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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 13 de maio de 1963
Decisões do Sr. Ministro

SEXTA-FEIRA. 17 DE MAIO DE 1983

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

, 1961 e mais dez dias - para even(Republicado' por ter saldo com in- tuais juntadas de recursos, e do Inescorreções)aio não
se tendo . valido . nenhum iate,
ressado, ficam notificados os requerenBally Schuhfabrikeri A.G. (Chaus- tes abaixo menCionados a comparecer
sures Bally Société Anoriyme de Fa- a este Departamento a . fim, de efetuabrication) - (Bally's Shoe Fretories
Limited). - Recorrendo do despa- reta o pagamento da taxa final concercho que deferiu o tkrrao ti. 9 284.31 nente. a expedição dos respectivos cer- titulo de estabelecimento - Fábri- tificados dentro . do prazo de sessenta
ca de Calçados Balé - do requeren- dias - na forma do parágrafo único
te: Molinari Heluey Ltda.
do artigo 134 do Código da ProprieO Sr. Ministro exarou o seguinte dade Industrial,
despacho:
Conheço do recurso, nos térrnos do
Marcas Deferida- •
parágrafo único, do art. 50, da Lei
n.9 4.043, de 29 de dezembro de 1961.
Nego provimento por entender, de
N 269.492 - Royal Windsor acôrdo com o parecer do órgão técnico, que não ocorre a colidência ale- Classe 47 - De Renuzlt Home Progada". Em 23 de abril de 1963. Asa. ducts Co.
Antcnzto Baltrtno, Ministro da Indús9 311.518 - Consuf - Classe 17
tria e Comércio.
- De Pedrosa da ronseça Importação e Comércio Limitada - De acórEXPEDIEJNTE DO DIRETOR
do com o parecer da Divisão Jurídica,
GERAL
uma vez que improcede a impugnação
Dia 13 de maio. de 1963
oferecida com base nó artigo 96 do
Código.
Notificação
\ 9 358.594 - Sabedoria - ClasÉ convidada Artefatos de Papel e se 32 - De Carlos Julian°. Torres
Papelão Tubespiral Ltda. a campa- j
recer a êste Departamento, a fim' Pastorino - Publicado como retif j:ade tomar conhecimento do pedido de ção ficando sem efeito o despacho de
cancelamento na patente n•9 63.101 arquivamento,
- privilégio de invenção, requerido
Exigência
por Indústrias GErisy Lever S.A.,
dentro do prazo de sesenta dias, nos . Jacques "Jean Nlarie Moussalli e Outérmos do art. 80, parágrafo único tros' - No pedido de transferência da
do Código da Propriedade Industrial.
(RePublicado por ter saldo com in- mattca número 115.285 - Pague a
taxa de transferência.
correções).
NI' 446.135 - Gráfica Luxar LimiEXIGENCIAS
tada - Apresente novos exemplares
N.9 443.158 - Gráfica Luxor Ltda. dise-irnmando O. de papel,
uma vez que produtos há como guar- Mantenho a exigência.
danapas mata-borrão, papeis fotograDIVERSOS
fias que não se incluem na classe 38.
Paulo Proença (no pedido de reDiverus
consideração de despacho de deferimento no têrmo n•9 380.446, marca
Bicicletas Minark Sockdade Anão:Alergitrat do Instituto Químico Campinas S.A.), - Mantenho o despa- ma - No pedido de aletração de nome
cho uma vez que não parecem coli- no termo número 354.145 - Mantenho
dentes as duas marcas em causa - o despacho negativo, em face da exisAlergina e Alergitrat - as quais po- tênL'ia de marca, com o mesmo nome
dem perfeitamente ser distinug.uidas e para o mesmo produto, pertencentes
sem necessidade de exame ou con- a terceiro.
fronto (Republicado) .
Martini £5 Rossi S. P.A. - No
EXPEDIENTE DO DIRETOR
pedido de reconsideração do despacho
GERAL
de deferimento o registro do nome co-.
•
mercial - Termo número 539.753 Rio, 13 de maio de 1962
De Grandes Marcas Internacionais SoNotificaçao
ciedade Anônima, Indústria e Comércio
Uma vez decorrido o prazo de re- de Bebidas - Mantenho o despacho
curso previsto pelo artigo 14 da Lei conessIco do registro, tendo em vista
Minero 4.048 de 29 de dezembro de o parecer da 'Divisão de Marcas que
N

bem apreciou o assunto e concluiu
documentando a proCedênc.ia do ato
impugnado.
Materiais de Construção Montanai
Sociedade Anônima - No pedido de
reconsideração do despacho de deferimento no temi° número 558.604 De Vermiculite Industrial Brasileira Sociedade Anônima - Nada há "que deferir no pedido de reconsideração, em
face das razões • expostas no parecer
do Diretor da Divisão de Marcas.
Expediente da Seção , de Recursos
•

Rio, 13 de maio de e1963 •

•

Recurso

Macmatt Sociedade Anônima - Recorrenedo do despacho que manteve a
exigência no termo número 339.049 Marca Ron Merino - Republicado por
ter sa:do êo mincorreçóes.
• EXPEDIENT- DP DIVISÃO
DE PATENTES

1 1

• RiO, 13 de Maic de 1963
Notificações -

. Privilegio de Invenção Deferido (Republicado)
. •.
N.° 101.198 - Escada móvel em particular escada para bombeiros . Otto Weinmann,
N.° 110.833 -. Nevo dispositivo,,
térmico para café e outros -- Café
Office Service Ltda.
•N.° 110.527 - Processo Para refrigeração de material aglomerado -, Me. ' • .
tollgesellschaft Aktiengesellschaft. ' .
N.° 110.882 - Embalagens fecha- •..
das - Hermorion Limited.
N.° 111.233 - Dispositivo para dei- • .•
locar lateralmente vegetais colocados
no chão - C. Van Der Ley -N. V. . . .
N.° 111.911 Eleniento de nyecimento -- George Arthur Skoglung •
Richard Dele Wingate.
N.o 111.985 - Acumulador elétrico
de chumbo - Accumulotoren-Fabrik
Aktiengesellschaft.
N.° 112.026 - Sistema de segurança contra o afrouxamento das ligações
por meio de peças de união em electró.
clic,: de carvão e de grafite para fornos
elétricos - C. Conradty.
N.° 124.684 - Aperfeiçoamento.
em injetor de material termoplástico
e no processo de injeção - Steen
Kristian Frisch.
N.° 114.84 Produtor de leite •
respectivo processo - The Borden
Company,
N.° 117.302 - Aperfeiçoamentos
introduzidos em suportes para cadeira.
e ou poltronas giratórias - Euclide.
Boa.

Uma vez decorrido (;) prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 4.048 de 29-12-61 e Luas dez dias
- para eventuaisijuntadas de recur
sos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
N.° 124.991 - NOvá fuso com licomparecer a êste Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da taxa fi- mitadores para camas hospitalares nal conçernente à expedição dos res- Indústria Mecano Científica S. A.
pectivos certificados dentro do prazo ' Modelo de Utilidade Deferido
de sessenta dias - na forma do pará(Republicado)
grafo único do artigo 134 do Código
N.° 101.852 - Máquina para des.
da Propriedade Ingustrial.
cascar amendoim - Lawrence Pear
man.•
Privilégio de Invenção Deferido
N.° 144.413 - Sofá balanço com
N.° 110.352 - Aperfeiçoamento em impulso de pedal - Benedito Feliz
dispositivo assimètricamente condutor do Nascimento.
- General Electric Company.
N.° 115.517 - Niivo tipo de reciN.° 115.413 - Aperfeiçoamentos piente com peneira super-posta para
em e relativos a armações conversí- filtrar líquidos em geral Geraldo
veis pare toldos e barracas - João Franco de Mendonça.
Apulo Araujo.
Modêlo industrial Deferido
Modelo de Utilidade Deferido em F.o*
(Republicado)
do Laudo Técnico
N.° 132.404 - Nevo modelo de ter.
N.0 199.444 - Nevo modelo ,ári minai elétrica - Amp. , Incorporatect.
balcão para auto-serviço - S. A. InN.° 132.880 - Aeronave - Bali
dustrial Irmãos Levar.
Aerospaee Corporation,
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- As •tepartições PúblicasAs Repartições Públicas
eingir-se-ão às assinaturas
deverão renae ter o expediente
anuais rencoadas até 28 de•
destinado d. publicarão nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro
de cada. arei) e às,
jornais, diariamente. até às
omaTon
iniciadas,
em qualquer época,
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos
órgãos
competentes.
quando deverão fazê-lo até às
A
fim
de
possibilitar a ree^
...r0.0
IN•OAÇÃO
cstara
sanviato
oa
euet.tcAçamai
*
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES messa de valore¥ acompanha-. As reclamações pertiÃen- MURILO - FERREIRA ALVES
dos de es. clarecimentos quanto
Ies à matéria retribuída, nes
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissães, deasem os interessados prefe•ZÇÂO ai
verão ser formuladas por es. rencialmente cheque ou vale
e.. ,F a• d. Pulalielead. dO •xpadl•ne. Ia 0.r.arInm..5.10
crito, à Seção de Redação, das
w.weetaa de e•cegortwil•IM
• elear.o postal, emitidos a favor do.
9 ás 17,30 horas. n g máximo
e. tr.:26st~ e Comi...elo
Tesoureiro do Departamento
cie . 72 horas após a saida dos
ltreresaa ate oficiam:o Depertamente de Itra.rentte Nacional
de Imprensa Nacional.
órgãos oficiais.
- Os suplementos às edi- Os originais deverão serl
- ASSIN ATURAS
Oes dos órgãos oficiais só se
dactilografados e autentic.ados,i
fornecerão 'aos assinantes que
PA8TIC.W.A111:5 i
FUNCIONÁR1ON
ressalvadas, por quem de ,siios soliritarejz no aio da assiI
reit°, rasuras e emendas. .
snatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
n,.
Excetuadas as _para -o
600,00 .-Seunesire . . . Cr$ . 450,00 - O funcionário páblico fe.Nenzestre
•
exterior, que serão sempre,Ano
à00.00 déml, para- fazer jus ao des1.200,00 Ano
Cr$
•
anuais. as rmsmaturas poderconto in,44 .ado, deverá provar
Exleriar:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no ato da asaica, por seis meses seti Uni ano. Ano
Cr$ 1.300,60 r1:10
Cr 1.000,00 natura.
- As assinaturas vencidas
- O custo de cada ea.emplar
peeterão. ser suspensas sem parte superior do cnderéço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos c numero do talão dos jornais, devem os auinan- será, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o uzés e o ano em les providenciar a respectiva do de -Cr$ 0,50, se do mesmo
renovaçán com antecedéncia ano, e de Cr$ 1,60, por ano
a verificação do prazo de vali, que findará.
renas assinaturas, nai A. fim de evitar solução de mínimo, de trinta (30) dias. - decorrido.
dade

'EXPEDIENTE

••IslumtrIffil de Ihil, n •

•

•• • •

Marca Deferida
N.° 133.481 - Nôvo e original moi
al de
o mesa em especial para televi Termo:
sores - Indústria de Móveis Simis
S. A.
N.° 405.504 - Vozzo - classe 38
N.° 134. 789 - Nova batedeira de - de João Vozzo - excluindo-se fitas
bóio - Wa/demar Clemente.
I isolantes e motores.
N.° 138.558 - Nova e original CCM"
figuração aplicada a globos pzra plafoExiOncias
niers - Dominici Iluminação Elétrica
•
S. A
N.° 508.428 - Predilar Construtora e imobiliária Ltda.
Cumpra a
Exigências
•
exigência.
*
N.° .71.671 - Marcionilo Arantes
da Costa - Cumpra a exigtncia.
Termos:
N.° 112.480 - General Foods Corporetipn - Cumpra a exigência.
N.° -525.681
Orlandl Bonadio N.° 111.651 - Armour And Com- Cumpra a exigência.
pany - Cumpra a exigência.
N.° 540.070 - Sociedade Técnica e
N.° 143.897 - Rolff Helmann - Comercial Pro-Machina Ltda. - CumCumpra a exigência.
pra a exigência.
Alteraçrio de Nome da Titular
Ns. 420.657 - 420.659 - 420.660
de Processo
- Condoroil Tintas S. A. - Revendo
os processos, torno sem efeito as exigenAugusto Caldas ôs Cia. - pede para elas publicadas, prosseguindo-se os Proser anotado na Patente de Desenho cessos de acôrdo com as indicações
Industrial termo 2.722 - Anote-se a feita pela Seção de Pesquisas.
alteração de nome.
EXPEDIENTE DA tiÇÃO
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
•
DE TRANSFERÊNCIA
DE PESQUISAS
Rio, 13 de Maio de 1963,

Rio, 13 de Maio de 1963

Notificações

dotifi res

Orna vez tircorridc o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recur
sos, 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 tear.. 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.

Uma vez decorrido o prazo de recurs previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 4.04 de '19-12-61 e mais dez dias
- para eventud juntadas de recur
sos, e do mesmo não se tenda valica
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento - fim
de efetuarem o pagamento da taxa fina/ concernente et expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Ibdustrial.

Marcas Deferidas
Termos:

N.° 398.242 - Aba' de - cl. 36 de Organização Abade de Representações Ltda.
N.° 398.245 -- Barão
cl. 38
de Januário Fuoco.
N.° 398.855 - Sapinol - cl. 2
de Laboratório de Produtos Químicos
e Veterinários Vigor Ltda.
N.° 398.878 - Ror - cl. 16 - da
Magnesta S. A.
N.° 398..885 - Pátio - classe 21
- de Pontal, Material Rodante S. A.
N.° 398.887 - Formigão - cl. 21
- de Pontal, Material Rodante S. A.
N.° 415.990 - FOlha da Lipa c/. 32 - de José Leal de Oliveira.

N.° 323.589 - Incatest - cl. 8
de Indústfia e Comércio de Aparelhos
Deteste Incatest Ltda.
N.° 395.596 - Extra Jornal - classe 32 - de Rolando Guedes.
N.° 395.598 - Ultratox - el. 2 de Pedro Vialani Junior.
N.° 396.073 - loa Bloco - cl. 16
- de Inarci Indústria de Artefatos de
Cimento Ltda.
.
N.° 396.096 - Storch - cl. 36 de Cid Gonçalves Sampaio.,
N.° 396.108 - Urbal - cl. 3 _Frase de Propaganda Deferida
de Emanuel Merck • Offene Handelsgesellschaft.
N.° 398.895 - Trinca de Quatro
N.° 396.123 - Atomium - cl. 38
classes 1 - 2 - 4 - 6 - 8
- de Cia. Melhoramentos de . São Pau..
10 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14
Industrial de Papel.
15 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -•
N.° 396.190 - Itapevi - cl. 19 - 28 - 30 - 31 - 32 - 35 - 34
de Frigorifico Itapevi Ltda.
40 - 36 - 37 - 39 - 44 -46N.°.396.225 - Sileachim - cl '25 48 e 49 - requerente: Modas A Ex.
- de Sileachim S. A. Administredora posição Clipper S. A. - de agórdo cora
Imobiliária, Bens e Importação.
o artigo 121 do Código.
N.° 396.231 - Ficobar - classe 31
N.0 402.277 - Tintas Ypiranga
- de Comércio e Representações Fi- uma tinta pare cada fim - classe 1
cobar Ltda., com exclusão de Fibras. - de Condoroil Tintas S. A. - da
N.° 396.223 - The Big Magic - acárdo com o artigo 121 do Código,
Cl. 8 - de Indústria de Artefatos EleNome Comercial Deferido
trônicos The Big Magic Ltda.
N.° 396.545 -- Funchal - cl. 31
N.° 395.433 - Florença Arte Deco- de Indústria de Cortiços Funchal Li- rações S. A. - requerente: 'Florença
mitada.
Arte Decorações S. A. - de acOrda
com o artigo 109 do Código.
N. 0 396.546 - Funchal - cl. 28
N.° 395.524 - Ferro Enamel dr
- de Indústria de Cortiças Funchal Li.
Brasil Indústria e Corgércio Ltda. tnitada.
' - Pentabiritico - cl 2 requerente: Ferro Enamel ,do l3rasil.
N.° 396.574
- de American Home Products Cor- Indústria e Comércio Ltda. - de acOn
do com o artigo 109 do Código.
poration.
N.0 396.119 - Offset Gráfica Sei
N.° 396.575 - Estreptocilina - kel S, A. - requerente: Offset Grá
ci. 2 - de American Home Products fica Selkel S. A.
Corporation.
N.° 398.774 - Tecno;ransportes
N.° 397.497 - Monte Serrat - Sociedade Técnica Para Transportes
cl. 23 , - de Fiação • Tecelegame S. A. -- requerentrt Te.:a^tr-aapolês
Monte Serrat Ltda,
Sociedade Técnica Para Transportes

Sexta-feira 17
S. A. - de aceirdo com o artigo 109
do Código.
Titulo de 'Estabelecimentos - Deferidos
N.° 395.421 - Reincol Representações, Indústria e Comércio - classes
5 -- 6 --- 8 --- 11 --- 16 -- 21 -- 28
39 e 49 - requerente: M. Marti de adirdo com o artigo 117 do Código.
N.° 396.145 - Edifício Herminia
- classe 33 - de Helmany Murtinho
Cia. Ltda. - de acOrdo com o ar
tigo 117 do Código.
• N.° 396.248 - Mercearia Taubaté
- classes 41 e 42 - de José Bonifácio Moreira Filho - de acOrdo com o
artigo 117 do Código.
N.° 396.258 - Metalúrgica Koch
- cls. 8 e 11 - A. Otto Kcal fla
Cia. - de acOrdo com o artigo 117 do
Código.
N.° 398.246 - Papelaria Barão classe 38 - de Januário Fuoco - de
acOrdo com o artigo 117 do Código.
' Marcas Indeferidas
N.° 397.964 - Sbandard - cl. 5 de Cromadora Standard Ltda.
N.° 398.856 - Saro Equino - ci. 2
- de Laboratório de Produtos Químicos e Veterinários Vigor Ltda. --- de
actirdo com o dispositivo no artigo 95
número 5 do Código.
N.° 401.270 - Tiradentes - cl. 38
- de: Tiradentes Indústria • Consórcio de Artefatos de Papel Ltda.
Titulo de Estabelecimento Indeferido
N.° 395.597 - Eletrolandia - cl. 8
- de Luiz F. Lummertz.
Exigência
N.° 398.144 - Viziul S. A. Agro
Mercantil e Administradora - Cumpra a 'exigência.
Diversos
N.° 390,479 - Indústria e Comércio de Peças para Autos Sorensen Ltda.

Aguarde-se.
N.° 395.452 -- Construto S. A. Materiais e . Construção - Aguarde-se.
N.° 396.093 - Motores Viaturas e
Wquinas Movimaq Ltcfa. - Aguarde-se.,
NP 396.581 - Masao Ukon Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE EXAME FORMAL DE MARCAS
-

Dia 13 de Maio de 1963
Exkências
Puccetti
cit.
N.° 138.240
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 152.578,- Distribuidora de Bebidas Vara Cruz Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.° 186.756 - Delta Ind. de Aparelhos Elétricos S. A. - Satisfaça exigência.
N.° , 227.520 - Chocolates Dizioli
S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 227.626 - Lito Record S. A.
- Satisfaça exigência.
N.0 229.425 - Automar S. A. •.'atisfaça exigência. •
N.° 234.311 - Nechar S. A. Balas
• Caramelos - Satisfaça exigência.
N.° 239.491 - Ormonoterapia do
grasil S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 243.670 - Jurid Werke GMBH
- Satisfaça exigência.
N.? 283.850 - Ind. de Meias Espumatex Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 316.880 - Ormonoterapia do
Brasil S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 357.433 - Cia. Federal de Fundição - Satisfaça exigência.
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N.° 400.330 - Indústria e Comér- 109.713
109.743 --- 110.760- go 229.038). - Satisfaça ' eidgência.
Clima Bebidas (no pedido de ta"
cio de Doces Santa Fé Ltda. - Satis- 111.437
111.679 --- 113.124
ferêncla na marca n. 9263.902). -..
faça exigência.
113.125
113.126 -- 113.195
Satisfaça exigência.
N.° 418.051 - Miag do Brasil Ind. 113.413
113.488 -- 113.551
Silvio Machado & Cia. Ltda. (jun.
e Comércio Ltda. - Satisfaça exigên- 113.677
114.344 -- 117.642
to- ao térrno n. 9 413.392). - &tida.
133.620
134.980 --- 105.017
cia.
ça exigência.
N.° 418.938 - Soc. Agro Paulista 112.270
112.483 -- 112.981
Pereira & Galeazzi (no pedido de
Importação e Exportação - Satisfaça 112.982
118.626 --- 134.208
transferência na marca têrmo númeexigência e prossiga-se com os exem- 134.209
134.210 --- 135.458
ro 421.882). - Satisfaça exigência.
Cervejaria Mogiana Ltda. (no pe135.549
plares.
135.678 -- 135.718
dido de transferência nos térmos núN.° 418.993 - Alukon do Brasil 136.166
136.290
136.394
meros 422.410 - 422.411 - 422.41)
Materiais para Construção Ltda. - 136.474
136.475 --- 136.765
- 422.413). - Satisfaça exigência.
136.950
Satisfaça exigência.
137.104 ---- 137.193
DIVERSOS
N.° 419.870 - Ainilcar Diniz Quin- 137.333
137.680 --- 137.682
,137.684 - 137.686 - 137.687
tella - Satisfaça exigência.
Ti-eu & Cia. Lida: (no pedido da
N.° 420.634 - Stephen Smith as Anotem-se as transferências.
averbação de contrato na marca zub•
Co. Limited - Satisfaça exigência.
Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. mero
240.990). - Anote-se medianN.° 433.442 - American Manetta - pede para ser anotada na marca te apostila o contrato de exploração
S. A. Tintas e Lacas - Satisfaça exi- Mérito n.° 159.294 a alteração de no- a favor de Treu & Cia. Ltda.,
jà
me - Anote-se a alteração de nome. averbado no reg. 116.314.
gência.
Irmãos Uemura S. A. Indústria de
N.° 436.081 - Probiotical LaboratóEXPEDIENTE DA SEÇÃO.
Máquinas Agrícolas - pede para ser
rios Ltda. - Satisfaça exigência.
DE EXAME FORMAL
N.° 436.096 - American Marietta anotada na marca Taks n.° 220.408
DE MARCAS
a
alteração
de
nome
Anote-se
a
al.;
Co. - Satisfaça exigência.
N.° 436.107 - Marietta 'do Brasil ieração.
Em 13 de maio de 1963
Imbra Engenharia Indústria e CoInd. e com. Ltda. - Satisfaça exigem Exigências
cia e, prossiga-se com exclusão dos arti- mércio S. A. - pede para ser anotada no título Imobiliária Brasil núgos grifados fl. 12.
Eletro Indústria Walita S.A. N.° 436.110 - Marietta do Brasil mero 224.265 a alteração de nome - Opoente do tèrrno 112.872. -- Cumpra
Ind. e Com. Ltda. - Satisfaça exigên- Anote-se a alteração de nome.
a. exigência.
Leopoldo Geyer S. A. Comércio Adcia e prossiga-se excluindo ainda os ar
N. 95.979 - The Diamond Match
ministração e Participações - pede Co.
tigos grifados.
Cumpra a exigência.
N.° 436.112 - Marietta do Brasil Para ser anotada nas marcas Of númeN. 96.174
José Eugenio Rangel
Ind. e Com. Ltda. - Satisfaça exigên- ro 242.059 - G n.° 247.245 - Alvo- Marins. - Cumpra a exigência.
cia e prossiga-se com os Axemplares ex- rada n.° 258.283 as alterações de noN. 14.462 - Frans Harry Karlssoa
me - Anotem-se as alterações.
cluindo os artigos grifados.
- * Cumpra a exigência.
Waldir José do Silva e Pedro Berto
N.° 436.116 - Marietta do Brasil
N. 108.523
Breno Aldo Maga..
Indústria e Comércio Ltda. - Satisfa- da Silveira - transferência para o seu lhães. - Cumpra a exigência.
ça exigência e prossiga-se excluindo os nome da marca Vigorbel n.° 242.315
N. 108.621 - Pro-Phy-Lac-Brush
- Anote-se a transferência.
artigos grifados.
Company.
Cumpra a exigência.
Indústria Franfino S. A. - pede paN.° 436.117 - Marietta do Brasil
N. 108.869
Djalma de Oliveira.
Ind. e Comércio Ltda. - Satisfaça exi- ra ser, anotada mi marca Du Bom nú- - Cumpra a exigência.
mero
257.442
a
alteração
de
nome
• N. 110:856 - Roger Bajula.
gência.
Anote-se a alteração de nome.
Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA 'SEÇÃO DE
Metro Goldwyn. mayer Inc (pede
N. 112.140 -- Indústria de Madeiras
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS para ser anotada na marca Tom dz
Gerhardt Ltda. - Cumpra a exige
Jerry - n.9 257.798, á aiteractio de da.
nome. - Anote-se a alteração de
Dia 13 de Maio de 1963
N. 112.510
nome.
Cum-.
Contrato de Exploração de Patentes Indústria de Bebidas . Milam S.A. pra a exigência. Jiri Sazima.
•
N. 112.600
(pede para ser anotada na marca AnJoão Barbosa Lima.
Alba S. A. Adesivos e Lacticínios isai
n.9
257.851,
a
alteração
de
noCumpra-a
exigência.
Brasil América - pede para ser ano- Anote-se a alteração.
N. 112.813
tada na patente priv. invenção núme- me).
Cabot CorPoration.
Indústria de Bebidas Milan' S.A.
ro 45.798 o contrato de sua exploração (pede para ser anotada na marca Mi- - Cumpra a exigência.
N.
113.074
- Averbe-se o contrato de exploração. lan' n.9 257.851 a alteração de nome).
Cabot Corporation.
-- Cumpra a exigência.
Sulzer do Brasil S. A. 'Indústria e - Anote-se a' alteração.
N. ' 113.129 -- Stefan Klinghoffer.
Comércio - pede pata ser anotada na Pio XII comércio e ,Indústria Ltda.
patente priv. invenção n.° 56.835 o (transferência para o, seu nome da - Cumpra a exigência.
N. 113.243
Wisconsin Alumnl
contrato de sua exploração - Averbe- marca Galo DOurO, 273.840). Anote-se a transferência:
Research Foundati p n. - Cumpra a ext..
s* o contrato de exploração.
Editora Outubro Ltda. ( p ede Para
Transferência e Alteração -de Nome ser anotada na marca Alô, Doçura - g'énci
N. a .117.742
Ramon Ventos Bal.
thrmo 11.9 412.825 - a alteração de no- lls.
de Titular de Processos
Cumpra a exigência.
me). - Anote-se a alteração.
N. 115.185 -- Milton Orlando.
TV Radiocentro - S.A. (pede para
Cia. Antarctica Paulista Indústria
Brasileira e Conexos - transferência ser anotada na insignia Entrega Téc- Cumpra a exigência.
N. 117.074 -- Estoflex Indústria de
para o seu nome da patente mod. in- nica - thino n. 9' 420.469, a al teração de nome) .• ,- Anote-se a alte- Móveis Estofados Ltda. - Cumpra a
dustrial n.° 1.039 - Anote-se a trans. ração.
exigência. ferência.
N. 118.099 -- Sebastião Longarea
MaGENCIAS
Ignazio Terrena - transferência paCalvo. - Cumpra a exigência.
ra o seu nome da patente mod. ut núN. 118.098
Fanor Peçanha Cou.
mero 1.875 - Anote-se a transferên- Ro/un & netas Ges Mil Beschrankter Haftunng (no pedido de trans- tinha. - Cumpra a exigência.
cia.
ferência
na
marca
internacional
PleN. 118.092 Companhia 'de Ca.
-Ignazio Terrana - transferência pa- xitex n.9 88.268 proc. n.9 30.311-54). netas
Compactos*. - Cumpra a ed.
ra o seu nome das patentes mod. ut. - Satisfaça exigência.
gência.
n.° 3.896 - mod. ut. n.° 4.008 - Meehanite Metal Corp. - (junto à
N. 118.091 - Sociedade de Insta.
mod. ut. n.° 4.118 - Anotem-se as marca n. 9 161.385). - Satisfaça exilações Belo Horizonte Ltda. Cumpra
gência.
•
transferêncial.
a exigência.
Societa Italiana Telecomunicazioni Cia. Jardim Cafés Finos e Produtos
de
Alimentação
(junto
à
marca
N. 136.244 -- Confeitaria Gerbo
Siemens SPA - pede para ser anota- n.9 189.269). - Satisfaça exigência. Ltda.
- Cumpra a exigência.
da na patente priv. invenção número
Louis Lahoud (junto à =arca nú53,463 a alteração de nome - Ano- mero 207.884) .. - Satisfaça exigên- - N. 136.429 Lidice S.A. Incida.
iria e Comércio de Plásticos. - Cumcia.
te-si a alteração de nome.
pra a exigência.
do Brasll S.A. Indústria
Pilot Pen do Brasil S. A. Indústria creDunlop
N. 123.264 2- Richardson Merrell
Borraeha (no pedido de averbae Comércio - pede para ser anotada ção de contrato na marca número Inc. - . Cumpra a exigência.
na patente mod. ind. termo 84.293
N. 138.580 - Contrôles AutomátL
a alteração de nome - Anote-se e al- 219.573).'"Apresente
Aspro Nic-holas Limited (no pedido cos Sermar Ltda. Cumpra a exl..
teração de nome.
de transferência no titulo número Onda.
Monsanto Chernical Co. - transfe- 224.120). - Satisfaça exigência.
N. 138.733 - Roldo Gol. - Cumrência para o seu nome das patentes Eternit Bahiana S.A. Indústria de pra a exigência..
Cimento
Amianto
(no
pedido
de
averpriv. invenção termos 105.643 N. 138.737 - Benedito Campos d.106.669 - 106.923 -- bação de contrato na marca núm. Almeida. - Cumpra a existência.
106.232

-
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N. 138.738 -• Icishida & Filhos Limitada. -• Cumpra a exigência.
N. 138.739 --- Fábrica de Móveis
Crotti i Lages Ltda. •-• Cumpra a.. exiOncia.
N. 138.740 - Confecções de Roupas Eriton Ltda. -• Cumpra a exiPenda. •
N. 138.741 Hans Otto Schops e
Bernd Kurt Haselloff. - Cumpra a
exigência.
N. 138.760 - Taketari " Igarasiii.
e-- Cumpra a exigência.
N. 138.763 --- Antônio Cernem. Cumpra a exigência.
N. 138.764 - Georges Nicolas Koliopoulos. - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÕES.
Rio, 13 de maio de 1963
EXIGÊNCIAS
N.° 584.294 - Editóra Leito Brasileiro - Cumpra a exigência.
N.° 584.309- 584.31G - 584.311
e-584.312 - 584.313 - 584.314 $84.315 --- 584.316 ---- 584.317 -$84.318 -- 584.319 -- 584.320 -584.321. -- 584.322 -- 584.323 -584.349 - Shell Brasil S.A. (Petróleo ) - Cumpra as exigências.
• N.° 584.409 - International Mari- se Rádio Company Limited - Cum-.
pra a exigência.
N. 0 584.472 - Spojene Zavody Na
Vyrobu Karborunda a Elektritu Náeodni Podinik - Cumpra a exigência.
N.° 584.473,- Laboratorien Hausmann A. G. - Cumpra a exigência.
N.° 584.474 - Laboratorien Hausman A. G. - Cumpra a exigência,
N.° 584.494 - Garage e Oficinas
Túnel NOvo Ltda. - Cumpra a eximi/ênea.
R.° 584.511 -.. Pring Torres &
Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 584.512 - Indústria de Bebidas Gramacho Ltda. - Cumpra a
exigência. N. o 584.624 - Schering Corporation - Cumpra a exigência.
DIVERSOS

N.° 584.390 - José Santos S.A.
Nada há que deferir
(Calçados).
", uma vez que o registro 1-70.744 está
N.° 584.466 - Lanifício Fileppo,
"em vigor até 19 65.
S.A. Fábricas de Tecidos Belém Aguarde-se.
Lanifício Fileppo
N.° 584.468
S.A. Fábricas de Tecidos Betem Aguarde-se.
N.° 584.482 - EditOra Abril Ltda.
Aguarde-se.
Prorrogação de Registro
N.° 306.548 - Amphosynthyl • Classe 3 - Viúva Max Polonovsky e
Sra. Louis Dreyer-Dufer - Jacques
Polonovski - Chaude Polonovsky
Maxime Lamotte - Prorrogue-se o re‘
-estro.,
N. o 397.890 - Natibaine - CiasMadarne Maurice 'Goudal3
1144:insieur Piens Vernadeau e Madame
Joanne Genam y - prorrogue-4e

N.° 576.258 - Lipocerebrine Chevretin - Classe 3 - Societá. Française
de Recherches /3iochimiques H. Bessou
& Cie. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 13-2-1953.
N.° 562.397 - Met-Incêndio _
Classe 21 - Matincendio S.A. Engenharia de InCendio - Prorrogue-se o
registro.
N.° 584.199 - Norva .- Classe 47
- Humble Oil Refining Company Prorrogue-se o registro com averbação
de contrato de exploração a favor de
Esso Standard do Bresil Inc. publicação de 19-7-1960 proc. 47.114-59 outro contrato de exploração a favor de
Esso Brasileira de • Petróleo S.A. Despacho 5-10-61 pet. 55.309-60;
N.° 584.200 c- Spinesso - Classe
47 - Humble Oá Refining Company - Prorrogue-se o registro - com
averbação de contrato de exploração
a 'favor de Esso Standard do Brasil
Inc. despacho 2-8-60 pet. 47.119-60
- outro contrato de exploração afavor
de Esso Brasileira de Petróleo S.A.
despacho 3-10-61 pet. 55.297-60.
N.° 584.201 - Castan Classe
47 - Humble Oil Refining Company - Prorrogue-se o registro - com
averbação. de contrato de exploração
a favor de Esso Standard do Brasil
Inc. - despacho de 19-7-60 pet.
47.127-59 - outro contrato de exploração a favor de Essa Brasileira de
Petróleo S.A. - despacho de 3 de
outubro de 1961. Pet. 53.300-60.
N.° 584.202 - Cantona - Classe
47 - Humble Oil Re(ining CoMpany - Prorrogue-se o registro - com
averbação de contrato de exploração
a favor de Esso Standard do Brasil
Inc. despacho de 24-6-60 Processo
47.126-58 mana contrato de exploração a favor de Esso Brasileira de

Petróleo S.A. despacho 3-10-61 Pet.
N.° 584.221 - klaxport - Classe ' •
55,299-61.
36 - Cia. Brasileira de Roupas N.° 584.203 - Fresso - Classe 47 Prorrogue-se o registro.
N.° 584.222 - Ducado - Classe
- Humble Oil & Refining Company
- Prorrogue-se o registro - Com 23 - Cia, Brasileira de Roupas averbação de contrato de exploração Prorrogue-se o " registro.
N. o 584.223 - Ducado - Classe
a favor de Esso Standard do Brasil
36
- Cia. Brasileira de Roupas Inc. despacho de 15-6-60 Pet. 47.111
de 1959 - outro contrato de explora- Prorrogue-se o registro.
ção a favor de Esso Brasileira de Pe- • N.° 584.224 - Ducado - Classe
tróleo S.,A. por despacho-de 3 de ou- 37 - Cia. Brasileira de Roupas Prorrogue-se o registro.
tubro de 1961. Pet. 55.307-60.
N.° 584.229 - Carvalho Reis - N.° 584204 - Cylotte - Classe Classe 8 - Ótica e Comercio 'Cerva- .
47 - Humble Gil és Refining Cornpa- lho Reis S.A. -- Prorrogue-se o reny - Prorrogue-se o registro - com gistro.
averbação de contrato de exploração a
N.° 584.238 - Times - Classe
favor de Essa Standard do Brasli Inc. 48 - Jose Ignácio da Silva - Prorrodespacho de 9-7-60 Pet. 47.128-60 gue-se o registro.
- outro contrato de exploração a faN.° 584.307 - Elvira - Classe 1
vor de Esso Brasileira 'de Petróleo S.A. - Shell Brasil S.A. (Petróleo) despacho de 3-10-61 Pet. 55.301-60. Prorrogue-se o registro.
N.° 584.308 - Elvira - Classe 4
N.° 584.205 - Dispersol ClasShell Brasil S.A. (Petróleo) se 1 - Imperial Chemical Industrie,
•
Limited - Prorrogue-se o registro. Prorrogue-se o r egistro.
N. o 584.350 - Conservatórià BraN. o 584.206 - P3 Petres - Classe 48 - Henkel 85 Cie. G.M.B.H. sileiro de Música - Classe 33 - Conservatório Brasileiro de Música • - Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 584.207 - P3 Petres - ClasN.° 584.379 - Pantocain -- Classe 1 .-. Henke' & Cie. G.M.B.H
se 3 - Farbwerke Hoechst Aktienge- Prorrogue-se o registro. _
N.° 584.208 - Pra - Classe 48 sellschaft Vorm. Meister Lucius
Bnining - Prorrogue-se o registro. .
- Henkel & Cie. G.M.B.H.
Prorrogue-se o registro com eXCILIsãr.I se 3 - Farbwerke Hoechst AktiengeN.° 584.380 - Arterenol - Ciasde Pan-Cake.
sellschaft Vorm. Meister Lucius
N.° 584.209 - Telura - Classe' Bruning - Prorrogue-se o registro.
47 - Humble Oil Refining Company! N.° 584.381 - Leomin - Classe
- Prorrogue-se o registro - comi 1 - Farbwerk Hoechst Aktiengeselaverbação do contrato de exploração lschaft Vorm Meister Lodos 8 -1 Brua favor de Essa Standard do Brasil ning - -Prorrogue-se o registro.
Ltda. despacho d e18-7-60 pet. 47.121
N.° 584.382 - Emblemática de 1959 - outro contrato de exploração a favor de Esso Brasileira de Pe- Classe 17 - Koh-I-Noor Tuzkarna L.
tróleo S.A. - ,despacho de 3-10-61' 8; C. Hardtrint h Nerodni Podnik -Prorrogue-se o registro retificando-se a
Pet. 55.318-60.
,_
data para 19-9-1953.
1

IMPÔSTO DE -RENDA
• Lei n' d.154 - de 28-11-1962
Decreto, n 9 51 -.900 - de '10-4-1963
Decret' o 119 1.920 - de 19-12-1962
Ordem de Serviço n° DIR

63-2 - de 26-1-1963

DIVULGAÇÃO N' 891

PREÇO: Cr$ 150,00

A VENDA:

o re-

gistro

N.° 562.633 - Gasto - Classe 42
0."' Cooperativa Vinícola Carianse Limitada - Prorro gue-se o registro.
N.° 578.963 - Parisotte - Classe 44 - Tabacaria Londres. S.AA. • Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 18-5-1950 •

;

Maio de 1963

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Ah-es, 1.
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembdIso.Postal

N. 584.383 - Koh-I-Noor - Classe 11 - KOh-I-Noor Tuzkarna L. &
O. - Hardttnuth Narodni Podnik Prorrogue-se o registro retifi':,ando-se
a data para 16-9.-1953.
N. , 9 584.395 - Vulcabrás - Classe 1
36 - Companhia Industrial Brasileira, de Calçados Vulcanizados Vulcabrás S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 584:403 - Fluidema - Classe
3 - Laboratrólo Chimico Farmacêutico V. Balclacci - Prorrogue-se o
registro.
N.9 584.404 - Aseabiol - Classe
3 - Sooiété das Usines Chuniques
Rhône-Poulenc S.A. - ProrrogUese o registro.
N.9 584.419 - Pentek - Classe 3
- Heyden Newport Chemical Corporation - Prorrogue-se o registro.
N" 581.420' - Luporirg - classe
8 - companhia Luporini Administradora e Comercial - Prorrogue-se
o registro.
Cias- N. 9584.421 - U.S. Royal
se 49 - United States Rubber Company - Prorogue-se o registro,
tificando-se a data para 30-5-1953.
N.9 584.422 - U.S. - Classe 10
- United States Rubber Company
- Prorroguefise o registro.
N. 584.439 - Colosso - Classe 6
- Cofermat Cia. Brasileira de Ferro e Materiais de Construção S.A.
- Prorrogue-se o registro.
• N. 9 584.440 - Colosso - Classe 11
Oofermat Cia. Brasileira de Ferro
e Materiais de Construção S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 584.441 - Colosso - Classe 15
Brasileira de Ferro
Cofermat
e Materiais de Construção S.A. Prorrogue-se o registro.
N.9 584.442 - Colosso - Classe 16
- Cofentnat Cia. Brasileira de Ferro
Cie..

•
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Materiais ia:‘ Construção S.A. N.9 584.410
An I. T. & T. As- bloco apresenta dois vaSamentOs
TERMO N. 137.275
Prorrogue-se o registro.
socla.te
Clçt.gse 8 - International
verticais dispostos lado a lado. com
N. 584.460 - Mescla - Classe 41 Te/ephone and Telegraph Corporation
a forma genericamente retangular
De 20 de Março de 1952
. Kibon S.A. (Indústrias Alimentí- - Prorrogue-se o registro.
e seus lados maiores curvilineos;
MS) - Prorrogue-se o registro.
Requerente:
S. A. Indústrias RI?
Notificações:
N. 584.461 - Mescla - Classe 43
sendo que, a face superior do blo- nidas Matarazzo - São
Pailio.
Kibon S.A. (Indústrias AlimentíRetificadas por teceiii . saldo com co, que se apresenta plana, são
Prorrogue-se o registro.
Titulo:
NU°
e
original
deszmh:.,
c e.
cias) .
previstas
uma
pluralidade
de
saliincorreções.
N.9 584.476 - Flacsa.c - Classe 48
narnental para tecido - Madri° i-usências
Qu
projeções
semi-esféricas,
São
convidados
os
requerentes
- Perfumes Coty S.A.B. - Prorrotrial.
gue-se o registro, retificando-se a data abaixo, mencionados a comparecer. dispostas cm linha junto às marr
face
ntando
a
inferior
a
pr
es
e
F
ens,
êste Departamento, a fim de efepara 2-6-1953.
N. 584.477 - Ugo Riste. - Classe tuarem o pagamento da taxa final do bloco, um igual _número de deUgo
Riste
Lane
pressões côncavas ou semi-esféri23 - Manlfattura
dos seguintes processos.
- Prorrog ue-se o registro.
cas, dispostas em simetria coin'armes
584.490
Itichard
Classe
41
N.9
cidente com ditas saliências da
Indústria
Frigorificas
Argentinas
superior. Total de pontGs duas
Raimundo Richard S.A. - ProrroN.° 86.258 - Marea - Sobera- face
reivindicações.
gue-se o registro.
na - Requerente - Perfumaria
N. 9 584.491 - Richard Classe Soberana Ltda.
41 - Ind'ústrias Frigorificas Argentinas Raimundo Richard S.A. - Prorlq . 79.872 -- Marca --- Mónora
TEMO N.° 144.048
nequerok,
rogue-se o registro.
n illei.e Safet y
584.496
Garagem
Oficina
.N9
Razor Company.
De 22 de outubro de 1902
Tunel New° - Classe 47 - Garagem
Oficina Tunel Nóvo - Prorrogue-se • • .N.° 110.732 - Titulo - Propai
Requerente: Ruy Guedes de
Antônio Pereira Mello
o registro.
- Requerente
Estado da Guanabara.
Ciaregem Oficina de Castro Pinto Junior.
. N.9 584.496
1) "Niivo e original des:aho orTúnel Nervo r- Classe 21 - Garagem(
TituIG:
Alça Conjugá,vel Anatõ- namental para tecidos", em edil!. ton- •
- Prorrogue-se
Weed mica - Modelo de Utilidade.
N.° 100.236 -, Marca
Oficina Tunel
trastantes e variedades, caract,. rizado
.
.
o 'registro.
- Requerente - -Peixoto & Alves
N. 534.503 - Colonla - classe 15 Ltda.
, 1.°) Alça Conjugável, Anatem!. 'por compreender motivos representai.'
Ideei Standard S.A. Indústria e
ca, caracterizada por: dois arcos do listras, no sentido vertical. • med . riComércio - Proirogue-se O registro.
Akir01 conjugáveis, justapostos e ajustá- do, mais ou menos, 60mm na largaN:° 125.031 - Marca
• N. 524,510.. - Princesa - Classe - Requerepte . - I). P.- Meto, Rer vels por meio do uma cava em um ra, estampadas em uma côr mara com
43 - Companhia Cervejaria Princesa presentações, Indústria e Comércio dos citados arcos. Um total de-2 sobreposiçâo de duas outras °Cores mas
S.A. - Prorrogue-se o registro, meescuras "ton-sur-ton" trabalhadas em
pontos.
nos para \ assinalar água mineral e Ltda.
•
filetes finos e "picots" formando vs.
refrigerantes de frutas.
N.° 3 1 .0 11 - Marca - Carrosaos verticais. As listras reunem moN.9 584.588 Voltabloc - Classe serias II izzo de Indústria de Cartivos em forma de fdlhas, pontudas e
8 - Soclété de.s Accumulateurs Fixes rosSeri as Irmos nizzo Ltda.
-TERMO N9 137.277
irregulares, unidas pela base e sepa. •
et de Traction. - Prorrogue-se o re15.? 20 de março de. 1962
•
gistro.
N. 0 311.203 - Marca - Aster.i
rando-se para os lados. porém sempre
Ouzerne de Puits N.9 584.589
Requerente - Com p tetirs et Requerente: Soc'edade Anônima In- em uma cõr chapada e duas • sobre- Classe 45 C Établissements Tour- Moteurs Aster.
clustri:.s Reunida's P. Ma tarazzo - postas executadas em filetes oui "pl . - -rneur Freres. - Prorogue-se o re.
cota", sendo que sempre que o
N.° 358.947 - Marca - Laxo i d's São Pau 10 .
gistro.
N. 584,591 - Hydracortone - - Requerente - Panquimica S. A
Titti!ék: Nôvo e original desenho se apresente, claro os filetes tro fel. •
. .
vice-versa.
As
tos
na
c&
escura
e
Classe 3 - Merck az C. 9 Inc. Prororre
f
i
m . para tecidos Modulo fôlhas se Juntam ou ultrapassam imas
N.° 387.83í - Marca rogue-se v _registro com averbação
.'
de contrato de exploração favor nas Cajuru - Classe 7 de Irmãos industrial;
as outras de modo que deixam apare.' ,
Menta.
de Merck-Sharp e Dohme S.A. Incer o fundo . branco em manchas irre.
dústrias Farmacêuticas par despacho
guiares, porém de "grande • realce. Sõ.!.
ui
N.° 387.051 - Marca,
de 28-3-58. Pet. n. 9 19.014-50.
bre todo o desenho destacam -se, jogados
N.9 584.593 - Odeon - Classe 17 1101(1 - Classe 48 de . Wilson Proirregularmente, pequenos motivos em
•
- Casa Odeon Ltda. - Prorrogue- ducts Incorporated.
manchas, estamapados em cõr civpa.
se o registro considerando-se as móda e contrastante das demais. Todo
veis especiais para escritório.
N.9 584.620 - Polo Mixture o conJunto realizado em quatro cõres
TÉRMO N.° 114 .680
Classe 38- Compa nhia de Cigarros
sabre. fundo branco. (Total de 2 poli.
Souza Orifz Prorrogue-se o reda IS de. novembro de 1962
tos).
gistro.
N. 584.621 - Polo Mucture Classe 44 - Companhia Ca Cigarros
TERMO . N e 137.274
Souza Cruz, -Prorrogue-se o registro.
De 20 de março de 1952
N. 584.625 - Salvavidas - Casse
41 - Beeeh-laut Life Sevem' Inc. Requerente:
Sociedade A nô: mi `n.
Prorrogue-se o registro.
dústrias F. Matarazzo - S5J 1
N. 584,632 Minister - Classe
23 - Companhia Brasileira de RouNryvo e original deáenho
pas. - Prorrogue-se o registro.
ornamental para tecidos - Modélo
N.9 584.633 - Trache:nol - Clas1) "NU° e original desenho orna- Industrial.
se 3 - Sinnyoshild Sg Cia. Ltda. mental pare tecidos". em córes contras.
Prorrogue-se o registro.
tantes e variadas, caracterizado p3r
N.9 t01.024 - rtubrozen se 3 - QuIrak.; i\ledica Farmacê.uticompreender motivosrefesentando
ca S.A. - P.v:.v..clie-se o registro.
listras largas de 160 "ou 173 mm,
Prarrogccro ao a . a.° de propaganda
Intercaladas por outras mais estreitas
- Vantagem Isnard do
N. 5E2
de 35 mm de largura, tedas, porém,
Dia 6 Dias 6 &ramilhos - cias1-2s
no sentido horizontal, sendo as listras
8 - • 11 -- 13 - 14 - 15 - 17 - 21
M odeio inclustricl 111)V0 modelo largas formadas por vinte e nove lis.
- 23 - 24 - 2i 7 26 - 27 - 23
- 35 - 37 - 39 - 40 de bloco para construção.
tras bem estreitas e irregulares, estam- 29 - 45 43 - 49 e 50 - Isnard. &
L'irmino Rodrigues Ferreira - padas em - sete côres diferentes, de moCla. S.A. Comércio e Indústria. - Capital do Estado do São Paulo.
do que as mais escuras e também r, ais
Prorrogue-se o registro com excluo
largas entre elas ficam no centro, lada classe 6 e 31. Republicado por
1. 0 Nêvo modelo de bloc
. o para deadas de côres claras. Em determiter saldo com incorreção no bolet'rn construção, formado por um corpo
nados pontos destas listras observa-se
de 7-5-1953.
p r sm á tico retangular. caracteriza.- ele a cór é chapada enquanto na sua
Prorrogação de expressão da
(o por apresentar as quinas de sua g-ande maioria é' trabalhada em "pl1) "Nevo e original desenho c rna.
•
propaganda
face anterior chanfradas, tendo c )ts" bastante grossos, deixando apa- mental para tecidos",- em cõres coa.
N.9 558.371 . - Diploma de B...-leza nesta face urna zona centra! sole - rcer, entre as listras de abres.. outras t astantes e variadas, caracterizado por
de Coty - Classe 48 - Coty Socie- vada em forma de almofada retan- bem estreitas do branco de fundo, o impreender motivos representando
té Anonyme. - Prorrogue-se o re- gular o saliente; almofada esta . se- que dá leveza e realce ao desenho. As vendes fálhas, medindo, aproximada.
gistro, retificando-se a data para: meada por uma pluralidade de
Istras assim trabalhadas sáo intercala- T -nte, 280 x 200 min, dispostas irre18-11-59.
Cigarriihas Talvis a depressões circulares e semi-esfé- das por outras totalmente brancas, mal. ç ilarmente si:51)re o fundo e estampa.
N.9 584.351
mais grata lembrança do Brasil - ricas ou côncavas. simetricamente estreitas e reservadas do fundo. - eis. em unia cr clara, chapada. com
. Classe 44- - S.A. Fábrica Leite & distribuidas e que dão ao bloco um Todo o conjunto executado em sete sobreposição de três outras cb - es dife.
s Alves Industrial de Fumos
Pror- efeito rústico
semelhança de c3res sôbre _fundo branco.: (Total de rmtes trabalhadas em pequenas man. 1.
,pie g o de canteiro; sendo que, dito' 2• pontos).
-- r92Ue-se o registro.
chas Cada uma das feitas referidas
•
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tem na base um galho e uma falha
pequena estampados em car escura t
chapada. O espaço compreendido entre as falhas grandes é estampada cm
c& clara-viva . yrn sobreposição de
manchas pequenas estampadas em c&
um pouco mais escura ' toa -sur-Mon".
salientarido-se sare todo o • desenho
riscos retos à3 vêzes pontilhados, em
radas as . direções. Todo o conjunto
realizaec3 em nove casres sabre fundo
bralco". (Total de 2 pontos).

26*, 28' e 32', listras são da mesmu
oár da segunda listra- A 11' é igual
á primeira. A, 15'. e a 30° listras
são da mesma ter das falitaa. E as
outras listras são iguais à quarta. listra. Todo o conjunto estabanado em
córes sabre fundo branco. (Total de
„2 pontos).

rsRmo N9 137.230
.
De 20 de março de 1962
Requerente: Sociedade Andniana InTERMO N° 137.276
dústrias Reunidas. F. Matan— ro —
São Paulo.
De 20 de março de 1962
Titulo: Niivo e orig'.mal desenhe;
Requerente.: Sociedade Andai:na La- ornamental para tecidos —
dústrias Reruidas F. Matar= - 4 Industrial.
São Pc..alo.
Titulo: N.3vo e original desenho
.ornamen ml para tecidos — Modelo
Industrial, . T2-11mo N, 137..276
De 20 ' de março de 1952
Reque-entie Sceedade Anõrima lodtistrias Renuncias L. 15.1.atarazzo
São Pc Ido .
1) "Moo e original desenho crnaTt Navo e original desenho
.ori ¡eu La 1 para tecidos a-- Modelo Mental para tecidos", em caras, conI ust

p

TERMO Na L37.252
trastantes e variadas. caracterizado por
grandes figuras que lembram aranhas,
De 2) de março de 1962
ccempreender motivos representando
formadaas por manchas éstampadas em
Requerente: Sociedade AnaMma Ia.
abres escuras, com sobreposição de distrias Reunidas F.' Matarazzo
algumas váres claras que realçam as São Paulo.
figuras. Circundando as estampas cenNeva e original desenho ortrais existem manchas estreitas e alon- namental para tecidos — Modelo
gadas que se assemelham às •pases
das aranhas, destacando-se na estampa central alguns riscos, formados .por
meio de manchas irregulares, que samt
para ambos os lados, todos. éstes ele.
talhes estampados em cinco córc's so;impostas, "ton-sur-ton", e urna ctir
viva, contrastaute. — Existem também
manchas, estampadas em duas orres
escuras que completam as figuras. O
fundo branco da peça aparece em pequenas manchas irregulares. de forma
bastante simétrica em relação aos motivos .principais. Sabre estas manchas
existem outras estampas em c6r . claraviva, resultando' dessa disposição de
, cares um bonito efeito para o desenha.
com o emprego do branco filate . Todo o conjunto estampado em sete cc9res .sobrepostas sôbre o fundo branco. (Total de 2 pontos).

izio rp..7s,." o
z

r

DECRETO N.° 24.615 -

DE 104-1931

DIVULGAÇÃO N.° 769
3 , edição

Preço:- Cr$ 25,00
A VENDA .
1) - Ndvo e original desenho vanatiental para tecidos", cm caras contrastantes e variadas. caracterizado per
compreender motivos representando listras verticais intercaladas ou sejam:
As primeiras listras são ,muito estreitas
e formam um conjunto, que mede 8
mm; a primeira listra deste grupo é
estampada em cbr viva, chapada; a
segunda está em cai' viva, clara ccin"
trasta role: e terceira e a quinta Estras
são de ear escura, trabalhada em pequenas manchinhas: a quarta é de tiaLa
Côr media, contrastante de tbdis as
outras: a sexta listra é larga, mede
203 mui e é fundo branco da peça.
tendo 2 inoti-eos no centro; um em
forma de losango e o outro com 2
bicos na parte superior e 2 bicos na
parte inferior, Dentro do losango tem
caras com falhas. Outro motivo tens
as 3 fiares de cada lado e no meio
am galho com botão e falhas. Todos
os motivos são trabalhados Prn riscos
por meio de - picots e postos no sentido vertical, o que dá ao desenho
efeito de estampa "sur-chaine". A tiltoma listra, que mede 99 ram é catoposta de 26 listras postas no emitido
vertical, das quais a mais larga mede
6 mm e a mais estreita 1 mm: a séf.
tinia e a nona listra são estampadas
na mesma c6r da terceira: a oitava.
a décima, - 12', -14", 16', 18', 20', 22',

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

.1~.

Maio de 1963

••nn•nn••••

.11i1BUNAL, FEDERAI DE RECURSOS
REGIMENTO IN I.ERNO
DIVULGAÇÃO N..
As edição

Preço: Cr$ 30,00
A VENDA s
Sedo de Vendas: Av. Rodrigues Ah-es. 1
•
Agência 1; Ministério da Fazenda
Atende-sa a pedidos pele Serviço de ReendMilso Postal

1) INiávo e original desenho ornamental para tet:lelas", em c& es coatrastaates e variadas; caracterizado por
compreender motivos representando estampas diferentes que se repetem Meie.
finidamente. -"representando bicbos em
gaiolas ou jaulas, sempre em sentido
ascendente. Na 'primeira estampa v6.
se uma girafa, CD721 uni ramo de frrnas
na bata e três pássaros, por trás de
uma grade apoiada sóbre um muro
de pedra na segunda, está um gericano, tua papagaio pousado mima gaila e sim peixe, sendo a gaiola coberta
por , uma cúpula; na terceira hl um
pássaro grande. caçando um peixe, e
dois pássaros pequanoa. sendo 'a gaiola coberta por um teto formado- por
muitos riscos horizontais em ptéta
chapado; na quarta estampa vemos tua
urso em pé e •dois pássaros; um voando e outro sabre uma pedra, sendo,
p teto da jaula feito tamIséas em riscos horizontais de côr viva, Segue-se
a quinta estampa que apresenta uns veado, dois pássaros vromria e outro
pousado. sendo a gaiola conta-muda
por desenhos decorativos de c6e preta.
A sexta estampa apresenta um macaco
pulando, uns pássaro em vôo e dois
pousados, enquanto a cúpu l a da gaiola é em fama de chalé com riscos
em (dr viva decorada com efeitos
pretos. A diurna das estampas apresenta duas araras: uma pousada numa
argola e outra num suporte, e inn peixe. sendo a' gaiola coberta por unia
cúpula arredondada e formada por riscos horizontais de côr viva. As giadas das gaiolas eia jaulas sSo executadas por meio de riscos finos no sentido vertical e na caor preta. Téslas
as estampas ' apresentadas era cinco
cares chapadas com detalhes fe;sms em
filetes finar pretos. O espaço "xistente entre os motivos é trabalhado em
Car clara, chapada- reservando os motivos em forma retangular que tam o
fundo branco, sendo que, S6bra a car
do clara, existem riscos irregulares ao
sentida horizontal em duas caras -.r15
escuras. como "torour-toe. — Todo
o conjunto executado em olho capes
sôbre o fundo branco. (Total de 2
pontos) .
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MAIRCAS EPpSITADAS
Publicação /t?ta de apeado com o art. 130 do Código da Propriedade IndustriaL , Da dato da pubileaçáo começará s
corroa • /iram do 68 dias para o deferimento do podido. >manto 6ev. raso poderio apresentar etiaa °Nadadas ao Departanseato
Knoloam s Neri!xleds kw>etr1rt1 aqueles que to jataram" prejudicados cont
a ~ousio do regákro requerido
raiano n. 578.130, de 6-2-63
(Prorrogação)
Suiça

TerinO n. 578.134, de 6-2-63
Petri & Petri Ltda.
?arauá

PRORROGAÇÃO
"

AERODUX

Classe 1
Resinas sintéticas plásticas em chapas,
bastões, tubos em forma granulada e/ou
liquida; resinas sintéticas adesivas para
ligar metais, vidro, produtos ceramleas,
e/ou matérias plásticas (com excessão
das resinas incluirias em outras rlatme%)
•

Siirãrii Sãa
-

Jo

Classes: 4 e 33
Titulo
Termo n. 57ffst35, de 6-2-63
Drogaria Formosa Ltda.
Paraná

fornia

Termo n. 578.131, de 6.2-63
(Prorrogação)
Myrta • S. A. Indústria e Comércio
Guanabara
•

Classes: 3 e 46
Titulo
Termo n. 578.136, de 6-2-63
P -"tiára Paraná Esportivo Ltda.
Paraná
•

E.

•

Termo n. 578.140, de 6-2-63
Antônio Guedes de Holanda
Guanabara

faranã Isitortivo.

•
classe 32
Almanaques, anúncios, agendas, boletins, boletins impressos. crônicai, folhetos, tornais, peças teatrais, peças
cinematográficas, programas de televisão, programas radiofónicos e
orogramas circenses
-avistas
Termo n. 578.141, de 6-2-63
Lubrificantes Everest Ltda.
São Paulo

E V'EREST.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
. Classe 47

propulsores, reboques para transportes
de terras ,rebocadores, remos, rodas, se.
lias para veloc1pedea, tambores, tenders,
tilbures ,trptores. trenós, tíci clos troles,
varaes de carros, varetas de veículos,
velocipedes, volutas e zingas
Termo n. 578.144, de 6-2-63—
Farmácia Brasilia lida.
Paraná
,e. 4" • •-e" ft --ilidi
annatia
Classes: 3 e 45
Titulo
Termo n. 578.145, de 6-2-63
Manoel Franciscos do Nascimento
to, Celso António de Souza e Silva e
"••-•r•-13ernard da Costa Campos
Guanabara .

O ESPECTADOR
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns trtpressoa, cartazes, catálogos. tornais nacionais e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiciftual.
coai peças teatrais e cinematográficas
e revistas
Termo n. 578.146, de 6-2-62
Thne, Incorporated
Estados Unidos da América

Para distinguir: — Combustíveis, lubrificantes, substancias e produtos destinados, a iluminação e ao aquecimento:
carvão a gás, hidrocarboTermo n. 578.137, de 6-2-63 . Álcool-motor,
retos,
gás
metano,
butano e propano.
Geraldo Mello D Avila
gás engarrafado, gás liquefeitos, gaso.
Rio Grande do Sul
una, graxas lubrificantes, óleos combustíveis. óleos lubrificantes, óleos destinados a iluminação e ao aquecimento,
,
óleos para amortecedores, petróleos e
Indástria Brasileira'
querosene
indústria Brasileirà
Termo n. 578:142, de 6-2-63Classe 42
Classe 48
Taibrificahtes Everest Ltda. .
Perfumarias i sabão perhanago. Pre- Aguardente pura •ou composta, aperiti.
São Paulo
parados para limpeza e conservação dos vo, aniz, biter, brandi, cerveja, conhadentes e cabelo, e esctivas para os que destilado ou não. fernet, genebra,
LUBRÍFICANTSS
gin, licor. jclinel, sétar, punche, piper.
mesmos fins
r
Classe 32
rhum, suco de trutas espumantes.
EVEREST
LTDA.
Termo n. 578.132, de 6.-2-63
vinho, vinho guinado e aisque
Para distinguir:. Álbuns, jornais, publi(Prorrogação)
cações em geral, programas radiofónr.,
Nome Comercial
Termo n. 578.138. de 6-2-63
C. H. Boehringer Soim.
cca, programas ‘elevisionados, peças teaGeraldo Mello D Avila
Alemanha
Termo. n. 578.143, de 6-2-63
trais e cinematográficas, revistas
Rio Grande do Sul
•
Transportadora Resispran Ltda,
Termo n.• 578.147, de 6-2-1963 •
São Paulo
(Prorrogação)
S .E.M.S . Société D .e tudes Et
'PRORROGAÇÃO
D'Exploitation de Marques
Ind ústria Brwileira'
Be Breves
França
••
Classe 42'
Para distinguir: Bebidas em geral, não
Brasileira
ass n
' Indústria
medicinais, Macacas, cervejas, vinhos,
vinhos espumantes, licores, bitters, cidras, conhaques, cocktails, cordiais, nec- Aeronaves, aeroplazios, aerostatos, ala.,
.tares alcoolicas, ruim, aguardente, kris- vancas de freio de veículos' almofadas,
„., Classe 3
che, gin, vermouth, fernet, kummel alpendres 'de ferro para carros, amortePte,párados farmacêuticos
whisky, brandy e vinhos d efrutas cedores, assentos de veicelos balaustres,
Termo 'a.578.149, de , 6-2-1963
Classe 43
alcoollcas
barras de eixo, d freio, braçadeiras de
Aguas minerais, bebibas nãa alcoólicas
Construtora Belo Horizonte Ltda.
caixas de veiculos, bicicletas, caixas de
• Termo n. 578.139, de 6-2-63
Minas Gerais
graxa para eixos, caloche, carros para
Termo ri. 578.133, de 6-2-63
Recife Empreendimentos Imobiliários carga, carroças, coches, cubos de veiEletro Técnica S. B. Ltda.
Ltda.
culas, eixos de hélices, elos perra co.
•
Paraná
Pernambuco
necções de carros, engates d :borracha
para carro, stribos de carruagens, frrbs
automáticos, galeras, guarda costas
hastes de veículos, hélices, hiates. 1111etores, lanchas, limpa vias, liteiras, molas
monociclos, motociclos, pás para proClasscs: ti e 33
pulsores, painéis de carro, para-choques
Titulo
Nome Comercial
de veículos, para-lamas de veículos,
Nome Comercial
.
Ciasse 32
Jornal impresso

HEM

Sports

Állustrated

11011_SAWIE

esispran

•STAGO

Beiro Tecnin S. B.

Recife Empreendimentos

e. o nstrutora
e e o onzonte
• - - - Ltda
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Termo n.° 573.148, de 6-2-1963
, Bar dos Comerciários Ltda.
Guanabara

,
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Termo .n.° 578.154, de 6-2-1963 •
Clovis Bradasehia Engenheiros
Consultores Ltda.
São Paulo

•

Maio de 1963

Termo n.° 578.158; de 6-2-1%3
Perfumaria Pleury Ltda.
Guanabara

Termos xis. 578.162 578.166, da
6-2-1963
Supermercados Peg-Pag S.A.
São Paulo

SNO

SUPERETTE
Indústria Brasileira

INDUSTRIA .
1 BRASILEIRA.

ILB
D 0.S
BO£MIOS
Classe 33
lnsignia
Temo 'n.° 578.150, de 6-2-1963
,Escritório "CotaSos" Ltda.

otaÉos
Indústria Brasilein.

Classe 50
O timbre da requerente usado em papéis d eCarta, papéis de oficio, cartões
comericais e de visitas, envelopes de
qualquer tipo, faturas, duplicatas, letras
de câmbio, cheques, notas promissórias:
debêntures, apólices. ações, folhinhas,
passagens aéreas. - ferroviárias, rodoviárias, maritimas, bem corno bilhetes de
.
sorteio
Termo n.° 578.155, de 6-2-1963
Companhia Aniérica Fabril S.. A.
)Guanabara

Clases: 22, 24 e 33
Insígnia
Termo n.° 578 . 15 I, de 6-2-1963
Rio Negro Embalagens Ltda.
Guanabara "

indústria Brasileira
•

Classe 38
Artigos da alas.. •

Termo n.° 575.152, de 6-2-1963
Rio Negro Embalagens Ltda.
Guanabara

'Rio Negro
Embalagens Ltda.
-

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões. fronhas. guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençois, mantas para camas, panos para
cosInha' e panos de pratos, toalhas de
'rosto, , e banho, toalhas de Mesa. toalhas para . jantar, toalhas para chá- e
café: toalhas para banquetas, guarnições para- cama e "mesa toalhinhas
(cobre pão)
Termo n.° 578.156, de 6-2-1963
• Nilo Ribeiro
Guanabara

Nome- Comercial

Terme; h.9 578.153, de 6;2-1963
S.A. Pratelli • Ramazzotti
Itália

IRAMAllOTTI
'É • -4

L'e.•

NÉV

p.,44

AiARAy1

•

111j1

-

''`'LL'-'}g15411AZZOTT1

In dia tr'ia Brasileira

Material metálicos usados é niconstruções: estruturas, portas, janelas, juntas
metálicas, armações para portas e
janelas

Classe. 14
Peças e artefato; de vidro e de cristal

Termo n.° 578 .161, de 6-2-1963
Londopeças Acessórios Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 578.157, de 6-2-1963
Soares Pereira & Cia.' Ltda.
Guanabara

CALA SOARES PIMEIIIRA
uasse .11
Amargo

FECMETAL
METALURGICA LTDA.
TEChIETAL

A,

O
„ ril~r
'.4151Y4
"

Classe 21 •
Veiculos e suas partes integrantes,
Classe .7:3
exceto máquinas e motores
- Para distinguir artigos de toucador e
Classe 22
perfumarias em geral: Almisca . agua Para distinguir: Fios de algodão, fios
de beleza, água facial, água de lavanda de linho, carihamo e juta. fios de seda
água de colônia, arminhos, água • de natural, rayon e fios de lã para tecelaquina, água de rosas, água de alfaze- gem, para bordar, para costura, tricomas, amónia perfumada, liquida, em pó. cagam e para crochet, fio plasticos e
em pedras, para banho. brilhantinas.
fios impermeaveis
bandolinas, batons, cosméticos para o
Classe 23
cabelo, pestanas, cílios e bigodes, Para distinguir: Tecidos em geral. tecicrayons,cremes para a pete, carnal-is, dos para confecções em geral, para
. taabetos e'm pastilhas.' em tabletes,. em peçaria e para artigos de cama e mesa:
lentilhas, em trociscos e em pilulas, algodão, alpaca, canhamo. cetim, caroa.
cremes para barbear, cremes dentai,
deamatórtos. desodorantes diss . , ventes Jcasimiras, fazendas e tecidos de lã em
assencias extra:os. estojos de perfumes, peças, jersey. linho, • ny/on, paco-paco,
crenie para limpeza da pele. e para base percahna, rami, rayon, seda natural, teplásticos, tecidos impermeáveis e.
de pó de arroz, esmaltes para unhas. cidostecidos
de pano couro, veludos
escovas . para dentes. cabelo, roupas
C.laase 24
alhos e unhas fixadores para o cabelo,
,pestana. cílios e bigodes, fivelas para Para distingtar: Artefatos de algodão,
c cabelo; glicerina perfumada para uso nylon, plásticos, anhamo, caroá. juta,
de toucador. -, grampos para o- cabelo. lã. linho, paco-paco, rama rayon, seda
geléia de petróleo herturnada, lápis natural e outras fibras. -alamares, ata.
para maquilagem.. lança-per hienas, lo- cadores, bicos, bolsas de tecidos para
ções, liquidos dentitricios.-ein pasta, em senhoras, bordados, borlas, bandeiras.
sabão, em creme; em "elixir i em pó. cordões, cadarços coadores de ca, cotiquidok para ondulaç'ão permanente. bertas para raquetes, coberturas para
lixas para unhas.. laqué, óleos - para o cavalos, debruns. enfeites, etiquetas, encabelo, pasta e pós para dente. perfu- tremeio, entretelas, flâmulas, fitas, franmes, petróleo ara uso de toucador. jas, filtros-de café, galões. laços de chapastas e pó para as unhas, on-pons péus. mochilas, montas, tuesgas, ompara ..pó de arroz-, papéis. pe: tarnados, breiras, passa/nanarias, palmilhas, pacarminados, e com pó de arroz, • pentes, vios, passamanas. pon-pons, pingentes,
pomadas perfumadas para o embeleza-, rendas, rédeas, redes, sacOs, sacolas, timento da cutis. pon-pon,s, pó . de
ras,. telas para bordar, xerçtas
arroz •
Classe -25
Termo n.° 578.159, de 6-2-1963
Para distinguir: Arvores de natal bi..
.Teemetal Metalúrgica Ltda.
belots, bolas paar enfeites de árvores
Guanabara
de'natal, carta geográficas, cartões postais, cartazes, displays, desenhos adisticos, desenhos. decalcomania para teeidos. estátuas, , estatuetas, estampas,
gravuras, frutas de. vidro, figuras de
ornatos, festões, fotografias, frutas de
louças figuras para enfeites, bolos de
aniversários, batizados, casamentos e
outras quaisquer comemorações, gravuras, imagens, letreiros, manequins. maNome Comercial
quetas, obras artisticas. obras de pintura, painéis e cartazes para decorações
Termo n.° 578.160, de 6-2-1963
e para exposição, projetos, mostruários
Tecmetal Metalúrgica Ltda.
de mercadorias diversaa e para propaGil tiabara
ganda, suportes artísticos para vitrinas.
estístettatas para adornos e para fins
rtisticos, taboletas

Classe 23
Titula

Termo 112, 573.167, de 6-2-1963,
Gustavo Luiz Serpa Craf
Guanabara

R E NA O U E 5,
Maquinas Para Escritorio
•

LONDONPEÇAS
Accessórios Ltda.
Nome Comercia

Classes: 17 e 33
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 578.168, de 6-2-1963
Maria Batista de Souza
Minas Gerais .
a

Café Floresta de Bambus
Classe 41
Café em pó torrado e moldo

r
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Termo n.° 578 .169, de 6-2-1963
Temo n. 578.177, de 6-2-63
Termo n. 578.183, de 6-2-63
The S.S. White Dental Manufactu- Cia. Melhoramentos de São Paulo .— Cia. Melhoramentos de São Paulo •—•
ring Company
Indústrias de Papel
Indústrias de Papel
São Paulo
Estados Unidos daArnérica
São Paulo

Têm° n. 578 .189, de 6-2-61
Afonap G. Savastano Minas Gerais

PRORROGAÇÃO

'TRUDENTI

PRORROGAÇÃO

TOLEDO

Classe 10
Ligas de metal para odontologia; material para dentaduras, dentes artificiais
de porcelana, plástico ou de qualtnier
outro material, cimento e porcelana para obturações dentárias

OBO

Classe 38
Artigos da classe

kBC WORLDVISION, LIMITED
Classe 32
Jornais ,revistas e publicações em geral
Álbuns, programas radiofónicos e de
televisão. Peças teatrais e
cinematográficas

..,,.
• Artigos da classe
Termo ia. 578.179, de 6-2-63
Cia. Melhoramentos de São Paulo
Indústrias de Panei
São Paulo

7/In;^Ca,

Termo n.° 578 .191, de 6-2-63
Field Enterprises Educational Corpo..
ration
Estados Un idos da A ry arica

e-

Classe 38
Artigos da classe

Termos ns. 573.175 e 578 .176.
6-2-1963
.
Rádi ()Universal S.A.
Guanabara

U0'7,1ni.vea cti
Classes:' 6, 8, 11 e 21
Titulo
Classes: 6, 8. 11 e 21
Título

'4.

p

astitá 1 bá

Indústria Brasileira
Classe' 41
Biscoitos, balas, -bolos, canclone, doces,
espaguete, lasanha, macarrão, nhoque,
pães, panetones pizzas ravtoles 'Salgadinhos, sorvetes, talharim e tortas

l1

Terrno ri.' 578.187, de 6-2-63
Biscoitos Curumim I,tda.
Rio de Janeiro

Termo n. 578.181; de 6-2.63
Cia. Melhoramentos de São Paulo .--Indústrias de Papel
São Paulo

e R11)111*
- Indústria Brasileira

O MENINO PINTOR

Classe 41
Biscoitos, 'bolachas, massas e farinhas
alimentícias

N~baeea...nirrorre.ao~~I

. Classe 8
Artigos da elassa

pastítágía
Termo n. 578.186, de 6-2-63
Fábrica -de Doces e Massas Itália Ltda.
. Guanabara
•

EDIÇÕES MELHORAMENTOS

IND• BRASILEIRA

.

Termo n. 578.185, de 6-2-63
Fábrica de Doces e Massas Itália Ltda.
Guanabara

EDIÇÕES- MELHORAMENTOS

IMOSA1

Termo n.° 578 .174, de 6-2-1963
Rádio Universal S.A.
Guanabara

Brasileira

Classe 41
Pão

INDtiVITILk BRASILEIRA

Nome Comercial

inailst ria

Classe 41
Titulo

Termo n. 578.180, de .6-2.63
Cia. Melhoramentos de São Paulo —
Indústrias de Papel
São Paulq

Termo n.° 578.173, de 6-2-1963
Rádio Universal S.A.
•
Guanabara

PRORROGAÇÃO

TAQUARA—PoLA

classe 32
- Artigos da classe

Classe 46
Agua sanitária

Têrmo n.° 578.190, de 6-2-63
Industrial Panificadora S. A.
Guanabara

Nome Comercial
e

Termo n.° 578.172. de 6-2-1963
David de. Carvalho & Cia. Ltda .
'(finas Gerais.

Fábrica de Doces
e Màssas Itália Ltda.

• Classe 41
Arroz

'

t

Termo n.° 578.171, de 6-2-1963
ABC Workdvision, Limited
Ilhas de Bahama

4f1114.14Clã

Termo n. 578.184, de 6-2-63
Fábrica de Doces e Massas Itália Ltda.
Guanabara

TERRA BRASILEIRA
i UNÇÕES MELHORAMENTOS

Classe 10
Ligas para odontologia

H E I RO .

Classe 32
Artigos . da classe

Têm) n. 578.178, de 6-2-63
Cia. Melhoramentos de São Paulo
Tér1110 n.° 57'. 1/0, de 6-2-1963
Indústrias de Papel
The S .S. White Dental ManufactuSão Paulo
ring Company
Estados Unidos daAinérica-

,TRUE DENTALLOY

1001
~110 0.011YASIARO

Classe 38
Artigos da classe
Têrmo n. 578.182, Ie • 6-2-63
Cia. Melhoramentos de São Paulo —•
Indústrias de Paoe.1
São Paulo
•

Termo n. 578.188, de 6.2-63
Dr. Luiz Joaquim B irbosa
Pará

WORLD BOOK
Classe 32
Livros e publicações
Termo n. 578 .192, de 6-2-63
Field Enterprises Educational Corpo..
.
ration
Estados Unidos da An,t'rjca

ENCICLOPEDIA
DO MUNDO
Classe 32
Livros e publicações
Termo n.° 578.193. de 6-2-63
Codisul S. A. Comércio e Adinini
• tração
Rio Grande do Sul

Codisui
Indústria I3rasileira
Classe 16
Maeriais de construção em geral
Termo ri.' 578.194, de 6-2-63
Indústria e Comércio de Calçado.
Lida Ltda.Guanabara
I tr:

MIRAMAR

‘-

T
F; _81
.

C.ret;se
ileir
.41

Classe 38
Artigos da cias*

Classe 48
Creme emaarecente de uso exta.--

Classe 36
Calçados para' homens, senhoras e
crianças

••

•C"7

1678 Sexta-feira 19
Termo n. 9 578.195, de 6-2-63
Embalagens Jaula.
Zire
Guanabara

IE
Indústria Brasileira
Classe 38
Embalagens de papelão e cartolina
Termo n. 9 578.196, de 7-2-63
Indústria de Móveis e Decorações
"Smafer" LtdSão Pado

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
teos, polvilho, queijos, quisera de milho. raaões balanceadas, requeijão. roscas, angii, • sala:rãs, semolaaa de trigo..
sopas enlatadas, sucos de trutas, sal
sichas, sal. toucinho. tremoços, trigo,
torta, ,torrões, torradas, tâmaras,
tapiocas. vinagre e mirque
Teimo a.° 578'.199, de 7..2,53
,Nacasnal de Frisos
In! al —
Para Autos Ltda.
-São Paulo

INFAL
1 ND. - BRAS% Ei RA

Maio•de 1953

talizadas; glicose, goma de masca s . gorTermo a.' 578.203 ,de 7-2-63
duras, grânulos, grão de bica gelatina, .'• Distribuidora Carioca de Matérias,
goiabada, geléias, herva ;Isca, h:rva
• •
Primas Ltda,
mates hortaliças, lagostas. Temias, leite.
São Paulo
condensado, leite em pó,' ;emanes em
conserva, lentilhas, linguiaa. lauro; massas alImenticias, mariscos manteiga,
'margarina. marmelada, macarrãs., imassa de tomate, mel e melado mate, mas'NO. E3FtASiLEIRi .
sas para mingaus. molhos, moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada ., nozes; óleos comestiveis, astras. ovas:
Classe 1
pães, paios. pralinés, pimeasa pós para
Produtos quimicos em geral
pudim, pickles, peixes, oreanatos, patês, e petit-Ms pastilhas, pimais, pudins;
rermo -n.° 578.204, de 7-2-63
queijos, rações balanceadas . para aniRestaurante Errzian Ltda.
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas
São Paulo
sanduiches, salsichas, saltara, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de ternate e de
trutas; torradas, tapioca, temaras talharim, tremoços tortas. torta para- alimento de animais e aves, torsões, toucicinho; vinagre
IND. BRASILEIRA

CARIOCA

Ciasse 11
•
Para distinguir: Ferramentas mansals,
ferragens,cutelaria e pequenos artigos
de metal comum, da industria e comér1ND. BRASILEIRA
cio da requerente, a -saber: Tartachas
e machos para fazer rosca: braçadeiras.
Casse 40
janelas portas.
Acolchoados para camas - e para. mó- artigos de metal paraatiadores,
aldrae cortinados, '
veis, almofadas, aparadores, armários escadas
Tarn
. 10 11. 9 578.201, de 7-2-63
vas. . alavancas, alicates, autuotoilas..
balcões para . venda, para móveis e ancinhos,
Classe 41
Indústria Artcimento Rtalto Jatam.
•
anéis
para
chaves,
chaveiros,
berços, biombos, cabides, cadeiras, ca- tachas, argolas. armações de told-.1s.
São Paulo
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
mas, canapés, catres, colchões, colchões aros, rebites, arruelas, atiçadores azeiaçucar e alimentos para animais, amido,
de molas, cômodas, con-versadeiras, co- seiras, lâminas e navalhas • de barbear
amendoim, ameixas. amêndoas, araruta,
xins, divãns, 'enxergões, escabelos, es- brocas, buris. bainhas, baldes. Damas
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite.. azeitantes, gabinetes de telefone, guarda- balmázios, bicos. dhoses e acn*as de
banas; banha, bacalhau, batatas, balas,
cômoda, guardmecnapa, mesas, mobílias atacadores para sapatos. bisnagas, 'arbiscoitos bombons, bolachas, baunilha;
de sala de jantar, mobilias de quarto, cas, borboletas botões, puxaoures, braIND. BRASILEIRA
café em pó e em. grão, :amara°, canela
póltronas, prateleiras, sofás e
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
ços. para cabides e prateleiras. canivesofás-cama estofados
tes 'chantradores, cortadores, cravada.caramelos, dia.-Mates, confeitos, cravo, •
Clàsse -16. —
-es, cunhas, cabides, cabos. caçarolas. Para distinguir: Materiais :para cons- CtrttiS, cominho, crema. de leite, cremes
Termo n. 578.197, de 7-2-63
alma mimos c:anates. compotas, can..
cadeados, caldeirões, canos a tubos,
Indústria Artcánento "Rialto" Ltda. cantoneiras,, alças, pegadores. puxadoies. truções e decorações: Argamassas. argi.. gma coalhadas, castanha, cebola condi..
la, areia, azulejos, batentes, s balaustres,
•
São Paulo •
cintas. para caixotes, coadores, colhepara alimentou. colorantas,
de cimento, blocos para pavi- mentos
chouriços,
'dendê, doces, doces de frua
-es, cotovelos, cunhas ' cuspideiras, des- blocos
INDUSTRIA -ARTCIMENTO aacadores, debruns, dedais, énxós es- mentação, calhas, cimento. Cal, crê. tas, espinatrç, essencLas alimentares, ema
cariadores, elos. , estradai; escumadeiras chapas isolantes, caibros. aiaixilhos, • co- padas, ervilhas, enxovas, extrato de toRIALTO LTDA
ispárulas, estic-s.dores, eipremedores. lanas, chapas para coberturas.' caixas mate, farinhas alimentícias, favas, féfacas. facões, ferramentas- cartantes. d'água.' caixas de descarga, para. lixo. culas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
Nome- Game.rcizi
perfurantes. desbastantes e alisantes, edif?-.-ações pre' ináldadas, estaque. mui- figos, frios, trutas secas, naturais e criaTérmo n. 9 578.198, de 7-2-63
toices, -furadores. lechaduras, tarrolhos. Isão de base asffiltico," estacas. esqua- talizadas: glicose, goma de mascar, gorAntonio Ventura
tivelas, kirmas para bolos e para cal- drias, forros,. frisos, gesso, gradeas, já- duras. grânulos, grão de bem alatina,
São Paulo
çados. 'funis ganchos, grainuihos.
abri- nelas. estruturas metálicas p ara constru- I goiabaclám geléia,s; herva doce, herva
.
dores de latas lanas, logos
de chaves ções, h-Melas „de metal ? ladrilhos, Iam- mate, hortaliças, lagostas, brigues. Iene,
de parafusos, lâminas , e bilhas de serra
condensado. leite em- pó, l agunas on
binas lampiões. latas. para a:conestiaels Í bris, luvas de junção. 'ages, lageotas, conserva, lentilhas, linguiça. oureis mas.;nateriarsiSolniiieiscontia
•
io
e
cales.
fs
•
r para liso. charneiras e.clobradiça-s.
inachadmhas, martelo, pequenas, mulas. manilhas, massas -para revaatenentos , de sas- alimentícias.. mariscos, manteiga,
marmelada, macarrão, masIND. BRASILEIRA
terragess para peças de mobiliária, ¡paredes madeiras Para Construções mo-' margarina,
de tomate, mel e melado, mate, mas..
cinzéis. escarnadores. punhais. pás, pa- ssaicOS. produtoS ate 'base laSfáltico, pro- - sa
para mingaus. molhos. moluscos,
nelas:" parati* os pinos e contra pinos. ' datas para -totrnar anaanneabilizantea sas
ClasSe 41
I sargatnassas de cimento e: cal hidráu mostrda, mortadela: nós moscada, noserras,
serrotes.
tesouras,
terçados.
trin,
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
Amêndoas, araruta, alpiste, avele, amiChames, tachos, torquezes.' trilhos, ialica,
pedregialho, prodtaas betuminosos pães, paios, pralinés, pimenta pós para
do, ameixas, azeites, açúcar, azeitonas.
verrumas
imnerraeabilizantes licsaidos . ou :na ou- puditun. ;acides, peixes, presuntos, paaveia, atum, amendoim, alhos, balas.
bombons, biscoitos bolachas, batatas. Tèmno n.° 578.200, de 7,2-63
t ras formas para revesecnentaa e outros tês, e . petit-o.s pastilhas. pizza:. pudins;
bananada, bolos, bacalhau, banha, mi- Baltimore L-nportação e Exportação • usos nas construções, per sarias.'placas queijos, rações balanceadas para aninela, chouriço chocolates, caramelos.
para pavimentação, peças amamentais mais. requeijões. sal, saga. sardiiihas,
Ltda.
São Paulo
coalhada, camarão, carnes, carne de
de cimento oui gesso para tetos e . pare... sanduíches, salsichas. saknes sopas ena
baleia, confeitas, cacati cereais, cebola.
des, papel para forrar casas massas latadas, sorvetes, sucos de somate, e de
creme" de leite, creme de -nilho. condianti-ruidos 'para uso nas e onstruções. trutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha,.
mentos, crustáceos, chá. cravo, café.
parquetes. portas, portões pisos, so- rim, tremoços. tortas, tortas para ali..
cangica, mico, castanhas, cominho, canleiras para portas. tijolos, tubos de coa.. mento de animais e aves. ronSes. tonei
giquirtha conservas alimentícias,. -doces.
cinhO: vinagre .
BRASiLEIRA
creio, telhas, tacos, tubos de ventilação
drops. Nada, trutas, frutas sêcas trutas
tanques de cimento, vigas. Vigamentos
Classe 41
Termo n.°- 578.205, de 7-2-63
em caldas, frutas cristalizadas e frutas
vitrása veneziamis
• Amperga Massas Plásticas Ltda.
compotas. féculas figo, fermento, fari- Alcachofras, aletria alho aspargos,
nhas, fava, farelo. 'ubá. gomas para açucar., alimentos para animais, rmido,
Têmso ni '578.202, de 7-2-63
São Paulo
mascar, .gelétas. goiabada, gorduras. amendoim, ameixas. amêndoas, araruta, . DiStribuiclora
Carioca de Matérias
.
arroz,
atum,
áyeia,
avelãs,
azeita,
azeigrão de bico. glazés. ;alteou, baunilha. tonas; banha; •bacalhau, batatas, balas,
• a.Prianas.
ANTERGIL
São Paalo
extrato para doces, citrato de tonmete Siscoltos bocabons, bolachas,. baunilha
,Brasileire;
ervilhas. enxovia extrato de ' carne, flo- café ern pó e em grão. camarão:canela,
cos, essência, para- balass doces e ali- em pau e em pó. cacau carnes, chá,
ow:se 1
mentos. gelatinas, grnuloas, herva-doce; caramelos, rhocolatcs, confeitos, cravo,
Matais plásticas para 'ligai.
- línguas, linguiças, leite, lombo. leite areais, cominho, cremas de leite, cremes
condensado, leite em pó. legumes. len- alimentícios, csoqutes compo s as, can.
Classe , 50
Vamo n.° 578.206. de 7-2-63
tilhas. lagosta, mel. mortadelas, matme- mui. coalhadas, castanha, cebola condiBanco São Caetano do Sul S. A.
ladas. manteiga, mostarda, marisco. mentos para alimentos, coioraittes. Para distinguicn o timbre da requerente
.53's 0'"•10.
a
ser
usado
em
papéis
de
carta
e
off- moluscos, molhos, margarinas, massas chouriços, dendê, doces, doces de fiualimentícias. massas de tomate. melados tas, espinafre, essências mi:isentaras, em- cio, memoranda, envelopes, cartões de
BANCO ao CA=A/10 DO SUL S.A.
milho nos-moscada, óleos comestíveis. padas, ervilhas, enxovas, extraio de to- visitas e cosnercials, contratos, faturas,
ostras, paios, pessegada, peixes. pesca- mate, farinhas alimentícias. favas, fé-. recibos, notas promissórias, letras de (- •
da. pickles. -patês. pastilhas, pós para cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão câmbio. debêntures, apólices, ações e
pudins, praline*, pães, pimenta. presuna figos, frios, frutas secais, naturais cris- , demais documentos adatados pela mesma
• Nome Comemial

SMAFER

ENZIK

RIALTO

'Vosso -PÃO

BALTIMORE

CARIOCA

Ner•
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Termo n.9 578.207, de 7-2-63
Sociedade de Educação e Instrução
Soc. Civil
"Sei"
Brasília

carta, memorando, envelope, etiquetas,
cartões de visitas e comerciais, faturas,
avisos, recibos, títulos, cheques, letras
• d ecânibio, duplicatas, promissórias,
ações, bilhetes e passagens -

3E1

Tanino n. 578.214, de 7-2-63
Lady Modas S. A. Indústria e
Comércio
São Paulo

Termo n.• 578.220, de 7-2-63
Dr. João Paulo de Arruda
São Paulo

CENTRO INDUSTRIAL
SATÉLITE

Termos as. 578.227 e 578.229, de
7-2-63
.
Catei Comércio de Aços Trefiladoa
Especiais Ltda.
São Paulo

CATEL .."'
. Ind. Bra.sileira

Classe 5
Aço em bruto e •parcialmente prepa.
melo, bronze, bronze em bento ou par.
cialmente trabalhado, bronze de manganez, bronze em pó, bronze em barra,
bronze em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, •cobalto bruta
ou parcialmente trabalhado, cobre bruto
ou parcialmente - trabalhado, estanho bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro em chapa, ferro fundido, ferro maleável. ferro manganez,
terro velho, guza em bruto ou parcialmente trabalhado, guza temperado, guza
maleável, lâminas de metal, lata eta
tolhas, latão em folhas, latão em chapas, latão em vergalhões, ligas MC*
ancas, limalhas, magnésio, manganez,
metais não trabalhados ou parcialmen.
te trabalhados, metais em massa, cae.
tais estampados. metais para solda,
niquel, ouro, paládio, •platina poeira
de zinco, prata, soldas, tungstênio.
e zinco
Classe 11
GESSOPLAC
Para distinguir: Ferramentas manuais.
IND. BRASILEIRA.
terragens,cutelarta e pequenos artigos
Ind.. Brasileira
de metal comum, da indústria e comércio da requerente, a saber: Tarrachas
Classe 16
Classe 16
e machos para fazer rosca, braçadeiras.
1 Material exclusivamente para construArtigos da classe
ção e adôrno de prédios, estradas, etc.
artigos de metal para janelas, portas,
escadas e cortSsados. afiadorea, aldra.
Termo
n.
9
578.223.
de
7-2-63
Termo n.9 578.216, de 7-2-63
vos, alavancas. alicates, asmotolias,
Bar
e
Café
Monte
Crasto
Ltda.
Gessoplac S. A. Indústria e Comércio
ancinhos, anéis para chames. chaveira%
São
Paulo
de Artefatos Para Construção Civil
tachas, argolas, armações de t3!dX
São Paulo
aros, rebites. arruelas, -atiçadores azem*
riras. latainas e navalhas de barbear,
i brocas. buris. bainhas, baldes. tesos.
GESSOPLAC S.A.
MONTE
CRASTO
Laimázios, bicos. ilhóses é pontas le
INDLISTRIA. E
IND. BRASILEIRA
atacadores para sapatos, risnage.s. por:.
• COMgRCIO DE
cas, borboletas, botões. puxadores. braARTEFATOS PARA .
seis para cabides e prateleiras. caniveC ONSTRUÇXO CIVIL
te:. chantradores. cortadores, cravado»
Classe 41
Para distinguir: Pães, bolos, biscoitos, ets. cunhos, cabides. sabos, saçaiolas,
Nome Comercial
roscas, sanduiches, empadas. pastéis, cadeados, caldeirões, canos e tubos,
cantoneiras. alças. pegadores. puxadores.
Têrmo n.° 578.217, de 7-2-63
tortas e café
cintas para caixotes, coadores, colhePavirnaq — Pavimentação. ImpermeaTétano n. 578.224, de 7-2-63
res. cotovelos, cunhas cuspideiras, desbilização e Máquinas Ltda.
Despachos Aduaneiros 'Maia" Ltda. cacadores, debruns. dedais, enxós,' es,
São Paulo
São Paulo
j círiadores, elos. ,ensadas, escumadeiras,
eapárulas, esticadores, expremedorcs, PAVIITAQ
facas, facões, ferramentas cortantes,
MAIA
Ind. Brasileira
perfurantes, desbastantes e alisantes,
nd. Brasileira
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos.
Classe 16
I fivelas, fôrmas para bolas e para cal,
Classe 50
Material exclusivamente para construçados. fuma, ganchos. graminhos, abrição e adôrno de prédios, estraads, etc,
Artigos da classe
dores de latas. farras, fogos de chaves
Termo n. 578.218, de 7,2-63
de parafusos. laminas e filhas de serra.
Têrmo n. 578.225, de 7,2-63
Pavimaq
Pavimentação, Imperenea- Or be .-- Organização Brasileira de Em- limas, lampiões, latas para - comestiveis
e para lixo, charneiras e dobradiças,
bilização e Máquinas Ltda.
preenditnentos Imobiliários Ltda.
São Paula
trachadaihas, martelo, pequei-as moias.
São Paulo
ferragess para peças de mobiliária,
FAITIMÁQ
cinzéis. escarnadores. Punhais, pás. pa• ORBE—ORGANI
' ZAÇÃO
nelas, parafusos, pinos e contra pinas.
PÁVImENTkao
BRASILEIRA DE
rasteias, nadinhas, roletas, aacarrolhas,
IIIPERMEABILI ziç Xo
• EMPREENDIMENTOS serrotes,
ferragens para malas, tenazes e
E IdQUINAS . LTDA.
IMOBILIÁRIOS IRDI
tesouras

Classe 50
OITAVA MARAVILHA
Classe 33
Artigos não incluídos em outras clasTitulo
Ind.
Brasileira
ses; a saber: — agendas, etiquetas,
Classe
ib
•
prospectos comerciais, r(Sulos e impresTarmo n.° 578.221, de 7-2-63
sos comerciais em geral, usados nas Para distinguir: Aventais, blusas, blu..,
. Dr. João Paulo de Arruda
sões, boinas, botas, babadouros, casa'.
atividades da requerente
São Paulo
cos, coletes, capas, chales, cachecol
calçados,
chapéus,
cintas;
combinações,
Termo n.9 578.208, de 71-2-63
Sociedade de Educação e Instrução corpinhos, calças. calções, camisas, camisetas, camisolas. cuelas. ceroulas, cal.
Soc. Civil •
"Sei"
Brasília
ças de senhoras e de crianças, colarinhos
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, g orros, fa•
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO quetas,
Classe 33
luvas, ligas, lenços, leques,
Titulo
E INSTRUÇÃO uSEI"
enantós, meias, maillots, mantas. mari.
driào, malhas, paletós, palas, penhoar,
a,
Termo
578.222
,de 7-2-63
Clasie 33
.peugas. puloveres, ponches, pelerinas, Gercom — Engenharia e Terraplanagem
Nome Civil
polainas, pilamas, punhos, robe de
Ltda.
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
São Paulo
Têrmo n.9 578.209, de 7-2-63
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
• Comercial e Importadora Porangatú
Ltda.
Termo n. 578.215, de 7-2.63
São Paulo
Gessoplac S. A. Indústria e Comércio
de Artefatos Para Construção Civil
São Paulo
-

(CIDADE SATÉLITE I

PORANGATTI
Classe 11
Gêneros alimentícios

Têrmo n.° 578.210, de 7-2-63
Santo Stasi:lua
São Paulo
SC AR DUA
Classe 21
Carroçaria para automóveis painéis e
peças para automóveis
Termo n.9 578.211, de 7-2-63
Otacilio Graça do Amaral e Paulo
Mauro Soldano
São Paulo

Emprezd

Jornalistica
Semanário da
Zona Norte
Clame 32
Titulo de Estabelezimento
Termo n.9 578.212, de 7-2-63
Itapeva S. A. Crédito, Financiamento
e Investimentos
São Paulo

1T4PEV1 sa,

C DIT

FINANCI Lisse o
INVESTILIP1103

E

Nome esmerei-a
Termo n. 578.213, de 7-2-63
(tapava S. A. Crédito, Financiamento
e Investimentos
São Paulo

ITAPEVI.
Lnd. Brasileira
Cla:sse 50
O tinihr ede todos os impressos comasciais da firma, tais como: papeis de i

GERCOM

1

1

Nome Comercial
Termo n. 9 578.219, de 74-63
Dr. Jorio Paulo de Arruda
São Paulo

!VILA SATÉLITE
• Classe 33
• Titulo

Nome COMC/C121
Têtmo n, 578.226, de 7-2-63
Orbe
Organização Brasileira de Erni
preendimentos Imobiliários Ltda,
São Paulo

eira
Ind.OBRreaaBsssieEl50
'

Transacões imobiliárias em geral

Termo n.• 578.228. de 74-1963
Catei Comércio de Aços Trefiladcg
Especiais Ltda.
São Paulo

CÁTEL COMERCIO
DLAQ ç,n“
TY.tir.LiduuS
ESPECIAIS DNA
Nome Comercial

•1

1080 Sexta-feira 17
'

rrkzuo n.° 578.230, . de 7-2-1963
Constantino Sava Kipriadis
São Paulo
ia

,

PRI MAGAZINE
MAIOR DO BAIRRO
•

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 578.237, de 7-2-1963'
Móveis Finos Yamac Ltda.
São Paute,

YAMAC
ind. Brasileira

Classe 40
Acolchoados
para
camas e para móClasse 36
veis, almofadas, aparadores, armários,
- Frase d eprOpagandabalcões para venda, para móveis e
tro
berços, biombos, cabides, tadeiras, caTermo n.° 578.231, de 7-2-196
ãra311 Comercial e Administração de mas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas, cômodas, conversadeiras., coBens Ltda.
xins, divãns, enxergões, escabelos, esSão Paulo
tantes, gabinetes de telefone, guardaClasse 50
cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
Impressos
de sala de jantar, mobílias de quarto,
ét rmo n.° 578.232, de 7-2-1963
poltronas, prateleiras, sofás e
. • ármãoá Gasparotto S.A. Auto Partes
sofás-cama estofados
•
São Paulo
Termo n.° 578.238, de 7-2-1963
• Nome. Comercial
Depósito de Ferros e Metais "São
Termo n.° 578.233, de 7-2-1963
José" Ltda.
Politek Consultores Técnicos Ltda.
São Paulo
São Paulo

Termo n.° 578.243, de 7-2-1963
Construtora e Administradora
Itebere Ltda.
São Paulo

ITIBERE
Ind. Brasileira

Maio de 1963
mais e plantas daninhas, extratos de .
quassin para fins horticolas, tertilizantes para o solo. tortnicida, guano, une- .
titugos. 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 horticolas. ,substâncias quIttilcaa
para destruir inse'tos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra e vermina.
, venenos para insetos e visgos
contra lagartas

Classe 16
. Para distinguir:' Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos,-,batentes, balaustres,
blocos de cimento, blocos para pavimentação, càlhas, cimento, cal, cré,
Têrmo n.° 578.247, de 7-2-1963
chapas isolantes, caibros, caixilhos, coGiampietro Ciscato
lunas, chapas para coberturas. caixas
São Paulo
d'água, caixas de descarga. para lixo.
edificações premoldadas, estuque; etnul.
são de base asfáltico, estacas, esqua,GIAMAR
drias, forros, frisos, gesso, giades, ja-Ind. Brasileira
nelas, estruturas metálicas nata constru..
çô'es, lamelas de metal, ladrilhos, iam..
Classe 21
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
Artigas da classe
material isolante contra frio e calor,
Termo n.° 578.248, de 7-2-1963
manilhas, massas para 'revest ¡mentos de
SÃO. JOSE
paredes, madeiras para construções, mo- Torga S.A. Metalúrgica Industrial.'
Ind.
Brasileira
POLITEI
São Paulo
saicos', produtos de base nsfáltico, pro..
•
.
Ind. Brasileira:
dutos para totrnar imPermeabilizantesClasse 50
sargamassas de cimenta e cal hidráuMAIS UMA TORGA.
Impressos
Classe 33
— lica, pedregulho, oro...h:tos betuminosos
PARA TORNAB MAIS
Assessoria técnica industrial, lanesidos
ou
Sob
ouhapErmeabilizantes
'iT
n
Termo n.° 578.239, de 7-2-1963
.
tras formas para revest:tnentes e outr,s
mento e execução de montagem de
-3M LAB FELIZ
Lourenço de Camargo
anas,
placas
usos
nas
construções,
pe:sl
instalações industriais
São Paulo
•
para pavimentação, peças otnatnentais
Classe 6
Termo n.° 578.234, de 7-2-1963
de cimento ou gesso para tetos e pare..
Frase de propaganda
RICJIRDI
Indústria' de Móveis Arabitaguaba
des. papel para forrar casas, massas
ACESSORIOS
Termo n.° 578.299, de 7-2-1963
Limitada
'
•
anti-ruidos para uso nas construções,
PARA AUTOS
Confecções Ane-Mar Ltda.
parquetes, portas, portões, 'pisos, soSão Paulo
Classe
21
leiras
para
portas,
tijolos,
tubos
de
coa..
ARARITAGUABA
Titulo
ereto, telhas, tacos, tubos le ventilação,
'Ind. Brasileira
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
.11.14Fr.f.ati
Termo n.° 578.240, de 7-2-1963
vitrôs, venezianas
•
Ind. Brasil sA., a
Classe 40
Irmãos Gasparotto S.A. Auto Partes
•
Acolchoados para camas e para móSão Paulo
Termo n.° 578.244, de 7-2-1963
Classe 36
veis, almofadas, aparadores, armários,
Finos
de
Couro
Barle
Ltda.
-Artigos
GASPAROTTO
Artigos da classe
balcões para venda, para móveis e
São
Paulo
Ind. Brasileira
berços, biombos, cabides, cadeiras, caTermo n.° 578.250, de 7-2-1963
BARLÉ
'
Classe 21
mas, canapés, catres, colchões, colchões
Del Mar S.A. Indústria Brasileira de
Ind. Brasileira'
de molas, cômodas, conversadeiras, co- Freio (parte Integrante do veioulo),
Sabão e Sabonetes
xins, divãns, enxergões, escabelos, es- mecanismo para acoplamento de vei•
Classe 35
tantes, gabinetes de telefone, guarda- culos ferroviários, orelhas de parada Couros e peles prearadas ou não, caDEI-MAB
cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias para aparelhagem de tração, amortece- murças, 'cromos, vaquetas. pelicas e arInd. Brasileira
de sala de jantar, mobilias de quarto, dores de choques, paracroques, carro, tefatos dos mesmos: Almofadas de couônibus, automóvel, antepasos, auto-ca- ros, arreios, liolsas, carteiras, caixas,
poltronas, prateleiras, sofás e
Classe 46
minhões, alavancas, alavancas de câm- chicotes de couro, carneiras, capas para
sofás-cama estofados
São Paulo
bio, alavancas de freios, breques, bar- álbuns e para livros, embalagem de
Termo n.° 578.235, de 7-2-1963 - ras ' de freio, braçadeiras de mola, bu- couro, 'estojos, guarnições de couro
Artigos da classe
Metalúrgica Fabraje Ltda
chas„barcos, barros de tração, barras para automóveis, guarnições para porTermo n.° 578.251, de 7-2-1963
São Paulo
de direção, cabos de veiculos, carroce-- ra-blocos, malas, maletas, porta-notas.
Confecções Cisne Ltda.
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas, porta chaves, porta-niquela, pastas, réSão Paulo
engates
para
veículos,
engrenagens,
emdeas,
'selins,
sScOs
para
viagem,
sacoFABRAJE
breagem,
feixes
de
molas,
hélices,
moIas, saltos, solas e solados, tirantes para
Ind. Brasileira
TIVIDADO
las, motociclos, mancais de veículos
arreios e valises
Ind. Brasileira
pedais, paralamas, porta laterais, piClass'e 5
Termo n.° 578.245, de 7-2-1963
Metal branco, Metais anta-fricções e me- nhões, porta-rodas, parabrisas, paratal patente, aço, aluminio, alpaca, choques, pistões, .rodas, reboques, tam- Farmácia e Drogaria Central Ltda.
Classe 36
•
São Paulo
Confecções em geral par ahomeas, sebronze, chumbo, cobre, estanho, ferro bores de freios, varetas /à! veículos,
Classe
3
i nhoras e crianças, uniformes para miligaza, níquel, latão, zinco, metais para bicicletas, motocicletas, retentores, aros
ligas; todos os metais acima são em para bicicletas, braços para veículos, Substâncias, produtos e preparações tares e colegiais, inclusive calçados de
químicas para serem—risadas na
tôdas as espécies
bruto ou parcialmente trabalhados, usa- crapas circulares çara velei:loa--; cubos
medicina oti na farmácia
I
dos nas indústrias, podendo ser em bar- de velculos, destgadeiras, fronteiras
Termo n.° 578.252, de 7-2-1963
ra ,sem chapas, em feilhas, em massa, Pára veículos, motociclo, manivelas,
nano n.° 578.246, d e7-2-1963
Texbras Máquinas e Acessórios
em lingotes, em fio e vergas, em tiras, para-lamas, varetas de controle cio
Creo — Asfalto Produtos Químicos
. Texteis Ltda.
•
afogador e acelerador
estampados, forjados, modelados, torLimitada
São Paulo
neados e perfilados, eletrodos
São Paulo
Termo n.° 578.241, de 7-2-1963
Romeu Pellicciari
TEXBRAS
Termo n.° 578.236, de 7-2-1963
São Paulo
Ind. Brasileira
V. G. Meld °Publicidade Ltda.
CREO-ASFAITO
Classe 41
' São Paulo
Indústria Brasileira
Título
Classe 6 ....
Classe 2
Para distinguir: Aceleradores, alternado...
578.242,
de
7-2-1963
Termo
n.•
V.G. MELLO
Sociedade Agrícola Cachoeira Ltda. Substâncius e preparações quirnicas res, anéis de pistão, anéis de esferas
Ind. Brasileira
usadas na agricultura, Sk saber: adubos, para rolamentos, anéis de óleos para fa•
São Paulo
adubos artificiais para o solo, álcalis cilitar o arranque dos motores. autoluCACHOEIRA
. para fins agrícolas, bactericidas, ceras brificadores, aparelhos para aperfeiçoar
Classe 12
Brasileirs
para enxertos. cianamide de cálcio a mistura de combustíveis de motores •
'Almanaques, agendas, anuários, álbuns
como adubo para o solo, defumadores, a explosão, anéis de segmento, bielas,
impressos, boletins, catálogos, edições
Classe 41
desinfetantes usados na agricultura e bambas de ar comprimido, bcenbas lubri.
café.
Açúcar,
arroz
batatas,
carnes,
liafolhetos,
jornais,
livros
- Impressas,
la, manteiga, presuntos, na horticultura, escórias. básicas Iara limares, bombas de circulação bombas
ceceios, publicações impressas, revistas, feijão, mortade
adubos, essências para exterminar 3i: • bronzinas .blocos de motores -cabeçotes _ •
queijos, salames e toucinho
órgãos de publicidade • "
•

Termo a.° 578.255, de 7-2-1963
de combustíveis para motores, móveis,
"Tipocart" Ltda.
cabeçotes do cilindro cilindros comGuanabara
pressores carburadores, câmbios, cariar
de embreagem, cariar do motor, comatadores, cubos de placas de embreagem.
TIPO CART LTDA
culatras de cilindros. camisas para cilin•
dros, camisas para cilindros e trilhos.
TIPOGRAFIA & CARTONAGEM
caixas de lubrificaçao diferencial. dis.
tribuidores de gasolina, diafragma, dis..
positivos de arranque, dinamos, dispoNome Comercial
sitivos de Ignição elétrica para motores,
embreagens. e.nbreagens, engrenagens
Termo a.' 578.256, de 7-2-1963
para mancais, engrenagens de cremalhei- União Agrícola Araucariense Ltda.
ras, eixos de comando, direção e transa
Paraná
missão, elevadores hidráulicas engrenagens multiplicadores, engrenagens de
parafusos sem fim, engrenagens de dis..
tribuição, filtros de óleo, gazeificadoUNIÃO AGRICOLA
reli de líquidos combustíveis,. engrena..
gens para eixos de cetnando das vaiARAUCARIENSE LTDA .
valas e para eixos de manivelas. geradores de eletricidade, juntas universais
para condutos dágua. de máquinas e
Nome Comercial
anotoaes. injetores para carburadores,
lubrificadores centrífugos, mecanismos
'Nono n.° 578.257, de 7-2-1963
impulsionadár do diferencial, motores
Hugo João Adiar
de combustão, multiplicadores, molas de
Paraná
válvulas, motores, mancais de roleta,
molas, macacos de roscas, de parafusos
e hidráulicos, magnetos de ignição, magnetos para motores, motores a explosão, a combustão interna e elétrica, papilões, platinados para veículos, pedais
de. alavancas de enbreagerra planetais o.
BRAS.
rias de parafusos sem fim e de rodas.
pistões de motor, aparelhos de consumo
de gasolina, ressaltos repulsionadores
de rolamentos de rolos, rolamentos, reClasse 41
dutores satélites, silenciosos, segmentos
Geléia Real, em base de mel de
engrenagens
e
parafusos
sem
de pistão,
abelhas
eparaciores de graxas, óleos e cl.
lindro, tuchos de válvulas, tubos conTérrno . n' 578.258, de 7-2-1963
Companhia Man& de Petróleo
dutores flexiveis 'de gasolina, válvulas
paar motores, virabrequins. velas de
PRORROGAÇA0
Ignição para motores,- ventoinhas, válvulas. válvulas de aspiração
Térmo na' 578.253, de 7-2-1963
Inevit -- Indústria Nacional de
Esmaltação Vitrea Ltda .
São Paulo
•

VIGORVITA

inviT

Classe 14 •
Para distinguir: Lentes de vidro comam
para óculos para projetos, para condensadores, para faróis, para sinaleiros
de qualquer formato, ampolas, tufais,
almofarizes, copos, cadinhos. garrafas
frascos:. cubetas, hastes, caretas, graus;
mamadeiras, formas para fornos, amadeirás. compoteiras, saladeiras, jardineita" porta-joias, centro 'de mesas, paliteiros. jarros, cálices. chicaras, pratos,
Cicias, bandejas, pires, globos; licoreiroia vasos, serviços para refrescos.
taças, 'vasilhames mantegueiras; cápsulas, vidraças e- pendentes
Térmo n.° 578.154, de 7-2-1963
Expansão Mercantil e Agrícola do •
"EMAPA"
Paraná S.A..
Paraná

Oft,‘,1 ala

Industria Brasil ei ra*

Termos as. 578,261 à 578.262, de
'7-2-1963
Bemoreira Engenharia Ltda.
Guanabara
Artigos da classe

PRORROGAÇÃO

2emeet)tta,
Industria

Brasileira

Classe 17
Artigos da classe
Térmo n.° 578.263, de 7-2-1963
Perfumaria Lopes Indústria e •
Comércio S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

- TER TEC
TERMO TÉCNICia,
Nom eComercial
Termo n.° 573.267, de 7-2-1963
hm.
Chas. Pfizer
Estados Unidos da América

TM-10
Classe 41
Suplementos para rações a laame de
antibiótico
.

Termo n.° 578.268, de 7-2-1963
Chas. Paizer & Co., Inc.
Estados Unidos da América

TM-25
Classe 41
• Suplementos para rações a base de
antibiótico
Térmo n.° 578.269, d e7-2-196;
S.A. Institutos .Tera5éêTransLt ..0
Chas. Nur & Co., Inc.
Estados Unidos da Araérica

TM '3 +

3

Classe 41
Suplementes para rações a base de
antibiótico
Termo 12.9 578.270, de 7-2-1963
Koppers Company, Inc.
Estados Unidos da América
Classe 16

NON-COM

4ce/s do. Pairatá S. 4.

UgAMIIMY,
91.00.

1 .•

•Aw Sá

• Classe 48
'

Artigos da classe

BLO/1101,

Classe 40
Acolchoados para camas e para móveis, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
Classe 2
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões, colchões Prwaraça o veterinária paia o tratamento do tnetaorismo
de molas, cômodas, conversadciras, co(empanzinamento)
xins, diváns, enxergões, escabelos, estantas, gabinetes de telefone, guarda- Ténnos as. 578.272 à 578.274, de
cómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
7-:2-1963
de sala de jantar, mobilias de quarto,
S. A. Pabricas Orion
poltronas, prateleiras, soai e
São Paulo
Termo n.° 578.266, de 7-2-1963
-Tertec Termotécnica S.A.
P RO R R OGAÇ ÃO
, São Paulo

Classe 47
Óleo comestível raiara:tal

o
eX1240040- ~da

Nome COIllei elo'

colunas, caibros, caixilhos, colunas, asa,.
pas paa coberturas, edificações premoldadas, estugue, estacas,- esquadrias, for.
ros t gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, laniaris, lavas ds
Junção, laje, lajeotas, madeiras pari
PRORROGAÇÃO w.
construçõas, material contra frio e' calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico
produtos para tornar impermeabilizanto
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pasaimea.
•
tação, peças ornamentais de cimento ou
Classe 48
gesso para tetos e paredes, parquetes,
Artigos da classe
portas, portões, pisos, papel para forrar
! casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
Tés rmo n.° 578.265, de 74-1963
Indústria de Móveis Meridional Ltda de concreto, telhas, tacos, tubos de venSão Paulo
Termo n.a 578.271, de 7-2-1963 .
Chas. Pfizer Ca Co., Inc.
Estados Unidos da América
MERIDIONAL
578.264, de 7-24963
Perfumaria Lopes Indústria e
Comércio S.A.
Guanabara

Térmo

ATLANTIC.
DIESEL 011:.‘

Ind. brasileira
,
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Para distinguir materiais para construções e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
caa, chapas isolantes, caibas, caixilhos,

`JUPITER
INDUSTRIA BilASILEIRA
- Classe. 10
Ataduras, dedeiras, luvas isolantes e
" seringas
- Classe 31
Lonas de areio, gacheta, anéis de vedação, bujões, carburador, bujões ,de
cabeçote, bujões de cárter, bujaes de
diferencial, canaletas, correias de transmissão, mangueiras, tampões, tubulações para vedação, vedadores, arruela,
buçhas, canaietas, correias de filtro,
cordões de porta-mala e das partes doa
automóveis, correias de ventilador, feltro dos vidros das portas,' das rodas e
dos cubos, feltro dos viros das portas,
feltro para retentores, lona dso patins
dos freios, mangueiras, mangueiras
dos freios, do eixo traseiro, do cárter,
do radiador e do filtro de ar
Classe 39
Para 4istinguil: Artefatos de borracha,
artefatos de borracha para velcu/os,

artefatos de borracha não incluídos em
outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de cofre,
buchas de estabilizador, .buchas
jumelo, batente de porta, batente de
chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones,
borrachas para carrinhos indastrials,
borracha para amortecedores, bainhas
de borracha para rédeas, cochina de
maior, câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha chapas de centros de mesa, cordas de' borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha para freios, dedeiras, desentupideia
aras, *discos para mesa, descanso para
pratos, encostos, êmbolos, esguichos estrados esponjas de borracha em que-.
brajato para torneiras, fios de borracha lisos, fôrmas de borracha, guarnições para móveis, guarnições de bor.

e
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culos, aparelms para anúncios mecâni- pés para fotografias, válvalas para ai.
Termo a.° 578.276, de 7-2-1963
Industrial e Mercantil "Profer" S.A. cos, aparelhos aquecedores e medidores, dios, válvulas de descarga. válvulas de
aparelhos cromográficos, aparelhos de redução, vacuômetros. velas elétricas,
São Paulo
válvulas de ,vácuo e ventiladores
barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias, apareTermo n.° 578.279, de -7-2-1963
lhos para. purificar água, aparelhos de
Indústrias Terteis Barbero S.A.
sinais lampejante, aparelhos reguladoSão Paulo
res de gás, aparelhes cle galvanoplastia.
aparelhos didáticos,. alçarelhos cinemas
P ROR ROGAÇÃO
tográficbs, aparelhOs automáticos para
acender e regular gás, aparelhos para
• .
separar café, aparelhos para aquecer
edifícios, aparelhos para experimentar
&namos, aparelhos para destruir insetos, aparelhos náuticos científicos, apaClasse 11
relhos de ótica, aparelhos pulverizadoFerragens, ferramentas de tôda espécie', res, aparêlros Para aquecimento de,
cutelaria em geral e outros artigos de água, aparelhos geradores eletroquímlmetal, a saber: alicates, alavancas, ar- coa, aparelhos para recepção, reprodumações para óculos, arruelas, argolas, ção de som e sônicos, aparelhos autoIrtiMeST Rt 4 ri
aldravas, armações de metal, abridores máticos eléêtricos de passar, aparelhos
de latas, arame 'liso ou farpado, assa- par,a espremer frutas e legumes, apareClasse 23
deiras, açucareiros; breu, bigornas, bai- lhos de alta tenso, aparelhos de proLinhos
xelas, bandejas, bacias, oaldes, bombo- teção contra acidente de operários,
Termo n.• 578.275, ee 7-2-1963
Termo n.° 578.280, de 7-2-1963
nieres, bules; cadinhos, caceados, cas.. aparelhos afiadores d efensimentas,
Alberto de Castro Crus
Rádios Assumpção S.A.
tiçais, colheres para pedceiros, corren- aparelhos distribuidores de sabão e de
São Paulo .
São Paulo
•
tes, cabides, chaves, cremones, chaves desincrustantes para instalações sanitáde parafusos, conexões para encana.. rias, aparelhos esterilizaderes, aparelhos
mento, colunas, caixas de metal para e instrumentos usados na engenharia,
P/?ORROCACIO:
portões.. canos de metal, anaves de fen- agrimensura geodézia, aparelhos gaseiPRORROGAÇÃO
da, chave inglesa. cabeções, canecas,
copos, cachepots, centros de mesa. co- ficadores, aparelhos de análises, aparequeteleiras, caixas para acondiciona- lhos ozonizaciores, aparelhos pasteurimento de alxnentos, caldefiões., caçaro- zadores aparelhos reguladores e estalaiNDUSTRII iRISILEIRA
las, chaleisas, cafeteiras, conchas, coa- lizadores da pressão e do fluxo de gadores, distintivos, dobradiças; enxadas. ses e liquidos, aparelhos para salvag.,
Casse 40
enxadões, esferas, engates, esguichos em. mento e- para sinalização, aparêlros
para
escafandristas,
aparelhos
para
lixoAcolchoados para camas e para mófeitas para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadeiras; formões, par vidros, aparelhos para combater veis, almofadas, aparadores, armários,
f
foices, ferro para cortar Japiim, ferro- formigas
e outras pragas, aparelhos au- balcões para venda, para móveis e
lhos, facas, facões, fechad .ras. ferro co. ¡ temáticos acionados pela introdução de berços, biombos, cabides, cadeiras, camum a.caivão, fruteiras, funis, fôrmas i molas, aParêlbas Para picar, côrtar ou mas, canapés, catres, colchões, colchões
para alces, fre;os para estradas de reduzir comestíveis, aparelhos eápargi- de molas, cômodas, conversadeiras,
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, gar- dores, aparelhos e instrumentos de cal- xins, divãns, enxergões, escabelos, ufos, ganchos para quadros, gemas para . Icalo, aparelhos para observações- sismi- tentes, gabinetes de telefone, guardacarruagens; insígnias, limas, lâminas, ft- cas, aparelhos'. tesmostatos, aparelhos cômoda, guarda-roupa, mesas, mobílias
coreiros. latas de lixo, jarras . machadi- para natação, aritonómetres, aspirado- de sala de jantar, mobílias de quarto,
Cl a sse 11 •
nhas, molas cara portas, molas para res de pó, aerômetros, acendedores elepoltronas, prateleiras, .sofás e
Ferragens, ferramentas de téida espéEle, venezianas, martelos, siam:tas. matrL. tricas, alto-falantes; amlificadores
elé• sofás-cama estofados
outros
artigos
de
e
cutelaria em geral
zes, navalhas; puas, pás, pregos, para- tricas, amassadeiras, astenas, batedeimetal, a saber: alicates, alavancas, ar- figos. picões, porta-atelo, Dosearas portaTermo
a.° 578.281, de 7-2-1963
mações Para óculos, arruelas argolas, pão, porta-jóias, patteira.s, panelas; fot. aniplifieadoies elétricos, atnassadeiras,
lacomo Quarto
antenas,
batedeiras,
balança
comum
e
aldravas, armações de meu-, abridores - 1 danas, .ralos para pias. rebites. regado..
São Paulo
e'étrica,
barômetros
baterias
de
acamade latas, arame lisa ou farpado. assa- res, serviços de chá e café: serras. ser.:
PRORROMÇRO
deiras. açucareiros;"brocs. bigornas. bai- rates, suchas, sacarrolhas, asouras, ta- ladures, binóculos !..trob: bobinas, ias.
binas dr indução, -aceso para tais cura..
,celas, bandejas, bacias, baldes, bombotalhadeiras, torquezer. tenazes, tivos, botões de ca.nanahia elétricas
nieres, bules; cadinhos, zadeados, cat. iheres.
travadeíras, telas de arame, torneiras, 'roraba, medidoras. bustnas 1- insolas. °aco',
tiçais, colheres para pedreiras.rren
rintas , tubos para encanamentos. trilhos terias eietric.as, bulas eirl.an. c a ixa% de
tes, cabides, .chaves, eremanes.
dsaves:
t
•
para enéana, . par aportas de correr, taças.. tavessas, de., a. câmaras friaoríbras e for,,.
de parafusos,. conexões
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de
mento, colunas.; caixas de metal para
radios, chaves elétricas. eia anatOgralos,
portões, canos de metal, chaves de leisTern' on.° 578.277, de 7-2-1963
cronôgrafos, cronômetros, combustores
da, chave inglesa. cabe.Aes. canecas,
Gine Giorsetti
de gás, cidômetros, cristais de rádio,
copos, cachepots, centros de mesa, co.-,
raão Paulo
•
•
condensadores, cortadeiras para fotograqueteleiras, caixas para' acondicionafias, chaves de alavancas, chaves aut.) mento de alimentos,- caldeirões, caçaraP RO R ROGAÇ ÃO
- INDÚSTRIA BRASILEIRA
ciáticas, capacitores de bloqueio, capalas, chaleiras, cafeteiras, conch al, coacitores eletroliticos, calibradcres. discos
Classe 11
dores, distintivos, dobradiças; enxadas,
para telefones, discos gravados,' diais. Canivetes, tesouras, 'facas, facões, foi
enxadões, esferas, engates. esguich as en,„
despertadores, enceradeiras elétricas. en- ces, foicinhas, navalhas, furadores,
feitas para arreios, estribos, esferas
genho de •assar carne, espelhos óticos.
machados, punhais e adagas
para arreios, esptunadeiras: formões,
esticadores de luvas, espelhos de pls...
Classe 23
foices, ferro para cortar capim, ferroticos
para
eletricidade,
esterilizadores,
Termo n.• 578.282, -d e7-2-1963'lhos, facas, facões. fechaduras ferro co..
Título
xtintores de incêndio, ferros elétricos de Consórcio Imobiliário de São Paulo
, muni a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filSociedade Anônima
na
578.278; d 7-2-1963
para doces, freles- para estradas de - Tenno .°
São Paula
ferro, frigideiras; gari tos. grelhas, gar- Dismaco S.A. — Construtora e DIs- tros para óleo, filmes falados, fogões,
fogareiros, fusíveis, faróis Zuni° acessófos, ganchos para quadros, jenzos para.
tribuidora de lkláquinas •
ariaitOOAÇÃO
rios de veículos para sinallzaaão e para
ita
iluminação em geral, filmes revelados,
carruagens: insígnias, urnám. lâminas,
,
PRORROGAÇA0
.
,
careiros, latas de lixo. tart as. • alacbactfôrmas
elétricas, fervedores. frigoríficos,
Para
ashas, molas para. portas, mola s
foteenetras. fios elétricos, filtros de
venezianas, martelo.,, marretas, tnatri.
terferénc ta. fanôgrafos, garrafas técnicas,
a es, navalhas: . puas, pás. pregos. para-geladeiras,
globos para lâmpadas, globos
fusos. picões, porta-s ê-lo. 0 19eixas P°rta
INIXISMIA IMAS/LEIRA
. para lanternas, globos terrestres para
Porta-161as'. Palatinas, panelas; rolensino, 'gravadores, holofotes incubadoão, ralos para pias, rebites, regadoP
danas.
Classe 8
res, indicadores de vácuo, instrumentos
serviços
de
chá
e
café;
serras,
SerAbaixa luzes d elanapião, abajoan. de alarme. interruptores. rampadas
res,
rates, sucha-s. szcarrolhas, tesouras. ta-' acumuladores, actinômetros, amperóme.
, lâmpadas comuns. lentes,
talhadeiras,' totquae s, te.nases, tros, amortecedores de radio e frequên- liquidificadores, maçaricos ocra soldar,
travadeiras, telas de arame. torneiras, cia, anemômetros, aparelhos de televi- caldear e cortar, máquinas de fazer
Classe 33
trincos, tubos para encassamentes. trilhos
sua, são aparelhes para Iluminação, inda- café. Mostradores para rad:o moinhos
Sinal de propasandis
_par aportas de correr, sacas tave
sive os COnSkieradO S .;ceSS5rios de vai- de café, transformadores, tostaderwi, tra
• turibulos; vasos, vasilhames, verrumas
racha para automóveis, guarnições para
veículos, lancheiras para escolares, laminas para borracha para degraus, listas de borracha para janelas e paar
portas. lençóis- de borracha, inanóplás,
maçanetas, protetores, para para-lamas,
protetores de para-choques, pedal da
acelerador, pedal de partida, pesas para
businat, pratinhos, pneemáSic-os. pontas
de borracha para bengalas e muletas,rodas massiças, rodízios, revestimentos
de borracha, rodas de borracha para
móveis, sanfona do vácuo. 'suporte de
motor, sapatas do pedal de breque e desembraio e isolador, suportes. semi.
pneumáticos. suportes de câmbio, sanfona de partida saltos solas e solados
de borracha. uurdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta. tigelas,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias quimicas

u
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Têrmo n. 578.289, de 7.2.63
Tês= n. 578.295, de 7-2-63
gemenol, essência de eucalipto, fonosaInterplast Ltda.
Indústria de Bebidas Milanf Ltda.
lil, formal, fosfato de ferro, fosfato de
São Paulo
Santa Catarina
tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de
sódio, fosato de amôneo, glicerina, gliJOLLTRILL O UNICO
cerofosfato de magnés, glicerofosfato de
sódio, herrnitol, hemoglobina em pó.
A PROVA 2 VERDADF
RO R ROGAÇÏ16„
Iodo .metálico, iodureto de chumbo,
iodureto de arsênico, iodureto de prata,
Classe 42
iodureto de enxofre, Ichitalbina, ichitioExpressão de propaganda
fórmio, ichitiol, iodureto de potássio,
Termo n. 578.290, de 7.2-63
lactofosfato de cálcio, lecitina, lactato
de cálcio, maguésia hidratada, mental, Instrumentos e Reguladores Elétricos e
Eletrônicos "Digirnatic "Ltda.
mercúrio vivo, nitratq de chumbo, niSão Paulo
trato de sódio,,óxido de ferro, óxido de
magnésio, óxido de zinco, oxiodurato
e bismuto, oxidoanureto de mercúrio,
DIGIMATI C
pirosfofato de sódio, pedra ilme, perrndtiRtria
Brisileira
cloreto de ferro, perborato de •sódio,
. Classe 8
peroxido de magnésio, peroxido de zinNome Comercial
co, prota-iodureto de mercúrio, protal- Para distinguir: Instrumentos e regulacol, proroxalato de ferro, sulfato de dores elétricos e eletrônicos. medidores
Classe 33
Têrmo n. 578.296, de 7-2-63
elétricos e eletrônicos
•
amônia, sulfat ode cobre, sulfato de
•
Interplast Ltda.
Sinal de propaganda
ferro seco, sulfato de magnésio puro
Santa Catarina
Têrmo n. 578.291, de 7-2-63
em pó, sulfato de sódio, sulfato de zin- Sociedade de Tintas Visa-Mar Ltda
Têrrno n. 578.284, de 7.2-63
São Paulo
Estabelecimento Nacional Indústria de co, sulfato de sódio, sulfato de manganês, sulfato de potássio, sulfato de
•
Anilinas S. A.
barium,
sulfato
de
antimôneo,
sulfato
de
'São Paulo
ferro, sulfato de potássio, salicilato de
VISA- II et R
magnésio. salicilato de sódio, salicilato
PRORROGWO
Indústria brasileira
de mercúrio, salipirina, tanalbino, taClasse 1
nino,' tártaro de ferro e potássio, tárClasse 28
taro de potássio e sódio, tanigênio, te- Para distinguir: Tintas, vernizes, esPara d;stinguir: Artetatos de mataria,
maltes
rebentina, veneza, teobrotnina, área
plástico e de nylon: Recipientes fabricristal puro, uretana, sabão neutro,
Termo n. 578.292, de 7-2-63
cados de material plástico. revestimenóleo sulfuricinado. maciantes e sulfato
Artes Gráficas Irmãos Souza Ltda,
tos confeccionados de substâncias anl
de sódio cristal. Soda cáustica, tintas,
São Paulo
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tinarmações para óculos, bules. bandejas
tas para calçados e capotas de autobases
para telefones, baldes, bacias, boi
móveis, fluidos para freios, emolientes
sas, caixas, carteiras, chapas, cabo
PRORROGAÇÃO
para remoção de tintas aplicadas, água
para ferramentas e utensílios cruzetas
-az, álcool, alvaiade, secantes, corancaixas para acondicionamento de ali.'
tes minerais para uso nas indústrias,
mentos, caixas de material plástico paia
INDÚSTRIA BRASILEIRA,
absorventes, benzina, lanolina, compobaterias, coadores, copos, canecas, co
sições para impermeabilizar tecidos e
Iberas, conchas, cestas para aso cesb
Classe 1
mures
nhas, capas para álbuns e para livros
Substâncias químicas usadas em geral
cálices, cestos, castiçais wr., velas
nas indústrias: Acetato de chumbo aceTênino n. 578.285, de 7-2-63
caixas
para guarda de objetai. canil.
tato de cobre, acetato de anuineo, aceOptifoto Ltda
chos, codores para chá. des-atts) pare
tato de potássio, acetato de sódio, aceSão Paulo
pratos. copos e copinhos de plásticc
tato de zinco, ácido arsênico, ácido fospaar sorvetes, caixinhas de plásticc
fórico. ácido picrico. eido bórico, ácida
para sorvetes, colherinhas, aninhas
osalico, ácido muriatico. ácido nítrico,
garfinhos de plástico para sorvetes for.
PRORROGAÇÃO
ácido acético, ácido fênico, ácido sulminhas de plástico para sorvetes discos
fúrico, ácido crómico. ácido tánico.
OPTIFOTO
de mesa, estojos, estojos oara óculos
ácido 'cítrico, ácido- salicilico, ácido
Classe 38
embalagens de material plástico, embaria
Brasileira
Kint
`In
benzóico acetanilida. actol, água oxiPara distinguir: Papéis para cheques lagens de material plástico para serve•
genada, albaglina, albuminato de. ferro.
para
cartas, para embrulho, para es- tes.. estofos para objetos, esrmmas de
argonina, argirolarsoniat o de ferro, arcrever,
livros em brnco e cadernos em nylon, esteiras, enfeites para autrsuó
Classe 8
seniato de potássio. arseniato de sódio,
veis, massas anti-ruidos, escoadores de
branco
distinguir:
Objetos
em
geral
para
Para
antimóneo metálico, alo:na. amoníaco:
pratos, 'funis, formas para doces, fitas
ótica
e
fotográficos
arena'. aristol, acetanilida acetato de
Têrmo n. 578.293, de 7-2-63
isolantes. filmes, fios de celulose fechos
chumbo, bálsamo do Perú. bi-cloretos
Ilenriqqe Pomeraraz
para bolsas, facas, guarnições, guarni.
Termo n. 578.286. de 7-2-63
cóes para chupetas e mamadeiras, cuar.
São Paulo
•
de mercúrio, bi-cloret os , bi-iodureto de
Indústria de Bebidas Milan, Ltda.
ato
de
cálcio.
bi-carbonições para porta-blocos, guarnições
mercúrio, bi-tos t
São Paulo
nato de sódio. borricina, pomo) de
para liquidificadores e para t natrcielras
paoaaocAçAo
sódio, benzolnaltol, berszoato de merde frutas e legumes, guarnições de maIMPRE111
rOLLYFULL-À PROVA
terial plástico para utensilias e objeto*.
cúrio bismutos em bicabornato de po.
tássio.- breu P. P., calcina, cal virH.
POMERANIZ.
guarnições para bolsas.' garfos galerias
tali„II„TORA
VERDADE
IA
para cortinas, jarros, laminados p lásgem, carbonato de cobre. carbotnto de
ticos. lancheiras. enantegtieiraz, malas
cálcio. carbonato de magnésio, carboClasse
42
orinóis, prendedores de roupas puxadonato de magnésio, carbonato de sódio,
Classes:
16
e
33
e.xpressão de ropaganda
res para móveis, pires, p ratos. palitei..
carvão vegetal em pó, carvão ativo,
Titulo
ros. pás de casinha, pedras pomes articaseinato de sódio, carvão animal cia.
Termo n. 578.287. de 7-2-63
ficiais. porta-pão, pulseiras rei&
nureto de mercúrio. citrato de cafeína.
Irmãos Darmansheff Ltda,
Termo n. 578.294, de 7-2-63
gios, protetores p ara doCurnentos, pucitrato de ferro. citrato de prato. ciMato Grosso
Cia. C,eu Azul de Madeiras -- Indús- radares de água para
uso doméstico,
trato de Potássio. cloreto de amônio
tria, Comércio e Exportação
p orta-copas, porta-níqueis, porta.notaa.
dardo de cal. clrocto de cálcio, cio.
Paraná
p orta-documentos placas, rebites, rodiAO PAULO DE CORLTI2á
reto de magnésio. cloreto de sódio S nhas,
recipientes, suportes, suportes para
cloreto de potássO), colargol colódie In g stria Brasileira
guardanapos. saleiros, tubos, tigelas.
elástico, cremar tártaro, cuprol.
tubos para ampolas, tubos para serinde ferro e quinino, citrato de ferro ver.
gas, travessas, tipos de material plásClasse 41
de, carbonato de bário. cloreto de bá•
tico, sacolas, sacos, saguldios,
rio, carbonato de amOnio, cloreto de Para clist.nguir café era grão, torrado e
mes para acondicionamento vasos, xl..
moído
zinco, cloreto de cálcio, carbonato de
caras, colas a frio e colas não inclindos
Indústria -Brasileira
potássio. carbonato de manganês, diu
em outras classes, para bormslia, .para
Termo n. 578.288, de 7-2.63
retina. diatermina, dermatol. enxofre
costumes, para marcinciros para sa paEditóra Expansão Cultural Ltda.
Classe 4
em pá. estearato de zinco, estearato de
teiros, para vidros, pasta adesiva para
São Paulo
Madeiras em bruto ou parcialmente pre- correias, pasta e pedras para
magnésio. estearato de alumínio, enxoparada&
Nome Comerciai
fre...dourado de antimônio, essências de
esmeril em pedra, em pó, em disco.
Termo n.° 578.283, de 7-2-1963
Consórcio Imobiliário de São Paulo
Sociedade Anônima
São Paulo

eáit

•

1

AuK.1

INL
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para afiar, moer e desgastar,
s, adesivos para tacos, adesivos
nopasta
ladrilhos e adesivos para azulejos.

paca
áads, carretéis para tecelagem e guara1,95es 'de material plástico para imas-

ida textil, colas usadas nas indústrias
de calçados
Termo n. 578.297, de 7..2-63
Indústria e Comércio de Madeiras São
"Incomasil"
Simão Lim:tada
Santa Catarina

DIÁRIO OFICIAL

•Termo n. 578.303, de 7-2-63
Auto 1VIecanica São Francisco Ltda.
Santa Catarina

Auto Mecânica,
São Francisco Ltda.
Nome Comercial
• Termo n. 578.304, 'de 72-63
Ct•-:. Industrial Mafrense de Oleos e
• Fibras
Santa Catarina

(Seção III)

Maio de 1963

Termo n.° 578.311, de 74 -61
Loja Sul Americana Ltda.
Santa Catarina
Lo ja Sul Americana

Ltda:''
•

Nome Comercial
Termo n.° 578.312, de 7-2-63
Catei S. A. — Comércio, Administração, Transporte, Exportação e Indústria
Santa Catarina

_Confecções Kroeser
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Confecções em geral
Termo n. 578.299, de 7-2-63
• Camara e Silva, Técnica Industrial

Cia. Industrial Mafrense
de Oleos e Fibras

.C" 0n".
Ç.4.P

Teimo n. 578.305. de 7.2-63 Comércio de Bebidas Cristal Limitada
santa' Catarina
'

Comércio de Bebidas
Cristal Limitada

Nome Comercial
Termo n. 578-.313, de 72-63
Santamarta Promotora de Vendas
Paraná

•SANTAMART.A.
Promotora de Vendas'
• Nome Comercial

Nome Comercial

Termo n. 578.314, de 1-2-63
Servidora Catarinense Ltda.
Santa Catarina

•: Distribuidora

de Predutos
de Petróleo Lag. eana Ltda.

Sociedade Agrícola
Val de Graça
. Clas.e 2
Titulo de Estabelecimento
578.301, de 7.2-63
• Tertno n,
Irene Zaninelli
,
Paraná

Irene B outi qu e
Classes : 23, 33, 36, e 48
Titulo de Estabelecimento
Mimo n. 578 ..302, de 7,2-63
Aplainados ante Ltda.
Santa Catarina •

Aplainado
Oeste Ltda.
-;40ttie 609~Glia

Espigão Branco
Indústria e Comércio Limitada
Nome Comercial
Termo n. 578.308, de 7.2-63
Irmão Furlan Ltda.
Santa Catarina
•
g toldm "jugan

cada.

Nane C.Ponerc.ial
Termo n. 578.309, de 7-2-63
Representações Oeste Limitada
Santa Catarina

c23
.Nome Comercial
Termo n. 578.320, de • 7-2-63
Prefa Estruturas Metálicas Ltda.
Rio de Janeiro

Prefa Estruturas
Metálicas Ltdi.
Nome Comercial

Nome Comercial
Termo n. 578.307. de 7-2-63
Espigão Branco Indústria e Comércio
Ltda,
Santa Catarina

Termo n. 578.300, de 7-2-63
Sociedade Agrícola Vai de Graça Ltda.
Paraná

Termo u. 578.319, 4e 7-2-63
Pasta Sadia Ltda.
Santa Catarina

Nome Comercial

Termo ,n. 578.306, de 7-2-63
Distribuidora cie Produtos Je Petróleo
Lageana Ltda.
, Santa Catarina

• Classes: 16 e 3)
Insãgnia

Atiro industrial
Tijucas Ltda.
Nome Comercial

NO°3'
a"

Indústria Brasileira
Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialeente
preparadas
• Termo n. 578.298, de 7-2-63
Heiga Kroeger
•
Santa Catarina

Termo a. 578.318, de 7-2-63
Agro-Industrial Tijucas Ltda.
Santa Catarina

Termo n. 5784321, de 7-2-63
Pref. Estruturas Metálicas Ltda.
,
Rio de Janeiro
Nome Comercial
Termo n. 578.315, de 7-2.63
Sociedade Nossa Senhora de Fátima
Limitada
Santa Catarina
' Sociedade Nossa Senhora

de Fátima Limitada
Nome Comercial
Termo n. 578.316, de 7.2-63
Tipografia Hastreiter Limitada
Santa Catarina

P R EM.A C
Indústria Brasileirai
Classe 6
Macacos hidráulicos, mecanicos e de
roscas sob esferas, para todos os fina
(montagens de máquinas pesadas. construção civil e construção naval)
Termo n. 578.322, de 7..2-63
Ricardo Fernandes Ribeiro
Guanabara

Representações Tip ografia Hastreiter,
Limitada
Oeste Limitada
Nome Comercial
- Nome Comercial
Têntno n. 578.310, de 7.2-63
Nossa Farmácia Ltda.
Paraná

Termo n. 578.317, de 7-2-63
Olaria Cruzeiro Ltda.
Santa . Catarina

Nossa Farmácia- Ltda: Olaria Cruzeiro Ltda.
Nome Comercial,

Nome Comercia! .

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Classe 41 •
earinha de mandioca

