't
,Nk ''t

‘LZ'ai7.:...s;.'.%,

-.......,

..

.1W
• ...
,,..,.,"
..
%:44;
..... * "-''"
..".."-i....e. ‘,
,) Nkt
;//
.\ eav
.
...
.
42
.11'•aN
....-/.
'444"
e

-..

.

ESTADOS UNIDO

Ãt

, .,,

NIZICIELFR

li 113 L.; 1 (Y j"

o
SEÇÃO III
ANO XXI - N.° 104

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÕES DO MINISTRO
Dia 29 de Maio de 1963
Fratelli Vita Indústria • Comércio
S. A. - recorrendo do despacho que
deferiu o termo 157.049 marca Orangevit de Produtos Gelados Siri Ltda.
- O Sr. Ministro exarou o' seguinte
despacho: Sim. (as!.) Mauro Sales Ministro da Indústria e do Comercio.
(0 despacho acima mencionado dê provimento -ao recurso, indeferindo a referida marca.)
Divulgadora e Editôra S. A. - recorrendo do despacho que deferiu o
termo 329.597 marca A Notícia de G.
R. Chiarelli - O Sr. Ministro exarou
o seguinte despacho: De acôrdo. (asa.)
Mauro Sales - Ministro da Indústria
e do Comércio. (O despacho acima
mencionado dá provimento ao recurso,
indeferindo e referida marca.)
Mecânica Alfredo • Lippi. S. A. recorrendo do despacho que deferiu o
termo- 210.962 marca Hércules de
Attilio Fuger Cia. - O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: Apro.
ve o parecer supra. 10-5-63. (asa.)
Antonio Balbino - Ministro da Indústria e do Comércio. (O parecer
do Consultor Jurídico opina pelo não
provimento do recurso extraordinário.)
- Republicado.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Dia 29 de Maio cle 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prezo' de recurso - previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29-12-61 • mais dez
dias - para eventuais juntadas de reetiriee, e do mesmo não se tendo valido nenhum intereseado, ficam notificados oe requerentes abaixo mencionados a comparecer a Aete Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à
expedição da respectivos certificados
dentro do prezo de sessenta dias na forma do Parágrafo único do artigo 134 do Código de Propriedade
Industrie].
Restaura0o de Mode:lo de Utilidade
N.° 85.886 - Caixa chassis para
montagem de lâm padas fluorescentes
- Peterco Comércio e Indústria de
Vetricicl-de Ltda.
NP 90.758 - Forme nora obtencão
do múltiplos modelos de caixas para

'

CAPITAL FEDERAL

TiRÇA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 1963

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
ligações elétricas - Peterco Comércio e Indústria de Eletricidade Ltda.
Desistência de Processos
Union Carbide Corp. - declara a
desistência do têrmo 138.138 priv. invenção para "Preservação de substâncias biol6gicas" - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
Unilever N. V. - declara a desistência do termo 138.265 priv. invenção
para "Tingimentoi de fibras queratinosas" - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
•
John Labatt Limited - declara a
desistência do termo 138.793 priv. invenção para "Concentração de mosto
para bebidas alcoólicas nilo destiladas" - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
Diversos
Esso Standard do Brasil Inc. no
pedido de restauração na patente mod.
ind. n.° 1.639 - Nada há que deferir em face do parecer da D. Jurídica.
Pan Produtos Alimentícios Naciojunto à patente mod.
nais S. A.
n.° 918 - Nada hd a deferir em
face do parecer de D. Jurídica.
Rirabel Produtos Alimentícios S. A.
- junto à patente mod. ind. 1.874 Nmla há que deferir em face do parecer
da D. Juridiea.
Arrio S. A. Indústria e Comércio junto à patente mod. ut. 1.878 Mantenho o despacho em fase do Pa
-recdD.Juíia
Jaecluea Als Cia. Ltda. - junto à
patente mod. ind. 2.301 - Nada há
aue deferir em fases do pareser da D
Jurídiee.
Everardo Henrique Delforge - junto à patente mod. ut. 2.644 - Indefiro o pedido de prorrogação da patente em face cio parecer da Divisão
Jurídica.
May 86 Baker Limited - junto à
patente priv. invencão n.° 28.646 Nada há que deferir em face do parecer de Divisão Jurídica.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Eia 29 de Maio de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei

n.0 4.048 de 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final.- concernente à
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
industriei.
Marcas Deferidas

EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISA() DE MARCAS
Rio, 29 de Maio de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de re
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.0 4.048 de 29-12-61 e mais dei
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 paga.
mento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias
na forma do parágrafo único do an.
tigo 134 do Código da Propriedade
Industrie].

N.° 146.020 - Vitaletas - Int. Médico Industrial de Aplicações ScientiMataste Deiericfaa
ficas IMIAS Ltda. - cl. 41.
N.0 109.908 - Tupinambá - crer
N.° 147.988 - Vitaletas - Inst. Médico Industrial de Aplicações Scienti- se 17 - Falippe Rorriero Marques.
N.° 357.311 - Pôrto Geral --à
ficas IMIAS Ltda. -- cl. 3.
classe , 23 - Importadora Pôrto Ge.
Exigências
ral Ltda.
N.o 375.'575 - classe 3 - Insti.
N.° 545.502 - Pedro Sadocco Apresente novos exemplares reivin- tuto Bioquímico Maragliano Ltda.
N.° 380.04 2 - Sensaçák - classe
dicando à marca exatamente Come
41 - Companhia Brasileira de Choconsta do registro primitivo.
colates.
Diversos
N.° 381.738 - Tumeson - cla'sse
N.° 373.263 - José Elias Buchar- 3 - Farbwerke Hoechst Aktienee.
les Filho - Mantenho o despacho. sellschaft Voem. Meister Lucius 8s
Houve modificação substancie' do cli- runing.
chê original de sorte que não será • N.° 395.393 - M.H. - classe 2.
possível admitir o prosseguimento do - Companhia de Productos Quitni n
processo com marca diferente daquela coa Industriaea M. limem
N.° 395.394 - M.H. - classe 4
que foi depositada.
N.° 530.623 - Conselho Federal - Companhia de Produtos Chimicoe
da Ordem dos Músicos do Brasil
Industriaes M. Hemers.
Arquive-se 'o processo.
N.° 395.395 - M.H. - classe 46
- Com panhia de Produtos' CWmicoe
EXPEDIENTEDA DIVISÃO
Indnstrines M.
DE PATENTES
N.° 395.398 - Seisa - classe 7
- getsa Ernortação Im portação S.A.
Rio, 20 de Maio de 1963
N.0 346.004 - Martine - classe
Exigindes
35 - F. Pereira.
N.° 896.925 - As pigel - classe 3
N.° 96.236 - Direeu Correia
- Labq Nitniferm S. A.
Cumpra a exigência.
N.° 397.502
Dipal - classe 6
N.° 113.410 - Ford Motor Com- Dish-ibeidora Panfleto de Abrasivos
pany - Cumpra a exigência.
N.° 113.496 - E. I. du Pont de "Dipal" Ltda.
Nemours aed Company - clumpra
„ N.° 3r.)7.984
¡agres - classe 47
exigência.
- P6sto de Servicos Sagres Ltda.
N.° 113.498 - Anchem Products
N.° 406.522 - ,Tabequara - elas=
Inc. - Cumpra a exigência
21
Ciclemoto Jabaquare Ltda.
N.° 118.360 - Afico S. A. - Cum- Com ~duelo de "peça* de autom6pre a exigência.
veia era geral".
N.0 121.843 - Research CerverePral.b de Prepadande Deferida
tion - Cumpra a exigência.
N.o 121,885 - E. I. du Pont de
N.° 376.982 - A paulista que var.
Narnoers and Company - %empe* a le dos duas - classe 46 - Agua Se.
exigência.
nieiele Super aloire Ltda. - Art. 121,./
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Marcas Indeferidas

Ineignia Comercial Deferida-

N.° 351.926 - Cinderela - clas-

N.° 339.323 - Piu Piu - classe

Ltda. - Art. 114.
N.° 394.711 - Consyl - aliene
113 - Coney1 Contabilidade S. A. Art. 114.
N.° 405.017 - Inurbs S. A. classe 33 - Inurbs S. A. Cia. de In.
westinaentos Urbanos e Rurais - Artigo 114.

. N.° 348.689 - Natalac - classe
41 - 1VIead Johnson Bs Company.
N.° 349.222 - Vallery - classe
41 - Decorações Vallery Ltda,
N.° 349.332 - Lambretécnica classe 21 - Lambretécnica Oficina
mecânica e Comercial Ltda.
N.° 357.653 - Brinquedos - classe 49 - Saraiva As Domingues Ltda.
N.° 361.858 - Atlântico - classe
5 -- Indústrias Reunidas Atlântico
Ltda.,
N.° 368.696 - Vestido d'A Sensaçio, pronto para vest ir - classe 36
- A sensação Modas S. A. N.° 379.811 - Pluma - classe 38
-• Tecidos Pluma S. A.
N.° 379.857
Shet-Lan - classe 23 - Indústria Gasparian S. A.

se )) - Bellary Social e Turística 41 - Bernardo Gamsie.

Título dle retabehecimento Deferido

•

N.° 392.321 -- Metalúrgica Industrial Sul-Americana - classe 33 Alfredo Nessim Salvador Nahoum
Art. 117 n.°
N.° 398.201 - Lojas de Saldos .elasses 6 - 8 - 9 - 14 - 15 17 - 35 - 36 - 37 - 40 - 48
49 - Cassio Muniz S. A. Importação
• Comércio - Art. 117 n.° 1.
reesrauraçía de Processos

•

N.° 88.069 - Josephine - classe
36 - Confecções Alteza Ltda. - Concedo a restauração.
INT.° 388.071 - Cleopetra - classe
36 - Cocções Alteza Ltda. Concedo a restauraç-ão.
N.° 397.737 - Carbofer clame
8 - Sociedade Carboker ' Ltda. Concedo a restauração.
NP 392.443 Desnicot classe
- Labs. Farmacêuticos Exectua
. A. -- Concedo a restauração.
' N.° 392.443 - Desnicot - chute
- Loba. learmac gutic e s gamelas§
1: A. - Concedo a rettauração.
N.° 394.11°. - Bridar - desse 8
ea- Brides' eorrkrclo • iltspreeentegdee

N.° 389.687 - Meprogelin Classe 3 - Laboratório Farrnaquion

Ltda.
N. 0 391.959 - Jundiai - classe
24 -- Companhia Fiação e Tecelagem
de Jundial.
N.° 395.295 - Santa Cecilia classe 21 - Viado Auto-ónibus Santa Cecilia Ltda.
• N.° 395.397 - Seisa - . classe 6 Seita Exportado Importação S. A.
N'.° 396.733 - Repelaqua classe 1 - Impermeebilizadora Retracua
Ltda.
N.° 396.734 - Repenique - classe 16 - Irnparawabilizadora Retracua
Leda.

N.° 396.849 - Hilmar - classe 36
Indóstria de Soutiens Milmer Ltda.
N,,o 394.940 __. pinheiro, -- clame
N.°
397.427 - Foz - classe 8 - Incubadora Pinheiro* leia. - rffidisetria • Comercio "Fox" Ltda.

Ltda. - Ooneodo • reptetwedie.

Etwasetts a reeksareidko.

ClasN.° 406.171 - Nylfrance
se 22 - Societé Rhodiacta.
N.° 406.172 - Nylfraiice - Classe 23 Societé Rhodiaceta.
Notificação
Cloeee
N.° 406.174 - Oletene
Uma vez decorrido o prazo de re- 22 - Societé Rhodiaceta.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei N.° 406.176 - Oletene - Classe
n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961 23 - Societé Rhodiaceta.
e mais dez dias - para eventuais jun.. I N.° 406.177 - Cetryl - Classe
tades de recursos, e do mesmo não se 22 - Societé Rhodiaceta.
tendo valido nenhum interessado, fi- N. o 406.228 - Emblcinática acam notificados os requerentes abaixo Classe 6 - Robert Bosch (i.M .B.B.
mencionados a comparecer a êste De- N.° 406.282 - Cangurré - Classe
p artamento a fim, de efetuarem o pa- 35 - Indústria de Couros Atlântica
gamento da taxa final concernentes a S. Anônima,
expedição dos respeçtivos certificados;
N.° 406.286 - Fofoca - Class
dentro do prazo -cle sessenta dias
na forma do parágrafo único do artigo ' 32 - Nilson Risarde.
CiasN.° 406.299 - Crocodila
•134 do Código da Propriedade Indus•
sse 11 - Sergio
Fuser.
trial.
Classe 8
Tel
N.° 406.516
MARCAS DEFERIDAS
N." 330.186 - Intracel - Classe - Te! Técnica Eletrônica Ltda.
406.517 - Nogueira Andrade
3 - Rezai Drug _And Chemical Com. N.°
Classe 50 - comercial • Importa- • N.° 395.428 - Modero Screen - dora Nogueirandrade Ltda.
Classe 50 - Florença Arte Decorações
N.° 406:519 - Baluarte - Classe
S. Anônima,
8 - Metalúrgica Baluarte Ltda. N.° 395.753 - Emblemática - Excluindo-se vidros para aparelhos eléClasse 41 - Cia. Industrial e Comer- tricos.
cial de Sorvetes ''Incogel" - ExcluN.° 406.521 - Mauriscc - Classe
indo-se "lanches".
1 - Maurico Mercantil Ltda.
N.° 403.289 - G ueded Grid Classe 8 - Standard Oil Product.r N.° 406.523 - Moya
Classe 42
Company Inc. - Considerando-se os - José Moya.
"tubos eletrônicos como sendo acesN.° 406.525 - Construsolita -sórios dos sintonizadores de televisão. Classe 16 - Construsolida Ltda.
N.g 403.507 - Scopiz - Classe N.° 406.526 - Xiowa -- Classe 5
1 - Gevaert Photo Producten N.V.
N. 403.508 - Structurix - Clas- - Indústria de Metais Kiosva Ltda.
se 1 - Gevaert • Phoi:o Producten N.V. - Excluindo-se cimento me:álico, cou.
papel estanho e coas tderando -se
N.° 403.509 - Replica - Classe raças,
"paledio"
o que foi reivindicado corno
1 - Gevaert Photo Producten N.V.
• N.° 403.513 - Osray - Classe 1 "paldio".
Gevaert Piloto Producten N.V.
N.° 405.527 - Blenema - Classe
N. 0 406.153 - Le Fiorentina - 16 - Artefatos de Concret Blonema
Classe 9 - Indústria de Pianos
Intliistr:a e Comercio Ltdi - CODS1.•
war tzrnaAn S.A, - Com exclusãoSclide derando-ra "vital" o que foi , reivindiestojos para instrumentos musicais
cado como "vidro".
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUISAS
Rio, 29 de maio de 1963

Terça-feira 4.
.- •
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N.° 439.761 - Com. de Ferroa e N.° 439.904 - O . R .1. C. Orga.
N.° 439.494 - Repostai Comércio
N. o 406.529 - Fernantex - Classe 23 - Tecelagem Fernantex Ltda por ReambOlso Postal Ltda. - Cum!. Metais Vila Zelina Ltda. - Cumpre taxação de Representação Industrial •
a exigência -- Prossiga-se excluindo-se Cemercial Ltda. - Cumpra a azia
pra a exigência.
- Excluindo-se franjas e fitas.
N.° 439.497 - Ind. de Plásticos cimento (31) couraças (11) e papel gência.
N. 0 439.921 - EditOra Problemas
N.° 406.534 -Industriais
Eisa - Clame
- Equipamentos
Eisa.11
Li-Arteplast Ltda. - Apresenta clichê. de estanho (38) considerando-se ainda
N.° 439.499 - Sylvio Belmirsi paldio como paladío.
Contemporâneos Ltda. - Cumpra a
mitada.
N. o 439.766 - Separadores Indus- exigência. Prossiga-se excluindo as' ex.
N.° 406.540 - Guticyra - Classe Edueta - Cumpra a exigência.
e
N.,° 439.502 - Grassman Espíndo- triais de Agro-Pecuários Ltda. --,- Cum- pressões reedições de.
41 - Antelmi G Calabraz.
da
pra
a
exigência.
:)1'.°
439.922
J.
Lourival
,
la
e
Cia.
Ltda.
Cumpra
a
exigênN.°
N.° 439.767 - Vimasa - Viatu- Cruz - Cumpra a exigência. Prossi.
410.992Laboratório
- DeglutineFarmaco- Classe cia - prossiga-se excluindo-se lampa3 - Recordati
ras e Máquinas Ltda. - Cumpra a g8-se excluindo-se a classe 8.
rinas - cl. 8.
lógico S.P.A.
N.° 439.815 - Micro Espuma Ar.
N.° 439.506 - Sylvio Behnuo exigência.
Insígnia ccrnercial
N.° 439.771 -*Malharia Jannatex tefatot de Borracha Ltda. - ApresenEdueta _ Cumpra a exigência.
ta clichê.
N. o 439.507 -- Sylvio Belmiro Ltda. - Cumpra a exigência
N.° 406.284 - Vcalda -; Classe
N.° 439.774 - Rápido Lotação
Edueta
- Cumpra
a exigência. Pros33 - Viação Cidade do Aço Ltda. siga-se
como
requerido.
DIVERSOS
São José Ltda. - Cumpra a exigênArt. 114 mm exclusividade do
N.°
439.482
- Eletrodos Fredottl
cia.
N.°
439.508
439.509
Comind
"Limitada."
N.° 439.775 - Manufatura de S.A. - Prossiga-se sem exclusividade
Companhia Comercial Comissária e
. Sinal de propaganda deferida Administradora - Cumpra as exigên- Plásticos Dabe Ltda. - Cumpra a da palavra Alloy isoladamente.'
N.° 439.515 - Cobrape - Comer.
exigência.
N.° 406.142 - Brasitalia Turismo cias.
N.° 439.776 - Bar e Café Canto ciai Brasileira de Ferro Ltda. - ProsN.° 439.512 - Sanatório Bela Vis- Classe 33 - Ernilio Pancani ta S.A. - Cumpra a exigência - Azul Ltda. - Cumpra a exigência. siga-se como nome comercial e cumpra
Artigo 121.
N. o 439.777 - Frigorífico Natal o art. 106 do Código.
Prossiga-se excluindo-se conta-gotas e
Título de estabelecimento deferido
N. o 439.549 - Sociedade Distri.
estojo para instrumentos cirúrgicos Ltda. - Cumpra a exigência.'
N. o 379.446 -- Sometrã - Classe (matéria prima) e cons:derados como
N.° 439.780 - Icoplan Engenharia buidora de Produtos Alimentícios
coitada - Prossiga-se excluindo-se a
33 - Sornetra Soc. Meciinica Trans- profissionais especializados, os armá- Ltda. - Cumpra a exigência.
portadora Ltda. - Art. 117 n.° 1. rios e móveis reivindicadOs.
N.° 439.786 - Pedro Raposo Lo- generalidade "lanches".
N.° 439.552 - Atic AdminisN.° 379.781 - Alain - Classe 33 N. o 439.525 - Alvaro de Araujo pes - Cumpra a exigência.
- Alain Engenharia Ltda. - Artigo Castro e Silva - Cumpra a exigência.
N.° 439.791 - Selenex Comércio tração Transportes Indústria e Comér117 n.' 1.
N.° -439.527 - Botelho ei Alberto de Perfumarias Ltda. - Cumpra a cio S.A. - Prossiga-se com os novos
exemplares de fls. 10-12.
N.° 379.824 - Drogamartna - Ltda. - Cumpra a exigência.
exigência. N.° 439.563 - Cia. J. M. S. InClasses 3 e 33 - Farmácia Drogama- N.° 439.528 - Helvecio Rodrigues
N.° 439.795 - Companhia Anhanrina Ltda. - Art. 117 n.° 1. .
de Magalhães - Cumpra a exigência guera de Exportação - Cumpra a exi- dustrial - Prossiga-se considerando-se
luzes trazeirag para veículos "o que
N o 406.143 - Brasitalia Turismo - Prossiga-se incluindo também a gência.
- Classe 33 - Emilio Bancani - classe 39.
N.° 439.801 - Estação Rodoviária foi grafado como luvas".
Art. 117 n.° 1.
N.° 439.559 - Produtos Químicos São Paulo Ltda. - Cumpra a exiN.° 439.585 - Atue Paulista S.A.
Ciba S.A. - Cumpra a exigência.
Indústria e Comércio - Prossiga-se
gência.
DIVERSOS
N.° 439.562 - Estabelecimento
N.° 439.824 - Brasileira de Vinhos com exclusão de linhas de pesca (clasN.° 422.872 - Viação Cometa S.A. Ch. Lorilleux S.A, (Tintas) - S.A. Indústria e Comércio - Cum- se 22) pertences da bilhar (ci. 17 e
- Pross:ga-se com exclusão de ala- Cumpra a exigência.'
pra a exigência.
()atras) e lançça líquido (mat. prima).
vancas da câmbio" - Cie. 6.
N.° 439.832 - Criações Calla'u
11.° 439.619 - Belmira Para No.
N.° 439.568 - Miguel Archanjo
N.° 423.023 - A. Otto Koch
Sapatos e Bolsas Ltda. - Cumpra a voa - Prossiga-se com os novos exemMartins - Cumpra a exigência.
Cia. - Prossiga-se com exclusão de
plares de fls. 13-15.
N. o 439.570 - Tecnopav Contsru- exigência.
mata-borrão - cl. 17.
N.° 439.623 - Odilon de Oliveira
tora e Pavimentadora Cumpra a
N.° 439.833-- Companhia AgrícoCaldeira - Prossiga-se como titulo de
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE - exigência.
la de Minas Gerais S.A. Camig
estabelecimento na classe 41.
EXAME FORMAL DE MARCAS
N.° 439.571 - Mecânica e Meta- Cumpra a exigência.
N.° 439.625 - Osvino Harres lúrgica
Alexandre
Schvinger
Ltda
.
-N.°
439.842
Companhia
AgríRio. 29 de maio de 19153
Prossiga-se
apenas para café.
Cumpra a exigência.
cola de Minas Gerais S.A, Carnig N.° 439.758 - Evaristo Buoro EXIGÉNCIAS
N.° 439.572 - Magazine Aimen Cumpra a exigência.
•
Nss 439.84i - Viriato Fonseca - Prossiga-se considerando-se serviços o
N.° 439.471 - Bar e Lanches Ita- Ltda. - Cumpra a exigência.
que é "chamado de representações.
N.° 439.575 - Indústria Mecânica Cumpra a exigência.
marati Ltda. - Cumpra a exigência.
"Intel"
Ltda.
Cumpra
a
exigência.
N.°
439.853
John
Mackintoste
N. o 439.627 - Odeia Lopes CorN.° 439.472 - Auto Mecânica Congonhas Ltda.
Cumpra a exigência. Arcoverde 'Ltda. - Cumpra a exi- ei Sons Limited - Cumpra a exigên- rêa - Prossiga-se apenas para café.
N.°
439.577
Indústria
de
Doces
cia.
N. o 439.473 - Nery ei Irmãos _N.° 439.759 - Ildefonso Rosa
gência.
N.° 439.869 - Eureka Williams Prossiga-se considerando-se serviços o
Cumpra a exigência.
N.° 439.584 - Ocian Organização Corporation - Cumpra a exigência' que o requerente chama de representa. N.° 439.474 - " Companhia NacioN.° 439.872 - Itolbras Alfaiataria ções.
nal de Transportes e Empreendimentos Construtora e Incorporadora Andraus
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 439.762 - Kurt Schulzer
e Camisaria Ltda. - Cumpra a exiConte - Cumpra a exigência.
N. o 439.593 - Fáb. Nacional de gênvia.
Prossiga-se considerando-se revelagos
N.° 439.475 - Favaron Cl Cia. Acessórios para Lubrificação Ltda. 1
Os filmes.
N.° 439.873 - José Pares Borges
Limitada --- Cumpra a exigência. Cumpra a exigência.
N. o 439.764 - Auto Funilaria GoCumpra
a
exigência.
N.° 439.476 - Favaron 6 Cia.
N.° 439.614 -- Indústria AutomoN.° 439.874 - Antonieta da Silva mas Ltda. - Prossiga-se excluindo-se
Limitada - Cumpra a exigência.
bilística Borton S.A. - Cumpre a
alavancas de câmbio (ri. 6) e mande Jesus - Cumpra a exigência.
N.° 439.477 - Fava ron G Cia. exigência. •
cais de rolamentos (cl. 6).
Limitada - Cumpra a exigência.
N.° 439.875 - Antonieta da Silva
N.° 439.778 - Grifica Suely Ltda.
N.° 439.615 - Tarais Octâvio da de Jesus - Cumpra a exigência.
N.° 439.479 - Venus Distribuidora Costa e Cilo Simões da Costa Cum-- Prossiga-se excluindo•se mata-bor.
N. o 439.877
Indústria
de
Meias
da Bebidas e Conexos Ltda. - Cum- pra a exigência,
rão (cia. 17.).
•
"Farol" Ltda. - Cumpra a exigência.
pra a exigência.
N.° 439.779 - Industrial e CoN.° 439.617 - Orlando Lopes da
N.
o
N. o 439.479 - Horácio Augusto Cunha - Cumpra a exigência.
439.883 - Inducondor S.A. mercial Avícola Granja Santa MODiCa
Delgado - Cumpra a exigência.
waltz Ltda. - Cumpra a exigência Indústria a Comércio - Cumpra a S.A. ,-. Prossiga-se sem exclusividade
de granja.
N.° 439.620 - Publicidade Sch- exigência.
• Na ° 439.480 - Com, e Indústria
N.° 439.885 - "Decorplast" MaI4.° 439.810 - Indústria de Cal.
tte Varas para Pesca Santa Mônica Li- - Prossiga-se excluindo da reivindicateriais Pláticos para Construção Li- guises Ária Sport Ltda. - Prossiga-se
ção "publicidade através de".
•
mitada - Cumpra a exigência.
N.° 439.621 - Fábrica de Calça- mitada - Cumpra a exigência.
sem exclusividade de sport isoladaN.° 439.483 - Fazenda • DistriN.° 439.888 - Rejor Representa. mente.
buidora Fernáo Dias Ltda. - Cumpra dos Sofia Ltda. - Cumpra a exigênN.° N . ° 439.8-18 - 439.820 -• a exigência.
ção de Jornais. Revistas e Emissoras
.
s cia.
Santapaula Melhoramentos S A.
N. o 439.624 - Técnica Hennig
Ltda..- Cumpra a exigência. Prossi- Prossiga-se considerando-se marca mis.
N.° 439.486 - Lembra Comarcio
Friedel Ltda. - Cumpra a exigência.
Aers:nistração Ltda. - Cumpra a • N.° 439.626 - Dele és Irmão - ga-se considerando-se corno public a -çõesimpraoó ta.
g ãos de pulà1,
exigência.
Cumpra a exigência - Prossiga-se cidade.
N. o 439.825 - Teófilo Benedito cla
Vasconcelks - Prossiga-se excluindo.
N.° 439.488 - Ind. e Comércio apenas para café e sem exclusividade
N.°
439.889
Fábrica
de
Calma
de Jerr.ey e Nylon Iconyl Ltda. - de 13agé isoladamente.
se espetáculos público, de divertimen.
dos Tydor Ltda. Cumpra a exi to e operaç&is de sorteio de brindes
•
Cumpra a exigência
N.° 439.628 - Reyeg Soc. de Ad- gência.
N.° 439.489 - Alvorada Materiais ministração e Comércio Ltda. - Cumde propaganda.
N.° 439.898 - Edmundo Vidal os
de Construção Ltda , o- Cumpra a eug ri-f aProssigail-sose13
sec:ericeiudiin.
te
pra
a
exigência.
Cumpra
a
exigência.
gência.
d e .c°o,q4 u3 9e . f862r6 _
N.° 439.753 - Rodoviário Belém
N.° 439.899 - 'Dipav Distribuido-' do-se
N. 0 439.493 - Repostei Com. Por Brasília Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 439.754 - Rodoviário Bebê ' ris de Produtos Agro-Veterinários Li . t N.° 439.827 - 439.828 - 439.8*
Reembólro Postal Ltda. - Cumpra
tmitada •-• Cumpra a exigência.
a exigência.
- 439.831 -. Tadii 10 Ikaabdfiao da _
Ltda. - Cumpra a exigência.

'

,_
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Visconcellos - Prossiga-se excluindose o que foi grilado a fls. 5.
N.° 439.834 - 439.836 - 439.838
- Companhia Agrícola de Minas Gerais S. A. Cemig - Prcssiga-as considerando-se corno "partes integrantes
de máquinas o que foi grifado . à falhas 5.
N.° 439.844 - 439.848 - São
Paulo Alpergatas S.A. - Prossigo-se
excluindo-se os artigos grifados à fO-.
lhas 5.
N. o 439.856 - Eureka Williams
Cs.rporetion - Prossiga-se considerando-se aparelhos o que o requerente
chama de equipamentos.
N.° 439.863 - Irmãos Hasseh
Cia. Ltda. - Prossiga-se também nas
classes 4 - 23 - 28 e 37.
N.° 439.864 - Maverny Indústrias
Frigoríficas S.A. - Prossiga-se com
os exemplares de fia 3 e 5."
N.° 439.865 - Maveroy Inchlisfrias
Frigoríficas S.A. - Prossiga-se com
os exemplares de fls. 3 e 5.
N.° 439.866 - Maveroy Indústrias
Ftigoríficas S.A. - Prossiga-se com
os exemplares de fls. 3 e 5 considerando-se móveis as caixas reivindicadas.
N.° 439.867 -J. Rodrigues 6
Cia. Ltda. - Prossiga-se com os
exemplares de fls. 9 e 11.
N.° 439.868 - Miguel Guimarães
Costa - Prossiga-se excluindo-se reportagens servics não rriarcáve's,.
N.° 439.884 - Gomes 6 Branco
Ltda. - Prossiga-se como título considerando-se apenas roupas os artigos
de vestuário.
N.° 439.887 - Retificadora de
Motores Bauru Ltda. - Prossiga-se
incluindo integrantes depois de partes.
N.° 439.902 - Rozier Confecções
Limitada - Prossiga-se como o reQuerido.
NOTICIARIO

P. convidado Petei Metencr a
comparecer a est e Depaetamento,
e fi m de efetuar o p,,-,"-rn'-n dtaxa final do têrmo: 96.157; mn
dea, de utilidade
Retificc, coe;

Fica retfileado o despacho d.
averbação de conirat) de explora
çáo da marca; Pia ity. narnero
211'9.186 publicadi eir. nove e.
retificn.aic de 1963 doe o', realierel, • ereei
prietária para Winthrop Producgs
Ie..
reei,
çii

.i

"

vor de: Th e Sydney Ross Co
c • elecicio nos .
.•
da américa do Norte - Averb,
se o contrato de exploração.
ke‘ea sem efeito a exigência p-..
/aderida no Boletim do dia 13 de
maio de 1963 que por um lapse
saiu publicada. Trata-se de um.
processo já resolvido a sua trans- •
mi te ção no Departamento, processo êste de número de têtano número 399 . 405, cujo requerente - •
Cervejaria Mogiana . Ltda , solicitou a transferência já anotada.'
Térmog:
N O 429.630 . - Título Lojas Riichuelo Requerente: Cia. Distribuidora de Teardos Riachuelo.
el i chê em 26 de novembra de 1959.
pata o local estabel ecido - Estadc
th, Guanabara.
Niroga N " 437.81e -Marfeecuerente; Niroga Aulista, 8 P

Representações, Administrações e I
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cais para Estado da Guanabara e •Robe.rtshaw Fulton Controls Com,
a.e,
fibais no Estado de Giás.
pany - Fcnies
N O 429.625 - Título: Lojas de maio de 1993 e retificado em 22
R:a rei-melo - Reqacrente • eia de maio de 1903 com incorreciie,s
Distribuidora de Tecidos Riaelitt- no nome do requerente
"elo - Clichê cm 26 de nove,mbrt)
N." 133.339 - Privil&eU de Inde, 1959, local oava Estado da Veãel.o:
Froli ter induetrial ; „uscauanabara e filial para o Estado tável e regul,..eel, para o 50.. ') ar Goiás.
12:.!táV.Y,'; ri,c;.1--;•:::a de
Rue,
429.024 N
-3
r
Iceieeteente: eia •p'.11211C?.C. 1 '.3 em 15 de maio de 1963.
Riacnuelo
dos
ReacnueDistribuidora de reca
.
Jo
1ea
- Clichê em 26 de novemÉro para
Uni
cirro
de
de 1959 - Local para Estado da variável e rebitado a um ar'eeero
Guanabara e filial para Es'et )
trem tr
Mato Grosso.
N.° 136.506 - Privilégi) de In.
0
429.611 venço:
N. 429.611 - 42a.813
eu
Aperfelçaaniereo,
_ 429.615.- 429.618 -420.619relativos a travas de direçao
429 621 - 429.626 para titulie)
:11a veículos - Requerente: Ieera Roestabelecimentos - Lojas
chuelo - Requerente: °ia. Dis- dolfo Pinheiro Lima - Pontos em
tribuidora ae Tedlt1W Reachtielo - 15 de maio de 1963.
Local estabelecido pata ESIMIO ria
N.° 136.660 - Desenha indusGuanabara e filiais no Estado de trial para Niivo e original desenho
Sã( Paulo.
ornamental para tecidos RecjaeN o 115.498 - Privilégio da in- rente: S.A. Indústrias leu/lidas
venção: Condutor de eletricidade F Matarazzo - Pontos publica- Requerente. Enrico Trifiletti - dos em 22 de maio de 1963. Pontos em nove as maio de 1963 Fica retificado todo o perto.
e retificado em 2 da maio de 1963. , 1 - Nóvo e original desenho
N.° 136.664 - Desenho induspra tecidos em eôres
trial para nôvo e original desenho ornamental
constranter e variadas, caracteriornamental para teeiclies -- Re- zado
por compreender motivos requerente: S A. Indústrias Reuni- presentando
pequenog cachorridas F. Matarazzo CItcha em 9.2 nhos, medindo
cada figura 35.mm.
cie maio de 1963.
cumprimento. tôdas iguais e
N c 136.889 - Para ae.iinhe de
dispostas irregularmente, estamindustrial para nôvo e original de- padas
em côr clara, charada. re
i rrho orno mental pare tecidos servando a colearada cár bronca
P er/verei-1 ' eS A f'tid7.18rro
do fundo. observando-se rdr..Ca rme
nidas F. Matarazzo - Pontos em cada
cachorinho segura na bôca
mero eie 196a
N. o 112.4E8 - Privilégio de In- ,um pequeno galho com 1,raa flôr
de •cinco pétalas e uma folha, fi,- - nee'• ' ' vr ei esi e ,e rr 1 • -ni 1,guras
estas contornadas por meio
válvulas de fluidos termostática- ,de filetes
finos na mesma cr dos
: meMe controladas - Requarenie:
móticos porém em tom mais escuro. no espaço livre entre os motivos descritos observam-ee, jogados irregularmente, ramas com
duas flores, cada um, e folhas,
sendo: as flores estampadas, em
côr viva, chaa,da: as folhas em
côr contrantante 'e o centro das
flores, bem como os galhos, apre, 7entedos em filetes escuros. Todo
, o conjunto executado em quatro
,e'óres sôbre o fundo brancc. - To, tal de pontos: duas reivindicações'.
VOLUME 1
N.° 112.303 - Privilégio de InATOS DO PODER LEGISLATIVO
venção: Pino de contato para 11!gações prensadas - Requerente:
Leis de janeiro s março'Siemens & Halske Aktienge ellsehaDivulgação at 889
!ft - Pontos em 23 de abri. de 1963
, e retificado em 15 de :nal° de
Preço: Cr$ 400.00
rema .
N.° 137.402 - Moda° Industrial:- Nevo modêlo de caieira Reverente: Trol S.A Indústria
e Comércio - Pontos em 20 de
VOLUME 11
maio de 102.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
O clichê publicado com o nalmero
do térmo 137.403 pertence
Decretos de 'abeiro a março
ao presente processo.
N. o 137.403 - Modêlo IndusDivulgação is• 890
trial: Original modêlo de sandália - Requerente: DuracJIr S.A.
Preço: Cr$ 1.500,00
Indústria e Comércio - Pontos
em 20 de maio de 1983.
A VENDA:
O clichê do presente processo
saiu encabeçado com o têrmo núSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
mero 137.400 erradamente.
N. o 137.404 - Modélo indusAgência I: Ministério da Fazenda
trial - Original modêlo de cadeira - Requerente: Tro/ S.A. InAtende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
dústria e Comércio - Pontos publicados em 20 de maio de 1963:
clichê se i o encabeçado com o térrtio: 137.402 erradamente.

Cop struções. clich4 em 23 de janeiro de 1960, na clai:se 15, artigos
na classe.
N.° 137.922 - Marca Teepi Cana - Requerente: S . ):leciecie Brasileira de Aguardente Ltde elide': em 23 de janeiro de 1900. -Ficam retificados as reivindieneões
das côres para Azul, Verde, Branco, Vermelho, Amarelo e Preto.
N a 544.331 - e,"arca em preso- Macia - Reeuerente:
Lalsuratórios Biosieetátice S A
Clie hê em nove de abril cle 1C:63
- Local estabeieelcia para Estado de São Paulo c:a--z s: 3, uni proclut e farmacêutico
N. 555.674 - Marca Nivalba
'-- Requerente: Cie Brasileira
Ireiodiaceta Fabrica do RamaClichê em nove de abril de 1,63.
- Locai estabelecidn Estado de
São Paulo classe 37: coiehas, fileis e pano: para cama e mesa.
N ° 429.642 - Ltulo: Lájas Riecbuelo - hequerente Cia. Dis
tribuidora de Teeidoe Riechualta -Cliehê publicado em 26 de novembro de 195a - Lo!a' estabelecido
- Estado da Guanabara e filial
no Estado de Minas Gerais.
N o 329.61'7 --a Titulo: Lojas RIaclirielo - Requerente. Cia. Distri buidora de Tecidos Riachuelo
clrhê em 26 de novembro de
1059 - Local - Eieilo da Gua! nabara e filial no Estado de Pereba..
A o 429.616 - 429 622 e 129.32:4
- riulos: Lojas felachuelo - Reeuerente: Cia. Di stribu i dora de
Tecidos Ria . huelo - Clichê publicado em 26 de naveralre)
le5y ._ Ficam re naiicados o9 l o-
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•
Public-na° falta de :matado osga o art. 133 do Gtddiae da Prepabeefradd ladustaial. las data da pabi limmlbo emaaeled. a
ama•mar a prazo áe Ike dias paea • deterkosabo do pedkto. Darembe bem prema podeMe ama:matar rem opodatee ao
2r
4":4444
kiaalesaall ela liNore~ 1~dtrifd aquebea que as ~ama reejedteados com a eencezeSSe ~Vaia reoett
Ilemm....11.M nownmwow

Classe 34
Para assinalar e distinguir genericamente artigos da classe a sOer: Tapetes, cortinas e panos para assoalhos
e paredes. Linóleos, oleados e encerados, inclusive para instalações hospitalares
Classe 35
Para distinguir: Couros e palas prepa-'
radas ou não, camurças, cromos, Vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos:
almofadas de couros, arreios, bolsas,
carteiras, caixas, chicotes de couro,
carneiras, capas para ábuns e para
livros, embalagens de couro, estojos,
guarnições de couro para automóveis,
guarnições para porta blocos, malas,
maletas, porta-notas, porta-chaves, por..
ta-níqueis,, pastas, rédeas, selins, sacos
para viagem, sacolas, solas e solados.
tirantes para arreios, valises
Classe 36
Para distinguir: Aventais. blusas, Na-

para doces, guardanapos de papel,
vros. em branco, lenços de papel, papel para mata-borrão, papel transparente, papel almasso, papelão, papel
crepon, papel impermeável, papéis e
envelopes em caixinhas, papel higiênico, papel celulose, papel de seda, pratos e pratinhos de papel e papelão,
papel facial, sacos e saquinhos de
papel
Classe 39
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe a saber: Artefatos de borracha e de guta percha
Classe 40
Acolchoados para camas e para mó-'
vais, almofadas, apa
radores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, Camas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas, cômodas, conversadeiras, coxins, divâns, enxergões, escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guarda.
cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados
•
Classe 41
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos •da classe a saber:
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias

coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas. camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, la.
.quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantôs, meias, malllots, mantas. inana
drião, malhas, paletós, palas, penhoar.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para cama é mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos.. jogos bordados, jogos de toalhas,
lençois, mantas. para camas, panos para
casinha e panos de pratos. toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa. toaUsas para jantar, toalhas para cha e
café, toalhas para banquetas, guante
ções para cama e mesa toalhinnas
(cobre pão)
, Classe 38
Papéis e seus artefatps, papel de escrever e de impressão, de encadernação
e ppar embrulho, papel de tt5da aspecie para desenho: Albuns em branco,
blocos de papel para cartas e •outros
tas, bandejas de papalão, brochuras
não Impressas, cartão; cartolina, cadernos de papel melimetrado e em branco.
para desenho, cadernos escolares, cartões em branco, copos de papel, cadernetas em branco, caixas de papelão,
cartuchos de cartolina, copos e copla
nhos de papel e papelão,P'ara sorvetes,
caixinhas de papel e papelão para sorvetes, envelopes, embalagens de papel
e papelão ,embalagens de papel e papelão par sorvetes, forminhas de papel

Aguardentes, aperitivos, anis, bitter,
brandy, conhaque cervejas, essências
para bebidas • alcoólicas, genebras, fernet, gin, licores, kurael, nectar, punch,
pipermint, aflui, suco de frutas cota
álcool, vinhos quinados, vinhos espumantes, .vinhos, vermoutes e vodka
Classe 43
Bebidas não alcoólicas refriegerantes;
refrescos gaseificados ou não, águas
gaseificadas; sucos de frutas Integrais,
concentrados ou gaseificados: xaropes
para bebidas refrigerantes
Classe 44
Para asinalar e distinguir genericamente os artigos da classe a saber:
Tabaco manufaturado ou não. Artigos
para fumantes, exceto papel
Classe 45
•
Para assinalar e distinguir genéricamente os artigos da classe a saber:
Sementes e mudas para a agricultura,
horticultura e a floricultura. Floreá
naturais
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira. água sanitária, cera para soalhos.
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para linipeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceoa.
velas e velas a base de estearina,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza
Classe 47
Combustíveis, lubrificantes e substâncias e prOdutos destinados à lubrificação e ao aquecimento a saber: — carvão mineral, de turfa e vegetal, ceras
para iluminaçào. combustíveis liquidos

'lermos na. 581.695 a 581.709. de
7-3-63 •
Banco Riograndense de Expansão
Econômica S. A.
Rio Grande do Sul

EXPO*
Indústria Brasileira

snes, boinas, botas, babadouros, casacos,

nffleammer

comprimidos ou não, fluidos de petróleo. graxas de carros, para correias,
para engrenagens e de plambogina, lenha, lubrificantes", nafta de madeira,
óleo para descarbonização, 'para aquecimento e iluminação, petróleo refinado,
querozene e turfa
Classe 49
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da c.asse a saber:
Jogos de eficia espécie. Brinquedos e
passatempos; petrechos e artigos para
fins- exclusivamente desportivos exceto
vestuàrlo

lho, produtos aecuuanosos tinpertneabillit
zantes, líquidos ou sob outras formai
para revestimentos e outros usos na*
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cfs
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta.,
ruídos para uso nas construções, par..
quetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de concrto, tubos de
venttilaeâo, tanques, tanques de cia
mento, vigas, vigamentos, vitreis, venezianas

Termo n. 581.711, de 7-3-63
Posto de Serviço Comercia: Ltda.
Paraná

Termos na. 581.714 e 581.515, de
7-3-63
Tecidos Pluma S. A •
São Paulo

Posto de .Serviço
Comerci.21
Classe 47
Título

Nev40
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 24
Termo n. 581.712, de 7-3-63
Clama Indústria e Comércio Limitada Artefatos de algodão, cânhtno, caroá,
juta, lã, Inibo, paco-paco, ramy, rasem,
Guanabara
seda natural e uotras fibras: Alatnares„
atacadores, bicos, bordados, borlas,
bandeiras cordões, cadarços, coadores
de café cobertas para raquetes, coberturas para cavalos debruns, entcites,

Classe 42

Classe 4?
Bolas de foot-bal.
Termo n. 581.713, de 7-3-63
"Esaco" Empraza de Construções e
Comércio Limada
Guanabara

etiquetas, entremeio, entretelas, flâmulas, fitas, franjas, filtros de café, galões.
laços de chapéus mochilas, montas,
nesgas, ombreiras, passamarias, palme.
lhas, pavios, passamares, pon-pons, pialentes rendas, rédeas, redes, sazos,
sacas, tiras, telas para bordar e xergaa
Classe 23
Tecidos em gerai
Tãrrno n. 581.716, de 7-3-63
Euripedes Félix de Oliveira
Minas Gerais

r.PLAN
Brits"
Classe 16
Para distinguir: Material para constru.
ção e decoração: argamassas, a gila.
areia, azulejos, batentes, balaustres blo.
coa de cimento, blocos para peavImentaçâo, calhas. cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas dágua,
caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, eaquaseslas, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estria..
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, messe para revestimentos de paredes,. ma,
deiraa para construção, -toso/ris, pra.
nivel& imana permanentes para redutos d base asfáltko, produtos para
tornar Impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal hidráulica; pt-dregusas
mariscos, manteiga,
•

IND BRASILEIRA 1
Classe 7
Máquinas e utens.lios para serem usados exclusivamente na agricultura
horticultura a saber: arados, abridora*
de sulcos. adubadeiras, ancinhos mede
tecos e empilhadores . combinados
arrancadores mecànicos para agricuelis
ta, batedeiras para cereais, bomba*
para adubar, ceifadelras, carpidea-as,
ceifados para affoz, charruas para -suei.
culutura, cultivadores, debulhad.a-ess
destocadores. desentegraclores, esmaga'
dores para a agricultura, cscarrittaadoe
rea, enchovadeiras, facas para mamei-,
aas agrícolas, furadeiras, gadanho:4
garras para arado, grades de discos
DU delates, máquinas batedeiras para
agricultura, tnáetnrias insetilugas, máa
quinsa vaporizadoras, máquinas dd
mungir, máquinas niveladoras de trrraa
máquinas pereuradoras para a nriculd

ga-

1938 Têraa-faira.

DIARt0 UFIÇ1AL

Termo n. 581.725, de 7-3-63
lheres, talhadeiras, torquezer, tenazes,
Benedicto ‘Anselmo Pierotti Filho
travadeiras, teias de arame, torneiras,
Guanabara
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de correr, taças, tavessas,
titribulos; vasos, vasilhames, verrumas
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de porcelana,
faiança, barro e terracota louças vidra..
das para uso caseiro, adornos, fins ar..
tisticos e instalações sanitárias; artefatos
de ceramica para uso caseiro, adornos e
Classe 33
fins artísticos, alguidares, almofarizes,
Titulo
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
bebedouros, biscoiteiras, bombonieres,
Termo n. 581.726, de 7-3-63
andejasa anheiran, copas, consolos, calBenedicto Anselmo Pierotti Filho
deirões, cântaros, cadinhos, cofres,
Guanabara
cubas, d'ompoteiras comedores para aves,
caçarolas, canecas, centro de mesa, descansa-talheres, escarradeiras, fôrmas, filtros, graus, globos, jarras, jardineiras,
licerairOs, lanais-as, lavatórios. imantegueiras, moringas, molharas, nichos, pi
-res,patoilõ rnatos,
Termos os. 581.717 a 581.719, de
pias, pinos, porta-joias, potes, portaIndústria rsretsueira
7-3-63
toalhas, porta-papéis higiênicos sopeiIndiastrias de Porcelanas "Brasil" Ltda. ras, saladeiras, - saleiros, serviços para
São Paulo
refrescos, serviços para frios, chá e
Jantar, travessa:, ralhas, taças, tojelas,
Classe 50
.
. vasilhames, vasos sanitários, :acaras
Para distinguir: Impressos eia geral, bilhetes, cartões de visita, carteõs comerTermo u. 581.720, de 7-3-63
ciais, folinhas, passagens, papeis de corIndústria de Porcelanas "Brasil" Ltda. respondência, envelopes, duplicatas, faSão Paulo
turas, recibos e notas fiscais

tura, máquinas de plantar, motocharmas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear. para sulfatar, de
bosquir, de triturar, de estarelar cerra,
para irrigação, para matar tormigas e
outros insetos, para bitus/ar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colher
-aliodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas. de
Cortar árvores, para eapalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para (asilar, máquinas e moinhos para torra.
gana máquinas toscadoras, ordenadores mecánicos, raladores mecanicos, rolos compressores para a agricultura,
tachadeiras, semeadeiras, segadeiras.
socadores de terra, tosadores de gra.
ma, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas

INDÚSTRIA DE PORCELANA
BRASIL LTDA

Junho de 1963

ceeça0 NT)

Termo n. 581.727, de 7-3-63
Sovhie Dolega Dzialieveicz
Guanabara

e objetos, panos para polir e para fim.
peza, panos de esmeril e mataria' abra.
alvo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceus,
velas e velas a base - de estearina,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza
Termo st.9. 581.729, de ;'-3-1963
The Mariay' Tile Company Lirnited
anglaterra

Classe 16
Coberturas lásticas para patos e
paredes
n•nnn•n•••nn••,

'Termo na 581.730, de 7-3-19613
Denco Ltd.
Suava

Nome comercial

-IND. BRASILEIRA

Termo' n. 581.721, de 7-3-63
Célio Gonçalves
Guanabara

„ Classe 48
Classe 8
Para distinguir: Sabonetes sólidos,
Para distinguir artigos elétricos: Tornaquidos, pó, creme, blocos e bolas, sadas, soquetes, plugs, espelhos de piásbão em pasta e em barras, sabao em
ticos para eletricidade, fios elétricos,
bastões para barba cremes para o
chaves elétricas, interruptores, chaves de
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
tomadas, fusivel, pinos para tomadas c
ou concretas para coloração do. labios,
campainhas elétricas
olhas e sobrancelhas, extratos, loções,
Classe 11
pomadas fixadoras para bigode, comeFerragens, ferramentas de tôda espécie,
ticos, brilhantinas líquidas e concretas,
cutelaria em geral e outros artigos de
Clasae 32
aguas de colonia e de toilette, pó de
metal, a saber: alicates, alavancas, ar..
Titulo
mações para óculos, arruelas, argolas,
arroz, cosaprimidos e em tabletes; anturas para cabelo, dentifricio em 'p45.
aldravàs, armações de metal. abridores
Térmo n. 581.722, de 7-3-63
de latas, arame liso ou farpado, nssa- Randalc Indústria de Calçados Ltda, liquido, concretos e eia pasta sabões
deirasaaçucareiros; broca, bigornas, baia
dentifrícios, essencias, talco perfumado,
Ria Grande do Sul
telas, bandejas, bacias, oaldes, bomboilOsF.'S para est teksamenoo da pele.
alares, bules; cadinhos, cadeados, caa.
sias:aro° liauld s. pó ou CO • kZ: 40, Meitlçais, colheres para pedeeiros, correnCl, e' vigores para cabelo e pele, depites, cabides, chaves, cremones, chaves
latórios em liquido, pó ou concretos,
de parafusos, conexões para encanapomadas,. vernizes, tabletes, lapis, pasmento, colunas, caixas de metal para
tas, líquidos e esmaltes para limpeza
portões, canos de metal, chaves de fenClasse 36
_
das valias, águas de Tains, sacheis para
da, chave inglesa, cabeções. canecas,
Calçados
perfumar quarto, em paatilhas, tabletes
copos, cachepots, centros de mesa, 'coa Imo
e
MU pó, prearados liquidos em oé e
Termo n. 581.723. de 7-3-63 , porcads
gueteleiras, caixas para acandicionapara evitar o suor, vauselins
mento de almentos, caldeirões, caçaro- Randak Indústria de Calçados Ltda.
perfumada. sais para banho
Rio Grande elo Sul
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças:' enxadas,
Tiiamo n.9 581.728, de 7-3-1963
enxadões, esferas, engates, esguicho. enlauldisteia Extrativa e geneficiadora de
feites para arreios, estribos, esferas
Minérios Ltda.
para arreios, cspumadeiras: formões,
Pernambuco
foices, ferro para cortar capim, ferrolhos, facas, facões. fechaduras. ferro co.
munia carvão. fruteiras, funis, fôrmas
Classe 36
a
doces, freios para estaaclas de
Calar dos
rro, frigideiras; ganchos, grelhas.p
prTemi° n. 581.724, de 7-3-63
a ganchos para quadros, gonzos para
*carruagens; insígnias, limas, laminas, lia Adrano Ertninio Auto Elétrica Ltda.
Guanabara
Indústria Braoileirla
eoreiros, latas de lixo, jarras. machadia
asilas, molas para portas, molas para
Classe 46
:venezianas. martelos, marretas. mataiAlvejantes, amidos, anil, água de lave'
toes, navalhas; puas, pás, pregos, para ¡usos. picões, porta-gelo, uoseiras portadeira água sanitária. cera para soalhos.
pão, porta-jóias, paliteiros. panelas; roldetergentes, esponja de aço, fósforos.
4nas. ralos para pias, rebites. regado..
lixívia, 15 de aço, pomadas para "ai
1%, serviços de chá e café; serras, serçados, palha de aço preparado'
rafes, luchas, aacarrolhaa, tesouras, ta¡pelai e tEnpaz utaciehas, vidra,.
Nome curnercial

CENA 7
FILMES

JEFF

•‘'
‘z
Classe 6
Mázaaaais téxteis; dispositivos reguladores e controladores par amáquinas téxteia, mecânicos, pneumáticos e elétricos
Timo a,' 581.731, de 7-3-1962
Deaco Ltd.
Suiça

VIBRATROL
•
Classe 6
Attortecedores de vibraçao, principalmente feitos de vidro e mateilal z intético. para máquinas de tad a espécie
'rirmo a. , 581.732, de 7-3-1963
Cia. Ltda.
Ma-cati, Dal Zuno
Rio Grande do Su,

CARDINALE

Só Eu

Ep ra

_Adrian° Erminio
Auto EiétriC; Ltda.

Classe 21
Freio (parte integrante do veículo),
mecanismo para aeoplamentc de vticulos _ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amortecedores de choques, paracroques. carro,
(Inibas, automóvel, anteparos auto-caminhões. alavancas. alavanca: de cambio, alavancas de freios, bre sues, bar'
ras de freio, braçadeiras de mola, buchas. barcos, Sarros de traça°, barras'
de direção, cabos de velculos, carrocerias, chassis, carcassas, coroa:, capotas,
engates para V2iCU1OS, engren: yens. em--

Têrça-feira 4

breagem, feixes de inolas, hélices. mo-9
Classe 22
• las, motociclos, mancais de veiculas Para distinguir: Fios d ealgodão, canlaapedais, paraiamas, porta laterais, pi- mo, luta, lã, nylon, fios plásticos, fios
nhões, porta-rodas, parabrisas, para- de seda natural e rayon, para tecelachoques, pistões. rodas, reboques,' tam- gem, para bordar, para costura, tricota.
bores de freios, varetas ae veículos, gem e para crochê; fios e linhas de toda
bicicletas, motocicletas., retetuores, aias espade, fios e linhas para pesca, linhapara bicicletas, maços para veiculas,
das de aço para pesca
crapas circulares vara veiculas, cubas
Classe 23
de veiculos, dcsagadeiras, fronteiras! Tecidos em geral, tecidos para confecp ara veiculas, motociclo, maniveias. çbes em geral, para tapeçarias e para
para-lamaa, varetas de controle to
artigos de cama e mesa: Algodão. cáafogador e acelerador
miamo. carola, fazendas e tecidos de
ern peças, juta, linho,- paco-paco.
Termo n.° 581.733, de 7-3-1963
ramy, rayon, -seda natural, tecidas ims'n larson, Dal Zotto j Cia. Ltda.
permeáveis e tecidos de pano couro
Rio Grande da Sul
e veludo
Classe 36 Para distinguir: Artigos de ves(sários
e roupas feitas em geral: &gasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
puças, casacão coletes, capas, abale&
cachecols, calcados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. caiç.u, camisas, camisolas. camisetas, cuelni. Brki
cas, ceroulas., colarinhos, cueiros; saias
casacos, chinelos, dominós. echarpes;
Classes: 6, 7, - 11, 21, 3.2 e 50
:lhos. perneiras, qu,moricu. regalos,
Insignia
robe de chambre, roupão, sobretudos,
fantasias, fardas para mditarese rukeTermo n.° 581.734, de Zs2-1963
çtkia, fraldas, galochas, aravatas, gor(Prorrogação)
ros. jogos de !ingeria, jaquetas: leques;
Soclété Saint-Raphael
lusas ligas, lenços, mantôa, vacas
França
miau, mantas, mandrilo, wantúlias; paletós, paias. penhoar, pulavas, pelariam,
peugaa, pouches, polainas, pijamas; ptis
',PRORROGACÃO
deu, slacks, tains toucas, turbantes
suspensórios, saides de banho, sandálias,
SI-RAPHAEL
sweaters, aborta. sungas, atolas, souternos, uniformes e vestidos
Classe +2
Termo n.9 581.742, de 7-3-1963 Vinho tônico aperitiyo
(Prorrogação)
Morsilskta Jintan Co., LtdTermo n.9 581.735, de 7-3-1963
Pinorga
França

Japão

Termo n.9 581.737, de 7-3-1963
Wilcox Company
The Bacock
Estados Unidos da América

UNIVERSAL PRESSURE
Classe 6
Geradores de vapor e suas partes
integrantes
Termos as. 581.738 à 581 . 741, de
7-3-1963
Courtaulds Limited
.
Inglaterra

(

TEKLAN4.,
Classe 4
' nau tésdels em brabo

r

SANTA IZA.BIEL
.'Isabel Tatrtado Lopaa
Uruburetana - Ceará
Classe 41 . •
Café torrado e moido

Termo n.° 581.746, de 7 -1-1963
Nilson Pereira de Novais
Bahia

NkbON PEFZEIGA Ilt NJVAIS
eua

Classe 41
Café era grão, torrado e Moído .
Têrmo n.° 581.747, de 7-3-1963
Ltda .
ei
J . Moacyr Passos Cia.
Bahia

44;:;;;;;;; 4•*•n' 0.4;
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PRORftOGAÇÃO)
,IYUBIGUSUR/i

Classe 3
Antissético
Termo n.° 581.743, de 7-3-1963
Representações, Indústria e
Comércio S.A.
Guanabara

R kaill

RICS'

ttt . mu.
;(4,4 *4~2~
LIMAM

Int

4.04 ..•
•ANTO á...m.40 • 04.4.•

'

•

Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Termos as. 581.748 a 581.751, de

' 7-3,63
Pro-Plan Pubiícidade, S. A.
Guanabara

indústria

Brasileira,

Classe 32
Classe 8
Representações, importação, consigna- Abaixa luzes d elampião, n'oajaurs,
ção, administração e organização e acumuladores, actInõmetros, amperômetroa, amortecedores de rádio e frequênmontagem e indústrias
cia, anemómetros, aparelhos de televiTêrmo n.9 581.744, de 7-3-1963
são, aparélhos para iluminação, IncluAssociação Brasileira de Plane jamanto sive os considerados acessórioa de vei- Guanabara
culo, aparelros para anilados inecanicoa, aparelhos aquecedores e medidores,
aparélhos cromográficos, aparelhos de
REVISTA
bartsear elétricos, aparelhos registrado-

BRASILEIRA'
PIANEJAMENTÓ)
• Clame 31
Artigos de clarasum

dicamos, aparelhos para destruir bisetos, aparèlhos náuficos científicos, apa.
relho" de ótica, aparelhos pulverizadores, aparêlros para aquecimento da
água, aparelhos geradores • eletroquimi.
cos, aparelhos para recepção, reprodução de som e sônicos, aparêlhos auto.
mátisos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, apares
lhos de alta tensão, aparélhos de proteção contra acidente de operários,
aparelhos afiadores d eferramentas,
aparêlhos distribuidores de sabão e de
desincrustantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia,
agrimensura geodézia, aparêlhos gaseificadores, aparelhos de análises, apare.
lhos ozonizadores, aparélli-os pasteurla
zadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de gases e liquidos, aparelhos para salva.
mento e para sinalização, aparalros
para escafandristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparalhoa
tomáticos acionados pela introdução de
molas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir comestíveis, aparelhos espargi.
dores, aparêlhos e instrumentos de cala
cujo, aparelhos para observações sisinicas, aparelhos tesmostatos, aparêlhos
para natação, aritonómetros, aspirado-.
res de pó. aerômetros, acendedores eléa

tricas, alto-falantes, amlificadores elétricos, amassadeiras, antenas, batedei•
amplificadores elétricos, amassadeiras,
antenas. batedeiras, balança conuan e
elétrica, Larómetros baterias de acuam...
14 -4 :si. binóculos. bit • 3R bob i nas, boa
binas de indução, ssaet • ama fins cura-.,
tv‘ s, tetôes de arkin in a: elétricas
bombas medidoras bas,ras, bússolas. Na. teriss elétricas, bu'es elétrhos, caixas da
iça cUriaras frinorificar e for
gráficas. cafpainhas elétricas, ...liassis de
•rádios, chaves elétricas, cinematógra los,

..14 COM* 44,44

Classe 3
Substâncias qnimicas, produtos e pr/.
parados ar serem usados na medicina
e na farmácia

Classe 6
Geradores de vapor e suas partes
integrantes

Termo n.9 581.745, de 7-3-1963
Isabel Furtado Lopes
Ceará

•

SOLUCAMPHRE
Termo n.° 581.736, de 7-3-1963
The Barcock Wilcox Company
Lstados Unidos da América
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DIÁRIO

res e medidores de distâncias, aparelhos para purificar água aparelhos de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás, aparelhos de galv,s,oplastia.
aparelhos didáticos, aparelhos cinema(
tográtIsos, aparelhos automáticos para

acender e rassalar gás, aparelhos para
separar cai*, aparilibos pua ~st
*Meia, aparelhos pela ~atar

cronôgrafos, cronômetros, sombustores
de gás. ciclômetros, cristais de rádio,
condensadores, cortadeiras para lotograa
fias, chaves de alavancas, zuaves
maticas, capacItores de bloqueio, cana.
citares eletroliticos, calibradores, dia' • ia
para telefones, discos gravados, diais,
despertadores, enceradeiras e létricas, engenho de assar carne, espelhos óticos,
esticadores de luvas, espelhos de piás.
ticos para eletricidade. esterilizadores.
xtintores de Incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes falados, fogaes,
fogareiros, fusíveis, faróis c '.*no acessó,
rios de veículos para sinalização e para
iluminação em geral, filmas revelados.
fôrmas elatricas, fervedores, frigorificas.
fotônetras, tios elétricos tetros de iria
terferencia, fonógrafos, garrafas técnicas,
geladeiras, globos para lâmnáoas. globos
para lanternas, globos terrestres para
ensino, .gravadores, holofotes incubadores, indicadores de vácuo, iastrumentos
de 'alarme, interruptores, ;Aradas ins
canc"aacentes, lárnpadas coetuns, lentes,
liquidificadores, maçaricos ocra soldar,
caldear e cortar, máquinas de fazer
café, mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores, tostadeiras, tripés para fotografias,- válvu!as para rá,
dios,• válvulas de descarga válvulas de
redação, vacuaanetros, velas elétricas,
válvulas de vácuo e ventiladora*
Classe 25
Para distinguir: Arvores de natal hl..
belots, bolas paar enfeites de árvore.
de natal, carta geográficas, cartões posa
tala cartazes, displays, desenhos aras..
ticos, desanhos, decelcontania para ten
ciclos, estátuas, estatuetas, Mn
gravuras, frutas de vidro, figuras
oramos, fautóes, fotografias, s
kneau, Nuas para mafaltas, /taloa dl
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aniversários, batizados, casamentos e
outras quaisquer comemorações, gravuras, imagens, letreiros, manequins, magnetes, obras artísticas, obras de pintura, painéis e cartazes para decorações
e para exposição, projetos, mostruários
de mercadorias diversas e para propaganda, suportes artisticos para vitrines,
estatuetas para adornos e para fins
rtisticos, taboletas
Classe 32
Almanaques, aniincios, boletins, boletins
Impressos, crônicas, jornais, revistas.
peças cinematográficas, peças teatrais
programas radiofônicos e programas
de televisão
Classe 50
Impresso:; em geral
Termos as. 581.752 a 581 754, de
4,3-63
Aparelhos Elétris!s Tonelux S. A
Guano ha Ta

(7 41/211'
,Indústria Brasileira
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 24
Artefatos de algodão, cânhamo, caroá.
juta, lã, linho, paco-aco, rami, alatnares, cordões, cadarços cobertas para
raquetes, entretelas, flâmulas, fitas franjas, galões. ombreiras, passamanarias,
pompons, pingentes, redes e telas siara
bordar
Classe 50
Impressos em geral
Termo n. 581.755, de 7-3-63
Comércio e Navegação Sodesnar Ltda
Pernambuco

Madeiras Nave
Classe 4
Madeiras
Termo n. 581.756, de 7-3-63
Imobiliária Francalves fida
Pernambuco

Hotcl 4 de Ouro
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecamento
Térmo n. 581.757, de 7-3-63
Coperge — Comercial Pernambucana de
Representações Gerais Ltda.
Pernambuco

COPERGE -Comercial Pernambucana

sianas e para venezianas combinadas cheiros em pastilhas, em tabletes, em
com cortinas e ferramentas para o pre- lentilhas, em trociscps e em pílulas,
paro, montagem e instalação de tais cremes para barbear, cremes dental,
peças metálicas
depilais:ir:os, desodorantes. dissolventes,
es.senclas, extratos, estojos de lu-lumes,
Termo n. 581.767, de 7-3-63
crsait para limpeza da pele, e para base
La Mundial S. A.
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
Panamá
escovas paia dentes, cabelo, roupas,
cibos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cílios -e bigodes. tiveh- s para
.,..
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada lápis
para maquilagem. lança-pia tua es,
ções, liquidos dentitrimos, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e srn pó,
ilouidos para ondulação, peru .anente,
cr
-J
lixas para unhas, Mat.& óleos para o
f. McCONECHY & Cf
Classe 1
f.8N5CIA
cabelo, pasta e pós para dentes, perlaio
Derivados de celulose, materiais plásti-3
mes, petróleo ara uso de tc usados,
LL/
cc
cos, resinas artificiais e composições das
pastas e pó para as unhas. ,sn-pons
mesmas. pós e compostos moldáveis,
para pó de arroe papéis perfumados.
• • A • -n.
lacas e tintas
carminados, e com po de arroz pentes,
pomadas perfumadas para o embelezaTermo n. 581.761. de 7-3-63
mento da cutis. pon-pons, pó de
The Wellcome Foundation Limited
Classe 41
arroz
Inglaterra
U.sq,ue
Termo n. 581,760, de 7-3-63
(Prorrogação)
Algemene Kunstzijde Unic N. V.
Holanda

1

Qeerrs Crown

NEUTROPYRINA
Classe 3
Preparados farmacêuticos para uso
como analgésico

Termos as. 581.768 e 531 769, de
7-3-63
Aktiebolaget Addo
Suécia

Termo n. 581.762. de 7-3-63
Alva S. A. — Indústrias Químicas
São Paulo

Alba S/A. Especializada
Em Produzir Bem
Classes: 1, 4 e 28
Expressão de propaganda
Termos as. 581.763 e 581.764, de
7-3-63
"-anosa Invest:mei:uns S A.
Gummhare

Cartei. a Coletivá

de Investimentos
Classe 3
Serviços de investimento, financiamento,
crécl.to e administração de bens
Classes: 32, 33 e 50
Expressa() de propaganda
Termo n. 581.765, de 7-3-63
(Prorrogação)
E. I. Ou Pont de Nemours And
Company
Estados Unidos da América

FAniLITE

Classe 1'
clomplesio de rnatacrilato-sloreto
mo básico

Cro-

nn•••••,
Termo n.9 581.7774, de 7-3.1963
Classe 10
.(Prorrogação)
Móveis incluídos na classe 10 e não
Polaroid Corpora.Con
incluidos em outras classes
Estados Unidos da Amerisa
Classe 40
Móveis incluidos na classe 40 e não
incluidos em outras &asses
Termo n. 581.770, de 7-3-63
(Prorrogação)
Classe 1
Algemene Kunstzijde Unie N. V.
Plásticos orgânicos para peralização dt
Holanda
luz em forma de fõlha para fa sricação
ulterior e par filmes fotográficos
(não revelados)

AZUL011

Classe 1
Materiais plásticos termoplásticos e
termo-endureciveis
Termo n. 581.771, de 7-3-63
Colgate-PalmOlive Company
Estados Unidos da América

ANTICONGESTOL
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia

Terna on. 581.772, de 7-3-63
Classe 28
Colgate-Paimolive Company
Tecidos impregnados e revestidos com
Estados Unidos da América
plásticos e película plástica com ou sem
Nome comercial
reforço, em folhas ou ridos
Ternm
5.o81
Termos as. 581.758 e 581.759, sie
nBbihS"
7-3-63
Tênno n. 581.766, de 7-3-63
vsmosa Investimentos S. A.
(Prorrogação)
Classe 48
Guanabara
Levolor Lorentzen, Inc.
Estados Unidos da América
Para distinguir artigos de toucador it
perfumarias em geral: Almíscar água
çCARTERA DE INV
' ESTimen reS
de beleza água facial, água de lavanda.
água de colônia, arminhos. água de
quina, água de rosas, água de alfazeClasse 33
mas, amônia perfumada, liquida em pó
issrviços de Investimento, r.1 ~nen:Mien to,
em pedras, para banho, brilhantinas,
crédito e administração de bens
Classe 11
bandolinas batons cosméticos Para o
Classes: 32, 33 e 50
Peças metálicas de todos is formatos cabelo, pestanas dlios . e bigodes.
Expressão de propaganda
e tamanhos, para veneziaaas ou per - crayons creches para a pile, irminq
de Representações Gerais Ltda.

DESCONGESTIM

LEVO LO

Termo n. 581.773, de 7-3-63
(Prorrogação)
E. I. Du Pont de Nemours And
Com pany
Estados Unidos da América

Têrmo n.° 581.775, de 7-3-1963
A. H. Riise Distillers Corporation
Estados Unidos da An1érLs1

njeA

rifOUS]vi1.4
s

Class e42
uetéis alcoólicos de café r.paradoa
Termo n. 9 581.776. de 7-2-1963
The Dow Chennical Company
Estados Unidos da Arries Ma

NELLITE
Classe 2
Substlincias e preparações suitnicas
usadas na agricultura, à saber: adubos,
adubos artificiais para o solo. álcalis
pata fins agricolas, bactericids s, ceras
para enxertos, clanamide cls cálcio
como adubo para o solo, defunadores.
desinfetantes usados na agric altura e
na horticultura, escórias básicas peta
adubos, essências para exterminar ani.
mais e plantas daninhas, ext .atos de
quassia para fins horticolas, fertilizantes para o solo. formicida, guano, iatetitugos. massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, prepara ç .Ses pnrs
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preservar o solo, preparações para des.
truir insetos, hervas e plantas dsiniilhas, sais para, fins agrícolas, sais para
fins borticolas, substâncias quimicas
para destruir insetos, hervas e plantas
daainhas, venenos contra e vermina,
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Termo n.° 581.777, de 7-3-19b3
Tho Waliaame Foundation T Imited
nnglaterra

ANGESOL
.

Classe 3
Preparados farmacèticos para uso
como analgésico
Termo n.° 581.778, de 7-3-1963
Merck 6 Co., Inc.
- Estados Unidos da América

CUPRIMINE
Classe 3
Penicilamina para uso medicinal
Termo n.° 581.779, de 7-3-1963
Merck 6 Co., Inc.
Estados Unidos da América

COSMEGEN
Classe 3
Meractiomicina para uso medicinal
Termo n.° 581.780, de 7-3-1963
Lucia Botiquè Ltda.
Guanabara

Lucia Botique Ltda.
Classes: 12 e 23
Tecidos, venda de roupas para homens
senhoras e crianças, etc.
Termo a.° 581 .781. de 7-3-1963
Gilson Amado
Guanabara

em (Paheded

g

Classe 32
Almanaques, agendas, anuários, álbuns
Impressos, boletins, catálogos, edições
Impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas, revistas,
órgãos de publicidades, programas radiofônicos e rádio-televisionados. peças
teatrais e cinematográficas,
programas circenses
Termo n.° 581.782, de 8-3-1963
Enio Novelli
ssao Paulo

CONAPE
'Ind. Brasileira
Classe 21
Alavanca de freio, amortecedores, anteparos, baras de eixo, barras de creio,
braçadeiras de mola, braçadeiras de
eixo, capotas, carrocerias, freios,
molas_ e paralarnas
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Termo n.° 581.783, de 8-3-1963
Pereira Representações Ltda.
São Paulo

PEREIRA
Ind. Brasileira'
•
, Classe 48
Para distinguir artigos de toucador •
perfumarias em gerai: Almiseaz água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colônia, arminhos, +içam de
quina, água de rosas. água de alfazeeras, amónia perfumada, liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas. batons, cosméticas para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes.
ciayons.-] cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas. em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
ustulas. extratos estojos de perfumes
creme para limpeza da pele. e para base
pestana,' cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-pertumes, loções, liquidos dentifricios, em pasta, em
tabas), em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquõ, óleos para ce
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 cutia pon-pons. pó de

chapas para coberturas, caixas d'água,
Terra° a.° 581.790, de 8-3-1963
caixas de descarga para lixos, edificaFeres Ali Feres
ções premoldadas, estuque, emulsão à
$§o Paulo
base asfaltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estru—
turas metálicas para construções, lame„-NOVA.
las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
GRANA.12.4
de junção, lages, lageotas, material isoIndústria Brasileira
lantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, maClasse 41
deiras para construções, mosaicos, proCafé torrado e moldo
dutos de base asfaltico, produtos para
Termo 11. 9 581.791, de 8-3-1963
tornar imperrneabilizantes as argamasCarlos Michel d eOliveira
sas d ecimento e cal, hidraulica, pedreSão Paulo
gulho, produtos betuminosos, imermea-,
bilizantes, líquidos ou sob outras formas',
SOCIEDADE
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para paINCORPORADORA
vimentação. peças ornamentas de cimenE EXPORTADORA
tO ou gesso para tectos e paredes, papel
NOVOPLAN
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parqueies,
portas, portões, pisos, soleiras para por- Classes: 33, 16, 17, 15, 18, 14, 11, 5,
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta20, 21, 25, 26, 27, 28, 31 e 39
cos, tubos de ventilação, tanques de ciTitulo
mento, vigas, vigamentos, vitrôs
Termo n.° 581.792, de 8-3-1963
Termo n.° 581.788, de 8-3-1963
Mandril S.A. Indústria e Comércio
Aitef atos de Alumínio do Lar Ltda.
São Paulo
São Paulo

MANDRIL

INDUSTRIA BRASILEIRA
ART EFAT OS DE
.

ALUlaNIO DO
LAR LTDA.

arroz

Nome Comercial

Termo n." 581.784, da. 8-3-1963
Nero Domingos Perino
São Paulo

Termo n.° 581.789, de 8-3-1963
Bar e Restaurant eAmérica Ltda.

PERINO
0. Ind. Bra.siiieirnClasse 42
Vinhos

São Paulc

ALTRICA

Indo Brz_k s“eira I

Classe 41
Para distinguir: Anundoas, araruta, alpiste, avelã, amido, amaixas, azeites.
açucar, azeitonas, aveia, atum, ,amendoim, alhso, balas, bombons, biscontos,
PENNINI
bolachas batatas. bananada, bolos, bas
Lnd. Tira si lei ra
calhau, banha canela, chouriço, chocolates, caramelos, coalhada, camarão, carnes,. carne de baleia, confeitos, cacau.
Classe 8
cereais, cebolas creme de leite, creme de
Luminosos
milho, condimentos, crustáceos, chã, cravo, café, cangica, cOco, castanhas, coTermo n.° 581.786, de 8-3-1963
minho, cangiquinha, conservas alimenCidgraf Editora e Gráfica Ltda.
ticias,
doces, drops, figada, frutas, SalSão Paulo
tas secas, frutas em caldas, frutas cristalizadas e frutas compotas, féculas, figo,
fermento, farinhas, fava, farelo, fubá,
,
srleira
ind CIGRA
gomas para mascar, geleias, goiabada,
gorduras, grão de bico, glaces, glicose,
Classe 32
baunilhas, extrato para doces, extrato
Almanaques, anünclos, boletins, boletins de tomate, ervilhas, enxova, extrato de
impressos, crônicas, jornais, revistas. carne, flocos, essencias para balas, dopeças cinematográficas, peças teatrais, ces e alimentos, gelatinas, granulos, herprogramas radiofônicos e programas va doce, linguas, linguiças, leite, lomde televisão
bo, leite condensado, leite em pó, legumes, lentilhas, lagosta, mel, marmeladas,
Termo n.° 581.787, de 8-3-1963
mortandelas, manteiga, mostarda, marisUlpiano Teixeira
Cia. Ltda.
co, moluscos, molhos, margarina, masSão Paulo
sas de tomate, melado, nós-moscada,
óleos comestíveis, ostras, paios, pesseInd. Bra sileira
gada, peixes, pescada, pickles, patês,
patilhas, pós para pudins, pralinés, pães.
Classe 16
pimenta, presuntos, polvilho, queijos,
Para distina_ar: Materiais ara constru quisera de milho, rações balanceadas,
ções e decorações: Argamassas, argila, r equeijão, roscas, sagii, salames, semoareia, azulejos, batentes, balaustres, blo- lina de trigo, sopas enlatadas, sucos de
cos de cimento, blocos para pavimenta- frutas, salsichas, sal, toucinho, tremoção caibas, cimento, cal, cre, chapas ços,, tirgo, torta, torrões, torradas, tai solantes, csibros, caixilhos, colunas : asaras, tapiocas. vinagre e xarque
Têm on.° 581.785, de 8-3-1963
Pehnini — Equipamentos para
Iluminação Ltda.
São Paulo
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Gil/fite • 50
O timbr ede todos os impressos comerciais da firma, tais como: papeis de
carta, memorando, 'envelope, etiquetas,
cartões' de visitas e comerciais, faturas,
avisos, recibos, titulos, cheques, letras
d ecãmbio, duplicatas, promissórias,
ações, bilhetes e passagens
Termo ri.'" 581.793, de 8-3-1963
Transportadora Imperial Ltda.
Santa Catarina

TRANSPORTADORA
IMPERIAL
Classe 33
Título
Termo n.° 581.794, de 8-3-1963
Indústria de Toldos Brasil Ltda.
São Paulo

BRAS1L
Ind.. Bra si 1 eir..
Classe 31
Material de vedação em geral, tendas,
lonas, cordoalhas especialmente toldos
Termo n.° 581.795, de 8-3.1963
Bar e T .anches Marisco do Ipiranga
Limitada
São Paulo

2URISCO DO
'PIRANGA

Ind... Brasilei.,..
Classe 41
Pratos rápidos variados, doces, bolachas, pães, mortadela, queijo, presunto
-15aies, salsichas e salames
Termo n.° 581.796, de 8-3-1963
Panificadora, Confeitaria, Pizzaria
Central da Casa Verde Ltda.
São Paulo
CENTRAL

11A. CASA VERDE

Ind. Bra si leirt.
Classe 41
SuãC7Fçbtscsnal
F MMMMM,
Substâncias ali= ticias pàiificadas. •
notadamentea pães. biscoitos, bolachas,,
bolos, 'roscas, massas alimentícias, fa
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rinhas, raspas, féculas, grânulos, flocos,
amido, fubá araruta doce, confeitos, .
kibes pizzas e sanduiches
is
4

Termo n.° 581.797, de 8-3-1963
Soco D'Ouro S.A. Indústria de
Concentrados de Frutas
São 'Paulo
" SUCO D I 0i713,0
,‘ Ind. -Brasileira
Classe 41
'Azeite, chá, doaea de leite, simples e
'composto, doces de •frutas em conseivas, em massas, em caldas, em cornpotas e em geléias, frutas frescas, secas,
passadas e cristalizadas, leite, molhos,
mel óleos comestíveis, udins, sucos de
frutas ara fins alimentares e vinagre
Termo ti.' 581.798, de 8-3-1963
Bar e Restaurante "Bum Buiu" Ltda.
São Paulo

BUM BULI DUM
Ind., Brasileire

Termo' ta* 581.801, de 8-3-1963
Mogicouros Ltda.
São Paulo

minhões, alavancas, alavancas de câmbio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veículos carroceVENUS
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
Ind. Brasileira
engates para 'veiculos, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices, moClasse 35
Couros e peles preparados, destinados las, motociclos, mancais -de velculraa
a fabricação de bolsas, calçados, pedais, paralarnas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, paracarteiras e cintos
choques, pistões, rodas, reboques. tambores de freios, varetas de veeulos
Tèrmo n.° 581.802, de 8-3-1963
bicicletas, motocicittas, retentores, aros
Mogicouros Ltda.
para bicicletas, araços para veículos.
São Paulo
crapas circulares para yen ulos, cabos
de veículos, desligadeiras, fronteiras,
LUA
paia veaculos, motociclo, manivelas.
Bra leira
para-lamas, vareta& de controle do
afogador e acelerador
Classe 35
Couros e peles preparados, destinados
'Irmo ri.' 581.808, de 8-3-1963
Indústria Química MelaSil Ltda,
a -çabricação de bolsas, cal-aados,
carteiras e cintos
São EalliC,

Ind.

Termo na' 58.1 803, de 8-3-1953
tutaaicouros Ltda.
EIRulo

Classe 41
SO1,
Alcachofras, aletria, alho aspargos,
and, Brasileira
açucar, alimentos para animais amido,
amendoim, ameixas. am%doas, araruta,
Classe 35
arroz, atum, aveia. avelas. azeite, 'azei- Couros e peles preparados, destinados
tonas; banha, bacalhau, batatas, balas.
a ' 4abricaçâo de bolsas, calçados,
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
carteiras e cintos
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e era pó. Cacau carnes. chá,
Termo n.° 581.804, de 8-3-1963
ca, ranelos, chocolama, c:nfeitos, cravo,
Administração de Bçns e
Rubi
cc reais, comina .) creme de leite, cremes
Condommips S.C. Ltda,
alimentícios, croqutes, compotas, can.
São Paulo
gira coalhacias, castanha, cebola condimentos para alimentas. oloranies,
RUBr
chouriços, dendê, doces, doces de trubra
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, encovas. extrato de toanate, farinhas alimentícias. lavas, féClasse 50
culas, flocos, farelo, fermentos. feijão. O timbre da sociedade a ser aplicado
figos, frios, trutas secas, naturais e cris..
em papéis de ,correapondencia e
talizadas; glicose, goma de mascar, gorcontabilidade
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Termo n.° 581.85, de 8-3-1963
goiabada, geléias, herva doce, herva
Takeshi Miyasaka
mate, hortaliças, lagostas, 1inguas, leite,
IJ Paalc
condensado, leite em pó, aajarnes era
conserva, lentilhas. linguiça. 'ouro; mas•
.
sas alimentícias. mariscos, .manteiga,
I
MOBI
LI
margarina, marmelada, macarrão, mas,BRASCBIC
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
lasse 33
mostrda, mortadela; nós moscada, noTitulo de Estabelecimento
ias; óleos comestíveis, ostras, ova;
paes, paios, pralinés, pimenta, pós para
Termo h.° 581.806. de 8-3-1963
pudinm, pickles, peixes, presuntos, pa- "Plast-Rol"
Indústri ae Comércio de
tês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
•Pincéis Ltda.
queijos, rações balanceadas , para ania-ta Paulo
mais, requeijões, sal, sagn, sardinhas,
sanduiches, salsichas, saiotes sopas era.

¡Ind.

latadas, sorvetes. sucos de tomate e de

frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha-

rim, tamas avinagre
Termo ri.° 581.799. de 8-3-1963
.
Walter Bicheira
São Paulo

)WALEN
Ind. Braaileiria''
Classe 36
Calçados em geral e meias
Termo n.° 581.800, de 8-3-1963
Mogicouros Ltda.
, São Paulo
CRUZEIRO

PLAST—R01.
Ind. Brasileira

IND. BRASILEIRp,
Classe 1
Artigos da classe
Têrrn on.° 581.809, de 8-3-1963
Indústria de Artefatos de Madeira
Camak Ltda.
Sat) Paulo

CAMAK
AV. BRASILEIRA
Classe 4
Para distinguir: Algas marinhas, algodão em rama, âmbar, asfalto, argila refratária, areia para fundição e =nazitica, asbestos, azeviche, bauxita, barbas
e barbatanas de baleia, borracha bruta,
breu; cola, cânhamo, cana da índia, cabelos ou crin animal, corantes animais,
vegetais ou minerais em bruto, cascas
para curtir, cera virgem, cardas, cinzas,
cortiça, caolim, capim, cera animal ou
vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre,
estopa, fibras, gomas e colas em bruto,
gorduras, grafites e guaraná em bruto.
gomalaca, guta-percha; hervas em bruto, juta, lã em bruto, madreperola, larfim, manganez, minérios, madeiras brutas, acabadas, semi-acabadas, aplainadas.. e compensadas; macr, óleos em
bruto; paina, parafina, pasta de papel,
de madeira, de algodão ou 16. pedras,
pêlos de animais, penas, penugens, piassava, p1xe, pólpa; raizes, ratai, resinas;
sebo, serragem; talco, terra cota. turfa
Termo rt.' _581.810, de 8-3-1963

Classe 26
Rolos e pincéis para pintura de
paredes
Têrmo n. 9 581.807, de 8-3-1963
Roclelia — Comércio de Rolamentos
Limitada
Saa Paulo

ROCLELIA
tND. BRASILEIRA

Classe 21
Freio (parte integrante do veiculo),
mecanismo para acoplamento de vemClasse 35
cuba ferroviários. orelhas de parada
Couros e elas rearados, destinados a para aparelhagem de tração, amortecedores de choques, paracroques, carro
fabateaçao de calçados, carteiras,
eintsce e bolem
Ônibus, automóvel, anteparos, auto-ca-

Brasileira ]

MEL ASIL

Bar Lanches Tolentino Ltda.
S 5, Paulo

TOLENTINO
IND. BRASILEIRA

Junho de 1953
mentos para alimentos, ca aaraates,
chouriços, dendê, doces, doces de bua
tas, espinafre, essências alimentares, ema .
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toa
mate; farinhas alimentícias, favas, fé..
cuias, flocos, farelo, fermentos, teijno.
figos, frios, trutas secas, naturais 2 masa
talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras grânulos, grão de bico, gelatina. goiabada, geléias, herva duces :Lava
conserva, lentilhas, linguiça, :ouro; masa
sas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, masa
sa de tomate, mel e melado, mate, caas...
sas para mingaus, molhos, raoluscos,,
mostrda, mortadela; nós moscsda, nozes; óleos comestiveis, ostraa, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudinm, pickles, peixes, presur tos, paa
tês, e petit-cas pastilhas, pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para animais,' requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, saltites, sopas ens.
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
trutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha..
condensado,' leite em pó, iegirness eta .
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
rim, tremoços, tortas, tortas para
mento de animais e aves, torrões, touca.
chibo; vinagre
Termo n.° 581.811, de 8-5-1963
Lojas Da-Kar Ltda,
tu c

LOJAS DA—KAR
•
LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 581.812, de 8-2-1963
Maria da Trindade joronimo Hartins Gomes
....

ANOUSKA—TRIÇOT
,Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blha.
sões, boinas, botas, babadouros, casa.,
cos, coletes, capas, chales, cachecol;
calçados, chapéus, tintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, carrisas, ca.

na:setas. camisolas. cuelas, ceroulas, caLa
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, hs.
quetas. luvas, ligas, lenços leques,
mantós. meias, maillots, mantas. mana
drião, malhas, paletós, palas, penhoars
peugas, puloveres, ponches, Merinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensóilos, sono
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Térmo n.° 581.813, de ta3-63
Aliança Estadual Paulista Seguros

Representações Ltda.
São Paulo

PAULISTA
Ind.. Bre sileire:
Classe . 50
Impressos

Classe 41
Tenno n, 581.814, de 8-5-63
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Antonio Vieira dos Santos
açucar, alimentos para ananala, amido.
São Paulo
amendoim, ameixas. amêndoas, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, talas,
N I
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
Ind. Brasileiral
café era pó e em grão. camarão. canela
em pau e em pó. cacau carnes, chá,
caramelos, chocolatcs, confeitos, cravo,
Classe 36
ri riais, cominho, crema de leite, cremes
alimentíc,os, croqutes composas, can. Para distinguir e asinalar: Calçados para
g.ca, coalhadas, castanha, cebola condi,.
homens, senhoras e crianças
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'Rano n.° 581.828,- de 8-3-63
doce fundido, aço laminado, aço níquel,
Indústria e Comércio de Aços
aço polido, aço em chapas e em %lhas, 'cate!
Trefflados Especiais Ltda.
ligas de aço, ligas da alumínio, amaiSão Paulo
gamas de metais, metal antifricção, art..
URI NE LU.
•
timônio, metal brs'ait, bronze em ver¡Ind. Brasileira.
ferro. chapas os zinco, chapas estaClasse 40
nhadas, chapas pretas, 'metais para chu, ItiDusr 1.3
Cadeiras em gerai
maceiras, chumbos em bruto, em barras,
C OMERC I
em bastões e em lençol, ligas de chumTértno a.' 581.816, ele 8-3-63
AÇOS TREFELAWS
bo. cobre em barra, em chapas e em
Editóra Ventas Ltda,
ESPECIAIS LT111
Olhas,
ferro,
espelho,
ferro
estanho,
São Paulo
em fedha ou não, estanho em frilha em
Nome comercial
r
VER.I TAS
verguilhase em papel laminado, ligas
Têm() n.° 581.829, de 8-3-63
(Ind. Zrasileara
de estanho, ferro a carbono, ferro em
Takashi Gosbi
barras,
chapas
em
vergalhões
e
em
/OClasse 32
' São Paulo
lhas,
ferro
fundido
em
bruto
e
em
cha;ornais, revistas, folhetos e impressos
pas galvanizadas ou não, ferro guia.
em geral
ferro laminado. ;iças de ferro, ferro
ItEPRESERPACOss
Termo n.° 581.817, de 8-3-63
manganes, ferro maleável, feilhas de
LARILU
addstria e CoInsércio de Tolas e Meta- fiandres, lisas ou não, metal para fun.
lúrgicas Ultra Ltda.
dição de tipos, latão, latão em bilhas,
Titulo
São Paulo
em chapas, em vergalhões. ligas de
Têrmo n.° 581.830, de 8-3-63
metais metais em barras, em achapas,
1NDusTRIA E
Everaldo Luiz Patricia
em fedhaa e em masas, metais forjados,
COLIRCI O Er
São Paulo.
metais estampados, níquel, solda co'JOIAS E
mum, molibdeno, tungstênio, zinco, zinSCRITORIO D'
VETALIIRGI CÃS
co corrugado liso, em chapas em
,ULTRA
%lhas e ligas de zinco
,VVE RALDO
'Termo n.° 581.822, de 8-3-63
Clasms: 8, 11 e 13
Classe 33
Imobiliária Campestre Ltda.
Título
Título
São Paulo
Timo n.° 581.818, de 8-3-63
Termo a.° 581.831, de 8-3-83
adústria e CoImércio de joias e MetaTakashi Okada
hírgicas Ultra Ltda.
São Paulo
-São Paulo
Tíruso n.° 581.815, de 8-3-63
Giulio Michelotti
São Paulo

MIL

Junho de 1963 1943
bina para imp.issão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável
para copiar, pape? para desenhos. papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbadhos. papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel
Tértno a.° 581.834, de 8-3-63
Ltda.
Indústria Textil
São Paulo
I ILDUSTRIA
-,sieLEA LTUrt.

••=1r

.

CAMPESTRE

DII/RA

nd.

1ND BRASILEIRA

Draellezra

Classe 13
Para diatinguir: joalheria e artigos da
metais preciosos, semi-preciosos e suas
Imitações. ~dos como adornos, pedras
preciosas trabalhadas e suas imiatções.
Brincos, puideiras, broches, anéis, abotoeduras. alfinetes de gravatas, fivelas,
braceletes, medalhas, berloques, corremUrino n.° 581.819, de 8-3-63
Carioca Turismo Lttla.
th'ã0 Paulo

Classe 3)
Titulo

Tárino n.° 581.823, de 8-3-63
Restaurante Brasil Ibérico Ltda,
São Paulo

Têrrno n.° 581.832, de 8-3-63
Indústria de Blocos de Concreto
Marota Ltda.

BRASIL:IBÉRICO

Classe 41
INDúSTRIA BRAS ILIIRA. Produtos alimentícios crus, ou cosidos,
Incluindo grãos cereais, vegetais, frutas,
Clame 50
farinhas, condimentos,, massas alimentiImpressos
cias, carne, peixe de tóda classe, pizzas
e café
Tétano u.° 581.820. de 8-3-63
Flthr-ea de Sorvetes "Q-Amor" Ltda.
- Tétano n.° 581.824. de 8-3-63 .
São Paulo
Nus r° aerman
lieMmiere~alagoz4u~~~.....~
São Paulo

DON VALENTIN

IND BRASILEIRA

IND. BRASILEIRA

Classe 41
Sorvctes
Termo n.° 581.821, de 8-3-63
Varam Indústria de Artefatoa de Ferro
Ltda.
São Paulo
MN.

VERAM
IND. BRASILEIRA
aniasamemmamemalstaaaransatameal

olaia

Classe 50
Impressos em geral

CARIOCA

0-AMOR

• 1LE PRESENTAG tsr,s

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, albuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, for,.
mis, livro impressos, publicações knpressas, revistas, órgãos de publici.lades,
programas radiofónicos e cinamatogrks
Termo n. • 581.827, de 8-3-63
Içam! — Indústria e Comércio de Aços
Tref
ilados Especiais Ltda.
São Paulo
f•
I COEI, 4-*--

Ind. Braai1eira

Classe 21
uasse
Alavanca de freio, amortecedores, barPI ço e cari)ono e a venadio, aço besseras de eixo, barras de freio, braçadeitater, acu bruto e corrugado. aço doce ras de mola, braçadeiras de eixo, capoem chapas e vergalhões. aço elétrico.
tas. carrocerias, _freios, rrolask e
aça de vcrgalhóes, oitavados • aço extra
paralamas

Nome comercial
Termo m° 581.835, de 8-3-63
Resistências Elétricas Wilma Ltda.
São Paulo
MU/1i
r i. ti ct, Drauleita;
Classe a
Resistências elétricas
Térmo n.° 581.836; de 8-3-63
Entalo Delmondi
São Paulo
RESENIJaÇOsa,
Ntt;EO
ti \SÃ JOSL
Classe 33
Titulo
Termo n.° 581.837, de 8-3-63
Milton Delmondl
São Paulo
1 ' REPRESEPPAC riE

Sào Paulo

\ BANDEIRANTES
Classe 33
Titulo

MAROTA

iIrid. traelletra

Termo n.' 581.838, de 8-3-63 1.
ojsé Baldove

Classe 16
Blocos de concreto

São Paulo

Termo 11.° 581.833, de 8-3-63
.(EpREsE
ALDORrAcesS
Indústria de Artefatos de
mapa
Bvl
Papel Ltda.
São Paulo
Classe 33
Classe 38
Titulo
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. áluns (em branco), álbtms
Termo
n.° 581 .840, de .8-3-63
para retratos e autógrafos- balões (exEveraldo Lema
ceto para brinquedos), blocos para
São Paulo
correopondência, blocos para cálculos,
REPRESENTACOES
blocos para anotações, bobinas, brochuLES 54
ras não impressas; cadernos de escrever, capas para _docunIentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
Classe 33
papel ou papelão, cápsulas de Papel,
Titulo
caixas de papelão. cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas pa r a paWrnio a.° 581.841, de 8-3-63
pelaria, cartões de visitas, cartões coLuiz Cezar Mattos
merciais, cartões índices, confetl. carSão Paulo
tolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
C •M•ATJTOLIOVEI
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegrá‘lcas, caClasse 21
dernos de lembranças, carretéis de paTitulo
ridos de papel, encadernação de papel
Termo n. • 581 442, de 8-3-63
ou papelão, ettiquetas; fólhas hadit-e,
'reata Lida.
Samerc
fólhas de celulose; guardanapos; livros
São Nulcs
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
sura .n
de papel transparente; pratos, papelirn d . B r a 8.1.j.e.,14-43,1
nos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em brairo
para impressão, papéis fantasia, mano&
Classe 5,
para forrar paredes. papel almaço com Tecidos em geral, tecidos para confecou sem pauta, papel crepon, papel de ções em geral, para tapeçarias e para
seda, papel impermeável, papel em bar- artigos de case e mesa: algodão. alpa••n••n

3
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érça-feire

ca, cânhamo, cetim, caroa. casimiras,
jerstyl linho, nylon, paco-paco, percalina, rami, rabo, seda natural, tecidos
plásticos tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro e veludos
Termo n.° 581.843, de 8-3-63
Antonio Deánondi
.
São Paulo

REPR,LSENTAÇ
DE WORD'
Classe 33
Título
nn•n••11,

Termo n.° 581.844, de 8-3-1963
Sofipa Sociedade Administradora
, Paulista — S.P.
Sã.) Paulo

SOF' PA.
t Incl. Brasileira
,

Classe 50
Impressos

Termo ' is.° 581.845, de 8-3-1963
Ana Fortes Ralo
REPRESENT4N'S •

SANT'ANA
Classe 3!
Titulo

Têrmo n.° 581.846, de 8-3-1963
Indústria e Comércio Reunidas
"Adamantina" Ltda.
Sia Paulo

ADAMANTINA\

Industria Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais peuen aons:
truções e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações premoldadas, estuque, emulsão de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas p a ra construções, lamelas de metal, ladrilhos, lam,
bris. luvas de junção, lages, lageotas,
material isolante contra Ho e caiar.
manilhas, massas para revestimentos de
paredes, madeiras para construções mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para totrnar anaermeabilizantes
a sargamassas de cimento e cal hidráu
lica, pedregulho. proJi,,tas betutninosos
impermeabilizantes licl uidos ou coa outras formas para revestimentas e outros
usos nas construções, persianas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tetos e paredes, papel para forrar casas massas
anti-ruidos para uso nas ionstruções,
parquetes, portas, portõea pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
vitnia, venezianas
Termo n.° 581.8V, de 8-3-1963
Indústria e Comércio de Roupas
"Amartex" Ltda.
Sa Paulo

AMARTEX

Lndustris Brasileira

cos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combitia0es,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisatas, camisolas, cuelas, ceroulas, calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós. echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros. jaquetas, • luvas, ligas, lenços, leques,
tnantós, meias, maillots, mantas, mana
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens, tailleurs, toucas e vestidos

arroz, atum, áveia. avelãs, azeite, azeibiscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e cai grão, camaráo a canela
em pau e em pó, cacau carnes, chá,
caramelos, chocalates. conleaos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
naini i:ticioa, crocatr.s compota, canq:ca, coalhadas, castanha. cebola condiis entos para alirn.Vrt:u5. calorantes,
chouriços, dendê, doces, ao..es de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de t
mate, farinhas alimentícias favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas sécas, naturais e crisTermo n.° 581.848, de 8-3-1963
talizadas: glicose, goma de mascar, gorGuassú
Materiais para Construções duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Limitada
goiabada, geléias, herva doce, herva
Paulo
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, lagunas em
qUASSU
aMserva, lentilhas, linguiça louro; mas
'.s alimentícias, mariscos, manteiga.
nargarina. marmelada, macarrão, masMATERIAIS PARA ie de tomate, rtiel e melado, mate, masas pata mingaus, molhos,, moluscos,
CONSTRUÇõW
mostrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos . comestíveis, ostras, ovas;
pães, paios. pralinés, pimenta, pós para
LTDA.
pudinm, pickles, peixes, presuntos, paNome Comercia!
tês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para aniTermo n.° 581.849, de 8-3-1963
Guassú — Materiais para Construções mais, requeijões, sal, saga. sardinhas,
sanduichesa salsichas, saltnefr sopas enLimitada
latadas, sorvetes, sucos de t omate e de
São Pavio
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,.
rim tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucicinho; vinagre
:Industria Bruuile jra
Classe 16 Tèrm on.° 581.852, de 8-3-1963
Artefatos de Plásticos e Celuloide
Para distinguir: — Os seguintes mateHenfa Ltda.
riais para construções e decorações.
lano°
Produtos de base asfaltico material
isolante contra trio e calor tijolos.'
•
produtos para tornar imperineabilizantes
PROREOGAÇÂO
as araamassaa de cimento e cal hidráuEll 10 Á
lica, tubos para concreto, argila, areia.
Inks trin Brasil eira
pedregulho, gesso, estuque. chapas isolantes, placas para pavimentação, teClasse 9
lhas. estacas, cal. telas de metal perto
construções, postes de concreto. cuuen Instrumen..os musicais e suas partes into, peças ornamentais de cimento ou tegrantes: Acordeão, arcos, bandolas,
gesso para tetos e paredes. lamelas de baidolinas, bombo, banda banjos, caimetal, madeiras para construções, solei- xa de rufo, clarinetes, cavaquinhos,
ras para portas vigamentos e caibros, castanholas, cravelhas para instrumentos
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas. cordais, cometas, clarins, estojos ara
janelas, batentes, colunas, balaustres instrumentos musicais, estaadarte, faladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas. gote, flautas, gaitás, guitarras, gonzos,
forros, lambris, frisos, portas, portões. harpas, harmônicas, maceta, maracas.
grades, esquadrias, calhas, tubos de ocarina, órgãos, pifano, pandeiros. paventilação, luvas de junção. chapas lheta, pianos, pianolas, pratos, pistão,
para coberturas, corrimão, 'estruturas realejos, rabecão, surdinas, saxofones,
timbares, tamborins, trombones, tarra.
metálicas, grades ou telas de arame chas, tambores, triângulos, trombones,
para .l'orros ou armações para
de varas, violas, violão, violino e
construções
violoncelo

GUASSU

Tèrmo n.° 581.850, de 8-3-1963
Nova União Gráfic aLtda.
São Paulo

NOVA UNIÃO
Classe 33
Tipografia
Termo n.' 581.851, de 8-3-1963
Lanches Plenário Ltda.
São Paulo

PLENARIO
Indus tri a Brisa il e ira

Tèrmo n.' 581.853, de 8-3-1963
Hotel São Luiz S.A.
Rio Grande do Sul

(an

-unho de 1953
civil e industrial) por conta própria e
de terceiros
Termo n. 9 581.855, de •83-1963
. Bar e Café "28" Lida.
.) iô Paula
?
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos,.Dagaceira,
batidas, brandy, binar, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fer—intado; aernet; genebra engibirrai
gin, gingar; kirsch, kummel; licores;
maarsquinhos; nectar; pipeuritm, ponches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whists?
Têrmo n.° 581.856, de 8-3-1963
Imobiliaria e Incorporador Otto
Meinberg S.A.
a -io Paulo

RIEFICIO SOBRE O VAR
Ilha Porohat- Muni aipi* .
de Saloento-lat.
.Paula
Classe 33
Titulo
Termo n.° 581.857, de 8-3-1963
Lojas "Parkway" Novidades Ltda.
Sb Paulo

PRORROGAÇIG

eARKWAY
In dás tri a Brasillnra
Classe 13
Artigos preciosos, senil-precicaos e suat
imitações como adornos: Aliar ças. anéis
alfinetes de gravatas, argo'as, aro&
aboteoaduras, adereços, brilha.ltes, briz
cos de orelhas. broches, braceletes, baixelas, balagandans, bandeja:;, baldes,
correntes castiçais, chatelene, cotares.
cordões camafeu, cruzes, emblemas. medalhas, ouro lavrado, pedras rara anéis,
pedra para jóias, pérolas, pulseiras,
rubis e safiras
Termo n.° 581.858. de f.-3-1963
Red Ribbon Whisky Co.
Inglaterra

R ED RIBBON
Scotch Whisky

TEATRO S -A.0 LUIZ

Porto Alegro—

Grande do 3ulí
2.1asse 33
Titulo
Urra° n.° 581.854, de 8-3-1963
"Protec" —Projetos Técnicos e Obras
de Engenharia Ltda .
ia Paulo

Classe 41
Whisky
TBralo
581 .859, de B-3-1963
V. D. de Andrade "D. T. Lar"

• PROTEG

o Paulo—CapitaL

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Classe 36
Classe 33
açucar, alimentos para anitua:s, amido,
Para distinguir: Aventais, blusas, bitu \ amendoim, ameixas. ausêncinas. araruta, Isaploração de todos os serviços rafedies, boinas, botas. babadouros, casa 1tonas; banha, bacalhau, batatas. balas. rentes a construções civis ( enaenharia

'

D. T. LAR

Sao Paulo—C4cital
s
Ciasses: 2, 33 e 16
Titulo

DIÁRIO OFICIAL Seção IQ
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Termos as. 581.860 à 581.861, de
8-3-1963
V. D. de Andrade "D.T. Lar"
SN.) Pai:h

Termo n.° 581.864, de 8-3-1963
Companhia de Tecidos Sérgio
Gasparian
São Paulo
PRORROGAÇÃO,

Classe 2
Desinfetantes em geral
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira. água sanitária, ce-a para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fóstoros,
!imola, lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras. vidros, Metaii
t' objetos, panos para polii e para liai.
peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos sabões em geral e saponáceos
velas
velas a base de estearina,

g

NIDUSTRIA BRASILEIR,

Clase 24
Rees
Classe 19
Animais vivos inclusive aves, ovos em
geral, inclusive do bicho da seda
Termo n.° 581 .878, de 8-3-1963
Farmácia Salvador Ltda.
Guanabara

PRORROGACÃO

k.arracia mirdor

Classe 37
Roupas -brancas, para cama e mesa;
Acolchoados para camas, colchas, coNome Comercial
bertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
Termo n.° 581.879, de 8-3-1963
lençois, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de Agrimer •—• Administração, Agricola
Mercantil Ltda.
rosto, e banho, toalhas de mesa. toaPaulo
lhas para jantar, toalhas para chá e
Têrmo n." 581.862, de 8-3-1963
café, toalhas para banquetas, guarni't,ofurt" Indústria e Comércio Ltda. ções para cama e mesa toalhinhas
São Paulo
(cobre pão) \
Termo n.° 581.865, de 8-3-1963
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
Guanabara

REVISTA DO BRASIL
INDUSTRIA

8/4ASILEIRA

Classe
Almanaques, aniincios; boletins, boletins
Impressos, crônicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofónicos e • programas
de televisão

Classe 8
Alarme contra roubo, interruptores, dis- Termos as. 581.866 à' 581.877, de
juntores, cigarras, coquetes, tomadas,
8-3-1963
terminais, isolados, segredos para cha- Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
ves e para portas, chaves elétricas,
Guanabara
ransformadores, pisca-pisca, bobinas
relógios controladores elétricos, e
controladores de tempo
Termo n.° 581.863, de 8-3-1963
Og Galli
\a P3,;3
•n••74,

INDUSTRIA 84'A.SICEI X>
.

Classe 14
Para distinguir: Lentes de vidro
para óculos para projetos, para condensadores, para faróis, para sinaleiros
k qualquer formato, ampolas, tubos,
amofarlies, copos. cadinhos. garrafas
ascos. cubetas, hastes, caretas graus;
mamadeiras, formas para fornos. assaJeiras. compoteiras, saladeiras. jardineira*, porta-joias, centro de mesas. Paliteiros, jarros, cálices, chicaras, pratos,
tijelas, bandejas, pires, globos: licoreiros, vasos, serviços para refrescos.
Inças, vasilhames mante,gueiras: cdipauIas, vidraças e pendentes

O AMIGO DA ONÇA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 5
/A/letais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas indústrias
Classe 21
. Veículos e suas partes integrantes,
exceto máquina e motores
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 25
Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas,
estampas, manequins e análogos e
quaisquer obras de pintura e escultura
não incluídas em outras classes
Classe 29
Escovas comuns (não incluídas nas
classes 6, 11, 17 e 48), espanadores e
vassouras
Classe 30
Guarda-chuvas, bengala e: alas palies
integrantes
1
Classe 32
Tapetes, cortinas e panos para assoalhos e paredes. linóleos e encerados,
Inclusive para instalações hospitalares
Classe 37
Roupa de cama e mesa, inclusive cobertores, toalhas de uso pessoal, panos
de prato e análogos
Classe 38
Papel e seus artefatos, livros não impressos, etc. não incluídos nas classes
16, 4 4e 49
Classe 35
Malas, bolsas, carteiras, cintos, suspenmkiot, botões, blusões e sapato ele
couro

Junho de' 1963 1945
mungir, máquinas niveladoras de terra.
maquinas perSuradoras para a agricula..
tura, máquinas de plantar, motochara
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
tosquir, de triturar, de esfarelar ferra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquina§
amassadoras para fins agricolar de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, maquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar. para *asilar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadares mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, serneadetras segadeiras,
socadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas 'pua
máquinas agrícolas
Termo n.° 581.881, de 8-3-63
Mtalúrgica Albion S. A.
São Paulo

Indústria Brasileira
.Classe 4
Indústria Brasileira
Para distinguir: Algas marinhas, algodão em rama, âmbar, asfalto, argila refratária, areia para fundição e monaziClasse 11
tica, asbestos azeviche, bauxita, barbas
Torneiras
e barbatanas de baleia, borracha bruta,
Termo n.°, 581.882, de 8-3-63
breu; cola, cânhamo, cana da !adia, caMicromec S. A.
belos ou cria animal, corantes animais,
Guanabara
vegetais ou minerais em bruto, cascas
para curtir, cera virgem, cerdas, cinzas,
cortiça, caolim, capim, cera animal ou
vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre,
estopa, fibras, gomas e colas em bruto
gorduras, grafites e guaranã em bruto,
gornalaca, guta-percha; hervas em bruClasse 33
to, juta, lã em bruto, madreperola, farfim, manganez, minérios, madeiras bru- Microaocumentação, mecanização e pres
tação de serviços técnicos
tas, acabadas, semi-acabadas, aplainadas, e compensadas; macr, óleos em
Termo n.° 581.883, de 8-3-63
bruto: paina, parafina, pasta de papel,
Micrornec S. A.
de madeira,. de algodão ou lã, pedras,
Guanabara
pêlos de animais, penas, penugens, pias
sava, pise, pólpa; raizes, rami, resinas;
sêho, serragem; talco, terra cota, turfa
Têm:, n.° 581.880, le 8-3-63
Agrákon —• Administração, Agricultura
e Comércio Ltda.
ao Paulo

Micromec SIA.
, Nome comercial
Termo n.° 581.884, de 8-3-63
Companhia Usinas Nacionais
Guanabara

PRORROGAÇ-A-0
indústria

Brasileira

Classe 7
Máquinas e utens.lios para aviem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos. adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores . combinados
arrancadores mecânicos para agricu'tura, batedeiras para cereais. boiante
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para affoz, charruas para agriculutura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores. esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas pare máquinas agrícolas. ferradeiras, gadanho!,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, niquins& vaporizadoras, máquinas de

suo u' MC)
4ÈP

1".. • ^

upA

Classe 41
Café era grão, torrado e moldo
Termo n.° 581.885. de 8-3-63
American Home Products Corporation
Estados Unidos da América

4R3RROG4ÇÂO

NOME
Classe 3
Hialuromidase em forma injetável, para
o emprego como fator de dispersão pana .
produtos injetáveis, da indústria e sts:inércia da depositante

1946 Têm-fe!ra 4
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bruto, areia de prata, argua para uso
Termo n.° 581.886, de 8 - 3 - 63
American Home Products Corpor-it'ar ' na trdústria, breu, bauxita, ca .vsmnes,
caseína. enxofre, gelo, goma pa .. ? ust
Estados Unidos da Américs.
na indústria, grafite em cru ...) ou ar.
PRORROGAÇA7
cialinente preparado para uso na indús
tria, minérios em pó. minérios metal.
cos. nartnore etn bruto, óxido de n.t,a
ganes. óleo de colza para fins industriais
Classe 3
pó mineral par preparar tintas, plomaaProdutos medicinais para o tratamento gina ern bruto, pó de moldagem pai-a
das afecções do trajeto gastro-intestinal, fundição, pedras calcáreas, :edras
da indústria e comércio da depositante bruto resinas. estearma, talco em po
talco em bruto, xisto betuminoso
Termo n.° 581.887, de 8-3-63
American Home Products Corporat:on
Termo n.° 581.893. de 8-3-63
Estados Unidos da Amffica
Laborde Ltda.
Câmara
São . Paulo

Junho

rirmo n.° 531.899. de 8 - 3 - 63
Pimentcl S. A. — Comércio e
I.nport:Náo
Sào

Eit.SAUa
Classe 3
Gel básico de carbonato de alurninio
para uso no contrôle de J. ;.i1culos fosfáticos, da indústria e comércio da
depositante
Termo n.° 581.888, de 8-3-63
American Home Products Corporat:on
Estados Unidos da América

PRORROGMC

WYSUIFEll
Classe 3
• Um preparado composta de penicilina
e sulfonasnidas. indicado no tratamento
de infecções sensíveis à penicilina- e
à sulfo-terap:a, a indústria e comerei-,
da depositante
Termo n.° 581.889, de 8-3-63
Metalúrgica Tabu Ltda
São Paulo

rAsü-PEN
Classe 17
,,...sses..-cinteiro, lapiseiras esferográficas
Termo n.° 581.890, de 8-3-63
Crisóstomo Cruz e, Companhia Limitada
Guanabara

raoaRosaol•

Classes: 32 e 33
Título
Termo n.° 581.891, de 8-3-63

Caia Baruel S. A. Comércio e Acknl-szstração "Cubar
São Paulo

CASBAL
INDUSTRIA BRASILLIRA
Classe 50
Impressos em geral
T6rtno n.' 581.892, de 8 - 3 - fl
Papleal — Fábrica Piracicabana
Calcáreo Lbda.
São Paulo

FAPICA1
INDOSITIA
(.l; sse 4
Açafrão da índia, algodão bruta, ala,.
trilo vegetal, mbar em bruto, azeviche.
ecalier amarelo, embatias, asfaltes em.

;rica'

N

44g1

r

5 I ,\
Indústria Bracileira

\°'

\N• c, \
tçL

f)

•

Classe 32
Almanaques, agendas, anuários. á Ihuns
impressos, boletins, catalogas, tdiçàes
impressas. folhetos, jornais, livros im-

Nome comercial
rirmo n:' 5 1)1.900, de 8-3-63
Joiaduque S. A. — Indústria e Importação
São Paulo

pressos, pit:)licaçõs-s impressas, re
órgãos de publicidade

Tênis° n.' 5l.1 .905, de 8-2-63
S . A.
Indústria e Ce metei°
Grande do Sul

4

s

Classes: 1 e 33
Insígnia comei-c:ai
-tien n.° 531.894: de 8-3-63
Achilles Sbruzzi
Santa Catarina

&fé eakeq,ailizáa.
INDUSTPC! Pc"

•Têrcno n.° 581.904, de
Ato Locc.dora Gaúcha Ltda.
Rio Grande do Sul
e
;,:to ap\ ,xgoo

EX05111

PRORROGAÇÃO

de 19:3

EFR

cp:(

44,0

\

114.°

k,í

-s

Nome comercial
Têrmo n.° 581.901, de 8-3-63
Toucuato Sanchez Rojas
Guan.,.bara

O IU

PORT W

MW

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes integrantes: Automóveis e aato-caTérmo n.° 581.895, de 8-3-63
minhões, amortecedores, alavancas de
Fábrica de Artefatos Rústicas do Prasil
câmbio, breques, braços para v riculos,
Ltda.
caminhonetes, ambulâncias, camiahões,
Paraná
carros-tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carrocreias,
chassis, chapas circulares para v
cubos de veículos, corrediços ce veículos, direção, desligadeiras, eetribos,
engates para carros, êixos de direção,
freios fronteiras para veiculas, molas
manivelas, ônibus, para-choques, paralamas, para-brisas. pedais, pontões, raios
Nome comercial
para veículos, reboques, radiador,s para
Têrmo n.9 581.896, •de 8-3-63
veiculos, rodas para veiculas, tirantes
Glasse 21
Fábrica de Artefatos Rústicos do Brasil Amortecedores dotados de dispostivos para veículos, varetas de contiole do
Ltda.
de contrôle da respectiva pressão, para afogador e acelerador. troleibus, varaes
Paraná
de carros, carretas
veículos u tem otores
Tèrtno n."
Termo n.9 581.906, de 8-.1-63
'1.902. de 8-3-63
Condor Indústr,a de Roupas S. A. Snizek S. A. — Indústria e Cornerdo
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Classe 41
Café moído e torrado

tema de Artefatos

Rústicos do Brasil Ltda.

Indústria Brasileira
Classe 26
Para assinalar e distinguir genricamente os artigos da 'classe a saber:
Artefatos de suadeira, osso ou ciarfim
Tèrmo n.9 581.897, le 8-3-63 —
Auto Peças Continatal Ltda. •
Paraná

Condor Indústria

Clases: 6, 11, 21 e 39
Titulo
Termo n.° 581.898, de 8-3-63
Ltda . -- Universal Niárai; nas
e Equipamentos
Minas Gerais

- INIVERSAL

QUINAS E EQUIPAMENTC6
Nome comercial

A

rz

de Roupas S/A.
64,.!
Nome cornerc;a1
Termo n." 581 .903, le 8-3-63
Salões de Expos:c:Kl Ltda.
Rio Gi.-nile 3., Sal

Auto l'acas

1.24 IMEQ LTDA.

CD'

o

z

1
indústria Brasileiva.

21. 32, 33
I11 , : nia
T2rino.s n. 5'11 . 0 :1 7

11-11

5-3-63
FibLIC 133- •

91)1W " ,"

(tela

1s1:0

Indústria Brasileira

50
--, 41
:.,presos para uso em cheques, dupli
Viacirp
catas, envelopes, faturas, notas prcunis(',lasse 47.
sósias. papei de correspondência e recibos. ?rnpressos em cartazes, placas, ta- Aouardente. anerwvos. br wicetra.
buletas e vei tilos . Bilhetes impressos batidas. brand , -. b:ttrr. cachai-a. cerve.
itts, cidra, conhaque; extrato è! malte
ficos, programas circenses
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fermentado; Sernet; genebra gengibirra;
gin, gingar; kirsch, kummel; licores;
maarsquinhos; nectar; pipercuttn, ponches: rum: suta. • frutas com álcool;
vinhos.
, e whisky
43
Arma tônica,
guaraná. soda,
suco de uvas, relagerantes e xaropes
Terino n.° 581.910, de 8-3-63
Pontes, Moraes
Cia. Ltda.
São Paulo

Termo a.° 581.914. de 8-3-63
José Henrique Penna
- Minas Gerais

g
Jridústria Brasileira

'Indústria

Classe 10
Aparelhos eletrônicos para uso na medicina, arte dentária, cirurgia e higiene
e seus acessórios

peugas, puloveres. ponches, pelariam
polainas, pijantas, punhos, robe ala
chambre, sobretudos, suspensórios, seda
sisas, tailleurs, toucas e amidos
Taram a.° 561.925, de 8-3-1963
Uaikem — União Nacional das Indesa
teias Brasileiras
Guanabara

Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.° 581.915, de 8-343
José Henrique Penna
Minas Gerais

, MOUSTRIA eRASILERA

Termo a.° 581.921, de 8-343
GIC — Centro de Incentivo Cultural
Guanabara

Brasileira

Classes: 32, 33 e 50
Sinal de propaganda
Tèrenos os. 581.922 e 581.03. de
- 8-3-63
Comércio, Ladústria,
"Meyfon"
portaçâo e Exportaçáo Ltda.
Guanabara

Classe 42
Aguardente de cana

Classes: 1 a 50
Sinal de propaganda
Termo n.° 581.926, de 8-3-1963
Pradutos Salasem Ltda.
Rio Grande do Sta

Termo a.° 581.916, de 8-3-63
100 Henrique Perna
Minas Gerais

PR0RROGACÁ6,

Termo n.° 581.911, de 8-3-63
Pontes, Moraes é Cia. Ltda.
Sáo Paulo

indústria Brasileira"'
çkketijstr5a
Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.° 581.917, de 8443
Maria "de Lourdes Gude,
Guanabara

Classe 23
Tecidos,
Classe 36
Artigos de vestuários. rotulas feitas,
semi-confeccionadas ou sou medida,
para homens, senhoras e crianças, a
gabar: Agasalhos feitos de peles natabatas, babadores, blusas, blusbas, bolam, bonés, boleros, cominaçbes, casa.
raiz ou artificiais, anáguas, aventais,

OCOLANIM
ALTA :Lama,

weesou .
Ilanw amem

~Ma

movnis

fazendas e tecidos de Ia em reças, luta,
cerca capotes, calças, calça-saias, chinelos. cintos, cintas, camisas, camisetas,
Classe 8
calções, cartolas, coletes, corpinhos, ceFita isolante para fio elétrico
roulas,- cuecas, colarinhos, cueiros, cisa.
lndustrsa Brcsi-lewirld
Classe 10
a.
paus; dolmans; echarpes, estolas; farda.
Termo n." 581.928, de 8-2-1963
Unidades eletrémica para uso na cirurgia i
mentos; gorros, galochas, gravatas,
Marrnoaria Roma Ltda.
Classe 8
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lesa
Sta Paulo
•
Termo a.° 581.912, de 8-3-63Discos gravada.
vita leques, lançaria, ligas, librés, UmMacipesca Nacional de Pesca S. A, I
genes; mantas, melas, palas, paletós,
Termo n.° 581.918, de 8-3-63
Guanabara
pantufas, pijamas. peignoirs. punhos, 1." MARMORAR1A ROMA LTDA.]
D. Brandão ti Cia.
peitos e peitilhos para camisas, pelara
Pernambuco
Nome Comercial
nes, polainas, ponchas, pullovers; quitamos, quepis; regalos, robt de chuta
Têrmo n.° 581.929. de 8-3-1963 1
!
DIARRECILIN•
bre, roupas de brim para o trabalho.
Marmoaria Roma Ltda.
roupas feitas para crianças, roupões det
São Paulo
banho; salas, sapatos, sandálias, sob.
1 Industrie Brasileira
déos, aborta sungas, slacks, aueteres,
, ON
suspensórios, soutiens, sobretudos; traClasse 3
les, ternos, toucas, trancara, turbantes TlxuusTRIA BRASILEIRA
Artigos da classe
uniformes, uniformes para ~pregadas;
vestidos; xales
Classe 16
Termo a.° 581.919, de 8-3-63
Para distinguir: Materiais ara constata
coseu Silveira
Indústrias Aasoeladas
ções • decorações; Argamassas, argila,
Tarmo a.° 381.924, de 8-3-1963
tada.
areia,
azulejos, batentes. balaustres, blo.
Lingerie
Sussex
Ltda.
Ceará
a06 de cimento, blocos para pavimentaSao Paulo
ção calhas, cimento, cal, cre, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Classe 41
chapas para coberturas.. caixas d'água,
reates rrescos e salgados. camarões
caixas de descarga para lixos, edifica.
frescos e salgados. lagostas, siris e
ções premoldadas, estuque, emulsSo de
caranguejos
base asfaltico, estacas, esquadrias, for.,
• Classe 8
ros, frisos, gésso, grades, /anelas, estruClasse 36
Titulo
Termo n.° 581.913. de 8-3-63
Para distinguir: Aventais, blusas, blu- turas metálicas para construções, !ame.
Macipesca Nacional de Pesca S. A.
sões, boinas, botas, babadouros, casa. las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Termo n.° 581.920, de 8-3-63
jundlo. !ages, lageotas, material Mo.
Guanabara
Centro de Incentivo Cultural cos. coletes, capas, cheia', cachecola de
CIC
calçados, chapéus, datas, combinaçber, lantes contra frio e calor, manilhas, masGuanabara
corpinhos, calças, calções, camisas, ca. sas para revestimentos de paredes, macamisolas, auelas, ceroulas, sala deiras para construções, mosaicos, proci CCEt4TR 0—IDE-1 -t4 GE M I' I V nmisetaa,
. as de senhoras e de crianças, colarinhos. dutos de base aafaltico, produtos para
endros casacão, dominós, acharpea tornar imperraeabilizantes as argamas.a
CULTURAL
fraldas, galochas, gravatas, gorros, lia sas d caimento e cal, hidraulica. Maca'
queira. luvas, ligas, lenços, leques, galho, produtos betuminosos, imermen."
mantós meias. maillots, mantas, maa. bilizantes, líquidos ou sal, outras formas
Nome comera:ai
Nome 'civil
drião, malhas, paletós, palas, peaboar, para révettimMos e adros mos nal!
411.1MI~MIM

LojaNG6e1

NACIPESCA Nacionai
de Pesca S. A;
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construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentas de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
rara torrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parqueies,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijoios, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vali()
Urino n.° 581.930, de 8-3-1963
Antonio Moreira de Andrade
Minas Gerais

Tinnio n. • J81.936, de 8-3-1963
Raneo de Copacabana S.A.
Guanabara

BANCO DE
COPACABANA S. A.
iSonie Comercial
Termo ri.° 581.937, de 8-3-1963
D. A. Stuart Ou l Co. Limited
Estados Unidos da Aniéri,:?,

CODOL

Termo n. , 581.943, de 8-3-1963
D. A. Stuart Ou l Co. Limiced
Estados Unidos da América

Termo n.° 581.949, de 8-3-63
(Prorrogação)
Amerace Corporation
Estados Unidos da América

DASCO
Classe 47
Óleos lubrfficantes, 0:axas lubá ricanClasse 28
tes, e compostos lubrificantes para uso Copolimero resinoso ou uma mistura
na indústria e nos automóveis
• de tal copolicurro e um elastômero,
vendidos em forma de corpos nu Idados,
Termo
581.944, de 8-3-1963
extrusados, estirados ou de adiada
D. A. Stuart Oul Co. LimitM
Termo n.9 581.950, de 8-1-63
Estados Unidos da América
Consolidated Foundries And lvIFG.
Corporation
Esta dos Unidos da Arrerii a

EXCELENE

Classe 47
Classe 41
Óleos
lubrificantes,
graxas 1ubri r1canQueijos, manteiga, doc ede leite e seus
Classe 47
tes, e compostos lubrificantes para uso Óleos lubrificantes, graxas lubri çicanderivados de leite
na indústria e nos automóveis
tes, e compostos lubrificantes para uso
Termo ri." 581.931, de 8-3-1963
na indústria e nos automóveis
Térmo
n.5
581.938,
de
8-3-1963
I -Ao Teixeira Gardenas
D. A. Stuart Oil Co. Limited
Termo n.° 581.945, de 8-3-1963
Minas Gerais
Estados Unidos çla América
D. A. Stuart Oil Co. Limited
Estados Unidos da América

ro

Classe 12
Arestes para botões
Termo n.° 581.932, d e8-3-1963
Inão Teixeira Gardenas
Minas Gerais

,Indústria e Comércio
7._CARDENA
Classes: 6, 1,2 e 38
Titulo
Termo n. 9 581.933, de 8-3-1963
Inã/N Teixeira Gardenas
Minas Geraii

[14)
• „,

SUPERKOOL

Classe 47
Óleos lubri...antes, graxas lubri 4icanClasse 41
tes, e compostos lubrificantes para uso
Óleos lubrificantes, graxas 1ubri9canna indústria e nos automóveis
tes, e compostos lubrificantes para uso
na indústria e nos automóveis
Termo ri.° 581.946, de 8-3-1963
D. A. Stuart 011 Co. Lunited
Termo n.° 581.939, de 3.3-1963
Estados Unidos da América
D. A. Stuart OU Co. Limited
Estados Un;dos da Améric'*

STURACO

DRAWSOL
Classe 47
Óleos lubrificantes, graxas lubri:Çicantcs, e compostos lubrificantes para uso
na indústria e nos automóveis

Classe 47
Óleos lubrificantes, graxas ltS)ri icantes, e compostos lubrificantes para uso
na indústria e nos automóveis
Termo n.° 581.947, de 8-3-1963
Hutcheson
Companhia, Limitada
Portugal

Termo n." 581.940, de 8-3-1963
D. A. Stuart 011 Cu. Limited
Estados Unidos da América
Classe: 38
Fõfina de papel, papill:ão e cartolina
para plisse e bobinas de papAão
Termo rt.° 581.934, de 8-3-1363
Sapataria - Manos" Lida
Guanabara

Classe 35
Calçados em geral
Termo n.' 581.935, de 8-3-1963
Consulex — Patentes e Marcas
Guanabara

man,.

DASCOLENE

PIAI

CRISPIM' PO P, T
•“2. n •IJCI

04.0 <Met

0

Jasse 47
Óleos lubrificantes, graxas lubri 4icanles, e compostos lubrificantes para uso
na indústria e nos automóveis

"XI

_ Termo n.9 581.941, de 8-3-1963
L1 . A. Stuart 011 Co. Limited
Estados Unidos da América

SOL VOL

ti

-•‘‘
OPOPITO
1.014Tvomi

Classe 42
Vinho do pOrto
Termo

...lasse 11
Peças fundidas
Teimo n.° 581.951, de 8-3-63
Consolidated Foundries And MPG.
Corporation
Esta dos Unidos da América

,R.1ONOCAST,
Classe 11
Peças fundidas
Termo ti.' 581.952. de 8,3-63
( Prorrogação)
Nautec Corporation
Estados Unidos da América
Classe 6

AERMOT(R
Moinhos de vento
Têrmo n.° 581.953, de 8 3-63
Omark Industries, Inc.
Estados Unidos da Atnéri za

GR AMWELD
Classe 8
Aparelhos elétricos para saldar
Termo n. 9 581.954, de 8-3-63
Prorrogação)
Union Chi rnicue 'Mgr S

581.948, 3e 8-3-63

(Prorrogação)
The Chloride Electrical Storage
Company
Ing la terra

VE'SPLE' RONE
3
Um preu :rido farmacêutico indicado
nos casos de insónias, cspe cialmsnte
de origem nervosa, estados de agitação
e de excitação, de qualquer )rigem

Classe 47
Óleos lubrificantes, giaxas lubri çieantes, e compostos lubrificantes para uso
na indústria e nos automóveis
Termo n 581.942, de 8-3-1963
D. A. Stuart Ou l Co. Liinited
Estados Unidos da América

INDÚSTRIA BRASILEIRA

MINICAST'

Tèrmo n.° 581.955. de n 1-3-63
The Squirt Company'
Estados Unidos da América

SPEEDKUT

Classe 47
Classe 42
Óleos 'lubrificantes, graxas lubri çicanAguardente pura ou composta, aperiti- tes, e compostos lubrificantes para uso
vo, aniz, biter, brandi, cerveja, ronhana ind.1stria e nos automóveis
que destilado ou não, fernet, genebra,
gin, licor, kimel, sétar. punche, piperrhurn, suco de frutas espumantes,
PREÇO DO NÚMERO
vinho, vinho q uinado e Ilisque

ff-cf-"P
\z-;
,0011*

Classe 8
Ba t erias elétricas

DE HOJE: Cr$ 4,00

Classe 43
Bebidas não alcoólicas e bases xaropes
e extratos para fazer bebidas no
alcoólicas

