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SECÂO
DEPARTAMENTO NACIONAL •
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
. Rio, 27 de maio de 1963
Ma da 340. 4 reur.:ão da C,C.A.P.,
tituída pela portaria ti.° 52 de 24
de junho de 1954.
Aos vinte e quatro dias do mês de
bril de 1963, às quatorze horas, no
gabinete do Diretor da Divisão de
Marcas, reuniu-:e a Comissão de Classificação de artigos e produtos, sob a
presidência do Senhor Roberto Verter,
não compareceneo o membro Maria
Helena Gitahy de Alencastro. Aberta
• eeesão foi lida e aprovada a ata da
sessão anterior. A enter passou-se o
conferência dos valentes referentes a
letra "c", de "cordometros" (Ficha
3.083) à "Corta-vIdros" (ficha 3.13b).
Quanto aos verbCes: "Coralto'. (ficha 3.057) e "cordões de porta-manta
e das portas dos automóveis" (fiche
3.082) que se achavam em suspenso.
resolveu a C.C.A.P. que fõssem eliminados por falta de re:arências. Dado
ao adiantado da hora e não havendo
processo em pauta, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 8 de maio
de 1963, lavrando, eu, Domingos Angelo de Quadros Sá, Secretário da Comissão esta ata que vai por todos os
presentes assinada.
Ass.) Roberto Vatter Eunke
Cândida Murioz Pinto — Cilivia Marques dos Santos — Nelly Volto dos
Santos.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Dia 27 de maio de 1963
Notificação

SEXTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 1863

CAPITAL FEDERAL

ANO XXI — Nf 102

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
DIVERSOS .
Dia 27 1 de maio de 1963
N.c 111.350 — Gemo Amo Enck
— Expeça-se a carta patente em face
da situação do *processo que :lho peinaite o reexame da questão. A parte
contrária que se dirija ao Podes Judiciário, (republicado).
Reconsideração de despacho
N.* 100.979 — Comercio e Indústria Hamico Ltda. — Privilégio de
invenção — Reconsidero o aespscro
que indeferiu o presente pedido em
face do nOvo ezame técnico para o
fim de conceder a patente requerida.
NOTIFICAÇÃO
•
E' convidado Rene Werner Steinecher a comparecer a este Departamento a fim de efetuar o pagamento
da taxa final no termo 111.656 privilégio de invenção, uma vez que o
prazo está findo e não mais será possível na esfera administrativa realizar
o exame da questão.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Dia 27 de maio de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.9 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias
— para eventuais juntadas. de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notitcados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias —
na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
Marcas deferidas

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
e mais dez dias — para eventuais juntadas de recursos e Co me .mo não se
tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os rbquerentes abaixo
mencionados a comperecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxe f.nal concernentes a
expedição dos re-pectivos certificados
dentro do prezo de sessenta dias —
na forma do parágrefo único do artigo
N. 383.892 — Mafi/ — Mustapha
134 do Código da Propriedade Indus- Amad Filho 84 - Irmãos — Cl. 8 .
trial.
Desistência de processo
RESTAURAÇÃO DE MARCAS
Pau Produtos Alimenticios Nacionais S.A. (declara )a desistência do
N.c 379.084 — Mendes —
térmo n.9 433.263 — marca EsmeralMendes
Cia. Ltda. — Classe 8 — da), — Anote-se a, desistência, e arConcedo a restauração. (republicado). quive-se o prooeseo.

Exigências
NP 433.262 — Pari Produtos Alimenticlos Naeionais S.A. — Preste
esclarecimentos as Indústrias de Chocolate Lacta S.A. quanto a alegado,
oposição apresentada contra êste pedido.
N.9 446.135 — Gráfica Luxor Ltda."
— Apresente novos exemplares discriminando os artefatos de papel,
uma vez que produtos há como guardanapos, mata-borrão, papéis fotografias que não se incluem na classe 38
(republicado).
Reconsideração de despacho
Pelenghi Indústria Brasileira de
Produtos Alimentícios Bertoli Galbani S.A. (recorrendo do despacho que
Indeferiu a marca Pizaalo/a — termo
n.9 345.611). — Tendo em v1,11c •,)
recurso interposto e considerando que
a marca registeanda está constituida de uma denominação que por aplicação se tornou fantasia e pqrtarito
suscetível tio registro, resolvo, na forma da lei, reconaiderar o despacho
que indeferiu o presente pedido para
efeito de conceder o registro.
Indústria Esteárica Santa Therezinha (recorrendo do despacho que indeferiu o tênia° n.9 355.899 — marca
Aladin) — Tendo em vista o recurso interposto e considerando que a
marca havida como impedirPn pr.•
tege produto para polir metais, resolvo, na forma da lei, reconsiderar
o despacho que indeferiu o presente
pedido para efeito de conceder o registro apenas para oêra para assoalho e velas.
N.9 368.995 — Televisão (Uninbia
Indústria e Comércio Ltda. — De
acôrdo com a lei, reconsidero o despacho que indeferiu o presente pedido para efeito de conceder o registro nos têrmos dos últimos exemplares apresentados onde a aplicação da
marca se restringe a televisão.
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
(recorrendo do despacho . que indeferiu o têrmo n.9 2 04.488 — marca
Brooklin). — Tendo em vista o recurso interposto, e considerando que
a marca registrando esta constituída de uma denominação que em ai
mesma é de fantasia, não sendo passível considerá-la como indicação de
procedência, resolvo de acôrdo com a
lei, reconsiderar o despacho que indeferiu o presente registro para efeito de a final conceder o registro.
Indústrias de Chocolate Lacta S.A:
(recorrendo do dCSDissfrt0 que indeferiu o tèrmo 204.450 — marca
Brooklin) _ Tendo em vista o recurso interposto e considerando que
a marca registrando está constituída de uma deelezuMação de fantasia

que não representa nem induz Oe
compradores a pensar em indicaçao
de procedência, resolvo na forma da
reconsirar o despacho que indeferiu o presente pedido para efeito
de a final conceder o registro requerido.
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
(recorrendo do despacho que indeferiu o termo ri.9 208.279 — marca
Lactomalte). — Tendo em vista O
recurso interposto e considerando que
a denoin:ração registranda se apresenta sob a forma_ de fantasia, mediante uni arranjo de palavras que
no conjunto se tornam arbitrárias,
resolvo de aceedo com a lei, reconsiderar o despacho que Indeferiu
presente pedido para efeito de non-.
ceder o registro reqtesrido, nas tèr•
mos dos exemplares de fls. 12.
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
(recorrendo do despacho que deferiu o tênno n.9 229.101 — marca
KIS, de Produtos Alimentícios Kis
Ltda.) . — Tendo em vista o pedido
de reconsideração, e considerando 83
marcas apontadas às fls. 27, evidentemente colidentes com a registrando, marca esta aliás muito conhecida, resolvo na toma da lei, rezou.
siderar o despacho que mandou registrar a presente marca para efeito
de indeferir este pedido com base no
art. 93 n.9 17 do Código.
Indústrias de Chocolate Lacte, S.A.
(recorrendo do despacho que indeferiu o termo n.9 231.323 — marca
Lacta). — Tendo em vista, o recurso interposto e considerando as razões nêle expostas, considerando que
tanto a palavra como a ligura de
abelha em relação a produtos alimenticiaT, são necesárias uma vez
que o mel da abelha entra ou pode
entrar na composição daqueles produLos, considerando que a marca re.
gistranda está, bem caracterizada num
coniunto onde sobressai a palavra
LACTA, dominando os demais ele.,
mentos, resolvo na forma da lei, reconsiderar o despacho que indeferi
o presente pedido para efeito de a.
final conceder o registro requerido.
Indústrias de Chocolate Lacta $.A,
(recorrendo do despacho que indeferiu o tèrmo ri.9 239.800— marca
Kremlaz). — Tendo em vista o recurso interposto e considerando as
razões nêle expostas, reso:vo na forma da lei, reconsiderar o despacho
que indeferiu o presente pedido para.
conceder o registro, menos para assonalar produtdS de laticínios.
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
trecorundo do desnlcho que indefe.
rio o têrmo l29 239.803 — marca
Lacta Creme). — Tendo em vista
o recurso interposto, e coesiderando
as razOes ntil expostas, resolve, .na
forma da lei, reconsiderar o despache
que indeferiu o presente pedido para
efeito de 'conceder o registro menos
para nroteger produtos de laticínios.,
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
(recorrendo do despacho que indete.,
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DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fessereise do cada ano e à(
jornais, diariamente. até às g
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amputetbromaà. Dowartalmoont,
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ilêtmeengedPreowtodatle. Settitrotetalàs PáNottottkrfo
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• às 17,30 horas. as máximo
lintkintria5 Cdornérein
Tesoureiro do Departcumodo
até 72 horas após a soada doe
Imprime Mi 91501091140 Departamenta ia babaram* Nee4seal
de imprensa Naddltal.
órgãos oficiais.
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er
ASSINdrirdid$
Oda deo érairmse @Miais só s.
dactilogra fados e autenticados,
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lowesumfoksaa
ressalvadas. por quem de di- aranurn93ea PA4WilCULtaia
64 solicitarem no ato da assi•
,
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natura.
Capitai e interiort
Copilai e Interior:
— Excetuadas as para •
—
O
funcionária
pablico feSemestre . . . çr'S 000,00 Utnatre • . . C4 00,00 derai, para fazer jus
exterior, que sereia sempre Ano
ao dee£4 hoome
... . . • Cr, 1.20,e0 Ana
minto indicado, deverd provar
Itatiaia, as 'assinaturas poder-,
Exterior:
Exterior:
esta COadiçãO no aia da assise-ão tomar, em qualquer éponatura,
ca, por seis meses eia una ano.. Ana
Cri
1.0e0,00
C4 1,206,80 Ano .
.
– O vasto de cada exextplar
- Ás assinaturas vencidas
poderão ser sisspr-fies-sem parte st:Feries do esTdertço vão continuidade na recebimento alraeado dos órgãos oficiais
impresaus e mi:nen? do talão dos jornais, devem os assinan- será, na renda eireelso, ~taciOMS° prévio.
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renovaçã tom antecedência ano, e de Cr 10, por ano
a verifkação de prazo de vali- que findará..
dade de suas assinaturas. na' A fim de evitar solurfo de minium, de trinta PO dias. decorrida.

EXPEDIENTE

•
Exigências
.Teu i em luta o pediEXPEDIENTE DA WR.Ç.A0 DE
riu a Urino na =Ma - marca
RECURSOS
Lactacreme) - Tendo em lenta o do de reconsideração, bem como co
alarukyis
Indústria
de EilskillIGSie
1
aaae.-,,entatios
recurso m,.erposto e caoa derando as —
~colas Ltrda. (recorrendo do des)1a 27 de maio de 1063
razões nele expostas. resolvo, na for- &unem o nome TOMBES, rezolvo, na
pacha que deferiu o térma ri9 115.092
ma eia ie,. rearamiae.ar ao 1 forma da lei, reconsiderar o despe- pele. mvenç.o Ge Tito ae,ana , que indeferiu o presente pedido para e40 que indeferiu o presente pedido
Exigência
' Satisfaça exigancar.
efeito de conceder o registro menos para efeito de zonceder o registro
Banco da Méiaco S. A.
pedida
para asinalar produtos de lancil:dos.. nas termos dos exemplarem de fla. José Rodolfo Pmheiro Lim,a- (Jun- •de restauração na patente n.(no
9 sÀ, 177
13, I.
to
ao
termo
n.e
110.481)
Satisfaça
- Satisfaça exigancia.
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
exigência.
NOTIPICAÇA0
• O. kluatad & Sera (recorrendo do
(recorrendo do dmpacho que indefedespacha
que ind'eferm o térma
riu o • termo na 239.809 - marca • convidado Delate Safety Bana
Recursos
mero 224.78C) . - Satisfaça exigerrCreme Lacta). - Tendo em vista o C.9 a comparecer a Cate Departamen•
eia,
recurso interposto e considerando ao to, a fim de efetuar o pagamento da
razões nêle- expostas, resolvo, na for- taxa final 32,_ marca Minora - tert- José Rodolfo Pinheiro Lima (re- O. alustad & . Sm (recorrendo do
correndo do despacho que deferiu o despacho que indeferir o termo núma da lei, reconsiderar o despacho mo na 79.872.
teimo na 113.48/ - piar. invenção, mero 224.757). - Satisfaça einaen. que indeferiu o presente pedido para g convidaria Inatistria de Carros- de
Abram Neunan).
conceder o registro menos para arei- serias Trmarn & Rizzo Ltda. a ~eia.
izajar produtos de laticínios.
perece- a Sete Departamento, a hm José Spregacinere & Filhos Ltda.
Recursos
Indústrias de Chocolate Lacta S.A. de efetuar o pagamento da taxa fi- (recorrendo do despacho que deferiu
(recorrendo do despacho que indefe- nal na marca aarroeeerias /Vezo - o têrmo na 118.481 - priv. trwen- Ornai S.A. Indústria e Comercio
riu o termo n..a 233.272 -- marca. tainno na 214.041.
çfte de Abram Nenaan).
frocarreado do despacho que atearia
Cremelacta). a- Tende em vista ^
o têrrno na 114.142 - raoce Miúdarecurso iramposto e eiderActrfo as
de de Ozorio Paes Lopes da, Costa>
razões nêle expectas, resolvo na forKibon S.A. Indústrias Alim.enatma da iei, reconsiderar o tiesatre
mas (recorrendo do despacho que deque indeferiu o presente pedidoMeXles
para
registre,
feriu
o termo na 370.570 - marca
ereita de conceder o
Escolinha Pina; Pong, de kUldio Napara assinalar produote de lata:Mim.
,
cional Emp. Inc. ao PaCircidnÁo Naindústrias de Chocolate Lacta. S. t.
cional).
(recorrendo do despacho que Indefe-;
riu o termo ne 224.821 - marca
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA.
Laztacrein). - Tendo em vista o
DIV/SACt DE PfereavrelS
recurso interposto e considerando as
razões nêle expostas, reeolvo, na forDECRETO
N.
•
24.645 - DE 10-8-1924
Dia 27 de mala do 1963
ma da leia reconsiderar a despacho
que indeferiu o presente vedai° para
Notificação:
DIVULGAÇÃO
N.'
789
efeito de conceder o registro, menes
para asisnar produtos de anichara
Uma ¥ew decorrido O prazo de
3* edição
recurso previstia pela art. , 14 da
. te Lacta S.A.
Indústrias de Chacota
(recorrendo do despacho que 'indefeLei 13.9 4.048, de 29-1241 e mais
riu o termo na 246.197 - marca
10 dias para eventuais juntadas de
rrçço:
Cr$
25,00
Bana Nee,coa. - Tendo em 'teta e
recursm do mesmo, nãa se tendo
recurso Interposto e Considerando as
valido nenhum interessado, ficam
A VENDA
razões nêle expostas, considerando
fletificadée. es .requerentes abaixe
que e requerente é titular da marca
¡meneie/radas a eempareeer"eete'
com o nome Reco. considerando' que
Seção
de
Vendas:
Av.
Rodrigues
Alves,
1
1 Departamerrta á 'fim, de efetuarem'
no conjunto as marcas em causa nee
se confundem, resolvo, na forma da
43 pagamento da taxa final ' concerAgência
Minf;terio da Fazenda
lei, reconsiderar o 'despacho que Inrierit,ea a' expediçào dos . respectivos
deferiu o presente pedido para efeito
: Certificados dentre da prez'o de 60
Atende-se a pedicloo . pelo Serviço de Reerabffis Postal!
de conceder o registro.
;diaM"na' forma do parágrafo único'
Lula Teixeira Têrrres (recorrendo do
idd-artf. 134 da Çadigo da Rroprie-'
despacho que indeferia a tênia° nú•
mero 334.081, . sinal de propaganda

pR,orrimg"Lo
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N.o 117.999 - Processo para a para hastes de óculos - La Meca
Privilégio da inyenaão MaN.9 114.272 - Dr, Carlos Antonbi
de Campos Roge Permita - Cumpra
produção do sais do corantes de canoptica Leonardo S. P. A.
rido:
a exigência.
trifenihnetano - Parke Dayis &
N.0 117.741 - Balanairo amor/4.° 116.367 - Disc° Pára o an- Company.
N.9 114.851 - Jantes .1. Eberl e
tecedor de choques - Henri San- William
L. George - Cumpra a exiilho de línguas - José Salvador
N.0 118.078 - Processo e apa- doz Fila.
gência.
parcez.
relho para fabricação de artigos
N.o 117.775 - Aperfeiçoamen- N.9 114.930 - . Betu-1 Joseph Mano
! N.° 89.717 - Nova Chupeta - plásticos Owens IllInois Glass tos do curso do excentrico de ba- Clement
- Cumpra a exigência.
Fábrca Piratiniaga de Artefatos de Company.
lanço do carro de máquinas de teN9 115.053 - Uca! - Cumpra a
ttorracha Ltda.
N.0 118.415 - Compostos este- cer -- Magitex S. R. L.
exigência.
N.° 91.324 - Processo para fd- roides e processo de preparação
N.o 112.321 - Secagem de côae N. 115.201 - Metalúrgica Helony
lbricação de pós cosméticos o far- dos mesmos - Chas Pfizer & Co. ao ar - General Fooda Corpora- Ltda. Indústria e comércio - Cumpaacauticos Badischo Anilin & Ine.pra a exigência.
tion.
, oda Fabrik Aktiengesellschaft.
N.° 93.221 - Aparelho para
N.9 115.452 -- Torneados de PreN.0
114.275
al6vo
tipo
de
máN.0 95.239 - Processo de pura- moldagem de artigos plásticos ôcos quina para esemrilhamento de vál- cLsão Azteca, Sociedade Anônima fico de tetraciclina - Ameri- - °avens Illinois Glass Company. vulas de motor a explosão - Se- Cumpra a exigência.
Can Cyanamid Company. •
N.9 117.153 - Processo para preN.0 102.944 - Processo para a bastião Luiz de Oliveira.
parar novas composições terapeuttN.° 99.297 - Purificaç'á.o de an- otenção de fios a base de poliolePrivilégio
de
invenção
indefecas Bristol-Myers Conupany tibloticos tetracielfnicos por extra- finas - Societe Rhodiaceta.
rido em face do laudo técnico: Cumpra a exigência.
alo direta da massa de fermentaN.o 110.216 - Processo para o
N.9 117.321 - Moacyr Rime - American Cyanamid Com- desfibramento
N.o 102.864 - ?Uivo processo do Cumpra a exigência.
de madeira e matea
pany.
rial obtido - Societe Dite Societe fabricação de peças flexíveis de N.9 117.718 - Anstalt rir Die EnN.° 163.32,0 - Processo para a D'Exploitation de Taillis et Feuil- material termoplástico - Carlos tiwicklung
von Erfindungen und GeAntônio Pereira.
preparação de composições anti- lua (S.E.T.A.F.).
werblichen Andwerdungen Energa bióticas ,- Chas Pfizer & Co. Inc.
N.o 105.959 - Distribuidor de Cumpra a exigência.
N.° 114.955 "- AperfeiçoamenN.0 103.399 - Processo para tos em ou relativos a dispositivos ar adaptável a ventiladores exaus- • N. 117.853 - Peter Mtua.nyi Obtenção de derivados ale nleridina de contraio de tempo - Karl Steg- tores e semelhantes - Alpoim Cumpra a exigência,
Corrêa.
la- Dr. Karl Thomae G. M. B. II. mann.
NP 118.563 - Egyesult Gyogyseer
Tapszergyar - Cumpra a exiN.o 128.672 - Processo para a • N.o 106.121 - Mv° processo de Es
• NP 114.943 - Processo de P ro
-duzirnovseadotfilncs produção de ti diazo 5 oxonorleu- Obtenção de material plástico la- gência.
minado para diversos fins - Luiz N9 127.840 - Cano Marli - Cumdna - Park Davis & Company.
Sandoz S. A.
pra a_exigência,
Felipe Martins Ferreira,
N.o 133.563 - AperfeiçoamenN.o 116.247 - Dispositivo para
NP 121.037 - Cornellus Johan
•
b contrate automático de fluxo san- tos em 'motores de explosão do NP 107.690 - Um guarda-sol des- Krufer
e South African iron and
tinado a praia e ao campo - Sebasguineo a ser usado nas máquinas tipo rotativo - Paulo" Mano aaaia. tião
Steel Industrial Corporation Limited
Silveira.
coração pulmão artificial - Hugo
- Cumpra a exigência.
N.o 141.481'- AperfeiçoamenJoão Felipossiviyorio Landolfi dos tos em painéis pre-fabricados de N.9 115.273 - Aperfeiçoamentos em
N.9 120.997 - Cooper McDougall &
prensa
excêntrica
Vicente
GiuSantos Perfeito e Carlos Manoel concreto armado - Lourival Fay- dica.
Robertson Limited - Cumpra a exiBandeira do Mello.
gência.
•
zario.
Modelos de utilidade indeferidos em
N.o 117.271 - Processo Para
Gebruder Buhler N.9 120.986
face do laudo técnico
N.° 1 4 1.4&2 - Baldrame pra-Cumpra a exigência.
preparar um co-polímero de en- fabricado e aperfeiçoamento em
xerto e composição de revestimen- fixação de modules e. colunas - N.9 108.391 - Nôvo modelo de maN.9 121.455 - Barry-Wehmaller
triz para estampar sabonetes em unia Machinery Company - Cumpra a
to que o contem - Rohm Haas Lourival Fayzano.
ou mais cores - Mayer BelleMOnd e exigência.
Company.
N.o 141.483 - Aperfeiçoamen- Adolpho da Rocha Moreira.
N.9 121.309 - Takeda PharmaceuN.° 117.585 - Sustentáculo ar- tos em colunas pre-fabricadas e N.9 119.719 - Adaptação em jeeps
ticulado para adaptar nas pontes sistema de fixação de painéis mo- para produzir ar necessário para o tical Industries Ltd. - Cumpra a
exigência.
das dentaduras - Mario Amorico dulados - Lourival Fayzano.
freio de reboque e outras utilidaMariano.
des - Fábrica Nacional de Viaturas N.9 121.380 - Takeda Pharmaceu.
tical Industries Ltd. - Cumpra a
Modelo de utilidade deferido: "Panavia" Ltda.
N.° 117:727 - ¡Aperfeiçoamenexigência.
Modelo
industrial
Indejerido
em
tos etn conexões rara tubos N.0 103.116 - Nôvo modelo de
• N.9 121.373- Shell International
face do laudo técnico
joachim Schnabel Kuchn,
Research Maatschappij N.V. - Cumcinta - inez Freitas de Almeida.
pra a exigência.
N.0 117.751 - Particulas da poN.o 111.469 - Dispositivo para N.9 102.325 - Um nôvo modêlo de
límero expandidas e processo ,de aplicação de oxigênio e enfermos registro para gases ou líquidos - 'N.° 121.385 - Glin atathieson
Fundição Barsil S.A.
fazer as mesmas - Betty Lou
Chemicaj Corporation. - Cumpra
- riliguei Roque Filho. kin.
NP 129.181 - Luva para maçaneN.0 113.210 - Um nôvo modelo ta em forma estilizado de peixe - a exigência.
N.° 117.767 - Cainposições de picareta transformável em ma- Margit Klinnenberger,
N. o 76.778 - Pittsburgh Plata
aquosaa de co-polfmeros e goma- chado chibanca onxo soca e semeGlass Company. - Cumpra a exiDesistência de processos
laca o substraetos revestidos com lhantes - Jayme Anselmo.
gência.
elas - Rohm & Hans Company.
N. o 84.199 - N. V. Phillps'OloN.o 115.239 - kóvo tipo de gari- Olirt Mathieson Chemical Corporation - Declara a desistência do thr- eilampenfabrieken. - Cumpra a
117.777 - Aperfeiçoamen- Settimo Battista Balest,
mo n.9 110.242 - Privilégio de in- exigência.
tos em ou relativos a dispositi%oS
N.0 115.254 - Nôvo e original venção para Mecanismo de paracho, destinados ao fracionamento gasoques.
- Anote-se a desistência e ar- N. o 100.470 -- Elle Prodromos
so - N. V. Philips Glo eilamPeu- modelo de ponteira móvel para quive-se
o Processo.
Aghnides. - Cumpra a exigêntacos de bilhar - Geraldo Vieira
fabrieken.
cia.
de Souza e Bruno Lima.
Exigências
. N.° 117.779 - Composição comN. o 104.428- - Berzuini & matN.o 1 1 5.U2 Novas disposições
btistivel Shell Internationale
NP
94.019
Eva
Steinhilber
teucci
Ltda: - Cumpra a exigênconstrutivas
em
dispositivos
de
nesKerch Maatscliappij N. V.
cia.
iluminação - Mecánica Esfera Li- Cumpra a exigência.
NP 107.268 - Miles Laboratorie.s N. o 110.118 - N. V. Philips'
N.o 117.934 - Processo o aPa- mitada.
- cumpra a exigência.
ralho para tornar os sons precepOloellampenfabrieken. - Cumpra
Modelo industrial deferido em
tiveis a um paciente por via cuiaN.
109.827
- Soaiedade Paulista a exigência.
face
do
laudo
técnico:
de Artefatos Metalurgicos S.A. • naa - Socicto Civil° D'Etudes et
N. o 110.661 - Commerclal 811de Brevests Mota.
al-.0 115.255 - alóvo tipo de Cumpra a exigência,
venta Corporation. - Cumpra a
117.990 - PrOcesso para a aparelho para colher café - Pedro NP 109.852 - N. V. Rasearch La- exigência.
extração e recuperação do hidro- Doming os L. Bragante.
- boratoritun Dr. C. Janssen - CtunN. 112.323 - Chas. Pfizer
pra a exigência,'
carbonatos aromáticos a partir de
Privilégio
de
invenção
deferiCo. Inc. - Cumpra a exigência.
uma mistura líquida de hidrocar7
do republicado por ter saído com N.9 109.922 - Wallace & Tiertisn N. o
bonetos Shell International° Re112.337 - Gerhard Horst
Inc. - Cumpra
a exigência.
•
incorreções:
soarch Maatsdiappi j N. V.
Georg
Paul Jacoby. - Cumpra a
•
N.9
110.841 - Shohacht Seldne
N° 117.997 - Processa para a
exigência.
Cumpra a exigência.
110,974
Interruptor
elé,N.0
extração e recuperação de hidropara potenciometros e seme9110.893 -- The Kenda11 ›)m- N.° 114.677 - Abbott Laboratocarba-aea arnnySt :n ns de uma mis- trico
ries. - Cumpra a extgancia.
' -. -'-r"'n4 líquidos lhantes - Tesla aarodni Podnik. pany - Cumpra a exigência.
tur
97.819,
Articulação
de
1
N.
111.592
N. o 115.081 - Oilver S. PlanN.0
Coronelle
loa.
Shall Internationale Rasearch
51.1;i.e1tappij N. v
Robert J. Trewella e Robert
.oharixelre coai retorno ~tio 0~3 a eldfiênci°-

1".. nç,t;IVZ
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J. Schaeter. - Cumpra a ext.
gência.
N. o 115.148 - Jahns Quintela.
,.- Cumpra a" exigéne:ta.
N.° 115.727 - The Dnjohn
Company. - Cumpra a exigencia.
N. o 116.472 - The- Chemstrand
Corporation. - Cumpra a exigência.
N ° 122 678 - Moacyr Roubaud.
- Cumpra a exigêncm.
N. o 104.035 - Aforn-2 de AngeIis. - Cumpra a exiencia.
N. o 101.4a5 - Imperial Chemical Induzaries Limited. - Cumpra
a exigência.
N. o 111589- Acm Incorporated - Cumpra a exieência.
N. o 115.246 - Paulo Queiroz
- Cumpra a exlgénei--t.
N. o 138.044 - Burla:toei( Anstalt - Cumpra a extgencia.
N.° 1/1.861 - Lepetit
Cumpra a exigência
N. 112.675 - Roberts.havWalton Controls Company. pra a exiúncia.
Diverms:.J
N. o 101.622 - José Rodztgues
de Moraes Júnior. - Aguarde-se.
Arquivamento de Processo de
Patentes:.
N.° 98.135 - Cato Tadasse e
Mitsuru Kawatto.
N.° 99.936 - Alberto Rornan1
Horta.
N.° 108.009 - Imperial C1261331.cal Industries Lirnitest.
N.° 108.522 - João Antune$
Bezerra.
N. o 115.276 - Aleitada de Souza
Magalhães.
N.." 120.385 - Eugênia Mayer
Mayeroff.
N. o 122.485 - Evandrc Alberto
Chaves Coutin
N.° 126.865 - Latif Abi Sabar.
N.o 129.549 - Instituto Vallee
S.A. N.° 130.286 - Gyuia Vangel Trbar Krametsek Munenler e Nice.las Haralyi Ho chinger.
- N.° 134.894 - Masao alarutyama.
N. o 135.064 - Enéas. Gurgel do
Amaral.
N." 135.838 - Pomaeu de Souza
Queiroz. N. o 135.841 - Sonia Goldrat.
N. 0' 135.354 - Pluvletéenlea LImitada. - Arquivem-3e os pracessos.
EXPEDIENTE' DO DIRETOR DA
DIVISA° DE` MARCAS
Rio, 24 de maio de . 1963
Notificação:
Unta vez decorzido , a prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei. n.o 4.048, de 29-1241, e maks
der dias, para eventuais Juntadas
de recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhum Interessada
ficara notificados oo requerente"

DIÁRIO OFICIAL (Sa.ção IR)
aLabto mencionados a compare- I N.° 393.127 - Crispetes, classe
cer a êste Departamento a fim de 41 - Produtos Alimentícios Linefetuarem o pagamento da taxa guanotto Ltda.
fina/ concernentes a expedicãa dos N. o 395.094 - Pyromors. classe
respectivos certificados dentro do 46 - Deutsc.he Solvay-Werke, G.
prazo de sessenta dias, na forma
do parágrafo único do artigo 134 M.B.11.
ó.° 395.451 - Salermo, clame
do Código da Propriedade Indus4.1 - Pastificio Salermo Ltda.
triar.
N. o 280.204 - J. G., clusa 23 N. o 397•958 - Situar, classe 11
- Fundição Situar Ltda.
- Comp. de Tecidos José GIM.
398.162 - Ibirapuera, clasN. o 319.784 - O Benaer classa seN.°
32 - Ibirapuera Editara Ltda.
8 - Indústria Comércio Bender
Ltda., com exclusão. de chapas de N. o 398.691 - Gabrieltex. elasmatéria plástica.
se 37- Textil Gabriel Ca/fat S.A.
N. o 346.577
Rubirundum,
N. • 398.893 - Gabrieltex, classe
classe - 46 - Oroxo Esmeris S.A. •
Textil Gabriel Calfat 8.A.
N.° 350.136 - Saiu taxis, classe N. o 398.696 - Gabrieltex, classe
3 - Companha das Aauas Mine- 36 - Textfl Gabriel Calfat
i rais Saint/rir.
N. o 398.698 - Gabrtelte.x, classe
- Tlextil Gabriel Calfat S.A.
N. o 355.859 - Ateu classe 71
- Indústria de Auto Pecas Alex N. o 398.982 - Succinil-MetioLtda. nina. classe $ -- Laboratório FarInternacional S.A.. N. o 356.277
Mania classe 13 macêutico
direito ao uso exclusivo da ex- Rierna Cem. e Ind. Produtos Se.
pressão Metionina.
'Qubnicos Ltda.
N.° 401.278 -.Nau, classe 41 N. o 381.227 - Classifie classe 8
Nán Ltda.
'- Seri S.A. (Jóias e Relógios). Hotel
N. o 405.482 - Wister, classe 44
N. 0 397189 - Centenário, clas- - Fábrica de Cigarros Sudan ELA.
se 19 - Casa Centenário de Aves
N.° 415_458 - Forroteu classe
e Ovos Ltda.
. - Etteatex S.A. indíastria e CoN. e 337 791 - Decatcin classe mércio.
3 - Laboratório São Luiz Ltda.
Titulo de Estabelecimento DeN. a 389.954 - Teietari. ebase 32 ferido:
.
- Reli OtáVio Gaivão de Moura .
•
Lacerda.
N.° 396.142 - Instituto de BeN.' 390.857 - Manricoc Bate- leza Natal, classe 33 - Instituto
Beleza Natal Ltda. - Art. 117
ria Standar, classe 11 - Alumimo de
Marmicoe Indústria e Cranértio n. o 1.
3 A. - Sem direito ao mo ex- N.° 403.203 - Casa Souza Guiclusivo dr, s, expressões "Bateria" e marães, claFse 4 - Viúva 3. Du"Standa.rd".
arte Vaze°.

COLEÇÃO DAS LEIS
1962
Legislativo -- Leis
.
•
de lianeiro a março - Div. zif 865... 120cto
ll - Atos do Poder Executivo Decreto
de janeiro a março - Div. n.,° 866-- 550,00
Vol. 111 - Atos do Podes Legislativo - Leis de
abril a junho 220,00
Vol. IV - Atua do Poder Executivo - Decretos
de abril a junho
n.° 874 .
120,80
Vol. V - Atos do Poder Legislativo - Leis de
Julho a setembro - ,Diaa n." 878.... 300,00
Vol. VI - Atos do 'Poder Executivo - Decretos
de junto a setembro - Div. n.° 879- 500,00
Vol. VII
Atos do Poder Legislativo -7 Leis
de outubro a dezembro - Div n 9 885 400.00
Vol. VIII - Atos do Poder Executivo Decretos
de outubro a dezembro - Div. ie 886 1.200.00
Vol. 1 - Atoe do 'Poder

. A VENDA
Seção de Vendas.: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: 11/4/linisterie da Fazenda
pedias pelO ServiS of de Reembólso Postal
..P.arerma.emmemnII,

Maress-indeferidast
N. 0 349-.479 - Zkl, dama 11

Zavady na Xluckvo Losiska,
dini Podnik.
N. o 391.348 - Incometak
5 - Indústria e Comércio de
tal Incometal Ltda.
N.° 381.925- Farrapos, atempe.
41
Dillon Pertille S.A.
N. 0 382.766 - Primoleo, eiarigt •
41 - S.A. Moinhos Rio Grandes-1

ses.

N. • 390.117 - Very Good,
36- Confecções 17027 Good Ltda.
N.° 390.949 - Raki, classe RA
- Indústria Textil Ka/ul Ltda. 41 ••
N. o 391.799 - 2,4 Horas de ind
teriagos, classe 33 C M C1 certo
tauro Moto Clube.N. o 392.273 - Xineze, cisaste
46 - Xineze Polidores Ltda.
N.° 395.481 - Jimmy. classe 98 •
- Boutique Jimy Ltda.
N.° 395.790- Aimoré. classe
- Aimoré Comércio e Indástrldi
Ltda.
5
N.° 398.383 - PernanabitoN
classe 32 - Editara. e Publiéltárla
Pernambuco Ltda.

N.° 398.384
Pernambuco
,
clame 25 - EditOra • Publicitária
Pernambuco Ltda.
•1
N.° 405.493 - ?temerias
clama
número 8 - Rídío Novelas Ltda.
/e1:° 406.494 - Novelas na:nem 32 - Rádio Novelae Ltda..
N..° 405.548 - Steel Wall (10' .
- classe II - Alexandre Prf~ssert,
N.° 405.552 - Beinrsdene
oleia
se 6 - Rídioe "Beveldere" Ltda.
Titulo de Estabelecimento Indeferi"
N.°' 393.316 - Pan Americana ..eee
classes 33 e 50
Rayal,Viagens
mianda.
Ari/gemias

Pas 83.5a7 - IrAtierriae.
ra de Lápis Frita Johansen , 8. . A. --Correpra a exigência.
I
N.° 289.196 Cia. Mimes * VI.
nbeddir Indústria. Comercie Importa"
ção e ExpartapIe - Cumpra a exime
gencia.
• N.° 317.268
Tecelagem Senta
Luisa S. A. - Cumpra a exigência.,
N.° 362.266 - S. P. Gomes ai
Cie. - Cuespre a exigência.
N.° 373.797 - Co rning Gi~
Works - Cumpra a exigência_
N.°. 391.597 - Invest S. A. Comercial e kreareirserier - Csn-rpra a
exigência.
N.° 395_127 - Joaquim C. Gela.
ramier - Cumpra a exigência_
Diversos
ç,ft
Sie Paula 'Alpargatas S. A. opoente de temeis 413.523 - Amuá;
,.i.° 307.843 - Franco Valer
e• C.arnérnice S A. -- Aguarde-se.
•

N...°

initada
Se. '

361.319 - Móveis Vogue LiCoeseánrim - Aguarda.
•

let.° 361:189 De Maio Gaio
1 $. A. indústria a Cd:nímio áe'
r Peneis
para
Ageierdí-se

•••'.

31
- Sexta-feira
_
N.° 385.812 - Maco-Madeiras •
Comptnsados Ltda. - Aguarde-se.
N.° 291.147 - Miguel Averbach
- Aguarde-se.
N.o 391.148 - Miguel Averlaach
- Aguarde-se.
N.° 412.362 - Fábrica de Papel
'União Indústria" Ltda. - Torno sem
•faito o despacho da arquivamento de
fls. 6v. encaminhando-se o processo à
Seção de Prorrogações após a publicação de clichê.
N.° 393.430 - Massey-Ferguson
Limited - Nada há que deferir visto
que o processo foi definitivamente
stquivado.
EXPEDIENTE DA SEÇÃÇO
DE PESQUISAS
Dia 27 de Maio do 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso pelo art.go 14 da Lei xi.° 4.048
de 29-12-61 e mais daz dias - 'para
eventuais juntadas de . recursos, e do
mesmo não se tendo valido nenhum
interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento "a fim
de. efetuarem o pagamento da taxa . final concernente a expad:ção dos respectivos cartificadoa dentro do prItio
de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 dà Código
da Propriedade Industrial.
Mordas Deferidas
N.° 354.472 - Flexspout - Rieke Metal Prociucts Corp. - ci. 31 (na classe 31).
N.° 355.218 - V. H. - Cia. de
Eletricidade Scharchwerke Voigt iis
Haeffner do Brasil - cl. 6.
Proas de Propaganda Doloridas'

N.° 352.388 - O Ponto dos Milhões - Globex Utilidades S. A. cia. 6 - 8 - 11 - 17 - 21 - 35
36 - 37 -- 40 - 48 - art. 121.
Nome Comerc:al Deferido
N.° 509.031 - STS Serviços Téc..
ticos de Seguros - STS Serviços
Técnicos de Seguros - art. 209 n.° 4.
Título .de Estabelecimento Deferidos
N.o 352.387 - O Ponto doe Mi.
lhões - Globez Utilidades S. A. ris. 6 - 8 - 11 - 17 - 21 - 35
36 - 37 - 40 - 48 - art. 117 n.° 1
do Código.
N.o 352.895 - -Edifício JerupOl
- Leon Politi e Raffaele Jerusalmi
- classe 33 . - art. 117 n.° 4 do Código.
- Diversos
N.o 322.085 - Suddeutsche Baliwolle Aktiengesellschaft - Prossigase com exclurão de esfregões, máscaras, lamb azes, G/int-loura e material
de embalagem e de recheio para tapeçarias.
N.° 363.206 - Lazco S. A. Artefatos de Conao -- Prossiga-se com
novas vias com exclusão de carteiras.
N.o 363.210 - Lazco S. A. Artefatoa de Couro - Prossiga-se com
os exemplares da fl. 10 e 12 já
em nome do nevo titular da regisfritada . com exclusão de carteira*.
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NP 363.214 -Lazco S. A. ArteN.° 396.930 - Fáb. a de Calçados toração de nome para Phanna S.A. Lap
fatos de Couro - Prossiga-se com os Primo - Primo Diez Garcia - cl. 36 boratórios Farmacêuticos,
exemplares de fls. 10 e 12 já em no- - art. 117.
Laboratorien Hausmann A.G. (trans.
me do atual titular com exclusão de
N.° 396.960 -- Edifício Inhangá ferência para o seu nome da marcai
almofadas de couro e porta 'blocos.
- Condóminos do Edifício Inhangá Fartum Hausmann n.° 151.480) --a
Anote-se a transferência. '
- cl. 33 - art. 117.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Vaidade Modas Ltda. (pede pote
N.o 397.519 - Nelson --Nelson
DE INTERFERÊNCIA
ser anotada no título Vaidade número
Palerma - cl. 36 - art. 117.
Dia 27 de Maio de 1963
157.100 - Marcas Vaidade n.° 201.243
N.° 397.685 - Agencia Social de - Vaidade n. 0
201.244 - Vaidade
Luto
Rara;
eo
Valia
Vergueiro
Notificação
n.°
201.245
Vaidade
n.° 201.246
na classe 33,
cl. 33 - art
- Vaidade n.° 214.960 - Vaidade
Uma vez decorrido o prazo de reN.o 397.6(;) -o Departamento So- n.° 237.863 - as alterações de nocurso pelo artigo 14 da Lei n.° 4.048 cial de Luto .. René do Valia Ver- me) - Anotem-se as alterações.
de 2912-61 e mais dez dias - para gueiro - cl. 3s1 - art. 117 na classe
J. Cargueira & Cia. Ltda. (transi e.
eventuais juntadas de recursos, e do número 33.
renda
para o seu nome das mareae
mesmo não se tendo valido nenhum
N.° 397.C87 - Social de Luto - Sulfaquin n.° 159.789 - Inhamire
interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a com- René do V alie Vergueiro - cl. 33 n. 167.610 - Lab . Flumine nse
n.° 169.362 • (título) - Metib:lase
parecer a este Departamento a fim - . art. 117.
n.°
200.168 - Calcimaltina número
de efetuarem o pagamento da taxa fiNP 397.688 - Serviço Social de
210.557 - Anti Luet:co Fortaleza
nal concernente à expedição dos res- Luto - René do Valia Vergueiro
n.° 210.558 - Metifigan n.° 220.918
pectivos certificados dentro do prazo cl. 33 - art. 117 classe 33.
- Laboratório Fluminense n.° 234.855
de sessenta dias - na forma do paráExigências
- Pastilhas Fluminense n.° 247.718)
grafo único do artigo 134 do Código
- Anotem-se as transferências .
da Propriedade Industrial.
N.° 381.183 - Stromboli Distribuidora de Bebidas Ltda. - Satisfaça • Bar Pigalle Night Club Ltda. (trans.
.Marcai Deferidas
ferencia para o seu nome do título Bar
,•
exigência.
e Restaurante Posto 6 n.° 160.727)
Diversos
N.° 393.214 - European! - Eu.
- Anote-se a? transferência.
ropcars Ltd. - classe 21.
Lanifício Amparo S.A. (pede para
N.° 373.841 - CISA Ceramica Ibi.
Asta
N.° 394.156 - Enduxan
ser anotada nas marcas Amparo numeAguardo-se.
S.
A.
rapuera
Werke A. G. Chemische Fabrik ro 162.741 - Amparo n.° 162.742
N.° 381.193 - Lucindo Valente - as alterações de nome) - Anotem-se
classe 5.
Aguarde-se.
as alterações de nome.
N.o 394.164 - Retensulbis --- LaN.° 393.215 -- Europcars Ltda. - • Wanderer Buromaschinenwerck
boratórios
Farmacêuticos • Vicente
Aguarde-se.
Amato Usafarma S. A. - cl. 3.
M.B.H. (pede para ser anotada na
-.N.° 395.601 - Bar e Café Cim- marca Continental n.° 240.61b a al.
NP 394.406 - Afibra - Aços
reração de nome) - Anote-se a alta.
Finos do Brasil Afibra Ltda. - cl. 1 bres Ltda. - Aguarde-se.
raçao.
N.° 395.693 - Ace Fastener Corp.
N.° 394.407 - Afibra -- Aços FiVinícola Nascimento Ltda. s(transte.
nos do Brasil Afibra Ltda. - cl. 4. - Aguarde-se.
rênc:a para o seu nome da marca Care.
N.° 396.235 - Fábrica Lirnol S.A. rnairo n.° 266.238) - Satisfaça exiN.° 394.894 - Memento Brasileigência.
ro de Especialidades Farmacêuticas Produtos Químicos - Aguarde-se.
Dr. Otto Minar - cl. 32.
N.° 397.323 - Propaganda Bel
Waldemir Paula Freitas Santos e
António José Gonçalves Moreira LoiN.0 396.107 - Sinsora - Ema- Air Ltda. - Aguarde-se.
sa (transferência para o seu nome da
nuel Merck Offene HandelsgesellsEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
chaft 3.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS marca Superball termo 441.937) Anote-se a transferência.
N.o 393.630 -- Çity - Distribui'
Dia
24
de
maio
de
1963
DAM Indústria e Comércio de Dia.
dora de Artigos Elétricos Domésticos
cos Ltda. (transferência para o seu
Citylux S. A. - cl 28.
Transferência e alteração de nome de nome das marcas Violinos e Teleco
N.o 396.719 - Naricidina .- Lab.
titular de Processes
Tecos termo 422.786 - Violinos •
Mesquita Ltda. - cl. 3.
Teleco Tecos termo 422.787) - Ano.
Ernesto Rothschild S.A. Indústria e te-se a transferência.
N.° 396.769 - Economat - AnComércio (taInsferencia para o seu -i- gel Pedreira Alonso - cl. 6.
Importadora e Distribuidora Willy*
nome da patente modelo de utilidade
S.A. (pede para ser anotada nati mar.
N.° 396.733 - Maravilha - Cia. 4.180) - Anote-se a transferência.
cas Manzol termn 423.183 - Oleome.
Açucareira de Goiana - cl. 1.
Merck Co. Inc. (transferência vai termo 42.3.184- a.,- dleolub termo
N.° 396.732 - Maravilha - Cia. para o seu nome da patente privilég:o 423.185 as alterações de nome) --a
Açucareira de Goiana -- cl. 2.
Anote-se Anotem-se as alteracões de nome.
de invenção n.° 40.605)
N.° 396.928 - 'Acetosal - Labs. a transferência.
José ....)Ticente Varauez Martina*
Nitrafarm S. A. - cl. 3.
Merck & Co. Inc. (transferência (transferência para o seu nome da mar*
N.° 397.332 - Santa Elisa - para o seu nome da patente privilégio ca Eispa termo 423.586) - Anote-se
Chrismann 86 Chrismann Ltda. - de invenção an x 41.872) - Anote-se a transferência.
a transferência.
classe 3.
Brasile:ra de Fibras Sintéticas
Co. Inc. (transferência -Nailonsix (pede para eer anotada na
* Merck
N.° 397.333 - Santa Elisa - para o seu nome da patente privilégio marca
Nylbrasil termo . 438.270 a ai.
Chriamann 8s Chrismann Ltda.
de invenção n.° 44.144)"
Anote-se aaração de nome) - Anote-se a alto.
classe 48.
a transferência.
ração de nome.
N.° 397.605 - Fertaneja - Com.
Compagnie
de
Saint
Gobain
(pede
41.
ci.
Empresa Beta de Construçõea S.A.
dei Carnes Sertaneja Ltda. para ser anotada na patente privilégio (Pede para ser anotada na insígnia
de invenção n.° 57.317 a alteração de Beta termo 335.522 a alteração de
Insígnia Deferida
nome) -- Anote-se a alteração de no- nome) - Anote-se a alteração.
N.° 396.182 - IBAQ Progresso me e a mudança de endereço como in- Jarcy M.
Budal (transferência para
Qualidade - "IBAQ Instituto Brasi- dicado,
o seu nome da marca Café Leão ter.
leiro para As.suntos de Qualidade S.C.
Indústrias Romi S.A. (pede para mo 415.678) - Anote-se a trend°.
cl. 33 - art. 114.
ser anotada na patente privilégio de rencia.
•
invenção termo 91.417 a alteração de
Título de Estabelecimento Deferidos nome) - Anote-se a alteração de noEditka La Selva S.A. (pede para
ser anota_da na marca Kid Colt termo me.
N.° 395.801 - OFZPAM Organiza423.605 a alteração de nome) - AnoPharma . S.A. Labarqtórios Farma- te-se a alteração de nome.
ção Farmacêutica Pan Americana ORPAM, Organização Farmacêutica cêuticos (Pede para ser anotada na
Editóra La Selva S.A. (pede para
Pan Americana Ltda. - cl. 3 - ar- marca Eucaliptyl termo 319.519 a
alteração de nome) - Anote-se a 01- lar anotada na marca Aveetures de
tigo 117.
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Arthur de AnÁirade 8 Cia. Ltda.
EXIGÊNCIAS
Irar West termo 423.606 a. alteraçao
(junto co armo 42'3.240) — Satisfaça
de nome) — Anote-se a alteração' .
Cia. Nac:onal do Artefatos MetiFarraiatra do -Brasil S.A. Produtos lima Alone (junto a patente privilez.ol ici<3ône".a.
Dilate Couro S.A. (junta ao ferroo
Químicos, Farmacêuticos e Biolifkcos invenção n.° 61.920) — Satsfaça 4'J.')
Sctisfaça e-Vencia
nome
de
(transferencia para o seu
eirreência.
Refrigerantes
Minas Gerais S.A.
marca Metriscot têroie 469.393) —
Ste. Pierre Smirncff Fls. do Brasil (junta c.a V.itino 422.4412) — SatisfaAnote-se a. transferência.
, S. A. Indi'..var.:a da Bzia . r.l.s (na iudi- ça exigência.
CONTRATO DE EXPLORAÇÃO do r de averiaz-_,ção ne contrato na marca
DIVE.P.SGS
DE PATENTES
Apre2ento
u. /0.3.72)
Asinton
do
Presa S.A. Produtos
Rindet Indústria e Conrc.",s. S.A.
Isolantes e Dilatadores (no pedido de
Cia. Imperial de IndÚstrias Quími- (junto a. arara n.°- 160.725) —
cas do Brasil (pede para ser anotada tisfaga exiaência
cpastila na ps:tente privilégio de invenna patente privilégio de invencão Lairvirs S.A.. Trade, Marka (iersrol ção ter-'.mo 1a7.170 . ) — Retifique-se
a.° 49.06& o contrato de sua exploraar.eXante apostila o, nome da reciuk:
a marca n..' 1.44.067) — Satisfaça rente.
Averbemse o contrata, de ex- exigência.
ção>
Di:cein Tavalieri, ( junto a marca
ploração.. Waiderair Paula Freitas Santos e n..° 144.594) — Aguarde-se.
Cia. ImPerial de Indústrias QUIZair" Antônio José: Gonçalves broreire Leims. do 33rasil (pede para ser anotada te (junto a marca n.° 240.1321 —
PrilfiWgie ele brie-rrção
na patente. privitég:o de .invencilki. Satá...faça. exig,ência..
n. o 49.570 cr contrato de sua emalem,=MO
DE. P ó:MATE. 1.49 108,612.
Eram-isco Late Vivi:eirado, (junta a.
contrato de ex- marca n.° 227.1371 — Satisfaça emCão)Averbe-se
—
do 20 de feverdra de 1959,
ploração,.
InCrnadanat Telemeter
gência .
— Estados Unidos d ekmérica...
Indástrias larasileiras da. Matérias
Pan Cor S.A. Tintos e Vernizes tina
Titulo — "Instalação de TeleviPlásticas S.A. (pede para ser anota- Gueto ao, termo 246.4971 — Satisfa- são
par:. Assinantes" — Privilégio
da ¥a patente privilégio de invenciu ça, exigência:.
de invenco.
51.3ü5 o contrato de sua exorePontos Característico ..
HermOgenes Ferreire Pessanhe (junração) — Averbasse a contrata da, ex- to ao termo 423.158) — Satisfaça exi— IitN acta de televisão para
ploração.
gência.
assinantes, cazaaterizade paro fato

ORDEM. BUS MIMOS

de compreender um transmissor de
televisão dotado de- dispositivo '\ntra
em lugar dos
sinais de anuraçla ima geração de sinais da uiva, cinzenta
rizantal e d, esincronização; dispositivos para a geraçâo da sinais da
onde sencivel. tendo a frequência. do
diszi.ositivoa para, a. transmissão da
referida vidar composta gerador,
modulada em pzcquência, num suporte de- ndio-fletruência, num primeiro canal e dos referidos sinais
~leis geradas num segundo ca•
nar; um- receptar- cintados de diapositivos paro a recebimento de sinais
ao longo dos referidos pritnefro e
segunde canais; e dispositivos aos
quais as saldas dos referidos primeiro e segunda canais aba aplicadas para a geração de sinais de sincronização horizontal,, decorrentes
dos referidos sinais de nivel cinzenta, sob ar ação. dile referidos alteia
de ondo sencidet, enquanto. os tefeacham, nintib,, modulados no, refe'ridos sinais, de onda cinzenta. se
Seguem-se o& pontos de 2 a. 22.

LEGISLACIG AHIGNÁlITICA
'Lei Decretos, Portarias,. Re:solução:E e Despachas, de age
nane geral, conceraentes. ã
AeronauticA

&Nediamente. Código. de trica
e, Regimentos internos doe Cone,
Niko* Federal e Seccional - do
Distrito Federar Caixa de Abra,
Macia dos Advogado

DIVULGAÇ.A0- Sn

IIVULGAÇA0 N. 730

Preço t C4 300.02

Preço t..;r 35.00

A, VENDA t
A VCND.Ak

5agja de Vendai:. Av. Rádrfsania Pave&
Agtada Mratatkria . da Fazenda,

Seção de, Vendas:. Ay... Rodrigaii Alveli
Agência 1: Ministério da Fazenda

Ateade-ee el pedidos pela Bank°, da Ranabilleo. Neter

Atende-se a. pedidos pelo Serviçia da Reenabolic;, Poetai

ARQUIVOS',

r

....~~~~,88~~

MINISTÈ.RIO DA JUSTIÇA.
E NEGóCIOS INTERIORES
Revositõrict. de ~a,. decisõee Ariministrativao
pareceres, acôrdaos dos tribunais; judiallIcioa legislação, acompanhado, de índices ~Maca- e affulieticce
Publicação trimestral.—

Preçor Cr$ 300,00'
A VENDA t
Seção de Vendas : Av. Rodrigues, Mv" 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos' pelo Serviço de ReembólsO Postei,
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MARCAS

DE

Fs

OSITADAS

rubi!~ feita de asalirdo com o ara. 33S do Código da Prtnnlada.de ladinstrial. Da data da pubtiaaMo conseçará a
~sor a proso de fia dias para a de/traz-sento do pedida. Durante Sane prazo poderá. apimentar suas aparições ao Doparas:assento
~nal da nortedada liadastrial aqueles que as Ia/gateia prejudicados oora a cemesafte do ~Ma reqs~ldra
•••••n•• •••••••n•• •••••• •n•••••• a ...MO •

para brocas para fins dentários, copos
para cuspideiras, cobrias, cadeiras para
I dentista, ceras rearadas e composições
de cêra para uso de ,clinica e prótese.
cimento em gera/ para obturações, compressores de ar, cones, contraplacas, canetas para brocas para fins dentários,
coroas estampadas ou não de qualquer
material, cuspideiras de fontes, copos
elétricos, cera laminada, céra para incrustação e artizulação, cera cabine.
Classe
Acessórios de aparelhos elétricos a sa- catgut. cadeiras para clinica médica, cober: terminais de todos os tipos, cone- roas, cânulas, conta-gotas; costótornos,
tores de todos os tipos, dispositivos de calcadores. aparelhos de correção para
ligação e desligamento de todos os ti-, os dentes, cambraia hidrófila, chtunaços
pos, apresentados em unidades ou cai higiénicos, cintas abdominais, ' comprestiras, tomadas e saqueies: blocos de co- sas, armários para fins hospitalares, canexão; barras, conexão; tiras de cone- mas, carrinhos para transportes de enxão. Aparelhos de atuação elétrica, fermos, drenos, dentes artificiais, dentapneumática, hidráulica • ou manual para duras, duchas vaginais, dilatadores, deaplicar conectores elétricos era condu- pressores, dedais de borracha, discos patores, para cortar fios elétricos, para ra fias ciiu'rcicos e protéticos, discos de
retirar Isolamento de fios, para cortar feltro para polir 'dentes, descansos para
Cavilhas rosqueadas, para cortar pinos seringas, clínicos, escavadores, estojos
e outras ligações elétricas, para gravar de bolso ara instrumento sciriircicos,
fios em relevo e par aencrespar ou en- discos ara searar e desgastar dentes,
rugar conectares, moldes para uso em dentaduras, estuas, espátulas, escalpetais aparelhos. Chaves e interruptores las escopros, elevadores.- extratores, estiletes, espéculos, extirpanervos, equaelétricosnervos, e equarissofres, espelhos para
rama n.° 561.095, de 4-3-1963 \ exames de boca, espigões simples e duDental Brasilia Ltda.
plos para fins dentários, extratores de
Sno Paulo
espigões, estampas para prótese, estufas
para fins cirúrgicas e odontológicas, espèculos de vidras, estojos para instrumentos cirúrgicos, escratais elásticas, enrndustria Brastletra
costose para enfermos. escólvas higiênicas, esponjas para cirurgia, esparaClasse 10
Instrumentos máquinas aparelhos e pe- drapos, equipas, fraldas higiênicas, , fulttrechos para medicina a arte dentária. das, feltros, para cataplasma, fios de
a cirurgia e a higiene, aarelhos e ins- linha para feridas, fios dental, funis e
talações hospitalares: Amalagamaa, al- bacias para cuspideiras, fieiras para mogodão hidro;fio, agulhas para inieções. tores dentários, godiva gesso, guta-perassentos para enfermos, aparelhos de
pressa° arterial, aparelhos de diatermia, coa, gazes, grampos para suturas, ganaparelhas para massagens, aparelhos, de chas para müsculos, golvas,gessos para
gutaspercha para obturações,
Mios ultraIvioleta, ag rafes,, anuscópkm. prótese,
geradores • para prótese, gaze arlifs-siptiafaatadorea • abre-bocas. abaixa-línguas,,
ca, ideal base, incrustações, instrumentos
aparelhos de raios X. aparelhos para cirúrgicos para operações, instrumentos
surdez, aparelhos adenotonos. alicates. para abaixar Unau& afastar lábios
ataduras, adesivos curativos aparelhos gengivas, juntas corrediças para canetas
para abaixar lingua, afastar lábios
de brocas. irrigadares. liquido para limgengivas, agulhas para seringas, atoai- peza e polimento dos dentes, lixas, limas
sedares, alargadores de canais. alava:a- para assas, lancetas, luvas de borracha
ma para extração de dentes. amalga- para cirurgia, lamparinas. ~ores
mas para obturaçbes, amianto em fibras para prótese, ligas para prótese, lixa
e eis obras, angulas para brocas, para em bilha, e em disco ligaduras de ca.
fina dentários, anela e aparelhos para abam°, massas plásticas para fins odanfundição e encru.staçao, aparelhos ele- tológicas, máscaras para anestesia, metro-dentários, cirúrgicos e eltero-diag- sas para operações, meias elásticas, menóstico, aparelhos para gabinete de cli- sas para curativos, martelar, mandrio
nica p prótese dentária, arcos para ser- para obturações.' mandril para canetas.
ras de ouro, articuladores, bolsas para de brocas, materiaia para poitnento
água quente, bisturis, baraços artificiais moldeiras, macas, mesas para clinica irrade borracha, bugias, bombas de borracha diar e hbspitaiar e cirúrgica, móveis
Para fins cirúrgicos e preteticos, bacia para fins cirúrgicos e odontalógicoa, anpara cupsideiraa, bicos para seringas de ilo: para dentaduras, olhaa artificiais,,
ar e .água quente, e fria. boticões, atra- protetores para ssios, .pontes móveis.
Soe para canetas de barcas, brocas pa - pontes .fixas, pontas de gata-percha,
ra clínica e de prtese, bragueiros. ban - para obturações de canais, pós para lha.
das de borracha. braças para mesas au - era e polimento dos dentes, porcelana
viliares, bandejas hospitalarss cautérios , para os dentes, padiolas, preservativos.
balançai para clinica infantil, caneta 't pinças anatõmicas, pincele Para Frango
Termo n. 581.094, de 4-3-63
AMP lacorporated
Estados Unidos da Arnérica

BRASLLIA
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Têm° n. 9 581.097, de 4-3-1963
ta, pivots. protetores, placas para .ossos,
pós artificiais. Danos hiaienicos, placas Rota Turística Sociedade jornalistiec
Limitada
para manipular craca pás adesivos para
' São Paulo
dentaduras. porta ressiduos par agabtnetes dentários, pontas de gra'ites, ruginas, perfüradoras, prensas para nuT ROTA TURISTICA
fios e para coroas, porta amalgamas,
quadros elétricos, ruge para dentes, reSOCIEDADE
toscópios, rodas para despaste, rolos ci.
Joia)ALISTICA, LTDA.
riirgicoa de lã de pau, aparelhos de ráa
.
rioi X, ráios ultra violeta e diatermia
revestimentos para prótese,( seda para
Mame Comercial
suturas, solda para prótese, serra e serras ara. raquiotonua, suportes atléticos,
Tèrato ro..9 581 .098, de 4-3-1963
sacos para gélo, sondas, seringas para Rota Turística Sociedade jornalisti:a
- Limitada
lavagens, aparelhos de infra vermelho.
São Paulo
seringas hipodérmicas,' sandraca. suspensórios atléticos, tira-leite, tulms de
borracha para irrigadores, termómetros,,
tampões higiênicos tiras de lixa e celulose, turbinas para ar. tigelas e tiras
de borracha para fins pratéticos,
Industria Brasileira'
nizadores, verniz isolante. ventosas

•••••••111.

-ROTA

Termo n.9 581.0'96, de 4-3-1963
Classe 32
Aut oArgiçoos CMF CMF CMF CC
Auto Agrico/a Pirassunanauen.se Ltda, Para dístiaguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos, beleturs, caSão Paulo
tálogos, edições impressos, folhetos. ¡or.
nais, livros impressos. publicações imPIRASSUISUNGUENSE
pressas. revistas. órgão de publicações.
nados, peças. teatrais e cinematográticas.
Indult ria Unis Ile tr.
programas ractoifõnicos e ráceu-televisioa
Classe 7
nadas
Máquinas e utens„lios para serem amiTermo is° 581.099, de 4-3-196 3
dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: aradaa, abridores Materiais de Construção "São Jorge"
Limitada
de sulcos, adubadeiram ancinhos meei,.
&Ia Pauta
nicas e empilhadores , combinados
arraacadarea mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
eifadoa para alfoz, charruas para agriIndustria Brastleire
culutura. cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegrhdores, esmaga. Oasse 16
dores para a agricultara. escarrificadoPara distinguir: Materiais para cons.
res. enchovadeiras. facas para maqui- trações e decorações: Argamassas. argia
nas agrtcolas. ferraduras, gadanbas, la, areia, azulejas, batentes, balaustres,
garras para arado., grades de discos blocas de cimento, bibroa para Payld,
ou dentes, máquinas batedeiras sara mentação. calhas, cimento, cal, cré.
agricultura. máquinas issetifugas. -ná- chapas isolantes, caibras, caixilhos. co..
quinsa vaporizadoras, máquinas de lanas, :chapas para co&-rturas. caixas
mungir,' máquinas niveladoeas de terra. d'água. caixas de- descasas. para lixo,
máquinas ;ices:ar-adoras para a avistai- edificações pranaldadas, assumia. ema.
tara. máquinas de plantar, racsochar. silo de base asqltico. estacaa, cagasruas, máquinas regadeiras, máquinas de drias. forros, frisos. gesso. grades. jaroçar. de semear, para sulfatar, de nelas. estruturas metálicas para construa
tosquirs cie triturar, de esfarelar terra, ções. lamelas. de metal, ladrilhos, lama
para irrigaçZo, para matar fdrmigas e bris, luvas de junção. Inas. Intata&
outros insetos, para burrifar e pulveri:material Isolante contra fria e caos,
zar desinfetantes, para adubar, para 'maullhas,,
massas para revias* Intatas de
agitar e espalhar palha, para colher paredes madeiras para comutações, :noa
algodão1 para colher cereais, máquinia salcou produtos de base astáltico. proa
amassadoras para fina agricolos, de duros para ~mar icapermeattittraates
cortar árvores, para esp-dhar , para ca- a gamassas de cimento e cal kicirfiaspinar. máquinas combinadas para se- lira. pediam:11a. prolstas bettaminosas
mear e culturas', de desisanar, para ia.. inspermeabiliaaetra &lados nu sob CO.
suar, máquinas e moinha& para forra- tua fremas para sevestizentos e castroa
gens, máquinas toscadoras, ordenado- usas nas comutações, pera'asas. placai
ris medinicos, raladores mecânicos, ro- para pavInientaçao. peça, ornamentali
los compremores para a agricultam de cimento ou gessa para asai e paresac:badeiras,'-- seineadeiras. segadeira. deu papal para forrar mas. mame
~adotes de terra, tosadorea de gra- purgaras partas, paririas pisos, soa
ma tratores vaiadas, vábraiaa para aná:suado& pata, usos nas conatruçõe4
1111~011 nortada,
kitas para poetais, alotas, tubos de cana

SÃO JORGE

4111900 Sexta-feira 31

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Maio de, 1963

/geba, telhas, tacos, tubos le ventilação, zas, grampos para andaimes, curvas de c6es,, capotes, calças, calça-salas, chim. antkruidos para uso' nas: Cuestruçóeg,
baques de cimento, vigas. vigamentos. refórço, grelhas. ladrões letras e nú- los. cintos, cintas, camisas, camisetas, parquete& portas, portões. pisos. 30meros de metal, luvas para bombas dõ- calções, cartolas, coletes, corpinhos, te* Jeiras para portas, tijolos. tutv, de coa.
vitréis, vanezianas.
gua mossas, marretas, malhos, matri- rmalas, cuecas, colarinhos, cueiros, cha- creta telhas, tacos, tubos de ventilação,
Têtsno n.° 581.100, de 4-3-1953
zes, martelos, molas para portas, telas péus; dolmans; echarpes, estolas; tarda. tanques de cimento, vigas, vigamentos,
vitrõs, venezianas
Sparrow Importação Exportação e . metálicas, tubos de metal, maçanetas. mentos; gorros, galochas. gravatas
- Comércio Ltda.
machadinhas, molas de vae e vem, mo- guarda-pó: 'impermeáveis; jaquetas; lenTêrmo n.° 581.113, de 4-3-1963
São Paulo
las para cadeiras giratórias, matrizes. çcs. leques, lançaria, ligas, librés,
Dorival Biasia
porta-toalhas, presilhas para malas e gerias; mantas, meias; palas, paletós,
São Paulo
SPARROW
pasta, pregos, prafusos, porcas, arta- pantufas, mjamas. peignoirs, punhos
peitos e peitilhos para camisas.
chaves,
rotetorgs
para
calçados,
placas.
IMPORTAGIO EXP ORTAC O
postes de metapilares pequenos, pon- nes, polainas, ponches, pullovers: qua
ANTENETEPNA
teiras, roldanas, ralos para pias, raspa- monos, quepis; regalos, robe de chatm
E COMÉRCIO LTDA.
Brasileira
Industxle
bre, roupas de-brim para o trabalho,
deiras, sacarrolhas. sifões, -suportes, roroupas
feitas
para
crianças,
roupões
de
Nome Comercial
Classe
8
setas, tenazes, telas de arame, tesouras, banho;
saias, sapatos, sandálias, scanAntenas
trilhos
para
portas
de
correr,
torneiras.
déos,
Termo n.° 581.101, de 4-3-1963
• shorts, sungas, slacks. susteres
trincos, tanques de metal, trilhos para suspensór.os,
soutiens, sobretudos; tra.
Sparrow Importação Exportação e
Termo n.° 581.114, de 4-3-1963
elevadores.
tubos,
tubos
conduite,
tubos
jes, ternos, toucas, tailleurs. turbantet
Comércio Ltda
Fechaduras e Cadedos do Brasil
encanamentos tranquetas, tubos de aço .unifornses, uniformes para empregadas:
São Paulo
"Fecab“ Ltda.
soldados sem costura, uniões, tubos de
São Paulo
vestidos; xales
metal e inos
Classe 37
- Classe 15
Para 'distinguir: Artefato& de porcelana. Roupas brancas, para &ama e mesa:
faiança, barro e terracota -louças vidra- Acolchoados para camas. colchas. codas para uso caseiro, adornos, fins ar. bertores, esfregões fronhas, guardanatísticos e instalações sanitárias; artefatos pos, jogos bordados, jogos de toalhas.
de ceramica para uso caseiro. adoraos.e lençois, mantas para camas, panos rara
fins artísticos, alguidares. aumotarizes, cosinha e panos de pratos. toalhas de
assadeiras, barris, bales, bidés, bacias, rosto, e banho. toalhas de mesa, toabebedouros, biscoiteiras, hombonieres. lhas para jantar, toalhas para cha e
andejas, anlaeiras, copos, consolos, cal- café, toalhas para banquetas, guarniINDUSTRIA BRASILEIRA
tudustria Brasileira
deirões, cântaros, cadinhos. cof:es,
"caiasse 17
cubas, compoteiras comedores para aves, ções para cama e mesa toalhinhas
(cobre pão)
Classe 11
Artigos da classe
caçarolas, canecas, centro cie mesa, desPara distinguir: Cutelará, acessórios e -— cansa-talheres, escarradeiras, tórmas, filTermo n.° 581.110, de 4-3-1963
artefatos de metais para veículos: Ar.
Termo a.9 581.102. de 4-3-1963
tros, g.sus, globos, jarras. jardineiras, Humberto Nascimento Cunha
ruelas, catracas, curvas de reforço, enmala Ltda.Pinturas
Bati
cante
licorelros, leiteiras, lavatórios.
Classe 33
canamentos. ferragens para capuz de
São Pau)
gueiras, moringas, molharas, ' nichos, piSão Paulo
automóveis, ferragens para tetos de cares, pratos, pilões. pratos para ornatos,
bine de caminhões, levantador para
DAtt— PiNTUR.IIS MANUAIS
pias, pinos, porta-joias, potes, portavidros de caminhões, automóveis e para
, IMOBILIÁRIA SANTO
toalhas,
porta-papéis
higiênicos
sopeiLTDá
veículos em geral, porcas, peças para
ras, saladeiras. saleiros, serviços para
ANTONIO DE. LISI3t5A
amortecedores de choques, parafusos esrefrescos, serviços para frios, chá e
I peciais, peças para arras de tensão, ',ar"Nome Comercial .
Sao Paulo—Capital
jantar, travessas, talhas, taças, toldas,
' neças para freios, parafusos
vasilhames,
vasos
sanitários,
xic.aras
Termos ns. 581.103 à 581.109, de
Titulo
especfasi para regulagetn dos freios,
Classe
25
4-3-1963
peças pata mecanismo de partida, botões
Termo n.9 581.111. de 4-3-1963
Para distingue Arvores de natal biBaáü
Pinturas Manuais Ltda.
de metal (start) paraturss alongado,
belots, bolas paar enfeites de 'árvores Terra Preta — Melhoramentos Ltda. para afixar o motor de part.da, peças
Sr.° Paulo
de natal, carta geográficas, cartões pos..
São Paulo
de metal que protege e envolve o mo.
tais, cartazes, -displays, desenhos artístor de partida, peças para molas dianticos, desenhos, decalcomania para teteiras e trazeiras, grampos, folhas de
cido:a estátuas, estatuetas, estampas,
TFRRA PRETAmetal que envolve as molas e protege
gravuras, frutas de vidro, figuras de
MFLHOPAMENTOZ LTDA. contra o pó e ferrugem, pinos excêntriornatos. festões, fotografias, frutas de
cos para veiculos ,pisa5), pinos de
louça, figuras para enfeites, bolos de
direção, "pinos de molas, calotas, peças
Nome Comercial
aniversários, batizados, casamentos e
para ponta de eixo dianteiro setenta
outras quaisquer comemorações, gravures de metal, suportes para vidrosa-ali•
--Termo
n.9
581.112,
de
4-3-1963
ias, imagens, letreii-os. manequins, macates cortantes, abridores de latas, corTerra
Preta
—
Melhoramentos
Ltda.
queta& obras artísticas, obras de pai.ta-arames, canivetes, ferros para core
São Paulo
tar capim, facas, facões, foices, lâminas,
tara, painéis e cartazes para decorações
navalhas, tesouras, alicates: alavancas,
e para exposição, projetos, mostruários
TERRA PRETA
arruelas, arrebites, correntes chveS cls
de mercadorias diversas e para propaparalusos, chaves` de lenda, chave
ganda, suportes artísticos para vitrines,
Classe- 16
glêsa, dobradiças, chaves. calotas, graestatuetas para adornos e £212.2as
Para distinguir: Materiais para cons- des, super-capotas, frisos, enfeites d
rtisticos, ta boletas
Classe 11
truções e decorações: 'Argamassas, argt, metal. engates, maçanetas, roscas, estri
Classe 27
Ferragens em geral: Arpões, ancinno Aretfatos de palha e de fibras, a saber: la, areia, azulejos, batentes. balaustres bos, fechaduras, molas para portas
arrebites, argolas, arruelas. abridor*, à Alforges de vime; capas para garrafas, blocos de cimento, blocos para pavi- parafusos, porcas, travadeiras, trincos
lateas armações de metal arames lisos e capachos. cestas, esteiras. esteirinhas mentação, calhas, cimento. cal. cré. matrizes, terminais de metal para bar.
farpados, arpões de carregar. arames fios de pita; malas de fibras: rédeas: chapas Isolantes, caibros. caixilhos, co- ras de tensão, ficando expressaments
Metálicos. bola de aço, almotolias. ca- sacas de palha, de fibra ou cânhamo: lunas, cha pas para coberturas, caixas excluidas quaisquer artigos que selais
d'água. caixas de descarga. para_ lixo. partes integrantes de veículos e má.
deados correntes chaves. cremones caixergas de palha ou de fibras'
quinas
eciificações pretnoldadas, estuque, emulmis de metal para portões, colunas. caClasse 34
nos de metal. cabeçotes. carreetoilhas, Para distinguir: Alcatifas (tapetes), ca- são de base asfáltico, estacas esquaTermo n.° 581.115. de 4-3-1963
rabos de metal, chuveiros comuns, cri- pachos, cortinas, estores, encerados, co- drias, forros, frisos, gesso, grades. laPaula & Amou Ltda.
nelas.
estruturas
metálicas
para
constru.
vos. cruzetas, curvas, catracas, chami- bertas para degraus de escadas forros
Classe 11
ções,
lamelas
de
'Metal
ladálhos,
lamnés. de metal campainhas caixas •Agua para tapetes de escadas, oleados para
para aparelhos sanitários, estacas, pe- escadas, capachos de lã, peles de leo- bris, luvas de junção. [ages, lagetnas,
quenas fechaduras. chapas. centro de prdo, linóleo, oleados para escadas, pa- material isolante contra frio e ca as
mesa, distintivos dobradiças, esteras, es- redes e para soalhos, artigos de peles manilhas, massas para revest,mentos de
guichos, extensões, ferragens para apa- para soalhos, alcatifas de tapeçaria, paredes. madeiras para cons--uções, mosaicos. produtos de base asfáloco, prorelhos de bidês fa:":, canos, fivelas, fetapetes
dutos para totraar imaarrneabilizantes
chos para malas e pastas. kichos de seClasse 36
a
sargamassas de cimenta e cal hidraugurança para portas e izias. ferrolhos, Artigos de vestuários, roupas' feitas, lica,
mdregulho, pmalutos be uminosos
fereolhos, ferragens para aparelhos de semi-confeccionadas ou sob medida, 'mpaameabiliaantes: aqusios ou sob oubidês, frisos, ganchos, guarnições de para homens, senhoras e crianças. a tras formas para revestimentos e outros
' Dieta/ para banheiros- e bidês. guarni. saber: Agasalhos feitos de peles natu- usos nas construções. pera-anas, placas
wociSTR/4 gRAS/Le/RA
pões de metal, ganchos para quadros. rais ou artificiais, anáguas, aventais, para pavimentação, peças ornamentais
Classe 50
pos para emendas de correias, batas, babadores, blusas, blusões, boi» de„citnento ou gesso para tesos e pareMatrizes de corte e repucho, peças
çtres de metal para minutam, gro- nas, boo., boleros, eamlanees. casas des, papel para forrar casas, mama
estampadas em geral
4•

•404

rzni

I

v)n r

e
1

t

N

•A*

'MARIO

y

esimAta-fmaire 31,
ie 561.116,

i•

at 4446.

Benano
su Bodas*

OFICIAL (Seção III)

TAnno oc° 561.121, de 4449613
Alberto &bula
São Paulo
jtaisaa-aaovaammaa.

45RORROGAÇÃO1
•

,,,,,ttC,Sk:,-.~~0~00",

PERFUMARIA'
;FLJR"b` DIN:1
Classe 48
.Titulo
Tèrmo n.° 581.122, de 4-3-1963
Laboratório "Pernambuco" Ltdi,BRireattiaal
Classe 6
Uma máquina misturadora
'Prato n.° 581.117, de 4-3-1963
Bania Berger
São Paulo

Pernambuco
IPRORROGAÃ
BAk.S.4ka 4
0,Ju4,0\
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Termo n.* 581.129, de 4.3-1963
triaas-aparelhos aatra alta e baixa gentio; isoladores, natinas, carapainSasi fu- "3 . A A . S. — Serviços, Administra.
- çáo e Assessoria Ltda.
alvela, chaves de alavancas, Chaves automáticas, refletores, bobinas, isr,isvioSão Paulo
tas de correnvs elétricas, reatores' para
S. A . A. S.
lua, interruptores, resistências,,termomeos, relógios, aparelhos de comunica[São ' Paul ci-Caoltal.
internas, amperãmetros, volanteições
'.
Classe 33
•
tros. velocímetros, contadores de rotaI nsignia
çãe, medidores de pressão, barômetros.
medidores de roscas, medidores de InTermo n.° 581.130, de 9-3-1963
tervalos, micrómetros. níveis de água,
— Serviços, Administra.
anais de calibrar, calibradores, aum.&
gão e Assessoria Ltda.
metros, indicadares de níveis, aparelhos
São Paulo
para medição, válvulas de redução, maçaricos. extintores de incéndio, sereias
"8 A.A.S.w- S ERVIÇOS.' --de alarme, autógrafos, miras de qualArMIN ISTRACAO E ASSEM/R
quer graduação, acumuladores, mostra.
*LTDA.
dcxes, reatores, &ala, termômetros, boNome Comercial
binas, radiadores, cabos condutores eletncos, geradores, magnatas, distribuição
Termo
n."
581.131a- de 4-3-1963
(distribuidores de corrente elétrica)
Nklawyl
S.A.
Indústria e Comércio
Classe 11
São Paulo.
Ferragens, ferramentas de tóda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, a.avancas, arJOLIE LIADA=
mações para óculos, arruelas, argolas,
[Indústria
Brasileira
aldravas, armações de meta. abridores
de latas, arame liso ou tarpado, assaClasse .36
deiras, açucareiros:- broca, bigornas, bai- Meias para senhoras, homens e crianças
xelas, bandejas, bacias, oaldeS, -bomboVem° n.° 581.132, de 4-3-1963
nieres, bules: cadinhos, vadeados. casa

RrOn
Classe 46
n~co
%Ruína mula".
Amido, alvejantes, anil, água de lava—
PA,
d'elra, água sanitásia, casa para assoaClasse 3
lhos, detergentes, esponjas de. aço,
Uma
especialidade
farmacêutica empre'foros. 11x1voa, lixas, lã de aço, pomagada no tratamento das dispepsias e
das para calçados, palha de aço, Pre
suas manifestações
-pardos plirema deirs,
vidros, metais e objetos, panos para
Tèrrno n.° 581.123, de 4-3-1963
polir e para limpeza, panos de esmeril
Elias Miguel Burnaruf
empregado
na
lime material abrasivo
' São Paulo
peza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em po, em flocos, saponáPRORROGAÇÃO
caos, velas e velas a base de
estearina

pedreiros, corren- Indústria de Instrumentos Musicais
Piernontezina
tes, cabides, chaves, cremares,, chaves
de 'parafusos, conexões para encana,.
São Paulo
mento, colunas. 'caixas da caetal' para
portões, canos de metal, chaves de fenPIEMONTEZTiTA,
da, chave inglêsa. cabeçaa, canecas,
lildiiStria
Brasileira
a
tncolsos.- cache120ts, centros dr mes ,
queteleiras, caixas para acondicionaClasse 9
,
mento de alMentos, caldeirões, caçaro- ,.,
P
ara distirigair Ins t rumentas ruusicais .
cafeteiras,
conchas,
coaas,
chaleiras,
1
dores, distintivos, dobradiaas; enxadas, -e suas partes integrantes; Acordeões,
e nxadões, esferas. engatPs,..sguichos em. a, rcos. baridolas, banduaaa, bombo,
banjos, baterias, cuntrabaáxos,
feitos para arreios, estribos esferas boriga,
cordas para instrumentos musicais, cai.
Classe 33
Termo n.° 581.118, de 4-3-1963
para arreios, espu madeiras; formões,
Máquinas/ Agrícolas "Jacto" S.A.
Ti.tulo
foices, ferro para cortar capim, ferro- cas, caixa de rafo, clarinetes, eaaaana„,
São Paulo
hos, facas, facões, fechadaras, ferro co.. nhos, castanholas, cravelhas para lastraTermos na. 581.124 à 581.126, de •mos:a
a carvão, fruteiras, funis, tórrnas mentos, cordais, cornetas, clarins, esto4-3-1963
para doces, freios para estradas de jos para instrumentos musicais, estan.
Artepros — Metalúrgica Arte Precisão ferro, frigideiras; ganchos, ?relhos, gar. darte, fagotes, flautas, gaitas. guitarras,
F ILET
Limitada
fos, ganchos para quadros. gcmzos para gonzos, harpas, harmônicas, inaceta.,ma.
Inditsti-la Brasil etri
cas,paolhcaertaina
ilaonaos, pan
pplaa
São Paulo
pradteioz
carruagens: insígnias, limas, Lâminas, li.. rracm.
•
pianos, ,
coremos, latas de lixo, jarras. rriachadl.
, Classe 41
abas, molas para Portas, molas para pistão, rabecão, realejos, surdinas, saxo.) ARTi:PiiEá
fones, nimbares, tamborins, trombones;
Fermento ausaciaelor para carnes,
I nd 'Ustria Brasiléí
r s-a t zes,
venezi"ai
sh. martelas'
nava...as;
puas, p_s,
pregos, para- tarr.aaltas, tambores. triangulos trombocondimentos e temperos
f2rrett".
fusos, picões, porta-gelo, postiras porta. nes de varas, violas, violão, violino e
Casse 5
violoncelo
Termo n.° 581.119, de 4-3-1961
pão, porta-jóias, paliteiros, panelas; rol.
Perráspart S . A. Indüstria e Comércio Aço em bruto, aço preparado, aço doce, danas, ralta para pias, :mares, regadoaço para tipos, aço fundido, aço parTermo n.° 581.133, de 4-3-1963
de Bebidas
cialmente trabalhado, aço polido, aço res, serviços de chá e rabi; serras, ser- Meianyl S.A. Iridastria e Comércio
São Paulo
refinado, bronze, bronze em bruto ara- rotes, sachas. sacarrolhas, tesouras, taSão Paulo
mes lhos e farpados, bronze de man- lheres, taladeiras, torquezea. tenazes,
torneiras,
travadeiras,
telas
de
arame,
ganês, bronze em pó, em barra: chumbo
EST ETI C
trilhos
em bruto ou parcialmente preparado. trincos, tubos para encanamertas.
tavewas,
cobalto em bruto' ou parcialmente tra- par aportas de correr. raças,
Indústria
Brasileira
balhado, cimento metálico, cobre em turíbulos; vasos, vasilhames, verrumas
Classe 36
bruto ou parcialmente trabalhado, cosi.
leraso a.9 581.127, de-4-3-1963
Meias para senhoras, homens e criiinus
raças, estanho em bruto ou parcialmente
Gilberto Manso
tiçais, - colheres para

IMOBILIARIA LORQ

trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
Têrmo n.° 581.134, de 4-3-1963
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
Mei
S.A. Indústria e Comércio
,TOBERGIL
fundido, maleável. manganés, gusa, veSia
' Pardo
Indástria 21rasileira
lho, gusa, temperado. maleável, lãs:dminas para fechaduras, funis, furadores,
4
BE
IffiGRT
Classe 41
latão em vergalhóes. alumínio. alpaca,
¡Indústria
Brasi/eire
Ca çé torrado, moído e em grão I
Clame 4?
ligas metálicas, metais em massa, estampados,
para
soldas,
para
ligas,
limaRefrescos
Classe 36
Termo
n." 581.128, de 4-3-1963
lhas. magnésio, metais não trabalhados Indústria d.e
a kadas raleias para senhoras, homens c crianças
Terme) a. 581.120. de 4-3- 1963
ou parcilmente trablhados, níquel. ouro
'
10a~ ITArc"
Joaquim Ribeiro — Torrefação
páldio, papel estanho, platina poeira
Termo af 581.135, de 4-3-1963
São Paula
Classe 41
prata,
salda.
tungstênio.
Ewrito —Móveis de Escritório Ltda.
de
São Paulo
' zinco corrugado, zinco liso e
São Paulo
em Iniba

pan,

IrRORiticoaiçitta

TELSOU o

8
Para distinguir, Ventiladores, exausto.
irades,
ea. condensa.
res, aquecedores_asp

tO4OtiSTRrigé fIRA,441;gligAg',

doers. comuta:1.i.... aparelhos para. sol' -reda elétrica. bataraa selétricas.- rádio
cetitores, válvulas, para - ratos, transfor

Café moído, torrado e rui grão

(andores, lámpadas, Jantem" pilham dá-

JOANNA ABC
• 'tscfint
;Inc3 15.-tr1 a B .r iest tra,s2: orieutri a - B r at' 1 1 );Erp
,•.

.
. ad"'-`se 24 ' •;

,

.Clame +á

Acolefaaadoa- para camas e para mó.
Palmühas para calçados, de tecidos e veie, almofadas, aparadores, armários.,
fibras
balcões para venda, para móveis n
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fkerços, biombos, cabides, cadeiras, izapias, canapés, catres, colchões, colchões
Ide molas, cômodas, conversadeiras, corx.ins, clIvtina, enxergões, escabelos,.. estantes, gabinetes de telefone, guarda.
/ t &ioda, guarda-roupa, mesas. mobilias
kk sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras sofás e
sofás-cama estotados
'111.

Termo n.° 581.136,- de 4-3-1963
União Cívica Feminina
São Paulo
•
afta°

CIVICA FEMININ.
nome Comercial

j Termo n.° 581.137, de 4-3-1963
Escrito — Móveis de Escritório Ltda.
São Paule

ESCRITO— MÓVEIS DOESCR ITOR 10 LTDA

Termo sa.9 581.142, de 4-34963
Indústria de Tintas
Técnicas
São Pagjo

• OXYLASTIC
BRASILEIRA
Classe 1
Tintas, vernizes e esmaltes químicos,
água raz e partes integrantes de tintas
em geral
Termo n.° 581.143, de 4-3-1963
dxvlin S.A. Indústria de Tintas
Técnicas
São Paulo

Z ARCOMA1
IND. BRASILEIRA

Nome Comerciai

"Classe 1
Tintas, vernius e esmaltes químicas,
água raz e partes integrantes de tintas
em ,geral

Termo n.° 581.138, de 4-3-1963
Oxylin S.A. 'Indústria de Tintas,.
Técnicas
São -Paulo

Termo n.9 581.144, de 4-3-1963
Oxvlio R . A . Indústria- de Tintas
Técnicas
São Paulo

PERMALUX
IND. BRASILEIRA

P ERMALAC
•n•

ND. BRASILEIRA

-Classe 1
Tintas, vernizes, e esmaltes químicos,
Classe 1
agira ráz e partes integrantes de tintas
em geral
'Tintas, vernizes e esmaltes químicet,
água . raz e partes integrantes de tintas
Termo n.° 581.145, de 4-3-19G3
em geral
Oxylin S.A. Indústria de Tintas
r
Técnicas
Termo a.° 581.139, de 4-3-1963
Oxylin S . A.. Indústria de Tintas
-,- São Paulo
Técnicas
São Paulo .

5INTEKITA

1T E NOL AC• IND. BRASILEIRA
Classe 1
Trintas, vernizes e esmaltes químicos,
água raz e partes integrantes de tintas
. em geral
Termo .n.° 581.140, de 4-3-1963
Oxylin S.A. Indústria de-Tintas
Técnicas
São Paulo

NITROKITA
INO. BRASILEIRA
Classe 1
Inatas, vernizes, e esmaltes químicos,
água raz e artes integrantes de tintas
em geral
Termo rt.• 581.141. de 4-3-1963
Oxylin S.A. Indústria de Tintas
Técnicas
São Paulo

ERROM Ft r:IND. BRASILEIRA
Classe 1
s, vernizes e esmaltes qan.atitos,
'e
• raz e partes integrantes de tintas
tin geral.

f°

mo n.° 581.149, de 4-3-1963
Sylvio D'Abronzo
São Paula

!Na BRASILEIRA
Classe 1
Agua ra:, e tintas
• Termo n.° 581.146, de 4-3-1963
Oxylin S.A. Indústria de Tintas
Técniç as
São Paulo

IMPERCIT
IND. BRASILEIRA
, Classe 1

Tintas, vernizes e esmaltes químicos
água raz e partes integrantes de tintas
em geral
Termo n.• 581.147, de 4-3-1963
.Alumax Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo

ALUMAX
IND. BRASILEIRA
Classe 16
Paredes divisórias metálicas para uso
em construções
Termo a.° 581.148, ri e 4-3-1963
Laboratório Myral Ltda.
Paraná

,LABORA-IORIO
MYR AL LTDA,
Nome Comercial

_ Classe 43
Refrigerantes sem álcool
Termos nsi 581.150 à 581.152, de
4-3-1963
Robert Ried
Guanabara

PACTA

iIND. BRASILEIRA
r
aSbe 4
ãn bruto ou parcialmente trabalhados nas indüstrias, resinas vegetais e minerais em bruto
Classe 11'
Para distinguir: Ferramentas manuais,
terragens,cutelaria e pequenos artigos
de metal comum. da Incitistria e comerCIO da requerente, a saber: Tarrachas
e machos para fazer rosca, braçadeiras,
artigos de metal para lanes, portas,
escadas e cortinados, afiadores, aldravas, alavancas, • alicates, auniotoiias
ancinhos, anéis para chaves, chaveiros
tachas, argolas. armações de toldos,
aros, rebites. arruelas, atiçadores azei:eiras, lâminas e navalhas de barbear.
brocas, buris. bainhas, baldes, bacias,
balinazios, bicos, ilhóses e ponras de
atacadores para sapatos, bisnawas, porras. borbosetas, botões, puxadores, braços para cabides e prateleiras canivetes. chautradores, cortadores. cravado.
-es, cunhos, cabides, cabos, ca;ariaas.
cadeados, caldeirões, canos e tubos,
cantoneiras, alças, pegadores. puzacióres,
cintas para caixotes, coadores, colheres. cotovelos, cunhas cuspideiras, des•cacadores. debruns. dedais, enxós,' escarladores. elos, enxadas. -escumadeiras.
espátulas, esticadores, espremedores.
facas. facões, ferramentas cortantes,
perfurantes, desbastantes e alisantes,
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fôrmas para bolos e para calçados, funis, ganchos, graminhos, abridores de latas, lacras, logos de chaves
de parafusos, lâminas e bilhas de serra
linias. lampiões, latas para comestiveis
para lixo, charneiras e dobradiças.
machadinhas, martelo, pequenas molas.
canas. escarnadores, punhais, pás. panelas. parafusos, pinos e contra pinos.
rasteios, rodinhas, roletas, sacarrolhaa
serrotes, ferragens para males. tenazes e
torques
Classe 28
•
Para distinguir: Artefatos e produtos
acabados de origem animal, vegetal ou
mineral não incluidos em outras classes, artefatos de substancias químicas
não incluídas em outras .classes: Adornos de ambar,e de chifre, barbatanas de
baleia, -capas de crina para colchões.
carrinhos para bebês de matéria plástica, chapas de matéria plastica para impressão, cimento de amocega, colas fotigráficas,' colas de encadernador, colhem de matéria plástica. chupetas -c
Plásticos-

rna i o de 1963

mamadeiras de material plástico, compostos vegetais impermeáveis para tecidos, ccordel de tripa, correia 'de lona
com borracha, ebonite, enfeites de materia plástica para automóveis, espermacete refinado, esponjas, espuma de
mar manufaturadas, estoraque manutaturado, gbarnições de material plástico
para automóveis, tacos de matéria plástica, feltro de crina para cadeira, filtros
de esponja, fita 'isolante, fôlhas isolantes de skbstáncias sintéticas, garfos de
matéria plástica, gluten. goma para chapeleiros, guarnições de celuloide para
arreios, isoladores para mesas, mirra, palitos de penas, películas de celtdoide
virgem, resinoides,, preparados sangue,
cristalizado, sacos de plástico para embalagens e torneiras de celuloide
Termo n.° 581.153, de 4 -3 - 1963
Indústria de Máquinas Gutmann S.A.
São Paulo

GUTMANN
IND.BRASLE
Classe 6
Prensas, laminadores, tesouras, máriuk
nas para fabricação de latas, recravo
deixas, agrafadeiras, pestaneirs, borra
cheiras máquinas . de enrolar chapa*
marteletes e prensas a fricção
Termo n.° 581.154, de 4 -3 - 1963
Indilstria de Máquinas Gutmarus S.A.
São Paute

1NNSTRIA DE MÁQUIOAS
GUTMANN S/A
Nome Comercial
• Termo n.° 581.155, de 4-3-63
Unibrás —.União Nacional das Indtlo
trias BrasIle:ras
Guanabara
• BRANCO
AUL

AMARELO

VERDI

Classe 1
Substancias e preparações quaancas
das nas indústrias, na fotografia e.nas
análises químicas. Substâncias e* ore.
parações químicas aatt-corrosivas
anti-oxida ates. ( Marca genérica)
Classe 2
Substancias e preparações quimizaa
usadas na agricultura. à saber: adubos.
adubos artificiais para o solo. álcali
para fins agrícolas, bactericidas. ceras
para enxertos, cianamide de cálcio
como adubo para o solo, detumadores,
desinfetantes asados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
quassia para fins borticolas,
tu. para o solo formicida. guano. mu.
tifugos.. massas para enxertos, pastilhas
para destrui , insetos, preparações para

,
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preservar o solos preparações para destruir insstos. bervas e plantam 4azal,
abas, sais para fins agrícolas, sais para
fias horticolas, substancias quitam*
para destruis insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra , e vermina,
venenos para imotos e vagai
contra lagartas
Classe 3
Substáacias químicas, produto* t preparados para serem usados na medicina
• ou na farmácia
Classe 4
Substâncias de origem animal, vegetal
ou mineral, eia bruto ou parcialmente
preparadas e não incluídas em outras
classes
Classe 5
Metal. não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas indústrias
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes
não incluídas nas classes 7, 10 e 17
Clamo 7
s.-Máquinas e utens,ltos para serem asados exclusivamente na agricultura' e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras. ancinhos mecânicos e empilhadores' , combinados
arrancadorti Mecânicos para agrimOturo. batedeiras para cereais, bombas
para adubas, ceifadelras; carpideiras,
ceifados para affoz, charruas para agro
culutura, cultivadores, debulhadores,
destocadoroa, desentegradores, esmaga.
dores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, maquiam vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas perSuradoras para a agricultura, máquinas de plantar. morocharruas, máquinas regadeiras. amcpanas de
roçar, de semear. para sulfatar, de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros Macios, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e . espalhar palha, para colher
algodso, para colher cereais, maquilias
amassadoras para fins agricolas. de
'cortar árvores, para espalhar, para capinar. 'máquinas combinadas para semear e alatoar, de desbanar, para manar. máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, serneadeiras, segadeiras,
socadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas Apara
máquinas agricolaa
Classe 8
Aparelhos, instrumentos e utensillos tisicos, químicos, óticos, náuticos, eletrotécnicos, de pesagem. de sinalizaçáo,
de contrõle e fotográficos; instruo:antas
de medição; aparelhos para a telegrafia e a telefonia cem ou sem fio; contadores elétricos; aparelhos de verificas
çáo e de contrôle das fumaças; apare.
lhos de iluminação, eletrommas. param
raios, alarmes de policia e de incendio;
tele-indicadores; campainhaa; tristaiaçõea
e de condutores para linhas elétricas,
cabos, contato, resistências, corta-circuitos, interruptores. fusivais, quadros
de distribuição e de contaaeon, elementos para acumuladores, acumuladores,
aparelhos elétricos para 'Rias da teatro;
aparelhos de projeção: taataaclas de
descarga, lampadas ampiificdaras e
invadas de retificação; tampadas , de
luminescência
•
Classe 9
•
Instrumentos Musicais e suas partes integrantes, exceto máquinas falantes

•
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Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos e pes
trechos para a medicina, a arte dentaria, a cirurgia e a higiene, exceto 'os
incluídos nas classes 34, aparelhos e
instalações hospitalares: de expurgo e
fins análogos, exceto móveis 'da clame
40 (marca genérica)
Classe 11
Ferramentas de todas espécie (exceto
quando partea de máquinas), ferragens
e cutelaria eia geral. Pequenos arti.
gos de qualquer metal quando não de
outras classes
Classe 12
Botões, alfinetes comuns, fechos corrediços e demais miudesas de armarinho não
incluídas nas classes 13, 22, 24 e 48
Classe 13
Para distinguir: Joalheria e artigos de
metais preciosos, semi-preciosos e suas
imitações, usados como adornos, pedras
preciosas trabalhadas e suas imiatções.
Brincos, pulseiras, broches, anéis, abotoaduras, alfinetes de gravatas, fivelas,
braceletes, medalhas, berloques, correntes, estofos para joias e argolas
Classe 14
Para distinguir: Lentes de vidro comm
a
para óculos para proletos, para condensadores, para faróis, para sinaleiros,
de qualquer formato, ampolas, tubos,
almofarizes, copos, cadinhos, garrafas.
frascos, cubaras, hastes, caretas, graus;
mamadeiras, formas para fornos, assadeiras, compoteiras, saladeiras, jardineiras, porta-lojas- centro de mesas, paia
teiros, jarros, cálices, chicaras, praoss.
sada% bandejas, pires, globos: ficareiros, vasos, serviços para refrescos,
taças, vasilhames naantegueiras; cápsulas, vidraças e pendentes
Casse 15
Artefatos de cerâmica (porcelana, faiança, louça vidrada e outras), para
uso caseiro, aderno. fins artísticos e
industriais, instalações sanitárias não
Incluídos em outras classes
Classe 16
Material exclusivamente para construção e adôrno de prédio, estradas. etc.,
COMO cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas. etc. não incluldos
em outras classes
• Classe 17
Artigos máquinas e instalações para
escritórios e desenho, não inchados
, nas classes 38 e40
'Classe 18 *''s
Armas, munições de guerra e caça. Ex..
plosivos. Fogos de artificio
Classe 19
Animais vivos inclusive aves, ovos em
geral, inclusive do bicho da seda
Classe- 20
Petrechos navais e aeronáuticos (salvavidas, ancoras, cinto -de natação, bolas,
paraquedas, etc.)
Classe 21
Veículos e suas partes Integrante., mes
eeto máquinas e motores
Classe 22
Moa em geral para tecelagem e para
uso comum. Linhas de costura, para
bordar, para tricotagem, etc.
Classe 23
Tecidos era geral
Classe 24
Artefatos de algodão, cânhamo, linho,
Juta, seda, lã e outra .' fibras, não inchadas nas demais classes
Classe 25
Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas,
estampas, manequins e análogos
Classe 26
Artefatos cie , madeira, osso ou marfim
Classe 27
•
Artefatos de palha ou fibra, não Iaaluídos Ma agrai classes

Classe 28
Artefatos ' e rodutos acabados de origem animal, vegetal ou mineral, não
inclulos eia outras classes, artefatos de
substâncias quimicas não incluídas era
outras classes
Classe 29
escovas comuns (não incluídas nas
classes 6, 11, 17 e 48), espanadores e
vassouras
Classe 30
Guarda-chuvas, bengalas a suas partes
integrantes
Classe 31
Tendas,, lonas, correias de transmissão
de todas espécia, cordoalha e barbante.
Material de vedação e mangueira
Classe 32
Jornais, revistas e publicações em geral.
Albuns, programas radiofônicos, peças
teatrais e. cinematográficas
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Classe *34
Tapetes, cortinas e panos para assoalhos e paredes. Linóleos, oleados e en"cerados
Classe 35
Couros e eles preparados ou Mio
Classe 36
Artigos de vestuário de tôda sorte
Classe 37
Roupas de cama e mesa, inclusive cobertos, toalhas de uso pessoal
Classe 33
Papel e seus artefatos, livros não impressos, etc., não Incluirias nas desses 16, 44 e 49
•
Classe 39
Artefatos de borracha e de guta percha
Classe 40
Móveis de metal. vidro ou madeira, estofados ou não. Colchões, travesseiros e
acolchoados para móveis
Classe 41
Substãncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
incluídas na classe 3
s •
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais
Classe 44
Tabaco manufatura ou não. Artigos
para fumantes, exceto papel (classe 38),
Classe 45
Sementes e mudas para a agricultura.
a horticultura e a floricultura. Flores
naturais
Classe 46
Velas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações para
a'lavandarla
Classe 47
Combustlamis lubrificantes e substâncias
e produtos destinados à iluminação e
ao aquecimento
Classe 48
Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, sabonetes e preparos para o cabelo. Artigos de toucador e escovas para os
dentes, ushas, cabelos a roupa
Classe 49
•
Jogos de tôda a espécie. Brinquedos e
passa tempo; petrechos e artigos para
fins exclusivamente desportivos. exceto
vestuário
Classe. 50
Impressos
Termo na 581.205, de 4-3-1963
Fornecedora de Tecidos S.A.
São Paulo • • •

,FIA,MINGO
INDÚSTRIA ,BRASILEIRA

'Classe 2i'' '
Tecidus em geral

1
Maio

'

•

de 1963 1903

Termo n.* 581.20.%, de 4-3-1963
Fornecedora d eTecIdo. S.A, •
São Paulo

IMICASTER:
INDúSTRIA BRASILEIRA'
aasse 24
Para distinguir: —Artefatoa de aIgess
dão, linho, canhamo, luta, seda natural
e rayon, caro& li; paccapacca e outra.
fibras: Cordões, fitas, debruas, molar.
sas: galões, tiras, enfeites; laços dg
dméus, etiquetas. entremeios. renda;
bicos, bordados, passarnanaries; afamas
rei, xergas, franjas; palmilhas; nesgas
atacadores, esfregões, ombreiras. pavio
mochilas, máscaras; montas, filtros dt
café, passamanes, coadores de cate
borlas, aacos, sacas, telas para borda;
rédeas, coberturas para raquetes, coo
berturas para cavalos bandeiras e
paios
Termo n.* 581.207, de 4-3-1963
S. J. Carvalho S.A. Comércio e
' Representações
São

PP Ide

'SUPIMPA
INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blua
sões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, abales, cachecol;
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca'
misetas, camisolas. cada% ceroulas, caL,
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echa rpea,
fraldas, galochas, gravatas, vero.% la•
guetas,- luvas, ligas, lenços, leques,
manais, meias, inaillors, mantas, mana
doa°, malhas, paletós, palas, penhoa;
peugas, puloveres, ponches, pelerina;
polainas, pijamas. punhos,s robe de
chambre, sobretudos. suspenkeirlos, souo
tiens, tailieurs. toucas e vestidos .
Termo na 581.208, de 4-3-1963
S. A. Indústrias Votorantira
São Paulo
PEORISOGAS:A0
•
ass
efral
e ;14.0
• Pd

P*Olitita Da
421;StRIASVOillP4111
troteniasimekuu

Classe 4
Cala/imo em pó. parcialmente prepa.
rado atara diversos fins
Termo n. 581.210. de 4-3-1963
Cartas S. Coutinho
Cie.
Rio Grande do Sul
PRORROGAÇÃO
"TC1‘
'MANCO AMARELO CUL VERM£1,/
•

À
' 'BRANCO
t,

VERg,

.Classe 41
Café em pó

-
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rirmo rt.• '581.213, de 4-3-1963
(Prorrogação)
Montras Tudor S.A.
Suiça

Ternao a.° 581.209. de 4-3-1963
3. A. Indüstrias Votoranaint
Sào Pt—so

Termo e° 531.218, de 4-3-1963
(Prorrogarão)
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

4)/1011.110GAÇA0'

Vaio de 1963

nociclora motonetas
dez e vespa

velocipea

Termo a.° 581.221, de 4-3-1963

Transpar

(F.IORROGAÇÁ01 .

Transportes São Paulo
Recife S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Transpar)

TUDOR PRINCE
•
Classe 8
Relógios e máquinas de relógios

Indústria Brasileira'

PRODOO

Termos ias. 581.214 à 581.216, de
4-3-1963
São Paulo Alpargatas S.A.
Zao Paulo

64111151111SYDV,
soustassetsatss.

Classe. 4
Calcara° e mp6, parcialmente prepaido par• diversos fins

Classe 36
Roupas feitas e roupas de trabalho

p

Termo ra 581.211, de 4-3-1963
°doi So'ciedad Anonima 'Industrial, Y
Comercial
gentina

Têrmo n.° 581.219, de 4-3-1963
Egydio AntonI °Earl/ar
Rio Grande do Sul

EG

POLYANA

Indústria Brasileira

,

Para distinguir artigos de iouca..... e
perfumarias em geral: Aliai sca agua
de beleza, água taciai. água de iaváada
água de colónia, arminhos, agua de
quina, água de rosas agua de aitaze.
eras, amônia perfumada aguara. em pó.
em pedras,. para banho. orilhantinas.
bandolinas. batons. minemo para o
cabelo. pestanas cílios e bigodes.
Crayons, cremes para a pele, caranns,
cheiros em pastilhas em tabiates, em
lentilhas, em trociscos e era pilulas,
cremes para barbear, creuivs denta1,
depaatórios. desodornates 11sN • ventes
essências. extra:os estoios de perfumes.
creme para limpeza da peie. e para base
de pó de arroz. esmaltes para unhas.
Csicóvas para dentes. cabelo, roupas
ditos e unhas fixadores para o cabelo,

Lonas de areio, gacheta, anais de ve•'
dação, bujões, carburador, bujões de
cabeçote, bujões de cárter, bujões de
diferencial, canaletas, correias de transmissão, mangueiras, tampões, tubulações para vedação, vedadores, arruelas
buchas, canaletas, correias de filtro.
cordões de porta-mala e das partes dos
automóveis, correias de ventilador, feltro dos vidros das portas, das rodas e
dos cubos, feltro dos visos das portas.
feltro para retentores, lonas dso patins
dos freios . mangueiras. mangueiras
dos freios, do eixo trazeiro, do cárter,
do radiador e do filtro de ar
Classe .32
Almanaques, anilados, boletins boletins
impressos, crônicas. jornais, revistas.
peças cinematográficas, peças teatrais.
programas radiofónicos e• programas
de televisão
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em atesai. 'tecidos para confecções 'em gP "a1 para
tapeçarias e para artigos da cama e
mesa: Algodão, alpaca, cahamo ce
caroá, casimiras, fazendas e tecidos
de lã em peças, Juta. fersei Prim. nylon,
paco-paco, percalina, rami mon seda
natural, teciods plásticos, tertdos impermeáveis e tecidos de pana couro,
veludos

s

g

pestana. cibos e bigodes rivelas para

i cabelo, glicer,na perfumada para uso
de toucador. grampos para o cabelo.
geléia de petróleo pertumada lápis
para maquilagem lança-perfumes,

çtett, líquidos dentitricios. em pasta. em
cabão, em creme, em el:su e em Pó.
liquidos para ondulação na-manente.
lixas para unhas, laqué, óleos para o
cabelo, pasta e pós para deites perfizEnes. petróleo ara uso de toucador.

pastas e pó para as .unhas, on-pora
para pó de arroz papeis .perturnadoa.
casminados. é com pó de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embelezaIsento da cutis pon-pons, pó de
'arroz

•

.

Termo n.° :581.217, de 4-3-1963 São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

Termo n.° 581.212, de 4-3-1963
Hermetic do Brasil S . A .
Rio Grande do Sul

&vaiam/

wr,

.

Nom Caaieedd

„s e te v‘a-4°4-

Indústria Brasileira.

Termo n.° 581.222, de 4-3-1963
Imrensa Brasileira S .A. Prensabraa
Minas Gerais

Imprensa Brasileira SfA.
•PRENSABRAS
Nome Comercial
Termos as. 581.223 à 581.225, de
4-3-1963
Rodi
Waanenberger
Aktiengesellschaft
Alareanha

Classe 7
Máquinas e utens.lios para serem usados exclusivamente na agricultura . e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos medinicas e empilhaclores . combinados
arraucadores mecânicos para agricultura. batedeiras para cereais. bombas
_rara adubar, ceifadeiras, carpidesas.
ceifados para aftoz, charruas para agriClasse
culutura, cultivadores debulhadores. Relógios, despertàdores, cronômetros,
destocadores. desentegraCores, esmagamecaniesmos para relógios a
dores para a agricultura, escarrilicadomostradores
res. - enchovadeiras, tacas para maautClasse 11
nas agricolas ferradeiras, gadanhos.
Caixas metálicas jura relógios
garras para arado, grades de discos
Classe 13
ou dentesamáquinas batedeiras para
de adórno, preciosos e
agricultura. máquinas insetilugas. ma- Jóias e objetos
de imitação, pulseiras metálicas para
quinsa vaporizadoras, máquinas de
relógios
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas per‘uradoras para a agnculTermo n.° 581.226, de 4-3-1963
tura, máquinas de plantar, motocharMead Johnson fj Com pany
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
Estados Unidos da América
roçar, de aeraear 'para sulfatar, de
tosquir. de triturar, de esfarelar terra.
outros insetos para burrifar e pulvera
para irrigação, para matar formigas e
zar desinfetantes, pata adubar, para
Classe 3
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas Um preparado farmacêutico indicado ai
vitaminoterapla
amassadoras para fins agricolas de
cortar árvores, para espalhar, para caTêrmo a.* 581.227, de 4-3-1963
pinar, máquinas combinadas para seMead Johnson i Company
mear e culturas, de desbanar. -para 'eEstados Unidos da América
stiar. maquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos. roPOLI - VI - FLUOR
los compressores para a agricultura.
Classe 3
sachadeiras,. semeadeiras, segadeiras. Um preparado farmacêutico indicado
NI
socadores de terra, tosadores . de gravitaminoterapla
ma, tratores agriccias, válvulas para
mánuinas agricolas
Tèrmo n.° 581.228, de 4-3-1963
R. Gelgy. S. 'A.
n.°
581.220,
de
4-3-1963
" Termo
Suiça
Bicicletas Monark S.A.
São Paulo

TRI - VI - FLUOR

i

Panamencana

,

1

Classe 33
Insígnia

Classe 32
Almanaques, agendas, boletins, boletins
Indústria Brasileira
impressos, crôn:cas, folhetos, jornais,'
Classe 21
revistas, peças teatrais, programas raBicicletas, motocicietaa, "fotocidos, modiofônico; programas de televisão

J.

E SETARON
Classe 1
Matérlaa corantes

▪
'
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Têrmo a,* 581.229, de 4-3-1963
iMead Johnson Company
'Estados Unidos da América

..

_

ARBITIL

Timo n.° 581.235, de 4-3-1963
Bla1 Farmacêutica Ltda.
São Paulo
PRE-10—

CLARO BRANCO AZUL ESCURO

1 ..."------. —......—...—
Ciasse 3
.
Uni produto farmacêutico com ação •
AZUL ESCURO PRE-TO AZUL CLARO
sedativa, usado na pediatria

Termo n.° 581.230, de 4-3-1963
Mead Johnson & Company
Estados Unidos da América

BARBITIL-H
Classe 3
Um produt ofarmaceutico com ação
usado na pediatria
sedativa,

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
comoNenti-térmico e analgésico

PRORROGAÇÃO')
L.1 P. :4,141 9

ODORY110DA
1( kAPICA

Termo n.° 581.241, de 4-3-1963
a Novsquimica Laboratórios S.A.
Silo Paulo

PRORROGACÃO'

GAMAHIST

PRORROGAÇÃO

Índustria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado nos
estados gripais

INDÚSTRIA BRASILEIRA
S. PAU LO

Teria° n.° 581.242, de 4-3-1963
a Novaquimica Labortórios S.A.
Silo Paulo

Classe 3
Um preparado farmacêutico em drágeas

Classe 1
para o tratamento das vias urinarias
Corantes, tintas, lacas, produtos quimiTermo n.° 581.237, de 4-3-1963
cos par as indústrias têxteis' do couro,
Labroatório Yathopan S.A.,
do papel e dos termoplásticos
São Paulo
Termo n.° 581.232, de 4-3-1963
Oba Société Anonyme
Suiça
(pRORROGAÇÃO)

PRORROGAÇÃO

GLICODIONA
Industria Brasileik.a
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado no
tratamento das traqueobronquites e
suas manifestações
Termo n.° 581.243, de 4-3-1963
Pharma S . A . — Laboratórios

Classe 1
Produtos quimicos par aas indüstrias
testeis, do couro, do papel e dos

termoplásticos
Termo a.° 581.233. de 4-3-1963
Rover Mowers Pty. Ltd.
.
Austrália

Farmacêuticos

Classe 7
Máquinas segadeiras, máquinas para
lavrar, cultivadores, apanhadores
de
•
capim para máquinas segadeíras e
partes integrantes das máquinas
acima
Têrmo n.° 581.234, de 4-3-1963

The Powers Regulator Company
Estados Unidos da América

Silo Paulo

Classe 2
Um preparado farmacêutico sedativo e
analgésico

. ANDROLIN
LAXESIDE LABORATORIES /14C.
II 11 wauke e , t.s tacto de viisconstn.
jatados Unidos da Amerina.
•

"PHARIVIA"

1

L.

REVISTA RURAL

PRORROGAÇÃO

Termo n.' 581.246, de 4-3-63
(Prorrogação)
Companhia Intersul de Crédito Financiamento e Investimentos
Rio Grande do Sul

ind úStna Brasileira

Industrial Madeireira Ltda.
Paraná

'INDUSTRIAL'
-MADEIREIRA
. Classes: 4, 16 e 33
Titulo

•

Termo 11.° 581.248, de 4-3-63
Comercial Triángulo de Carnes Ltda.
Paraná

:Cfijilercial 1 Trianuuld,

de

Carnesr

Classe 41
Titulo
Termo n. , 581.249, de 4 - 3 -63
Padronizadora Santa Cecilia Ltda.
Paraná

Padronizadori,
Classe 33
Titulo
Termo n.° 581.250, de 4-3-63
Construtora Alvorada Limitada "Cal"
Paraná .

São Paulo

Termo n. 9 581.239, de 4-3-1963
a NovaquImica Laboratórios S.A.
São Paulo

"PHYLAX"

Tè rmo n. 9 581.247, de 1-3.63

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Produtos farmacêuticos manipulados ou
vendidos no seu estabelecimento, poClasse 3
dendo a mesma ser impressa a
Um produto farmacêutico, indicado no
qualuer cor ou dimensão
tratamento da impotência sexual e neurastenia, climac-terium do homem Gni).
Termo n.° 581.244, de 4-3-63
torquidismo, infantilismo, DistroSa GeEditeéra Revista Rural Ltda.
talhai Adiposa, Hipertrofia prostática
Paraná
moderada—e emasculaçâo

"

Classes: 33 e 50
Sinal de propaganda

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 581.238, de 4-3-1963
The, Lekesicle Laboratóries Inc.
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO,

Termo n.9 581.245, de 4-3-63
(Prorrogação)
Companhia Intersul de Crédito Fina*.
ciamento e Investimentos
Rio Grande do Sul

Uh'ItA IA
amA.0
Classe 3
Um produt ofarmaceutico, indicado
como reconstituinte

Termo n.° 581.236, de 4-3-1963
-Pharma S.A. .-- Laboratórios
Farmacêuticos
São Paulo

Termo n.° 581.231, de 4-3-1963
Ciba Société Anonyme
Suiça

!E FIX

Termo a.° 181.240, de 4-3-1963
Laboratório eráplca Paulista S.A.
São Paulo

Classe 32
Revista impressa.

Classe 33
Insígnia
Termo a.' 581.251, de 4-3-63
Comércio de Combustíveis Planalto
Ltda.
Paraná

Classes: 33 e 47

Titulo
Termo n.° 581.252. de 4-3-63
Domingues 8 Cia.
Paraná

4,0

Classe 8
Classe 3
•
Reguladores, válvulas pneumáticas. 41vulas para misturar agua, relais pneu- Uni, prbduto 'farmacêutico, indicado no
tratamento da higiene intima da mulher
staticosá, interruptores e separadores
como antlssético e desodorlaaate agua de condensação

•

tri

Irao"

Classes: 33 e50

Expressão de -propaganda
•

Clames: 21, 33, 41, 42. 43 e 4Z4,
Titulo \

•

j
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DIÁRIO OFiCIAL (Seção lii)

Maio de 1963.,

Urram n.9 581.262, de 4-3-63
"Rimo ta.S 581.253, de 4-3-63;
Têsmo a.° 581-.256, de 4-3-63
Cia. Industrial de Produtos Alimenti. Cia. Industrial de Produtos Alimentí- Incorporadora • Administradora "Eko cio' de Pernasnbuco "Cipape"
Ltda.
cios de Pernambuco 'Cipape"
Pernambuco
São Paula
Pernambuco

DAREI

incorporadó fa-

—itnaí
.U"dtistria-Liras

I •

"1"15

e Administradora
vl" ELCO eniA,

Termo is.° ' 581.267, de 4-3-63 •
Eaquadkiaa: Pinho, e Lei Ltda.
Paraná

¡Pinha-n.0

Classe 41
Ciasses: 4 e 16
Para assinalai- e distinguis genérica.'
mente os artigos da classe a saber:
Titulo de Estabelecimento
'»
Substâncias alime.nticias e seus prepaClasse 41
Termo n.° 581.268, de 4-3-63 11
*Amêndoas, raruta, alpiste, aveia. aial.
radas. Ingredientes de alimentos. EsTransporte Ouro Negro Sociedade Ltd&
Nome civil••
sências alimentícias
do, ameixas. azeites, açacar, azeitonas,
Guanabara
aveia, atum, amendoim, alhos, balas,
Tênno n.° 581.263, de 4-3-63
Têrmo
n.
581.257,
de
4-3-63
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
Industrial de Produtos Alimentí- Sociedade Agro-Pecuária Sabalta Ltda.
bananada, bolos, bacalhau, banha. ca- Cia.cios
São Paulo
de Pernambuco "Cipape"
_nela. chouriço, - chocolate'', caramelos,
Pernambuco
coalhada, camarão, carnes. de •baleia,
confeitos, cacau, cereais, -cebola, creme
de leite, creme de milho, condimentos,
crustáceos, chá, cravo, café, cangica,
dica, castanhas, cominho, cangiquinha.
ridústris:13raiiraN
conservas alimentícias doces, drops, ligadas, frutas, frutas secas, frutas em
Cla , se 41
caldas, frutas cristalizadas e frutas com- Para assinalar e distinguir genéricapotas, féculas, figo, fermento, farinhas. mente os artigos da classe a saber:
fava, farelo, fubá, gomas para mascar Substâncias anulei:atidas e seus prepageléias, goiabada, gorduras, grão de bi- rados. Ingredientes de alimentos. EsNome comercial
Classe 33
co, glaces; glicose. baunilhas, extrato
sências alimentícias
Titulo
•
para doces, extrato de tomate, ervilhas
Tênno n. 9 581.264, de 4-3-63
2"êrmo n.° 581.258, de 4-3-63
enxova, extrato de carne, flocos, esses
Têrmo
Cervejaria Brcmense Ltda.
581.269, de 4-3-63
Livraria Tabajara S. A.
cia para. balas, doces e alimentos, gelatiMinas Gerais
Agpar-Agenciadora Mobiliária Parda
Rio Grande do Sul
nas, granulos, herva-doce, línguas, linnaense Ltda.
guiça. leite, 10MDO, leite condensado, leiParaná
te em pó, legumes, lentilhas, lagosta,
-,P_RORROGACÃO
mel, marmeladas, mortadelas, manteiga,
AGPAR
mostarda, mariaco. moluscos, molhos.
margarina, massas alimenticias. massas
• kle tomate, melado, nós-moscada, óleos
_Mobiliária Paranaens-a,
Classe 32
comestíveis, 'ostras. paios, pessegada. Almanaques, agendas, boletins, boletins
peixes pescada, piches, patês, pastilhas. impressos, crónicas, folhetos, jornais, seClasses: 33 e 40
pós para pudins. Pralinés, pães. pimenta, vistas, peças cinematográticas, peças
Título
presuntos, polvilho, queijos, quirera
teatrais, programas radiofônicos, praTêrmo
581.270, de 4-3-63
milho, rações balanceadas, requeijão, gramas de televisão e revistas
Socinat
Sociedade Comercial, Lb,
roscas, sagú, samames, semolina de triTêrmo n.° 581.259, de 4-3-63
dustrial e Agrícola Ltda.
go, sopas enlatadas. sucos de trutas,
Sociedade Planalto de Loteamentos
Paraná
salsichas, sal, toucinho, tremoços, trigo,
Ltda.
torta, torrões, torradas, tâmaras, tapioParaná
ait,J"
cas, vinagre e xarque
C-f
Indústria 13W17.4
Termo n. 9 581.254, de 4-3-63
~kr,.
Cia. Industrial de Produtos 'AlimentíClasse
42
cios de Pernambuco "Cipape"
Pernambuco
~lá .449.4..
Aguardente; aniz, aperitivos, bagaceira,
batidas,
brandy,
bitter,
cachaça,
cerveClasse 50
cidra, conhaque; extrato de malte
Impressos ... • • ••• •• jas,
'-ée~mailuJa
fermentado; 4ernet; genebra gengibirra;
somam comtmat. manai. •
m."-wear,n8A5 • ~ror
gin, gingar; kirsch, kummel; &ores;
Terem n. 9 581.260, de 4-3-63
.
maarsquinhos; nectan pipermitn, semMarcenaria Guanabara Limitada
ches; rum; suco de frutas com álcooir
Guanabara
?--inc1:Istria
-Brasil-é-ria]
Classe 12
vinhos, vodka e whisky
Aguardente
Têrm ou" 581.265, de 4-3-63 --Classe 41
Tiermo n.° 581.271, de 4-3-63
"Cearita Ltda." Eznprèsa de Mineração
Para assinalar e distinguir genericaRaphael Molina
Industrial
mente os artigos da classe a saber:
Guanabara
Ceará
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. EsInclústria Brasileira
—
sências alin.entillas
Classe 40
CEARITA LTDA. Emjitsa
Têrmo n. 9 581.255, de 4-3-63
Cia. Industrial de Produtos Alimentí. Móveis de madeira
de Mineração Industrial
cios de Pernambuco "Cipape"
Pernambuco
Têrmo n.° 581.261, de 4-3-63
Classe 48
Cana Indústria e Comércio Limitada
Nome comercial
Para distinguir amacia da touca.ior
Guanabara
perfumarias em geral: Almiscat água
Tèrrno n. 9 581.266, de 4-3-63
de beleza, água fadai água de navanda,
Tiesenhausen 6 Cia.
água de colônia. arminho& agua d•
Minas Gerais
rfrierúíti-i7Br-a7itelial

Sociedade)

‘D'AGENE

Agro- Feáiã
Sabãltã—Ltda.;

TERRIeni

MIMO

itlint,

GioNalin ~UM- CIONX
g

46550U

ame

IRGELIA!

Classa kj
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe a saber:
Substâncias alimentiCias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.. Essências alimentícias

Indüstiia Brasileira

— 'Cíasie 49 •
13oltk' cie foOt-brit

da:
Clames; I., 8. 10. e 33
Titulo de ' 'Estahekeimenes

quina, água de rosas, água d. Maur.
tuas. auuShia perfumada liquida, eia pó,

em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolidas, batons cosméticos para o
cabelo, pestanas cilioa e Jigades.
cravons cremes para a pele. carmina,
cheiros em partilhas
tahl.etes
lentilhas, em incisem e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dentat

01,W° OFICIAL
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Têrtno n.° 581.275, de '1,-3-63
-"--co Guanabara S.

Oepilatórios, desodorantes, d,ssolventes,
emendas, extratos, estoios Je perfumes,
6teale para limpeza da pele, e para base
de p6 de arroz, esmaltes para unhas.
eadatas para dentes, cabelo, roupas,
e/lios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cilios e bigodes. urdas para
ti cabelo, glicerina pertumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
V era maquilagem iança-perturnes, loções. 1iquidos dentitrimos, em., pasta. em
geies de petroleo perfumada lápis
taba°, em creme. em elixir e em pó,
líquidos para ondulação -permanente,
lixas para unhas, lume, óleos para o
cabelo. pasta e pós para dentes. perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados. e com pó de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons.. pó de
arroz

Guanabara

Banco Guanabara S. A.

Maio de 1963

(So ,III)

'nano a.' 581.286, de 4-3-63
Labortecne Ltda.
Pernambuco

Tê.no n.°. 581.281, de 4-3-63
icanette Gyemant
Rio de janeiro

1

4jr)idtcrItstu

RESIDÊNCIA -- 1

Nome Comercial

HOTE 1 =,

Terno n.° 581.277, de 4-3-63
Sociedade dos Vinhos do Pôrto
Constantino S.R.A.L.
Portugal

indústria Brasileira

E

Classe 3
Artigos da classe

RESTA URANT E

Terme n.° 581.287, de 4-3-63
Laboratório Gross S. A.
Guanabara

4

PRORROGAÇÃO

Classes: 33, 41, 42 e 43

p

Titulo

Trino n.° 581.282, de 4-3-63
(Prorrogação)
The Norwich Pharmacal Company I

rodu tos

I Gross - Labrápia S. A:

nrrnos na. 581.272 ç581.273, de
4-3-63
Vouguinha Roupd-s Ltda.
Guanabara

FURADAN TINA
Classe 3
Antibióticos e preparados anti-bacteria
nos

Classe 42
Vinhos
Termo n.° 581.278, de 4-3-63
Sociedade dos Vinhos do Pôrto
Constantino S.R.A.L.
Portugal
'N._
Classe 36
Ikrtigos de vestuário masculino em geral
Classes: 13 e 30
1
Titulo
Tênmo n.° 581.274, de 4-3-63
Ernesto da Silva Carneiro
Guanabara

egiar;tp
mith

São Paulo

*o/ Ma
krrtnellfd
edweerenbab

inhangá

fio

PRORROGAÇA$1

Classe 33
Insígnia comercial

"

\
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
incluídas na classe 3
Termo n.° 581.284, de 4-3-63
(Prorrogação)
Tintas International S. A.
Rio de Janeiro

47

t

~AMÁSIO 15)
Classe 42
Vinhos
581.280,
de 4-3-63
Trino n.9
Tur:smo Marltimo Ltda.
Turismar
Guanabara
' TUR1SMAR

- Turismo

'N/1' aritimo Ma'
Nome si,(1

&Ca

cte 94242

Termo n. 581.291. de 4-3-63,
Serralheria Rainho Guerra Ltda.
Guanabara

TINTAS 'INTERNATIONAL
DE FAMA =MIO

w.::14b

T4rimo n. 581.290, de 4-3-63
La Mirre de Piza Ltda.
Guanabara

Classes: 33 e 36
Titulo de Estabeiecimens.

PRORROGAÇÃC1

-riNor
smo.coNsTAN
!, .,..... ,,...=‘,0

I

too

Incinhalcn "Crefl131zu

Termo n.9 581.279, de 4-3-63
Sociedade dos Vinhos do Pôrto
Constantino S.R,A.L.
Portugal

• :flIORROGAÇÃO.

- Têrmo n.° 581.289, de 4-3-63
Sociedade Civil Inhangá de Adminte
tração e Participações Ltda.

140,
'"Ê

Vinhos

b

Classe 3
Artigos da classe

etctnbãgcr

SÓBREMII

Classe 32
Livros, etc. Termo n.9 581.276, de 4-3-63
g ocIedade dos Vinhos do Pôrto
Constantino S.R.A.L.
portuga!

Indústria Brasileira,

abittitlelt*

PRIIRROGACÃO

Ncxne comercial
Termo n.° 581.288, de 4-3-63
r abortecne Ltda.
Pernambuco

Cres wiNutrin

Têrmo a.° 581.283, de 4-3-63
(Prorrogação)
H. C. Konig
Alemanha

Classe 42

Classe 42
, Vinhos

1907_

Classe 1
Expressão de propaganda Termo n.9 581.287, de 4-3-63
- (Prorrogação)
Bérgom, Equipamentos Para Escritórios
S. A.

Gwanabara

RAINHO GUERRA,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Casse 16
Marca
Termo n. 581.292, de 4-3-63
Jacob Krun Vel Broder
Piau(

BERGOM
Classe 8
Refrigeris4ores elétricos, fogões
aguecedo,--

e

Classe 4Torreffção e moagem de

rd*

1
19013 1 Seta-(e

.

.

3 i'
-3-1*

D141:210

—

Termo n.° 581.293, de 5-3-1963
Art eCouro Ltda.
Paraná
•
.

ARTE COURO LTDA
Nome Comercial
Termo n. 9 581.294, de 5-3-1963
Lázaro Ageu dos Santos
Minas Gerais

9
.

OFICIAL (Seção III)

Termo n. 9 580.300, de 5-3-1963
Oxylin S.A. Indústria 'de
Técnicas
São Paulo

Termos ns. 581.307 à 581.310. de
.
5-3-1963
Indústria e Comércio "nele" Ltda.
São Paulo

GR AFITEX
ND BRASILEIRA

Café
' Termo n. 9 581.295, de 5-3-1463

Autodisel Tibagi Ltda.
Paraná

AUTODISEL
TIBAGI LTDA.
Nome Comercial
Têrmo n.° 581.296, de 5-3-1963
Tetramanos Ltda. - Tetral" •
Paraná

TETRAMANOS LTDA
"TETEAL"
Nome Comercial
Termo n. 9 581.297, de 5-3-1963
Fazenda Três Estados Ltda.
Paraná
—

FAZENDA TFtES
ESTADOS LTDA.

Nome Comercial
Termo n. 9 581.298, de 5-3-1963
Madeireira Santa Mônica Ltda.
Paraná

M A DE_REIRA
."SANTA NIONIG'A"
LTD A

ndiá's tTr
4
i a1:112
Bis s

. 12e—ira
Lasse 1
Tintas, vernizes e esmaltes químicos,
1
água raz e partes integrantes de tintas Substâncias e Classe
preparações quimicas
em geral
usadas nas Indaarias, na fotografia e
nas análises químicas. Substâncias e
Termo n.° 581.301, de 5-3-1963
preparações químicas anti-corrosivas e
Oxylin S.A. Indústria de Tintas
anti-oxid antes
Técnicas
Classe 2
São Paulo
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultura. saber: adubos,
adubos artificiais para o solo,
para fins agi-a-ala", bacter!cidas, ceras
IND. E3RASÉEIRA
para enxertos, cianamide de cálcio
___asse 1
como adubo para o solo, defumadotes,
Tintas, vernizes e esmaltes químicos, desinfetantes usados na agricultura e
água raz e partes integrantes de tintas
na horticultura, escórias básicas lata
em geral
adubos, essência; para exterminar um:mais e plantas daninhas, • extratos de
Termo n.° 581.302; de 5-3-1963
quassia p ara fins horticolas, fertilizanOxylin S.A. Indústria de Tintas
tes para o solo. formicida, guano, uiSeTécnicas
Magos. massas para enxertos, pastihms
São Paulo
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para destruir insetos, hervas e plantas daninhas,
sais para fins agricolas, sais para
BRASILEIRA
fins hortícola& substAncias quitniats
Classe 1•
Tintas, vernizes e esmaltes químicos, para destruir insetos. hervas • Santas
água raz e partes integrantes de tintas daninhas. venenos 'contra • vermina,
venenos para Insetos e visgo&
em geral
contra lagartas
Classe 46
Termo n. 9 581.303, de 5-3-1963
Alvejantes, amidos, anil, água de lava=
Oxylin S . A. Indústria de Tintas
deíra água sanitária, cera para soalhos,
Técnicas
detergentes, esponja de aço, fósforo.,
• São Paulo
lixívia, Ia de aço, pomadas para calçados._ palha de- aço. preparados para
polir e limpar madeiras, vidros metais
e objetos, panos oara polir e para limpeza, panos de esmeril e material abraMIM BRASILEIRA
sivo empregado na limpeza de metais e
C.' $SC 1
objetos, sabões em geral e sappnáceoa
Tintas, veras-as
esmaata
velas e velas a base de estearina.
água raz e • partes integrantes de tintas sabões em pó, em flocos, esponjas de
em geral
limpeza
Classe 47
Termo n.° 581.304, de 5-3-1963
Combustíveis, gás, querosene, óleos luOxylin S.A. Indústria de Tintas
brificantes, óleos para 4 lutninaçâo e
Técnicas
para , geração de força, graxas para
São Paulo
lubrificação, óleos combustíveis, álcool
para motores de explosão, gasolina, carvão mineral, vegetal e de surta, petró.
lei, fluido para amortecedores (fins lu• IND. BRASILEIRA
brificantes). fluido para freio '(fins lubrifitantes), graxa para veículos
Classe 1
Tintas, vernizes e esmaltes químicos.
Termo 13.9 581.311, de 5-3-1963'
água raz e partes integrantes de tátas
Walter Sracomían
em geral
São Paulo
Tèrmo n.° 581.30S de 5-3-1963
Rohm Plaas Cempany
Estados Unidas . da imaérica
LOJA rAs LIMAS,
SP() raulo—C.àital

Nome Comercial
Termo n.° 581.299. are 5-3-1963
Oxylin S.A,. Indústria de Tintas
Técnicas
São Paulo

"OXYLAC

PERMA'OUR

OXYMAT

ZINCOMAT

PRIMAFLOC

Classe 1
Substâncias químicas usadas na indiistria e na ciência: preparações •atimieas
para uso na clarificação ou purificação
da água e do conteudo dos esgotos
• Têm ora.' 581;306, de 5-3-1963
Fábrica Blackstff de Linhos e -Pios
Lípitada
São, Paulo.

FIBRANALIN

IND. BRASILEIRA
Classe 1
Tintas, vernizes e esmaltes químicos.
égua raz e partes integrantes de•tintas
em geral

-

Classe 11 .•
Titulo

Termo n.° 581 .312. de 5-3-1963
13rasiluso" Difusora Cultural Ltda.
São Paulo

BRArz,uso IIMSORA
CULTURAL
C amp inae—
de e. Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA
,

,

Classe 23

. Te
, cirro. -

•

Termo a.° 581.313, de 5-3-1963
Te1star — Comércio de Múq4Ánas,
Motores Ltda.
So Paulo

v -1 .' S 7 Si:)
.

-OXYOUR

' Classe 50-

Maio de 1963,

Classes: 32 e 33
Título

Casse 6
Para distiaguir: Máquinas pata int
telas testeis em geral:máq'
uinas e
partes integrantes para fins industri2
máquinas de pressão: motores e
partes; acessórios para automóveis: aia,
vancas, alternadores, alitnentador pata'
carburador, anéis de pistão, anéis ta
óleo, anéis para facilitar o arranqui
dos motores, anéis obturadores, anéis
de sginento. auto-lubrificadores, aríete&
aparelhos para mistura de combustívelif
de motores a explosão, máquinas amas.
sadeiras, máquinas amassadeiras de com.
creio e barro, máquinas de abrir chavea
tas, máquinas afiadoras para ferracnen,,
tas de corte, máquinas para arqueação
de embalagens, máquinas de atarrachass
batedeiras, bielas, braços, barzinhos, bloa
cos de motores, bronzinas, blocos, bana
sa g , ombas de ar comprimido,, bombas
de circulação, bombas de combustível
para motores, bombas de óleo, bomba*
de água e gazolina para automóvell,
bombas, bombas hidráulicas, bombas
centrifugas, rotativas de deslocamento g
a pistão, bombas elétricas, bombas para
líquidos, para pressão hidráulicas e'- pata
compressores, Sambas elétricas para
pneumáticos, máquinas brunicloras; máquinas para bordar, máquinas betoneiras, cruzetas, cilindros, câmbios, cabeçotes, camisas, easter de embreagetn,
caries de motor, comutadores, cubos di
placas, de embreagem, culatra de cilina.
dros do motor, caixas de lubrificação,
carburadores, de cilindro,
coroas. , carda
a, cadeias, cortantes
para entalhar canos, máquina., de cos.
tura, máquinas adaptadas na construção
e conservação de estradas. corte de
madeira , e correm máquinas para cortar
e moer carne e legumes, má q uinas Class
sificadoras, máquinas de centrar, má.
quinas para cortar, máquinas compressoras, carretéis, máquinas cravadeiras,
carneiros hidraulleos, máquinas' para
fabricar cigarros, máquinas para tirar
cortiça, distribuidores de gasolina: dia.
positivos de arranque, difermial, dispositivos de ignição elétrica para motores,
diniamas, dragas. desnatadeiras para
manteiga, discos, desfibradores de cana
e forragem. máquinas deaempalhadoras,
máquinas debulhadoras, descascadoras,
máquinas distribuidoras de concreto e
barro, eapuladeiras, eixos de direção,
eixo de transmissão, embreagens, engraxadores, centrifugds para forjas. engenhos de cana. expremedeiras para
manteiga, engrenagens para eixos de
mani velas, engrenagens de para lusos,
sem-fim, engrenagens de cUstribuiçâo.
engrenagens multiplicadores, elevadores,
hidráulicos, escadas rolantes —esmeris,
espulas, máquinas eneana k óriaa, máquinas ensacadoras, elevadora ,: máquinas
de esculpir, máquinas atra estaleiros,
máquinas de estampa?, máquinas de esCear, máquinas para escavaçaio de terra,
máquinas para extração de biso. rin•o,
filtrei para óleos, fales de forjas máquinas para furar e centrar, forraaa para
tratamentos ténraieos, maga:ame de • fabricar papel, máquinas para o fabrico
de fumo,. máquinas para fa'aricar geio,
máquinas para fabricar telas de arAme;
guilhotinas, • guindastes. se:adores. para
corrente continua e alternada- ' gerados
res de eletricidade, gazedfcactores de'•
combustive.s, gulnr.hos.' guaim12.-e'.
"
çeleS,.-máquinas de Int
' wessão..triticiuUmi
insúfladollas, juntas unitiersais ¡tiara Coas
dutos de água de motores- e -máquinas.
laminadoras a frio e a quente para aça
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e outros metais, lançadeiras. lubrifica..
dores centrifugos, máquinas !faladoras,
¡máquinas de lavar pratos t romas.
máquinas fixadoras. mamam mancais,
notares elétricos. mineração. aneaueiras,
martelos mecânicos, moinhos para cc..
_reais,- incaroCas, motores ie combustão
Interna, motores diesel. mucos pa:a
brocas, macacos de roscas, de parafusos
e hidráulicos, mancais de comias molas,
magnatas para motores. almas ignição,
mecan.smo impulsionador Mi diterencia.,
multiplicadores, máquinas anaturadoras
de barro e concreto. máquinas para ma.
nada, máquinas, para movimento de
terra, máquinas para moldam-ta ainhbe.
de motor, politrizes, prensas punções,
plainas de "mesa, 'plainas, limadaras,
placas para tornos pontes mimantes, o.
nos, 11:nadaras, pedais de alavanca de
embreagens, planetárias de parabisas
sem-fim e de rodas, polias, máquicaa
operatrlzes, máquinas para ciaria, maquinas pulverizadoras. má:minas para
polir, receptáculos, rolos, roletas, res
saltos, repulsionadores de rolamentos
rolosmolarneptos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores de graxa, de óleo e de cilindro, mautores silenciosos. máquinas de rosquear, máquinas rotativas para usinar terro, aço e
bronze, mãàuinas para rotamr reguladores, serras mecânicas, salgadeiras
para manteiga, segmentos de pistões,
engrenagens e parafusos ser:atina saem.
ciosos; satélites silenciosos, st pa radares
de graxa, óleos e cilindros. máquinas
secadoras, máquinas para serra, teares,
turbinas, torcedeiras. tesouras rotativas.
tesouras mecânicas, Manos "evolver, tom
nos,. tipias, tranchas, tiranias transpor,.
tadores automáticos para alta e baixa
pressão, tuchos de válvula, máquinas
para tecidos de tapeçarias máquinas
trituradoras, máquinas térmicas máquinas de trançar, máquinas urdideiras.
válvulas para motores. valsulas para
descargas, válvulas de aspiração, velas:
velas de ignição para motores. virabre..
quins, ventoinhas, máquinas vem-.
tiladoras
Tèrmo n.9 581.314, de 5-3-1963
Indústria e Comércio "Tricia" Ltda.
São Paulo
.

INDUSTItIA E COMERCIO
" TRIELE" LTDA.,
Nome Comercial
Termo n.° 581.315, de 5-3-1963
Distribuidora de Produtos Alimenticios
"Do-Sal" Ltda..
São Paulo
4!
1)

5

A

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
açucar, alimentos ' para animam amido,
amendoim. ameixas. -amêntioasastraruta,
arroz, atum, áveia, ave!li g , azeite, azei.
tonas; banna bacalhau, ba ratas, balas
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café em pó a ew grão, 'camarão, tenda
em pau e em pó cama.: carnes, chá,
caramelos, c :lucubres, conte:toa cravo
cereais. cominho. arena de leite. cremes
L limi atraias croiai as _compotas, can.
çami, coalhadas. caatanha 'cebola condi
mentos pare alini a..to.: coiorantes.
chouriços. dendê. dores, doces ue frutas, espinafre, essências alimentares. evn.
padas, ervilhas. enfumas eamato de tm.
mate, farinhas alimenticias favas, facadas, flocos, farelo. fermentar; leilão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico gelatina,
goiabada, geléias, herva dorem ferva

mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado. leite em pó, leaumes CID
conserva, lentilhas, linguiça. ;ouro; mas,
sas 'alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate,' massas para mingaus, molhos. moluscos,
mostrda, mortadela: nós moscada, nozes; óleos comestiveis, ostras, ovas:
pães, paios. pralinés, pimenta' pós para

pudinm, pickles, peixes, presuntos, patês, e petit-ois pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga. sardinhas,
sanduiches, salsichas, salgara sopas enlatadas, sorvetes, sucos de -ornam e de
trutas; torradas, tapioca, târtaraa, talharim, vinagre
Termo n. 9 581.316, de 5-3-1963
Peçap — Peças e Aparelhos Ltda.
São Paulo

f

l'EÇ AP
Inctistrie Brasil eira

•
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Para distinguir: Artigos e aparelhos ele.
tricas e eletrônicos para automóveis;
e artigos para instalações elétricas e
aspiradores de pó, aquecedores abatloura, alto-talantes, antenas, acumulada
res amplificadores, anemômetros amperômetros. assadeiras elétricas adaptadores de microscópios, agulhas para toda
gratos, aquecedores de ambiente, aparelhos e instrumentos didáticos: instrumentos de premsão; instrumentos científicos; acendedores, acendedores eletrizas, acumuladores elétricos apitos,
ótica; instalações elétricas e artigos elétricos e eletrônicos em geral: aparelhos
óticas formando diversos aparelheis de
hidráulicas; conjuntos de peças,óticas
aparelhos e acessórios de rádios: aparelhos de contrõle e medida aparelhos
de axpurgea de contrôle e medida aparelhos de expurgo util, ,.ado na limpeza e
desinfeccão de sentinas, mictórios e
outros ocais. aparehos de Mações para
ligações para banheiros, aparelhos de
ar refrigerado, aparehos de ar condi.
atanado. aparehos de ata tensão apare.
boa automáticos para descarga de água.
aparehos de aartnemaparehos de aquecimento central.' aparelhos de aproximação, aparelhos para arqueação de
volumes, balanças. batedeiras, batedas
ras para refrescos, batedeiras para
quidos e massas, binóculos, bules elétra
cos. businas, baterias, baterias elétrizas
barômetros, bússolas, bobinas baniamina, balcões frigoríficos. aparelhos
para bordar, aparelhos para banho, de
ar quente chuveiros eétricos. coquete
eiras, campainhas eétricas. chaves ela
tricas, chaves automáticas, chaves para
antenas, e tios terra, bobinas para
rádio e televisores, chaves de alavancas
chaves de manadas, um-lutadores ca ieMiras elétricas, compaisos. câmaras frigorificas. caixas de descarga nara va.
sosmsanitárfos aparelhos para cortar
pães cafeteiras automátcam cântaras
fotográficas cinematográf i zas. chassis-condensadores, castiçais, con3ensadoreb
para vapor, colimadores, apareala cor-

tadores de frios, cabos e condatores elétricos, contadores de rotaçao. caixas
para revelação de papéis molt6cráficos,
câmaras ampliadoras. comoressmeS má
manas cinematográficas. insmurnenia,
de ., calcular chicotes para' autaim aveia
monômetros. carrilhões apareihoa cie
copiar. fotografias, aparelhos caNbrarlo.
-es apare gws cinematográfica,. apare.hoi de contróle cinernarográf CL.3
rabos de cone& de mina, aparelhos rk

comunicação. Interna, -discos gra ',radas,
diais, diafragmas para. fotografiax net
ptrtaciores. enceradeira, expremeaor'ea
elétricos, estufas, estereilliadores. esquadros. de aço, esquadros de agrimensor,
extintores de incêndios, aparelhos para
expremer trutas e legumes. aparelhos
estereoscópios. escalas, indmadores de
maré, aletria:metros de quadrantes, esPectroscópios, aparelhos de contraia e
medida, exaustores, estojos para -filtros
com torneiras, aparelhos eletrônicos em
geral. equipamentos ei grónicos e rádiotécnicos, fogões, tornos e fogareiros elétricos, faróis, faroletes, lios para eletricidade, tios terra, aparelhos tomaráticos, terras elétricos de engomar e paSsor, terrms comuns a carvão, temos elétricos para sodar, fervedores, fusivels,
Mines revelados, fôrmas eléticas, filtos
de óleos para Motores, aparelhos de
freqüência modulada, máquinas - fotográficas, filmes rigados, icnógrafos, fitas
métricas, instrumentos tisicos.
dores para câmaras totogràticas, geladeiras, fanaras termicas. geradores a.a.
romáticos, geradores estáticos e metrô.
nacos de alta treqüencia, que tuncionam
com válvulas para 'aquecimento por
clielétrico e indução, fitas magnéticas.
aparelhos para gas engarrafado e aparelhos de inversão, helioàrátim. hairõ
metros, boiota-ma para automóveis 'interruptores. isoiadores, impressores. aparelhos de intércornunicação. indicadares
lios, aparelhos de gás ueon q: avado.
minas impressorm fotográficas. isa
brites elétricos, .instrumentos amimam
cos e didáticos, instrumenm tisicos, isoladores de corrente instrumentos dt,
calcular, Instrumentos náuticos, instrumentos para Med 1 CIP e controm para

mecânicos,, intermemário para filmes,
lâmpadas, lunetas liquidificadores lupas. lampeões, Mures, lentes. aparelhos
"ominosos, aparelhas de 'uz flunrescente
timpaeores de para-brasas. santern 3!
portáteis e lano-rua s de mão, mus trn
~NI
zerat para veículos, cracroscamns
crometro, manômetros. umniSculos mostradores de rádio. microtones. medidores de discas, medidores de- intervalos,
aparelhos para medição, miras de qualquer graduação. massaricos. normógratos. niveis de ferro, cliveis d'água pare
caldeiras, óculos. instrumentos óticos de
observação e medida aparelhos de ondulação permanente. objeitva para ampliadores.- misturadores para banheiros.
painéis de carros; para-raios. plugs. panelas elétricas, panelas de pressão. pistolas de pintura. pick-ups. pilhas secas
elétricas, prumos, pantógrafos parômemos,- pantômetros, pirómetros. instam
mentos de precisão. periscópios. proje.
sores cinematográficos. pince-nez. .a parelhos de refrigeração, refrigeradores
réguas de aço, rádios.•refletores." matores. relays, receptores, regadores auto.
máticos, relógios, relógios de ponto
de vigia. redutores, resistências elétricas
registros para água, registros para canais e comportas, receptores de sons
reatores para luz fluorescente reostatos
registros para vapor, registros paa .bidê.
para banheiros, aparelhos bebedouro&
para lavatórios e para pias. secadores
Para cabelos potenciõmetros sorveteiras. sincronizadores, sextantes selecia
nadares: sifões. sereias de alarme apa.
relhos para soldar saqueies. sinaleiros
reguladores automáticos ou não, aparelhos de televisão. teleuplas. telêmetros.
Manadas. telescópios, teodolitos recai.
gratos, termômetros, tocMadas de cor.
rentes, aparelhos de telégrafo selar- fio
tansionmadores. trenas, torradoea de
cereais,, torneiras de coa-pressão. torneiras dm alta pressão,. torneira* cora
dispositivos para aquecanento de água
telefones, telescópios, tranarmasores
ca-discos automáticas ou não, tubos

" Maio

de

1563 '1909
,

condultes, terminais para baterias, vol.
imetros, ventiladores, vá lvulas, e beca
como aparelhos e equipamentos usados
eia automóveis, caminhões, aviões, mo.
tocicletas, barcos e navios
- Termo ri.' 581.317, de 5-3-1963
Philco Rádio e Televisão S.A.
São Paulo

TURI STA
dast ri a ', Brasá. 1 el ral
•
Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado e condi.
colos, aparelhos fotográficos, acende.
dores automáticos, aparelhos deserda.
zadores, alto falantes e amplificadores
de som, bebedouros de água refrigerados, balcões frigorificas, balanças, barbeadores elétricos, condicionadores da
ou automáticos de voltagem, exaustores, extintores de incéndio, estufas, foa
gões à lenha, à gás, elétricos ou a
querozene, gravadores de som e de imagens, isqueiros, irradiadores de .taci taa'
calor, lavadoras de pratos e talheres,
lavadoras de roupas, máquinas de lavar roupas, máquinas de secar e pasear
roupas, microfones, refrigeradores do.
mésticos, comerciais e industriais resma
tenciai elétricas, restriadores, rala ys
(reles), reguladores de voltagem, mira.
geradores a compressão e absorção.
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem. termostatos, torneiras da
compressão, ventiladores elétricos do.
'
mésticos, comerciais e industrias
Termo n.° 581.318, de 5-3-1963
Lejba Holcman São Paulo
sillPRORROGAÇ.-At

O-IML
rç
/I NDÚSTRIA

BRASILEIRA

Classe 36
Blusas, blusões, casacos,, sobretudos,
paletós, manteaux, capas, jaquetas e calças
• Termo n.° 581.319, de 5-3-1963
"Brasiluso" Difusora Cultural Ltda.,

BRASI LUSO CULTURAL
DA TERRA DAS ANDORINHAS
PARA O BRASI
rrase de propaganda
• Termo n.° 581.320, de 5-3-1963
Euroquirna — Produtos Quimicos Ltda.
São Paulo

ROQUIMA—PRO IUTO4
QUIMICOS LTDA.. j
Nome Comercias
Termo n.° 581. .321, de 5-3-1963
Euroquinia — Produtos Quimlcos Ltdaa:
São Paulo

EUROQUIMA
Indiistrin Braelletra,
Classe 1 .... *
Substâncias e preparações quinitças usa.
das nas indüstrias, na faiam9:0'a e nas
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ansaearrosivos guaiacos, arsênico, azul
da Prussia azul ultramar, carbOnatos
em geral, charão. cloreaos em geral,
cormaes. creusoto para indústria, dissolventes. esmaltes e:Inalais quiralcas,
Tarem n.° 581.322, de 5-3-1963 1
tenoi e seus derivados. bano negro
Lamartine Pesada Guerra
para apLica‘ão em pinturas glicerina
São Paula
para apacação industrial, hidratos_ hldrogen.o, hidroquinum. h.drosulfittos,
PUC' DERILINE
ioduretos,
laca. magnésio, materiais. c>
•
8.
9.
i,,
3b
e
49
.
Classes
descorantes,
nitratos- oxigênio.
rumes
e
indiletria
Titulo e,l
Estabelecimento
potassa, pouissio de sódio, preparados
Classe 48
quimicos usadas em laboratórios fotorérwo. 5)1 1. 329, de . 5-5 I 9G.i
Creme fumai
CQMSG — Come:cio e Engenharia graaeos. produtos quiinicos para tirar
manchas. produtos quunicos para pia.
Linatada
Termo n.°-,58) .323, de 5-3-1963
tura, revela-lores totograhcos sais quar
Bahia
Credibras -- Financeira do Brasil
micos. usados nas indúsams. soluçais
S. A. — Crédito, Financiamento •
para pratear solutos. scuuções químicas
e Investimento
para pintura e fotográfica. solventes,
Guanabara
sulfatos, sulfitos, tintas. tintas 'liquidas,
em pó e sólidas. t.ntas *preparadas para
vulcanizar tintas para uso na indústria
e na arquitetura, vernizes, vernizes
quimicos e zinco
análises quunicas. Substancias e pre-1 Termo n.° 581.328; de 5-3-1963
•
' Eletro islenescal Ltda.
parações químicas antacorrosivas e 1
Guanabara
'
.
anti-oxidames

TOCAi DO

A

COEININII0 BRANCO

Britaileira

04,
1

Classes: 16 e 33
Insigrus comercial

Termo n." 581.330, de 5-3-1963
Toulouse Modas Ltda.
Guanabara

Classe 33

híngai

Termo n.° 581.324, de 5-3-1963
Leão dos Salgados Ltda.
Rio de janeiro

;LEÃO DOS
SALGADOS LTDA,
Nome Comercial
Termo n.9 581.325, de 5-3-1963
Leã odos Salgados Ltda.
Rio de Janeiro

TOROUSE
MODAS
Título de Estabelecimento
Têrmo n.' 581.331, de 5-3-1963
Toulouse Modas Ltda.
Guanabara

TGULOUSE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36.
Artigos da classe

LEÃO OH

SALGADOS
Classe -11
Titulo de Estabelecimento'.
Termo n.° 581.326, de 5-3-1963
Manoel Leonardo Prado dos Santos
Rio de rateiro

IMOOËL0
KINGCOAT
INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Clame 36
Artigos . cfa classe
Tarmo a.° 581.327, de 5-3-1963

Gaia Mal Corexan de Repeasantações
Limitada
Guanabara

G00

0

,INDOSTRIA
Cariem kl
dama

Amei* ii•

Termo n.° 581.332, de 5-3-1963
Roteiro — Filmes Publicidade Ltda.
São Paulo

ROTEIRO ‘,
INDI13TRIA B'FfASIIZIRA
Classe 8
Filmes cinematográficos
Têrmo a.° 581.333, de 5-3-1963

Rádio Record S,A,
São Paulo
ALIAIÇA

PARA O SUCESSO

Classe 32'
Programas radiofónicos, de televisão,
teatrais e circenses

--Termo n. 581.334: de 5-3-63

Chernicon

Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

Maio .de 1963
asais. fraldas, galochas. aravataa. geai
MS. jogos de angarie. ¡maleta.: legume
luvas. ligas, lenços. manda, meias.
inatas. mantas. mandrião, in malhas. paa
peugns, pouches, polainas. pijamas: WS"
nhoa. perneiras. qu monos. reta:doa
sobe de chambre. roupão. sobretudo,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sweaters, shorts. sungas. stolas. sow
Uns, slacks, tater, toucas, turbautest
ternos, unitortues e vestidos
Termo is. 581.337, de 5-3-63
NGK Insulators, Ltd.; e The Nippon
Tokusfin Togyo Kaisha Limited
Japão

Termo n. 581.335, ie 4-3-63
Chemicon
Produtos Químicos Ltda.
Classe &
•
São Paulo
Isoladores elétricos, incluindo todos os
tipos de isoladores, a saber: iscaadorea
de suspensão, pinos isoladores, isola.
dores tensores. buchas iso adoras, poa.
tos de ligação isoladores., todos faiem'
de porcelana ou outro material isolante

CHEM!CON
IND. BRASILEIRA

Termo n. 58.1.338, de 5-343
Ciba Societe .Anorsyme
Suiça

Classe,
Acidoí em gerai, agua raz, água oxigenada. álcoois, alumen, alumínio emiTi
pó para pintura, alvaiade, amoníaco,
anti-corrosivos quimicos. arsênico, aosil
Classe 3
da Prússia azul' ultramar, carbonatos
thn preparado feri-macem/ao
em geral, charão, cloretos em geral.
corantes, creosoto para indústria, dia
Termo n. 581.339, de 5-3-63
solventes, esmaltes, esmalias químicas,
Oba Société Anonynte
feno/ e seus derivadoa fumo negro
Suiça
para aplicaçao em pinturas, glicerina
para aplicação industrial, hidratos,
droginio, hidroquinma. fadrosulfitos,
toduretos, laca, magnésio, materiais co•
cantes e descorantes. nitratos, oxigênio,
Classe 3.
potassa, potássio de sódio, preparados
Preparados farmacêuticos
quirsicos usados em laboratórios fotográficos, produtos químicos para tirar
Têntioa,. 581.3401 de 5-3-63 1
manchas, produtos químicos para pinCiba Société Anonanaa
tura.. reveladores Fotograficos, sais quíSuiça
micos, usados nas indústrias, soluça°
para pratear, soktros, soluções químicas
para pentura e fotográfica, solventes,
sulfatos, sulfitos, tintas, tintas liquidas,
em pó e sólidas, tintas ,.preparadas para
vukanisar, tintas para uso na indústria
Classe 1
• na arquitetura, vernizes. !menta.* Corantes, tintas, lacas, produtos quicai..
químicos e zinco
cos para as indústrias Mateis. do couro.
do papel e dos tema:TIL:ticos
Termo n. 581.336, de 5-343
Malharia Anita Ltda.
Orava n,"581 .341, de 5-3.63
Sia Puilo
.
(Prorrogação)
CCAMOS Ofco Ltda.
São Paulo

DESFEREX

LOPRESOR

'CITOFIXT

PLUMALON

PRORROGACÃO

IND. BRASILEIRA

•
Classe 36.
Para distinguir: Artigos de vesti:Lios
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
eras ile ira
aventais. alpercatas, aná guas, blusas,
Classe
35
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
doures, bonés. capacetes, cartolas, cara- Coaros e peles preparadas ou não, caIND. BRASILEIRA
puças, casacáo coletes, capas, chassi, murça., cromos, vaquetas, pelicas e
cachecol:. calcado., chapéus, alatoa artefatos dos mesmos: Almofadas cie
cisam, combinações, corpinhos. calças couros:. arreios, bolsas, carteiras, caixa,
Cesse i
de senhoras e de crianças, calçam, cal. chicotes de couro, carneiras, capas para
Para distinguir os seguintes adiposa
mi, camisa*, camisolas. camisetas, cima álbuns e para livros, embalagens de
Addrai ter3 geral, água rase água cal. tu, arcada& colarinhos, cueiros: sa:as oaaro, Moio*, guarnições de couro
genada. álcook, alumen, alumínio era casacos, chinelos. dentainós. acharam para amonsévets, guarnições pura porpó pesa inntins, alvaiade, ammailaeot Imitaelais, fardas pesa nallearme ao:m ta-blocos, malas, maletas, porta-notas,

MIGROPOR

..exta-feira
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porta-chaves, porta-níqueis, pastas, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas,
saltos, solas e solados. tirantes para
arreios e valises
Termo n.° 581.344 de 5-3-63
Prorrogação)
• Bauer, Blos 6 Qa. Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

BATALHA
IND. BRASILE1Rt,

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
'rex= o- 581.343, de 5-3-63
ROgers ‘PaintRrdtts
r°
Inc.
Estadds UnIckis da /Mera.
,PRORROGAÇÃO.

Zlasse 1
Tintas e vernizes limaidos. tintas em
pasta,. tintas para tingimentas, tintas de
esmalte, cores e óleo, preparados , de
chumbo e zinco em óleo, preparos de
chumbo e zinco em verniz, secantes para
tintas e vernizes, charões, tintas de asfalto e dissolventes para tirar tintas e
vernizes

Têrtno na 581.344, de 5-3-63
(Prorrogação)
The Sherwin-Williams Co.
'Catados Unidos da Araria-

Termo n. 581.347, de 5-343
(Prorrogação)
The Sherwin-Williams Co.
Estados Unidos da América

PRORROGAC ÂO

maio de 1963 1911.

compotas. féculas, figo, fermento, fariahas, fava, farelo. ,"ubá, gomas • para
mascar, geléias. goiabada, gorduras:
gra° de bico, glacés, glicose, baunilha,
extrato para doces, extrato de tomaete.
ervilhas, taxava, extrato de carne, flocos, assentia, para balass doces e alimentos, gelatinas, grnuloas. berva-doce,
línguas, tinguiçàs, leite, lombo. leite
condensado, leite em pó, legumes, lentilhas. lagosta, mel, mortadelas, miarmo.
ladas, manteiga, mostarda, marisco,

• Tèrmo a.* 561,354, de 5-3-63
Inatitata Nacional. de Quimioterapia
.
Ltda.
Sáo Pac.tr-

PRORROGAÇÃD

var.ti.B01..ssiata
•
'
S.W.
ITU 311ERWIN-w1LLimas
orATELaND -- DATO
INSTITUN NAc JL$ÂI. De
Classe 1
CLUII:IarERAP I A 12;4
Tintas, preservativas à base de ácido moluscos, molhos, margarinas, massas
KIC TOL,
carbólica
alimentícias, massas - tomate, melado,
Classe 3
milho, nos-moscada áleas comestíveis,
Termo a.° 581.348, de 5-3-63
ostras, paios, pescegada, peixes, pesca- Um preparado farmacêutico indicado no
(Prorrogação)
da eaclerose arterial, dos
"Minex - Centrala Eksportowo-Importo- cos: peças teatrais e cinematogrificaS trataÉaento
reumatismos
e adenopatias crônicas..
da,
pickies,
patês,
pastilhas,
pós
para
wa Przentyshi Mineralnego Przeckiebiorstwct Panstwowe
pudins, pralinés, pães, pimenta, • praia)).
Termo n. 581.355, de 5-3-63
'Polônia
teos, polvilho, queijos. galrara de mi- Inatituta Nacional de Quimioterapia
lho, rações balanceadas, requeijão, rosLtda.
'"RORROGAÇÃO
cas, angia salames, semolina de trigo,
São Paulo
sopas enlatadas, sucos de frutas, sal inchas. sal toucinho, tremoços, trigo,
torta, torrões, torradas, tâmaras,
PRoRtiuGAÇÃO
tapiocas, vinagre e xarque
Termo n. 581.351, de 5-3-63
Classe 15
Instituto Nacional de Quimioterapia
Louça e aparelhos de cristal, vasos,
Ltda.
jarros, pratos, copos, chácaras e pires de
São Paulo
cristal
INSTITUTO NACIONAL DE
CUMZIOTUAFIÀ mas.
Térma n. 581.349, de 5-3-63
s.rsuLa
(Prorrogação)
PRORROGAÇAQ
Bich Marcel. Louis, Michel, Antoine
Classe 3
França
Uni preparado farmacêutico, indica&
no tratamento das tráqueo bronquite*
PRORRoGAçÂo
suas manifestações

LR UR 5
MSTITLV2

I

NACIONAL DE
1.14,

cUIVIOTtkRAPIA

IODO È

Térmo a.* 581.356, de 5;3-63
Laboratório Especifanma S. A.
•
SãO Paaila

Classe 11
.
Classe 3
Para distinguir: Almofadas para tintas,
PRORROGAÇÃO
apagadores de tinta e lápis, apontado- Um preparado farmacêutico inumano no
reumatismos e suas mares para lápis, arquivos, atlas do Bra- tratamento dosnifestações.
LNGINOPEIT
PRORROGAÇÃO
sil, borrachas para apupar tintas, canetas, carimbos, carimbos dtclâttcos, carimUrino na 581.352, de 5-3-63
Lab.tspeatfarnai SAI;
bo manual de relevo para papel, chapas Instituto. Nacronal de Quimioterapia
Ind .Branlletz
para transferir desenhos por meio de
Ltda.
perfurações, cofres. copiadores a de carSão Paulo
Classe 3
tas, compassos para desenhos; espátuClasse 1
• las para cortar papel,. esquadros para
Um produto. farmaceutiao„ indlcaao
Tintas (liquidas, em pasta ou semi- desenhos, estojoa de ama, facas para
como antibiótico de sua fabricação 4
PRORROGAÇA()
pasta), tintas esmalte, tintas de charao, cortar
comércio
papel, fitas de máquinas, giz,
vernizes e cores
globos terrestres escolares, goma prepaTenso a. 58,1.357, do 1.3-63.
rada para papelaria, funnederazdores de
.
'nono n, 581.345, de 5-3-63
Laboratório Espetifanna S. A.
selos, Indicas para arquivos, lápis, lapi(Prorrogação)
São Pina,
seiras, mapas.. máquinas de escrever,
The Sherwin-Williams Co.
INSTITUTO 'ACIGNAL
máquinas de somar e calcular, marcadolistados Unidos da Arnérhus
ti QUIMIOTERAPIA. LTDA.
res de livros, papel carbono, réguas de
"PRORROGAÇZO
giOlst11.0
madeira
e
de
meta},
tabas aritmteteme,
f‘RORIMGAGÃO
tinteiros e transferidores
PTYRAN Classe 3
Terra on.' 581.350, de 5-3-63
Um preparado falmarautico para. ma
Lab.Espealtprcia
Restaurante' Montecarlo Ltda. usado como medicação tónicas. recakiInd .13ra a tleira
ala
Pernambuco
&ante, htmostática e dissensibilizante
Classe' 3
Classe
Termo n. 581.353, de 5-3-63
TIntas (liquidas, em pasta ou amiInstituto' Nacional de Quimioterania Marca genérica para diatinguir produtos
gaste), tintas esmaltes, enchimentos e
farmacêuticas era geral
Ltda.
calcar' Inas
INIIDS
Tareio n.o 581.358, de. 5.3-63
inchas tría Brasileira
nono ia' 581.346, de 5-3-63
Laboratório Especifarena. S. A.
(Prorrogaçao)
São Paulo
'Pie Sherautn-Williama Co.
Classe 41
Estados Unidoe da Arménio
Ara'indaara araruta, alpiste,. ervelL anel.
_r_r(~14ÇÃ'l
do, ameixas, azeites, açdcar. azeitonas,
PRORROGAgà
aveia, atum, amendoim,, alhos, balas,
PRORROGAÇÃO
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
nFOLICULET115\.
••••nn~1~...,
bananada, bolos, bacalhau, banha, caLAB.ESPECLFAzimA
nela, chouriço, chocolates. caramelos,
.!_szíti,rtoSsC.Intri.DExulrlorERAHAus'
coalhada, camarão, carnes,, carne de
baleia, confeitos, cacaa., cereais, cebola,
&PAVIO •
creme de leit,s, creme de aglho, condimentos, crustacem chã.. cravo, café,
Classe 3
Clame 3
Classe 1
, 'Imbuo
-eus aoquímos 'sequene-J •ooos
produto
farmaceuthim
hormõnko
frlobí)-s knquidds. ma paste ou Mini, giquinha, couservaa alimentícias, doces, Um Preparado fermacéutáco tonteaan na UM
diodo no tratamentos de distúrbios .,
Peata), gatas “amiaie antas de cisarei°, drops. figada, frutas, fruta/sacas, frutas tratamento das angicaeolecistitet e watt
glandulares
em saldas, frutas cristalizadas e Entes!
alisDiketriOr
veria:tas e sores

NATTAR

INCO, ALCIO

"14.710.4fè

Montecarlo

sjj
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Termo n. 581.359, de 5-3-63
Laboratório Especifanma S. A.
S'ia t'aulo

Termo n. 581.366, de 5-3-63

Laboratório Orbisflóra Ltda.
Sã) Paulo

Maio

Têrtno n.9 581.373, de 5-3-63
Wesley Laboratórios Farmacêuticos
Ltda.
São Paulo

•

de 1963

• Termo n. 518.380, de 5-3-63 n .
?cintes • — Comércio, Indústria e Im-

portação Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

FO TES

ESPECIDBIN
LAB. ESPECIFARMA
- Ind. Brasileira.

Indústria Brasileira.
Classe 2
Um produto indicado como inseticida

8, paul()
Classe 3
Uni roduto farmacêutico antibiótico indicado no tratamento de infecções

..n••••

Teimo n.° 581.367, de 5-3-63
Laboratórios Jorna Ltda.
São Paulo

Térmo n.9 581.360, de 5-3-63
BUI Farmacêutica Ltda.
•
• São ::'aulo
• PRORROGAÇÃO'

Indústria Brasileira)

VIU ROL

Classe 3
Um produto farmacêutico (antí-biótico)

Industrie Brasileira
Classe 3 Um produto farmacêutico, indicado
esterilidade feminina

Termo n. 581.368, de 5-3-63
Laboratórios Jorna Ltda.
São Paulo

na

ei

Termo n. 581.361, de -5-3-63
Novagélimica Laboratórios S. A.
So Paulo
PRORROGACZ3

Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico antiácido

GLI C OBI

Brasilaiiã

Tenno n.9 581.369, de -5-3-63
Laboratórios FarmaBuller S. A.
Classe 3
cêuticos
Uni produto faimacêutico, para o traSão Caldo
tamento dos distúrbios "do metabolismo
Termo ti. 9 581.362, de 5-3-63
Produtos
Farmlátra do Brasil.S. A.
Químicos-Farmacêuticos e Biológicos
São Paulo

Classe 3
Uni produto farmacêutico-medicina!, hadlcado para os distúrbios glandulares da
sensibilidade

Nome comercial
Têrcno n.9 581.371, de 5-3-63
Química Ariston S. R. L.
Argentina

PRORROGAÇÃO

PANTHERAPICO
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3

Classe 3
indústria e comércio, incluído; na classe Um produto farmacêutico, Indicado na
Insuficiência renal
3 do Código de Propriedade Industrial
a
Têrmo n. 581.372. de 5-3-63
Wrozo u.9 581.365, de 5-3-63
Laboratório Panverrniria S. A.
a Novaquimica L aboratórios S. A.
São Paulo
Guanabara
•

Para distinguir todos os produtos de sua

PRORROGAÇÃO

--,

Classe 3
Titulo

Termo n.9 581.381, de 5-3-63
Editora Alvorada Ltda.
Guanabara

• tievIsta
legislação Tributária' Classe 32
Uma publicação periódica rexista):
Terra° n. 581.382, de5-3-63
S. A. Indústrias Reunidas F Mat
arazzo
São Paulo

Biat Farmacêutica Ltda.

Têrrao n. 581.364, de 5-3-63
Laboratório Pantherápico Ltda.
São oaulo

RUI bi. &Int dl!

Classe 36
Artigos da classe

Termo n. 581.370, de 5-3-63
Bial Farmacêutica Ltda.
São 'P.-1-

industrie arnéneira

.

entlet
itIRIX141~4~
5.

Termos as. 581.176 e 531.377, de
5-3-63
• Scal Rio •— Indústria e Comércio de
Classe 3
Artigos Rurais S. A.
•
Guanabara
Um produto farmacêutico, indicado no
tratamento dos proce.isos infecciosos da
bica e da garganta

I

1lABORATOPIO PANVERMIMA
UlDRATORi0 PANVERMINA, S.A.
Itvihiant a. e ir assz 31.

Ingere 'VAI- ISÉRE.
Contacto q ue é uma Caricia

Indústria Brasileira

tORR084c.A.3:

• INTISENIMI

indústria Brasileira
Indústria Brasileira
Classe 3
Classe 5
Substâncias químicas, vacinas e bio- Aço em bruto e P`arcialmente prepa.
culturas para serem usadas na medicina rado. bronze, bronze em bruto ou par.
e na farmácia
cialmente trabalhado, bronze de mais.
ganez, bronze em pó, bronze em barra,
Termo n. 581.374, de 5-3-63
bronze em tio, chumbo em -bruto ou
Socimar — Sociedade Mandatária de parcialmente preparado, cobalto bruta
Administração e Representações Ltda. ou Parcialmente trabalhado, cobre bruto
Rlo de Janeiro
ou parcialmente trabalhado, estanho bruto ou parcialmente trabalhado. terra
rReita0ascao.
bruto ou parcialmente trabalhado,. terra
_OCIMAR
em barra, ferro em chapa, -ferro, funl .;;OcIEDADR mANDATARIA
_
dido. ferro maleável, /erro inangauez,
DE AuNINIsTRA clo e REPRSSENTAMS LTDA.
tarro velho, guza em bruto ou parcial.
mente trabalhado. guza temperado. guza
Nome comercia/
maleável, lâminas de metal, lata ent
tolhas, latão em tolhas, latão rim
Térnio n.9 581.375, de 5-3-63
pas. latão em wrgalhões, ligas .ne.
Valisére S. A., .Fábrica le Artefatos tálicas, llmalhas, magnésio, manganez,
de Tecidos Indescnaihávels
metaís não trabalhados ou parcialmen.
São Paulo
te trabalhados, metais em massa. 'me.
tais estampados, metais para solda,
niquel, ouro, paládio. platina poeira
PRORROGAÇÃO
de zinco, prata, soldas, tungstênm
e zinco

1

Indústr ia

,

Brasileira

Classe 3
farmacêutico
indicado no
Uni-produto
tratamento das defkinclas fie vitamina A

Indústria Brasileira

Classe 2
Substâncias e preparações químicas, etc.
....asse 16
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus prepara- Para cNtinguir: — Os seguintes materiais para construções e decoraçoes:
dos, etc.
Produtos de nase astá'tico. m dedal
Termo n. 581.378, de 5-3-63
isolante contra 'trio e calor Ulmos.
Paulo Proença
p rodutos para tornar impermeabilizantea
Guanabara
as argamassas de cimento e cai hidráulica. tubos para concreto, argila, areia.
prdregulho. gesso. estuque chapas
Irrites, placas, para pavimentação. te.
lhas, estacas, cal telas de metal .nerto
construções, postes de crncreto., maleta- •
Classe 3
Produtos da indústria farmacêutica to. peças ornamentais de cimento Lm
gesso para tetos e paredes, lamelas de
Terna° n.9 581.379. de 5-3-63
metal madeiras para construções. solei.
•
Elias Danucalov
ras para 'portas, vigamentos e caibro',
São Paulo
caixilhos. taci:is. parquetes. venezianas.
•
[anelas batentes, colunas. $ balaustres.
ladrilhos. azulelos, mosaicos: manilha.,
lorros. lambris. triáos portas. portões.
grades. esquadrias, calhas, tubos de
'ventilação. luvas de ¡unção chapai
para coberturas, corrin.ão, estruédras
metálicas, grades ou telas de ovam*
para forros . ou armações para
Classe 32
gxpressão de propaganda
construções

PSIQUIET1L

Quartgto
- Ancora »
4

•

I 4

•

44

fbesda,tetra 91 •
. Tann° siir 581.383, de 5-3-63
rç
DonckeR kdo da Edifício "1110 Carioca
Guanabara

DIÁRIO OFICIAL

Termo n.° 581 194, de 5-3-1963
lkilyrurgia 5.A.
Espanha

Termo a' 581.389, de 5-3-1963
.
(Prorrogação)
Laboratório Tórres S.A.
São Paulo

ECAWIRio eirioto
33
. Classe
Título

[PRORROGACA OI
4

k

lb

IHOLIVEQ,

Termo n. 581.384, de 5-3-63

Baixo Agro Pastoril Minas Gerais $. A.
Afinas Gerais

INDOSIPts.

classe 3
Artigos da classe - •
Termo n.' 581.391, de 5-3-1963
Laboratório Oftalmológico Kerato
Limitada

Classe 33
Sinal de propaganda

Lysaflem
lndüstria JBrasileira.

Termo n.' 581.385, de 5-3-1963
Vecasa — Utilidades S.A. Comércio
e Indústri a
Guanabara

(Crédito *Feminino

Classe 3
Artigo sda classe
Termo n.° 581,392, de 5-3-1963
Apolon Fanzeres
Guanabara

Classes: 6, 8, 11 e 40
Expressão de propaganda
Termo n.° 581.386, de 5-3-1963
Decasa — Utilidades S.A. Comércio
e Indastri a
Guanabara,

INSTITUTO BRASILEIRO DE

Termo n.9 581.398, de 5-3-1963
Chicopee Manulacturina. Corporatloo
Estados Ureeos da América. •

tRÁ010 E TELECOMUNICAÇUES

PRORROGAÇÃO
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 581.393, de 5-3-1963
Adalberto Rosa de Assis
Guanabara

BEUIMAR
Claase 36
Confecções em pequena escala

Termo n' 581.388, 'de 5-3-1963
Oxylin S.A . Indüstria de Tintas
Técnicas
São Paulo

C. A.,.,.,Se 44
Para distinguir: Sabonetes sólidos, 11gila:los, 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 labios,
IND. BRASILEIRA
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, costneClasse 1
Tintas, vernizes e esmaltes químicos, ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
água rua e partes integrantes de tintas aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz. comprimidos e em tabletes, tineu) geral
turas para cabelo,etlentifricia em pó,
Têt/120 n.° 581.390, de 5-3-1963
liquido, concretos em pasta, sabões
dentifrícios, essencia{7 talca perfumado,
Laboratórios Gemballa Ltda..
Santa Catarina
áaaaa para .beleèamen‘o -da peie,
shampoo líquido, pó ou concreto, temi,os e vigores para , cabelo e pele arai▪ r re em liquida. pó ou concreto/.
pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pastas, liquidas- e .esma4es para limpesa
das unhas, .águas de quiim, aacheta para
Indústria Brasileira
perfumar quarto. em pastilhas,' tabletes
e em pó, prearados 'llauidos, em pó e
Classe 3
pratadas npara ¡ evitar zo suor, svaselina
Artigos da classe
perfumada, sais para banho

OXYLIT

Veradchna
'

Termo n.° 581.396, de 5-3-1961
Cia. Johnson j johnson do Brad
Produtos Canargicos

Classe 4s
Para distinguir: Sabonetes sólidos, liquidas, pó, creme, blocos e bolas, mbar/ 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 labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosmeticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, o& de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabeio dentifricio em p6.
concretoa e em paara sabões
dentifrIcios, essencias, talco perfumado,
Classe 48
águas para inmelesamenzo da pele,
Um estojo contendo talco, óleos e
skaffa° liquida, ;ó ou concreto, tônicos e vigorp para cabelo e pele depi- — sabonetes para crianças
latórios em liquido, pó ou concretos,
Termo n' 581.397, de -5-3-19631
poatadas, vernizes, tabletes. Sapas, pasOrtho Pharmoceutical Corporation .
tas. liquidas e esmaltes para limpesa
Estados Unidos da América
das uni.as, águas de quam. saches para
sas.
tabletes
l
perfumar quarto, em pasal
,
PRORROGAÇÃO
e em pó, prearados liquidas em pó e
pomadas pura evitar o suor, vaselina
perfumada sais para banho
PR BCEPT I 2i
—
Termo n. 9 591.395, de 5-3-1963
Clame 3
Myrurgia S.A.
Um produto tarrnaceutico indiaado str,
Espanha
tratamento das,' vaginites, vaginitel
inespecificas, vaginites e cervicites não
especificas, vulvo-vgainites e suas ma,
nifestações, higiente vaginal, e higiene
femininina

Crédito Mascunnos
Termo n.° 581.387, de 5-3-1963
Mõbiliaria Belamar Ltda.
Guanabara

1963 191S.—

Un Joyel xfrl

•,
Classes: 6, 8, Ii e 10
Expresso de propaganda

Maio de

(Seçtto til)

MASSLINN
Classe ta
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscal água
de beleza. água fadai, água de laaanda.
água de colónia, arminhos. água de
quiria, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada, liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, coxnéticos para o
cabelo, pestanas cilicia. e ,bigodcs,
crayons, crentes para a pele. catnaus.
cheiros em pastilhas, em tabletes em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
Cremes para barbear, cremes dental,
essencias. extratos, astolos de perfumas,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz.\eunaltes para unhas,
escOvas para • dentes, cabelo, roupas.
aios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cílios e bigodes, afivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para o cabelo.
geléia de perólery perfutoada lápis
para maquilagem, lança-perimes, loções, liquidos dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulaçao, permanente.
lixas para unhas, laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perf
ares, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pé para es unhas, on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e roca pó de arroz. pentes,
pomadaz perfumadas para o embeleza.
atento .. -da eutis. pois-pons, pó de
arroz

Cl sse 37
Toalhas (uso pessoa]) guardanapos 4
toalhas de mesa
Termo

581.399, de 5-3-1963
Johnson ea Johnson
Estados Unidos da América
PRORROGAÇÁO

B RIMO
Indústria Brasileira
Classe 10
Atadura adesiva em material de alga
dão ou outra fibra textil, elástico, ou
matéria plástica. Case coesiva mas ttãO
adesiva. Isoladores para calos. Pand
adesivo usado no tratamento de caloht
. Termo n.' 581.400, de 5-3-1963 '5
Fábrica de Biscoitos Príncipe Liçãk
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Indústria Ehasileirti
,
Classé II
umcoito,

rem
top2914 5exta-felra

-
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Termo n,° 581.401, de 5-3-1963
brica de Biscoitos Principe Ltda.
Guanabara
a'PRORROGAC-A0
'pano do Biscoitos Prurir*
Classe 41
Titulo de Estbealemmento
Termo n.° 581.402, de 5-3-1963
Chemie S.A.
Cilag
Suíça
'PRORROGAC4À0

nascolepsiar como um adjutório do tratamento do alcolismo agudo e crônico,
stadroone de Parkin soa postan-cefalifica artério-esclerose cerebral, cefalalgia, de seu fabrico e comércio e incluídos na classe 3 do regulamento
vigente
Termo n.• 581.40f 4e 5-3-1963
Cilag — Chemie S.A.
Suiça

PRORROGAÇÃO.

NEVArtiroL

•

.SCH A FFHAVSE

•

N. RPFliou sE' ›uffil
Classe 3
Um produto para ser usado em todos
os preparados farmacêuticos da firma
Termo n.9 581.403, de 5-3-1963
. José Angela Castanheiro
Minas Gerais
'Ci
-

Indústria Brasileira

Classe 3
Substâncias quimicas, vacinas, blocaituras, preparados para serem usados
na medicina e na farmácia •"
Termo n.° 581.404. de 5-3-1963
usra,o0 Químico Campinas S . A .
São Paulo
PRORROGAÇÃO

Quip•Ico (impa.>
Campirm.

$

tO a '.ui.. °

Classe 3
UM produto farmacêutico indicado no
tratamento dos reumatismos

•Termo . n.° 581.405, de 5-3-1963
Chicopee Manufacturing Corporation
Estados Unidos da América

PRORROGACÃO

MASSLINN
Classe 24
Artefatos acabado constituído de mateMal , fibroso não tecido, em peça e em
fôlha
Termo n, 581.407, de 5-3-63.
Mal\Teil Laboratories Incorporateel
'• Estados Unidos da América
•
' PRORROGACÃO

SYNDROX

Termo a. 581.412, de 5-3-63
Cia. Johnson
Johnson do Brasil,'
Produtos Cirúrgicos
São Paulo

maio de 1963
Termo n. -581.418, de 5-3-63
Laboratório Energio Ltda,.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

PLU
INntiSTRIA
Classe 38
Papel higiênico
'renno n.° 581.413, de 5-3-63
Syntex Corporation
Paran$

SLIÇA

Classe 3
Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal, ha
Indicado no tratamente do sistema neudicado como tônico nervino
Classe 3
ro-vegetal, anti-bacteriano, para uso
Um , preparado farmacêutico à base de
extern oe interno
Termo
n.• 581.420, de 5-3-1963
hormônios sintéticos-com act sem antiStandard Blectriea S.A.
Termo n. 581.408. de 5-3-63
bióticos ou antisséticos
Guanabara
Cilag-Chetnie S. A.
'
ma
mo n. 581.414, de 5.-2 r-2
Suiça
Syntex Corpqration
Paraná

'PRORROGAÇÃO

ti r,tcaamitagait

Sonistor-Lar

ndústria Brasileira

'NEEIUN 01.

Classe 8
Classe 3
Una preparado farmacêutico à base de Receptores de rádio transistorizado eu
mesa
•
hormônios sintéticos com ou sem antiClasse 3
bióticos
ou
antisséticos
Um produto farmacêutico indicado no
581.421, de 5-3-1963
Têrmo
Standard Electrica S.A.
tratamento do sistema neuro-vegetal,
Termo n.° 581.416 de 5-3-63
anti-bacteriano para uso externo e
Guanabara
•
Syntex Corporation
interno
Paraná
• Termo n.° 581.409, de 5-3-63
Cia. Johnson E Johnson io Brasil,
Prods. Cirúrgicos
São Paulo
Classe 3
dústria Brasileira,
Um preparado farmacêutico à base de
, Classe 8
hormônios sintéticos ,com ou sem antiAparelho estereofnico portátil
bióticos ou antisséticos
Termo a.* 581.422, de 5-3-1963
Termo n. 581.416, de 5-3-63
( Prorrog ação )
Syntex Corparation
Indústria Brasileira
Colgate
Palinolive Company
- Paraná
Estados Unidos da América
Classe 3
Um Produto farmacêutico administrado
por via oral, para agir como anti-ácido.
absorvente e demulcente, protetor da
uasse 48
mucosa gastro-duodenal, sob a forma de
•
Classe 3
comprimidos, pó, granulados, cápsulas,
Para distinguir artigos de toucador II
Um preparado, farmacêutico à base de perfumarias em geral: Alm1 . ar. ároa
suspensão, drágeas, etc.
hormónios sintéticos com ou sem anti- ie beleza, água facial.4gua de lavanda,
Termo n. 581.410, de 5-3-63
bióticos Ou antisséticos
água de colônia, arminhos.• água sis
Cilag-Cremie S. A.
quina, água de rosas, água de Miau.
Termo n.° 581.417, de 5-3-63
&liça
aras, amônia perfumada, líquida, em pó.
Cofitec
Consultorai Financeira
em pedras, para banho, brilhantina;
Técnica Ltda.
PRORROGAÇÃ6
bandolinas, batom. cosméticos para e
' Guanabara
cabelo, pestanas. cílios e bigode;
crayons, cremes para a pele. carrnm;
cheiros em pastilhas, em tahtetes. era
lentilhas, em trociscos e em ptlulaa•
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes. dissolvenées,
SCHAFFHA USE StnÇA
eencias. extratos, estofos de perfumes,
cteme para limpeza da pele. e para base
Classe 33
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
Classe -3
Insígnia
mamas para dentes, cabelo, roupas,
Um preparado farmacêutico estrogen1co
cibos e unhas, fixadores para o cabelo.
e sintético
Termo n.° 58.419, de 5-3-1963
pestana, cibos e bigodes fivelas para
S laaadard ElectrIca S.
Termo 11.9 581.411, de 5-3-63
tr cabelo, glicerina perfumada para uso
uanabara
Ortho Pharmaceutical Corporation
de toucador, grampos para 'o cabeio,
Estados Unidos da América
geleia de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem. lança.peaurnes loPRORROGAÇÃO
ções, líquidos dentifricios. em pasta, em
tabào, em creme, em elixir e em pó, ..
DIENESTROL
liquidos para ondulação oerrnanente.
SeitAFFEAUSE

SUIÇA

Stèreo Dueto

SAI

Sonistorcar

Classe 3
(
Indústria Brasileira
Marca. para distinguir e proteger preIndustria Brasileira
parados químicos medicinais farmacêu- •
Classe 8
Classe 3
ticos, preparações simpaticomimetica. Indicados no tratamento le depressões Um produto farmacêutico estrogenico • Receptores de rádio transistorizado portátil adaptável_ a automóvel
•dntético
Laves ou estados esterlico; obesidade

lixas para unhas. laqué. óleos para

cabelo, pasta e pós para dentes perfumes. petróleo ara - uso de toucadon
pnsras e pá para as unhas. on-pont
depilatórios, desodorantes, dissolventes, ,

.

t
)

4
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Classe 31
Uma junta de vedação composta, contendo borrach se outras substâncias, e
tendo a forma de covilhetes, gachetas
• arruelas de vedação, destinadne ás
bombos dos poços de óleo mineral,
válvulas e tocnueiraa

bos, caminhe& caminhonetes, cama,
conjunots de escapamento, direção, des.
Bandeiras, dorsais, engates para veiculo& estribos, eixos ,angrenagens, embreagem, freios para veículos, fronteiras para veículos, feixes de mola, guarnições para maçanetas, gonzos, gradas
ponteira" hélices, hastes, Indicadores
de direçao, juntas universais, lancha"
molas, manivelas, motocicletas, motociclos, mancztis de veiculo" motonetas,
pedais, para/amas, partidas, portas laterais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
/mineis, parachogues, pistões, pedestais,
reles para Usinas, rales para faróis, rodas, retentores, reboques, saqueies para
veiculas, serpentinas, tambores de freios, tirantes, terminais para cabos de
baterias, tuchos, varetas de veículos, varais de veículos. varetas de controle de
afogador e velocipedes e votantes

Tarmo na 581.424, de 5-3-1963
Parke. Davis 6 Company
Estados Unidos da América

Termo n.° 581.427, de 5-3-1963
M. & C. Schiffer
Alemanha

!ara pó do arroz. pospén perfumado&
pomadas perfumadas para o embeleza.
Pento da cutia. pon-pon& pó ale
laminado& e com pó de arroz, pente&
arroz
Ulmo a.° 581.423, de 5-3-1963
(Prorrogação) •
OPPrling Valva of:p Marstinsg
Company
Estados Unidos da América

DARCOVA

DEPOLAR
C.lasse 3
Repositório Anti-Malárico
Tartno rta 581.425, de 5-3-1963
Max Fictor & Co.
Xstados Unidos da América

NEOMEDICA

f

si

rtinctiçâo ieêbiél;
sie Metais 4, F. T,M.
,

Classe 1
Artigos da classe
Calsea 2
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe

Passe 5
Ferro, cobre, latão, =magna, bronze t
alumínio

Termos ns. 581.435 à 581.437. de
5-3-1963
Biolarraa'Sacikk Marialva
França

Termo n.* 58/.442, de 6-3-63
Merahírgica Teoinar Ltda.
São Paulo

HIP

Classe 48
Produtos par o cuidado dos cientes.
dentifrícios, em pasta, em sabão, em
creme ou em liquido; esctivas para dentes; pós para dentes

Casse 33
Estamparia

i

'V rmos as. 581.443 a 581.445, de
6-1 63
COnatIV h:astral) de Ratou &. .4
Minas Gerais

-lasse 1
Artigos da classe
Classe 2.
Artigos da classe
Classe 42
Artigos da classe

riCATÂNIA
DECONES,

tf4M

..i4ís

63 ;
Termo n. 581.441, de 5-349
Fundição Técnica de Metais
"P.T.M. Ltda,
São Paulo

Termos as. 581.432 à 581.434 de
5-3-1963
Blefaram Société ~ame
França

Tenao a.° 581.428, de 5-3-1963*
S. Chisari
Guanabara

‘1-9ttyvvo°

•

4I

Classe 45
Para distinguir: Sabonetes só/idos, líquidos, pó. creme, blocos e bolas, saTermo n.° 581.438, de 5-3-1963
bifo em pasta e em barras, sabão em
Euterápia Adminfstradora de Bens Ltda.
bastões para barba — cremes para o
131-anileira
Classe 50
rosto e barba. pintaras em liquido, pó
São Paulo
Classes: 17 e 40
ou concretas par-a coloração doa lablos,
olhos e sobrancelhas. extratos, loções,
Casse 22
Titulo de Estabelecimento
• Para &sonatas: Fios d eu/goda°. (main§
pomadas fixadoras para bigode, costuramo,
juta. lã fios plásticos, fiai
ticos, brilhantinas líquidas e concretas,
i.
atalon,
Termo n.' 581.429, de 5-3-1963
'de st:da natural 'e rasam. para teeela:
aguas de colonia e de Niko" pó de
Companhia Paulista de Chen&
arroz, comprimidos e em tabletes, tin';gem e para crochê: fios e linhas de toda
Tecelagem e Confecções
especie, fios e linhas para pesca, linhaturas para cabelo, dentifricio em pó,
São Paulo
das de aço gorra. pesca
liquido, concretos e em pasta, sabões
Artigos da classe
dentifricios, essencias, talco perfumado. Companhia Paulista de Chenille
Classe 23
Para distinguir: Jecidos em geral, te,4
água: para en.i lesamenaa da pele
Termo
n..°
581.439,
de
5-3-1963
Tecelagem e Confecções
cicios para confecções: ma geral, paria
ou conaarcr, rónialraaaoct liquid a
La - ra tó rios Branova S . A. Indüstria tapeçarias e para arrigor de
CO e vigores taaa cabelo a pele feplcama 11.
Química e Farmactiutl~
Nora eCornercial
mesa: Algodão. alpaea, unhamo, cetim,
/atórita. em atoada p6 ou concretos.
São
Paulo
caroá, .casimiras, fazendas e tecidos de
pomadas. vernizes, tabletes, lapis. pasTermo n.° 581.430-, de 5-3-1963
lã em peças, luta, fersev.
tas, liquidas e esmaltes para limpcsa Indástrias Coimbra de Ferragens S.A.
nalons
paco-pacca perealine. rara?. ra-roa, seda
das una.as, águas de quaia. saci:teta para
São Paulo
naturala tecido, plásticos, tecidos lat4
perfumar quarto. em pastilhas, tatletes
ermeabilizansea e tecidos die pano couro
e em pó, prrarados liça:dam am pó e
e velados
is-o:radas para evitar o suor, daselina
Casse 36t
perfumada sais para banho
Para distinguir: Artigos de vestuário,
Classe 3
e roupas feitas em geral: Agasaihos.
Termo a.* 581.42a, de 5-3-1963
Inumada farmaceunr.cs 'aventais, alpercata& anágua& blosaã
Indüstria.
Americana Eleisel S.A.
INDUSTRIA
BRASILEIRa'
botas,, botina& blusões, lantim
Corrtêrcits e Admaristraçar
bahat
,
Tarmo n.°' 581.440, de 5-3-1963
dourez, bonés, capacete". cartola" elegi.—
Classe ++
Rio Grande der Sol
Fundição Témaita de Itiketait
Cigarros, cigarrilhas, charutos, isquet. puçasy casai:Ao coletes. capas, chaie4
P .T. M Ltda.
ros, cachimbos, cigarreiras, piteiras,
cacbecols, calcadas, chapéus, e1nt6a.
São Paulo
cintas, combinações corpinhos, calças
pitos e fumos
de senhoras e de crianças, calções,
calTermo n.° 581.431. de 5-3-1963
ças. camisas, camisola& caurnetas, tu.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
loa° Marques da Silva
cat, cerouras., eolarrnhea cueiros; MI:"
Guanabara
casacos. chinelos, dominai,. echata5am
Casse 21
fantasia" fardas- para aulitarese
azai& fraldas, ga lochas. acavara,s, gara
Para distinguia: Amortecedo/es„ atuavaroa
ép oca' de anotai
coe, auttacaininitairs. alavancas, alavan^ lamteras; leques;
luvas, ligas, lenços, nrsarólk meias,
cas de cambio, alavancas da aelos. aros,
malas, mantas, mnndrrato, mantilha
automóveis, breques. barras de freio
& paletós pala& penboar, p illover. oelerina&
braçadeiras de mola, buchas, barcos, baperigai,
Indústria Brasileira
onches. iniansa" Mamas: pus
laustres, barras de tração, barras de da
abo" almeiras, .
raça°, braçadeiras, e suportei do cario
uanonor regalos,
Classe 17
.
robe . 'dti , cbambre. , roupão.
de escapamento, cubos de veiculo& chasobretudos,
ausP
èna
Colas
par
uso
de
escritório,
tintas
para
Classe
5,
Stios.
saldas
de banhe. -sandálias,
pas circulares, carro:terras, chassis, carorveéaters,
„
.
almofadas
parac
arinabos,
papel
cassas, caixas para armaçes, cotovelos. earleta s
shorts, sungas: stolaa, sota
tfitit cobre, latão, zainague, bronze e
carburadores, correntes de distribuiçáo.
'carbono." çarimbosa ' MO (Pala '
, toucas; urbantes/ .1
alumato
imo& uniformes e vestui.
'"arábicr
, '
coroas,' tapotas, caixas d ecambko, *cá-

CONDOR
n-1.1..A.

EuTERApIA
ia

.
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2rano na 581.451, de 6-3-63

calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca(Prorrogação)
Olin Mathieson Chemical Corporation misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
Estados Unidos da América
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros. ¡ar
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
•
mantós. meias, tnalllots, .nantas, man• Class. 3
11
•
drião. malhas, paletós, palas, penhoar.
Preparações h rimonais
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
Termo n.9 581,452, de 6-3-63
chambre. sobretudos, suspensórios, sou.
(Prorrogação)
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Hercules Powder Company
Estados Unidos da América
Tèrmo n.° 581.457, de 6-3-63
Mineração
Nacional Importação e Ex,,
portação Ltda.
onriSs3inzv omv
São Paulo
Classe 1
Classe 1
•
Pós ara moldagem
Massa a base de latex
0
WINERAÇ i NACIONAL
Têrmo ri.° 581.453, de '6-3-63
Temus na 581.447, de 6-3-63
(IMPQRTAÇ-A0
(Prorrogação)
Valva Antônio J. Fernandes E Filho
,EXPORTACA0 LTIÉ.
Olin Mathieson Chcmical Corporation
Ltda.
Estados Unidos da América
São Paulo

Termo n.* 581.446, de 6-3-63 -,V.lava Antônio J. Fernandes ei Filho
Ltda.
São Paulo
prly al aromo^ onrciinzbe

Maio de 1963

CORACTHYL

Ténno na 581.463, de 6-3-63.
Edvan Benedicto SantAnna
São Paulo •

!BRASIL 65
•
Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins, bolettna
Impressos, crônicas, • jornais, revistas,
peças cinernatograticas, • peças teatrais,
, programas radiofônicos e programas
•• de televisão
Têrmo n.9 581.464, 'de 6-3-63
Calçados Luizinho S. A.
São Paulo

HERCOCEL

VERMELHO

BRANCO

amam.,"

r—

E3ELAMYL
Classe 3
Preparação anti-anânica

tuovvitu

Termo n.°. 581.454, de 6-3-63
Marfes S. A. — Comércio e Indústria
'
São Paulo

de janeiro a janeiro

Nome comercial
Têm° na 581.458, de 6-3-63
"CNI" Companhia Nacional de Indústria
é Construção
São Paulo

laulcio MOEMA
(Bao Paulo-Capital

fz2

• én.

BRANCO

.Classe 33
• Titulo

VERMELHO

Classe 1
4\
Tintas, vernizes e lacas
Termo na 581,448, de 6-3-63
Viúva António J. Fernandes 8 Filho
Ltda.
São Pau.to

elegância o ano inteiro,
Classe 22
Sinal de propaganda
Têrmo n.° 581,455, de 6-3-63
Marfes S. A.
Comércio e Indústria
São

Termo n.° 581.459, de 6-3-63
Edições Automobilísticas "Edauto"
•
Ltda.
São Paulo

Ern3a9 AUTOLSOBILISTICAS
-"EDAUTO" LTDA.

Nome comercial
Termo 11. 9 581.46, - de 6-3-63
Edições Automobilisticas "Edautq:'
Ltda.
São Paulo

A-T I R A
Indástria Brasileira'

•
Classe 36
Para distinguir: Calçados em gerais)
Alpercatas, botas, botinas, chaielos, ga•
bebas, polainas, perneiras, sandálias,
sapatos, sapatos desportivos. tamancos
1,n••••

Têrmo n.9 581.465 de 6-3-63
Bendix Home Appliances do Brasil
- S. A. Indústria e Comércio
k São Paulo

STY-LOMATIC
indústria Brasileira
Classe 6
Máquinas de lavar roupas
Termo n.° 581 .466 de 6-3-63
Bendix Home Appliances do Brasil
S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

PRICINA
Indástria Brasileira
Classe
Máquina de lavar roupas
Tèrmo n.° 581.467, de 6-3-1963
Mineração Nacional Importação e Ex.
portação Lida,

• .yIACIONAL

EDAITTU

Classe 1
Massa a base de ates

MARFAM' -

Têrmo na 581.449, de .6-3-63
Viúva Antônio 1. Pernadas e Pilho
Ltda.
São Paulo

57===yi
1

re:a.
MOLiS rRIA

Classe 1
Massa a base de latex

•

BRASILE/Ma

Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, fios
de linho, eanharoo e luta. fios de seda
natural, rayOn e fios de là para tecelagem, para bordar, para costura, rico.
tagein e para crochet, fio plasticos e
fios irnpertneavels

Termo n.9 581.450, de 6-3-63
Têrrno na 581.456, de 6-3-63
Viúva Antônio 1. Fernandes ei Pilho Nagib Cury Azia S. A.
Indústria e
--- Ltda.
Comércio.
São Paulo
São Paulo

c)
MAC

Classe 4
Minérios

•

Classe 32
Jornais, revistas . e publicações em getal, álbuns, programas radiofônicos, Pas
ças teatrais e cinematográficas

Têrmo n.9 581.468, de 6-3-63
- Calçados Luizinho S. A.
•
•
São Paulo

Termo n.9 581.461, de 6-3-63
Indústria e ConÁrcio Parid Soubhia
Ltda.
São Paulo

FBRN.ANDO
.Indástria Brasileira

•

1+1

In dástria Brasil siri
Classe I
Soda cáustica
Têrtno n.9 581.462, de 6-3-63
Edvan Benedlcto Sananna
•
São Paulo

Classe 3o
em geral: Alpercatas, botas
botinas, bottnas, chinelos, galochas. po.
labias, perneiras, sandálias sapatos, sas
patos desportivos, tamancos
CaIÇBOOS

Têrmo n.° 531.469, de 6-3-63
Cakados Luizinho S. A.
São Paulo

BRASIG 64
FUNE

Classe 32
Almanaques, atinados, boletins, boletins
Impressos, crônicas, jornais, revistss.
-Classe 30
Para disunguir: Aventais, blusas, blu- peças cinematográficas, peças teatrais,
sões. botsias, botas, babadouros. casa- programas radiofônicos e programas
cos, coletes, capas, chatas. cachecols,
de televisão
,INDOSTRIA BRASILEIRA

opa

Classe. 1
Meus a base de lates

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: Cr$ 4,00
•

ttiDlISrRM BRASILEIRA
•
Classes-36
Calçados em geral: Alpercatas. botas
botinas, botinas. chinelos, galochas, pos
!sinas, perneiras. sandálias sapatos, sepatos desportivos, tamancos

