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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisões do Sr. Ministro

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

N.o 102.006 - Nova calça higiénica - Satoru Oishi e Fumiko Oishi.
N.° - 102.508 - Aperfeiçoamento
Meirelles 8s Cia. Ltda. - recorrendo do despacho que indeferiu o ter- em tubos par adesodorantes, batons e
mo 46.001 priv. invenção de Aperfei- outros - Marco Aurelio Seidenthal.
N.o 104.745 - Processo e apureçoamentos em beneficiadores de café
e arroz - O Sr. Ministro azarou o lho para acabamento automático de
seguinte despacho: Conheço do recur- uma superfície com dimensões extreso, nos termos do parágrafo único do mamente exatas - Caterpillar Tracart. 50, da Lei n.° 4.048 de 29 de de- tor Co.
zembro de 1961. Em face dos pare- j N.° 106.427 - Processo e disposiceras técnicos (fls. 101v. e 102), da- tivo para fabricação de toalhas, placlarando no caso a ocorrência de novi- cas ou peças de outras formas de fidade e à vista do parecer do prolator bras de vidro ou materiais minerais
do próprio despacho recorrido, dou análogas - Compagnie de Saint Goprovimento ao recurso, com funda- baia.
N.° 108.414 - Processo de fabrimento nas razões de fls. 103. Em 30
de abril de 1963. (ass.) Antonio Dal- cação de dioxopirazolidinas J. R.
bino, Ministro da Indústria e do Co- Geigy A. G.
N.° 108.761 - Abrasivos revestimércio: - (Républicado).
Norton Company. vos
EXPEDIENTE DO DiRETOR
N.° 108.875 - Produção de perér
GERAL •
xido de hidrogênio pelo processo da
antraquinona - FMC Corporation,
Dia 22 de Maio de 1963
N.° 108.996 - Dispositivo regulador da passagem de gás aplicável •
Notificações
queimadores alimentados com gás comÉ convidado Meirelles es Cia. Ltda.
- Ernesto Tucci, Domingos
a comparecer a este Departamento a bustível
fim de efetuar o pagamento da taxa Pascual Miceli e Francisco Carlos
Grand.
final na patente priv. invenção termo
N.° 109.812 Aperfeiçoamentos
46.031.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA em forcados - Fábrica de Ferramentas Arwey Ltda.
DIVISÃO DE PATENTES
N.° 115.114 - Refratários especiais - Pechiney Compagnie de FroRio, 22 de Maio de 1963'
duits Chimiques et ElectrometallurgiTIOS.
' Notificação
N.o 115.167 - Processo de copoliUma ,vez decorrido o prazo de re- 'merização - Hercules Powder Comcurso previsto pelo artigo 14 da Lei pany.
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
N.° 115.189 - Aperfeiçoamentos
para eventuais juntadas de recur•os, e do mesnio não se tendo ,valido sObre ou relativos e equipamento panenhum , interessado, ficam notificados ra manipulação de fumo - Molins
Os requerentes abaixo mencionados a Machine Company Limitar/.
N.0 115.222 - Nova vareta para
comparecer a esto Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da taxa fi- limpeza de canos de armas em geral
nal concernente Li expedição dos res- - Casara Redolfi.
N.° 115.271 - Novos compostos e
pectivos certificados dentro • do prazo
de sessenta dias - na forma do pará- processo de cure - E. I. du Pont
grafo único do artigo 134 do Código de Nemours and Company
N.° 115.725 - Composição da mada Propriedade Industrial.
téria e processo - The Jpjohn ComPrivilégio de Invençiio Deferido
pany.
N.° 117.20 - Combustão de tem.
N.o 98.194 - Canhão cilíndrico e
dispositivo intermediário para agu- cloreto de titânio • com oxigênio lhas de Injeção - Ampins Injeções American Cyanamid Company.
N.° 117.257 - Dispositivo de molLtda.
ckgem - 11-1lymatic Corporation.
N.0 99.870 - Processo para a faN.° 117.456, - Comprimidos rebricação de derivados de diazapina
vestidos lami)ados - Olin Matkieson
Laboratories Inc.
Chininical CoAporation.
Dia 22 de Maio de 1963
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N.0 117.582 - Aparelho coletor e
separador a vácuo - The Bauer Bros
Co.
N.° 117.588 - Conexões de tubulações - The Keelavite Company
Limited.
• N.° 117.640 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a produção de material fibroso impregnado com resina
Rubber Improvement ,Limited.
N.° .144.038 - Dispositivo de segurança para interromper O MOVirlibfito de máquinas operatrizes - José
Estephanio.
N.° 85.900 - Uma máquina para
operar formas de blocos de concreto
vibrado - Udo Altenborg•
N.° 86.131 - Conjunto de infusão
e de injeção - Laboratorien Hausmann A. G.
-N.° 98.196 - Aperfeiçoamento em
plataforma móvel suportada por lança -- Walter E. Thormon-Trump.
N.° 108.085 - Veículo anfíbio *Raul de Andrade Figueira.
N.° 115.196 - Aperfeiçoamentos
en ai referentes a moldes ou tambores pri.?a fabricação de pneumáticos Dunlop Rubber Company Limited.
N.° 115.283 - Aperfeiçoamento em
aparelho gaseificador adaptável a motores a gasolina - João Netto.
NP 115.458 - Aperfeiçoamentos
relativos a fabricação de pneumáticos
- Dunlop Rubber Company Limited.
N.° 115.459 - Dispositivo modelador de dobras para uso na fabricação
de pneumáticos - Dunlop Rubber
Company -Limited.
N.° 116.521 - Aperfeiçoamentos
em amortecedores para veículos
Jozsef Katics.
N.° 114.999 - Aperfeiçoamen:as
relativos aos dispositivos de embreagem aplicáveis principalmente aos sincronizadores - Regie Nationale des
Usines Renault.
N.° 117.003 - Filatórios - Ryohei Tsuzuki.
N.° 117.080 - Aparelho para lançar ao mar escalares de turcos e outras embarcações de um navio - Marin Marie Durand Couppel de Saint
Front Dit Marin-Marie.
N.° 117.193 - Aperfeiçoatnaats
em máquina desfibradora automática e
itinerante - Helmuth Scholz.
N.° 117.160 - Válvula automática
prra descarga de desinfetante líquido
em apatolhos sanitários - Leopoldo
Packer.

N.° 117.244 - Dormentes ferroviários e fixadores de trilhos emprega.
dos com os mesmos - Lockspike Limited,
N.° 117.254 - Eixo de enrolamento acanalado no fundo paro máquinas de fiação - Shigematsu Takita.
N.° 117.258 - Escavadeira mecânica com comando por macaco da in.
clinação do alcatruz - Société Auxiliaire de l'Entreprise Auxen.
N.° 117.270 - Composição de revestimento aperfeiçoada - Rohm 8s
Haas Company.
N.° 117.741 - Vibrador aperfeiçoado - Michel Alphonsa Irene*
Fontaine,
N.° 117.578 - Limpador da para.
brisa - Trico Products Corporation.
N.o 177.715 - Distribuidor do ignição' - Holley Carburetor Company.
N.° 117.748 - Processo para a fabricação de novas composições de
aminoplástico - Ciba Société Anonyme.
N.° 117.738 - Arranjo aperfeiçoado de circuitos para contrÔle de sinalização ferroviária - Westinghous•
Brake 8s Signal Company Limited.
N.° 117.749 - Aperfeiçoamento*
na fabricação de corpos Ocos para ta-tos e aplicação especial desses corpos para constituir paredes - Wer.
ner Dopheide.
N.° 117.771 - Interruptor em coluna de direção para automóveis SWF Spezialfabrik fur Autozubehoe
Gustav Rau G.M.B.H.
N.o 117.772 - Câmara de combustão postiça para motores diesel rabi..
gerados por água - Motoren-Werke
Mannheim A. G. Vorm Bens Abt
Stat IVIotorembau.
N.° 101.888 -- Aparelho para
montagem de uma escavadeira mecAnica
Massey-Ferguson Limited.
N.° 117.760 - Anel elástico poli.
gonal para acoplamentos elásticos Societa Applicazioni Gomma Antivibranti "Saga" S.P.A.
N.° 117.802 --- Aperfeiçoamento
em anel de tranoamento de molde Super Mold Corporation of California.
N.° 117.896 - Elementos de /Acho para fechos de correr e processo •
aparelho para fabricar os citados ele.
mentos - Taba Inc.
N.° 117.938 - Fixação de janela.
nos respectivos vãos Werner
Schlegel.
Moda) industrial Defer)do

N.° 99.616 - Um n6vo modEllo
de avental -

01111111~
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- As itepartiçães Pública:g
- A8 Repartições Públicas
efngir-se-ão às assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais renovadas esté 28 de
deetinado à publicaçãe PIOS
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
jornais, diáriamsnte, até às
OMS TOR • IMPA&
iniciadas, em qualquer época,
15 hora., exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelas
órgãos competentes.
quando deverão fazé-lo até às
A
fim de possibilitar e reou
cmara
o*
~Po
••n
aaatv,çan
pwaiteAcem.
•b43.0
oa
aripsaçio
11,50 horas.
FERREIRA
At.VEs
messa
de
valores acompanhaFLOPtIANO
GUIMARÃES
MURILO
- As reclamaçõn pertinendos
de
esclarecimentos
quanto
tes à matéria retribuída, nas
di ema aplicação, solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de orros ou omissões, deasem os • interessados prefe,,Gurio
verão ser formuladas por esrencialmente choque ou vale
Saate d. auladalaado do ampaal~to iaDeparlmonanto
crito, à Seção de Redação, das
Id.fhlamal 4a Preortadada ladmaralat do141.11.tarto
postal, emitidos a favor do
• às 17,30 horas. mo máximo
aa Irddotal. a C•wnarld.
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a salda dos
Impas** nas etiehmeto Departamento Me impesawa Natleaal
imprensa Nacional.
cis
orgãos oficiais.
- Os suplementas às adi- Os originais deserto *ar
ASSINATURAS
etes dos órgãos oficiais só se
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos aesinantes que
FumnomAntos
ressalvadas, por quem de sii- RapArrgsSas z Psancouruss
jos solicitarem no ato da assirsilo, rasuras e emendas.
1 notara.
Capitas • Interior;
Ca,pital e Interior:
- Ercettradas os pára
- O funcionário páblico fe800,001rSemoetre
Cr$
C4
Serneatre
.
.
.
t50,00
exterior, que serão sempre
dera?,
para fazer jus ao desCr$ 1.2P0,00i.4no
Cr$
à00.00
anuais, as assinaturas poder- Ano • . ... . .
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époagia condição no alo da assica, por seis meses ou um ano. Ano
C4 1.000,00 natura.
Cr 1.500,001Ano
- As assinaturas vencidas
- O custo de cada exemplar
poderão ser suspensa: sem parte superics do onderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos e némero do talão dos jornais, devem os ~filan- será, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
de
registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr 9,50, se do mesmo
~Mantes
Para facilitar aos
ressouação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por afio
a verificação do prazo de vali-, que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.
dada de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

N.° 99.350 - Fábrica Nacional de
Viaturas Fanavia Ltda. - Cumpra
a exigência.
N.° 103.600 - RodolfO' Goller ,
Cumpra 'a exigência.
N.° 108.153 - Ruberia' de Castro
Gopfert e Jose Carlos de Castro Gopfert - Cumpra a exigência.
N.° 108.863 - Virgilio Cardoso
Pina - Cumpra a exigência.
N.° 110.053 - Helio Machado Silva - Cumpra a exigência.
N.° 110.42.6 - Thompson Ramo
Wooldridge Inc. - Cumpra a exigência.
N.° 111.156 ' - The Hoover Company - Cumpra a exigência.
NP 111.448 - Cluett Peabody e.
Co. Inc. - ,Cumpra a exigência.
N.0 111.827 - Rissone
Giaccone Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 111.981 - Fábrica de Penas
N.° 99.232 - Processo para obtenção de fios termoplásticos permanen- de Aço Brasil Ltda. - Cumpra a exitemente frizados - Indústrias Valia gência.
N.° 112.092 - Barcos Prefab Ltda.
S. A.
- Cumpra a exigência.
Modélo de Utilidade Indeferido •m
N.° 112.148 - Gogli Nino Face do Laudo Técnico
Cumpra a exigência.
N.° 112.154 - Henoch Librach (Republica d o por ter saído com incorreções)
Cumpra e exigência.
N.° "12. 184 - Edwi9 Woodroow
• NP 104.115 - NOIR" tipo de viga Strauss e Sudario Firmino - Cum• lago pra-moldadas de concreto ar- pra a exigência.
mado - João Francisco Balai.
,N.° 112.185 - Nelson Augusto Rigobelli - Cumpra a exigência.
Exigências
N.° 112.275 - Jose Ferreira de
N.° 83.186 - Hector Carlos 'ror- Olivei,". Filho - Cumpra a exigênCumpra cia.
aari e Miguel Tont Vicens
• exigência.
N.° 90.520 - Alvaro Coelho da
N.° 112.578 - MetallschlauchfaIllilva - Cumpra • exigência.
brik Pforzheim Vorm. Hch. WitzenN.° 90.912 - Fundição Brasil S.A. mann G.M.B.H. - Cumpra a exigência.
- Cump ra a exigência.
N.° as 999 - W. P.‘na Gasko
N.° 91.727 - Antonio Andriolli -- Cumpra a exigência.
Cumpra a ealgência.
N.° 117.475 - Wirbur Morton Pi24° 91.309 - SiM. Nappi - a. - Cumpra a exigência.
~me • artitawaia.

Privilégio de Invenção Deferido Republicado por Terem Saído com Incorreções
117.790
- Vara exploradora
N.°
• conectora para localização de defeitos em cabos aéreos ou subterrâneos
• similares - Dr. Djalma Soares Marinho.
N.° 137.180 - Máquina de forjar
na.. estampa - Burndy Corporation.
Modelo de Utilidade Deferido Republicado por Terem Saído com Ihçorreções
NP 116.801 - Cabo extensível Dr. Cyrus José Ferraz de Marinis.
Privilégio de Invenção indeferido em
Face do Laudo Tearico
(Republicado por ter saído -com incorreções)

115.419 - Plinio de Freitas! N.° 114.997 - J. R. Geigy S. A. Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N.° 115.790 - Wenceslau ConstanN.° 118.558 - Amp Lncorporated
tius Fidelis Torcato -- Cumpra e
Cumpre a exigência.
gência.
N.°
118.585 - N. V. Philips'Gloei.
N,° 117.081 - Ford Motor Comlampenfabrieken - Cumpra a exipany - Cumpra 'a exigência.
gência.
N.° 117.094 - Societe de DeveN.° 119.276 - The Goodyear Tilopment des Procedes Isogrand Uso-.
dev) e Etablissements Linares Freres re 8s Rubber Company - Cumpra a
exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 117.140 - J. R. S. Cunali N.° 120.270 - Odilon Ramos PiCumpra a exigência.
nheiro - Cumpra a exigência.
N.0 117.180 - Indústrias Nunzio
N.° 120.597 - Ceribonum LimiBriguglio S. A. - Cumpra a exigên- ted - Cumpra a exigência.
cia.
N.° 124.479 - Maurilio de ManaN.° 117.361 - Peter Otto Helmut
zes - Cumpra a exigência.
Kocher - Cumpra a exigência.
N.° 137.816 - Raimundo Bem do
N.° 117.440 - Jamul Corporation Oliveira - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 109.749 - Padrão Industrial
N.° 117.444 - Acme Industrial Metalúrgica e Comercio Ltda. C,ompany - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N.° 117.971 - Strabag Bau A.G.
e Klocknerliumboldt-Deutz A. G.
NP 110.034 - Lolenghl Indústria
Cumpra a exigência.
Brasileira de Produtos Alimentício,
N.0 118.088 - Cano Hiena - Bertolli Galbani S. A. - Cumpra a
Cumpra a exigência.
exigência.
NP 114.767 - Guglielmo Gindi
N.° 132.729 -- Walter Gennari - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N.° 132.748- Placido Barani N.0 112.800 - Ciando Queriam'
Cumpra a exigência.
- Henri Aref Antoine Coronfly N.° 91.968 - Werner Lanbert Cumpra a exigência.
Pharmaceutioal Company - Cumpra
N.° 113.738 - Dr. Ruben de Mela exigência.
lo - Cumpra a exigência.
N.° 115.285 - 131,mco S. A. IsnN.° 110.003 - The Goodyear Tire
Fe Rubber Company - Cumpra a exi- portadora e Exportadora - Cumpra
a exigência.
gência. 1N.° 115.484 - Prospero Rebecchi
N.° 110.797 - ` Reginald Frank
e Walter Thome de Souza - CumGoodwin - Cumpra a exigência.
N.° 111.834 - Mead Johnson as pra a exigência.
Company - Cumpra a exigência.
Arquivamento de Processos
de Patentes
N.0 112.155 - Cari Zeiss - Cumpra e exigência.
N.° 95.553 - Atma Paulista S. A,
N.° 114.785 - Union C.arbide Cor. Indústria e C r mercio poratien --- Cumpra a exigência.
N.° 105.519 - Bentivoglio Marini
14.°

-
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EXPEDIENTE DO SERVIÇO Dia
N.° 410.044 - Prendes S.A. In.
RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO Z &latria • COAtéfei'o.
, N.° 410.595 - Podariam Produtos
EXPEDIÇÃO
Farmacêuticos Comércio • Indústria
Rio, 22 de maio de 1963
Limitada.
NotiTeaçío
N. 0 410.957' - Importação e Co.
São convidados os requerãtea abai- mércio Júpiter S.A.
N.° '411.121 - Raia 6 Cia.
xo mencionados a campai-acerem a *ante
Dia 22 de maio de 1963
Departamento afim de efetuara% o pa- N.° 411.651 - Farmacia Vascon•
Notificaçaio
gamento da taxa final 'doe seguintes cellos Limitada.
N. 0 412.240 - Rád io Pres:dente
processos:
Uma vez decorrido o prazo de raVencestau
Ltda.
N.°
191.942
Marca
S
De
Ercurso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 412.331 - Adalberto Teixeira
nesto Sigel.
o.° 4.048. de 29-12-61 e mais dez
N.° 234.714 - Marca Jornal Bra- Firnandes.
dias - para eventuais juntadas de
N.° 412.472 - Maria das Dôrea
sileiro
de Medicina - De Laboratório
recursos e do mesmo não se tendo
Pearce
Pestana.
de
Análiaes
Maleita
Bijos
Ltda.
valido ner.hum interessado, ficam noN. 0 412.663.- - Indústria e Cornér.
N.° 293.492 - Ninara Caldas tificados os requerentes abaixo menMarca de S.A. de. Vinhos e Bebidas cio Metalúrgica Miau Norte S.A.
cionados a comparecer it Ite DeparDia 22 de maio. de 1963
N.° 412.678 - Distilaria Silvana
"Caldas".
tamento e fim de efetuarem o pagaLimitada.
•
N.°
297.541
Marca
Rosana
mento da taxa final concernente a TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
0 N.° 412.68 - Distilaria Silvaria
expedição dos respectivos certificados
DE NOME DE TITULAR DE De Malharia Nossa Senhora da Con- Limitada.
ceição
S.A.
dentro do prazo de sessenta dias PROCESSOS
N.° 412.685 - Irene Silva Ci..
•N.° 341.438 - Marca Sparta na forma do parágrafo único do artimarga,
De
Cia.
Brasileira
de
Roupas.
go 134 do Código da Propriedade
Laborato;res de L'ISH - Transfe
N. 0 341.434 - Marca Sparta - De 'N.° 412.687 - Abdias Francisco
Industrial,
rência para o seu nome das marcas
da Silva.
Cia. Brasileira de Roupas.
Abutyl
número
162.463
,
Eunoital
MARCAS DEFERIDAS
N.° 412.838 - Forjasul Limitada.
número 117.332 - Earonal número
Exigéncias
N. 0 413.538 - Vulcan Artefatos de
•
N.° 350.741 - Stanzfabiik do 179.097 - Suiservil 'número 184.439 N.° 383.530 - Indústrias Químicas Borracha S.A.
N. 0 413.799 - Rozano Trajes Fe.
Brasil da tojos Krivanek Lajos - Imenictyl número 187.829 - Eu- Brow S.A. - Cumpra a exigência.
noctyl número 194.469 - Eusonyl
KrIvanek - el. 6.
mininos Ltda.
N.°
383.530
IndKstrias
Químicas
Imesonal
número
201.529
201.495
N.° 414.104 - Igreja Evangélica
EXIGENCIAS
- Gonadotropyl número 207.634 - Brow S.A. - Cumpra a exigência. Assembléia de Deus em Tijuca.
N.°
383.531
Indústrias
Químicas
Cruostyl número 222.776 - Magnebyl
N. 0 414.416 - Tecidos Barbosatex
N.° 394.584 - Hero Hidrelétrica número 213.987 - Sanicol número Brow S.A. - Cumpra a exigência. Limitada.
N.° 383.532 - Indústrias Quíraifits
- Indústria e Comércio S. A. - Pros- 245.918 - Gonacoryl número 257.398
N.° 415.069 - Audibras Auditoria
siga-se com os novos exemplares e
Isendryl número 271.079 - Lyo- Brow 8 .A. - Cumpra a exigência. Brasília
Ltda.
N.°
384.899
Joal
Cegar
de
Carsatisfaça exigência.
placentyl número 271.030 - AnoetraN. 0 415.295 - Z.I.S.A. Exportagueira Leite - Cumpra e exigência.
N.° 396.156 - Panificadora e se as transferências.
Arquivamento de p r oomsoa de marcas dora Interamerlcana Sociedade Anebni.
Pinaria Sanfilippo Ltda. - ProssiLea Laboratoires RouSeel - Trans- N. 0 374.775 - Dante-Marobi.
roa.
ga-se com os exemplarei • apresente
ferência para o seu nome daa marcas N.° 387.306 - Sime Engenharia N.° 415.303 - Lanzetti Indústria
procuração.
numero 176.997 - Pyofor- Limitada.
Comércio e Importação Ltda.
N.° 396.173 - Hosp. e Materni- Abecedyl
númine
número
215.022
Acipantyl
N.°
388.012
Lanifício
Real
LiN. 0 415.304 - Lanzetti Indústria
dade N. S. de Loundes 3. C. 222.835 - Percapyl número naitada.
Prossiga-se com os novos exemplares mero
Comércio e Importação Ltda.
222.836
Dipegyl
número
223.505
N.°,389.027 - Sociedade Industrial ffisad
N.°0
t .415.305
Tratomac Peças 1.4e apresente procuração.
Lyso Pyoforrnine número 234.517 - de Porfiamos Volorio Ltda.
N.° 396.204 - Panificadora Pa- B.
Totyl
número
235.361
Acavyl
N.° 393.254 - Cia. International N.° 415.310 - Impressora Grática
vaneili Ltda.
Satisfaça exigência. número 235.367 - EsZosyl número
de Finaiicianaentos Interfinance.
Condor Limitada.
N.° 396.688 - Martins & MachaDicorantyl
número
259.852
255.979 .N.° 415.314 - Armando Fonseca
do - Satisfaça exigência e prossigaN.°
306.451
Frutas
Legumes
LiAnotem-se as transferências.
Sperb.
se com os exemplares incluindo tam- lota Ltda.
Earl(' Roupas Sociedade Anônima N.° 415.316
bém as ciasses 6, 8, 11, 39.
Guido Geba.
N.o 396.473 - Beatos 6 Ruas.
Pede para ser anotada na marca GayN. 0 397.574 - Armado Vidal Pe- N. 0 415.319 - ~ido Eggers.
DIVERSOS
bed número 184.553 - Gaybed nú- droga.
N.° 415.320 - Albino Pandolfo 8
mero 184.354 as alterações de nome N.° 398.042 - Pedrex Limitada. Cia. Limitada.
N.° 358.454 - Corcovado Produ- - Anotem-se as alterações.
N. 0 399.101 - Importadora e Ex- N.° 415.321 - Sehraidt Klein
tos Alimentícios Ltda. - ProssigaCompanhia.
Richardsoa Merrell Inc - Transfe- portadora Geles Ltda.
se com Os novos exemplares.
N.° 415.322 - Artafatos de Couro
N.° 394.624 - Us Med do Brasil rência para o leu nome da marca Ba- N.° 399.802 - Hotel Federal Pau- Farinon
Ltda.
cánycin número 185.731 - Anote-se lista Limitada.
S. A. Indústrias Farmacêuticas
N.°
415.323
- Oswaldo Jaeob
N.
0
402.052
International
de
a
transferência.
(Prossiga-se com os novos exemplaLareher.
Máquinas
e
Abrasivos
S. A.
res).
Richardson Merrell Inc - TransfeN. 0 404.215 - Formac S.A. For- N.° 415.326 - Elcy Soares Dias.
N.° 394.693 -:-. Produtos Químicos rência para o seu nome da marca PreN. 0 415.328 - Acetino Falia.
Lubrizol do Brasil Ltda. _ prossiga- calem número 193.337 - Anote-se a necedora de Máquinas.
'N. 0 415.330 - Hilda Bronzatti.
N.°
405.635
Edição'
Autores
m, na classe 1.
transferência.
N.° 415.331 - Tid-Bit Guacha LiReunidos Limitada.
N.° 394.698 - Legião da Boa
mitada.
Orlando & Companhia - Pede para
N.° 406.078 - Nicola Schuery.
Vontade - Proasiga-s• com oe novos
•N.° 415.333 - William Marques
exemplares, incluindo também a chis- ser anotada nas marcas Orlandaina nú- N.° 406.191 - Cervejaria Coluna Lisboa.
mero 187.003 - Orlando número bia S. Anônima.
se 8.
N.° 406.194 - Cervejaria Colam- N.° 415.335 - Domingos Antônio
N.° 394.699 - Legião da Bora 199.449 - Orlando número 200.693
Ligouri.
Vontade - Prossiga-sa com 011 novos - Orlando número 229.403 - Orlando bia S. Anónima.
N.° 415.337 - A. Drebes Mechanúmero
229.401
Orlando
número
N.°
406.477
Aduvena
Comércio
exemplares.
N. 0 415.338 - Ruy Costa Gome,.
N.° 395.217 - Alimentos Selecio- 236.285 - Orlando número 243.359 Importação Limitada.
nados Amaral S. A. -- Prossiga-se - Orlando número 245.793 - Orlan- N. 0 406.625 - Confecções Bian N.° 415.339 - Ind.
de Calçado*
do amuro 250.678 - Pábri&I de 15.- Limitada.
com os exemplares.
N.° 406.694 - Irmãos ()main. Caçapava Ltda.
N.° 395.250 - TV Triângulo balas Orlando número 259.335 (atufo)
N.° 415.340 - Lola* de Conferia
Aparelhos Domésticos Ltda. - Pros- as alterações de nome - Anotem-se N.° 406.695 - Irmãos Guelfi.
ções
Esquina da Economia Ltda.
alterações.
as
siga-se com os novo serernplares.
N.° 406.731 - Manoel Ramo* PinN.° 415.342 - Consórcio Juris Sul
N.° 395.301. - Cia. TelefOnica
Orlando & Companhia - Pede para to Feliz.
Limitada.
do Litoral Paulista - Prossiga-se ser anotada na marca Gasosa Orlando N.° 406.987 -- Zartaoss LaboraokN.° 415.353 - Trierwailar Sela,
com os novos exemplou..
número 267.962 a alteração de nome rios Farmacêuticos 3`.A.
N.° 395.303 - Israel Tabacnik
- Anote-se a ~ação.
N.° 406.989 - Zambon Laborató- neider & Cia. Limitada.
Filho - Prossiga-se com os novos
N.° 415.407 --- Helio Aredio
American Home Produats' ‘ Corp - rios Farmacêuticos S.A.
exemplares.
N.° 407.009 - Chavantes S.A. driguee da Silva
o seu nome da
Transferência
para
N.° 415.454 - João Alberto Cana.
N.° 395.418 - Import. • Expor- marca Ganadol Mauro 197.216 - Comércio e Participações.
varro Notam() d a Silva.
tadora Jalves Ltda. - Prossiga-se Anote-se
N.°
407.114
Valinter
Trassapora transferésiela:
N.° 415.509 - Elza Gado d. Som.
com oe novos exemplares.
5 Limitada.
na Leão.
Dou Tex Sociedade Anônima IndúsN.° 393.803 - Israel Roaemberg
N.° 407.974 - Eatrovapo - Ser- N.° 415.582 -- Irmãos Bruderee
-- Prossiga-se com os exemplares. tria Textll Pede para ser anotada
S. Anônima.
N.° 396.454 - José Krakovios - na marca Dou Ter número 211.34.5 v;çoa Marítimos S.A
Prossiga-s• coai os novos exempla- a alteração de nome - Anote -se a al- N.° 408,256 - Pontos S.A. In- N.° 415.532 - Alberto Arlete de
dústria de Móveis Artisticse.
Matos.
teração de nome.
/0N
N.° 107.848 - Thomas J. V. Margyn N.° 127.562 - Abel Patriani - Arquivem-se 'o* processos.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS

N.° 396.476 - Ititonal Motors
Ltda. - Prossiga-se com os novos
exemplares incluindo • chim: 7.
N.° 396.477 - Regina Cia. Brasileira de Empreendimentos - Prossiga-se com os novos exemplares.
N.° 396.490 - Cobrasp Soc.
Brasileira Organizadora de Serviços
Públicos Ltda. -- Prossiga-se com
os exemplares.
N.° 396.615 - Norberto Ricco S.
A. Comércio • Imp. - Prossiga-se
com os novos exemplares.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
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X.° 415.554 - Francisca Renault
de Castro.
-N.° 415.363 - Alexandrino da Silvia Polck.
N. 0 415.564 - Companhia Cané
N.° 415.565 - Venhas S.A. Coastrucôes e Engenha ria S.A.
N.° 415.578 - Antônio Soares Forreira.
Perfumaria Perl
N.° 415.582 Lim tada.
N. 415.588 - Bráulio Casar Jordão Machado.
N.°- 415.596 - Transportadora
i'Sfinson" Ltda.
- N. o 415.646 - Eloy Schwartz.
N.° 415.654 - Protoferro Engenharia Limitada.
N.° 415.668 - Peixoto Comércio
• indústria Limita de.
N.° 415.669 - Manuel Simão de
Freitas.
N.° 415.673 - Anair de Souza
Oliveira.
Jorge Francisco
N.° 415.674
Bruggman.
Jorge Francisco
N.° 415.675 Bruggman.
Afirma Manoel
- N.° 415.676 'Nunes 51 Irmão.
Norberto BerkenN.° 415.681 brock.
N.° 415.683 - Irmãos Pereira.
• N.° 415.685 - Adelino Nicolaa
Sim.
N. o 415.687 - Auto Importadora
Goiás Limita da.
N.° 415.688 - Elpidio Dias de
•
•
N.° 415.700 - Yolanda de Cailho Mesquita.
N.° 415.703 - Newton Côrtes
eira Lima.
N.° 415.706 - Blasele Indústria
Brasileira Eletrônica Ltda.
N.° 415.714 - Natal Transporte
A éreos
a.
N. o 415.717 - Engenharia e Representações "Tekhne" Ltda.
N.° 415.719 - Café e Bar Rio
Maracane Ltda.
N.° 415.735 - Elies Mariano da
Silveira Lobo.
N.° 415,743 - Escritório Jurídica
• de Administração "Eja".
N.° I 15.768 - Construtora Gomes
Ferreiro Limitada.
Corretores Unidos.
N.° 415.770
N. 0 415.775 - Lavanderia Brasília Limitada.
N.° 415.859 - Consórcio Imobiliário Brasília Ltda.
N. o 415.882 - Derwing Linsfed.
N. o 415.896 - S.A. Rádio Tupi
N.° 415.901 - Basi Ltda. Indústria e Comércio.
N.° 415.915 - Antônio Araujo Go.
mes.
N.° 415.928 - Cezalpino A. Aze• rodo.
N.° 415.932 - Indústria de Dentes
Jacaré Ltda.
• N. o 415.937 - Dilermano de Castro.
N.° 415.950 - Mc Inter Companhia Internacional de Máquinas "!radusN.° 415.995 - Confecções Miaraisi
Limitada.
N.° 416.053 - Olinda Bastos. N. 0 416.063 - Kurt E. C. Haftmann.
nouto
N.° 416.064 Sobrinho.
N.° 416.065 - Satoru Kumagai
N. 0 416.066 - Balestiere si Cia.
Limitada,
N.° 414.9417 - Irmão' Pabriae
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N.o 416.068 - Somaco Sociedade I N.° 416.857 - Metalúrgica FransN.° 33.314 - Fábrica de Sade Máquinas • Caminhões Norte do vil* Limitada .
bões
e Sabonetes Espuma de Ouro
Paraná Ltda.
N.° 416.858 - MUtalúrgica FransLtda.
N.° 416.069 - Vitória Pagani
vile Limitada.
N.° 433.315 - Fábrica de SaCia. Limitada.
N.° 416.901 - Conap Cie. Naciobôes
e Sabonetes E.opurna dé OuTO
N.° 416.070 - Bdlestiere S. Pela- nal de Participações .
cani.
N.° 416.925 - Agencia Marítima Ltda
TidaN.°
433.321 - Emesa Engenha.
N.° 416.076 - Heinz Mertens,
Mercurius
Limitada.
c ); S . A
N.° 416.119 - Acofema Importa
N.° 416.955 - Lelia Portugal 8a ria Materiais Equipamen
Streffezzi
Coserk433.327
0
N.
ção Indústria e Comércio Ltda.
Peixoto Limitada.
& Cia. Ltda.
N.° 416.155 - Ziggiatti Oliveira
N.° 416.973 - Imobiliária Raul zaN.°
433.328 - Santa Cândida
8s Gnatos Ltda.
Rebouças S. Anônima.
Serviços
e Automóveis S.A.
N.° 416.160 - Empresa de CineN.° 416.981 - Antônio Carlos de
N. 0 433.819 - Delmec S.A Orma a Cairo Ltda.
Santa Cecília.
e Serviços.
N.° 416.983 - Indústria e Comér- ganização
N. 0 416.177 - Anselmo Dei Ciello.
obiliária
Sus3.823 - Im
or,14,d3,
pir
N
n.
cio
de
BOIsas
Valei-lo
8s
Santos
LimiN.° 416.233 - "Azecar" Indústria
toda.
e Comércio Ltda.
N.0 433.889 - Silvio Bastos VIIN.° 416.984 - Indústria e Come-.
S.A.
N.° 416.244 •- Planobra
laça.
cio de BOIsas Valerio 6 Santos LimiPlanificação e Obr as.
N.° 433.932 - Demeri Ind. Es•
N.° 416.257 - Estilnovo Moveis tada.
pecializada
de Confecçõen Ltda.
N.° 416.988 - Antônio Milton Bee Decorações Ltda.
N.° 433.936 - Marcio Costa e
hera.
N.° 416.262 - Pedro Furlan.
N.° 416.989 - Antônio Milton Be. Silva.
AdminIstradorri
N.° 416.265
hera.
N. 0 433.937 - Mareio Cmta e
Bóio •S. A .
N.° 416.991 - Fábrica de Espelhos Silva.
N. 0 416.269 - Biofarma Societe
N 433.966 - Antônio Carlos
Spelbras Limitada
Anonyme.
N.° 416.992 - Fábr:ca de Espelhos Gonçalves Canton.
N.° 416.291 - Organização Cota
N.° 433.973 - Soc ›bras Soa ..
Spelbras Limitada.
Limitada.
Comercial
Braáileira Ltda
Fábrica
de
Espelhos
N.°
416.993
N.° 416.293 - Papa Trigueiro.
N. o 433 978 - Chifre Decoras.
N.° 416.300 - Imobiliária Beira Spelbras Limitada
N.° 416.994 - Antônio Eufrásio ções Ltda.
Alta Limitada.
N. o 433.982 - Reynalcia GlaniN.° 416.321 - Harvey Química de Toledo.
zella.
N, 433.983
N.° 417.002 - Wolter Seyssel.
Parnsaceutica Ltda
- Incobrapaen Ind.
N.° 417.010 - Castanho 6 Filhos
N.° 416.330 - Edit'Sra Apoge LiS.A. Comércio e Indústria.
e Com de Peças Miúdas Ltda.
mitada.
N.° 417.016 - Representações Grã- N.° 434.002 - Fernando Yoshia
N.° 416.344 - Madeireobraz S.A.
moto.
ficas
Indústria e Comércio.
N.° 417.021 - Distribuidora Ele- N.° 434.004 - Fernando YoshiN.° 416.346 - Madeirobraz S.A.
tro Lar Ltda.
Indústria e C;mércio.
N.° 417.051 - Eito Escritório Téc- InoNt.% 43.057 - Auto Mecânica
N.° 416.361 - Imobiliária Farhi
Braços Ltda.
nico de Topografia.
L i miram.
m a.
N. o 434.067 - Indústriaa ProN.° 417.073 - Metalúrgica Cipec
N.° 416.364 - União dos Portuágresso Ltda
Latina Ltda.
rios do Brasil.
N.: 434.064 .- Indústrias ProN.° 417.086 - Editôra de Revista
N.° 416.368 - Armazéns Gerais
gresso Ltda.
Limitada.
Brasília S.A.
Companhia MerN.° 417.088
N.° 416.369 - Walter Cabral FalN.° 434.0 1 4 - Irmão F.rnan.
cantil 'e Industrial Aropua.
kenbach.
43 . 08 s
& Cia.
N .0
des
N.° 417.095 - Ayrton Ennanoel
- Gilberto Alves de
N.° 416.485 - Jean Manzon.
N.° 416.493 - Prefeitura Munici- Leal Chaves.
Oliveira.
N.° 417.123 - Ternovi Depósipal de Duque de Caxias.
N. 434.091 - Hélio Fava.
N.° 416.498 - João Marques de to de Materiais Ltda.
N. 0 434.092 - Campolatia InN.° 417.124 - Serraria e Car- dústria e ExpodNção Ltda.
Sampaio.
N.° 416.499 - João Marques de pintaria TIchoense Ltda
N.° 431.093 - Comercial e ImN. 0417.158 - Credmann & Cia. portadora Asant Ltda.
Sampaio.
N. 0 434.108 - Aege,sa Cantéicia
N.° 416.500 - 416.501 - João Ltda.
N. o 417.162 - Marcos Clorrezen e Repre , entacoeb
•
Marques de Sampaio.
N.° 416.551 - S .E .N . A Socie- Ltda.
N. o 434 109 - Distriauidara de
N.° 417.163 - Peralta Indús- Produtos Farmacêuticos Alcafra
dade EditOra Nova América Ltda.
N.° 416.552 - Eletrolitica Brasilei- tria e Comércio Ltda.
ltdp.
N. o 417.166
Ecil Editora de
N.° 434.287 - Fernanda Pina
ra Limitada.
da S.Jva e O: Moacyr itJoeN.° 416.553 - Eletrolitica Brasilei- Catálagos Industriais Ltda.
N. o 417.167 - Ecil Editôra de gra Vargas
ra Limitada.
N.° 416.569 - Condomínio do Edi- Catálogos Industriais Ltda.
N. o 434.299 - Comércio e In.
N.° 417.169 - Orisvaldo José dústria Alemite Ltda.
fício Maldonado.
Comercial e ImN. 434.338
N.° 416.570 - Condomínio do Edi- Ferreira.
N. 417.310 - Maria Bavl Nona. portadora Do Mas Ltda.
fício Berbacena.
N. o 417.311 - Nelson Pereira N.° 434.335
Lery Chry.
N.° 416.571 - Condomínio do Edide Souza.
No 434.359 - Companhia Interfício Tacuarembó.
N.° 416.592 - Padaria Ouro Preto N. o 420.307 -- Editec Editôra nacional de investimentos. e A&
Técnica Ltda.
ministração.
Limitada.
N. o 416.602 - Cooperativa Carioca N. o 420.424 - Santos & Per:- N. o 434.393 - Emprésa
mira.
de Crédito Mútuo Ltda.
Teatral Arou
Ltda.
/4. 0 420.752 - A Comunidade
N. o 44391 - Redespa n hos e
N.° 416.603 - Niquelação e CroReligiosa o Man.
Representações Cruzeiro Ltda.
meação Brasileira Ltda.
N. • 424.721 - Viação Minuano N.
N.° 416.631 - • Remos Paes iit Cia.
o 434.401 - Laborat rios lã.
Ltda.
Limitada.
S.A.
N.o 483.247 - Irce Importação petti
N.° 416.636 - Sociedade Industrial
N. o 434.409 - Alpha Admints.
Representação Comércio e Enge- tração
Comercial e Arícola "Jonel" Ltda.
de Be •ft• Ltda.
N.° 416.699 - Mendes as Reis Li- nharia Ltda.
N. 454.410
Alpha Admints•
N.
o
433.238
Iroe
Importação
mitada.
tração
de
Bens
Ltda.
N.° 416.712 - Api-Artefatos Plás- Representação "Comércio e EngeN. o 434.411 - Alpha Adminisnharia Ltda.
ticos Industriais S.A..
de Bem Ltda.
N. o 433.250 - M. Mayeroff & tração
N. o 434.412 - Alpha Achninis.
N. o 416.751 - Nesvton Amaranto. Cia. Ltda.
tração de Be •'1, ttad.
N.° 416.769 -- Indústria e ComérN.° 433.301 - Confecções Bor- N .0 434.414 - Calçados Dora
cio Itobi Ltda.
danne Ltda.
N.° 416.771 - Comercial e IndusN. o . 433.302 - Richard Kos- José Ltda.
trial Fluminense Lt.„ke.
chel.
N. o 434.415 - Pantfica.dora &
N.° 416.835 - Na; S.A. OrganiN. o 433.312 - Panificadora Pieferida Ltda.
zação de Assistência Contábil e Jurí- Confeitaria Flor das Monções Li-e N. o 434.419 -,. António da F‘Ilin
dica.
mitada.
*Ca.
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DE-PO-S1TADAS
Irobltnagite lefta de asótdo colo o sal, 1D0 do Mata da Peccatedade Indwartat. Da data da politioatf.o oetaaçebrã a
series a prato de ditea pua o datara:unto do pedldo. Dezenas êxte praia ~ente apresentar suas epodetées ao Departereeats
• Mehetaisni ela rçayeledado TsIdodãrlal atitzsles alto se pagaras preMicados seu a e:& a re ghire realtectia
•••••n•

Termo n.9 580.314, de 27-2-63
Associação Comercial de Minas
Minas Gerais

k

(Clutie_Cornercial
Be10-Horivirit0
Classe 3a
Título
Termo n.° 580.451, de 27-2.63
Fábrica de .Doces Três Estrelas Ltda.
Sãu Paulo

TRES ESTRELAS
Ind. Brasileira
Classe 41
Substâncias alknenticias panificadas, biscoitos, bolachas, bolos, roscas, especial*
mente doces e balas
Iffiea

Termo n.° 580.455, de 27-2-63
Metalúrgica Dabliuve Ltda.
São Paulo

?J. V
)Ind. Brasileira ' 4 Classe 11
Ferragens e ferramentas de titias as
espécies ,especiaarnente porcas e parafusos
Termo n.9 580.456, de 27-2-63 Bar e Café Leal Ltda.
Sào Paulo

Ind. Brasileira,
Classe 42
Aguardente, anis, aperitivos, bagaceiro,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; fernet; genebra geacalairra;
gin, ginger; kirsch, kummea licores;
maarsquinhos; nectar; piperinitn, ponches; rum; suco de frutas zons álcool;
vinhos, vodka e whisay
Termo n.° 580.457, de 27-2-63
Gravadora e Editora Uirapuru Ltda.
•

Sf-13 1),1Uit)

'JIRI4PURU
Ind. Brasileira
Classe 8
Aparelhos elatricos, aparelhos elétricos
de iluminação, válvulas em geral, lentes, películas reveladas, petrechos para
cinematografia e fotografia, especial'
mente discos gravados
1•1•.

Termo a.9 580.458, de 27-2-63
Athayde Barata Dias 8 Cia. Ltda.
São Paulo

SALTO BELO
Ind. Brasileira

,

Classe 41
Café em grão,- torrado e moldo

Têrtrio n.9580.459, de 27-2-63
Mercearia Flõr de Sant'Ana Ltda. São Paulo

MIEM= •

nn•n•

Termo a.° 580.575, de 27..2-63
Cosméticos Condal Ltda.
Guanabara

Ia, areia, azulejos. batentes. balaustres,
blocos de cimento, blocos
pavi.
li raentação, calhas, cimenta, para
cai, cré.
I chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
FLOR DE SANT'ANA.
d'água, caixas de descarga, para lixo,
Ind. Brasileira
filies
edificações prernoldadas, estuane. mul.
são de base asfáltico, estacas, esquaClasse 41
Classe 48
drias, forros, frisos, gesso, aradas. jaAmidos, alimentação de aves 'e animais,
Geléia-creme para alisar cabelos
nelas, estruturas metálicas para constru.
açúcar, azeite, banhas, chouriços, café,
ções, lamelas de metal, ladrilhos, Iam.
Termo n.9 580.576, de 27-2-63
chá, cereais, fáculas, frios, flocos, linbris, luvas de junção, !ages, lageoms,
Filmestevê Distribuidora Ltda.
guiça, leite, lingua, massa de tomate,
material isolante contra frio e- ca na
São Paulo
presuntos paios, pimentas, queijos, ftmanilhas: massas para revestanentor de
queijões, salsichas, sal, salames e
paredes, madeiras para cous--uções, movinagre
f
saicos, produtos de base asfáltico, produtoi para totrnar iom...rmeabilizantes
IÃO PAULO -CAPITAL
Termos as. 580.460 à 580.462, de
a sargamassas de ciiner., e cal ladrau27-2-1963
Classe 33
lica, pcdregulho, pradutos be ominosos
Werner Rudolf Siebert,
Insígnia
!mrie-meabilizantea "till'itiN ou sob ouSão Paulo
tras formas para revest;mentos e outros
Termos as. 580.577 e 580.578, de
usos nas construções, pera-anas, placas
BAFLEX — —
27-2-63
Ind. Brasileirapara pavimentação, peças -ornamentais
rilaiastevê Distribuidora Ltda.
de cimento ou gesso para tetos e pare..
clão Paulo
des: papel para forrar casas massas
Classe- 28
anti-ruidos para uso nas canstruções,
Artefatos de origem animal, vegetal,
parqueies, portas, portões, pisos. aomineral e lástico ara serem aplicados
'eiras para portas, abalos, tui-. os de conINDUSTRIA BRAIL alar
em grades, janelas, persianas, portas.
:reto. telhas, tacos, tubos de ventilação,
Portões, venezianas e vitrais •
Classe 8
tanques de cimento, vigas, vigamentos.
Classe 5
Para distinguir: Filmes - cinematográfivitrt5s. venezianas
Aço em bruto, aço preparado. no cos revelados, aparelhos cinematográfi,
Classe 28
doce, aço para tipos, aço para moias, cos, aparelhos fotográficos, rádios, tele- Argolas, açucareiros, bandejas. bacias
aço instrumental e rápido, especialmenvisores e suas partes
cabos para ferramentas e utensilios, caixas para acondicionamento de alimentos,
te trabalhados, bronze, bronze de nsnClasse 32
ganes, bronze em pó, em pio. vhumbo Para distinguir: Almanaques, agendas, chapas, cera para remendões, cesta para
era bruto ou parcialmente preparados, anuários, albuns impressos boletins, ca- pão de matéria plástica, colas para eia.
cimento metálico, cobalto em bruto ou tálogos, edições impressas, folhetos, Jor- cadernador. copos de- matéria plástica.
parcialmente trabalhado, couraças, esta- nais, livro impressos, publicaçõas im- coadores, caixas de material plástico
nho em bruto ou parcialmente traba- pressas, revistas, órgãos 4e publicidades. para baterias, cestinhas, cruzetas; des.
uhado, ferro, ferro maleável, lâminas de programas radiofônicos e cinamatográ- cansos para pratos; estojos, enfeites de
material plástico para automóveis, escoametal. latão em Rilhas lImalhas, magnédores de pratos, estojos para óculos;
Termos as. 580.579 a 580.581, de
sio, metais estampados, níquel, ouro,
27-2..63
facas, filtros de esponja, fita isolante,
papel de estanho. platina, poeira de
Cométcio _e Indústria de Ar- filmes virgens, fôrmas para doces. Eu.taco, prata, soldas, tungstênio, zinco Aplifix
ais, garfos, goma de almácega, goma
gamassa e Revestimento Ltda.
corrugado e zinco em Rilhas
para chapeleiros, gdarnições de celu.
São Paulo
•
Classe 16
loide para arreios, guarnições de ina.
Matertas para construções e decorações,
terial plástico para automóveis; jarros;
I 3 O.? I X
estruturas metálicas para construções,
matnegueiras;
palitos de pena, pelIculas
Braztil eira
(virgem) de celuloide, 9enachos para
grades, janelas, persianas, portas , porClasse 15
arreios, porta-palitos de material pias
tões, venezianas e vitrôs
Para distinguir: Artefatos de caramica. tico, prendedores de roupas, puxadores
melam
faiança.
louça
vidrada
ara
uso
Termo na 580.-573, de 274-63
para móveis, pires, pratos, pás, puL,
caseiro, aparelhos de chi., de café, de seiras para relógios; rebites, resinas, relaleuse Casado de Lima Antunes
jantar, serviços de refrescos e de bebi sinas de asbestos, de pinho, recipientes,
Guanabara
das ,a saber; abajures de lampião, açu- rodinhas, rolos de imprensa (massa
careiros, apanha-moscas; bacias de la- para fabricá-los), saleiros, solas d
trina, bandejas, banheiras, biscoiteiras, corda e cortiça, suportes, suportes' para
FILMBRAS • Filmes Brasileiros bidês. bilhas, botelas, botijas, bules; ca- venezianas, tipos 'para impressão rirá.feteiras, canecas, castiçais, chavenas, fica -de matéria plástica, tijelas, tubos,
Revista
centros de mesa, compoteiras, cubos;
vasos, vasilhames. x1caras
descansos de porcelana; escarradeiras,
•
Termos as. 580.582 a 580.584, de
espremedores; filtros, funis, garrakts,
Classe 32
27-2-63
globos, jardineiras, jarros, jarrões; lava.
Companhia Comercial e Industrial
Jornais e revistas
dedos, lavatórios, leiteiras; maçanetas
"Katara"
de porcelana, mantegueiras, molheiras.
Têrcno n.Q 530.571, de 27-2-63
São Paulo
moringas;
paliteiros,
pedestais.
pias,
piMeuse Casado de Lima Antunes
res polvilhadores, porta-facas, potes,
Guanabara
Z t Z Ci
puxadores; receptáculos; saleiros, serviIndia t ris Breai 1 etre:
ços de chã; taças ara café, travessas,
Meuse Casado de Lima Antunasj terrinas; urinóis; -vasilhas, vasos, vassos
Classe 1
sanitários; xicaras
EDITOR
Para distinguir: Como marca gen.tricat
Classe 16
Paia distinguir: Materiais para cons- Substâncias e preparações quiMicas usam
truções e decorações: Argamassas, argi.. das nas indústrias, na fotografia e nas
Nome comercial
I

fil

tevê

ilmeste vê

z rx tines tteev-

Indústria

18E6 2.11-ta-teiri

DIÁRIO

•

análises químicas.. Substâncias e pre
parações químicas anti-corrosivas e
anti-oxidantes
Clasae 2
Substâncias e preparações quinarás
asadas na agricultura. á saber: adubos,
para tins agricolas, bactericidas. 'ceras
Conto adubo para o -solo. detumadores,
para enxertos cianamide de :ideio
adubos artificiais para o solo, álcalis
desinfetalues usados na agricultura e
na horticultura est oaas bicas para
adubos. essanclas para exterminar animais è plantas daninhas, extratos de
guassia para fins horticolas, tertilizantea para o solo formicida, guano, msetitugos 'massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos. nreparaaões pa..a
preservar 'o solo. preparações para destruir imanes. nervas e plantas lanl•
ilhas, sais para fins agricolas sais para
fins horticelas substancias quimicas
paria destrim insetos. nervas e plan-as
daninhas venenos -mura e vermina.
venenos para insetos e visgas
:atra taaartas
Classe a6
Amido, alvejantes, anil, água de lavadeira, água sarritasia, cesa para asáoalhos, detergentes, esponjas de aço. fósforos. lixtvoa, lixas, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras,
' vidros, matais e objetos, panos para
polir e para 'limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na limpeza da metais ,e objetos, sabões em
geral, sabões em pá, eni flocos, saponágeral, sabões eni pó, em flocos, saponaa ecos, velas e velas a base de
estearina

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blusões, boinas, botas, babadouros, casatos, coletes, capas, chales, cachecois,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
misetas. camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ças de íenhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros. casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros. jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantôs, meias, tnaillots, mantas. .nan.
driào, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas. puloveres. ponches, pelerinaa
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, soutiens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n. 9 580.589, de 27-2-63
Brenda's Representações Internacionais
Ltda.
São Paulo

BRV,NDA

I 3

Classe- 42
Aguardente, aniz, aperitivos, ua„..adra,
batidas. brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; aernet; genebra gengibirra:
gin, gingar; kirsch, kummel; licores;
naarsquinhos; nectar; piperimitia onches; rum; suco •de frutas cora álcool;
vinhos, voeira e svhisky
Téarno n.9 580.590, de 27-2-63
Brenda's Representações Interaacionais
Ltda.
São Paulo

Têrmo n. 9 580.585, de 27-2-63
Casa ria Pneus São José Ltda.
Pneus

'1445,0?

4A0 303 .5
1.

Classe 39

-

nonos ns. 580.586 a 550.588, de
27-2-63
Walter Luiz Evangelista
São Paulo

k
•
'5,
g.).0

'

1?;

Maio de 1963

OFICIAL (Seç'áo III)

Nome comercial
_
Tértno n.° 580.591, de 27-2-63
Editora Caudex Ltda.
•
.
São Paulo

C ÁII DRX
2, -0
Classe 32
Almanaques, anüncios, boletins.-boletins
impressos, crônicas, jornais, revistas
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão

Classe 13
Termo
580.592, de 27-2-1963
.19ara distinguir: Joalheria e artigos <h. Rodrigo Otavio Lauria Editaira Ltda.
São Paulo
metais preciosos, semi-preciosos e suas
Imitações, usados como adornos, pedras
preciosas trabalhadas e suas kniatções.
Brincos, pulseiras, broches. anéis abotoaduras. alfinetes de gravatas. fivelas
5
braceletes, medalhas berloques. correnClasse 35
(..
Couros e peles prearadas ou não, ca
murças, cromos, vaquetas. pelicas e ar.
!aflitos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras,
caixas.
CLUBE NACIONAL III1 LIVRO
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagem de
couro. estojos. guarnições de couro
Classe 32
para automóveis, guareiçõesa para poret-blocos. malas, maletas, porta-notas. Almanaques, anüncios, boletins aiam-enz
porta chaves, porta-niquela, pastas, et- impressos, crônicas, jornais, revistas,
deas selins, sacos para viagem, saco- peças cinematográficas,. peças teatrais
Las, saltos, solas e solados, tirantes para
pro g ramas radiofónicos e programas
~hm
de telecasao

Termo n. 9 580.593, de 27-2-1963
Nelson Fogaça e Nelson Sanches
São Paula

as argamassas de cimento e cai hidráu-.
lica, tubos para conzreto, argila, areia,
pedregulho. gesso, estugnea chapas isolantes, placas .para pavimentação, ' telhas, estacas. cal. telas de metal perto
"^"TTNTo LANCASTáR
construções, postes de crncreto. cimento, peças ornamentais de cimento uu
gesso para tetos e paredes, lamelas de
Classe 32
metal, madeiras para construções, soleiUm conjunto musical
ras para portas, vigamentos e caibros,
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas,
Tèrmo n.° 580.594, de 27-2-1963
janelas, batentes, colunas. balaustres,
Salvador Lauria
Ladrilhos, , azulejos, mosaicos, manilhas,
São Paulo
barros, lambris, frisos. portas. -portões,
grades,. esquadrias, calhas, tubos de
CAP-ECONCNICO •
ventilação, luvas de junção, chapas
FtuscERO
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas. grades ou telas de arame
Classe 32
para Narros ou armações para
Almanaques. anüncios, boletins, boletins
construções
Impressos, crônicas, jornais, revistas
peças cinematográficas, peças teatrais,
Tèrmo n. • 580.598, de 27-2-1963
programas radiofônicos e programas
Gaipas,/
Galpões Industriais
de televisão
Paulista S.A.
São Paulo
aa.aTérmo ra° 580.595, de 27-2-1963
Construtura Tecnibrás Ltda .
ulLp£34,
São Paulo
1.9 (1 e trio iszeall fai rei
fr Im C N I i3 R •1 5
Classe 16.
Classe 16
Para distinguir: Materiais ara constru- Para distinaair: Materiais ara construções e decorações: Argamassas, argila, ções e decorações: Argamassas, argila,
afeia, azulejos, batentes balaustres, blo- areia, azulejos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta- cos de cimento, blocos para pavimentação calhas, cimento, cal, are, chapas ção calhas, cimento. cal, cre, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas, Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas d'água. chapas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga para lixos, À:fica- caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de ções premoldadas, estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias, for- base asfaltico, estacas, esquadrias, torros, frisos, gésso. grades, janelas, estru- ros, frisos, gésso, grades, janelas, estruturas metálicas para construções, lame- turas metálicas para construções, lamelas, de metal, ladrilhos, lambris, luvas las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material iso- de junção, lages, lapeotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, mas- lantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, ma- sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pro- deiras para construções mosaicos, produtos de base asfaltico, produtos para dutos de base asfaltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas- tornar impermeabilizantes as argamassas d caimento e cal, hidraulica, pedre- sas d caimento e cal. hidraulica, pedregulho, produtos betuaninosos, Imertnea- gulho, produtos betuminosos, imerineabilizantes, líquidos ou sob 'outras formas biTizantes, liquidos ou sob outras fornias
para revestimentos e outros usos nas para revestimentos e outros usos nas,
construções, persianas, placas para pa- construções, persianas. placas para pavimentação, peças ornamentas de cimen- vimentação. peças ornamentas de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel to ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos para forrar casas, massas antl-ruldos
para uso nas construções, parqu'etes. para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para por- portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijotos, tubos de concreto, telhas, ta- tas, tijolos, tubos de concreto. - telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de ci- cos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitrôs
mento, vigas, vigamentos vitrôs
•

•

Tèrmo n.' 580.596, de 27-2-1963
Recordati Laboratório Farmacológico
S.p.A.
Itália

ta c/15111.a . Irasil
P.odutos farniacêutiaos
Têrmo n. 9 580.597, de 27-2-1963
"Incoplan" Indústria e Comércio de
Materiais para Construções Plaa-tto
Paulista Ltda.
São Paulo

INCOPLAN
IndástriA Brasiled.rA
,...tasse 16
Para distinguir: - Os seguintes materiais para construções e decorações:
Produtos de haSe 013tã i tit0, as geri&
Isoianta contra trio e catais, tijolos.
aroautos para tornar impermeabilizaates

aTèrmo n.° 580.599, de 27-2-1963
-.onstrutora Caprari Ltda. .
São Paulo

vaPRIIPI
Inclá g t ri a Brasileiro '
Classe 16
Produtos usados na sconstruções em geral: — Tubos, ladrilhos, tijolos de qualquer formato, refratários ou não, peças
pré-moldadas de qualquer formato fabricados com cimento ou outros aglomerados, fabricados para fins de construções, massa srératárias, isolantes,
telhas, lages, lastras. mosaicos, pastilhas, ladrilhos, azulejos, tacos, areia.
cimento, cal, argila, pedregulho, chapas,
isolantes, estuque, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou
gesso, manilhas, chapas para coberturas, caixas dágua de cimento, curvas de
cimento, pedestais para construções,
placas, certunicas para forros e telas
cerâmicas
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Terino a.° 580.600, de 27-2-1963
Fábrica de Botões "Record" Ltda.
São Paulo

Tareio a.° 580.606, de 27-2-1963
1, S Publicidade Ltda,
São Paulo

RICCORD
Inclist1i4 Braal/aire
Classe 12

Botões
Termo n.° 580,601, de 27-2-1963
Construtora Tecnibrás Ltda.
São Paulo

Tèrmo n.9 580.61/; de 27-243
Marcilio Flanam
São Paulo

Maio de 1963 1859
Térmo na 580.617, de 27-2,63
Société Pour La Pabrication Dei Proa
jecteurs Eletriquee Marchai
França

PUBLICIDADE LTDA.'

STARLUX

Nome Comercial

Classe 8
Projetores anti-nevoeiro

Têm° n.° 580.607, de 27-2-1963
Sociedade Anónima Martina/ Industrial e Salineira "SANES" .
Safa Paulo

CON3TRUTORA TECNIBRLI

(Seção III)

PRORRO6AÇA0

Nome Civil

Termo naq 580.602, de 27-2-1963
Sociedade Anônima Martinelli Industrial e Salinelra "SAMIS"
São Paulo

o

Termo n.9 580.618, de 28-2-63
Indústria e Comércio de Café Rodriguea
Ltda.
Uasse 32
São Paulo
Almaaaques, anúncios, boletins boletins
impressos, crónicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão
Virmo n.° 580.612, de 27-2-63
(Prorrogação)
Standard Laboratories, Inc.
Estados Unidos da América

PRORROGAÇAO
T.5 1

FXrki

Classe 41
Sal

OS /pooRIN

ouse

INDÚSTRIA DRASILEINA

• Classe 41
•
Sal
Termo n.° 580.603, de 27-2-1963
Casa da Galeria Importadora Lida,
São Paulo

'CáSA
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral tecidos para confecoes em gerai. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: algodão, cânhamo, caroa fazendas e tecidos de lâ em ama. juta,
paco-paco, ramy, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro

Termo n.° 580.608, de 27-2-1963
Ferro Bastos S.A.
São Paulo
-

TUPTZINE0
Indústria Brasileira

Classes: 32 e 33
Título
Termo na 580.605, de 27-2-1963
L S Publicidade Ltda.
São Paulo

Classe 3
Linimentos
Termo

580.613. de 27-2-63
(Prorrogação)
Glaxo Laboratories, Lanited
Inglaterra

SEQLOMYCng
Classe 8
Ferros elétricos
Termo n.° 580.609, de 27-2-1963
Marcílio Ramam
São Paulo

Ciasse 3
Produtos antibiótieos, indicados na terapia das infecções sensíveis à partira.
na e estreptcanicina
Têrtno n.° 580.614, de 27-2-63
(Prorrogação)
Union Chimique Belga S. A.
Bélgica

FINA LENE

5›.

Termo ria 580.604, de 27-2-1963
Américo Pelegrini Filho
São Paulo

'POIC - PROM0033'
Siio Paulo-Capital

'DL

Classe 41
Café em graão, torrado e moldo

, •1 OC A

NA MARTINEW
NoUSTRIAL E
IRA
• SAMIS'

Cal ',II,

Sue.

‘Nt4411/7,

SOCIEDADE

0)0 DI

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado no
tratamento da tuberculose
Classe 32
Almanaques, anúncios, boles, boletins
impressos, czónicas, Jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão

Termo n.° 580,610, de. 174-63
Indústria Química Varsóvia Ltda,
São Paulo

44

IN
•

o
5

..5,en
gy")•

5 va-

Têrmo na 580.615, de 27-2-63
Galro Laboratories, Limitar(
Inglaterra
DIONOSII)

' Ciaste 3
Meio de contraste para a broncografia
Termo n.9 580.616, de 27..2-6.3
(Prorrogação)
Union Chimique Belga S. A.
&laica

GENTIS1NE,

Classe 3
-Classe 32
Um preparado farmacêutico para o tra'SP
Almanaques. anüncios, boletins, boletins J
tamento do reumatismo articular agudo
impressos, crônicas, jornais, revistas,
Classe 1
ou doença de boullaud assim corno para
peças cinematográficas, peças teatrais,
___ o tratamento de todos os casos de reuprogramas .radiofônicos e programas Produ/os químicos e matérias pa ,rna.5
tintim° suscetíveis para serem tratados
de televisão .‘
•
para aso nas indústrias
i
por salicilatna

Teimo n.° 580.619, de 28-2-63
Organizações Dedeunidas Nalmlo Ria
beiro Indústria e Cornrcio Ltda.
São Paulo
' REUNIDAS VENDE
PARA vOCE
4
Classes: 32 e 50
Frase de propaganda.
Tênno u.9 580.620, de 28-2-63
Leopoldo jacquet O Cia. Ltda.
•
São Paulo

RELMER
Ind. Brasileira
Classe à
Artigos da classe

•

Termo n.9 580.621, de 28-2-63
Luciano Borda
São Paulo

iTOTALI T
Ind. Brasileira
Classe 16
Artigos da classt
Térmo na 580.622, de 28-2-63
Salornon Blaser e, Cia.
São Pauto

• 'i nd.
V Brasileira
Classe 8
Artigos da ciam
Térmo na 580.624, de 28-2-63
Carlos .Vasques
São Paulo

CIRCO DE BERLIIII
¡ Ind. Brasileira'

• Classe 50
Impressos de teria espécie

Taram) n.9 -580.625, de 28-2-63
Carlos' Vascpseis
São P."1.1
fiCIRQO DE BERLIM'

Sao Paulo

Classe 33
•Titulo de Estabelecimento
at.

1060
Gr.

Quarta-feira 29

Têrino n.° 580.626, de 28-2-63
Carlos Vasques
São Paulo

CIRCO DE BERLIM
Classe 32
Insígnia
TtIrmo n.9 580.627, de 28-2-63
Carlos Vasques
São Paulo

'CIRCO DE BERLIM
Rio de Janeiro
Classe - 33
Titulo de Estabelecimento
Termo ri.9 580.629, de 28-2-63
Moshe Baldios
São Paulo

MAURICIO
(Ind. Brasileira'
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
abes, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças. calções, camisas, camisetas. camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ias
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
arant6s, meias, tnaillots, mantas, tnan.
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Têm° n.° 580.630, de 28-2-63
Indústria e Comérna de Produtos de
Toucador "Opalin"
São Paulo

-O LEITE DE
'BELEZA OPELTAT
UMA COLONIA
- Classe 48
Expressão de propaganda
Têrmo n.° 580.631, de 28-2-63
José Vicente de Camargo
São_
Paulo
_

VICNY—PARIS
!Ind. Brasileirth
L:sse 4.N
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos lablos,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras paia bigode, cosamticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifrício em pó,
liquido, concretos e em pasta, 311)Ões
dentifrícios, essencias," talca perfumado,
iSauaa para •mbelesemenki da peie,
ahampoo liquido, pó ou concreto, tónicos e vigores para cabelo e pele, ciepi.
latç.r:os em líquido, pó ou concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, inala, pastas, líquidos e esmaltes para limpasa
das unhas, águas de quina, sachets para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e "em pó, prearados liquidos, em pó e
pernadas para evitar o. setor, vaselina
perfumada, sais para barahc
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Têrmo n.9 580.632, de 28-2-63
de comunicação interna, campainhas eléTermo n.° 580.639, de 28-2-63
Confecções "Capri
Sersiento" Ltda, tricas, condensadores, chaves elétrica* Empresa de Pinturas e Revestimentos
São Paulo
cem la dores, a pai e ¡hos cinematográfiEmpire Ltda.
cos. chassis, sparelaos de contrõle de
São Paulo
tom, .chaves de tomada, discos, diais,
CAPRI—SORRIZNTO
enceradeiras espremedores elétricos, es.
,
Ind. Brasiloira
EMPIRE
tufas, esterilizadores, fogões, fornos e
'Ind. Brasileira
fogareiros elétricos, aparelhos fotográClasse 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu. ficos, ferros elétricos, fervedores. 'forClasse 50
sões, boinas, botas, babadotaos, casa- nos elétricos, fusíveis, filmes revelados,
Impressos
aparelhos
de
freqüência
modulada,
to
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
isógrafos,
geladeiras,
garrafas
térmicas
Têrmo n.9 580.640, de 28-.2-63
calçados, chapéus, cintas, combinações,
Ba re Café Rio das Pedras Ltda.
corpinhos, calças. calções, camisas, ca- interruptores, isoladores, aparelhos de
São Paulo
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal- intercomunicação, liquidificadores. lárnças de senhoras e de criansas, colarinhos, padas, aparelhos de luz fluorescentes,
RIO DAS PEDRAS \
cueiros, casacão, dominós, echarpes, lustres, lentes, máquinas de cortar e
t, Ind. Brasileira
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ias moer carne e legumes, máquinas fotográficas
e
cinematográficas,
mostradoquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
tuantós, meias, tnaillots, mantas, man. res, microfones, óculos, pick-ups, paClasse 50
das, aparelhos de refrigeração, rádios,
drião, malhas, paletós, palas, penhoar.
Impressos .
peugas, puloveres, ponches, pelerinas, refletores, aparelhos receptores de som,
polainas, pijamsas, punhos, robe de sorveteiras, tareais de alarme, tomadas
Têrtno n.° 580.641, de 28-2-63
chambre, sobretudos, suspensórios, sou. de corrente. ' aparelhos de televisão, Comércio de Calçados Duprat Ltda.
aparelhos
para
telégrafos
sem
fia
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
São Paulo
aparelhos transmissores de som. :roca
•T'èrmo n.° 580.633, de 28-2-63
discos, ventiladores e válvulas,
Modas "Elanit" Ltda.
, •• DUPRAT
Tétano n.° 580.637, de 28-2-63
São Paulo
¡Ind. Brasileira
Auto Posto Brazáo Ltda.
São Paulo
ELANIT
Classe 36
Ind. Brasileira
Calçados para homens, senhoras e
BRAZXO
crianças
, Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
, Termo n.' 580.642, de 28-2-63
sões, boinas, botas, babadouros, casaClasse 50
.Idal Wertzner
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
São Paulo
Impressos
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, caTermo n.9 580.638, de 28-2-63
BRINDAL
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
Indústria de Papéis Rotacôr Ltda.
Ind.
Brasileira
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
São Paulo
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
Classe 32
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaROTACOR
Brindes e folhinhas
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
Ind. Brasileira
mantéis, meias, maillots, mantas, man..
• Têrmo n.° 580.643, de 28-2-63
Classe 38
driáo, malhas, paletós, palas, penhoar.
Cericast Indústria e Comércio de Cal.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas, Aros para guardanapos Ge papel
çados Ltda.
polainas, pijamas. punhos, robe de aglutinados. áluns (em branco) álbuns
São Paulo
chambre, sobretudos, suspensórios, sou- para retratos e autógrafos- babes (extiens, tailleurs, toucas e vestidos
ceto para brinquedos), blocos para
CERInAST
correspondêtscia, blocos para cálculos,
Termo n.° 580.634, 'de 28-2-63
Ind.
Brasileira.
blocos para anotações, bobinas, brochu"Binky" Industrial Produtos Químicos
ras não impressas; cadernos de escreLtda.
Classe 36
ver, capas para documentos, carteiras
São Paulo
Calçados para homens, senhoras e
para cigarros, calcos de tipografia de
crianças
papel ou papelão, cápsulas de papel.
, BINKI
caixas de papelão, cadernetas; caderTermo n.9 580.644, de 28-2-63
!Ind. Brasileira
nos caixas de cartão, caixas peou pa- Adesco Comércio e Indústria de Carnes
pelaria, cartões de visitas, cartões coSão Paulo
Classe 46
merciais. cartões indicas, confeti, carAmido, alvejantes, anil . água de lava- tolina, cadernos de papel melimetrado
ADESCO
deiras água sanitária, cera para a. , soa- e em branco para desenho, cadernos
'Ind. Brasileira
lhes, detergentes, esonjas de aso, fós. escolares, cartões em branco. cartuchos
foros, lixívia, lixas lã de aco, poma- de cartolina, chapas planegra iicas, caClasse 41
das paar calçados, palha de aço, pre- dernos de lembranças. carretéis de paCarnes verdes
parados para po's e limpar md-ir
rutos de papel. encadernação de papel
vidros, metis e objetos, panos' para po- ou papelão, ettiquetas; fólhas índices,
Termo n.° 580.645, de 28-2-63
'ir e para limptsa, anos de esmeril •
fôlhas de celulose; guardanapos; livros Sibra .— Serralheria Industrial BrasiInstaria', abras Vcs emprega io na lim..
não impressos, livros fiscais, livros de
leira Ltda.
pesa s de metais e objetos, sabões em
contabilidade; mata-borrão; ornameutos
São Paulo
geral, sabões em pó, em floc sai, saponá.
de papel transparente; pratos. papeltcaos, velas e velas a base de
nos, papéis de estanho e de alumiam.
SIBRA
estearina
papéis sem Impressão, papéis em branco
Ind. Brasileira
para impressão, papéis fantasia, menos
Termos as. 580.635 e 580.636, de
para forrar paredes. papel almaço com
28-2-63
Classe 5
Máquinas e ,Accessórios Denver Ltda. ou sem pauta, papel crepon, papel de
Aço,
alpacas,
alumínio,
bronze, chumbo,
São Paulo
seda, papel impermeável, papel em bobina para n impresso, papel encerado, cobre, latão, ferro, estanho, níquel; guza
, • DENVER 48
e- zinco
papel higiênico, papel Impermeável
,Ind. Brasileira
para copiar, papel para desenhos, pa580.646 de 28-2-63
Tênrno
n.9
Classe 5
pel para embrulho impermeabilizado,
Metalúrgica Orpuca Ltda,
Aço; alpaca, alumínio, bronze, chumbo. papel para encadernar, papel para esSão Paulo
cobre, latão, ferro, estanho, guza; níquel crever, papel para imprimir, papel pae zinco
rafina para ebbrulhos. papel celofane,
ORPUCA
papel celulose, papel de linho, papel
Classe 8
Ind. Brasileira
Para distincuir: Aspira2ores de pó apa- absorvente, papel para embrulhar tarelhosrelhos de gravação, aparelhos d.e baco, papelso; recipientes de papel, roClasse 3
ar refrigerado, aquecedores. abat-jours. setas de papel, rótulos de papel. rolos
alto-falantes, antenas, balanças, bate- de papel transparente, sacos de papel, Aço, alpacas, altaninio, bronze. chumbo,
deiras. bobinas, brnáculos. tstics elétri- serpentinas: tubos postais de cartão,
cobre, latão, ferro, estanho, níquel; guza
cos, chuveiros, coqueteleiras, aparelhos
•
tubetes de papel
e Zinco
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Termo a.° 580.647, de 28-2-63
Irmãos Garcia Ltda.
São Paulo

Termo L 580.652', de 28-2-63
Dam Automóveis S/C
São Paulo

IRGAL
Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Termos na. 580.648 e 580.648. de"
28-2-63
Máquinas e Accessórios Denver Ltda.
São Paulo

DENVER 13

Ind. Brasileira
Classe 5
Aço, alpacas, alumínio, bronze, chumbo,
cobre, latão, ferro, estanho, guza níquel,
e zinco
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e eletrônicos, 'aparelhos de utilidades domésticas, acumuladoreã para
trigeraçáo, aspiradores de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules" elétricos,
baterias, balcões frigoríficos, balanças,
batedeiras, condensadores, comutadores,
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleiras, discos gravados, estufas, enceradeiras, expremedares elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, fios, fonogra res, fogareiros elétricos, fervedores, formas
elétricas, máquinas fotograficas, geladeiras, garrafas térmicas, liquldificadores
elétricos, microfones, refletores, relógios,
regadores automáticos, resistèncias elétricas, radio conjugado ou não com fonogra tos, panelas elétricas, soquetes,
sorveteiras, sereias de alarme, transformadores. teleiones, termometros, tele
visores, válvulas, ventilarkres
Térmos na. 580.65 Oe 580.651. de
28-2-63
Máquinas e Accessórios Denver Ltda.
São Paulo
DENVER 46
Ind. Brasileira

(Seção III)•
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Termo n.° 580.660, de 28-2-63
Agro Pecuária Arrozópolis Ltda,
São Paulo

Termo n.° 580.653, de 28-2-63
Bar e Café Cantinho de Ouro Ltda,
São Paulo
•

•

CANTINHO DE OURO
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Termo n.° 580.655, de 28-2-63
Sergio Miante
São Paulo

ESSE Ela
'Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.9 580.654, de 28-2-63
Nata Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo

NASA •••-•
Ind. 13rasileira
Classe 50
Impressos
Têm ° a.° 580.656, de 28-2-63
Mercearia Mineira Ltda.
São Paulo

LIINEIRA
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo 11.9 580.657, de 28-2-63
Confecções Klar-Chal Ltda.
São Paulo

KLAR—SHAL

Ind. Brasileira
Classe 36
Para distingUir: Aventais, blusas, blusões. boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
Corpinhos, calças, calções, camisas, cata:setas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal,.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, faa
quetas, luvas, ligas, lenços, leques.
mantém, meias, maillots, mantas, man.
driáo, malhas, paletós, palas, penhoar,
peuges, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
ficas, tailleurs, toucas e vestidos

Glasse 5
Aço, alpacas, alumínio, bronze, chumbo,
cobre, latão, ferro, estanho, goza
e zinco
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladores para
trtgeração, aspiradores de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
Termo n.° 580.658, de 28-2-63
de comunicação interna, bules elétricos, Empresa de Transportes Formosa Ltda.
baterias, balcões frigoríficos, balanças,
São Paulo
batedeiras, condensadores. comutadores,
campainhas elétricas, chuveiros elétriFORMOSA
cos, cequeteleiras. discos gravados, esInd. Brasileira
tufas, enceradeiras, expremednres elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
Classe 50
engomar e passar. fios, fonograços, fo
g a reiros ele tricos fervedores. Fumas
Impressos
elétricas. máquinas fotograficas. geladeiTérmo n.9 580.659, de 28-2-63
ras, garrafas térmicas, liquidlicadores
Bijouteria Chic Ltda.
elétricos, microfones, refletores. relógios,
São Paulo
regadores automáticos, resistências elétricas, radio conjugado ou não com foLE BIJOU CRIC
nogra tos, panelas elétricas, soquetes
sorveteiras, sereias de alarma., transfor• Classe 13
madores, telefones, termornetros, teleTitu
visores, válvulas, ventiladores

O •
Rçs'S.N.O'

O
4tif

580.666, de
Innãos Kersul
Minas Gerais

28-2-61

'MISSAS
1ALIMETICIAS
enNFIANCA

Indp.ARrasileira-•
Classe 50
Impressos

Urino

Classe 41
Marca

-0
"t)

—"termo n.° 580.667, de 13-243
Irmãos Kersul
Minas Gerais

o'ae

tt‘

ii§TrIFICIO
Classe 41
sç ONFIANCA
Amêndoas, sanita, alpiste, aveia, amido, ameixas, azeites, açacar, azeitonas,
Classe 41
aveia, atum, amendoim, alhos, balas,
Titulo
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
termo n.° 580.668, de 28-2-63
bananada, bolos, bacalhau, banha, caIrmãos Kersul
nela, chouriço, chocolate, caramelos,
Minas Gerais
coalhada, camarão, carnes de baleia,
confeitos, cacau, cereais, cebola, creme
TIO DE OURO
de leite, creme de milho, condimentos,
;mis Brasileira
crustáceos, chá, cravo, café, magico,
cóco, castanhas, cominho, cangiquirius,
Classe 41
conservas alimentícias, doces, drops,
.
Marca
gadas, frutas, frutas secas, frutas em
caldas, frutas cristalizadas e frutas comToarmos as, 580.669 e 580.670,
potas, féculas, figo, fermento, farinhas,
28,2-63
fava, farelo: fubá, gomas para mascar,
Moita 6 Cia, Ltda.
geléias, goiabada, gorduras, grão de biMinas Gerais
co. glaces, glicose, baunilhas, extrato
para doces, extrato de tomate, ervilhas,
PASTIFICIO
ensova, extrato de carne, flocos, essên-?4,1.s. APARECIDA!
cia para balas, doces e alimentos, gelatinas, granulos, herva-doce, línguas, linClasses: 41 e 33
guiça, leite, lombo, leite condensado, leiTítulos
te em pó, legumes, lentilhas, lagosta,
mel, marmeladas, mortadelas, manteiga,
Termo n.° 580.671, de 28-2.-63
mostarda, mariaco, moluscos, molhos, Fábrica de Móveis Santo Antonio Ltda.
margarina, massas alimentícias, massas Sirma Brasileira
Comercial
Indusde tomate, melado, nós-moscada, óleos
trial
comestíveis, ostras, paios, pessegada,
Minas Gerais
peixes, pescada, pickes, patês, pastilhas,
pós para pudins, pralinés, pães, pimenta,
presuntos, polvilho, queijos, quisera de
AdaiRTONIO
milho, rações balanceadas, requeijão,
roscas, sagú, samames, semolina de triClasse 40
go, sopas enlatadas, sucos de frutas,
Título
salsichas, sal, toucinho, tremoços, trigo.
torta, torrões, torradas, tâmaras, tapioTermo n.° 580.673, de 28-2-63
cas, vinagre e xarque
Indústria e Comércio de Aparelhos E14tricos e Materiais Para Construção
Termo n.° 580.661, de 28-2-63
Beta Ltda.
•
Mario Del Piore
São Paulo
São Paulo

'PINGO
I- industrie

BT • ta,(211 e

ira

Classe 42
Aguardentes, aperitivos, anis, bitter,
brandy, conhaque, cervejas, essência0
para bebidas alcoólicas, genebras, krnet, gin, licores, kumel, nectar, psinch,
pipermint, rhum, saco de frutas com
álcool, vinhos quinados, vinhos espumantes, vinhos, vermoutes e vodka
Termos as. 580.662 a 580.664, de
28-2-63
Ponte á Filhos Ltda.
,
Minas Gerais

INDUSTRIA DE \,
, BEBIDAS VITORLL
Classes: 33, 42 e 43
Títulos
Térmo n.° 580.665, de 28-2-63
Móveis "Gato Preto" Ltda.
Minas Gerais

'IngtnrrOir:
ea , .TJ -10
^ Nome comercial

-,BETA
IND. BRASILERA"
Classe 8
Para distinguir: Ventiladores, exaustai
rei, aquecedores, aspiradores, condensadores, comutadores, aparelhos para solda elétrica, bateria' selétricas, rádio-receptores, válvulas, para-raios, transformadores, 'empadas, lanternas, pilhas ele.
tricas, aparelhos para alta e baixa tona
do; isoladores, antenas, campainhas, luvais, chaves de alavancas, chaves automáticas, refletores, bobinas, isolado.
de correntes elétricas, reatores para
tes, interruptores, resistènclas, temam&
relógios, aparelhos de comunica.
ções internas, maperómetros, voltime.
tros. velocímetros, contadores de rota.
çfic, medidores de pressão, barómetros,
medid.Sres de róscas. medidores de intervalos, micrómetros, nivele de agua,
anais de calibrar, calibradores, anemómetros, indicadores de níveis, aparãlho•
para medição, válvulas de redução, maçarico', extintores de incêndio, sereias

1862 Quarta-feirr, 29
de alarme, antógiafos, miras de qual
quer graduação, acumuladores, mostra.
dotes, reatorcs, d;a1a, termômetros, bobinas, radiadores. cabos condutores dêtricas, geradores, tuagnetos, distribtação
(distribuidores de corrente elétrica)
Termo n.° 580.674, de 28-2-63
Indústria de Plásticos Ltda.
Marvi
SãO Paulo

"M A R V I"
IND. BRASILEIRA

-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Tèrmos lis .580.679 à 580.081, de
28-2-1963
Eletrodos Torsima S . A.
Sb Paulo
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LILLY EARLENE

'

Termo n.9 580.675, de 28-2-1963

35
Agricoco — Produtos Agrícolas Ltda. Para distinguir:Classe
Couros e peles prepa-

"AGRICOCO"
iND. BRASILEIRA
Classe 41
Óleos, cebola, batata, feijão e arroz
Termo n.9 580.676, de 28-2-1963
Dorival Negrini
Sa3 Paulo

"I'MPORCOBRE"
END. BRASILEIRA
Classe 5
em bruto, aço preparado, aço doce.
aço para tipos, aço -fundido, aço par.
cialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ',arames lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó. em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmenta
trabalhado, terso bruto ou parcialmente
trabalhado ferro cai barra, em chapa.
fundido, maleável, manganês, gusa, velho. gusa, temperado, maleável, taraiminas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões, aluminio alpaca.
ligas metálicas, metais em massa. estamaados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcamente trablhados, 'cuque', ouro
palclio, papel estanho, platina poeira
de zinco, prata, solda, tungstênio.
zinco corrugado, zinco liso e
Termo na' 580.677, de 28-2-1961
Nevasa as. Comércio e Importação
Limitada
São Paulo

VÃ SÃ
Classe 41
Farinha de trigo
o

Têrmo na 580.678, de 28-2-1963
• Transportadora Roma Ltda.
São Paulo

radas ou não. camurças, cromos, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos:
almofadas de couros. arreios, bolsas,
carteiras, caixas, chicotes de couro,
carneiras, capas para ábuns .e para
livros, embalagens de couro estojos,
guarnições de couro para agtomóvels,
guarnições para porta blocos, malas,
naletas, porta-notas, porta-chaves, por..
:a-niqueis„ pastas, rédeas, vaias, sacos
para yiagetn, sacolas, solas e solados.
tirantes para arreios, valises
na-mo n.9 580.683, de 28-2-1963
Alca Sociedade de Revestimentos Ltda.
São Paulo
.
.
.
ind. 3rasileira

,3rasIlelra

Classe 32
•
Almanaques, anilados, boletins, boletins
Impressos, crônicas, jornais, revistas.
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão
Termo n.° 580.686, de 28-2-1963
Sociedade Territorial Imobiliária
,Miratatil Ltda.
Sãa PaUlo

IMIRLCATTI
Ind. Brasileira'
Classe 50

O timbr ede todos os impressos comer-

e em branco para desenho, cadernos

escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegraacas, cadernos de lembranças. carretéis de papelãO; envelopes envólucros para charutos de papel, encadernaaão de papel
ou papelão. ettiquetas; ffilhas indicas,
bilhas de celulose; - guardanapos; livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade: mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos. papelinos, papéis de estanho e de alumiai°,
papéis sem impressão, papéis em branco.
para Impressão, papéis tantasia, menos
para forrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
p apel higiênico. papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado.
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos. papel celoiane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; reciptentes de papel. rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel

Llasse 14

Ineggigleira,
Classe Ur •
Artigos da classe.
Tétano n.° 580.689, de 28-2-1963
Laticínios Poços de Caldas Ltda.

TTENOS AIgS
Ind. Brasileira

tJI RLPtJRTJ .

Mato de 1963 -

Para distinguir: Sabonetes sólidos, Hquidos, , pó. creme, blocos e b ol as, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba -- cremes pau 'a o
rosto e barba, pinturas em líquido, pó
ou concretas para coloração dos labios,
°liais e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosmeticos, brilhantinas liquidas e concretas.
aguas de colonia e de toilette, nó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifrício em pó
tumido, concretos e em paga sabões
leruifricios, asseadas, talco perfumado,
águas para enuselesamen as da pele,
shampoo liquida, ;ó ou concreto, Coit o e vigores para cabelo e pele depilatórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, ;opas, pastas, líquidos e esmaltes para limpesa
das uni.as, águas de quiaa sasaaess para
perfumar quarto. em pasulhas, tabletes
e em pó, prearados liautdos eia pó e
Termo na 580.692, de 28-2-1%3
roradas para evitar o suor, vaselina
Beneficiadora de Fios "Moderna" Ltda.
perfumada sais para banho
São Paulo
TPrmo na 580.688, de 28-2-1963
'?rODERNÁ.•
Cimontre do Braail Ltda.
LInd. Brnsileira,
São Paulo

Classe 16
Ulo
São
Massas, líquidos ou preparações para
tratamento e decoração de sups-fícies.
POÇOS D CALDAS
para cobrir superfícies a serem pintaBrr.si leira
das ou etnvernizadas, para trata- enClasse
41
durecer, impermeabilizar e neu.ralizar
Artigos aa classe
superficies . de concreto, cimento, estaque e paredes, materiais para canstruTermo n.9 580.690, de 28-2-1963
ções de sada espécie
Psto — Restaurante Buenos Aires Ltda.
São Paulo
Uriná n.° 580.684, de 28-2-1963
Gravadora e Editóra Uirapuru Ltda.
-'11.:STAURANT
São Paulo

ciais da firma, tais como: papeis de
carta, memorando, envelope, etiquetas
cartões de visitas e comerciais, faturas,
Classe 21
avisos, recibos, títulos, cheques, letras
~dos e suas partes integrantes. não cl ecâmbio, duplicatas, promissórias,
ações, bilhetes e passagens
ladvádos em outros classes
"

R0E11,

Ind. 'Rrasileira
L.:Jasse lâ

Clasae 6
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe
Classe 8 .
Artigos da classe

Classe 28
Chapas de matéria plástica para impres.
Termo n.9 580.682, de 28-2.1953
são, colheres de Inatéria plástica, com- Comercial de Calçados Marilu Ltda.
postos impermeáveis vegetas para teciSaa Paulo s
dos, esponjas, gomas não incluídas em
outras classes, películas virgens de celulóide, preparados a base de cêra para
.EARILU
.
solas, resinas de asbesto ou pinho pretInd.
Brasilein
arada, solas, torneiras de plásticos

São Paulo

- - - - Termo n.° 580.687, de 28-2-1963
Fernando Jorge Christian Charme
Bruce
São '-aulo

Para distinguir: Fios de algodão, eanhamo, juta. lã, nylon, fios plasticos,
fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para bordar, para costura, t,1
colagem e para crochê; fios e linhas de
toda espécie, fios e linhas para pesca,
linhadas de aço' para pesca
Terna on.° 580.693, de 28-2-1963
"Pinho!" —. Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

Classe 1
Substâncias e rearações químicas usada s nas indústrias, na fotografia e nas
análises quimicsa; substâncias e• preparações químicas anti-corrosivas e
anti-oxidantes

Termo n.° 580.694, de 28-2-1963
Classe 41
Construtora Civis e Industriais Cocai
Café 'liquido, croquetes, coalhada, emLimitada
padas, leite, mortadela, pão, presuntos,
Si, Paulo
izzas, quelg,' e salames
s
COÇIN
Termo n.° 580.691, de 28-2.1963
Ind.
Brasileira .
Artes Gráficas e Embalagens
Classe
16
Olival Ltda.
Massas, liquido.; ou preparações para
São raulo
serem usadas era construções de prédios e de estradas, para tratamento e
¡adi.
*decoração de superfícies, para cobrir
superfícies a serem pintadas ou enverClasse 38
nizadas, para tratar, endurecer, imperAros para guardanapos de papel meabilizar e neutralizar superfícies
de
aglutinados, Muna (em branco) álbuns concreto, cimento, estuque e acedes,
para retratos e autógrafos- balões (ex todo e qualquer material a ser emprecato para _brinquedos I, blocos para
gas( ona construção
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para ancaacões bobinas brocha.
Termo na 580.695, de 28-2-1963
ras não impressas; cadernos de escreCreações Rio-São Paulo Ltda.
ver, capas para documentos, carteiras
São Panlo
papel ou papelão. cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, caderRIO _'i PAULO
nos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões coClasse 36
merciais, cartões indicas. contata car - Para distinguir: Aventais, blusas blu..
tolina, cadernos de papel melimetrado sões, boinas, botas, babadouros, casa-

(
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cos, coletes. capas, chales, cachecols.
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, ateias. ceroulas, calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jacpaetas, luvas, ligas. lenços, leques,
mantós, meias, maillots, mantas, man.
driao, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudosi suspensórios, sou.
bens, tailleurs, toucas e vestidos

CIARIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 580.700; de 28-2-1963
Compressores -- Vete Ltda.
São Paulo

E
Classe 6
Compressores
Termo n.° 580.701, de 28-2-1963
caanpressores — Vetè Ltda
São Paulo

Termo ri.° 580.696, de 28-2-1963
Confecções Alaude Ltd..
Sã.) Paulo

Tn

AU DE
'ii
diistria Brasileirx

Classe 36
Para custinguir: Aventais, blusas, viu.
sões, boinas, botas, babadouros, casa
cos, coletes, capas, abales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, cdsacao, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas,. gorros, ja.
quetas. luvas, ligas, lenços, leques
mantós, melas, maillots, mantas, man
drião, malhas, paletós, palas, penhoar
peugas, puloveres, ponches, pelerinas
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Tèrmo n.• 580.697, de 21a2-1963
Indústria de Calçados Yiranga
Limitada
São tala.

''.("Yr.PWSSORER
VETE
Classe 6
Compressores e suas partes integrantes

Ind. Brasileira
Classe .35
Artigos da classe
Termo n.9 58C.699, de 28 2•1963
Metalúrgica América Ltda
São Pasc2o .

Termo n.° 580.707, de 28-2-1963
Veriolast — Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
&ao Paulo

'3",1ISSBR4S

VERIPLAsT
•Ind. Brasileira

Classe 8
Classe 28
Relógios e peças de relógun em geral
Artefatos
e
produtos
acabados de oriFornitura
gem animal, vegetal ou mineral, não
;ncluidos em outras classes, artefatos de
Termo n.° 580.704, de 28-2-1963
Mercearia 1.180 Ltda .

São Pai lo

¶180
Calsse 41 ".
Latíamos, leite líquido, lei-e conaensacio, leite dessecado, leite em pó, manteiga, creme, ovos dessecadas. ovos em
pá e queijos, conservas de carnes, de
peixes, de legume, de frutas, de brutos,
sucos, xaropes alimentícios, essências
aLmenticias, farinhas especiarias, café,
chá, mate, chocolate, cacau condimentos culinários, massas alimentícias, molhos, óleos alimentícios, gorduras alimentidas ou culinárias, sorvetes, cereais, biscoitis, balas,' bombons e
confeitos
Termo ti.° 580.705, de 28-2-1963
Fc rnecedora de Produtos Alimentícios
Lancastsr Ltda.
São Paulo

LANGASTER

1
Classe 5
Artigos da cla3se

ITATIBENSE

[Ind. Brasileira

Termo n.9 580.703, de 28•l63
Borges Pj Rossignatti Ltda.
Sãa raulo

IND. BRASILEIRA

SKINSBRAS

Tèrmo n.° 580.706, de 28-2-1963
Distribuidora Itabibense de Papéis
Limitada
São Paulo

Classe 50
Impressos

PA

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 580.698, de 28-2-1963
Skinsbrás — Comércio, Imortaçâo e
Exportação' cie Couros Ltda.
São Paul

pó e queijos, conservas de carnes, de
peixes, de legume. de frubs. de !rutos,
sucos, xaropes alimentícios, essências
alimentícias, farinhas especiarias, café,
aná, mate, chocolate, cacau, condimentos culinários, massas alimentícias, mo!hm:, óleos alimentícios, par-luras ali•
mentidas ou culinárias, sorve-es , cereais. biscoitis, balas, bombons e
confeitos

Classe 38
Aparas de papel, bobinas de papel para
tipografia e imprensa, cartolina sem %lhas, caixas e tubos de papelão, cadernos escolares, envelopes, livros em
branco, papéis de embrulho, papéis
para encadernação, p apel mata 'borrão,
papel absorvente, pael para desenho,
papelão, rolos de papel para embrulho, sacos de papel e serpentinas de
papel

Termo 11.9 580.702, de 28-2-1963
PAS — Propaganda — Arte Serviço
Limitada
São 2auk

YPIRANGA
Classe 35
Artigas da classe

Maio de 1963 1863

IND. BRASILEIRA

Calsse 41
Lat cinjas, leite liquido le i t conciensa.'n, leite dessecado, leite c.a pó, man.
taiga, creme, ovos dessecadg• ovos em

substâncias químicas não incluídas cm

outras classes e artefato de substâncias
em bruto ou parcialmente trabalhadas
de material plástico não incluídos em
outras classes

doures, bonés, capacetes, cartolu, cara.
puçaa, casacão coletes, capas, chale;
cachecols, calcados, chapéus, chatos,
cintas, combinações, corpinhos, calcai
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças, camisas, camisolas— camisetas, ene..
cas, ceroulas, colarinhos, cueiros; saias,
casacos, chinelos, doatinós, echarpe*
nhos, perneiras, quienonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
fantasias, fardas para nailitarese roia
olaia, fraldas, galochas, .3ravatas,
tos, jogos de lingerie, jaquetas; leques:
luvas. ligas, lenços, taantôr, meias,
:maiôs, mantas, mandrião, era:Rilhas; pa•
tetos, palas, penhdar, pulover, peleriaas,
peugas, pouches, polainas, pijamas; pu.
Uns, alada, tater, toucas, turbante*
Suspensórios, tinidas de banho, sandália;
sweaters, shorts, sungas, stolas, sou.
ternos, uniformes e vestidos
Termo a.° 580.711, de 28-2-1963
Confecções Beatriz Ltda.
São Paulo

'BEATRIZ
tnd. Brast1ei

à

ri

Classe 50
. Impressos
Termo n.° 580.712, de 28-2-1963
Farmácia Paraiso Ltda.
São Paulo

PARAIz-m
'nd. Bre.sileira
Classe 50
Impressos

Term on.° 580.713, de 28-2-63
Humberto Dorsa
São Paulo

• ind.. Brasileira\

Classe 41
Aveia, açucar, azeite, balas, bolos, bombons, bolachas, colorantes, canela, doces
de leite simples compostos de frutas em
conservas, preparados em massa, em
caldas, em compota, em geléia, farinhas 11
• EDIARTE
Ind. Brasileira
alimentícias de cereais, farinhas alimen. •
fidas, legumes em conservas, massa de
tomate, massas alimentícias, peixes em
Classe 25
Para distinguir: Arvores de natal bia conserva, presuntos, queijos, requeijões,
e rações balanceadas para animais
belots, bolas rear enfeites de árvores
de natal, carta geográficas, cartões posTermo n.° 580.714, de 28-2-63
tais, cartazes, displays, desenhos artlsticos, desenhos, decalcomania para te- Mercantil e Exportadora Serfina Ltda.
São Paulo
cidos, estátuas, estatuetas, estampas,
gravuras, frutas de vidro, figuras de
ornatos, festões, fotografias. frestas de
SERITI4
louças, figuras para enfeites, bolos de
ç ind. Brasileir3
aniversários, batizados, casamentos e
outras quaisquer comemorações, gravuClasse 50
ras, imagens, letreiros, manequins, maImpressos
quetas, obras artísticas, obras de pin.
Tarmo ri.' 580.715, de 28-2-63
tura, painéis e cartazes para decorações
e para exposiçho, projetos, mostruários Casa Santa Therezinha de Secos e Mo.
filados Ltda.
de mercadorias diversas e para propa•
São Paulo
ganda, suportes artísticos para vitrines,
estatuetas para adornos e • para fins
rtisticos, taboletas
SANTA TFEREZINB2
Termo n.° 580.708, de 28 2-1963
Cromo Ediarte Ltdaa
Sio Paulo

Termo n.° 580...109, de a-7.1963
S . A . Ca alpinas Industrial
São Paulo
-O

.&.

Ind. Tirasileirs.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuírlot
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais alpercatas anáguas, blusas,
botas, botioaa, blusões, boinas, baba.

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Termo ri." 580.716, de 28-2-63
Cantina Trais Caravelas Ltda.
• São Paulo

TREIS CARAVELA5
Ind. Brasileira
Classe 50
liii pressos

or.
•
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Termo n.9 580.717, de 28-2-63
Representações Haleco Ltda.
São Paulo
I MCO
E
iInd. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 580.718, de 28-2-63
Bar ë Lanches Pena jia Ltda.
São Paulo

PENAJOIA.
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
'Termo n.° 580.719, de 28-2-63,
Expresso Viamar Ltda.
São Paulo
1

VIM:AR
Ind. brasileira.

,

Classe 50
Impressos

Termo 11. 9 580.720, de "28-2.63
Blocos de Concreto Itaguit Ltda.
São Paul(

ITAQUI
-Ind. Brasileira
Classe 16
Blocos de concreto
Termo n.9 580.721, de 28-2-63
Oficina Mecânica Motowagen Ltda.
São Paulo
MOT OWAGE/1
Ind. Brasileira,
Classe 50
Impressos
Temo n.° 580.722, de 28-2-63
Empresa Limpadora de Telefones Beilhofone Ltda.
.5,10
BRILOFONE

Brasileiri

Classe 50
Impressos
--- Termo n.9 580.723, de 28-2-63
De Lima eo Viccarl Ltda,
São Paulo

EITORIOS LASTErt
Clàsses: 41, 42 e 43
Titulo
Termo n.9 580.724. de 28-2-63
Djerji Abboud Nedjmeh
SHAWA PFIONE

ind. Brasileira-r
Classe 8
Discos gravados
----Termo n.9 580.725, de 28:2-63
Osescowagen Oficina e Comércio
Ltda.
São Paulo
• nSASC OWAGEN

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

DIÁRIO OFICIAL
Termo n.9 580.727, de 28-2-63
Depósito de Materiais de Construções
Piraju Ltda.
São Faulo

ind.iiga si lei re
Classe 50
Impressos
Têrmo n.9 580.729, de 28-2-63
Agenor Marão M:guel
Sào Paulo

Classe 36
tealgados para homens, saibam e
crianças

KI—REFRES—KO
Ind. Brasileira
Classe 43
Artigos da classe
Têrmo n.° 580.733, de 28-2-63
Luciano Boccia
São Paulo

VZNDANOL
Ind. Brasileira

Térmo n.• 580.743, de 28-2.63
Indústria de Material Elétrico Inda.
chaves Ltda.
São Paulo

InUDWMYíâra
Classe 8
Chaves elétricas, fios e soguetes
Termo n.° 580.744, de 28-2-63
Textil Renzol Ltda.
São Paulo

RE.NIZOL
Ind. drasileira'

VERDADEIRO

Classe 23
Tecidos em peça de: algodão, alpaca,
casimira, lã, linho, seda e sintéticos

MD. BRASILEIRA

Termos ns, 580.734 e 580.735, de
28-2-63
Gunther Reiss
'São Paulo

Termo n.9 580.745, de 28-2-63
Piuturas Nippak Ltda.
São Paulo

sse 4
Açafrão da india, algodão brina, alcatrão vegetal, ambas em bruto, azeviche.
ambar amarelo, ambarina, asia.to em
bruto, areia de prata, argua para uso
na indústria, breu. bauxita, carvciines,
caseina, enxofre, gelo, goma p.a ust
na indústria, grafite em mim ou arcialmente preparado para uso na indústria, minérios em pó, minérios metálicos. ,nartnore em bruto, óxido de manganês, óleo de colza'para fins industriam
pó mineral par preparar tintas, plombagina em bruto, pó de moldagem para
fundição, pedras calcáreas, aedras eu,
bruto, resinas, estearina, talco em pó,
talco em bruto, xisto betuminoso

Têrcno n.9 580.730, de 28-2-63
Metalúrgica Abaeté Ltda.
São Paulo

ABAETE'
IND. BRASILEIRA

Z—vr COREU.

Ind. Brasileira.
Classe 43
Artigos da classe
Classe 43
Artigos da classe
Têrmo n.9 580.736, de 28-2-63
Gunther Reiss
São Paulo

Q—REFRES—K0
Ind, Brasileira
Classe 43
Artigos da classe

Têrmos ns. 580.737 e 580.738, de
28-2-63
Albert Weiler
São Paulo

LANDERS
'Ind. Brasileira
Classes: 8, 13, 17 e 44
Titulo de Estabelecimento
Classe 8
Mecanismos de relógios

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
Têrtno n.9 580.739, de 282-63
aço para tipos, aço fundido, aço parDaniel Silveira Silva
cialmente trabalhado, aço polido, aço
São Paulo
refinado, bronze, bronze em bruto, arames lisos e farpados, bronze de man(DLN'S'S
ganês, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
Classes: 13, 23, 36 e 40
cobalto em bruto ou parcialmente traTitulo de Estabelecimento
balhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, couTêtrmo n.9 580.740, de 28-243
raças, estanho em bruto ou parcialmente
Woerice 6 Cia. Ltda.
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
Sá) Paulo
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável, manganês, gusa, veWOELI
lho, gusa, temperado, maleável,
T Ind. Brasileira minas para fechaduras, funis, furadores.
C l asse 8
latão em vergalhões, alumínio, alpaca,
ligas metálicas, metais em massa. es- Bobinas de ignição para motores de extampados, para soldas, para ligas, lima- plosão, estabilizadcres de voltagem e
transformadoree
lhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, niquel, ouro
Têrmo n.° 580.741, de 28.-2-63
páldio, papel estanho, platina,Auto Posto Alvorada Ltda.
de zinco, prata, solda, tungstnio,
Rio Grande do Sul
zinco corrugado, zinco liso e
ALVORADA
em %lha
Têrmo n.9 580.731, de 28-2-63
Cial Cotnercial e Importadora de Adubos
Ltda.

Tèrmo n.9 580.726, de 28-2-63

SEPAS
Ind. brasileira'

Têrmo n.9 580.732, de 28-2-63
Gunther Reás
São Paulo

Maio da 1963

Classe 16
Artigos da classe

/adularia de Calçados Sepas Ltda.
São

(Seção III)

"C I A

L

(ND. BRASILEIRA
:lasse 2
Adubo,

Ind. Brasileira

Classe 47
Combustíveis e lubrificantes

NIrPAK
Ind. brasileira'
Classe 1
Tintas e vernizes
Termo n.l° 580.746, de 28.-2-63
Pirar:lides — Máquinas e Equipamentos
Hidráulicos Limitada •
São Paulo

pipAvTDES
Ind. Brasileira
• CL:sse õ
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferratnentas e placas para tornos, geradores para corrente continua e altarnada, plainas, máquinas de furar e centrar tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadomas e distribuidoras de concreto s bari-o, máquinas compressoras, máquinas adaptadas na construção e conservação de estradas, mineíação, corte ie
madeira, movimento de terra, carreto*
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desecapalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos, para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pal.
verizadoras fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, atletas, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânico§
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usi.

nar ferro, aço e bronze, máquinas para

indústrias de tecidos: teares, urdideiras,
encanatórias. espuladeirem, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
paar cereais, máquinas para fabricat
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de impressão, dinamos e
receptáculos
Termo a.' 580.747, de 28-2.63
' Libero Papéis 'e Embalagens Ltda.
•
São Paulo

LIBERO
Ind. brasileira

Termo n.9 580.742, de 28-2-63
Classe 38
Casa de Móveis "La Salmantina" Lt da.
Papel
almaço,
álbuns
cm branco, blocos
•São Paulo
de papéis para cartas e outros fins,
cartolina, caixas de papelão e cartolina,
LA SALMANTINA
papel de tôda espécie para desenho, paInd.; Brasileira
pel e envelopes em caixinhas, papel de
Classe 40
escrever, livros em branco, mata-bor..
Armários, cadeiras, camas, divans, es. rão, papelão, papel* de impressão e
tantes, nynas, poltronas, sofás
pastas de papei

0IARIO OFICIAL (Seção til)
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IRE!

Termo a.9 580.748, de 28-2-63
%tate:louro Avícola Sobras Ltda.
São Paulo

ind. gRrtii
leira
Classe 19 •
Aves e ovos, animais vivos, caprinos
e sumos
Termo n.° 580.749, de 28-2-63
Carla Móveis e Decorações Ltda.
São Paulo

Termo n.9 580.755, de 28-2-63
Panificadora Brasilux Ltda.
São Paulo

BRA.SI LUZ
Ind. -srasii. eira
Classe 41
Pão
Termo n. 580.756, de 28-2-63
Plarstesa — Plásticos e Artefatos
Técnicos S. A.
São Paulo

C Ar, LA
ind. Braaileira'
' Classe 28
Classe 40
Acolchoados para camas e para mó- Para distinguir genéricas/lente plásticos
e artefatos de materiais plásticos
veis. almofadas, aparadores, armários
balcões para veada, para móveis e
Termo n.° 580.757, de 28-2-63
berços, biombos, cabides. cadeiras, caEmpório Cavalheiro Lida,
mas, canapes. casses, colchões, colchões
São Paulo
de molas cômodas, conversadeiras, coL'
xins, divàns, enxergões, escabelos, esL
•
tantes, gabinetes de telefone, guardacómoda. guarda-roupa, mesas, mobilias
Classe 41
de sala de jantar, mobílias de quarto,
Alcachofras.
'aleuia,
alho. aspargos,
poltronas, prateleiras sofás e
açucar, alimentos para amimais,, amido,
sofá s ca ma estofados
amendoim, ameixas. amêndoas, araruta,
arroz, atum, Aveia, avelãs, azeite, azeiVirmo n.9 580.750, de 28-2-63
Josnel Indústria Mecânica de Auto Peças tonas: banha, bacalhau, ba satas, balas.
Ltda.
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
São Paulo
cate em pó e em grão, camarão,
em pau e em pó, cacau carnes, chá,caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
(na. Sirosi
cereais, cominho. creme de leite, cremes
Classe 21
L II/P1 utIcio3. croma e& compotas, cais.
Alavanca de freio, amortecedoras, sin..
coalhadas. c:aatanha. cebola tiDncli.
teparos, barras de eixo, barras de freio, mentos para alimaatos colorantes,
braçadeiras de mola, braçadeiras de chouriços, dendê, doces, doces os frueixo, capotas, carrocerias, freios, molas tas, espinafre, essências alimentares, eme paralarnas
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, fé-.
Termo na 580.751, de 28-2-63
cuias, flocos, farelo, fermentos, frijam
Empresa Editora jornaitstica Ringue figos, frios, frutas secas, naturais e cria..
Ltda.
goma de mascar, gorSão Paulo
duras, granulas, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes era;
•UE
IndR
conserva, lentilhas, linguiça, louro; masClasse 32
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
Almanaques, anüncios, boletins, boletins margarina, marmelada, macarrão, masImpressos, crõnicas, jornais, revistas. sa de tomate, mel e melado, mate, masPecas cinematográficas, peças teatrais, sas para mingaus, molhos, moluscos,
programas radiofónicos e programas mostrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos consestiveis, ostras, ovas;
de televisão
ptles, paios, pra/inés, pimenta, pós para
Termo na 580.752, de 28-2-63
multam, pickles, peixes, presuntos, paExata Transportes Ltda
tês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
São Paulo
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu. sardinhas,
sanduiches, salsichas, saloias sopas enlatadas, sorvetes, sucos de 'anate e tis
Classe 50
trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,.
Impressos
'rim, vinagre

VALHZIRO
nd 112,asile:1ra] .

canela

JOSNEL

leira.

talizadas; glicose,

39 asil eira

Tármo n.9 580.753, de 28-2-63
Importadora de Válvulas Industriais
Valvoson Ltda.
São Paulo

VALVGSON
Ind. '3rasi1eiral
Classe.50
Impressos
Termo n.9 580.754, de 28-2-63
Pavimantadora Cordeiro Ltda.
São Paulo

CORDEIRO
Int. Brasileira
Classe Si
Impressos

Tiirmo n.9 580.758, de 28-2-63
Artefatos de Metal Deca S. A.
São Paulo

PRnRPQGAÇÃO

DECA
NO.BRASILEIRA
(24~

11

Para distinguir: Ferramentas manuais,
ferragens.cutelaria e pequenos artigos
de metal comum, da indústria e umes cio da requerente, a saber: Tarrachas
e machos para fazer rosca, braçadeiras,
artigos de metal para janelas, portas
escadas e cortinados, criadores aleira.
veta alavancas, alicates, atanotoliaa,

ancinhos, anéis para chaves, chaveiros !campainhas elétricas, chuveiros elétrt.
tachas, argolas, armações de toldos, aba, coqueteleiras, discos gravados, esaros, rebites, arruelas. atiçadores azei. tufas, enceradeiras, expremedmes elétsl.
:eiras, laminas e navalhas de barbeai cos. fornos elétricos, ferros elétricos
brocas, buris, bainhas, baldes, tecias engomar e passar, fios, fonogra rsas toa
balmázios, bicos, ilhóses e pontas dé garelros elétricos fervedores; formas
•arasadores para sapatos. bisnagas, 'or. elétricas, máquinas fotografas, gelada'.
cas borottietas. botões, puxadores, bra- vas. , garrafas térmicas, liquidificadores
çce para cabides e prateleiras. canive- elétricos, microfones, refletores, relógios,
es chanfradores. cortadores, cravado. regadores automáticos, resisténcias elé.
res. cunhos, cabides, cabos, caçsralas tricas, radio conjugado ou não com fo.
cadeados, caldeirões, canos e tubos nogra tos, panelas elétricas soquetes,
cantoneiras. alças, pegadores. puxadores.
sorveteiras, sereias de alarme, transforcintas para caixotes, coadores, colhemadores, telefones, termomesros, teleres, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.
visores, válvulas, ventiladores
cacadores. debruns, dedais, enxós, es.
perfilados e eletrodos
cariadores, elos, enxadas. escumadeiras.

de

espárulas. • esticadores, expremedores,
facas, facões, ferramentas cortantes,
perfurantes, desbastantes e alisantes,
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fôrmas para bolos e para calçados, funis, ganchos, graMinhos, abri.
dores de latas, farras. jogos de chaves
de parafusos, laminas e fólhas de serra,
limas. lampiões, latas para comestiveis
c para lixo. charneiras e dabradiças.
machadinhas, martelo, pequenas molas,
terragess para peças de criobiliária,
cinzéis. escarnadures. punhais pás, panelas, paratusos. pinos e contra pinos,
castelos, rodinhas. roletas. sacarrolhas,
serrotes. ferragens para malas, tenazes e
tesouras

Classe 21
Para distinguir: Amortecedores, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de cambio, alavancas de *fados, aros,
automóveis, breques, berras de freio,
braçadeiras de mola, buaas, barcos, balaustres, barras de tração, barras de
reção, braçadeiras, e suportes do cano
de escapamento, cubos de veiculos. chapas circulares, carroseriaa, chassis, carcassas, caixas para armaçes, cotovelos,
carburadores, correntes de distribuição,
coroas, capotas. caixas d ecambio,
caminhes, caminhonetes, carros,
conjunots de escapamento, direção, desligadeiras, dorsais, engates para veicu.
los, estribos, eixos ,engrenagens, embreagem, freios para veículos, fronteiTermo n. 580.761, de 28-2-63
ras para veículos, feixes de mola, guarCentauro Importadora S.
nições para maçanetas, gonzos. grades
Rio Grande do Sul
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
de direção, juntas universais, lanchas,
molas, manivelas, motocicletas, motociclos, mancais de velculos, motonetas,
pedais, paralamas, partidas, portas late31111)0Pinfinra
rais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
paineis, parachoques, pistões, pedestais.,
reles para businas, reles para faróis, rodas. retentores, reboques, !loquetes para
Nome comerciai veículos, serpentinas, tambores de freios, tirantes, terminais para cabos
Têrnto si. 580.762, de 28-2-63
baterias, tuchos, varetas de veículos, vq.
Antonio Norton Sampaio
rais de veículos, varetas de controle cTe
Pará.
afogador e velocipedes e volantes

di-

bos,

ca-

CENA O&

de

corlss

Classe 7 i
Máquinas e utens,lios para serem mita
dos exclusivamente na agricultura Ii
horticultura a saber: arados, abridorell
Classes: 1, 2, 4. 5, 6, 7, 8, 11, 41, 42 de sulcos, aclubadeiras, ancinhos meai
43; 46; 49; 50; 33; 30, 48," 40, 21, 14, nicos e empilhadores , combinados
arrancadores mecânicos para agricultu15, 19 e 20
ra, batedeiras para cereais, bombas
Titulo
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para affoz, charruas para agrid
Termo n. 580.763. de 28-2-63
"Cia. de Crédito, Financiamento e In- culutura, • cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores.. esmagai
vestimentos "Investa"
dores para a agricultura, escarrificado,
São Paulo
res, enchovadeiras, facas para maquia
Das agricolas, ferradeiras, gadanho',
INVESTI.
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras mui
Classe 33
agricultura, máquinas insetifugas, na&
Título
l quinsa vaporizadoras, máquinas cTa
mungir, máquinas niveladoras de testai
Timos no. 580.764, 380.766,
580.768, de 28-2-63
máquinas perSuradoras para a agitada
ligo:to:1 -a Veículos, Máquinas e Mo- tura, máquinas de plantar, motochara
sores Ltda. •
ruas, máquinas regadeiras, máquinas
São Prailo
roçar, de semear, para sulfatar, ski
tosquir, de triturar. de esfarelar :erra,
tara irrigação, para matar formigas
outros Insetos, para burrifar e pulverld
Classe 8
sar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colhet
Para distinguir: Artigos e aparelhos ele- algodão, para colher cereais, máquinast
tricos e eletrônicos, aparelhos de utili- amassadoras para fins agricolas, dê
dades domésticas. acua:sitiadores para cortar árvores, para espalhar, para cai
frigeração, aspiradores de pó. aquece- pinar, máquinas combinadas para sei
dores, aparelhos de ar refrigerado, apa- mear e culturas, de desbanar, para usa
relhos de luz fluorescente e aparelhos dar, máquinas e moinhos para forma
de comunicação interna, bules elétricos, gens, máquinas toscadoras, ordenada.'
baterias, balcões frigorificos. balanças, res mecânicos, raladores mecânicos. r00
batedeiras, condensadores,
loa ~aprimorei para a agricultura.

IWPORTAÇ O 1.
EXPORTAC C
NORTON

580.767

e

45

.18TORII

eosautadoos.

1866 • Au' arta-feira 29
aachadeiras. semeadeira; segadeira;
tocadores de terra, tosadores de graata, tratores agricolas, válvulas paia
máquinas aldeola'
Classe 6 .
Motores elétricos, terminal, trazeiro do
motor de partida, terminal âncora do
eixo do bandix, dínamos elétricos, coletores de arranco, aros, carburadores
correntes de distribuição, coroas, carburadores, caixas de câmbio, engrenagens, embreagem, (untas universais,
partidas, pistões, freios, caixa de mudança, caixa de movimento central, colares de esferas para direção e movimento central, engrenagem para movimento central, inhões livres dentadas
para cabos, rolamentos, carburadores,
pinhões., macacos, alavanca para suspender veículos, gatilho de partida de
funcionamento de engrenagem de velocidade do veiculo, engrenagem para
eixo e manivelas, alimentados para carburadores, anéis de pistão, anéis de esferas para rolamentos, anéis de óleos,
anéis, auto lubrificadores, agulhas de
regulagem do carburador, buchas, barlanhos e insuflaciores do ar, bombas lubrificadores, bombas , de articulação de
combustível para motores, blocos "de
motores, bielas, balancins, cabeçotes, cilindros, comutadores. culatra de cilindro do motor, caixas de lubrificação,
compressores, condensadores, cremalheires, cruzetas, dispsiotvo de arranque.
ditamos, dispositivi para ignição elétrica para motores, engrenagens, engrenagens de cremalheiras, eixos, embolos, fusos, geradores, lubrilicadores
centrífugos, motores, motores de combustão, mancais, mancais de roletaa.
macados de rosca, magnetos para motores, mecanismo impulsionador de diferencial, pistão, pinhões, redutores, rodas, dentadas, segmentos do pistão, separadores de graxa. transformadores
virabrequinss separadores, velas de
ignição„ volantes, areios, hidráulicos e
freios de ar para veículos, carburadores, anéis de segmento, bombas para
óleos, cruzetas, 'câmbio, cárter de embreagem, cárter do motor, comutadores,
culatra do cilindro do motor, caixa
de lubrificação

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo a! 580.770, de 28-2-1963
Artigos passa Festas Barão Ltda.
Saio Paulo

• 'Ma°
Ind. Brasileira
Classe 38
Confeti, ornamentos de papel transparente, papel crepon, copos de papelão,
pratos de papelão, guardanapos de papéis, formas de papel e centro de
mesas de papel
nrmo n.° 580.771, de 28-2-1963
Representações Gaicar Ltda.
São Paulo

CAICAR
Ind.. Brasileira

batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, bolero; cominações, casa.
raia ou artificiais, anáguas, aventais.
fazendas e tecidos de lã em peças, luta.
cães, capotes, calças, calça-saias, chinelos, cintos, cintas, camisas, camisetas,
calções, cartolas, coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus; dolmans; echarpes, estolas; fardamentos; gorros, galochas, gravatas,
guarda-pó: impermeáveis; jaquetas; lenços. leques, lançaria, ligas, librés, liagenes; mantas, meias; palas, paletós,
pantufas, pijamas.' peignoirs. punhos,
peitos e peitilhos para camisas, peleines, polainas, ponchas, pullovers: quironos, quepis: regalos, robe de chama.
bre, roupas de - brim para o trabalho,
roupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias, solidem'. shorts, sungas, slacks, sueteres,
suspensórios, soutiens, sobretudos; trajes, ternos, toucas, tailleurs. turbantes;
uniformes, uniformes para empregadas,
vestidos; xales .

L. Classe 41
Amêndoas, araruta,, alpiste, avelã. amado. ameixas, azeites, açúcar, azeitonas,
aveia, atum, amendoim, alho; baias,
Termo n.° 580.774, de 28-2-1963
bombons, biscoitos. bolachas, batatas,
- Lojas Shopping Centres Ltda,
bananada. bolos, bacalhau, banha. caSão Paulo
nela. chouriçO, chocolates, caramelo;
coalhada, camarão, carnes, carne de
baleia, confeitos, cacaú. cereais, cebola,
,
. LOJAS SHOPPING,
creme de leite, creme de milho. condiCENTER
mentos. crustáceos, chá. cravo. caft.
asqu'inoa 'caquelsea aoa03 '13DIBUE
giquinha conservas alimentícias, doces. Classes;
3, 8, 11, 14, 15, 16. 23, 35,
drops. Nada, trutas. frutas sêcas. frutas
36,
37,
40,
41, 42, 43, 44, 48, 49 e 50
em caldas, frutas cristalizadas e frutas
Título "de Estabelecimento
compotas. féculas. figo, fermento, farinhas, fava, farelo, 4ubá, gomas para
Termo n.° 580.775, de 28-2-1963
mascar, geléias goiabada, gorduras.
N. Figueiredo Administpração e
gra° de bico. glacés. glicose, baunilha,
Comércio Ltda.
extrato para doces, extrato de tomaete.
São Paulo
ervilhas. ensossa, extrato de carne, fioroa, essência, para balam doces • alimentos. gelatinas. grnuloãs. herva-doce.
N. FI GUEI UPO
linguas, linguiças, leite, lombo, leite
'Ind. , Brasileira.
condensado, leite em pó. legumes. lentilhas, lagosta, mel, mortadelas. marmeladas, mantei g a, mostarda, marisco.
Classe 50 .
moluscos, molhos. margarinas. massas
Impressos em geral sr.
alimenticias. massas de tomata, melado.
nos-moscada. Meu comestíveis - Termo ti.° 580.776, de 28-2-1963
Revifer Comércio e Indústria Ltda.
ostras. paios, pessegada. peixes, pes,aSão Paulo
tos; peças teatrais e cinematográficas
.
.
da, pickles. pata pastilhas. pós para
pudins, pralinés, pães, pimenta, presunTermo n. 580.765, de 28.2-63
REVIFER
Estoril — Veículos, Máquinas e Mo- teos. polvilho, queijos. quirera de mi'ç COLIERCIO E
lho. rações balanceadas, requeijão. rostoses Ltda.
.
INDITS7RIA LTDA
cas, angii. salames, semolina de trigo.
São Paulo
sopas enlatadas. sucos de trutas, salNome Comercial
sichas, sal toucinho, tremoços. trago,
torta, torrões, torradas, tâmaras,,
Termo n.9 580.777, de 28-2-1963
tapiocas. 'vinagre e :arque
Revifer Comércio e Indústria Ltda,
São Paulo
• rèrmo n.• 580.772, de 28-2-1963
Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi Ltda.
1/4
;São Paulo
I d. r Fa:18211eira 5

ERNEWn
PÁVINIENT.LÇXO
EMPAVI uru,
_Nome Comercial
Nouse Comeretal

Târmo n. 580.769,-de 28-2-63
Lojas Shopping Cantem Ltda.
São Paulo

SEMINU
Pus
\CSNTER LTDA..,
,,tionse Comerciai

Termo n. 9 580.773, de 28-2-1963
Lojas Ssopping Canteis Ltda:
São Paulo

SHOPPINO CENTER
índ. Brasileira

Classe 14
Vidro, cristal e seus artefato.
Termo n.• 580.778, de 28-2-1963
Promove .--- Imóveis — Comércio ~

Representações Ltda.
São Paulo
..
•
"PROMOVE

Classe 50
Classe 36 -Para distinguir: Impressos em geral, biArtigos de vestuários, roupas feita lhetes, cartões de visita, carteõs comer
semi-confeccionadas ou sob rnedld i. ciais, tolinhas, passagens, papeis de cor.
para homens, senhoras e crianças, a respondência, envelopes, duplicatas, f a
saber: Agasalhos feitos de peles na ti n• , turas, recibos e notas fiscais ,

Maio de 1963
Termo n.° 580.779, de 28-2-1963
Wilson Salvador Scarano
• São Paulo

SÃO PAULO POLICIAL
EM REVISTA
Classe 32
Almanaques, anüncios, boletins, boletins
Impressos, crónicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofónicos e ' programas
de televisão
Têrrno n.° 580.781, de 28-2-1963
Dante Luzi & Cia. Ltda.
São Paulo
- ANTONINI

Ind. Brasileira'

Classe 36
Calçados em geral, alpercatas, botas,
botinhas, bourzeguins, chinelos, , galochas, polainas, perneiras, sandálias, sapatos, sapatinhos para crianças e
• tamancos
Termo n.° 580.782, de 28-2-1963
Tasso, SPina & Carreiro Ltda.
São Paulo

1-InCGM..2keira,
Classe 36
Calçados em geral, alpercatas, botas,
botinhas, bourzeguins, chinelos, galochas, polainas, perneiras, sandálias, sapatos, sapatinhos para crianças e
tamancos
Termo 11.9 580.783, de 28-2-1963
Indústria de Calçados Versas Ltda.
São Paulo
URRAS

Ind. Brasileira
• Classe 36
Calçados em geral, alpercatas, botas,
botinhas, bourzeguins, chinelos, galochas, polainas, perneiras, sandálias, sapatos, sapatinhos para crianças e
tamancos
Termo n.° 580.784, de 28-2-1963
Artes Gráficas Lugra 4a Ltda,
São Paulo
LUDRAFA
Ind. Brasileira
Classe 38
•
Aros paia guardana pos de papal
aglutinados, aluas (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos; balões (arreto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brocha.
tas não impressas: cadernos de cace..
ver. ca pas Para documento., carteiras
para cigarros, calcos de tipografia da
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas. cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões co•
merciais.' cartões indicas, contata, cais
tolina. cadernos de papel melimetrack
e em branco para desenho, caderno;
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegrOicas, cadernos de lembranças. carretéis de papelão; envelopes. enviSlueros para charutos de papel, encadernação de papel
nu papelão, ettiquetas; fólhaa indicas,
Rilhas de celulose; guardanapos; livros
não impressos, livros fiscaSs, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamento.
de papel transparente; pratos, papalnos. papéis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão, papéis eia branco

•

- Quarta-feira 29
para impressão, papéis fantasia. menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impresslo, papel encerado,
papel higiénico, papel Impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos, papel celotane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar •asetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais de cartio,
tubetes de papel
Termos ns. 580.785 à 580.787, de
28-2-1963
"Proauirubras" Produtos Químicos Brasileiros Ltda .
São Paulo

PROQUIMBRIÁS
'Ind. Brauileit_
Classe 1
Para distinguir. Absorventes, acetona,
ácidos. acetamento e coloraçáo de fibras, tecidos, couros e celulose; água
raz, alcool, albumina, anilinas, alumen,
alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó, amoniaco, anti-incrustantes,
anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti- detergentes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada ara fins
Industriais, armila; banhos ara galvanização, benzina, benzol, .betumes, bicarbonato de sódio. de otássio; cal virgem,
carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas, composições
estintoras de incêndios, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creosotos; des.
corantes; desincrustantes, dissolventes:
emulsões fotográficas. enxofre, éter, esmaltes. estearatos: fenol, filmes sensibi-

t•

MAMO OFICIAL (Seção III)
tanbares, tamborins, trombones, tarra.
alma tambores, triângulos, trombones,
de varas, violas, viola°, violino e,
violoncelo
Classe 3
Subeténclas químicas, produtos e prearados per serem usados na medicina
ou na farmácia
Têrmo n.° 580.788, de 28-2-1963
Eagarrafadora e Distribuidora de
Bebidas Maetinga Ltda,
São Paulo

Classe 42
Aguardente, aniz, 'aperitivos, bagaceira,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; Sart" genebra gengibirra;
gin, gingen ldrsch, kummel; licores;
maarsquinhos; nectan pipermitn, anchas; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky
Térrno n.° 580.789, de 28-21963
Depósito de Bebidas Amata! Ltda.'
São Paulo

IMBU.
Draaileira
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermeutado; fernet; genebra gengibirra;
gin, gingen kirsch, kummel; licores;
maarsquinhos; nectan pipermitn, ponches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, voaka e whisky
Termo n.° 580.790, de 28-2-1963
Neif Cerealista Ltda.
São Paulo

Maio de 1963 1867

Târtno a.° 580.796, de 28-2-1963
“Ses premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, for- A Modelista
Indústria e Comércio
ros, frisos, gesso, grades, janelas, estru.
Limitada
turas metálicas para construções, laSão Paulo
melas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
MODELISTA
de junção, lages, lageotas, mataria] isoInd., brasileira
lante contra frio e calor, manilhas, mas..
sa para revestimentos de pazadas, ma.
deiras para construção, mosaicas pro.
Classe 16
de níveis, inaans permanentes para cáLadrilhos e Tijolos prémoldados
dutos d base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasTerna on.° 580.797, de 28-2-1963
sas de cimento e cal hidráulica, pedreguMirvaine Importação Ltda.
sas alimentícias, mariscos, manteiga.
São Paulo
lho, produtos betuminosos impermeabili,
zantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
MIRVAINE IMPORTACAO
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de
• Lua.
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas andNome Comercial
ruídos para uso nas construções, par.
quetes, portas, portões, pisos, soleiras
Vamo na 580.798, de 28-2-1963
para portas. tijolos, tubos de concreto
ladústria de Tmbalagens Artivinco
telhas, tacos, tubos de condam tubos de
Limitada
venttilaçao, tanques, tangas de ci.São
Paulo
mento, vigas, vigamentos, vitais, venezianas

Térrno na 580.792, de 28-2-1963
Id abrica de fecidos Idenólicos Sernold
Limitada
São lau'o
Stat/iUld)

ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto e parcialmente preparado. bronze bronze em bruto ou parcialmente trabalhado, bronze de manganez; bronze em pó, bronze em barra,
bronze em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cobalto bruto
ou parcialmente trabalhado, cobre bruto
ou parcialmente trabalhado, estanho bruto ou parcialmente trabalhado, terra
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro em chapa, ferro fundido, ferro maleável, ferro manganez,
ferro velho, goza em bruto ou parcialmente trabalhado, guza temperado, guza
maleável, laminas de metal, lata em
tolhas, latão em folhas, lata° em chapas. latão em vergalhões, ligas .netálicaa, limalhas, magnésia, mangam.
metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa. metais estampados, metais para solda,
niquel, ouro, paládio, platina poeira
de zinco, prata, soldas, tungstanics
e zinco

Classe 38
Papas e seur artefatps, papel de em.
crever e de impressão, de encadernação
e ppar embrulho, papel de tada espécie para desenho: Albuns em branco,
blocos de papel para cartas e outros
fins, bandejas de papelão, brochuras
não impressas, cartão, cartolina, =der.
nos de papel melimetrado e em branco,
para desenho, cadernos escolares, cartões em branco, copos de papel, cadeia
netas em, branco, caixas de papelão,
cartuchos de cartolina, copoá e copa
nhos de papel e papelão para sorvetes,
caiainhas de' papel e papelão para sorvetes, envelopes, embalagens de papel
e papelão ,embalagens de papel e papelão par sorvetes, forminhas de papal
para doces,' guardanapos de' papel, livros em branco, lenços de papel, papel para mata-borrão, papel transparente, papel ah:nassa, papelão, papel
crepon, papel impermeável, papéis e
envelopes em caixinhas, papel higiênico, papel celulose, papel de seda, pratos e pratinhos de papel e papelão,
.papel facial, sacos e saquinhos de
papel

lizados para fotografias, fixadores. falidos para freios, formol, fos fatas indusVI
triais. fluaretos, fundentes para solda;
galvanizadores, gelatina para fotografias
e pintura, giz, glicerina; hidratas, ladroC:7:111431"
sullitos; impermeabilizantes, iodurctos; Café, mate, chá, chocolate, doces de
lacas; massas para pintura, magnésio, tóda espécie; sorvetes, geléias, gelatimercado; nitratos, neutralizadores, ni- nas, melado, mel, açúcar, rapadura,
trocelulose; óxidos, oxidantes, óleos pa- bombons, caramelos, balas, confeitos,
ra pintura, óleo -de linhaça; produtos )anha, azeite, óleos e gorduras comesquímicos para impreasão otassa indus- • tíveis, mostarda, pimenta, massa de totrial, papeis emulsionáveis. para a foto- mate, molhos e condimentos de tôda
grafia, papeis de turnesol, papeis helita espécie, preparados ou "In 'matara":
Tèrmo n.0 580.793, de 28-2-1963
gráficos e reliocopista, películas sensi- pão, biscoitos, massa salimenticias, faJosé Cruz da Fonseca
vais, papeis para fotografias e análises rinhas, cereais, essências e xaropes de
São Paulo
de labaratórios, pigmentos. potassa, pós frutas; fermento, sal, queijos, requeimetálicos para a composição de tintas, jões, leite condensado e em pó, manSUDAM;
. preparações para fotografias, produtos teiga; bacalhau, peixes, moluscos e
ADIINISTRACIO
para niquelar, pratear e cromar, produ- carnes, em conserva ou não: sopas enDE SEGUROS
tos para diluir tintas, prussito; reativos. latadas, frutas e legumes frescos, em
Termo na 580.799, de 28-2-1963
Classes: 33 e 50
removedores. reveladores; sabão neutro conserva e dessecados; aves abatidas e
Panificadora "Mérito" Ltda.
Titulo
.
sais, salicilatos, secantes, sensibílizantes, ovos para consumo, pasteis, pastelões
São Paulo
salemas, soda caustica, soluções quiri)).
empadas e frituras
Termo
na
580.794,
de
28-2-1963
sulf
a.
cas de uso industrial, solventes.
"'fer aEstamparia e Ferramenatria
Termo n.° 580.791, de 28-2-1963
.
tos; tintas em pó, liquidas, solidas ou
M'ERITO
Limitada
pastosa • para madeira, ferro, paredes, Depósito e Fabricação de Material de
.indastris
Brasileira.)
São
Paulo
Construção "Famacoa Ltda.
construções, decorações, couros, tecidos,
São Paulo
fibras. celulose barcos e veículos, talIn)/ •
Classe -.11
co -industrial, thiner: vernizes; zarcão
Ind.. Brasileira
IPAYÂCO
Classe 9
Biscoitos, bolachas, bolos, doces, fel*
Ind,
Brasileira
Classe
6
Instrumentos musicais e suas partes innhns alimenti_ras, massas alimentícia,
Estmpos e ferramentas
tegrantes: Acordeão, arcos, bandolas,
pães de tôda espécie e pizzas
caibaidolinas, bombo, bangO, »anjos,
Termo n." 580.795, de 28-2-1963
Classe 16
Termo n.° 580.800, de 28 -2 - 1963
xa de rufo, clarinetes, eavaquinhos.
"Anchieta"
Tecelagem e Comércio
castanholas, cravelhas para Instrumentos Para distinguir: Material para construNor-Coc Textil Ltda.
de
Lonas
Ltda.
cardais,- cornetas,' clarins, estojos ara ção e decoração: argamassas. a gila,
São Paulo
São
Paulo
• instrumentos musicais, estandarte, fa- areia, azulejos, batentes, balaustres blo.
ANCEIETA
gote, flautas, gaitas, guitarras, gonzos, cos de cimento, blocos para pavimenta.
Ind. Brasileira
harpas, harmônicas, =cata, mancas. çáo, calhas, cimento, cal, cré, chapas
DESFIA
ocarina, órgãos, pifano, pandeiros, pa- isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Classe 31
lheta, pianos, pianolas, pratos, pistão, chapas para coberturas caixas dâgua,
Classe ai
Lonas
realejos, rabec a°, surdinas. saxofones. caixas de descarga para lixos, ediflos&pressão de propaganda

soa,coc ilo

t•
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Termo ri.° 580. 801, de 28-2-1963
José Coviello
São Paulo

óTICA SACOMAN
-da'o Paulo-Capital

Termo n. 9 580.806, de 28-2-1963
José Coviello
São Paulo

NICA INTEPRNIMCIA.

Sao Paulo-Capital

- Classe 8
Titulo

Classes: 8 e 13

Termo n. 9 580.802, de 28-14963
Filex S.A. — União Sul Americana
Produtos Plástico,
São Paulo

Termo n.° 580.807, de 28-2-1963
José Coviello
São Paulo

FILEI 8/A..41/11RU
SUL AMERICANA Dg
PROWTOS ELLS'ÉCOS

ÓTICA MO PONTO

Ía' o Paulo-Capital

Nome Comercial

Classes: 8 e 13
Titulo

Termo n.° 580.803, de 28-2-1963
Paulo de Campos Marinho
São Paulo

Termo n. 580808, de 28-2-63
José Coviello
São Paulo

alMOBILIARIA CIDADE DE SKPAUU)
sA0 Pauta CAPTAI.

ÓTICA BOM PASTOR

Tão Paulo-Ca-pital
Classes: 8e 13
Titulo

Classe 33
Insígnia
Termo n.° 580.804, de 28-2-1963
Topázio — Produtos de Ferro e
Aço Ltda.
São Paulo

TOP AZ1 O
Endastria Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto, arames lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado.
Cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado; - ferro bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável, manganês, gusa, ve-lho, gusa, temperado, maleável, lâmiminas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões, alumínio, alpaca,
ligas metálicas, metais em massa, es-_
tampados, para soldas, para itgas„amalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel, ouro
paldio, papel estanho, platina, poeira
' de zinco, prata, solda, tungstenig,
zinco corrugado, zinco liso e
em fõlha

Termos as . 580. 809 a 580 . 815, de
28-2-63
União Sul Americana de
Filex S. A.
Produtos Plásticos
São Paulo --

bancos

SOMILA

-XODÓ

misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, caL
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,

iXON LANCHES,

Classes: 41. 42 e 43
cueiros, casacãp; dominós, echarpes.
Titulo de Estabelecimento
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaqueta. luvas, • ligas, lenços, leques,
Termo n. 580.823, de 28-2-63
mantem, meias, maillots, mantas, man.. Eccon
"Empresa Consultora de En..
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
ganharia
e Construçes Ltda.,
penas, puloveres, ponches, pelerinas,
Guanabara
"polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou,,,
tiens, tailleurs. toucas e vestidos
- Classe 37
ECCON EMPRÊSk
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, coCONSULTORA DE ENGENHARIAbertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
CONSTRUOES
lançais, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa, toaNome comercial
Classe 22
lhas para jantar, toalhas , para chã e
Para distinguir: Fios d ealgodão, canha- café,, toalhas para banquetas, guarniTermo n. 580.824, de 28-2-63
mo, juta, lá, nylon, fios plásticos, fios ções para cama e . mesa toalhinhas
Eccon
Empresa Consultora de Eis...
de seda natural e rayon, para tecela(cobre pão)
genharia e Construçes Ltda.
gem e para crochê; fios e linhas de toda
Guanabara
especie, fios e linhas para pesca, linhaTermo n. 580.816, de 28-2..63
das de aço para pesca.
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias
Rio de Janeiro
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, te..
ciclos para confecções em geral, para

E

tapeçRrias e para artigos de cama e

mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percaline, ratai, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos
permeabilizantes e tecidos de pano couro
e veludos
Classe 24
Termo n.° 580.805, de 28-2-1963
- guiri Artefatos de algodáo,
Importadora e Comercial 'Ildda"
Para disti n
nylon, plásticos, canharnos, caroá, juta,
Limitada
lã. linho, paco-paco; raiai; rayon, seda
São Paulo
natural para senhoras, bordados, borlas,
bane'earas, cordões, cadarços, coadora'
de café, sobertas para raquetes coberturas para cavalos, debruns, enfeites,
LI D D A
etiquetas, entremeio, entretn/as, flymu$iio Paulo-Capital.
las fitas, franjas, filtros de café, galões,
laços de chapéus mochilas, montas nesgas, ombreiras, passamanaries, palmiClasse 33
lhas, pavios. passc.manes. pon-pons.
Serviços de decoração de interiores no gentes rendas rédeas, redes, saeos. sacas.
tocante a pinturas, planejamentos e ins- arsolas tiras telas para bordar. xergas
talação de balcões, vitrinas e montagem
em ai d alojas, armazéns, escritórios e
1.n• n•nnit

•
Classe 31
Termo n. 580.818, de 28-2-63
Tendas, lonas, correias de tôda espécie, Sociedade Mineira de Lanches Ltda. me
cordoalha e barbante. Materiais de veSonha
dação e mangueiras a saber: anéis de
Minas Gerais
vedação, arruelas de borracha, de cortiça, de couro e de fibra vulcanizada,
barbante de amianto e de alaodão, bar..
racas de campanha, betume para vidraceiros, bolas para válvulas, buchas,
SINDUSTRIA BRASILEI114.
círculos de borracha para potes, cordas
de algodão, correias de transmissão,
Classe 41
cabos, calabres, cordoalhas, diafragTermos as .580.819 a 580.821, de
mas, enxarcias, flanges, gachetas de
28-2-63
algodão, anulares, des asbestos, de corda, de arame, de borracha, de couo, Sociedade Mineira de Lanches Ltda..
Som;la
de estopa, de folha e de plombagina,
•
Minas Gerais
juntas para vedação, liquidas de re,
chear madeira, lona, mangotes, mangueiras, massas para calafetar, massas para
vidros, molas par vedção, ovens, pnos
oleatizados, rolhas, tampões, tubos de
jNOOSTRIA" BRASILE' IRA '
jato, tubos e tubulações para vedação,
uniões de boi do 'e de flanges e válvulas
Classe 41
de vedação, tubos para radiador
Artigos da classe
Classe 34
Classe 42
Cortinas, capachos, encerados, inclu.
Artigos da classe
sive para instalações hospitalares, linóClasse 43
leos, tapetes em geral para assoalhos
Artigos da classe
e aradas e artigos 'de pele para os
mesmos fins, pssadeiras
Teimo n. 580.822, de 28-2-63
Classe 36
Sociedade Mineira de Lanches Ltda., .—
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
Somila
sões, boinas, botas, babadouros, casaMinas Gerais
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca-

ECCOti

KA-LU

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Classe 43
Artigos da classe
Bebidas não alcoólicas refriegerantes;
Termos ni. 580.825 e 580.826, de
refrescos gaseificados ou não, águas
28-2-63
gaseificadas; sucos de frutas integrais,
concentrados ou gateificados; xaéopas Indústria de Artefatos de Ferro Ltda.
Inafel
para bebidas refrigerantes Rio de Janeiro
Termo n. 580.817, de 28-2-63
Sociedade Mineira de Lanches Ltda.
Somila
Minas Gerais

SOCIEDADE MINEIRA DE
LANCHES LTDA. SOMILA
Ceraz.:.c!-1

PREÇO DO NÚMERO DE . HOJE: Cr$ 4,00

•
INDÚSTRIA itte.1) BRASILEIRA

Classe 5 _
Artigos da classe
Classe 16
Artigos' da clasae

