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71.10

nome Torras resolvo, na forma da Id.
reconsiderar o • despacho que indefiria
o presente pedido para efeito de coa.
ceder o registro nos termos dos exemDECISÕES DO MINISTRO
piares de fls. 0-15, •
Dia 10 de maio de 1963'
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
deferiu o têmo 270.825 marca For- não subsiste "o motivo que justificou
RECURSOS
mit) — O Sr. Ministro exarou o se- o indeferimento do pedido anterior.
Passamanaria Chacur Ltda. (recor- guinte despacho: Conheço e dou pro- Em 9 de maio de 1963. (asa.) Antórendo do despacho que indeferiu o ter- vimento ao recurso nos termos do pa- nio Balbino — Ministro da Indústria
Dia 10 de maio de 19611
mo 216.882 marca Superlan) -- O rágrafo único do art. 50 da Lei 4.048 e do Comercio.
DIVERSOS
Sr. Ministro exarou o seguinte despa- de 29 de dezembro de 1961. Em face
José Luiz Pinto e Adriano Luiz Pincho: Conheço do. recurso, nos termos da informação do DNPI já não sub- to (recorrendo do despacho que-defeIndústrias Reunidas Vidrobraa Ltda.
do parágrafo único do art. 50, da Lei siste o motivo que justificou o indefe- riu o termo 378.954 marca Garrafinha (no
de contrato de exploração
4.048, de 29 de dezembro de 1961. rimento do pedido anterior. Em 9 de de Amélia Mariano Garcia) — O Se- nas pedido
patentes mod. utilidade termo
Nego provimento, acolhendo a mani Maio de 1963. (asa.) Antônio Balbi- nhor Ministro exarou o seguinte des- 67.401
invenção termo
festação dos diversos pareceres técnico) no — Ministro da Indústria e do Co- pacho: Deixo de conhecer do recurso, 88.240) e—privilégio
Aguardem-se
- preliminarque instruem o processo e'que se fun- mercio.
nos termos do art. 197 do Código da mente a- solução final do P edido * a
damentam na falta de cunho distintivu
Chimie ás Atornistique (recorrendo Propriedade Industrial, aduzido, ain(fls. 6) e não pela colidencia aludida do despacho que indeferiu • o termo da, que, no mérito, não corre, no caso, expedição , cla carta patente.
nas razões do recurso. Em 9 de maio 271.250 marca Hyposterol) — O Se- colidência capaz de induzir o consuRECURSO
de 1963. (ais.) Antônio Balbinu — nhor Ministro exarou o seguinte des- midor em erro. Em 9 de maio de
José Carlos Lopes da Cotem (recorMinistro da Indústria e do Comércio. pacho: Conheço e dou provimento ao 1963. (ass.) Antônio Belbino --- Mi- rendo do despacho que indeferiu o tês..
C. P. Boehringer &. Soehne G.M. recurso nos termos do parágrafo único nistro da Indústria e do Comércio.
mo 109.868 priv. invenção).
B.H. (recorrendo do despacho que
do art. 50 da Lei 4.048, de 29 de
• EXPEDIENTE DA DIVISÃO
-indeferiu o termo 219.756 marca Nu dezembro
EXPEDIENTE 'Po DIRETOR
de 1961. Em face da inforDE PATENTES
vex) — O Sr. Ministro exarou o se. mação do DNPI já não subsiste o moGERAL
guinte despacho: Conheço e dou provi. tivo que justificou o indeferimento do
Rio, 10 de Maio de 1963
Notificação
mento ao recurso nos termos de pará- pedido anterior. Em 9 de maio de
grafo único do art. 50 da Lei 4.048 1963. (asa.) António Balbino — MiDia 10 de maio de 1963
Notificação
de 29 de dezembro de 1961. Em face nistro da Indústria e do Comércio.
da informação do DNPI já nãosubsiste -S.A. de Vinhos e Bebidas Caldas E' convidado Manuel Baeta Antu- Uma vez decorrido o prazo do ris
o motivo que justificou o indeferimen- (recorrendo do despacho que deferiu nes a comparecer a este Departamento curso previsto pelo artigo 14 da Lei núto. Em 9 de melo de 1963. (asa.) o termo 274.852 Marca Quinta de a fim de tomar conhecimento da pro- mero 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- Antônio Ballaino, Ministro da Indústria Calda de Casa Fonseca Duarte Cereais posta de cancelamento e dizer o que — para eventuais juntadas de recursos,
e do Comercio.
Ltda.) — O Sr. Ministro exarou o for do seu interesse nos termos do pa- e do mesmo não se tendo valido neRodrigues Araujo 3a Cia. Ltda. (re- seguinte despacho: Conheço do recur- rágrafo único do art. 80 do Código, nhum interessado, ficam notificados oa correndo do despacho queçindeferiu o so nos termos do parágrafo único do na patente modelo industrial 4.227. requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de
art. 50 da Lei 4.048 de 29 de dezemtermo 231.432 titulo A Esquisita)
DIVERSOS
• efetuarem o pagamento de taxa final
O •Sr. 'Ministro exarou o seguinte des- bro de 1961. Dou provimento para
à expedição dos respectivos
pacho: Conheço e dou provimento ao efeito do item final do parecer do N.° 104.498 — Cia. de Automóveis concernente
certificados
dentro
do prazo de sessenta
DNPI
(fls.
45).
Ein
30
de
abril
de
Sonnervig
—
Torno
sem
efeito
o
dele.
recurso nos termos do parágrafo único,
dias
—
na
forma
do
parágrafo único
do art. 50, da Lei 4.048 de 29 de 1963. (asa.) Antônio Balbino — Mi- pacho supra e mantenho a exigência do artigo 134 do Código
551 Propriedadezembro de 1961. Em face da infor- nistro da Indústria e do Comércio. a fim de proporcionar ao inventariante de Industrial.
mais
uma
vez,
o
atendimento
do
mesmação do DNPI já não subsiste o moCE,9a Tozan Ltda. (recorrendo do
Privilégio de Invenção Deferido ern
tivo que justificou o indeferimento do despacho que indeferiu o tármo núme- mo.
Face do LaudO Técnico
pedido anterior. Em 9 de maio de ro 287.504 marca Trila Diamantes)
N.° 109.842 — Deni Azzolin —
1963. (use.) Antônio Balbino, Minis- — O Sr. Ministro exarou o•seguinte Arquive-se o processo.
N.° 98.896 Aperfeiçoamentos ent
tro da Indústria e do Comércio.
Conheço g dou provimento
N.° 111,350 — Gemo Amo &leis carteiras Coletoras para arquivos pena despacho:
ao recurso nos termos do parágrafo
Expeça-se a carta patente em face dentes -- Rud ?urrar Hohne A. G.
Secfeld Hermanos Sociedad da Res- único do art. 50 da Lei 4.048 de 29 —
da
situação do processo que não .mais NP 125.245 — Um processo de praponsabilidad Limitada (recorrendo do de dezembro de 1961. Em face 'da in- te contrária
que se dirija ao Poder pareoiio de nova vacina anti-rábica L.
despacho que indeferiu o termo núme- formação do DNPI já não subsiste o permite o reexame da questão. A par- Dr. Rubern -Harry Muller.
ro 265.412 marca SS) O Senhor motivo que justificou o indeferimento Judicial.
Meo'élo de Utilidade Deferido em nen
Ministro exarou o seguinte despacho:
pedido anterior. Em 9 de maio de
do Laudo Teadoo
379.084
_
Albino
Mendes
ás
Conheço e dou provimento ao recurso do
1963. (asa.) António Balbino — Mi- Cie. Ltda. — Concedo a restauranos termos do parágrafo único do ar- nistro da Indústria e do Comércio.
N.° 95.092 — Nósio modelo de coção.
nessão eilotriee — Edgar de Castro
tigo 50 da Lei 4.048 de 29 de dezem'Mesbla
S.A.
(recorrendo
do
despa
Brito,
bro de 1961. Em face da informação
Reconsideração de despacho
do DNPI já não subsiste o motivo que oho que indeferiu o termo 292.783
Luiz Teixeira Torres (no pedido da
EiriOncies
justificou o indeferimento do pedido marca Royal) — O Sr. Ministro exaanterior. Em 9 de maio de 1963. rou o seguinte despacho: Conheço e reconsideraçãq do despacho que inde- N.0 105.586
Mieczyetaw Berne(asa.) Antônio Balbino — Min'stro dou provimento ao reeurso nos termos feriu o sinal de propaganda T. Torres, WiCz
Cumpre a exigência.
do parágrafo único do art. 50 da Lei termo 336.085) Tendo em vista ol N.0 1.06.699 —
da Indústria e do Comércio.
Licencia ToleimaCia, Química _Industrial de Lamina- 4.048 de 29 de -dezembro de 1961. pedido de reconsideração bem comol nyokato Ert~eabo Maklat
os
novos
exemplares
apresentados
o
iaEm
face
da
informação
do
DNPI
a edgémáa.
dos (recorrendo do deepacho que
DEPARTAMENTO NACANAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
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As ' nepartições Publicas
'deverão renaeter o expediente
destinado à publicaeie nos
DEPARTAMENTO -DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriamente, até àf
- 111~17•0 .•NINAL
15 heras, exceto fills sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA •
quando deverão fazê-lo até
emana Ges &envie° oa eunucaçg as
Maura Ca **Ages na natnaçAo
11,30. horas: _' •
FLORIANO GUIMARÃES
-7 As reclamações pertinn- MURILO FERREM:CA 'ALVESles à matéria retribuída, nes
IDIAFtIO OFICIAL
casos de erros eu omissões, deENEÇA0 Na
verão 'ser formuladas por espubgelande do
•.411.
lonto No Dapiebrtaniarrl
crito, à Seção de Redação, 'das
abaiwlnmadi da. Proprhulado Induetrial a. lAnniatirl•
às 17,30 horas, ne máximo
Indelettric e Gomareis.
até 72 horas após a 'saída doe
In-biasese nas *dein:mio Departamento lie Imprensa Nacional
•
órgãos oficiais.
11.1n
- Os originais deverão ter
ASSIN ATURAS
dactilografados e autenticados,
_FisINCIONAIII0111
ressalvadas, por quem de di- Itzr, AeTtçõEs E PaliTICULAI4R1
reito, rasuras e oriundas.
-Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para e
600,00 1 Seinee tre . . . Cr$
. . Cr$
450,00
exterior, . que serão sempre, Seine-Are
1.200,00 ; Ano'
-C4
Ano
C4; _,à00.08
anuais, as assinaturas \ pooleeI•
Exterior:
•
Exterior:
•
se-ão tomer,_ena qualquer época, por seis-mteses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,001Ano . .• •• • Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas
petiereio ser _ suspensos sem parte superice do enderéço vão continuidade no recebimento
aviso premo.
impressos e numero do talão dos jornais, devem os airinon-_
Para facilitar aos assinantes de registro, o snéz e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação cem antecedência
a verificação do prazo de vali- staç' findará.
dade de suas assinaturas: nal A fim de coifar solução de *tinimo, de trinta (80) dial.

•

-

N.° 112.943 - Mistura em pó para
preparado de bebida no momento do
consumo - General Foods Corporation
.
- Cumpra a exigência.
N.° 113.063 - 3. R. Geigy S. A. -•
Cumpra a exigência.
N.° 113.583 - Stauffer Chemical
Company - Cumpra a exigência.
' N.° 113.897 - Gerber , Products
Company - Cumpra e exigência.
N.o 113.951 -- C. Van Der Lely
•
N.V. • - Cumpra a exigência.
N.° 113.202 - South African Farm
Implement Manufacturara Limited Cumpra a exigência.
N.° 113.118 - E. I. du Pont de Namoura and Company - Cumpra a exi- gêncie.
N.° 113.134 - Ab Stockhohns Bryg.
genes-Cumpra a exigência.
_
N.° 113.848 --- Syntex S. A. Cumpra a exigência.
N.° 113.791 -_Ajinamoto Co. Inc.
- Cumpra a exigência.
N.° 113.674 - Johamm-Glockshubar - Cumpra a exigência.
N.° 113.792 - Ajinomoto Co. Inc.
-- Cumpra a exigência.
N.° 113.661 - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft - Cumpra exigência.
N.° 114.108 - Gebruder Huhler Cumpra a exigência.
N.° 114.115 - N. V. Philips'Oloeilampenfabrieken - Cumpra e exigên.
cia.
N.° 114.014 - Rose Downs ds
Thompson Limited - Cumpra a exigência.
N.° 114.146 - Hohm da Haas Company - Cumpri:1'a exigência.
NP 114.308 - Compaiiia . Hispana
Americana de Constricciones Conserveias S. A. - Cumpra a exigência.
NP 116.204 - Comision de Domenbe Nacional - Cumpra a oxigeneis.

EXPEDIENTE

N.° 119.401 - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft - Cumpra a
exigência.
N.° 119.992 - Northrup King ds
Co. - Cumpra a exigência.
N.° 119.909 - N. V. Philips'Gloeilampenlabrieken Ctimpra a exigência
• Arquivamento de Processos
N.° 32.390 - Attilio Ricottt - Arquive-se o processo.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS
Dia 10 de Maio de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recur-s
ao previsto pelo artigo . 14 da Lei número 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recursos,
e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados Os
requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de
efetuarem o pagamento da taxa final
concernente à expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo. único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Titulo de Estabelecimento Deferidos
N.° 404.025 -- Alfaiataria' Santo
Thirso - Manoel Pereira Neto
classes 33 - 36 --- nos termos do erti..
go 117 n.° 1 incluindo-se a classe 33.
N.° 40.425 - Niral Engenharia e
Imóveis - Nilo Andrade Amaral classes 33 - 25 - nos têrmos do artigo 117 n.° 1 incluindo-se a classe 25,
N.° 405 ..426 - Edifício Pena 'Agata
- Imobiliária Itacal Ltda. - classe 33
- nos termos do art. 117 n.° 4 e sem
exclusividade de EdifIcio.
N.° 405.427 - Edifício Pena Ametista - Imobiliária Itecal Ltda. classe 33 - nos termos do art. 117 número 4 • sem exclusividade de Edifício.

N.° 405.430 - Edifício Pena Colo..
rado Imobiliária Itacal Ltda. classe 33 - nos termos do art. 117 número 4 e sem exclusividade de Edifício.
.
N.° 405.431 - Edifício Pena Escadate - Imobiliária "Recai Ltda. classe 33 - nos termos do art. 117
n.o 4 e sem exclusividade de Edifício..
N.° 405.434 - Edifício Pena Rubi
- Imobiliária Itacal Ltda. - classe 33
- nos termos do art. 117 n.° 4 e sem
exclusividade de Edifício.•
N.° 405.435 - Edifício Penas Imobiliária Itacal Ltda. - classe 33 nos termos do art. 117 n.° 4 e sem exclusividade de Edifício.
N.° 402.449 - Organização Polvani
-.Organização Polvani Soc. Brasileira
de Turismo Internacional Ltda. - cias.
se 33 - nos termos do art. 117n.° 1
e incluindo-se a classe 50..
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA 'E LICENÇAS
Dia 10 de Maio de 1963
Transferência e Alteração de Nome
de Titular de Processos
Haarmann dis Heimer 0M131-1 transferência para o seu nome da marca internacional Farenal n.° 65.760 processo 16.485-63 - Anote-se a transfe.,
rencia.
Verta Aktiengesellschaft - pede para ser anotada na marca internacional
Mipor n.o 74.110 proc. 17.450-63 a
alteração de nome - Anote-se a altera_
ção de nome,
Varta Aktiengesellschaft - pede para ser anotada na marca internacional
Duros n.° 81.894 proc. '17.451-63 a
alteração de nome - Anote-se a alteração de nome.
Pravaz Recordati Laberatórios S. A.
-- pede para ser anotada na marca

Maio de 1963
A. Repartições Páblieees
fingir-se-do. às assimilaras
anuais renceadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órg&os campetentes.'
.- A fim de possibilitar a remessa de valeres acompanhados de esclarecimentos quanto'
à • sua aplicação, solicitamos
asem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor • do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional. - •
- Os suplementos às Mi.
ções dos órgãos oficiais ed se
fornecerão aos ~antes que
os solicitarem no ato da sies,natura. _
- O funcionário público federal, paia fazer jus eo desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato ela ~Sinalara.
O custo de cada saem piar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e -de Cr$ -1,00, por ano
decorrido.
Pravez ri.° 162.950 a alteração de no- .
me - Anote-se a alteração.
Anibal }amam transferência para
o seu nome da marca Correio de Pira.
juí n.° 260.177 - Anote-se a transferência. •
•
Roberval Silva ds Cia. - transferência para o seu nome da marca Afluxina n.° 280.172 - Anote-se a transferência.
Construtora Carneiro Dias Ltda. 'transferência para o seu nome do título
Construtora Carneiro Dias n.° 151.700
Anote-se a transferência.
Sylvania Electric Products Inc, transferência para o seu nome da-marca Panelescent n.° 256.425 - Anote-se
a transferência, organizada sob as leis
do Estado de Delaware.
•
Firmenech et Cia. - pede para .ser anotada nas marcas Vetyrisia número
152.107-- Jasmanthia n.° 152.108
- Parmantheme n.o 152.689 Dianth n.0 157.481 - Wardia número 159.198 - as alterações de nome
- Anotem as alterações.
Studebaker - Corp..- pede Para ser
anotada na marca Studebaker número
156.893 a alteração de nome Anote-se a alteração.
Laboratório Datam S. A. - transie.
' rência para o seu nome da marca Fruc, tocholan n.° 169.005 - Anote-se a
transferência.
Kendall do Brasil Indústria e,ComeT.
cio Ltda. - transferencia para o seu
nome de marca Even n.° 171.846 Even n,° 186.068 - Mirim. número
199.617 - Defumador do Lar número
202.236 - Even n.° 228.138 - Eve.,
n.° 256.062 ---,- Even n.° 256.063 Even Ter n.° 256.064 - Eventex núme ro' 257.214 - Preventex -número
275.685 •.= frase de propaganda Mamadeira Even Cria Moja o Brasil de
Amanhã n.° 279,102 - Anotem-se as
transferência'.
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EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE'
N. o 423.574 --- Aladim Decorações
Arthur Guinness Soa eG Co. Dublin
Prava. Recordati Laboratórios S. A.
..- pede para ser anotada na marca Limited -- junto à marca n.° 174.849 EXAME FORMAL DE MARCAS Ltda. - Cumpra a exigência.
Gastrop Composto n.° '256.304 a alte- - Satisfaça exigência.
N. o 423.575 - Cia. Tra nsportes •
Rior•10 de maio de 1963
ração de nome - Anote-se a alteração
Lab. Ducto S. A. Indústria Farma- •
Santa Luiza ,- Cumpra a exigência.
de nome.
cêutica - junto à marca 186.112
EXIGÊNCIAS
N.° 423.577 - Pedro Diamante
Anderson Clayton as Co. S. A. In- Satisfaça exigência.
•
as Cia. - Cumpra
a exigência.
dústria e Comércio - pede para ser ' Fongrá Produtos Químicos S. A. 'U.° 423.160 - Hélio Vita Gomes
anotada nas marcas Cascata número no pedido de averbação de contrato na - Cumpra a exigência. .
N.° 423.582- São Paulo Serviços
157.903 - Monte Branco n.° 210.804i marca n.° 207.597 - Satisfaça exigem.
de Eletricidade S.A. - Cumpra a
N.°
423.166
Gebepar
Indústria
exigência.
- Bingo n.0 188.696 - Boberano
cio.
de'Auto Peças Ltda. - Cumpra a eximero 199.090 - Accoliva n.° 199.718
N.° 423.583 - A Cidade de SanLaboratirio Dueto S. A. Indústria gência.
- Accoliva n.o 199,719 - Accoliva
tos
Serviços de Eletricidade e Gás
Farmacêutica
no
pedido
de
transfeo
201.905
• n. o 201.904 - Accolive n.
N.° 423.191 - Instituto Médico
- Accoliva 201.936 - Clayton rgr rência na marca n.° 210.933 - Satis- Industrial de Aplicações Cientificas S.A. - Cumpra a exigência.
mera 202.322 - Anderson n.° 202.323 faça exigência.
N.° 423.585 - Comércio e Indús(I.M.I.D.A.S.) S.A, - Cumpre a
- Anderson n.° 202.324 - Coringa
tria Alantefuji Ltda. Cumpra a
QIF Química Intercontinental Fara exigência.
exigência.
n. o 197.987 - Produtor n.° 197.209 ferência na marca n.° 211.413 &aN.° 423.283 - Comercial e Impor- Acco n.0 196.535 -, Savana niáme. macei:tira Ltda. - no pedido de trens.
N . o 423.587 -. Edmundo Alves
tadora Roger S.A. - Cumpra a exiro 195.900 - Saúde n.° 165.848 - tisfaça exigência.
Cruz - Cumpra a exigencia.
gência.
Accobril n. o 163.470 - Cremacco núQIF Química Intercontinetal Farma.
mero 163.107 - Capacco n.° 163.106
N. o 423.588 - M a nufatura de
N.° 423.292 - Viffercon ComérCremacco ceutica Ltda. - no pedido de transfe- Capacco n. o 163,101
Ab
rasivos Ótima Ltda. - Cumpra
cio de Materiais para Construção .....
a
n.° 163.100 - Acco n.9 187.046 - rência na marca o.° 211.413 - Saexigência.
Cumpra
a
exigência.
tisfaça
exigência.
Amidocren tt.° 188.243 - Kongo núN.° 4 23.590 - Ovca as Cia. Ltda.
mero 169.477 - óleo Saúde número
N.° 423.391 - Empresa Lanferr - Cumpra a exigência. Petroquímica Indústria e Comércio
189.109 -- Pioneiro n. o 190880
Ltda. - junto •à marca n.° 247.711 Cabelereiros Ltda. - Cumpra a exiN.° 423.591
Famoso n. o 191.995 . - Acco número - Satisfaça exigência.
gência. .
António Saioun Cumpra a exigência.
192.227 - Accofosfato n.° 192.262 Joaquim
Rodrigues
de
Oliveira
N.°
423.392
Virgilia
Malanga
Virgínia n. 0 192.263 - Óleo Saúde
N.° 423.592 -- Carinhos Tupini. I
n.° 192.640 - Lírio n.° 193,105 - no pedido de transferência na" marca -- Cumpra a exigência,
quine Ltda, -a Cumpra a exigência.
nP
251.899
-,Satisfaça
exigência.
pagador n.° 195.895 - Saúde número
N.° 423.396 - Manufatura de ArN.° 423.593 - Cerâmica Carpi
Huber Warco do Brasil S. A. Indús169.478 - Saúde n.o 169.479 - Di.
tigos de Borracha Nogani S.A. - S. A.
Cumpra a exigência
tria
e
Comércio
no
pedido
de
conclay n.° 169.526 - Odclay número
Cumpra
a
exigência.
169.632 - Fio de Ouro n.° 177.539 trato de exploração na marca número
N.° 421.595 - Manuel Antunes N.° 423.399 - Ebequ Produtos Cumpra a exigência.
- Famoso r1.0 130.174 - Virgínia nú- 258.617 - Satisfaça exigência.
Coringa o.° 183.009
mero 180.175
Indústrias Reunidas Irmãos Spina Químicos Industriais Ltda. - Cumpra
N.° 423.596 - Walter Romano Acco n.° 183.483 - Rita número S. A. - no pedido de transferência na a exigência.
Cumpra a exigência.
183.682 - Savana n.° 185.872 - marca n.° 261.213 - Satisfaça rodem_
N.° 423.504 - Cia.
N.° 423.602 -.\=, Los Angeles S.A•
Acco n.° 187.042 - Acco n.° 187.043 cia.
de Petrepolis - Cumpra a exigência.. Indústria e Comércio - Cumpra a exi187.044
Acco
número
- Acco no
Marie Brizard as Roger - junto is
N.° 423.507 - TM Transportes e gência.
187.045 - as alterações-de nome marca
n.°
261.644
SatisfaçaSexigenMateriais
de Construção • Ltda.• Anotem-se as alterações de nome.
.
N.° 423.603 - Los Angeles S. A .
cia.
Cumpra a exigência.
Indústria o Comércio - Cumpra a
Diehl - pede para ser anotada na
Reeves Brothers Inc. - junto à
N. o 423.513 - Metalúrgica Lafor exigência.
marca Diehl termo 289.260 a transfe- marca n.° 267.853 - Satisfaça exigênLtda. - Cumpra a exigência.
rência e a alteração de nome - Ano- cia.
N.° 423.608 - Indústrias Metalúrtem-se a transferência e a alteraçãq.
gicas Rocco Ltda. - Cumpra a exi.
423.519
Fábricas
Unidas
de
N.
0
INURBS S. A. Cia. de Investimentos
Rocha as Cia. Ltda. - transferência Urbanos e Rurais - no pedido de Tecidos Rendas e Bordados S.A. - gência.
para o seu nome dà marca Maraba ter. transferência na marca n.° 276.013 - Cumpra a exigência. N.° 423.611 - Aduana Publicidamo 382,891 - Anote-se a transferêm Satisfaça exigência.
N.° 423.521 - Construção e Co- de Ltda. - Cumpra a exigência.
Cie.
N.° 362.855 - Metaloplástica In- mércio Obras Ltda. - Cumpra a exiN.° 423.612 - Helium Discos Li.
10A/v1 Indústria e Comércio de Discos dustrial Importadora e Comercial S. A. gência.
mitada - Cumpra a exigência.
Ltda. - transferência para o seu nome - Satisfaça exigência.
N 0 423.524 --- Socam Sociedade
da marca Diacobras termo 397.622 N.° 423.615 - Bristol Laboraté.
Cia.
Paulista
de
Comércio
e
IndúsComercial
Empreiteira Ltda. - CumAnote-se a transferência. .
ries Inc. - Cumpra a exigência.
tria COP - junto ao termo número pra a exigência.
Leonardo Hames - t ransferência Pa. 372.586 - Satisfaça exigência.
N.° 423.619 - Lanifício Jafet S.A.
N. 0 423.525 -- Indústria de Brin- - Cumpra
ra o seu nome da marca Café Santa
a/exigência.
Cia.
Paulista
de
Comércio
e
Indúsquedos Pinhal Ltda. - Cumpra a exi-•
Tereza termo 417.318 - Anote-se a
tria
COP
junto
ao
termo
372.587
N.°
423.620
Sogoquimica Cotransferência.
metei° Indústria Importação
- Satisfaça exigência. e ExporN.°
423.527
Luiz
Peraino
-Thyrso Bottura as Cia. Ltda. tação Ltda. - Cumpra a exigência.
Redutores Ternainotécnitos S. A. - Cumpra a exigência.
transferência para o seu nome da marca
N.° 423.621 - V. Citron Ltda.
Thyreo Bottura termo 419.946 - junto ao termo 423.447 Satisfaça
N.° 423.528 - Giacomo 3/1arsano
- Cumpra a exigência,
Thyrso Bottura termo 410.947 - exigência.
- Cumpra e exigência.
Thyrso • Bottura termo 434.433
Fiscalização da Medicina Editara Li-N.° 423.639 - Bucyrue Eric ConiN.° 423.553 - 423.554 -- Labora- pany
Thyrso Bottura termo 434.434 - mitada - junto ao termo 423.488 - Cumpra a exigência.
•
terio
Farmacêutico
Rosário
' Ltda. -Satisfaça exigência.
Anotem-se as transferências.
N.° 423.641 Robertshaw Fulton
exigências.
Cumpra
as
Comercial Paulista de Vidros Planos
Diversos
Controle Company - Cumpra a ed.
N.* 423.556 •- Sonila Sociedade gência.
S. A. - pede para ser anotada na mar Param Engenharia Comércio Indústria
ca Paulista termo 423.401 a alteração
Nickel Ltda. - Cumpra a exigem.
S. A. - junto à marca n.° 239.671 de
._
de nome - Anote-se a alteração.
cie.
N.° 423.644 Zamprogna S.A.
- Nada há que deferir quanto ao peIrrip. Com . e Ind. -- Cumpra a exiN.° 423:560 - José Maria Valles gência.
Azteca S. A. Indústria Comércio e dido de alteração de °cerdo com a in- Cumpra a exigência.
Mineração - pede para ser anotada formação supra.
N. o 423.648 - Sebaitido de Oh.
nas marcas 434.078 - Emblemática
• N.° 423.561 - Rodes S.A. In.
F.
Ahlgrens
Tekniska
Fabrik
Aktietermo 434.085 se alterações de nome bolag - no pedido de apoatila na mar_ atida e Comércio de Artefatos de veira Lopes - Cumpra a exigência.
- Anotem-se as alterações.
os n.° 265.172 - Retifique-se median- Metais - Cumpra a exigência.
N.O_ 423.663 - Diabra S.A. MeExigência.
te apostila o nome da titular como retais e plástica/ Cumpra
N.° 423.562 - Transportes lendo. eia.
•
a evigén.
STIC Sociedade Técnica de Indús- querido a fls. 13.
viário Dom Basco Ltda. - Cumpra
S. A. Philips do Brasil - junto
tria • Comércio S. A. - junto à marca
as duas exigenciaas.
N. o 423.661 Indústria •
Cornér.
AB n.° 145.331 - Satisfaça exigência. marca n.o 277.452 - Anote-se mediara.
cio
de Bebidas Rimo - Cumpra a
N.°
423.568
Indústria
da
Bebiapojaria Zavody Na Vyrobu Karboe- te apostila o contrato de exploração a
exigência.
unda A Elektritu Narodni Dodnik - favor de S. A. Philips do Brasil já das Mundial - Cumpra a exigência.
junto à marca a* 151.465 - Satisfaça averbado no reg. anterior 166.432.
N.° 423.371
N.° 423.670 Vigeral S.A. Age!.
Bar e Lanohee
exigência. -Cumpra a exigên- cultura Indústria • Covaérido - CumS. A. Philips do Brasil - junto à !enema Ltda.
pra a exigindo..
Manoel Ambrosia Filho S. A. Indús- maroc n° 277.453 - Anota-se median- cia.
aver
di
tria • Comércio - no pedido
te apostila o contrato de exploração a N.° 428.573 - Aladim Decoragiles N.° 423.674
"43a1brae"
1*OG do contrato na marca número favor de 8. A. Philips do Brasil já Ltda. - Cumpra a *vigência.
ia do Brae4 Ltda. ••••• Qi
•

140.782 - Apresente clichê.

averbado ao reg. anterior 156.773.

iretpra

•
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N.°. 582.755
Foguinho N.° 422.567 - Padaria • Confeita- que ou exclua a classe 33 - e incluse 41.- Kibon S.A. (Indústria Ali
ria Penha D'Agua Ltda. - Cumpra indo a classe 21.
N.° 439.016 - Casa Rosita Ltda. mentidas) - Prorrogue-se *o registro,
423;511a - Metalúrgica Lafor a exigência,
N.° 582.765 - Vesperal
Claes
(marca de terceiros).
Ltda. -2 Prossiga-se com exclusão de
DIVERSOS
N.° 439.061 - Somaco - Soc. de •se 41 - Companhia Industrial de Contubulações metálicas para andaimes.
Drogaria Natal Ltda. o- Junto ao Materiais de Construção Ltda. - servas Alimentícias "Cica" - Pror.
. N.° 423.512 - Metalúrgica Lafer
.
termo 458.126 o- Nada M que defe- Prossiga-se excluindo-se arandelas e rogue-se o registro.
•
Ltda. - Prossiga-se com exclusão de
N.° 582.769 -- Loewy - Classe
diferenciais caixas de transmissão de rir , quanto ao pedido de anotação de saboneteiras (ci., 8 e 48).
6 - The Loewy Engineering Compaalteração de 'nome de fls. 11 por se
velocidade.- eixos de transanissãa
N.° 439.057-- Karl Heinrich Gros- ny Lirnited - Prorrogue-se o registro.
tratar
de
nome
comercial.
diato-motores.
sa Siestrup - Prossiga-se com os
N.° 582.782 - Minuano - Classe
N.° 438.753 -R. O. Frai4c Pu- exemplares de fls. 8-10.
N.° 423.526 -- Fourab Indústria e
Comércio Ltda. - Prossiga-se com blicidade Ltda. - Cumpra a exigem? - Prossiga-se excluindo cobretudos 6 -- IVIinuano S.A. Veículos e'Máquinas Agrícolas - Prorrogue-se o re*reclusão dos_artigos grifados a fls. 5. cia - Prossiga-se considerando-se
N.° 438.882 - Leoveral Pereira '
gistro.
N.° 423.563- - Eugênio Fregolan como publicações os órgãos de -publi- Prossiga-se sOmente para café.
N.° 582.792 - Tellep - Classe
Prossiga-se com ex:lusão de limesa cidade reivindicados.
N.° 582.557 -- Cervejaria União
N.°.438.964 - Kirk Indús- e • Ultramarina Ltda. - Aguarde-se. 6 - Marcel Alexandre Pellet - Pror• navalhas.
rogue-se o registro.
tria
Automobilística
Proasiga-se
ex*de
ProN.° 423.564- Indústria
EXIGÊNCIAS
N. o 583.075 - Toda Vichy dutos Des 'Odora Ltda. Prossiga-se cluindo-se alavancas de cãmbio (clasClasse 23 -- Cias Fábrica de Tecidos
se 6).
com exclusão de limas e navalhas.
N.° 582.877 - Sir James Murray D. Isabel -- Prorrogue-se o registro.
N.° 423.646 - Zarnprogna S.A.
N.° 438.716 - Editóra Lar Feliz
Iznp. 'Com. e Ind. - Prossiga-se com S.A. - Prossiga-se na classe 33 e ex- do Brasil S.A. Produtos Farmacêuti- • N.° 583 099 - Va - Classe , 15
- Fábrica de Porcelana da Vista Mecos - Cumpra a exigência.
exclusão dos artigos grifados a fls. 5. cluindo-se a pedida.
N, 0 58'3.102 - Teletaxe Cias- •
jPRORROGAÇÂO DE REGISTRO
N.°. 423.652 - Dinbra S.A. 1eN.° 511.321 - Dunlop. Classe
gre
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.°
454.487
Emblemática
tais e Plásticos - Prossiga-se com 1. - Dunlop Rubber Compairy Limited
exclusão dos artigos grifados a- fia. 5. - Prossiga-se como registro flavo peso Classe 23 - Araujo Costa S.A. Te- se 8 - 'Sodeco" Societé de Comp.
teurs dh Genave - Prorroguease o re- N.° 42; .654 - Dinbra S.A. Metais sendo a contar prazo de oposição a cidos e Armarinhos - Prorrogue-se o
gistro.
registro.
Plásticos
Prossiga-se
com
exclu•
partir da data da publicação.
são dos artigos grifados a fls. 5.
N.° 454.487 -o Emblemática - N.° , 583.195 - Brasmotor -.. CiasN. o 316.164 - Freios Gota Auto
A. - Prossiga-se com os Classe ,23 - Araujo Costa ‘ S.A. Te- se 14 - Cia. Industrial e Comercial
EXPEDIENTE DAS , DIVISÕES E Partes
ciclos e Armarinhos - Prorrogue-se Brasrnotor -- Prorrogue-se o registio
exemplares de fls. 52-54.
DAS SEÇÕES REPUBLICADOS
com exclusão de bibelôs.
o
registro.
.
POR TEREM SAIDO COM
N.° 416.308 - Aço Torsima S.A.
N.° 581.885 - Wydase - Classe 1 N.o 583.281 - Patriarca - Classe
INCORREÇÕES
- Prossiga-se com os exemplares de
3 - American Home Products Corpo-, 43 -- Indústrias de Chocolate Lacta
fls. 9-11.,
Rio, 10 de maia de 1963
ration s•-- Progogue-se o registro cora ' S . A. - PI orrogue-se o registro.
N .° 422.548
Isaac Kanffman
N.° 501.347 - Carbolic-ol - S.W.
Notificação
Prossiga-se com exclusão doa- artigos averbação de contrato de exploração!'
a
favor
de
'Indústria
Farmacêuticas'
-Classe 1 - The Sherwin Williams,
Uma vez decorrido o prazo de recuso grifados a fls. 5.
Fontoura Wyeth S.A. por'despacho de Co, - Prorrogue-se o registro (com
ao previsto pelo art. 1,4 da Lei 4.048 • N.° 422.580 --- Sociedade de Pin- 7-12-61 Pet. 54.776-61.
1 contrato de exploração a favor, de
de 29 de dezembro de 1961' e mais turas Corvin Ltda. - Com exclusão
'
Scherman Williams do Brasil' S.A.
dos
artigos
grifados
a
fls.
5.
N.°
581.888
Wysulfen
--:
dez dias ----, para eventuais juntada*
Cl"s-, " Tintas e Vernizes despacho 15-2-54
N.° 438.851 - Tapeçaria Dona- se 3 - American .Home Products Cor- ,Proc. 2.833-53.
de recursos, e do mesmo não se tendo
,
,
.
valido nenhum interessado, ficam no- telli S.A. - Prossiga-se apenas para poration - Prorrogue-se o registro.
Nas 581:348 - Julia - Classe 15
,
N.° 582.287 -- Glória - Classe 42 -..' Minex Centrais Eksportowo l Imtificados ; os requerentes abaixo men- tapetes.
N.° 438.935 - }lisa° Kiyoku - - José Joaquim . de Oliveira es Cia. potowa Wytworow Przemyslu Mineral- •
cionados a comparecer a. este Departamento a fim, de efetuarem o paga- Prossiga-se substituindo a expressão - Prorrogue-se o registro retificando- nego Przedsiebiorstwo Panstwowe -.
mento da taxa 'final .concernentes a artigos Por gênero de negócio justifi- se a data para 12-8-1953.
.
Protrogue-Se o registro,
•
expedição dos respectivos certificados
N.° 581.357 - Puran - Classe 3
_ dentro do prazo de sessenta dias - Laboratório Especafarma S.A. na forma' do parágrafo único do artiProrrogue-se o registro.
'
go 134 do Código da Propr:edade InNars 581.358 - Foliculetas - Clas. •
dustrial.
se 3
Laboratório Especifarma S.A.
MARCAS DEFERIDAS
- Prorrogue-se o registro.
,
.•
' N.° 581..359 - Especidrin ClasN.° 388.265 - Piatzer - Classe á
se 3 - Laboratório Especifarrna S.A.
- Platzer S.A. Ind. e Com. 'de Re- Prorrogue-se o 'registro.
higeração - Com exclusão de anéis
N.° 581.423 - Darcova - ClasLei n° 4,154.- de 28-11,1962
slaturadores e molas de válvulas (classe 31 - Darling " Valva & Manufactu.
-se 31 e matéria prima e exemplares
l'ing Company - Prorrogue-se ,o reDecreto n 9 51 . 900 - de 10-4-1963
!e fls. 21-13).
gistro.
N.° '581.476 - Krepital --.Classe
NOME COMERCIAL DEFERIDO
Decreto n' L920 - de 194 2-1962
3 Eduardo Niklaus - Prorrogue-se
". N.° 404.775 - Sirmat Materiais
o registro retificando-se a data para
Ordem de Serviço n 9 IDJR - 63-2 - de 26-1-1963
-Métricos e Hidráulicos Ltda. -" Sirma
12-5-1953.
ig ateriais Elêtricos e Hidráulicos - Li-'
N. o 5S31.479 .--- Emblemática -ratara - Art. 109 n.° 3.
Classe O - Lummus Cortou Gin Com,EXIGÊNCIAS
DIVULGAÇÃO N° 891
pany - Prorrogue-se o registre retificando-se a data para 29-7-1953.
•
Cas
-Taurus
Co.
o
N.° 438.734 -N.° 531.481 - Biv-ox - Classe 8
nercial Importadora Ltda. - Cumpra
- Gel.n:uder junghans A. G. 'Prorexigência.
i rogue-se - o registro considerando-se
N. o 438.838 - Comtec Sociedade
j como partes integrantes apenas os rnae
Técnica
de
Engenharia
PREÇO:
Cr$
150,00
Comerc ia l
quinismoi do relógio.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o , 581.661 - Caseie - Classe
N.° 438.839 - liame() Importa42 - Cooperativa Vinícola Garibaldi
Exportação Representações IndúsLtda.
Prorrogue-se o registro Com
'a 'e Comércio Ltda Cumpra a
r
• exclusão da expreisão "e outros".
.
utigência.
lk VENDAI
N.° 438.859 - Expresso Sãs.. Paulo,
' N.° • 581.852 - HerdaClasae
43 --, Cooperativa Vinícola Garibaldi
Ltda. - Cumpra a exigência.
! Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N ° 438.933 - , Ind. e Comércio
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Picalle Ltda. -- Cumpra a exigenN.°. 581.852 - Henfa
Classe
Agência 1: Ministério da Fazenda
Artefatos de ,Plásticos e Celuloi422.154
Sotur
de
Cabo
Frio
N.o
dgeistrHo.enfa 4tda. - Prorrogue-se o ret.A. - Cumpra as duas exigências.
a pedidos pelo Serviço de Reemb45iso
Atende-se
Very
. N.° 439.020 - Confecções
N,° .578.730
Kasdorf
Classe
lhold Ltda. -- Cumpra a exigência.
Kasdorf- y Compania Socieda
41
421.068
Antônio
Ribeceo
N. o
Anônima C.orapania de Produtos Laca •
Ceinpte a .eaigênda.
eégegjee
1
DIVERSOS.

a

IMPOSTO DE RENDA

•
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teos Dietéticos y Medicinalee — Prorrogue-se o registro aomo mame gen.
rica.
Prorrogaçio de trinai de propaganda
N. o 582.543 -- J.A.S. — Classes
41, 42 e 43 — Destilaria Vitória Ltda.
— Prorrogue-se o registro.
N.° 582.772 — Silex — Classes
6 —8-10-11.33 — Silex S.A.
Administração Comércio e Indústria
— Prorrogue-se o registro:
. •
- N.° 582.780 Granja Ypâ —
Classes 19 — 43 e 45 — Francisco
Munhoz Filho — Prorrogue-se o registro.
N.° 583.201 — Emblemático —
Classe 33 — Alfredo Ferraz de Barros
Filho -- Prorrogue-se o registro.
Prorrogaçío de frase de propaganda
N.° 581.375 — Ligerie Valisere
conctato que é unia carícia — Classe
36 — Valisere S.A. Fábrica de Artefatos de Tecidos Indesmalháveis —
Prorrogue-se o registro.
Prorrogaçgo de nome comercial
N.° 581.374 — Socimar Sociedade
Mandatária de Administração e Representaçõea Ltda. — Socimar Sociedade Mandatárias de Administração e
Represente4es Ltda. — Prorrogueee o registro.
Prorrogação de título de
estabelecimento
• N. o 563.652 — O Mercado da Calçados — Classe 36 — ' 0 Mercado de
Calça1/41os Ltda. — Prorrogue-e* o registro.
N . o 564 . 765 — Casa Jeep — Ciasaos 1 — 8 — 11 — 14 — 17 — 31
— 35 — 39 — 46 e 47 — Silva 8&
Maradon Ltda. — Prorrogue-se o registro.
Retilicaçgo de contrato de exploração

DIÁRIO OFICIAL (Seção M)
de material plástico translúcido, de-.
vidamente presas a um suporte do
tamanho desejado, por pressão, parafuso ou tacha, ditas tiras presas
ao dito suporte por uma de suas
extremidades, ficando, a outra livre,
ditas tiras coloridas poderem ter as
mais diversas arrumações no supoa.
tes apresentando os mais variados
desenhos. (Total de 5 pontos). -
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paço livre coberto por pequenos riscos, muito juntos, estampados em
branco mate, reservando °e motivos
descritos que conservam a côo do
fundo. Todo o conjunto apresentado
em uma côr sôbre fundo tinto, (Total de 2 pontos).

• provado de um' cavalo de sanção
trapezoidal, no qual se localiza um.
bloco (5) de madeira, removível de
secção igual ao do cavado, bloco
éste mantido no lugar por um eixo
(4) que atravesse o proprio bloco e
furos existentes nos blocos (h., da
concreto. Os cavados feitos nos blo•
aos de madeira (5) têm salda apenas
para o lado interno do dormente, de
TÉRMO N 9 136.991
modo que à passagem do comboio,
atuando sôbre os trilhos, forçará os
De . 9 de março de 1962
TERMO No 136655
blocos de madeira para fora, de enModelo Industrial: "Novo modêla contro as paredes extremas dos
de vela para aniversário".
blocos de concreto. Sôbre os ditos
De 23 de Fevereiro de 1962
Indústria Esteárica Nossa Senhora blocos de madeira (5) serão assendas
Graças
Ltda.
—
São,,
Paulo
tadas as chapas (6) de fixação das
Requerente: S.A. Indústrias Reutrilhos (8), as quais serão fixadas
nidas F. Matarazzo. — São Paulo.
ao bloco' de madeira usual. (Total
Titulo: Nava e original "desenho
de 2 pontos).
ornamental para tecidos. — Modêla
Industrial.'
•
TERMO N9 137.197
De 16 de março de 1962
Requerente: Yoshida Kgyo Kk. —
Japão.
Titulo: Nervo modélo de fêchl
corrediço. — Modelo Industrial. •

1
1 0 Nóvo modelo de vela para aniversario. caracterizado pbr com preender • inicialmente um pedestal de
Iate, em formato cilíndrico, de pequena, altura, e sobre a qual se apóia,
uma figura vertical representativa de
um ano vestido com uma longa :única, de mangas compridas e calado-lhe em longas pregas até os pes.
figura esta de cuja parte posterior
salienta-se um par de asas abertaa,
j ustapostas entre si e voltadas ortogonalmente para trás: e a referida
figura de anjo tendo os antebraços
colados lateralmente aocorpo, os
braços projetados para á frente, e
as mãos abertas e voltadas para cima, estas suportando ,a vela própi-lamente dita, com o formato de
U111 algarismo qualmier, e de cuja
parte superior salienta-se o pavio;
tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

19 "Novo e original desenho ornamental pata tecidos" em côres contrastantes e variada.s, caracterizado
por compreender motivos representando listras de 5trun. de largura.
estampadas em branco mate, chapadas no sentido vertical, distanciadas
unia da outra 3mm., onde deixa
aparecer o fundo tinto-claro, da peça
que,' com as listras descritas resulta
uni conjunto de listras foscas e brilhantes apresentado em urna só côr.
(Total de . 2 pontos) .
•
Fica retificado no contrato de exTERMO N9 136.657
ploração publicado no dia 6-5-1963 ......
be Winthrop Products Inc. — para
De 23 de fevereiro de 1962
marca Drewina n.° 245.516 em favor
TÈ.RMO Ns 137.145
cl• The Sydney Ross Co.
Requerente: S.A. Indústrias Re l iDe 14 de março' de 1962
nidas F. Matarazzo. — São" Paulo. •
Título:
Nôvo
e
original
desenho
Privilégios de Ifivenção ornamental para tecidos. — Modelo Requerente: Raul Lopes Bastos
Estado da Guanabara.
Industrial.
Patente de .Modêlo Industrial:
TIIRMO N9 114.809
"Ntavo modelo de dormente".
•
De 16 de novembro de 1959

Nôvo modelo de fêetio corrediça,
caracterizado por ser constituído por
uma pluralidade de elementos de
fixação (1), tendo cada qual, una
rêgo lateral (2), sendo previstas entre os ditos elementos de fixação (1):
e as bases Cúbicas- (3) do conjunto,
reentrâncias verticais (4), e uma saliência (51 no ponto orla o dito ré;o
lateral (2) e as reentrâncias vertocais (4) se cruzam, com o fina de
aumentar a fôrça de ligação que uns
o.; elementos quando êstes são fechados, substancialmente como descrito e representado nos desenhos
anexos. (Total de 2 . pontos).
TERMO N9 137,272
De 20 de março àe 1962
Requerente: S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — s.. Paulo,
Título: Novo e original desenho
ornamental para tecidos. — Modélo
Industrial. -

Requerente: EMPA — Empréats
Paulista de Comercio e de Aplicações Ltda.
•
Título: NOvo modêlo de cortinado.
Modêlo Industrial.

ls "Novo e original desenho ornamental para tecidos", em côres contrastantes e variadas, caracterizado
l e "Novo modelo de dormente",
por compreender motivos represen- caracterizado por se constitult de
tando desenhos decorativos, entre os dois blocos de concreto (1) cuias
quais se salientam algumas figuras faces inferiores são acentuadamente
em forma de coração e outras seme- ditfl oOvaS (2) para proporcionar maior
lhantes a uns galhos, com pequenas assentamento no terreno visando sua
Rilhas bastante estilizadas, termina- imobilidade, sendo ambos os blocos
das em espiral. O desenho, graças unidos entre si por uni seguimento
19 Nevo tipo de cortinado, caras- à maneira de sua execução, é de (3) de trilho, guaraando os tamaterizadca por ser constituído de um grande efeito, tendo um fundo tinto nhos das bitolas usadas nas estra41onjunto de tiras, coloridas ou aio, de o& vim-escura. oom todo o es-, das de ferro; cada bloco (1) deacrito

19 "N6vo e original de:..entio
mental para, tecidos", em cores CO'Ji•
trastantea e variadas, .caracterizado
por compreender motivos repre.senWido múltiplas manchas de formal
oval irregular, dispostas no santicks
vertical de maneira que as mais
claras fiquem por baixo -das mais
escuras, deixando aparecer o tunda
branco em pequenas manchas irregulares. As manchas, em tamanho
variável, são apresentadas em sete
cetras diferentes e da sobreposição
delas resultam novas côres, o que

Maio ie 1965
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=um N.° 143.896

dá ao desenho o efeito de mais cêres. gradée", duas ciares sóbrepostas •
Observa-se sôbre determinadas man- contrastantes das primeiras ou em

quatro córes, isto é, nas quatro coares anteriormente citadas; apresentando o centro e as pétalas delineadas por meio de um risco grosso de
côr escura, também contrastante. O
espaço reservado entre os motivos
descritos é coberto por manchas irregulares em quatro abres sobrepos- TIMM° N9 137.273
tas, /rés das quais "ton-sur-ton" e
uma clara viva, terminando cada
De 20 de março de 1962
mancha, pelo lado externo, em fines
Todo o conjun i a realizada
Requerente; S.A. Indústrias Reu- "picota".
em nove côres sôbre ir- branco.
nidas P. Matarezzo.
(Total de 2 pontos) .
Titulo: Nôvo e original desenho
ornamental para tecidos. -- Modêlo
•
Industrial.
T.ERMO al. 0 140.277
De 22 de junho de 1961

chas a existência do branco mate,
trabalhado em funik que forma riscos finos e verticais. Todo o conjunto executado em oito atares sôbre
fundo branco. _aTotal de 2 pontos).

• Requerente: - Walter Marini de
• Azevedo — Esado da Guanabara.
Título: Aperfeiçoamentos introduzidos em um Conjunto Impressor em Alto ou Baixo Relevo —
Privilégio de Invenção.
Em resumo, reivindico como
pontos característicos da invenção:
1 0) Aperfeiçoamentos Introduzidos em um-Conjunto Impressor
em Alto" ou Baixo Relévo, destinados às máquinas de escrever, máquinas protetoras de cheques. máquinas de visar cheques, carimbad o res datadores, carirnbadores
il a-a Nôvo • e original desenho orna- numeradores e carimbadores damental para tecidos", em cetras con- . tadores numeradores. elétricas ou
trastantes e variadas, caracterizada manuais, caracterizado pelo fato
por compreender motivos represen- de ser o conjunto impressor em
tando flores grandes, em tamanho alto ou baixo relèvo, constante de
variável, redondas e muito estiliza- uma linha continua margeada por .
das que lembram as dálias flores
que são dispostas irregularmente e cmas outras em pontos de agulha.
estampadas em duas ciares em "de-- Um total de 2 pontos.

berta por uma tela Ou qualquer
tecido apropriado. Um total de $
pontos.

De 17 de outubro de 1962
'Requerente: Rol! Hellmann —

Paraná.
Titulo: Alicate Para Terminais
de Baterias — Modêlo de Utilidade.
Ponto-i' Característicos
1 — Um alicate para terminais
de bateria, para que se pede patente de modêlo de utilidade, caracterizado pelo fato de apresentar em uma só peça, seis ferramentas com funções distintas e Indepeiatedentes a saber: a) uma
paça para limpeza interna dos
terminias; b) uma peça para soltar a porca e limpeza externa dos
bornes; c) uma peça para abrir
terminais; d) uma peça sacadora
de terminais dos bornéis; e) uma
pata chave de fenda e para limpeza dos terminais; 1) uma peça
alavanca para suspender os terminais .Um total de 2 pontos.
•• TERMO N. o 142.824
De 10 de setembro de 1962
Requerente: Janyr da Rosa Garcia -- Estado do Rio.
Titulo Aperf éiçoamento em
Maquina de Café — Modal° de
Utilidade.
1.°) Aperfeiçoamento em Máquina de Café, caracterizado pelo fato
do recipiente conter no seu fundo,
em funil o depósito do pó o com
torneira de descarga a parte interna da saída o café ser provida de
uma armalão - metálica que é co-

TERMO NP 143.899
De 17 de outubro de 1962
Requerente: Rol! Hellmann —
Paraná.
Titulo: Nõvo Modêlo de Alicate
de,Corte Para Ajustagem das Pre,•
silh,as de Pulseiras Para Relógios
— Modêlo de Utilidade.
Pontos Característicos
l.0 ) nivo modêlo de alicate de
corte para ajustagem das presilhas
de pulseiras para relógios, para
que pede patente como modélo de
utilidade, caracterizado por apresentar, em uma única peca, duasmatrizes de tamanhos diferentes,
uma para relógio de senhoras e
outra para relógio de homens. Um
total de 2 pontos.
TERMO N. o 143.898
De 17 de outubro de 1962
Requerente: Rol! f Helmann —
Paraná.
Títulb: Nesvo. Tipo r'''! Máquina
Para Cortar Vidros — Modêlo de
Utilidade.
Pontos caracteristicos:
1.0) Nõvo Tipo de Máquina Para
Cortar Vidros, para que scs pede
patente de modêlo de utilidade,
vidro plano, corte reto ou curvo.
vidor plano, core reto ou curvo.
Um total de 6 pontos .
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OBRAS . COMPLETAS DE RUI BARBOSA, .
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Volume

Tomo

Assunto

Preço 1

'--

Volt,

fne

Torno

•
•

XXVI J
XXVI 1

....

I

Diveraos Trabalhos

IV

.

Reforma do Ensino .Primário

•

II
Trabalhos Diversos
, '
I . Questão . Militar •
• II
Relatório do M. da Fazenda
III
Relatório do M. da Fazenda •
IV
Relatório do M. da Fazenda
/II
Trab. jurídicos — Est. de Sitio ..
Trab. Jurídicos — Est. de Sido ..
' IV
V
Trabalhos Jurídicos
II
Impostos Interestaduais
' •
•III ' Trabalhos jurídicos
,
VI
Discursos Parlamentares
II
Discursos Parlamentares

1111
IV

•

Trabalhos juridicos
A Imprensa

Preço

•
•

VIII
X
XIII
XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XXIII
•, XXIV
XXV
XXVI

Assunto

-1

100.00
10,00
100,00
120.00
50,00
65,00
80,00
120,00
120,00
250,00
200,00
— 120,00
120,00
100.00

121).00
120.00

.

XXVII
XXVIII
XXIXXXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII - XXXIII
XXXIV •
XL

XLVI ,

111
I
II
III
V•
I
1

--

II/
IV
•V
I
1
I
11

1
11

•

Discursos Parlamentares
•
90,00
Discursos Parlameritares
120,00
• •
Réplica
120,00
.,
Réplica
120.00
Discursos Parlamentares
130.00
Discursos Parlamentares
120,00
Discursos Parlamentares
...,,,e 100,00
Trathalhos juridicos --.
120.00
-/
Limites Ceará .,--- Rio G. do Nore . 120.00
Limites Ceará — Rio G. do Norte . 120,00
120,00
Discursos Parlamentares
150.00
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares...
250,00
Trabalhos Jurídicos
-• 1 400,00
Campanha Presidencial
• i 120.00
i 120.00
1 Campanha Presidencial

-

-

▪
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Térino n. 577.927, de 5-2-1963
S.A. ISf/ineração da Trindade —
SAMITRI — Sociedade Anônima
Minas Gerais

Temo a? 577.939, de 5-2-1961
(Prorrogação)
Atehars de Normardit
França

ETAM10

Te'rmo n." 577.934, de 5-2-1963
Jelateco S.A. Materiais _para ConstruClasse 6
çao Indústria e Comércio
Aparelhos pneumáticos automáticos
Paraná
utilizados em máquinas e máquinas ferramentas que permitam a medida e o
controle das peças em procuro de ust71111T-ECO
nagem e que permitam igualmente a
Classe 16
regulamentagem e a ação de mover ai
Insígnia
.
escapo de mquina ou máquina ferraTErmo zi.9 577.935, de 5-2-196 3 menta automaticamente e a escolha
manai
automática das peça susinadas
Representaçdes Comércio Indtlatrla
•-• S.A. "Recomasa"
Termo
n.9 577-.940, de 5-2-1963
Paraná
Classe 5
Cooper's Incorporated
• Estados Unidos da América
Substâncias de ofigem animal, vegetal

;Irmo a.° 577.943, de 5-2-1963
Liggett 6 Myers Tobacco Compaal
Estados Unidos da América
,er

Ing
Classe 44
Cigarros
Termo a.• 577.944, de 5-2-1963
Darcy de Oliveira Duarte
Guanabara

1~~§

•

5 A

-

Termo n. 577.933, de 5-2-1963
Máquinas Agricolaa S.A. -Magda Gaucha de Implementai e
Agrlsa
Rio Grande do Sal
Insígnia
.

9nm~

eaÁlia

N I DCDIDÃO DA

ou mineral, em bruto ou parcialmente
preparadas e não incluídas em outras
classes
Têrmo n.° 577.929,, de 5-2-1963
Ferragens do Nordeste Ltda.
Pernambuco

ferra ep lo Nordeste.
g

MECOMAR

Classe 11
Ferramentas de tdda espécie, (exceto

P

:consilltoria Juridica

(JORNAL DE SANTO_ ANIDRO

Classe 3
Substancias químicas, produtos e praparados para serem usados na
medicina e na farmácia
Rio de Janeiro

quando partes de máquinas), ferramentas e cutelaria em geral. Pequenos
artigos de qualquer metal
Têrino n.9 577.930, de 5-2-1963
Consultoria Jurídica Limitada
Rio Grande do Sul

Termo n.9 577.946, de 5-2-1963
H. F. Conte Borgognord
São Paulo

frratiàfilifBrhsila4

Ural on. 9 577.936, cl e5-2-1963
Salomão Rabin

'1nd

Classe 32
Jornais, revistas, impressos, álbuns,
programas de rádio e televisão
•

Classe 32
Um jornal

Classe 36
-.Roupas de baixo para homens e criancas a saber calções (shorts)

Termo n. 9 577.947, de 5-2-1963
Sérgio Ribeiro Pompeu
São Paulo

AUGusTA

Termo n.° 577.941, de 5-2-1963
Cavalla Limited

Jersey

Classe 32
Jornais, revistas e publicações

impresas em geral

Termo ra.° 577.948, de 5-2-1963
Calixto Assuf, Filhos — C,omércio dl(

Classes: 41, 42 e 43
Artigos da classe

Tecidos S.A.

Guanabara

Tênno n.° 577.937, de 5-2-1963
Salomão Rubin
Rio de Janeiro

-

PRORROGAÇA0

NOme Civull
Termo n.° 577.931, de 5-2-1963 Refinaria Salineira Ltda. Comércio —
Indústria e Navega0o
Rio Grande do Sul

gPRIMOR'
dútTBrasitélak
Classe
41
e
par a
na pecuaria
Sal de cosinha uso
Tèrmo n.° '577.932, de 5-2-1963
Indústria Gancha de Implemento. e
Máquinas Agrícolas S.A.
Agrisa
Rio Grande do Sul

t A
- S A "A
SS
Classes: 41, 42 e 43
Artigos da classe
Tármo a. 577.938, de 5-2-1963

(Prorrogação)
Adriano Ramos Pinto Irmão,
- Limitada
Portugal

(classe 38)

Tèrmo n.9 577.942, de 5-2-196à
Cavalla
TerseLvimiteel

Classe 23
Titulo
•

Termo a.' 577.949,- de 5-2-1963

Marone' de Adubos e Inseticidaa
•
"Meradin" Ltda,
São, Paulo
ÁMERAD 1Ni

1-NIUS T R IA 13R-A111-Clitn
Classe 2
Inseticidas e adubos

RAMOS PINTO,

,Tèrsno n.9 577.950, de 54-1963
Fruticola Bandeirantes 3.A, São Paulo

.PORTUGAlt
Classe 42

Sinal de Propaganda

n
Cause -44 .
Tabaco manufaturado ou não. Artigos; para fumantes, exceto Papal

,BANDE I RANTES,
' Classe 44
-ISSIR IA BRAS I
jlen's°3 Tabaco manufaturado ou não. Adi- 1-ND

Vinhos "nu". licorosos
e espumosos, cerveja, aguar entes sr,
'taoca+,

gos para fumantes, exceto papei
1(classe 38)

Classe 41

Feekons oes gerei
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Tarmp n.° 577.951. de 5-2-19ái
Tinturaria Berlinck Ltd&
Guanabara
' BERL I NCK
• INDUS T

R I A BRASILEIRA

Classe 50
Artigos da clisse

Térmos as. 577.952 à 577.953, de
5-2-1963
Probal Comércio e Indústria S.A.
Guanabara
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mai& ~atas, mandrião, mantilhas: paletést palas, penhoar, pulover, pelerinas.
Peagas, Pouches, polainas, pijamas; punhos, perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sweaters, shorts, sungas, stolas, sou.
tiens, slacks, taier, toucas, turbantes;
ternos, uniformes e vestidos
Classe 22'
de Costura, para bordar, feitos de
Pios fios cortados, fios contínuos, fios
penteados, monofios, fios torcidos e não
torcidos, fios mistos e similares, para
tricotagem, tecelagem, pasa uso comum,
substâncias termo-plásticas •
Têrtnos ns. 577.962 a 577.964, de

indústria Brasileira
•
Classe 2
lesericidas e produtos quidicos • para
agricultura
Classe 1
Produtos químicos em geral

5-2-63
Cia. Brasileira Rhodiaceta
São Paulo

LINHA BRAZILIAN SUN
INDÚSTRIA BRASILEIRA

para fins agrícolas, bactericidas, ceras
renno n.° 577.969, de 5-2-63
para enxertos, danamide de.. cálcio
Electronics Corporation of America
como adubo para o solo, defumadores,
Estados Unidos da América
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar ant•
mais e plantas daninhas, extratos de
quassia para fins horticolas, fertilizantes para o solo, formicida, guano, Mactífugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para destruir insetos, hervas e plantas daninhas, sais para fins agrícolas, sais para
fins hortícolas, substâncias químicas
Classe .5
para . destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra e vermina, Aparelhos elétricos para detecção de
Irradiação e equipamentos de contraia
venenos para insetos e visgos
para serem usados com êsses detectorea
contra lagartas
de irradiação
Têrmo n.° 577.966, de 5-2-63
Têm° n.° 577.970, de 5-2-63
Pecuária, Indústria e
Pecinco
Rowa-Wagner
K. G. Arzneimittel
Coriáércio Ltda.
/abr.&
São Paulo
Alemanha

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Têrmos as. 577.954 & 577.957, de
e roupas feitas eia geral: Agasalhos,
5,-2-63
Probal Comércio e Indústria S. A. aventais. alpercatas, anáguas, 'blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
Guanabara
doures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, cales,
cachecols, calcados. chapéus, cintas,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cueIndústria. Brasileira
cas. ceroulas, colarinhos, cueiros; salas,
casacos, chinelos, dominós, echarpes:
Classe 1
fantasias, fardas para militarese caieProdutos químicos em geral
giais, fraldas, galochas, g:avatas. gorClasse 2
ros. jogos de lingerie, jaquetas; leques;
Adubos em geral
luvas., ligas, lenços, tnanteis. meia"
Classe 42
ma. k mantas, mandrião, mantilhas: paBebidas alcoólicas em geral
letós, palas, penhoar; pulover. oelerinas,
Classe 41
peugas, pouches, polainas. pijamas; 'puRações para animais
nhos. perneiras, -qu:nsonos, regalos,
robe de ahambre, roupão, sobretudos,
Tértno n.° 577.858 ,de 5-2-63
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Antonio Gonçalves Ramos
. sweaters, shorts, sungas, atolas, souGuanabara
tiens. slacks. taier, toucas, turbantes;
ternos, uniformes e vestidos
Classe 24
Artefatos de algodão. diabra°, caroã,
juta, lã, lniho, paco-paco, ramy, rayon,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
seda natural e uotras fibra: Alamares,
atacadores, bicos, bordados, borlas,
Classe 48
Um vaporaizador de laquê, perfumes e bandeiras cordões, cadarços. coadores
outros liquidos usados na perfumaria de café cobertas para raquetes, coberturas para cavalos debruns, enfeites,
no 'toucador
etiquetas, ent
remeio, entretelas, flémulas, fitas, franjas, filtros de café, galões.
Tèrmos na. 577.959 a 577.961, de
laços de chapéus mochilas, montas.
5-2-63
, Lanifício Amparo S. A.
nesgas. ombreiras, passamarias, palmiSão Paulo
lhas, pavios, passamares, pon-pane, pia.
lentes rendas, rédeas, redes, sacos.
sacas, tiras, telas para bordar e xergas

UFANA

Maio de 1963

ROWASKLERON
Classe 3

Um preparado farmacêutico

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Têrmos as. 577.971 e 577.972, de
5-2-63
Comércio -e Indústria Abreu Sampalif
S. A. •
São Paulo

BRASIFORM
Classe 2
IndVria Brasileini •
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultura, A saber: adubos,
Classe 8
adubos artificiais para o solo, álcalis
Fios elétricos comuns
para fins agrícolas, bactericidas, ceras
"Classe 11
para enxertos, cianamide de cálcio Fios de cobre esmaltado para enrolam
como adubo para o solo, defumadores,
mento de motores elétricos e fins
desinfetantes usados na' agricultura e
semelhantes
na horticultura, * uxórias básicas para
Térmos ns. 577.973 e 577.974, de
adubos, ,essências paia exterminar ani5-2-63
mais e plantas daninhas, extratos de
Comércio e Indústria Abreu Sampaio
quassia , para fiar horticolas,
S. A..
tes para o solo, formicida, guano, inseSão Paulo
tihigos, massas para enxertos,-pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para destruir insetos, hervas e plantas dani• INDOSTRIA BRASILERA
nhas, sais para fins agrícolas, sais para
Classe 8,
fins horticolas, substância químicas
Pios elétricos comias
para destruir insetos, hervas e plantas
Classe 11
daninhas, venenos contra e vermina,
Fios de cobre esmaltadõ para enrola(
venenos para insetos e visgos
mento de motores elétricos e fins
contra lagartas
semelhantes
:rirmo n.9 577.967, de 5-2-63
Térinos as. 577.975 e 577.976, de
Camara & Laborde Ltda.
•.
5.-2-63
São Paulo
Ccenércio e Indústria Abreu Saranadj
S. A.
São Paulo

B RASID U R

Classe. 22

Para distinguir: Fios d ealgodão, canhaaio, juta, la, nyion, fios plásticos, fios
BR A Si PLE -X
de seda natural e rayon, para tecelaClasse 23 Indústria Brasilaira
gem, para bordar, para costura, tricotaTecidos em gomil
gem e para crochê; fios e linhar de toda
Classe 8
Classe 36
especie, fios e linhas para pesca, hnhaPios elétricos comuns
_
das de aço para pesca •
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 11
•
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Pios de cobre esmaltado para enrolei,
577.965,
de
5-2-63
Têrmo
n.°
Classes:
I
e
M
aventais, alpercatas, anáguas, bluass,
mento de motores elétricos e fina
PeChICO •—• Pecuária. Indústria e
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
semelhantes
Insígnia
Comércio
Ltda.
douras, bonés, capacete& cartolas, caraSão Paulo
puças, et:sacão coletes, capas, chola;
Tino n.9 577.978, de 5-2-1963
Tênis° n. 9577.968, de 5-2-63
"cachecols, calcados, chapéus, cintos,
Braun tJ, Kemmler
Famas — -Comércio e Indústria S. A.
zintao, combinações, corpinhos. calças
Alerna9a
São Paulo
de senhoras e de crianças, calções,- calças, camisas, camisolas, cainisetaa, siatINDÚSTRIA BRASELEIRI
Oaa, ceroulas, colarinhos, cueiros; selas.
BEIM°
. casacos. chinelos, do:1.1Mo, echarpea
• Classe 2
'fantasiar, fardas para mi litante mis,
bula, fraldas, galochas. gravatas gor- Suba:A:IC.1as e preparações cai:raizes
Classe 11
. , logos de !ingeris. jaquetas; :aguei; asadas na agricultura, à saber: adubos.
Frigideiras, colheres, bandejas e bela
Classe 41
lavas, ias, lempe. atrasels.1 ~kW ~os artificiais para e solo, alcali*
alas de cozinha. de metal
Titulo de Estabelecimeatà

(INDÚSTRIA BRASILEIRA

PECINCO

CAFEEIRA FURNAS
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Termo a* 577.985, de 6-2-63
ereto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
fizreger Distribuidora de Produtos Para tanques de cimento, vigas, vigamentos,
(Prorrogação)
Laboratório Ltda.
Cis. P. Kastrup Comérc./ oe ladá,ttris
vttrem, venezianas
São Paulo
Guanabara
•
tSr11106 AL 577.988 a 577.990, de
6-2,63
Tomose nanaria. e Móveis Eista4ados
PRORROGAÇÃO.
Ltda.
gao Paulo
BRASILEIRA,'
'MN
Termo a.° 577.977, de 5-2-1968

STREGER,

Classe 1
Addos, álcool, água oalgenada, água
borleada, água de milícia, e sal mineral
para uso em laboratório
111#0411o,a. eiwft n 1$11,1

'rirmo n.° 577.986, de 6-2-63
Moisés N. Chattah

TUIM

ind. Brasilell.
Classe 34
Cortinas, cortinados, pasasdeiras e

NorFibra SIM

F1RMAFER

tapetes
Classe , 21
Freio (parte integrante do " veiculo),
mecanismo para acoplamento de . veicula ferroviários, ofelhás de parada
para aparelhagem de tração, amortocedores de choques, paracroques, carro,
ónibus, automóvel, anteparos. auto-caminhões, alavancas, alavancas de . câmbio, alavancas de freios, breques, bar,
ras de freio, braçadeiras de mola,- buchas,. barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veículos carroce"rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veículos, engrenagens, ernbreagem, feixes de :molas, hélices, molas; motociclos,- mancais de veículos
pedais,. paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, parachoques, pistões, rodas, reboques, taia
botes de freios, varrias de veiculo:,
bicicletas, motocicletas, retentores, aos
para bicicletas, braços Pa‘a veículos
crapas circulares para veículos, cubos
de veículos, desligadeiras fronteiras
para veículos, matociclo, manivélas.
para-lamas, varetas de controle ch,
afogador e acelkradur
Classe 40
Acolchoados para camas e paia móveis, almofadas, aparadores, armários,
balcões -para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, ceares, colchões, colchões
de molas, cómodas, conversaaleiras, coiins, divâns, 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

Nome Comercial

INDO BRASILEIRA
Classe 16

• Térmo na 577.991, de 6-2-63
Antonio Mendes Juntos
São Paulo

Classe 16
Portas, Janelas, esquadrias, veneshinas,
marcos, pilares, rodapés, tacos, lambris,
balaustres,. caixilhos, colunas, consolos
portões de madeira ou metal para
, construções

São Paulo

PLAYTEX'
IND. BRASILEIRA

'Firmo n.° 577.979, de 5-2-1963
Moto Mecânica "Fusca" S.A.
Guanabara

Classe 36
Para distinguir: Artigos' de vestuários
e roupas feitas , em geral: Agasalhos,
aventais., alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
doures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, chatas,
cachecols, calcados, ahapéus. alatoa
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cueca.,
ceroulas, colarinhos, cueiros; sa'as.
Nome Comercial
casacos, chinelos, dominós, echarpes:
temo n.° 577.980. de 5-2-196 4 fantasias, fardas para militarese colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorAntonio Correia Sobrinho
ros, jogos' de litigaria, jaquetas: leques;
Pernambuco
luvas, ligas, lenços, mantos, melas
raaaSs, mantas„ mandrião, maadihas; pa.
;dós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas. pouches, polainas, pijamas: punhos, perneiras. quiri:tonos, , regalos,
INDUSTRIA BRASILEIRA? robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, • saidas de banho, sandálias,
Classe 41
sweiters. shorts. aungas, molas. sou• Geie torrado. moída- e em grito,
Ws palas, penhoar, pulover, palatinas.
colorau e milho
ternos, uniformes e vestidos
.
Timo n.° a_577.981, de 5-2-1963
'Firmo n.° 577.987, de 6-2-63
Norfibra S. A.
Pirmafer — Comércio de Materiais de
Pernambuco
Construção e Metais Ltda.
São Paulo

•'MOTO MECÂNICA

-

,(FIISCA)

Joie do

Nordeste'

'Firmo n.° 577.982, de 5-2-1963
Para distinguir; Materiais para consFibrica de Arados Paragaessu Ltda. truções e decorações: Argamassas, argiDernamhaaa
la, areia, azulejos, batentes. balaustres,

Térmos ns. 577.983 à 577.984, de
5-2-1963
IlsiCA .— Indústria Nacional de
Calculadoras Ltda.
Gasolisbara

blocos de cimento, blocos para pay!,
mentaçào, calhas, cimenta cal, cré,
chapas .isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações prenaoldadas, estuque emulado de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladalhos, lambris, luvas de junção„ lages, lageutas,
material isolante contra frio e caio.,
manilhas, massas para revestimentos de
paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base -isfáltico, produtos para totrnar impenneabilizantes
a sargamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulha. pro ratos betuminosos
impem:cabila:antes líquidos au sob outras formas para revestimentos e cutros
usos nas construções, pers ;anas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tatos e paredes, papel • para forrar casas. massas

rotação e semelhante.

para portas, tijolos, tubos de

Fabrica de Arados
Paraguassú Ltda.'
Nome Comercial

MONTE CBISTG
Ind. Brasilein
Classe 41
Abacates, abacaxis, ameixas bananas,
caqui, 'caju, carambola, figo, manga,
mamão, franjas tangerinas, melancias;
pêssegos, pera, maçã e melão
Termos ns. 577.992 a 557.995 e
578.007, de 6-2-63
• Editora Musical Ilha Bela Ltda.
•
São Paulo

'LU BELA,
Brasileir

Classe 28
Discos virgens
Classe 9
Para distinguir: Instrumentas musicais
e suas partes integrantes: Acordeões,
arcos, bandolas, bandoliaa, bombo,
banjos, baterias, contrabaixos,
Classe 17
para
instrumentos musicais, cuia
cordas
Máquinas de calcular -- Escritório
cas, caixa de rufo, clarinetes, cavaquia.
•
Classe 8
nhos. castanholas, cravelhas para instruAparélhos mecânicos e instrumentos antiaruidos para uso nas construções, mentos, cordais, cometas, clarins, Estotécnicos, tais como: contadoras de =dei portas, portões, • pisos, to- jos para instrumentos musicais, estio: .

•

UM..
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gonzos, harpas, harmônicas, macete, moi
racas, ocarina órgãos, pifano, pendei.,
roa, palheta, pianos, pianolas. prato.'
pistão, rabecão, realejos, surdinas, saio..
fones, timbares, tamborins, trombai:MN
tarrachas, tambores, triangulos, trombo.
nes de varas, violas, violão, violino e
violoncelo
Classe 4
Alcatrão vegetal, ambar amarelo ou
sucina, amburuna, areia de pedra, ar..
gila para uso na indústria, azeviche, ceresina, óleo de coisa para fins industriais, grafite em bruto, madeira em
bruto, gesso, -ceolim em bruto, pia, pó
mineral, óleo de linhança, resinas, estearina e óleo de linhaça para aro
industrial
Classe 50
Impressos
Classe 1
Discos gravados
Termo n.,° 577..996, de 6-2.63
Depósito da Materiais Para Construçõaa
Caparroce Ltda,
Silo Paulo

CAPARROCE
Inch• Brasileira
Classe 16
Para distinguir materiais para construa
ções c decorações: Argila, areia, Ima
rea tes, balaustres, calhas, cimento, cal,
cisa chapas isolantes, caibros, caixilhos,
acalmas, caibros, caixilhos, colunas, chaa
pafr paa coberturas. edificações Imunda
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forror. gesso. frisos, grades, janelas, !ame.
las de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material contra frio e calor,
m gaicos, produtos de base asfáltico.
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hicirázslica, pedregulho, 'placas para pavimea.
tação, pnas ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parquete.,
raias, portõcs, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubo'
ar concreto, telhas, tacos, tubos de veia
tildçào, vigamentos, veneziaans
vitrõs
Têrtno n.9 577.997, de 6-2-63
Pan ficadora Vila Lucinda Ltda..
São Paulo

VIU LUCINDA
:m1. Brasileira;
Classe 50
Impressos
Termo 11.9 577.998, de 6-2-63
Ind&tria Química Masovia Ltda.

São Paulo

MA,SOVIA

-

Ind. Brasileira
Classe 1
4
•
Solventes e dissolventes minerais par;
vernizes, esmaltes, preparaçãà
para o a perfeiçoamento do aço, absorventes, preparações e cores derivados
do alcatrão, tintas e vernizes a álcool,
preparações para colorir, tinturas corantes, laca e verniz para corrigir, matérias corantes e descorantes, prepara
dos para vulcaririar e soluções
das, tintas e Vernizes-para couros, tiramanchas, hiposolfito de sadio, cloretci
de sódio, soluções para reveladores, solução para fixador, nitrato de cloreto
amônio, cloreto de potássio, broma
reto de amónia, potássio e sódio, ioda
rato de amónia., ácido pinico, alu:12

darte, fagotes, flautas, gaitas, guitarra*. carbonato de sódio, idrosoflto, idr

...a
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nina, água .oxigenada. -água raz, álcool
Industriais,--alvaiade, antl-corrosivos, sais de arsênico usados na indústria, corantes para uso na 'indústria
`mineral, creosoto para ind4stria, corantes para uso na indústria , mineraedispara fins

DIÁRIO OFICIAL
Termo

n.• 578.003, de 6.2 - 63 Euripeáes Dias

São Paulo

--ORIPINHO
Ind. Braailieird

Classe 32
solventes, glicerina paia uso na indústria, carbonato de m.igne.aa. oxigénio Progrianas radiolóalccs„ prOgratnas de
televisão e revistas
potassa 'pa.-a uso na inc:ustria ciorett
.
de zinco, cloreto dr . cálcio. aziclOs, ar.
Trino
573..a54,,
de 6-2-63
natos,
senicos, Incron.atos. ca
MA:Jirstti Ltda.
cloretos e sultatos
—•
Têrm n. 577.999, de 6-2-63
MARCHETTI • •1
Indústria de Móveis Ria:va Ltda.
Ind. Brasileira
São Paulo
•
Casse 5
- RULVA
Aço, al isaras. alumiam. bronze; chumbo,
Ind. Brasileira
cobre,: latão. estanho,- níquel e zinco
Têrnio n! 573.005, de 6-2-63
Acol‘houdos para camas e para móIndústria 'e Ceeas'rcio Metalúrgica
veis. almofadas, aparaCares,
Itollsa Ltda,
balcões , para. venda, para móveis e
São Paulo
berços. biombos. -calndes. cadeiras, camas, capawa. catres. colchões, colchões
ROALSA
de moias' cómodas, cánversadeiras, coInd. Brasileira
xins. divã-as, enxergões. escabelos,
tantes, gabinetes de telefone, guarda. _Classe 5
cômoda. guarda-roupa, mesas,
de sala de Jantar, mobilias de quarto, Aço, alaaeas, alurninio, bronze, chumbo,
cobre, latão, ferro. estanho, níquel e
poltronas, prateleiras Sofás - e
zinco
sofás--cama estdados

Termo n.°' 578.000. de 62-63.
Bar e Empório C..ruzeiro 1?rtulista Ltda.
Sio Paulo

CRUZEIRO
PAULISTA
Ind. Brasileira
Classe 50
-

Impressos

Térmo n. 578.b01, , de . 6-2-63
Auto Mecanica Corbisier Ltda.. - -São Pauto -

COREISIER
Brazileira

Té -mo n.9 578.006. dz 6-2-63
. Bar Recanto Azul Ltda.
São Paulo • .
RECAMO AZUL

Ind. Brasileira •
Classe 50
Impressos
TèrmO n.° 578.008, de 6-2-63
Casa de Couros São José Ltda.
São Paulo

S:4:0 JOSE
•
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Termo n.° 578.009, de 6-2-63

Classe 21
Decorações Multiscreen Ltda.
São Paulo
Creio (parte integrante do, veiculo),
mecanismo para acoplamento de vetMULIPISCREEN
,
. culos ferroviários, orelhas de parada
Ind. Brasileira
para aparelhagem de tração, amorteceClasse 34
•
dores de choques, paracroques, - carro. _
ónibus, automóvel, anteparos. auto-ca- -Cortinas, cortitaados, passadeiras e.
, tapetes
minhões, alavancas, alavancas de câm- —
bio, alavancas de freios, breques, bar-

(Seção III)

-

Termo n.* 578.013, de,
Paracar parafusos e Peças Para Autos
,.
Ltda.
São Paulo

PARACIR
Ind. Brasilei rt Classe 21
Para distinguir: Veículos- e sus.: partes- integrantes: Automóveis e auto-caminhões, amortecedores, alavancas de
câmbio, breques, braços para seiculos,
caminhonetes, ambulâncias, 'caminhões,
carros-tratores,. carros-berços, carrostanques, carrOs-irrigadores, carrocreias,
chassis, chapas circulares para -veículos,
cubos de veículos, corrediços -de veículos, direção. desligadeiras, -estribos,
engates para carros, éixos de direção,
freios fronteiras para \ielculos, molas
manivelas, ônibus, para-choques, para.
lamas, para-brisas, pedais, pantões, raios
Para veiculas, reboques, radiadores para

/Maio de 1963
Têrmo 'a, 578.020, de 6-2-63
'Panificadora Pioneira Ltda,
-São Paulo

•
1 PIONEIR
11,
(Ind. Brasileira
Classe 41
Artigos da classe.
Termo n.° 578.021, de 6-2-63
Farmácia Yutaka Ltda.
São Paulo

'YTJTAKIt

— Ind. Brasileira
Classe 3
Artigos da classe

Termo n.° 578.022, de 6-2-63
Szlomatex
Indústria e Comércio de
Roupas Ltda.
São Paulo

veiculas, rodas . para veículos, tirantes
para veículos, varetas de controle do
$ Z LOW da -M- .,
aiogador e acelerador, troleibus, varaes
indlietTle, Brasileira .
de birros, carretai .
i..

Classe .30
• Artigos de vestuários, roupas feitas,
secai-confeccionadas ou sob medida,
para homens, senhoras e crianças,: a
São Paulo
1 saber: Agasalhos feitos de peles nata.
rala ou artificiais, anáguas, aventais,
.
CI ZA.N
i batas, babadores, blusas, blusões, boiind. Brasileira
nas, bonés, boleros, cominações, casaClasse 50
cões, capotes, calças, calça-saias, chineImpressos
los, cintos, cintas, camisas, camisetas,
calções,
cartolas, coletes, corpinhos, ce•!
578.015,
de
6-2-63
9
Termo ct.
roulas, cuecas. colarinhos, cueiros,- chaConfecções La Nave•Sport Ltda.
péus; dolmans: echarpes, estolas: farda..
•
São Paulo
mentos; gorros, galochas, gravatas,
guarda-pá: . impermeáveis; jaquetas; lenços, leques, lançaria, ligas, libas, lis..
LA NAVE SPORT
gerias; mantas, meias; palas, paletós,
Ind. Brasileira
pantufas, pijamas, peignoirs, punhos,
Classe 50
peitos e peitilhos para camisas, peleri.
Impressos
nes, polainas, pombas, pullovers; qui.
monos, quepis:' regalos, robe de charra.
Termo -n.° 578.016, de 6-2-63
bre, mapas de 'brim para o trabalho,
Oficina Mecanica Saci Ltda.
roupas "feitas para crianças, roupões de
São Paulo
banho; galas, sapatos, sandálias, sol!.
SACY
déos, aborta, sungas, slacks, sueteres,
suspensórios, soutiens, sobretudos:. ira.
jes, ternos, toucas, tailleurs. turbantes;
Classe 6
Para distinguir genericamente motores uniformes, uniformes para empregadas;
' - • vestidos: xales
a explosão e suas partes integrantes
Termo n.° 578.014, de. 6-2-63

Organização Cizan Contabilidade Re
oresentações e Comércio Ltda.

•

Termo n.° 578.017, de 6-2-63
Comercial e Representações S. A. B.
Ltda.
São Paulo

Termos xis, 578.023 e 578.024, de
•.
6-2-63 •
•Manoel Alves da Rocha
Minas Gerais

MIRAI

Têrmo n.° 578.010, de 6-2-63
' ras de freio, braçadeiras de mola, bu- 13ar e Lanches Santa Sures:tia Ltda.
S•A•B•
chas, barcos,, barros de tração, barras
Ind.. Brasileira
São Paulo
•
de
veículos,
carrocede direção, cabos
Classe 36
SANTA EUFEMIA
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
Artigos'
da classe
Classe 11
engates para veiculos, engrenagens, em»
• Ind. Brasileira
Classe
23
,•
breagem, feixes de molas, hélices, moPara distinguir geniricarnente pequenos
Classe 50
.• Artigos da classe
' las, motociclos, mancais de s, velculos,
artefatos de metal e artigos de cutelaria
Impressos
Termo
578.025, de 6.-2 63
pedais, paralamas, porta laterais, piManoel Alves da Rocha
Termo n.° 578.018. de 6-2-63
parabrisas,
para.
Termo
n.°.
578.011,
de
6-2.:63
nhões, porta-rodas,„
Comissária de Despachos Freitas Ltda,
• Minas Gerais
Cantina do-Bonito Ltda.
choques, pistões, rodas, reboques, tamSão Paulo
- São Pauli!)
bores de freios, varetas de veículos,
11/B/I
. bicicletas; motocicletas, _retentores, aros'
- ' BONITO
FREITAS
para bicicletas, braços para veículos,
Ind. Brasileira
Classes: 23 e 36
. crapas , circulares para veículos, cubos
Titulo de Estabelecimento
Classe 50
Classe' 50
de veículos, deshgadeiras, fronteiras

para veiculos, motociclo, manivelas,
' para-lamas, varetas de controle co .
— afogador e acelerador . .
"
Termo n.° 578.002, de 6-2-63!
Antonio de Oliveira Marques
São Paulo
.

GAZETA DE

SIO BERNARDO

Ind. Brasileira •

Classe 32
Temi

-.Impressos
Termo n.° 578.012, de 6-2-63
Bar e Restaurante Algibarrot -Ltda.
S„. São Paulo

Impressos

Termo ri.* 578.019, de 6-2-63
Bar e Aperitivos Amarante Ltda,
São Paulo

tt ç Rei

ALOIBARROT
ind. Brasileira

. os

,

ÂMARÂME
Ind. Brasileira

- Classe 41
'Pimentões e beringelas recheadas, bataClasse'. 42
tas fritas, tnalonezes, rizotos; lasanhas,
macarroiadas, feijoada, arroz de braga, Para distinguir: Aguardente, bagaceira,
arroz; feijão, bife a tnilaneza bife a cerveja, conhaques, fernet, gira, kirsch,
cavalo, bife a portuguesa ravioli, ! kurne l , runs. vinhos, vodca • Ielsky
gnocchl e

Termo II.9 578.027 de 6-2-61
"858" Ltda. ,
•Bar• Lanches
São Paulo

,

IND. BRASILEIRA
•

• Classe 41
Alcachofras, _aletria, alho.. 'aspargos,.

açucar, -alimentos para animais amido,
amendoins, ameixas, amêndoas, adruta,
arroz, atum, aveia. avelas, azeite, azei- .
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tonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café cm pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, cenfeitos, cravo,
cr reais, continha creme de leite, cremes
alimenticlos, croqutes, compotas, cai'..
gira. coalhadas, castanha, cebola condimentos para alimentos. • ((Atarantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentafes, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas,- flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas sècas, naturais e cria
talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, ' herva
mate, hortaliças., lagostas, lInguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro; mas..
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, notes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudinm, pickles, peixes, presuntos, patês, e petitaois pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sag% sardinhas,
sanduiches, salsichas, salmes, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate •e de
frutas: torradas, tapioca, tâ;naras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões. touciciriho; vinagre
Terra° n.s 578.026, 'de 6-2-63
Indústria de Máquinas- e Fitas AcerbI
Ltda.
Guanabara

La-Le-LI
Classes.: 11, 5, ,6, 7, 8, 11, 21, 26, 17,
12, 21; 30: 28; 40; 49 e 25
Titulo
Têrtno n. • 578.028, de 6-2-62
Panificadora. e Confeitaria Anchi etc.
.
• Ltda.
Sio Paulo
.

ANCHIETA

IND. BRASILEIRA
Clacse 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
tonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeibiscoitos bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau carnes, chá,
cdame/os, choc ni ales. confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
tidos, cromo:s. compotas, can.
g'ca, coalhadas, castanha, cebola condic entos para alimantus. colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, etn.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de t,
mate, farinhas alimentIciaís favas. fècuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cristallzadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico. gelatina,
• goiabada, geléias herva doce, herva
ostas, línguas, leite,
mate, hortaliças, lag
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro; mas\
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Têrmo n.° 578.033. de 6-2-1963
saio alimenticlas, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, mas- Distribuidora de Bebidas Jaboticabal
Limitada
•
sa de tomate, mel e melado, mate, mas.
São Paulo
ias para mingaus, molhos, moluscos,
mostrda. mortadela; nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
JABOTICABAL
pudim, pickles, peixes, presuntos, patudo Brasileira
tês, e petIt-ois pastilhas, pizzas, pudins;
Classe 42
queijos, rações balanceadas para ani- Aguardente, cerveja, licites e vinhos
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
sanduIches, salsichas, &alumes, sopas enTermo tu° 578.034,- de 6-2-1963
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
Tecelagem Regina Ltda.
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha..
São Paulo
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões; touctcinho; vinagre

asileira
. BGIrSl
tnaBE
'

Têrmo n.° 578.029, de 6.2-63
Padaria e Confeitaria "Bom Pão" Ltda,
Classe 23
São Paulo
Tecidos em peças de algodão e raion
lb

•

"BOM PAO"

Têm° ms 578.035, de 6-2-196v
Sociedade Agrícola e
Jamaica
Comercial Ltda,
São Paulo

IND. BRASILEIRA
JAMAICA
.41dIlstr1a Brasileira

Têrino n.° 57 .038, de 6-2-1963
Panificadora Flor de Portugal Ltda.
São Paulo

PLOR DE PORTUGAL
indtistria Brasileira
Classe 41
Bombons, bolos, biscoitos, bolachas,
confeitos, doces, empadas, massas alimentidas, pudins, pizzas, pães, tortas e
torrões
Termo ia° 578.039, de 6-2-1963
G. Rodrigues Exportação e Importação
Limitada
São Paulo

G. RODRIGUES
EXPORTÁCÃO E
IMPORTLCIO

Classe 33
Titulo de Estabelecimento Téclmo n.° 578.040, de 6-2-1963
Ind. de Cafés Finos Ltda. (Irma SI)
Minas Gerais

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas. amêndoas, araruta,
Classe 41
arroz, atum, áveia, avelãs, azeite, azeiCacau, café, chá, cereais, frutas e
tonas; banha, bacalhau, bat atas, balas.
rações balanceadas pada animais
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, cantarão, canela
Classe 41
Têrmo. n.° 578.036, de 6-2-1963
em pau e em pó, cacau carnes, chá,
Artigos da classe
Aduaneira "Laia" Ltda.
caramelos, chocolates, conte:toa, cravo,
São Paulo
Termo n.° 578.041, de 6-2-1963
cereais, cominho, creras de leite, cremes
Ind. de Cafés Finos Ltda. (Inca4é)
al : na atidos, crom, es, compotas, cana
Minas Gerais
;ca, coalhadas, castanha. cebola condi.
•
ALALC
mentos para aliai:a:toa •colorantcs,
Indústria Brasileira
chouriços, dendê, doces, doces cte frutas, espinafre, essências alimentares, em..
padas, ervilhas, enxovas, extrato de as.
Classe 50
mate, farinhas alimentícias, favas, faAgendas, prospectos e rótulos
cuias, flocos, farelo, - fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e crisTêrmo n.° 578.037, de 6-2-1963
talizadas; glicose, goma de mascar, gor- Araucária S.À. — Administração de
Classe 41
duras, grânulos, grão de bico. gelatina,
Bens
Artigos da classe
goiabada, geléias, herva doce, herva
São Paulo
mate, hortaliças, lagostas, limpas, leite,
Térino n.° 578.042, de 6-2-1963
condensado, leite em pó, legurnes -em
Ind. de Cafés Finos Ltda. („Incak)
conserva, lentilhas, linguiça, louro; masARAUCARIA
Minas Gerais
sas aliinenticias, mariscos, manteiga ,Industrie.
Braáileira
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos. moluscos,
Classe 16
mostr.da, mortadela; nós moscada, no- Para distinguir; Materiais para consVERDÇ
OU R O VERDE
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas; truções e decorações: Argamassas, argl...
pães, patos. pralinés, pimenta, pós para la, areia, azulejos, batentes, balaustres,
Classe 41
pudirun, pickles, peixes, presuntos, pa- blocos de cimento, blocos para paviArtigos da classe
tês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins; xnentaçào, calhas, cimento, cal, cré.
queijos; rações balanceadas para ani- chapas isolantes, caibros, caixilhos, coTérrno n.° 578.043, de 6-2-1963
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas, lunas, chapas para coberturas, caixas Ind . de Ca fés Finos Ltda . (Int af,é)
sanduíches, salsichas, saltnes sopas ea. d'água, caixas de descarga, para lixo,
Minas Gerais
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de edificações premoldadas, estuque, emula
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha- são de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, jaé•
Termo n, 578.031, de 6-2-1963
G. Rodrigues Exportação e Impor- nelas, estruturas metálicas para construa
Oes, lamelas de anetal,—ladrilhos,
tação Ltda.
bris, luvas de junção, tapes, lageotas,
São 'Paulo
Classe 41
material Isolante contra frio e calo:,
Artigos da classe
manilhas, massas para revestimentos de
0.B.E.I.
paredes, madeiras para construções, moTérmo a. 9 578.044, de 6-2-1963
saicos, produtos de base asfáltico, proa
Classe 41
dutos para totcnar inata. meabilizantes Comércio e Transportes de Brasília
Insígnia
Sociedade Anónima — Cotrab
a sargamassas de cimenro e cal hidráuGuanabara
lica,
pedregulho,
poirbites
betuminosos
Terra on.° 578.032, de 6-2-1963
impermeabilizantes
líquidos
cr
sob
nuAbrap — Aliança Bdasileira de Propatras formas para revestimentos, e sutrcs
ganda S.A.
usos nas construções. , pertianas, placas
São Paulo
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou' gesso para tetos e pareORO
eles, papel para forrar casas, massas
anti-ruidos para uso nas --construções,
Iria. Brasileira
parquetes, portas, portões, pisos, soClasse 50
leiras para portas, tijolos, tubos de coa.
O timbre da sociedade destinado {a creta, telhas, tacos, tubos di ventilação,
alasses: 21, 33 e 50 a
assinalar e distinguir papéis de corres- tanques de cimento, vigas, vigamentos,
Xasignia
pondência e contabilidade
vi mós, venezianas

GAFE'
COLOMBiN

CAFE - ,

PARANA_

CAFE

CAFE

INCAF.E
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Tórax) n.° 578 .045, de 6-2-1963
Móveis Canária Ltda.
Brasília

Termo n.i 578 .051, de 6-2-1963
Gráfica União Lida.
Brasília

'ít.4dVEIS GANARiAS

GRÁFICA

LTDA.

Termo n.° 578.Q56, de 6-2-1963
Indústrias Rosso Ltda .

Paraná

IN,DUSTRIAS ROCCO

TOA.

BAZAR U LTDA.

Classe 38
Titulo de Estabelecimento

5 7'8 052, e 6 -2- 1963

is o t. A tiEt4TOS

Distr i bu id ora 1 a g u a
a d e . B e b id as
Limitada

Nome Comercial
Termo n.° 578 .064, de 6-2-1963
'Vitória Régia' — Sociedade de
Empreendimentos Comerciais
Paraná
•

VITORIA REGIA
SOCIEDADE DIE

Termo n.° 573.058, de 6-2-1963
Industrial Madeireira 'Ouro Verde Ltda.
Paraná
'

EMPREENDIMENTOS

Nome Cómercial

COIRO AUTO

LTDA.
Nome Comercial •

TOS CONGELADOS
LTDA.
Nome Comercial

NAS E FERRAMENTAS

CASA Dos TAPETES
LtDFR LTOi •
Nome Comercial
Termo n.° 578 .050, de 6-2-1963
Boutique Saint Tropez Ltda.
Brasília

Llutitiloue

CHURRASCARIA
~RIO LTDA.
Nome Comercial

' COMERCIAL DE PRODU

Termo n.° 578 .053, de 6-2-1963
Cotaercial de Máquinas e Ferramentas
Termo n•° 578.048, de 6-2-1963 • — ' para indústria Madeireira Ltda .
Comércio e Transportes de Brasília
Paraná
S.A.
Cotrab
Brasília COMERCIAL DE 'INFAQUI•

Trino n.° 578 .049, de 6-2-1963
Hely Walter Couto
Brasília

Termo n.° 578.065, de 6-2-1963
Churrascaria Ozório Ltda.
Paraná

Termo n.° 578.059, de 6-2-193
"Comercial de Produtos Congelados
Limitada
Paraná

Classes: 21, 33 e 50
Titulo

Nome Comercial

Nome Comercial

IRA OURO VERDE

rum

'COMÉRCIO E TRANSNATES
DE ORASILiA

COMERCIAIS

INDUSTRIAL MADEIRE

Classes: 42 e 43
Titulo

:

VADECO LTDA.

Nome Comercial

Termo n.° 578.047 de 6-2-1963
Comércio e Transportes de Brasília
Sociedade Anónima — Cotrab
Brasilia
"

•

AUTO SOCORRO

, LTDA.

• Termo n.° 578.057, de 6-2-1963
Bazar 17 Lida.
Paraná

TsSrmo n.° 578 .046 de 6-2-1963
Paulo Sergio Medeidos -Cela
_ Brasília

/

Trino n 578.063, de- 6-2-1963
, Auto Socorro Vadeco Ltda..
• • Paraná

. Nome Comercial

• Classe 40
fitulo

T E. rim OS L.TD A

Maio de 1963
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Termo n.° 578.060, de 6-2-1963
Comércio e Indústria de Madeiras
Caiçara Ltd a.
Paraná

PARA INDUSTRIA
. MADEIREIRA LTDA.

Termo n." 57B .066, de 6-2-1963
Indústria e Comércio Parolin Ltda.
Paraná

INDUSTRIA f
COMERCIO
PAROLIN LTDA.

COMERCIO E INDOST7

Nome Comercial

•

CAIÇARA _LTDA

Nome Comercial
Termo n.° 578 .061, de 6-2-1963
Comissária de Automóveis Dirceu
Limitada
Paraná

SOCIEDADE DE
PLANIFICAÇÃO E

DESENHOS TECNICOS
COMISSARIA DE:

LTDA. (PLANITEes

Térmo n. 578 .067, de 6-2-1963
Manoel . Barbosa • •
'
Paraná •

Cestas de Natal
da
Casa Barbosa
1ND

AUTOMÓVEIS DIRCEU

-- b 9

• LTDA-

Nome Comercial

Classe 26 Nome Comercial

9

- RIA DE MADEIRAS

Termo n.° 578 .054, de 6-2-1963
Sociedade de Panificação e Desenhos
Técnicos Ltda .
Paraná

•

•

'Nas

-

Nome Comercial

Termo n.° 578 .068, de 6-2-1963
Nome uomercrai
"I érrao n. 578.055, de 64- 1963 _ Catei 5. A. Administração Transpor*
Planificadora e Inst ad,ee5eepdroala 5
Exportaçáo e Indústria
termo n.° 578 .062, de 6-2-1963
Máquinas para Iridústria Ltda
Paraná
Industrial Técnica — Enrolamentos de
Paraná
Motores Elétrioai Ltda.
Paraná

'

PLANIFICADORA E

I Ht TROPL:

INSTALADORA De
MAQUINAS PABA.
INDUSTRIA LTDA.

Classes: 22, 23, 24, 36 e 36
Titulo de Estabelecimento

-

INDUSTRIAL Tr.vrireAENROLAMENTOS

DE MOTORES ZUMBI—
:XÁ LIDA.

- Nome Comercial

Noine Comercial

Ciasee 44
Substancias aliMenticias e seus prepa-.
rodos. Ingredientes de alimentos.
Essencf as alimentícias

•

Termo na 578.069, de 6-2-1963
Máquina Sarandi Ltda.
Paraná

'Ural() n.° 578.015, de 6-2-1963

Distribuidora de Palma Rio Ltda.
Parant

I ' DI ST RIBUIDOI
t
Classe 41
Nome Comercial
Termo n.° 578.070, de 6.2-1963
Evandro joao Rauseher
Paraná
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PEIXES RIO LTDA.
Nome Comerciar

Termo na 578.076, de 6-2-1963
Sociedade de Empreendimentos
Coai:tardais "Copacabana" -Ltda.
Paraná

Termo na 578.063, de 6-2-1963
Sal — Sociedade Comercial de
Automóveis Ltda.
São Paulo
$ C A t'
'SOCIEDADE C 031 .-ÉRC I Ali
DE AUT0MOVE45 --

LTDA.
Nome Comercial
Termo n." 578.084, de 6-2-1963
Saca --- Sociedade Comercial de
Automóveis Ltda.
São Paulo

tu ,ara o solo, formicida, guano, inata
tifugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para dee.
truir insetos, hervas e plantas ditai.
nhas, sais para fins agricolas. sais para
fins hortícola:, substancias química'
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra e vermina,
venenos para insetos e visgo, contra lagartas
Tênnos na. 578.088 à 578.090, de
6-2-1963
S.A. Institutos Terapêuticos Reunidos
Labofarrna
_ São Paulo

PRORROGAÇAr

ISCA

fu
-triduatria

INSTNI 0 eit

THCRAPNICA muSSititiS

Classe 2
Substâncias e preparações químicas
00CSEDADE
usadas na agricultura, á saber: adubos,
para fins agricolas, bactericidas, ceras
como adubo para o solo, defumadores,
EMPREENDIMENTOS
para enxertos, cianamide de cálcio
COMERcLus
adubos artificiais para o solo, álcalis
desinfetantes, usados na agricultura e
iCOP.A.CA43ANAa LTDA
na horticultura, escórias básicas para
Classes: 41. 42 e 43
adubos, essências para exterminar 'aniPRORROGAÇÃO
Título
mais e plantas daninhas, extratos de
•
biceMe Comercial
quastia para 'fins horticolas, fertilizanFUMAX
Termo na 578.071; de 6-2-1963
te, para o solo, formicida, guano, msePasto Arco- Iria Ltda.
Têrmo n.° 578.077, de 6.2-1963
INDUSTRIA BRASILEIRA tihigos. massas para enxertos, pastilhas
Paraná
A Coafedaração Espirita Urnbandista
pa,a destruir insetos, ' repar aç õe s pana
Guanabara
preservar , o solo, preparaçõis para desClasSe 2
fruir insetos, hervas e plantas daniUma inseticida e fungicida
nhas, sais para -fins agricoias, sais para
POSTO ARCO
Termo na 578.086, de 6-2-1963
fins horticolas, substancias quitai:as
S.A. Institutos erapeuticos Reunidos paria destruir insetos, bervas e plan'as
Labofarma
daninhas, venenos contra e verrnma,
'RIS LTDA.
São Paulo
• venenos para insetos e visgas
contra lagartas
. Classe 32
PRORROGAÇÃO
Almanaques, anuários, álbuns impresNome Comercial
sos, cartazes, catálogos, Jornais nacioTêm° na 578.072. de 6-24963
nais e estrangeiros, publicações impresCoesa Ltda. — Cia. de Engenharia
sas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, ornais, programas radiofôni•e Saneamento
Paraná
cos; peças teatrais e—cinematográficaa
$. A.IN$T1TUTOS TERAPUTICOS
e revistas impressas
Clame '3,3
RE . V1•410011 LABOFAR.MA
Titulo de Estabelecimento
Classe 41
:/+,0 mulo
COESA LTDA.
Extratos _de carne, farinhas e glucose
Termo n.* 578.080, de 6.2-1963
de milho de sua indústria e comércio
SOCIEDADE DE
Expensa° Negócios Imobiliários Ltda.
Classe 3
São Paulo
Termo a.° 578.091, de 6-2-1963
ENGEN HA RIA
Uma especialidade fa?inacectica indi- S . A. Institutos Terapêuticos Reunidos
cada na insuficiência' hepática, anemias,
E SANEAMENTO
Labof arma
:SXPANSAO,
estados alérgicos e espru
São Paulo .
Classe 21.
Artigos da classe
Termo n.° '578.085, de 6-2-1963
Agro-Lar, Indústria , e• Comércio de
Inseticidas S'. A.
São Paulo
•

CONCE,NTRAT

Nome Comercial

bi g ode roo
ardceetr.iXato$

Termo na 578.073, de 6-2-1963
Metalúrgica Gue.so Ltda.
13..rapd .

D

•
mwrALo gcucA. 017880

LTDA.

Nome Cisai

Termo na 578.087, de 6-2-1963
S „A. Institutos Terapêuticos Reuaidos
Labofarma
'

PRORROGACX9

COMERCIAL
DISTRIBUIDORA
TANGARÁ LTDA.
Nome Comerciai

LECTUS
U

iMP STSII ISst

Termo n.• 578.081, de 6-2-1963
"Gelobras" S.A. Refrigeração
São Paulo

_alume Comercia)
Termo n.° 578.074, de 6-2-1963
"Comercial Distribuidora Tanoará
Limitada .
Paraná

PRORROGAÇÃO

"CELOBRAS" S. A. Retricirão0'

Nane Comercial

~Moo ot irttnApeuttA
4,Ão Pomt.c,

Classe 1

Termo n.° 578.08: de 6.2-1963
Qualiquimica
Produtos Oaloascoa
Limitada
São Paulo

LftSa

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador •
perfumarias em geral,: Alnascar 'ame ..
de beleza água fadai, água de tavaatla,
água de colónia, arminhos, água de
quina. água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada, liquida, an pé,
em pedras, para banho, brühantinas
bandolinas. batons cosméticos para a
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a peie. carmins,
cheiros em pastithas, em tabletes em
lentilhas, em trocisros e em pilulas,
cremes para barbear, cremes dental,
dep11at6,11/s. desodorantes, dinsolventes,
essência.i, extratos, estojos rle perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de p+5 de arroz, easzakes par
- a nahas,
esc6vas para dentes, cabelo, roupas,

Substancias e preparações química'
usadas na agriculkura, à saber: adubos,
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agricolas, bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de cálcio
'QUAL I O ti I M it A
como adubo para 'o solo, defuniadores,
asados na agricultura e
Industria BrasileiraN,
na hW-1 7 1Itura, escórias básicas para
adubos, essermas para exterminar aniClasse 1
mais e plantas • daninhas, extratos de
eillos e unhas, fixadores para o cabelo.
Produtos químicas para *na laduatriais quassia para fins boracoies,
abe It

•

bitiod" bobe PAI
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ti cabelo, glicerina perfumada para uso
gle toucador, grampos 'pua o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfumas, loções. liquides dentifricios, em pasta, em
gabão, em creme, em elixir e em pó,
hquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê, aleos para o
tabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso - de toucador.
pastas e pó para as 'unhas. on-pons
para p6 de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com pó de arroz, pentes.
pomadas perfumadas para o embeleza.
mento da mas.. pon-pons, pó de
arroz
Termo n.9 578;092, de 6-2-1963

DIARIQ OFICIAL (Seção III)
Termo n.• 578.097, de 6-2-1963
Shell Brasil S.A. (Petróleo)
Guanabara

'PRORROGAÇÃO

BENz/zio
PI P8

rv7ERnIci

3.

Peus.*

Classe 3

Termo is.' 578.101, de 6-2-63
Eduardo Secco S. A. Comercial •
Industrial
Rio Grande do 814

Termo n.9 578.098, de 6-2-1963
Shell Brasil S.A. .(Petróleo)
Guanabara

BiRLANE

• Classe 17
Para distinguir: Pincéis, trinchas e

brochas •

.

Classe

2

Artigos da classe
Vali° n. 9 578.102, de 6-2-63
Irmãos Bonavita São Paulo
as0PROGAÇÃO

O

JI UÁS eirimu_eràs

Hm produto farmacêutico indicado
como ' analgésico, sedativo e
antiespasmódico

Tênn-o n. 578.106, de 6-2-63
Instituto Pinheiros, Produtos Terapêuticos S. A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

mokco

MIIIM~C~I~~~~1

INSTITUTO PiNHEIRCtr,
mauros rcusPEUNCOS S.A.
ik‘o PAULO
INDUSTRIA BRASILEI fts.

Classes: 38 e 50
Titulo

Térrno n. 578.103, de 6-2-63
Classe 3
Estabelecimento Nacional Indústria de Para distinguir uma vacina local, cooAnilinas S. A. "Enia"
tra a inflamação do nariz

São Paulo

PRORROGAÇÃO

•

Classe 2
Substâncias, e preparações quimicas
asadas na agricultura, a saoer: adubos,

Têrmo n. 578.107, de 6-2-63
Sociedade Hotel Toriba Ltda.
• São Paulo
PRORROGAÇÃÇN

adubos artificiais para o solo; álcalis
para fiai agrícolas, bactericidas, ceras

ESTA BELECIMENTO NACiONAL
para enxertos, cianamide de cálcio
INDÚSTRIA DE ANILHOS SAÁENlAl
como adubo para o solo, defumadares,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
Classe 1
• Térmo n.9 578.094, de 6-2-1963
adubos, essências para exterminar aniLaboratório Farmacêutico Internacional mais e plantas daninhas, extratos de
Titulo
Sociedade Anônima
quassia para fins hortícolas, fertilizanTermo n. 578.104, de 6-2-63
São Paulo
tes para o solo, formicida, guano, Inst.
Miguel Lancellotti
tifugos, massas para • enxertos, pastilhas
São Paulo
para destruir insetos, preparações para
.._PRORROGAÇÃO •preservar o solo, preparações para aes.PRORROGAC;r10
trair in.setos, hervai e plantas daniOTVAI:
•
nhas, sais-para fins agrícolas, saia para
fins horticolas, substâncias químicas
: INDUSTRIA BRASILEIRA
para destruir insetos, hervas e plantas
Classe 3
daninhas, venenos contra e vermina,
Um produto farmacêutico indicado
venenos para insetos e visgos
nas otites e suas- manifestações
contra lagartas
111)1à IRIA BRISILEIR,
Têrmo n.° 57&.095, de 6-2-1963
578.099, de 6-2,63
Termo
n.9
Laboratório Farmacêutico Internacional
t2.7asse 16
Jorge Kalache S Irmão
Sociedade Anônima
Guanabara
Para
distinguir:
— Os seguintes mate.
São Paulo .
riras para construções e decorações:
Produtos de base ashaltico. material
(PRORROGAÇÃO
Isolante 'contra frio e calor, tijolos.
produtos para tornar impermeabilizantes
'.PRUNOLAXIN
be argamassas de cimento e cal hidráulica, tubos para concreto, argila, areia,
i:INDUSTRiA BRASILEIRA
pedregulho, gesso, estuque. chapas isolantes, placas para pavimentação, teClasse 3
^
lhas. estacas, cal, telas de metal perto
Classe
36
Construções. postes de cem:reto/cimennas produto farmacêutico indicado
Titulo
'pomo laxante e para o tratamento
to, peças ornamentais de cimento ou
da prisão de ventre e suas
gesso para tetos e parede:. lamelas Je
Termo a° 578.109, de 6,2-63
manifestações
Eduardo Secco S. A. Comercial e metal. madeiras para construções. soletres para portas, vigamentos e caibro',
Industrial,
- Termo a.* 578.096, de 6-2-1963
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas.
-. Rio Grande do Sul
Shell Brakil S . A . ( Petróleo)
/anelas, batentes, colunas, balaustres.
Guanabara
ladrilhos, azule!" mosaicos. manilhas,
i..argn3Nosg:30sEcooL
forros, lambris, frisos, portas. portem
grades, esquadrias,, calhai, tubos de
'STANDARD EXTRÃ:
ventilação, luvas de Nação. chapas
para cobertura,, corrimão, estruturas
metálicas, grades Ou tekss de arame
Classe 1
Classe 2
para forros ou armações para
&batas:ias guta:ices • proparagões
- 'Artigos da diaba
usadas aa basti*
-

578.105, de 6-2-63
Pinceles Tigre, S. A.
São Paulo
.fitORRoGsCAO j

nino n.

rGiNinreffi

Classe 2
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultura, à saber: adabos.
adubos artificiais . para o solo, álcalis
para fins agrícolas, bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de cálcio
como adubo para o solo, deimmadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar aniLaboratório Farmacêutico _Internacional mais e plantas daninhas, extratos de
-Sociedade Anônima
quassia para fins horticolas, tendi.=
São Paulo
tes para o solo. formicida, guano, inse.
titugos, massas para enxertos, pastilhas
f PRaÉlROGACÃO
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para des
ATRABEN
truir insetos, hervas e plantas dani,rflUtia TRU EIRASKEIRA •
nhas, sais para fins agricolas, sais para'
fins horticolas, substâncias qul inicas
Classe 3
para destruir insetos, hervas e plantas
indicado
Um produto farmacêutico
daninhas, venenos contra e vertnina,
como antiespasmódico
venenos para insetos ,e visgos
contra lagartas • ,'
Termo n.9 578.093. de. 6-2-1963

Laboratório Farmacêutico Internacional
•
. Sociedade Anónima
São Paulo

Maio de 1963

eonscruçõeS
•
-

Classe 16
Produtos usados na sconstruções em geral; — Tubos, ladrilhos, tijolos de qualquer formato, refratários ou não, peças •

pré-moldadas de qualquer formato fabricados com cimento ou outros aglomerados, fabricados para fins de caostrações,: massa srératárias, isolantes,
telhas, lages, lastras, mosaicos, pastilhas, ladrilhos, -azulejos, tacos, areia,
cimento, cal, argila, pedregulho, chapas,
isolantes, estuque, placas para pavimentação,. peças ornamentais de cimento ou
gesso, manilhas. chapas para coberturas, caixas agua de cimento, curvas ele
cimento, ' pedestais para construções:
placas, cerâmicas para forros e telas
'
Cerâmicas
.
Termo a. 578.108, de 6-2.63
Estabelecimento Nacional Indestea de
Anilirias S. A. "Baia"
São Paulo
•
PRORROGAVO

Classe 1
Para distinguir: Anilinas, materiais,
substancias e tinturas corantes para ai
ladestrias
'
•

".•

Ir
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Têrmo n. 578.109, ale 6-2-63
Lanifício Varam S. A.
Sáo Paulo
PRORROGAçÃo

VICUNHA A MARCA 1),-,1
MELHOR CASIMIRA
Classe 23
Frase de propaganda
Termo n. 578.110, de 6-2.63
Severinq J. Nascimento
São Paulo
,

pnoRROGNXO

NA£CIMENTO
....1110111i1MUN.

INDÚSTRIA DRAS11.EIRA
Classe 6
Para distinguir
máquinas de costuras
.
Têrmos xis. 578.111 e 578.112, de
6.2-63
Scawa S. A. Indústria e Comércio de
Máquinas Agricoias
São Paulo

MUTIRÃO
Indtistrla Brasileira
Classe 7
tiláguinas e utensaios para serem asalos exclusivamente , na agricultura e
aortidultura a saber: arados, abridores
te sulcos. adubadeiras, ancinhos macasicoa e empilhadores combinados
rrancadores mecânicos para agricultua, batedeiras para ' cereais, bombas
mra adubar, ceitadeiras, carpideiras:
vedados para affoz, charruas para agritulutura. cultivadores, debulhadores,
iestocadores, desentegradores, esmaga
cores para a agricultura, escarrificadores. enchovadeiras, Facas para máqui.
ias agricoiasa ferraddras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras Para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinsa vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas peduradoras para a agricultura, máquinas de plantar. motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
anal., de - semear. para sulfatar, de
tosquia de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão.' para colher cereais, maquinal
amassadoras para fins agricolas. cio
cortar árvores, para espalhar, para Ca.
pinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para esfolar. maquinai, e moinhos para forra.
qens, máquinas toscadoras, ordenado'
-es mecânicos. raladores mecânicos, rotos compressores para a agriculoira,
sachadeiras semeadeiras, segadeiras,
aecadores de terra, tosadores de gra
• ma, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agricolas
Classe 11
Para dirtlnguir: Ferragens e fertimarra
em outras classes: acessórios para veiculas, alicates; alicates cortantea andnhos, alavancas, arrebites, arruelas; argolas, aldravas, armações de metal,
abridores de latas, arames lisos e lar-

'
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pada, aparelhos de chá e café, asse-'
detrai, açucareiros, almotollas, arpões,
arpões de carregar, arcos de serra;
brocas, bigornas, baixelas, bandejas,
bacias, baldes, bombonieres; bridões
para animais, ules, bebedoures, bolas
de aço, colheres para pedreiros, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para portões, chaves, creinones; anzóis,
arcos de pua chaves cie parafusos, calotas, conexões para encanamentos,
caixas de metal, chaves de fenda, chaves inglésas, cabeções, canecas. copos,
cachepots, centros de mesa, coqueteleiras.' caixas para acondicionamento de
alimentos, caldeirões. caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, cuscuzeiros;
coadores, colheres, cavadeiras, canos de
escape de metal. catracas, corta arames,
cadinhos, carretilhas, cabos de metal,
chuveiros comuns, crivos, cruzetas, curvas, curvas de reforço, calibradores,
canos, canos, chaves de boca, charainéa
de metal; canivetes, distintivos, descanso para talheres, dobradiças, enxadas,
esferas, engates, esguichos, enfeites para
arreios e enfeites para automóveis, estribos, espumadeiras, xtensões, enxadiabas. enxós. esporas, engrenagens; botões de metal folhas de metal que envolve as molas e protege contra o pó
e ferrugem, folhas de metal que protege as molas contra o pó e ferrugem,
formões, ferros de, cortar capim. ferrolhos, facas, facões, fechaduras, funis:
fôrmas para doces, e bolos frigideiras,
fruteiras, fivelas e fechos para malas
e pastas, freios (para animais), ferragens para aparelhos de bidês, ferraduras para animais, frisos, fôrmas. ferragens para tetos de cabine de caminhões,
foices, fechos de segurança para portas e Janelas, enxadões, guarnições
de metal. grelhas, garfos; ganchos para
quadros, grampos para emendas de
correias. guarnições de metal para máquinas, guarnições de metal para banheiros e' bidés, grosas, grampos para
andaimes, jarras, limas, lâminas para
barbear, licoreiros, latas de lixo, letras
e números de metal, lio:agem leiteiras,
ladrões e espalhadores para mictórios,
levantador para vidros de caminhões,
automóveis e para veículos em geral,
luvas para bombas d'água, luvas de metal rosqueada para unir as partes laterais do eixo, malhos, Machadinhas,
molas para portas, martelos, marretas,
marmitas, maçanetas, molas de vae e
vem, molas para rodas, martelos para
cosinhas, morsas, mancais para rodas,
molas para cadeiras giratórias, matrizes,
navalhas para barbear, puas, pás, picaretas, pregos, picões, ponteiras,. parafusos, porcas, pratos, poita-gélo, portapão, porta-joias, porta-frios, paliteiros.
podões, porta-chaves, potes, protetores
para calçados, porta-copos, peças para
amortecedores de choques. peças- para
caixa de direção, peças para bielas,
peças para barra de tensão, pinos
excntricos para veiculos (pivô), peças
para mecanismo e partida, aças para
ponta de eixo dianteiro, panelas, portatoalhas, postes de metal. pinos, pinos
de direção, pinos de moias. parafusos,
pernos trincos, tubos para encanameatoa, terminais para - barra de tensão,
verrumas, válvulas sanitárias para descarga automáticas nas sentilhas -casos,
embalagens de metal •
Têrmo n. 578.113, de 6_2-63
Editora Brasil Israel Ltda.
São Paulo

nowtooaçaio
:inbiSIL ISRAEL
Classe 32
Para distinguir: Revistas,' jornais e
publicações impressas
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Termo n. 578.114. á 6.2-63
Rodzo -- Engenharia Ltda.
São Paulo
RO 1W.LTDA,

Nome Civil
Termo n. 578,115, de 6-2-63
Papelaria Bem Estar Ltda.
Sao Paulo
' BEIS ESTAR,
Classe 38
Aros pira guardanapas de papel
aglutinados, aluas (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos . balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de capei,
caixas de papelão. cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices, -contata cartolina, cadernos de papei melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegrá ficas, andemos de lembranças, carretéis de papelão; envelopes, erívólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, ettiquetas; fôlhas indicas,
tê:lhas de celulose; guardanapos; livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papellnos, papéis de estanho e de alumínio
papeis sem impressno, papeis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para 'forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel eia bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico. papel irapermeavel
para copiar, papel para , desenjeos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever., papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel
Têm(' n. 578.116, de 6-2.63
Depósito de Máquinas Rhodes Ltda.
Saci Pau-'
.11 O

E •s

Classe 6
Para distinguir; Máquinas para indús.
trina téxteis em geral: máquinas e suas
partes integrantes para fins Industriais:
máquinas *de pressão; motores e suas
partes; acessórios para automóveis: alavancas, alternadores, alio:tentador para
carburador, anéis de pistão, anéis de
óleo, anéis para facilitar o arranque
dos motores, anéis obturadores, anéis
de sgmento, auto-lubrificadores, arietes,
aparelhos para mistura de combustíveis
de motores a explosão, máquinas amassadeiras, máquinas amassadeiras de concreto e barro, máquinas-de abrir chave,
tas, máquinas afiadoras para ferramen.
tas de corte, máquinas para arqueação
de embalagens, máquinas de atarrachar,
batedeiras, bielas, braços, burrinhos,
aos de motores, bronzinas, blocos, bar,.
ras, ambas de ar comprimido,, bombas

de circulação, bombas de combustival
para motores, bombas de óleo, bombas i
de água e gazolina para automóvel& -;
bombas, bombas hidráulicas, bombas*
centrifugas, rotativas de deslocamento ef
a pistão, bombas elétricas, bombas para
líquidos, para pressão hidráulicas e para
compressores, bombas elétricas paru
pneumáticos, máquinas brunicioras, máquinas para bordar, máquinas betone'. 1
ras, cruzetas, cilindros, câmbios, cabe."
çotes, camisas, carter de embreagem»
carter de motor, comutadores, cubos de'
placas, de embreagem, culatra de cilindros do tnator, caixas de lubrificação,
carburadores, 'cabeçotes de cilindro, coroas, cartelas, cadeias, cortantes
para entalhar canos, máquinas de cos,.
lura, máquinas adaptadas na constração
e conservação de estradas, corte de
madeira e correos, máquinas para cortar
e moer carne e legumes, máquinas classificadoras, máquinas de centrar, máguinas , para cortar, máquinas compres..
saras, carretéis, máquinas cravadeiras,
carneiros hidráulicos, máquinas para
fabricar cigarros, máquinas para tirar
cootiça, distribuidores de gasolina, dis-a
positivos de arranque, diferencial, dispositivos de Ignição elétrica para motoresal
dínamos, „dragas, desnatadeiras para
manteiga, discos, desfibradores de cana
e forragem; máquinas desempalhadoras,
máquinas debulhadoras, descascadoras,
máquinas distribuidoras cie concreto e
barro, espuladeiras, eixos de direção,
eixo de transmissão, embreagens, engraxadores, centrífugos para forjas, engenhos de cana, expremedeiras para
manteiga, engrenagens para eixos de
manivelas, engrenagens de parafusos,
sem-fim, engrenagens de distribuição,
engrenagens multiplicadores, elevadores,
hidráulicos, escadas rolantes, esmeris,
espulas, máquinas encanatórms, máqui.
nas ensacadoras, elevadoras, máquinas de esculpir, máquinas para estaledros,
máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas para escavação de terra,
máquinas para extração de óleo, filtro,
filtros para óleos, foles de forjas, má.
quinas para furar e centrar, fornos para
tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico
de fumo, máquinas para fabricar
máquinas para fabricar telas de arame,
guilhotinas, guindastes, geradores para
corrente • coktinua e alternada, geradores de eletricidade, g azeihcadores de
líquidos combustíveis, guinchos, guarnições, 'máquinas de impressão, máquinas insufladoras, juntas universais para condutos de água de motores e máquinas,
laminadoras a frio e a quente para aço
e outros 'metais, lançadeiras lubrifica.
dores centrífugos, máquinas tmadoras.
máquinas de lavar pratos e roupas,
máquinas lixadoras, macacos, caancals,
motores elétricos, mineração, meadeiras,
martelos mecânicos, moinhos para cereais, micarocas, motores de combustão
interna, motores diesel, macacos para
brocas, macacos de roscas, de parafusos
e 'hidráulicos, mancais de roletas, molas,
magnetos para motores, molas ignição,
mecanismo Impulsionador da diferencial,
multiplicadores, máquinas misturadoraie
de barro e concreto, máquinas para ma..
lhana, máquinas para movimento —cle
terrd, máquinas para moldagem, pinhões
de motor, polarizes, prensas, punções,
plainas de mesa, plainas, limadoras,
placas para tornos pontes gigantes,
nos, limadords, pedais de alavanca de
embreagens, planetárias de parafuso*
sem-fim e de rodas, pollas máquina'
operatrizes, máquinas para olaria, máquinas pulverizadoras, máquinas para
polir, receptáculos, rolos, toletes, ressaltos, rep ulsionadores de rolamentos •
rolos-rolamentos, aparelhos redutores
tf*
C048=0 de gasollnaã ~tono
de neto
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Tértno a. 578.121, de 6-2-63
Constante
Antonio.Crivelaro
.
São Paulo

xca, de óleo e de cilindro, redutores tia I
'rirmo n. 578.119, de 62-61
gios, protetore,s para documentos, • pu_
Lanches "Raie_ Ltda.
lenciosos, máquinas " de rosguear, máxadores de água para uso doméstico,
.São Paulo
quina rotativas para usinar ferro, aço e
porta-copos, porta-niquels, porta- noras,
bronze, maquinas para rotular, regulaporta-docutnentos, placas, rebites, rodiu
R
03
dores, serras mecânicas, salgadeiras
nhas, recipientes, suportes, suportes para
para manteiga, segmentos de pistões,
guardanapos, , saleiros, tubos. tigelas,
PRORBOOAÇIO Classe 41 .
engrenagens e 'Parafusos sem-fina silentubos para ampolas, tubos para serinciosos, satélites silenciosos, separadores Para distinguir: Alcachofras.' aletria.
gas. travessas, tipos de material plásD3 RÂNIERI
de graxa, óleos e . cilindros máquinas alho, aspargos. açúcar, alimentos para
tico, sacolas, sacos. saquinhos, vasilha-Ip
g
istria Brasileira
secadoras, máquinas para serra, teares, animais, .amido, amendoim, ameixas,
mes para acondicionamento, vasos,
turbinas, torradeiras, tesouras, rotativas, arnêndias, araruta, arroz, atum, avela,
caras, colas a frio e colas não incluídos
tesouras mecânicas, tõrnos revolver, tos- avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacaem outras classes, para borracha, para *
Classe
6
nos, tipias, tranchas, tirantes, transpor.. lhau, batatas, balas, biscoitos, bombons,
comines, .para marcineiros. para sapatadores' automáticos para tlta e baixa belachas, baunilhas, café em 6 e em Para distinguir máquinas texteis e suas teima, para vidros, pasta adesiva para
partes:
Máquinas
encanatórias,
binapressão, tuchos- de válvulas, máquinas grão, camarão, canela em au e em pó. deiras, retorcedeiras
pasta a pedras para afiar,
s -meadeiras, rolos correias,
para tecidos de tapeçarias, máquinas' cacau, carnes, chá, caramelos, chocolaesmeril
em
pedra, etn pó, em disco:"
trituradoras, máquinas térmicas, máqui- tes, confeitos, cravo cereais, cominho, e roletas, teares, urdideiras, espuladeiras. era -Pasta para afiar, moer e desgastar;
todcedeiras
nas de trançar, máquinas urdideiras, creme de leite, cremes alimentícios, crorebolos, adesivos para tacos, adesivos
válvulas para maiores-válvulas para quetes, compotas, cangica, coalhadas,
para ladrilhos e . adesivos para azulejos'
Termo n. 578.123, de' 6-2-63
descargas, válvulas de aspiração, velas, castanhas, cebola, condimentos para alianéis, carretéis para tecelagem e guarMaruyama 6 Filhos . Ltda.'
velas de ignição para motores, -virabrenições de material plástico para indús- '
São Paulo
mentos, colorantes, chouriços, dendê,
quins, ventoinhas, máquinas y entria textil, colas ta •'as nas indústrias
doces
de
frutas,
espinafre,
essências
ali_
tiladoras
de calçados
mentares, empadas, ervilhas. cnxovas,
extrato de tomate, aar inhas ali m
. enticias,
Téamo n. 578.117, de 6-2-63
Tanino n. '578.125, de 6-2-63
feijão, figos, fisios, frutas skas, naturais
Plásticos "Mundial" Ltda.
Publivox
Publicidade e • Promoção
e --cristalizadas. glicose, goma de mascar,
S. A.
' São Paulo
Favas, féculas. locos, farelo, fortnentos.
São Paulo
gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina, goiabada. geléias, hervas doce.
e 13 )3 1,1.'1 0x
PáSTTrOS "MITNIZ A L" herva mate, hortaliças, lagostas. linClasse 32
guas, leite, leite condensado, leite em
,
LTDA..
Almanaques, agendas. anuários, álbuns
pó, legumes em çonserva s lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, 'anã- Clasáes: 11, 14, 15, 25. 41, 42 e 49 impressos, bole uns. catãlogos, edições
riscos, manteiga. margarina, marmelada,
anpressas, folhetos, jornais, livros imTitulo
Nome :Cameraial
—
pressos, publicações impressas, revistas,
macarrão, massa de tomate, inel e 'me:
lado, mate, massas para mingaus, moTêrmo n. '-'578.124, de 6-2-63
órgãos de publicidades, programas _tas
Ténias o, 578.118, de 6-2-63
Plásticos "Mundial" Ltda.
diofânicos e radio-televisionados, peças
"J. Pess6a" — Comércio, Indústria e lhos, moluscos, mostarda, mortadela. São Paulo
teatrais e cinematográficas,
nós moscada,- nozes, óleos cosmetiveis,
Representações Ltda,
programas circenses
estras, ovos, pães, paios, pralines. , piSão Paulo
menta, pós para pudim, ¡Ácidas, peixes,
;1I
UDIÂL
Térrno n. 578.126, de 6-1.63
presuntos, patês e petit-pois, pastilhas,
IndUstria Brasileir.
"J. Pesstia"
Comércio. Indústria •
pizzas pudins, queijos, rações balanceaRepresentações Ltda.
das para animais. requeijão, sal, saga,
São Paulo
J. PESSOA
sardinhas, sanduiches, salsichas, salaClasse
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Brasileira
o
mes,
sopas
enlatadas,
sorvetes,
sucos
de
Indastri
Para distinguir: Artefatos de material
.PESSOA"-COUSRCIO,
II
tomate e de 4rutas, torradas, tapioca.
RecIpiebtes
tainaras, talharim, tremoços, tortas, 'tor- plástico e deINriSTRIA
RWRES ag
cados de material plástico. revestimentas
para
alimento
de
animais
e
aves,
Classe 7
tos confeccionados de substancias aniTAÇO3S LTDA.
torrões, toucinho vinagre
maa e vegetais: Argolas, açucareiros
Máquinas e utens.lios para serem us.Nome Comercial
armações para óculos, bules, bandejas,Termo n. 578.120, de 6-2-63
dos exclusivamente na agricultura e
basca para telefones, baldes, bacias, bolHcapital Anchieta I tda.
borticulttua a saber: arados. abridores
Tércno
n. 578.127, de 6-2-63
sas, caixas, carteiras. chapas, cabas
- • Sio Paulo
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâRolfertec Importação e 2,xportição
para ferramentas e utensílios cruzetaa
nicos e empilhadores , combinados
Ltda.
caixas para acondicionamento de aliPRORROOAÇÃO
arrancadores mecânicos para agricultuGuanagara
alentos, caixas de. material plástico para
ra, batedeiras para cereais: bombas
baterias, coadores, copos; canecas, co.
TA
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
lheres, conchas. testas para pão. cesta . Rolfertec Importaçao,
I ndústria Brasil eira
ceifados para affoz„charruas para agánhas, capas para álbuns e oara livros.'
culutura, cultivadores, debulhadores.
cálices, cestos, castiçais para velas,
Ciasse.
destocadores, desentegradorea, .esma qae Ex.portacão Ltda:
caixas para guarda de objetos, cartu.
abres para a agricultura, escarrificado- Petrechos para medicina e cirurgia: chos, codores para chá, descansa para
•
Nome Comercia;
res, enchovadeiras, a facas para máqui- Assentos para enfermos, algodão hidró- pratos, copos. e copinhos de plástico
nas agricolas. ferradeiras, gadanhos, filo, ataduras. adesivos, bolsas para paar sorvetes, caixinhas • de plá tticu
Tèrmo n. 578.128, de 6-2.63
garras para arado, grades 'de discos água quente, cambraia hidrófila. chu- para sorvetes, coiherinhas, pasinhas
Rolfertee Importação e exportação
ou dentes, máquinas batedeiras rara maços higiênicos, cintas abdominais, garfinhos de plástico para sorvetes, turLtda.
•agricultura, máquinas insetifugas, má- " compressas dedeiras de borracha, en- minhas de plástico para, sorvetes, discos
Guanagara
quinsa vaporizadoras, máquinas de costos para enfermos, esponjas para de mesa, estojos, estojos oara 6culd
mungir, máquinas niveladoras de 'teria. cirurgia. esparadrapos. fraldas higiêni- embalagens de material plástico. embamaquinas perauradoras para a agricul- cas. feltros para cataplasma. "-fios de lagens de material plástico para sorvetura, máquinas de plantar. motochar- linha para feridas, gase antlsséptics, tes, estojos para objetos, espumas de •
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de gases, luvas de borracha ligaduras de nylon, esteiras, enfeites ara automóroçar, de semear, para sulfatar, de cânhamo, meias elásticas. pariris higia- veis.- massas anti-ruidos, escoadores - de
tosquir, de triturar, de esfarelar letra. - nicos, suspensórios atlaticos, sacos para pratos, funis, formas para ioces, fitas
Classes: 6, 11 e 31
• para irrigação, para matar formigas e gelos, suportes atléticos. tampaes higié- isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
InsIgnia
para bolsas, facas, guarnições, guarnioutras insetos, para burrifar e pulveri- nicos e toalhas higiênicas .
ções para chupetas e mamadeiras, guarzar desinfetantes, para adubar, para
Têrrao
n.
578.129,
de 6-2-63
Têrmo n. 578.122, de 6-2-63
nições para porta-blocos, araições
agitar e espalhar palha, para colher
(Prorrogação)
l
is
Ltda.
'Agro
Pecuária
Arrozópo
para
liquidificadores
e
para
batedeiras
• algoaã'o, para ccaser cereais:máquina/
Kali-Chemie Aktiengesellschaft
São Paulo
de frutas e legumes, guarnições de maamassadoras para fins ,agricolas, de
Alemanha
terial plástico para utensillos e objetos,
cortar árvores. para espalhar, para ca. ABROZOPOLIS
guarnições
para
bolsas,
garfos.
'galerias
pinar, • máquinas combinadas para sePRORROGAÇÃO
para cortinas. • jarros, laminados plás- mear e cultuar, de desbanar, para citicos,
lancheiras,
mantegueiras.
„malas.'
Classe
19
sar, máquinas e moinhos para forraPRZAtz
gens, máquinas toscadoras, ordenado- Para distinguir: Aves e ovos em geral, orinais, prendedores de roupas, paradoinclusive
do
bicho
da
seda,
animais,
res
para
móveis,
pires,
pratos,
-paliteitas macânicos, ralalores mectaalcos, roClasse_ 3
vivoa, bovinos, cavalar, caprinos, ;gala. ros. pás , de cosinha, pedras pomes artiPreparado farmacêutico indicado nos eslos compressor e s para a agricultura,
náceos,
ovinos
e
suinos
pulseiras
'para
'talaficiais
porta-pão,_
•
chalras, semeadelras, segadeiras,
tados pre-menstruais, nos incômodos de
secadores de terra, tosadores de graorigem vegetativa, 'na dismeriarrala •
ma, tratores agricolas, valvulas
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
s nos incómodos do clintatarso
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ovam aerkdo

