'Guandbara

ESTREIA DO LAR,

Classe 32
Artigos da -.classe

Classes: 8 e 40
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 577.905, de 5-2-1963
Cálim Paulo
'Paraná

Termo n.° 577:912, ,de 5,2-1963
Importex Comércio .de :Roupas Ltda
,Gunnabara

Nome Civil
BRASILEIRA

Classe 32 •
Peças teatrais c fumes c,neinatográficos
Têrmo n.° 577,,893, de 5-2-63
Tabajara Troles Lida
Gua nabar•.

.

Terra° n.° 577.897, de 5;2-63
'Super Modas Ltda.
iSuanábara

t11311 SOMES
e PIAM

CAFÉ'
ITIBE
'INDÚSTRLA .BRASILEIRA

IMP
,

Classes: 23 e 36
Titulo de Estabelecimento
Termo

-577 :913, de -5-2-1963
Antonio ,Galina
Guanabara

Classe

Classes: 24, .36 e 37
Titulo de Estabelecmento
_
Termo 'n.° 377-898, de 5,2-63
Condominio do :Edifício Sônia
Guanabara

Artigos da Classe . .
Termo n.° '7.7.906, de 5-2-1963
Pedro Paulo Vivacqua
Guanabara

11101CROGRÇA'0

-

Classe 12
Peças catra+s filavs -In .matográfieos

,

T. L

T;-.rmo n.° 577..1194, de 5-2-63
Lysan- ro .de Campos Sailes

"K LINGOLD"
eRASELERA
Classe 46
Amido, alvejantes, anil, água de lavadeira água sanitásia, casa para assoalbos, detergentes, ,esponjas de aço, fósforos. liai:voa, lixas. lã de aço, pomadas para calçados, ipalba de aço preparados para molir e limpar madeiras,

E DIFICIO
SOMA
!asse 33
Titulo

Classe 33
Insígnia Comercial
Classe 1
Artigos da classe
Termo n° 577:907, de 5-2-1963
J. Simão -- 'Móveis
Gitanabara

—

Têrrno a." 57-7.899., de 5-2-4.63
Editora ,11Gis Irmflos ,Ltda.
Guanabara ""-. EDITORA DOIS InmIos LTDA. .
'Nome Comercial

VIM DE MOIAS
MAILAILAHA
INDÚSTPT,'..PPP.SILEIRA
-Classe .40

Artigos da classe

Termo n.° 577.914, de 5-2-1963
Acessórios para .Automóveis Quatro
• Rodas Ltda..
Guatribara

efssfino
DA SEMEW
Claises: 6 8, 41, 21 ,e .39
Sinal de 'Propaganda
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fica, pedregulho, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parqueies,
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, vigamentos, veneziaans e
vitrós

aspiradores de pó, aquecedores, abat, (antes elétricos, instrumentos matemistia
jours. alto-falantes, antenas, acumulado- cos e didáticos, instrumentos físicos, isores, amplificadores, anemômetros, atnpe- ladores de corrente, instrumentos de
rómetros, assadeiras elétricas adaptado- calcular, instrumentos náuticos, instrures de microscópios, agulhas para fonó- mentos para twidida e contrôm para
grafos, aquecedores de ambiente, apa- mecânicos, intermediário para filmes,
relhos de contrôle e medida aparelhos lâmpadas, lunetas, iiquidificadores,
de expurgo de contróle e medida, aparelarnpeões, lustres, lentes, aparelhos
lhos de expurgo utilizado na limpeza e luminosos, aparelhos de luz fluoresceute,
'Classe 8
Termo n.° 577,920, de 5-2-1963
desinfecção de sentinas, mictórios e limpadores de para-brisas, ' lanternas
Lab. Bras.Chilnioterapia,‘ Produtos outros ocais aparchos de igações para portareis e lantesnas de mito, luzes traSinal de Propaganda
abrápia S.A.
L:
ligações para banheiros, aparelhos de seiras pra veicu-os. microscóptes, Int•
r Termo n.° 577.916, de 5-2-1963
Guanabara
ar refrigerado. aparehos de ar condi- crôtnetro, manômetro& monómios,
Biava 6 Filhos . Ltda.
cionado, aparehos de ata tensão. apare. tradores de rádio, microfones, medidoSão Paulo
'fios automáticos paia descarga de água. res de róseas, medidores de intervalos.
RROSUCER I N
aparehos de aarrne, aparehos de aque- aparelhos para medição, miras de qualnA VAU.
cimento central, aparelhos de aproe'. quer graduação, massaricos, normógradaib Ramas.") tisets.a.slessies?..aikar.s Ialaasas M maçais, aparelhos para arqueação de fos, nivela de ferro, n1veia d'água para
Pv.06e-V.)..,
volumes, balanças, batedeiras, batedei- caldeiras, óculos, instrumentos óticos de
ras para refrescos, batedeiras para lí- observação • medida, aparelhos de onquidos e massas, binóculos, bules elétri- dulação permanente, objeitva para amClasse 3
cos, busina& baterias, baterias elétricas, pliadores. misturadores para banheiros,
Um produto farmacêutico medicinal barômetros, bússolas, bobinas, benta- painéis de carros, para-raios, plugs, pamins, balcões frigoríficos, aparelhos nelas elétricas, panelas de premam pisTê.rmo n. 9 577.921, de 5-2-1963
Lab. Bras. Chimioterapia, Produtos para bordar, aparelhos para banho, de tolas de pintura, pick-up& pilhas secai
ar quente, chuveiros eétricos, coquete- elétricas, prumos, pantógrafos, pare:asLabrápia S.A.
eiras, campainhas eétricas, chaves el.* tros, pantórnetros, pirómetro& instruGuanabara
antenas, e fios terra, bobinas para mentos de precisão, periscópios, projetricas, chaves automáticas, chaves para tores cinematográficos, pince-nez, aparádio e televisores, chaves de alavancas, relhos de refrigeração. refrigeradores,
Classe 42
chaves de tomadas, comutadores, cafe- réguas de aço, rádios, refletores, reatoAguardente
teiras elétricas, compassos, câmaras fri- res, relays, receptores, regadores autogorificas, caixas de descarga para va- máticos, relógios, relógios de ponto e
n. 9 577.917, de 5-2-1963
---"férino
sos sanitários, aparelhos para cortas de vigia, redutores, resistências elétricas,
&abandono Rresite... de Chiviiii.~.41.
Comércio e Indústria Risola Ltda.
pães, cafeteiras automáticas, maras registros para água, registro' para caR,oduvos Lalarepia
Minas Gerais
fotográficas e cinematográficas, chassis, vais e comportas, receptores de sons,
Rio d. !.me..
condensadores, castiçais, condensadores reatores para luz fluorescente, mostatoi,
induldrio
ea i4eir*
para vapor. colimadores, apareihos cor. registros para vapor, registros pae bidê,
!adores de frios, cabos e condutores ele. para banheiros, aparelhos bebedouros,
Classe 3
micos. contadores de rotação. caixas para lavatórios e para pias, secadores
Um produto farmacêutico "micropara revelaçào de papéis moltOgráficos, para cabelos, potenciõmetros, EnvetelBiológico" usado na medicina
câmaras ampliadoras, compressores, má- ras, sincrdpizadores, sextantes, --selecioTêrmo n. 9 577.922, de 5-2-1963
quinas cinematográficas, instrumentos nadares, sifões, atrelas de alarme, apaLab, Bras. Chimioterapia, Produto,s de calcular, chicotes para austamóvals, relhos para soldar, soquetes, sinaleiros.
Labrápia S.A.
cronômetros, carrilhões, aparei:ris de
Têrrao n. 9 577.925, de 5-2-1963
Gua nabara
copiar. fotografias, aparelhos c sif•ra
Tudo Plástico Ltda.
!.es aparelhos cinematográficos, apareMinas Gerais
lhos de contrôle cinematográficos masrehos de contrôle de sons, apamill.us
comanicaçào interna, • discos gravadoa
INDUSTRIA BRASKEIRA
COM INO RISOLA LIDA.
diais, diafragmas para fotografias, des.
•
IOLV1.1•o •a• • ••••• a•O
o AL IIRASILMO Ci 04441011RAM"
Poc•S li 0.041 POISAS
smnadores. enceradeiras, expremedores
PROOU T OS 1,04RANA
•
elétricos, estufas, essereilizadorea. esquate0 CI JAP410
)
dros de aço, esquadros de agrimensor.
Classe 3
Classe 42
extintores de incêndios, aparelhos para
Um produto tarmacéutico medicinal, ekprenier frutas e legumes, aparelhos
Aguardente de cana
Classe 28
indicado nos estados de desnutrição e estereoscópios. escalas, indicadores de
Titulo
nas anemias
—Têrmo n. 9 577.91e, de 5-2-1963
maré, eletnametros de quadrantes, asCia. Brasiluso de Conservação Predial
pectroscóMos,
aparelhos
de
contróle
e
Termo n. 9 577.926, de 5-2-1963
Têrmo n. 9 577.923, de 5-2-1963
Guanabara
medida, exaustores, estojos para filtros
Mónaco Modas Ltda.
Pereira Califórnia Ltda.
com torneiras, aparelhos eletrônicos em
Guanabara
São Paulo
geral. equipamentos eletrônicos e rádiotécnicos, fogões, fornos e fogareiros eléCALIPORNIA
tricos, faróis, faroletes, fios para eletricidade, fios terra, aparelhos fotográ-.
Classe 35
ricos, ferros elétricos de engomar e pasArtefatos de peles em geral
Titulo
sos, ferros cacuris a carvão, ferros eléTarmo a.° 577.924, de 5-2-1963
tricos para sodar. fervedores, fusiveis.
Tèrmo nr 577.919, de 5-2-1963
Constantin e Thomaz Zahos
filmes revelados, fôrmas eléticas, lutos
Cia. Brasiluso de Conservação Predial
Siso Paulo
de óleos para motores, aparelhos de
Guanabara
freqüência modulada, máquinas fotográLuzA.R
ficas, filmes rugidos, fonógralos, fitas
métricas, instrumentos físicos, focalizaINDÚSTRIA, BRASIISIRA i dores para câmaras fotográficas, geladeiras, farrafas térmicas, geradores auClasse 8
Classe .36
•
tomáticos, geradores estáticos e eletrôPara distinguir: Artigos e aparelhos elé- nicos de alta freqüentia. que funcionam
Vestidos, saias, etc.
tricos
e
eletrônicos
em
geral:
aparelhos
Classe 16
•
• e artigos para instalações elétricas e com válvulas para aquecimento por Têrmo
ti.' 577.928, de 5-2-1963
Para distinguir materiais para constra- hidráulicas; conjuntos de peças ótica dielétrico e Indução, fitas magnéticas,
ções e decorações: Argila, areia, ba- óticas formando diversos aparelhos de$ aparelhos para gás engarrafa& e apa- Mandipan Ltda. — Indústria, Comércio e Agricultura
tentes balaustres, calhas, saliento, cal, ótica; instalações elétricas e artigos ele relhos de inverso, hellográfos. Endre..
Paraná
metros,
holofotes
para
automóveis.
incrê, chapas Isolantes, caibros, caixilhos, tricos e eletrônicos parà automóveis
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha- aparelhos e acessórios de rádios; apa terruptores, isoladores, impressores, apapas paa coberturas, edificações premiai- relhos e instrumentos didáticos; Insert* relhos de intercomunicaçâo, indicadores
dadas, estuque, estacas, esquadrias, for- mentos de preciso: instrumentbs eters de nlveis, imans permanentes para ráros, gesso, frisos, grades, janelas, 'ema- tificos; acendedores, acendedores elé dios, aparelhos de •gás neon gravadoIndústria -3rasile-a:1r
lai de metal ladrilhos, lambris, luvas de trica& acumuladores elétricos, apitos, res de fitas gravadores de discos, máquinas impressoras„ fotográficas. fiojunção, laje, lajeotas, madeiras pata
Construções, material contra frio e calor,
Classe 41
mosaicos, produtos de base asfáltieo,
Substfncias aliment1cias e seus prepaprodutos para tornar impermeabilizantes
rados. Ingredientes de alimentos.
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
bs argamassas de cimento e eel hidettm
Essências alimentícias
Termo n. 9 577.915, de 5-2-1963
Acessórios para Automóveis Quatro
Rodas Ltda.
Guanabara
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