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CAPITAL FEDERAL

ANO XXI —. N.° iO4

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
,Rio, 31 ile Maio de 1963
Decisões do Sr. Ministro
Farbwserke Hoechst Aktiengeselischaft Vorm. Meister Lucius es Bruning
— recorrendo do despacho que recusou
reconsiderar o ato de prorrogação da
marca — Nevralgina — têrmo número 487.362 — do requerente Bis!
Farmacêutica Ltda. —
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
De acerdo com os pareceres, deixo
de tomar conhecimento do recurso e
aprovo a decisão anterior do Diretor
do D.N.P.I. — Ase.) Mauro Saltes,
Ministro da Indústria e Comércio. Em
31 de maio de 1963.

SEÇÃO

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
ereszstencia de 'Processo
American Cyanamid Company —
declara a desistência do pedido de
privilégio de invenção — Processo de
preparação de uma dispersão hidrosolável estável de um produto de reação resinoso de melamina, formaldeido
e um poli-amina alifática poli funcional num álcool poli: hidro-xilico-alifático — termo 109.280 — Anote-se a
desistência e arquive-se o processo.
Exigências
Termo:

N.° 81.724 — Eduardo Miralta
Seix — Apresente novos relatórios'
.DEPARTAMENTO NACIONAL DA reivindicando semente e configuração
"PROPRIEDADE INDUSTRIAL
externa do modelo, conforme o parecer técnico.
Rio, 21 de Maio de 1963
Notifica'ção
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
ri.° 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 de taxa final concernente à expedição dos
respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do
parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Privilégio de invenção Deferido
Termo:
N.° 114.625 — Bomba hidráulica
manual a pistão — requerente: AktieboIaget Bahco — em face do laudo
tõinico.
-

Restauração de Procasst
Termo:

N.0 105.312 — Amortecedor dine.
mico de vibrações — requerente; Genenal Motors Corporation — privilégio de. invenção — Concedo a restauração.
Restauração de Modêlo Industrial
N.° 106.562 — Nevo tipo de brinquedo — de: Silvio R odrigues Leite
— Concedo a restauração.

QUINTAjEIRA, 6 DE JUNHO DE 1963

riu o presente pedido, para etem
determinar volte o processo e ,nvo exame, para apreciação de oposição.
Notificaçlto
É convidado — Borg Warner Cor
poration — a comparecer a êste Departamento a fim de efetuar o ~emento da taxa final do termo número 115.090 — privilégio de invenção,
uma vez que não houve pedido de
reconsideração oferecido regularmente
e dentro do prazo.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
•

e despacho que mandou registrar a
presente marca para efeito de, preliminarmente, notificar o requerente a
provar o direito ao uso do patronímico Yazigi.
Coser Yazigi — no pedido de reconsideração do despacho de deferimento nos termos 389.948 — 389.949
389.950 — 389.951 — 389.954 e
389.955 — marca: Yazigi Teclas
as marcas pertencentes ao Instituto
de Idiomas Yezigi Ltda. — Reconsidero os despachos que mandou regiatrar as presentes marcas, para efeito
de, preliminarmente, notificar o requerente a provar o direito ao uso "Clo
patronímico Yazigi.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE RECURSOS
Rio 31 de maio de 1963
Exigências
Dia S. A. Distribuidora, Importodora e Administradora — no pedido
de reconsideração do despacho de indeferimento no termo 375.913 —
tule: Dia-Lar — Declare o número
da procuração.
Cooperativa Central de Laticínios
do Paraná Ltda. 7-- no pedido de reconsideração do despacho de deferimento no termo 392.725 — marca:
Chocmel -- de The Nestlé Company;
Inc. — Cumpra a exigência.
Fe0erico Antonello — no pedido de
reconslUeração do despacho de indeferimento do termo 108.437 — privilégio de invenção — Cumpra a exigência.
Rio, 31 de maio de 1963
Notificação

Rio 31 de maio de 196•4
Desistência de Processo
Alumínio Marmicoc Indústria e Comércio Ltda. — declaro a desistência
Diversos
do pedido de registro da marca Lim— têrtno 211.406 — Anote-se a•
Indústria de Arames Cleide S. A. pan
resistência e arquive-se o processo.
— no pedidp de reconsideração do
Reconsideração de Despachos
despacho de deferimento do termo
n.° 111.119 — privilégio de invenção
Cia. Brasileira de Novidades Doceipara: Aperfeiçoamentos na montagem ras — recorrendo do despacho que inde armações de ferro para construções deferiu o registro da marca: Ping— de João Baptista Rezemini — Pong — termo 274.355 — Tendo em
Mantenho o despacho concessivo da vista o recurso interposto; e considepatente. A oposição apresentada ape- rando que asmarcas havidas como imnas se limita a declarar a falta de no- peditivos não oferecem risco de erro
vidade, sem, todavia, exibir provas po-• ou confusão, conforme se evidencia da
altivas, o que evidentemente não po- correta exposição feita no mesmo rede ser tornado em consideração.
curso; resolvo, na forma da lei, reconsiderar o despacho que indeferiu o
Termo:
presente pedido, para efeito de, afinal,
N.° 100.790 — João Palmieri — conceder o registro requerido.
Uma vez decorrido o prazo de reTorno sem efeito o despacho de fls.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Comércio
e
Indústria
de
Produtos
a fim de determinar o prosseguimen4.043, de 29 de dezembro de 1961
to deste processo, de acendo com as Amália Ltda. — recorrendo do des- e mais dez dias — para eventuais
pacho que indeferiu o termo 310.487 juntadas de recursos, e do mesmo não
informações.
— marca: -Amália — Tendo em vista
N.° 115.381 — Dalton Ramos o recurso interposto; e considerando se tendo valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes abaiBrandão ---- Concedo a restauração.
a marca registrada, segundo os no- xo mencionados a comparecer a este
N.° 131.731 — Vsévolod Turcha- que
ninow — Concedo o desarquivamento. vos exemplares apresentados se desti- Departamento a fina de efetuarem o
nam a assinalar semente cera para pagamento da taxa final concernente
N.° 114.482 — Ennio 'Fortini
assoalho; considerando que, dessa for- a expedição doa respectivos certificaArquive-se o processo.
ma, deixa de haver a interferência dos dentro do prazo de sessenta dias
com a marca anterior, de terreiro, re- — na forma do parágrafo (Mico do
Reconsideração- de Despacho
solvo, de acerdo com o artigo 200, artigo 134 do Código da Propriedado Código, reconsiderar o despacho de Industrial.
Termo:
que indeferiu o presente pedido, para
Privilégio de invanção deferido
N.° 141.032 — Rodney Fareh e efeito de conceder o registro, nos terN.° 110.421 — Nevo fogão com
Decio Cozzo Loureiro — privilégio de mos dos exemplares de fls 17/19.
invenção — Nevo dispositivo para craCesar Yazigi — recorrendo do das- grelhe — Cerâmica Pompéia Ltda.
vação de estacas, sondas e compacta- 'pacho que deferiu o termo 389.947 N.° 110.505 — Mecanismo de proção de solos — Reconsidero ex-officio, - marca: Yezigi — do Instituto de gramoção para comando de instalações
na forme da lei, o despacho que defe- Idiomas. Yazigi Ltda. — Reconsidero técnicas — Zuse K .G.
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- As Reparti çoes t'úblicas?
deverão rerveter o expediente
destinado d publicarão nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais, didriam ente, até ÕS
TOP - 13IE
15 heras, exceto aos sábados,
ALF3ERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até da
samvaaaa Da faUlitICAÇaillill
C84£1, 5
o. •eçao eao wanaçiar
11,30 horas.
FLORIÂNO GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALvES
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, de*AÇÃO me
verão ser formuladas por esa. aadaodlepte Ss Deperike~14111
essa.
crito, à Seção de Redação, da:
M14401".1 de P ropriedade •nduelirial e. adadtarle
às 17,30 horas. as máximo
me id./14ot~ • Camarada
até 72 horas após a saída dos
traça^ nos oficias a el o DtpWamaato de Imprensa Nulo. neJ
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ASSIN ATURAS
dactilografados e autenticado.,
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- PsDPARTNAIM E PARTICI:LAE3
reito. rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capitas e Interior:
- Excetuadas as para o
, Cr$ 000,03 Semestre . •
Semestre
Cr$ 00,0
exterior. que serão sem pre
Cr$ 120000 'Ano .
Ano
Cr$
4)00.08
anuais, as assinatura. poderExterior:
Exterior:
oe-ão tomar, em qualquer épo- • ,
ca, por seis meses ou uni ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Amo
Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas
podierão ser suspensa, sem parte superice do enderéço vão continuidade no recebimento
impressos e número do talão das jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o rnés e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedéncia
a verificação do prazo de vali- çue findará.
A fim de evitar solução de mínimo, de trinta (20) dias.
dade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

.

Jur.ho de 1975

- As •tepartições Pública:
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais rermoadas até 23 de.
fevereiro de . ceda ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilita r a re:nessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitamos
asem as interessados preferencialmente chegue ot! vale
postal, emitidos a Mon. do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ar ediçtTes dos dr-0os cariciais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato de: asaistatu?a .
- O funcionário pitbheo federal, para fazer jas do desconto indicodo, deverá provar
esta condição no ato do assinatura.
O casto de cada orempkir
atrasado dos órgãos oilleiais
será, na venda ~lisa, atrescido de Cd e,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrida.

N.° 94.150 - Aparelho para lim- prendido e o maquinismo para exeN.° 111.205 - Teclado compleN. 0 112.132 - Aperfeiç eamentoe
mentar - The National Cash "Registar peza de material em chapas ou placas cução do processo - Alfred Alojo Ar- em filtros para poços - Povos ArteLibbey Owens Ford Glass Company. nold
zianos comer S. A.
Company.
95.268 - Moega per:c:ente com I
N.° 110.031 - Filtro para fluídos
N.° 111.433 - Aperfeiçoamentos caçamba de alimentação ajustável N.° 112.186 - NOvo tipo de veíem ou relativos a processos de fabri- H .D. Hudson Manufacturing Com- e processo para sua fabricação • - The culo aquático para esporte - GuilherCuno Engtneering Corporation .
cação de cabeças magnéticas de gravame Frederico Steger •
pany.
ção e ou reprodução e a cabeças fabriN.° 110.107 - Rôlo comptessor
N.° 96.708 - NU° dispositivo disN.° 114.965 - Nova torneira do
cadas por tais processos - N. V. Phi- I tribuidor de pastilha pilulas e seme- triciclo - Alfred Hagelstein
embolo - Maria Stella de So aza Bauhps Gloeilampen a rie en
N.° 110.114 - Aperfeiçoamentos mann .
Maximilian Schwartz
lhante e
N.° 115.286 - NOvo tipo de rea- N.° 99.592 - Pulverizador de lí-/ dráulicos - Ready Mixed Concrete
N.° 116.579 - Original c isposição
Cia. quidos - Milton Schultz Lobato.
referentes a sistemas de transmissão hifor instent?nneo - Karsakelian
•
em guarnição de porta para veículos
Limited
.
N. 0 111.475 - Embalagem para
N.° 102.201 - Mecani:mo de con recipientes em forma de caixa - trôle pare tratores de implementos re..! N .° 110.118 - Instalação aciona- - Nelecin Pereira e Walte r Bertoda por meios de pressão pare movi- lotto
N.° 115.433 - Suspans .ila de flexi- bocados - Massey- Ferguson Limited
bilidade isocrova variável - Jecn
N.° 117.765 -- Pt ocesso e aparelho
N .° 104.854 - NOvo tipo de tor- mentar e especialmente levantar viai.
férreas - Franz Plasser e Josef para a suspensão de trilhos -- Franz
lant
neitra com alavanca e aquecimento ela- Theurer.
Wagner Electric Corporation .
t sser e J osef- The urer
trico automático - Augusto G ardini
N.° 116.184 - Nova máquina para e Teresa Gardini.
N.° 110.159 - Aperfeiçoamentos
N. g 118.326 - Aperfelç aamentos
fazer sorvetes em geladeiras doméstiem dispositivos de comando especial- em dispositivos de carburaçÁo psiu
Agregado
manipuN.°
105.188
Willi Henrique Waldner.
cas
A)an mente comutadores para limpadores de motores de combustão interna Se_
N.° 117.217 - Nova embalagem lador elétrico para janela parabrisas funcionando em duas velo- cieté Industrielle de Brevets L D'Eturecipiente para substancias em pó a W. Wentz.
cidades - Fábrica Italiana Magneti des S.I.B.E.
serem insufladas - Elpídio Amante.
N . ° 106.94-4 - Estôjo para 1810 de Pirelli S .P . A .
N.° 117.720 - Processo • instalaN.° 110.172 - Instalação para leN.° 117.548 - Peças de admissão fapel higiênico - Miguel Marcello .
veículo
Ford
ção
para a produção de um adubo c
para
carroceria
de
vantar
vias
férreas
Franz
Piasse:
de:tcarga
de
recipientes
de
amortecee
e
de bio-gár com desperdícios provenienN.° 109.714 - Tira de vedação Josef Theurer •
dores de som e semelhantes - Werna
Motor Company..
N.° 110.366 - Aperfeiçoamentos tes de instalações produtoras de aliA.G.
em
ou relativos a dispositivos de acio- mentos - Istvan Bartha Laszlo
N.° 117.728 - Ntóvo dispositivo
N. '5 109.77i -- Interructor a enerpara preparação o venda de sanduichas gia aplicável especialmente para acusar namento de limpadores de pare-brisas Naszalye - Laszlo jarmai e Andor
Tork.
em geral - Anel Shmayev..
o travamento da roda de um veículo para autos em geral - Peças "MoviN.° 108.011 - Aperfeiçoamevess - Societé Anonyme Andre Citroen . lop" de Pára-brisas Ltla.
N. 0 117.739 - Inseticida e procesem ou relativos a suportes resilitotes
so
para a sua produção - Jorge EsteN.°
111.295
Aperfeiçoamentos
de preferência aplicáveis a toca-discos N.° 109.780 - Aperfeiçoamentos traziftes aos dispositivos de escorvamen- ban Si-o e Frederico Fernandez Pita.
- N. V. Philips' Gloeilacapenfabrie- em ou relativos a dispositivos destina- to das bombas alternativas de líquidos
N.° 117.710 - Produção ce prepados a evitar a travamente clas rodas
ken .
de um veiculo por ocasião de freiadas notadamente aquelas bombas de com- rações fungicidas em pó - FerbenfdN.° 90.699 - Aperfeiçoamentos em - Societé Anonyme Andre Citroen . bustível para alimentação dos motores briken Bayer Alctiengesellschatt.
de combustão.
eixos de desempenadeiras - Indóstrfe
N.° 109.870 - Aperfeiçoamentos
N.° L6.730 - Processo para a
Interna - Societé Industrielle de
Máqáinas Invicta S.A.
-odução ou o tratamento dos meios
N.° 91.624 - Aperfeiçoamentos est em processos de dispositivos de anco- Brevet Et D'Etude S.I.B.E.
ou relativos bombas de gasolina para ragem para vergalhões de protendidos N.° 111.922 - Cobertura de Pneus para Ci e. escimento de plant is • esmotores a explosão - Yoshimitu Ima- - Societé Michnique Pour L'Utilisa- para rodas de veículos - Pirelli So: pecialmente do solo - - Time E ow Chetion de La Precontrain t e (S.T.U.P.).
mica' Company..
mura e Olivio Zuanaci.
cietá Per Azioni
N.° 111.407 - Máquina lavadorl
N. 112.044 - Estôjo paia rôlo
N .° 94.142 - Truque para ferro- N.° 109.972 Processo du esfriomente de motores e aproveiçamenin , do pop 1 higiênico - Miguel Marcel- do salames, mortadelas e análogos
?ia de bitole estreita - General Steel
como fôrça motriz do calor deles des- 10 .
Industries Inc.
João Frederico I-Ite-lce.

-
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N.° 118.001 - Molins Machiene
Exigências
N.° 103.257 - Casar Machado Es- Company ,1-imitad - Cumpra a eia),
gência.
pindola - Cumpra a exigência.
N.° 118.044 - José -Pasqualucci
•N.° 112.816 - Clayton Dewand,re
Company Limited - Cumpra a exi- Sobrinho -- Cumpra e exigência.
N.° 119.770 - Liceu de Artes e
gência.
•
N.° 112.911 -General Electric Ofícios de São Pauklo - Cumpra a
•
exigência.
Company - Cumpra exigência.
N. 0 129.961 - Raymundo da FonN.° 118.217 - Ente Nazionale Per seca Daria - • Cumpra a exigência.
La Cellulosa e Per La Carta - Mario
N.° 130.757 - Nilo Santos Pinto
Gambioli e Giuseppe Calabro - Cum- - Cumpra a exigência.
pra a exigência.
N.°. 130.758 a- Nilo Santos Pinto
N.° 98.988
Laberto da Silva Cumpra a exigência
Barbosa - Cumpra a exigência.
N.a 132.13a - Oswaldo Colam/aço
- iv.° 112.407 -- Crisa Comércio e - Cumpra a exigência.
Representações Industriais S.A. N.° 132.740 - Mario Petroni Cumpra a exigência:
Cumpra a exigência.
N.° 133.778 - Indústria MetalúrNau- 112.869 - Masau 'Fujii e Ha
rodai Yamaguchl - Cumpra a exigên- gica Fabin Ltda. - Cumpra a exigência.
cia.
N.° 134.724 - Oswaldo Colombo
N.° 112.760 - Wilson Machado - Cumpra a exigência.
- Milton HyppOlito e Nelson Capua
N.° 135.225 a= Ronson Corporation
- Cumpra a exigência.
Nara 114.258 - Paulo Curimbaba - Cumpra a exigência.'
N.° 100.948 - Standard Electrn- nompre a exigência.
nic Corporatior - Cumpra a exigên,N.° 116.467 - Marcelo Teher - cia.
Cumpra. a exigência.
N.° 111.189 - Choji Ishibashi
Nr:* 117.085
aantil Leite Nr-- Cumpra a exigência.
•
.
N.° 111.775 -•Fábricas de Penas
"4
tins aa-a Cumpra
.rmandr Fernan- de Aço Brasil Ltda. - Cumpra a
N.° 117.101
exigência,
,
des - Cumpra a exigência,
,.
N.° 112559 - Tarsis °atavio 4P
-N.° 117.169 - Fernando Alves de Costa - Cumpra a exigência.
Lima - Cumpra a exigência.
N.° 112.588 - Arpad Voss ' N.° 117.229 - The Gillette Com- Cumpra a exigência.
pany - Cumpra a exigência.
N.° 112.819 - Fábrica Pindorama
N.* 117.387 - Adalberto Veiga Artefatos de Ama e Ferro Ltda. Simões - Cumpra a exigência.
Cumpra e eafgancia.
N.° 117.696 - Moacyr Martine da
N.° 112.693 - The Richardson
Silva - Cumpra e exigência.
Company - Cumpra a exigência
N.° 117.813 - General Electric , N.° 112.764 - Union Carbide Cor.
poration - Cumpra a exigência.
Company - Cumpra a exigência.

N.°- 112.337 - Gustav Arnholdt
Cumpra a exigência.
N.° 112.877 - Clemente Scans.
paria - Cumpra a exigência.
N.° 112.923 - Willy Vasen Cumpra a exigência.
N.° 118.053 - Mario Lascala
Cumpra a exigência.
N.° 118.442 - „Edmundo Vidal Cumpra a exigência.
N.° 128.321 - !leias Schwarz Cumpra a, exigência.
N.° 147.190 - Walter Marini de
Azevedo - Cumpra a exigência.
N.°. 92.408 - Ana Luiza Camargo
- Cumpra a exigência.
Franklin da Silva
N. o 112.502
Teixeira - Cumpra a exigência.
N.° 112.427 - Companhia Química Industrial de Laminados - Cumpra a exigência.
N.° 112.602 -. Aderson Ferreira
de Freitas -- Cumpra a exigencia.
N.° 112.609 - Luiz Cunha Cumpra a exigência.
Tamotsu Sawaki.•N.° j14.886
Cumpra a exigência.
N.° 115.078 - American Pipa
And Construction Co, o- Cumpra a
exigência.
N.° 115.475 - Alumise Estruturas
Campai a exi.
da Alumínio S. A.
alncia.
N.° 117.410 - Bruno Gustavo
Norremberg - Cumpra 'a exigência.
N.° 132.745 - Plácido Barani Cumpra a exigência.
• N.° 112:494 -- Hovercraft Develop.
ment Limited - Cumpra a exigência.
N.° 133.552 -- Fortunato. Soares
Amorim - Ctunpra a exigência.
N.° 122.408 - Luigi Boldrin .
Cumpra a. exigência.
N.° 115.228 - Indústrias de Talas
a Aztefatos de Borracha Ias Ltda. -.
.
Cumpre a ezigência.
N.° 114.880 - Luiz Francisco 8
Irmãos Ltda. - Cumpra a exigência.
• N. 0 122.288 a - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft - Cumpra a
asigancia.
N.° 110.005 -. The Goodyear Tire
8 Rubber Company - Cumpra a exiI
.4
.
ganam.
N.° 110.034 - Polenghi Indústria'
Brasileira de Produtos Alimentícios
'aertolli-Galbani S.A. a-- Cumpra a
exígenc:a.
11.° 112.800 - Claude Guerinon
_ Henri Aref Antoine Coronfly Cumpra a exigência.
N. o 112.148- Foga Nino - Cum.
à exigência.
N.° 113.999 - Wrona 8 G.mata Cumpra a exigência:
N.° 115.484 - Prospèro Rebecchi
.e Walter Thomé de Souza - Cumpra
a exigênaia.

Quinta-feira 6
Modlo indu. sirtaí deferido.
, N.° 109.689 - laova • e original
corifiguraçáo de corpo ag ferro elétrico para passar roupa - Luiz Pires
, Corrêa. •
N.° 114.852 - Navo tipo de enrolador de linha para pescar - José
Attina.
N.° 115.005 - Nay ,. cstójo uma
pente e espelho - Artigos para presentes Rocha Mattos Ltda.
U.° 115.335 - Identificador para
chaves - Emilio Queirazza.
N.° 116.718 - • Original configuração em harpa - -Au Rei dos Violões
Limitada.
N.° 118.094 - altivo modelo de liquidificador - Kenwood Manufacturing (Waking) • Limited.
Modlo de utilidade deferido
N.° 93.383 - Navo tipo de fivela
de cinto - Claudionor Coelho de Ara
drade.
N.° 97.696 -- Nava tipo de cortina
de jaroteção- contra respingos de água
em roda de veículos em geral - Asão
Takeno.
,
N.0 115253-- NOvo tipo de aparelho para barbear - Miguel AlexandI. O ROMIS•
N.° 115.258 - Ia:Ovo tipo de limpador para persiana e outros - Astrogado Marcondes Vieira.
N. 0 115.387 -"Nava tipo de presalsa para classificador de papéis Victor Francisco dos Santos.
N.° 117.665 - Um dosador de substanciai principalmente pastosas Wihelm.Capell.
N.° 117.688 - Invólucro aquecedor para bigoudi - Jean Leclabart.
N. 0 109.622 - Nóvo modal° de leiteira - Francisco Motta.
N. 0 96.304 - Dispositivo salvavidas para poços d'água - Sylvia
Figueiredo Mafra.
N.° 98.137 - Nova cadeira-escada
- Bruno Emilio Mine° Perito.
N.° 111.879 - Nava modal° de
rad° com duas laminas utilizáveis Indústria de Artefatos de Borracha
"Ramela", Ltda.
N.° 11.798 - Cobertura pneumática para rodas de veículos - Pirelli
Societá Per Azioni.
N.° 116.815 -- Cobertura pnetunática para rodae de veículos - Pirelli
Societá Per Azioni.
N.° 117.079 -Unia original máqui
na de cortar grama -- Ferdinando Sia
vasta.
•
Privilégio de invenção deferido
(Republicado por terem saído com .
incorreções)
N. 0 99.870 -- Processo para a fabricação de derivados de diazepina Mile, Labonítories Inc.
N.° 108.996 - Dispositivo regulador de paisagem de gás aplicável a
queimadores alimentados com gás combustível - Ernesto Tucci - Domingo
Pascual Miceli e Francisco Carlos
Grassi.
N.° 115.725 - Composição da matéria e processo -- The Upjohn Company.
N.° 117.456 - Comprimidos revestidos laminados - O lin Maritiesari
Chamical Corporation.

LEGISLAÇÃO DELEGADA
- SÔBRE
ABASTECIMENTO
E EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
AGRiCOLA, INCLUSIVE
PREÇOS MÍNIMOS
-

DIVULGAÇÃO N.° 881

_

Preço: Ci-$ 120,0C

Expediente do Direter da Diviso
Marcas
Rio, 31 de maio de 1963

A VENDA:
•
Seção de Vendas: Áv. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbólso Postal

•
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recursoa previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
e mais dez dias - para eventuois jun..
tadas de recursos, o do mesmo não se
tenao valido nenhum „interessado, at'i.
•
aorificados os requarentes abaixo
mencionados e comparecer a aste
partarnento a fim, de efetuarem o pagamento tia taxa final concernente a
• expedição dos respectivos certificados

1984 Cuinta-leIra o

junho ..de 1963
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dentro do prazo de sessenta dias I N.° 406.604 - Combinado - Clasna forma do parágrafo único do artigo se 6 - De United States Hoffman
134 do Código da Propriedade Indus- Machinery Corp.
•
trial.
N.° 906.605 - Confeacioniste Classe 6 - De United States Holfman
Marcas de feridas
N.° 406.608 - Datura - Classe
Termos:
Machinery Corp.
Classe
6
N.° 283.533 --- Mon.
41 - . De Dobimar Von Kameke.
- De Fábrica de Bicicletas Monda
N.° 406.609 - Datura - Classe
S. Anônima,
45 - De Dobimar Von Kameke.
N.° 292.106 - Villa Monumento
- Classe 41 - De Panificadora Villa • N.° 406.611 - Olympia - Classe
45 - De Dorimar Von Kameke.
Monumento Lim itada.
N.° 406.612 - Delcis - Classe 41
N 421.828 - Procienx - Classe
3 - De João Gemes Xavier õ Compa- _ De Dobimar Von Kameke.
nhia Limitada.
N.° ,406.13 - Delos - Classe 45
N.° 424.686 .-- Procienx - Classe - De Dobimar Von K,ameke.
3 De. João Gomes Xavier .õCia
N.° 406.615 - Cushman - Classe
Limitada.
Titulo de estabelecimento indeferido 6 - De The Cushman Chuck ComN.° 266.899 - Oficina ..A,Iística de pany.
N.° 406.628 - Neosulfazon
Móveis Paraná Indústrias Unidas
Classes 17 e 40 - Requerente Edu- i Classe 3 - De Jose Peixoto de Siqueiardo Konfidera - Em face de registro ra.
271.693.
N.° 406.653 - Macarena - Classe 36 - Sapataria Macarena Ltda.
Exigencias
N.° 406.688 - Sugestões Literáleas
N.° 389.953 - Instituto de Idio- _ Classe 32 - De Sugestões Literámas Yázigi Ltda. - Cumpra a exi- rias S.A. Editôra e Livraria.
gência.
N.° 406.702 - Euclidiano - Classe 41 - De Marli ,6 Barbosa.
Expediente da Seção de Pesquisas
Diver;os
•
R'io, 31 de maio de 1963
N,° 386.389 - Indústria Mecânica
Uri Ltda. - Prossiga-se com -as indiNotificação
cações feita pela Sacão.
Uma vez decorrido, o prazo de reN.° 387.397 - Glaswerk Schuller
curso previsto pelo artigo 14 da Lei G.M.B.H.
Prossiga-se
com as inn.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961 dicações feita pela Seção..
e mais dez dias - para ~atuais juntadas de recursos, e do mesmo não mi
tendo valido nenhum interessado, fiDivisão Jurídica
cam notificados os requerentes abaizo
mencionados a comparecer 'aeste Departamento e fim, de efetuarem o pa- SEÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS
.
E LICENÇAS
gamento da taxa final concernentes t.
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias - na Expediente do dia 30 de maio de 19E
forma do parágrafo único. do artigo
Uso autorizado de marcas
134 do Código da Propriedade Indus. .
trial.
(Arts . 147, §§ 1 , e 2, , do Código da
Marcas deferidas
Propriedade Industriai)
Termos:
Por despacho do Sr. Chefe da Se N.° 376.651 - Coropatol - Clas- Ui foi autorizado o uso da marca
se 3 -De Recordati Laboratório Far- isleva:r.., registrada sob n, 177 .b9,
cujo clichê consta abaixo, de propaemacológico - S.P.A. N.° 376.653 - Darilin Classe dada de Winthrop Products Inc., esta3 - De Recordati Laboratório Farma- beiecida nos Estados Unidos da Araéfavor de The Sydney Roer
I
rica, ám
cológico S.P.A.
N.° 406.391 - Baroni - Classe Co., estabelecido no mesmo Pais t.
21 - De Auto Baroni Peças e Aces- autorizada a funciaaar no Brasil A ve,-be-se - o contrato de expIaraçU
sórios Limitada. - N.° 406.395 -- Borragene Clasae
39 _ .De Borragene Regeneração de»
Produtos de Borracha Ltda. - Exchtindo-se bengalas.
N.° 406.572 - Starling
Classr WINTIIROP PRODUCTS INC.
31 - De Jurandyr Starling.
Licenciada
N.° 406.573 - Usifer - Classe S'
THE SYDNEY ROSS CO
- De Usifer, Fundição e Laminação
Por despacho do Sr. Chefe da SeLimitada - Considerando-se em bruto
ou parcialmente trabalhado ou correia-, ção foi autorizado o uso ca marca
Apolamin, registrada sob ri' 179.512,
tos de metais.
I cujo clichê consta abaixo, de prop-ie
•
N.° 406.582 - Microfulmina
Classe 46 - De Batia Morelli j Cia dada de Winthrop Products Inc. , estabelecida nos Estados Unidos da AméLimitada.
N. 0 406.584 - Farmapol - Classe rica, em -favor de The Sydney Ross
3 - De Expansão Produtos Parmacete- Co., estabelecida no • mesmo Pait
autorizada a funcionar no Brasil. ticos Erco Ltda.
exp1or2eão.
N.° 406.587 - Diplocid - Claha Awbe-se n contrato
41
Geraldo Borges.
N.° 406.601 - Dimecren - Classe
g _ De Cilia Societé Anonyrne -- •
Propnetaria
'
Cibo kkz:engsellschaft.
• WINTHROP PRODUCTS INC.
1! .° 406.602 - Vorclone - Classe
Licenciada
1‘4^TliN SYDNEY ROSS CO
6 -- De United States Hoffrra
Classe 6
N.° 906.603 - Vorsee
Por despacho do Sr. Chefe da SeDe United Statis Ifeff satu. Machi- kllo foi autorizado o uso da marca
am" Corp.

ALEVAIRE

APOLAMIN

•

Aralen, registrada sob n° 162 .547, Co., estabelecida no Mesmo . País 4'
cujo clichê conssta abaixn, e proprie- autorizada a funcionar. no Biasil. dade de Winthrop Products Inc., esta- Averbe-se o contrito de exploração.,
•
belecida nos Estados Unidos da América, em favor de The Sydney Rosa
BRYREL •
Co., estabelecida no mesmo Pais e
a
funcionar
no
Brasil.
aut~izada
Proprietaria
,ARALEN

•Proprietaria
11NTHROP PRODUCTS INC.
licenciada
THE SYDNEY ROSS CO

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi autorizado o uso da marca
Asafen, registrada sob o' 228.889,
cujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc. , estabelecida nos Estados Unidos da América, em favor de The Sydney Ross
Co., estabelecida no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil.. Averbe-se o • contratc de exploração,

A SAPEN
Proprietãria
WINTHROP PRODUCTS INC.
Licenciada
THE SYDNEY ROSS CO.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi autorizado o 11 S b da marca
Benasynplex, registrada sob n, 166.006,
cujo cliché consta abaixo, de prop:iedada de Winthrop Products Inc. , estabelecida nos Estados Unidos da América, em favor de The Sydney Ross
Co., . estabelecida no mesmo Pais e
autorizada . a funcionar no Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.

WINTHROP PRODUCTS INC.
Licenciada .
THE SYDNEY ROSS CO

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi autorizado o uso de marca
Carbocain, resgistrada sob n' :;69.638,
cujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Produ. cts Inc., esta.
belecida nos Estados Unidos da Amé.
rica, em favor de The Sydns y Roas
Co., estabelecida no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil. --.
Averbe-se o contrato de exploração.

GARBO CAIN
Froprietaria
• •
S
P PRODURCoTss
WIN'ZOsni\TEI

Por desp:ciji
hoCednoCiaaa
Senhor Chefe
da Seção foi mandado averbar o
çontrato de exploração da marca
Cessatyt, registrada sob II° 262.200,
cujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc., estabelecida nos Estados Unidos da América, em favor de The Sydney Ross
Co.. estabelecida no mesmo .?als
autorizada a funcionar no Brasil. Averbese o contrato de explor'açãO.

sc31% "GO%
ert. .C56 50 - e. cP
BENASYNPLEX
Proprietária
W/NTHROP PRODUCTS INC
Licenciada
THE SYDNEY R033 CO.

Por despache, do Sr. Chefe da
,,u',arizado o uso da marca
Be.çero, rnistrada sab 158 . 565,
cujo clichê consta abaixo, de prowiedade de Winthrop Producb. Inc., estabelecido nos Estados Unidos da Ama
rica, em favor de The Sydney Rosa
Co . , estabelecida no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.

BESEROL
Pr0priet4ría

WINTEROP PRODUCTS ?NO.. .
Licenciada
NES
SYDNEY
ROS3
CO.
Pea ' • do S. Gilete da Seção foi . autorizado o uso da ma*•ca
Br !irei - registrada sob o" 222.889,
cujo clichê consta abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc. , estabelecida nos Estdcs -Unidos da América, cm favor de The Sydney Ros,.

.

439

S)14C1,4

Por despacho do Senhor Chefe
da Seção foi mandado averbar o
contrato' de exploração da marca
Conmel, s. gistracka sob n, 222 . 888,
cujo cliché consta abaixo, de prop:iedada de Winthrop Products Inc., estabelecida - nos *Estados Unidos da .krnérita, em favor de The Sydney Rosa
Co., estabelec• da no • mesmo Pais e'
autorizada a funcionar no Brasil. *-a de -exploração.
Averbe-se o co""

•

COÚNIEL

Proprietaria

W INTHROP PRODUCTS INC.

Licenciada

THE SYDNEY ROSS CO

Por despacho do Senhor Chefe
da Seção foi mary/ado seerba, a
contrato de exolorarão da mires
Cook, reo'strada sob número 244.596.
cujo clich', consta aba;xo, de propie.
dada de Winthrop Products Inc.. Esta.
belecida nos Estados Unidos da A mé,
rica, em favor de The Syhey Rem
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•
Co., estabelecido no mesmo Pais o. autorizada a funcionar no Brasil. —
Fisohex — registrada sob número
autorizada a funcionar no Brasil. -- Averbe-se o contrato de exploragéo. 153.186.
Averbe-se o contrato de ekploração.
Fisohex regiitrada sob número
151.920 — constante do clichê abaixo,
de propriedade de: Winthrop Products
Inc., estabelecido nos Estados Unidos
Proprietária
da América do Norte e em favor de
lvINTHROP PRODUOTS.INC. The Sidney Ross Co., esmbelecido no
mesmo Pais, e autorizada a funcionar
Proprietária
Licenciada
no Brasil
Averbe-se os contratos
WINTHROP PRODUCTS.INC,
THE SYDNEY ROSS
de exploração.
-Licenciada
•
Por despacho do &rum Chefe
TI E SYDNEY ROSS CO •
de Seção foi mandado averbar o
contrato de exploração da marca
Por despacho • do Senhor Chefe Fisoderm, registrada sob ta) 153.135,
Proprietaria
da Seção foi mandado averbar o cujo clichê consta abaixo, de proprieWINTRROP PRODUCTS INC.
contrato de exploração da marca dade de Winthrop Products Inc., estaLicenciada
Diantil, resgistrada sob n° 214.653, belecida nos Estados Unidos da AméTHE. SYDNEY ROSS CO
cujo clichê consta abaixo, de proprie- rica, eia favor de The Sydney Rosa
dade de Winthrop Products Inc., esta- Co., estabelecido no mesmo Pais e
belecida nos Estados Unidos da Ame- autorizada a funcionar no Brasil. —
rica, em favor de The Sydney Roas Averbe-se o contrato de exp'cração.
Co., estabelecido no mesmo Pais e
Privilégio de Invenção
autorizada a funcionar no Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.
TeRNIO N. 110.276
Proprietaria
De 8 de maio de 1959
VINTRROP PRODUCTS INC;
Licenciada
Requerente: Everaharp, Inc.
. 1111E SYDNEY ROSS CO
Local:
Estados Unidos da America.
Proprietítria
Por despacho do Sennor Chefe
Titulo: Aparelho de Barbear que reda Seção foi mandado averbar o cebe lâminas de um carregador.
WINT`HROP PRODUCTS INC.
contrato de exploração da marca
Licenciadà
1.9 ) Uma navalha de segurança do
Fisodernt, registrada sob ra' 166.467,
THE SYDNEY ROSS CO.
cujo clichê consta abaixo de proprie- tipo na qual as lâminas novas as lâdade de Winthrop Products Inc., esta- minas são projetadas para serem alimenPor despacho do Senhor Chefe. belecida nos Estados Unidos da Amé- tadas na cabeça do aparelho oriundas
da Seção foi mandado averbar o rica, em favor de The Sydney Rosa de um depósito separado cheio de lâcontrato de exploração da marca Co., estabelecido no mesmo País e minas, uma armação principal substancialmente rígida feita de chapa metálica
Drawinol, registrada sob n° 216.683. autorizada a funcionar no Brasil.
cujo clichê consta abaixo, de proprie- Averbe-se o contrato de exploração. (13), a qual possui na sua extremidade
superior uma tampa disparando para
dade de Winthrop Products Inc., estaPor despacho do Sr. Clíefe da Se. frente (16)" e de encontro a cujo lado
belecida nos Estados Unidos da América, em favor de The Sydney Rosa ção foi mandado averbar os contratos inferior uma lâmina de barbear (12)
Co., estabelecida no mesmo Pais e exploração das marcas — Fisohex — é projetada para ficar prèsa em posiregistradas sob números 151.920.
ção de barbear uma placa novel (26)
autorizada a funcionar no Brasil.
Averbe-se .o contrato de exploração

Co ok np4

PENTON

to.

FISOHEX

FISODERM

DIAInTTIL

DRAW INO L
Proprietária
WINTBROP PRODUCTS INC.'
Licenciada
THE SYDNEY ROSS CO
Por despacho do Seunor ebeie
da Seção foi mandado averbar o
contrato de exploração da marra
Pcnarol, registrada sob ni 239.281.
cujo clichê consta abaixo, de propriè.
dade de Winthrop Products Inc., esta
belecida nos Estados Unidos da América, em favor de The Sydney Ros:
ao,,. estabelecida no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil. —.
Averbe-se o contrato de exploraçje

'nencero t
Proprietária
WINTHROP PRODÚCTS Inr.
Licenciada
THE SWEY ROSS CO.
Por desp . icho do
da Seção foi man.:.T.c.) averbar o
contrato de explorarão da oaarca
Penton, regiStrada . aob ' 155.526,1
cujo clichê consta abaleo. de, prop-ie-i
dade de Winthrop Pro-'acts Inc.. esta.
belecida nos Estados Unidos da Ama
rica, em favor de The Sydney Rorr
CO., estal-r. lcc,da no m r= Pais

COLEÇÃO DÁS LEIS
1963

Junho de 1963 1985
em frente da armaçãcx, placa essa que
inclui uma séde disparando para frente
(27) por baixo da tampa, a fim de
prender a lâmina de encontro à tampa
e um flange descendente (30 na margem
posterior da sede provido de uma cavidade central abrindo para o lado de
baixo (35`, c uma m)la de Milha (25)
em frente da referida armação (13),
caracterizada pelo fato de at margem
superior (36) da referida cavidade ser
espeçada de uma distância sub s tancial
abaixo da margem superior do referido
finge e espaçada também, de uma distância sübstancial acima ela margem inferior do referido flange, a parte inferior (38) da referida mola (25) prèsa
firmemente de encontro à armação (13)
com a parte superior (41) da mola livremente encaixada dentro da cavidade
(35) no referido flange (30), C com
a extremidade superior (46) da parte
superior da mola/ (25) dobrada para
frente e para fora da referida cavidade
e colocada em frente' do referido flana
ge, em posição verticalmente espaçada
em relação à referida sede (27), e em
contato articulado elástico verticalmente sobreposto e inclinado para trás com
a margem superior (36) da referida cavidade. — Seguem-se os pontos de
2 a 3.
TERMO N." 100.271
De 6 de fevereiro de 1953
Requerente: UCL/IF — Paris —
França.
Pontos caracteristicos de "Processo
para uma produção ni:cioNiológ!Ca aperfeiçoada de vitamina B12" — Privilégio de Invenção.
— Processo de produção micro..
biológica aperfeiçoada de vitamina B12,
caracterizado pelo fato de se incorporar ao melo de fermentação do et:.
leno diamino-tetracetato de sódio cobál.
tiro na proporção de 25 a 150 paaes,
em , pêso, de cobalto por 1 milhã9 de
parte, em volume, de meio de cultura.
— Um teta! de 3 ;santos.

4.

VOLUME
ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Leis de !acidro a março
Divulgação n , 889

Preço' : Cr$ 400,00

VOLUME II •
ATOS DO PODER 'EXECUTIVO
• Decretos de ianeiro a março.
Divulgação n' 890

Preço: Cr$ 1.500.00
A VENDA:
Scçâo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reeml:gilso Postal

TlRriO N.0 103.449
De 12 de fevereiro de 1959
Farbenfabeilcen Bayer Aktiengesellsa
chaft — RepriBlica Federal Alemã.
Pontos característicos da invençao de
"Processo de produzir ésteres do ácido
tio-fosfórico" --- Privilégio de Invenção.
1.° Processo de produzir ésteres
'T ácido tio-fosfóricc ou ésteres do
ácido tio-fosfónico, earacterizado pelo
faro que alcoxia alcoinmercapto-,
sulfozila respectivamente, -aleoil-sulfoail-fenilmercaptaisos são postos cru reação cai mono-cloretos de ácido 0,0..
dialcoil-forfórico, respectivamente, -tiofosfórico ou com cloretos de ácido O;
alcoll-foafonico. respectivamente, -tia.
fosfonico eu então, que di-(alcoxi-, respectivamente, ealcolracrcapto-, respectt.
vamente, -alcoil-sulfexila respectivamente, aalcoil-sulfonil-fent1)-dissulfetos
ská • transformados por meio de cloro
nos correspondentes cloretos de ácido
sulfenico e, depois, éstes são reagidos
com 0,0-diacoil-fosfitas, respectivamenCm total de 5
te, -tiol-fosfaos.
pontos.

i
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-

Certificados Expedidos

Têrmos

FIRMAS

.....r:RTIFICADOS EXPEDIDOS EM 28 DE DEZEMBRO DE 1962

Patentes

s

Patentes
Té ratos

• FIRMAS

Patentes
1

•
81.486
Júlio Helzel
87.265
Werren F.mery . Adarns e George Conrad Wilder
88:063
Otto • Felts de Ca Roca
89.905 Gohei Tanabe 6 Co. Ltd .
89.995
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm
90.050
Gohci Tanabe i Co. Ltd .
90.464 F. Hoffmann - La Roche 6 Cie Société Anonyme
.
•
92.255
Durval de .Araújo Ribeiro
95.277
Plasticos Hevea Ltda .
96.947
Benno Steiner
99.007
Máquinas Bastos Ltda
100.277
Shunji Nishimura
100.814
JOaquim Gomes Ferreira
101.252
Société Des Usines Chimiques Rhone-Poulenc
101.655
Fundição Guapore Ltda .
101.742
Guntert Ci Zinunerman- Const. Div. Inc.
105.513
Irmãos Escoboza I tda .
105.580
Materiel Industriei S. A.
106.885
Aktiebolaget Kanthal
Giuseppe Capulli e André Georges Abel Dupetit
106.931
106.964 '4 The Electric Storage Battery Company
106.983
En:o Lourenço Garcia
Pacific Industrial Mano fác tia rin g Co
107.083
Werner Briest
123.761
126.245
jorgen Vilhelm Kyed
•

62.306
62.307
62.308
62.-309
62.310
620311
62.312
62.313
62.311
62.315
62.316
62.317
62.318
62.319
62.320
62.321
62.322
62.323
62.324
62.325
62.325
62.327
62.328
62.329
62.330

Modélo de Utilidade

Presidio Carlos de Araújo
84.120
Plasticos Hevea Lide . .
90.701
- 96.925 ' J. p P. Coats Limit( d
97.861 ' José do Couto .
Belmiro bota
98.0211
Representações São Paulo Norte-Sul Ltd a
• 98.143
Gumercindo Lopes, Coimbra
100.838
101.677 ' lamino Bcrtoli
Alcide F. Nicaretta
107.127
Rivaldo Victor de Lemare e Antônio Esgringnero
124.784
•
Modék Industrial

04.326
04.327
04.328
04.329
04.330
04.331
04.332
04.333
04.334
04.335

03.869
99.755
J . A. Amaral Gurgcl
03.870
116.342 ' Judite èllomingues
Fábrica de Enceradeira Comercial Bandeirante Ltda . 03872
122.819
03.973
Lares Produtos Domésticos Ltda.
125.142
03.874
Judite Dcmungues - 126.531
03.875
127.108- Nco-Rex do Brasil Ltda.
03.876
- 127.11 k Neo-ReX do . Brasil Ltda .
03.877
Neo-Rex do Brasil Ltda.
127.112
03.878
Neo-Rex do Brasil Ltda.
127.114
03.879
Gráfica e Editóra Bra:siluso S . A .
127.700
03.880
128.093 . 't Monitora S.A Indústria e Comércio
62.331 Solotica Ind . e Com. Ltda .
70.300
62.332
Pittsburgh Rate Glass Company'
85.503
62.333
Cina Société Anonynne
87.992
62.334
88.191 '; Fabricas Real Ltda .
62.335
.." 88.653 I Walzwerk Eviges Willy H. Schlieker 6 Co.
62.336
88.767 1 Farbenfabriken Bayer Aktinengesellschaft
-62.337
90.517 1 Hiroshi H unji
62.338
90.637 1 Glycerio Bardo ,. Pompc e Américo Roder
' 62.339
' 90.766 '; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
62.340
92.463 1 Uranus fltgg Trust
62.311
92.782 1 Waldemar Lindemann -62.342
97.632 1, Dortmund Horder Hutténunion Aktiengesellschaft
62.343
98.268 I J. R. Geigy A. G.
62.344.
-100.84,1 " Maximilian Hellet
62.345
Varbenfabriken Bayer Aktieagesellschaft
101.344
62.346
101.702 H yoma ' Tagussagawa
62.347
101.855 The Firentone Tire 8; Rubber Company
62.348
Siemens 6 Halske Gesellschaft m.b . H
102.217
62.349
102.405 . Hacop Sivzatian
62.350
Allmanna Svenska EIcktrika -Aktiebolaget
105.228
62.351
1435.141- . Mário Ménotti Ganiattl
62.352
105.902 • Agia Aktiengesellschaft
62.353
Arbed Acieries Reunies de Burbach-Bichddudelan
106.211
62.354
-106.873" 'I Giordand Brurtg Birmarck
62.355
Aluminium Industrie 'Alttien GesellsChaft ' '107.009
Carlos AI fa gema
62.356
107.071
Surte Ossian R ygard 62.357
107.156

107.157 1 Sune Ossian Rygard
107.170
Eduardo R. Dubuisson
107.222
Fichtei
Sachs .Aktienge
sellschaIt
107.223
Fichtel Ci Sacha .Aktiengesellschaft
107:228
Alfred S. Marlow Jr.
107.240
Walter A iello
107 .-351 1 Kcij iro Jojima
107.364
Fichtel Ci Sachs Aktiengesellschaft
107.386
Nebiolo S. P. A •
107.423
Etienne Philippe Burlou
107.501
Aktiebolaget Ind astri Kompaniet
107.520
S. lmai f, Cia.
107.573
Dairnkr ' Benz Aktiengesellschaft

62.358
62.359
62.350
62.361
62.362
62.363
62.354
62.365
62.366 .
62.367 I
62.368
62.369
62.370..'

• Moela° de Utilidade
90.567
92.905
97.924
105.102
105.252

Edgard Clara Industrias de Vidro -Ltda
Alphonse Hobeka
Sociedade Paulista de Artefatos Metalurgicos
José Alves Mesquita
Tetsuhei Soga

,

4.336
4.337
4.338
4.339
4.340

Modélo Industrial
111.330
Companhia Hudson Distribuidora do Brasil
3.881
119.967 , Fábrica Nacional' de Acessórios para Lubrificação Ltda.
3.882 •
,124.521
Indústria e Comércio de Plásticos e Artefatos de Me- •
,
t
tais Bonitinho Ltdr.:
3.883
71.205 '; Eugene Marie , Eurbtlein e Société des Acieries de
I Longwy
62.372
Geoffrey William Rossi ter
83.948
62.372
- 62.373
• 84.007
Oxigenio do Brasil S . A .
• 62.374
Athey Products Corporation
84.269'
Paschoel Grazianu
87.711
62.375
62.376 .
.90.207 *Universal Ou l Products Company
• 62.377
93.630
Charnberl aia Corporatior
62.378
N. V. Philips' Glocilampenfabrieken
90.938
62.379
Luiz Bihari
92 750,
62.380
94.959' Vyzkinany Ustav Zemedelskych Stroju
62.331
Pier Giorgio Menicbetti
97.166
62.382
Papei. Mate Manufacturing Company
97:776
Montecatini, Societa Generale Per • L'Indústria Minera97.842
62.383
ria e Chimica e . Karl Zieéler
62.384
E. 1.- 1/1 Pont de Nemours And Company
98.064
62.385
Miles Laboratories, -Inc.
98.074
62.386
Comn Products Company
100.592
62j87
Dental(' Croont Beatty
100.909
62.388
medem( Steel Bottntirles
100.913
62.389
'ampenfabrieken
V Philiph'
101.722
- 62.390
Roland Dupont •
101.801
Carter Products. Etc
101.93$
62.391
Montecatini, Socicta Generale Per L'Inciústria Minera - 102.076
ria e Chimica e Ksrl Ziegler
62.392
Union Chimique Belga S . A .
102.806
62.393
N V Philips' Gloeilampenfabrieken
102.885
62.3)4
Werner Hugo Wilhelm Schuller
62.395
105.554
The Bryant, Electric Company
62.396
106.931
Richard L. Olson
62.397
.107.176
62,398
Soiti Taruma e Satoru Nishiyama
88.961
62.399
Joseph Lucas (Industries) _ Limited
107.332
62.400
The Gillette Company
103.369
62.401
Westinghouse Electric Corporation
-107.380
62.432
107.491- Curtis Automotive Devices, Inc.
62.403
Pierrc Etienne Bessiere - •
- 107 nO4
62.404
107.532' Safety Industries, Inc.
62.405
G . rn. b H
Licenti a Patent Verwaltungs
114.527
123.751'
A23.752

João dos Santos
João do: Sanhas

'

62.406
62.407

Modélo industria!
86.697
112.666
122.220
122.473
. 123.556
126.290

Remingtcn Rand do Brasil S.A
Cia. de Cerâmica Industrial de Osasco
Guilherme Salvagni
Marie. Boreggio .
Colgate-Pahnolive Contpany
Manoel Alonso

3.884
3.885
3.886
3.887
3.333
3.889

Modélo de Utilidade
88.196
101.368
190,396

Nair de Miranda Silva-Nur Baumgart1
Paulo Ramos •

.

4.341
4.342 . •
4.313
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MARCAS DEPOSITADAS
is".n

Pablieerilb =a de ~do oze e art. PÁ do ~les da Propriedade -/nduatriai. Da data da puttlearão eernerard a
soam o gémeo de 80 dtaz pala o dereaknentio do pedido. ~te teu peasio Mello apeseentex suas oposições ao Deputam:mit*
tadocaill da PçovaGadedia laadisâtrtal aqueles que toe 'Melarem prejedloadoe oern a ocueseade de :nutro munia*
Memen +meemwommemo

Termo n. 582.211, de 11á-63
Fábrica Nacional de Coletores • Ltda.
São Paulo.

PARAGLASS

Industria Brasileirsa •

Nome comercial

SELLA
CENTER
CUBITIBA - Est.Pararia

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 582.213, de 11-3-63
Fábrica de Biscoitos "Catu" Ltda.
São Paulo

CÁ TU.

Industria
Bras ile

Classe 41
Bolachas e biscoitos
Térmos os. 582.214 a 583.46, de
11-3-63
Kibras S. A.
Basculantes
Guanabara

PRORROGAÇÃI

Classe 6
Prensas hidráulicas e pneumáticas para
uso na indústria e no transporte, tesouras mecânicas e prensas hidráulicas
para trabalhar materiais, máquinas hidráulicas de elevação ou levantamento
Classe 21
Veículos rodoviários e ferroviários
- Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 582.217, de 11-3-63
Metalúrgica Neluz Ltda.
Paa'n

NELUZ

Industria Brasileira
Classe 11
•
Indústria e comércio de artefatos met
• lúrgicos em geral

,ffiN11•••

Termo n.° 582.218, de 11-3-63
Plásticos do Brasil 3. A
São Paulo

FÁBRICA NACtONAL DE
- g;OLETORES LTDA.
Termo n.9 ,582.212, de 11-3-63
Jacomino Anton:o Monteaperto
Paraná

w,

Classe 28
Chapas acrílicas
,Termo ni 582.219, de 11-3-63
Rota Turística Sociedade Jornalística
.
Ltda.
So Paulo
-si

ROTA
TURISTICA
!Industriai Bragileira

Classe 32
,evistas, anúncios, rep,.....auens
turísticas, indicador de estâncias climáticas, hotéis, boites e restaurantes
Têrmo n.° 582.220, de 11-3-63
Icasa Imobiliária Construtora Administradora S.
- Guanabara
Nome comercial

Têrmo n.° 582.225, de 11-3-63
Maria José de Mello Lima
Guanabara

Termo n.° 582.231. de 11-3-63
Procon
Premoldados de Concreta
Protendido S. A.
Minas Gerais

LAR DAS ROSAS
-F31

C3 C C)

•
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 582.226, de 11-3-63
' Maco -- Madeiras e Compensados
Ltda.
Guanabara

MAGO

Classes: 16 e 31
Insígnia

1• •••n• •
Tenmos ns. 582.232 a 582.234, de
li-3-63
Papelose Industrial Ltda.
Santa Catarina

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 4
Artigos da classe
Termo n.9 582.227; de 11-3-63
Irondino José de Freitas Souza
Guanabara

BUTINEURON
INDUSTRIA BRASILEIRA,
Classe 3
Artigos da classe
Termo n.9 582.228, de 11-3-63
lei ferson Davis

Indústria Brasileira,
Classe 1
Celulose,
Classe 4
Maarirns eia bruto ou parcialmente
preparadas
Classe 38
Aros para guardana pos de papel
aglutinados, áluns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos: balões (erceto para brhsquedos) blocos para

correspondência, blocos para cálculos.
blocos para anotações, bobinas. brochuTermo 11:3- 582.221, de 11-3-63
ras não impressas; cadernos de escreInas, Imobiliária Construtora Adminisver, capas para documentos, carteiras
•
tradora S. A.
para cigarros, calt a; de tipografia de
Guanabara
papel ou papelão. cápsulas de papel,
Classe 25
caixas de_ papelão. cadernetas, caderArtigos da classe
nos caixas de cartão,- caixas para paTermo n.9 582.222, de 11-3-63
pelaria, cartões de visitas, cartões co.
Classe 32 •
Tecnometal Projetos Estudos Indústria
marciais, cartões indices, confeti. carMetalúrgica Cala.
tolina. cadernos de papel melimetrado
Artigos da classe
Guanabara
e em branco para desenho, cadernos
Termo n.° 582.229, de 11-3-63
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegra çicas, caRepresentações Meltzer Ltda.
Rio Grande do Sul
dernos de lembranças, carretéis de paTECNOMETAL- PROJETOS
pelão: envelopes enveducros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, ettiquetas; folhas indicas,
ESTUDOS INDÚSTRIA
fOlhas de celulose; guardanapos; livro,
não impressos. livros fiscais. livros de
METALÚRGICA LTDA.
contabilidade; mata-borrão: ornamentos
Indústria Brasileira,
de papel transparente; pratos, papell.
nos, papéis de estanho e de alueninio,
Classe 35
Nome comercial
papéis sem Impressão, papéis em branca
Couros, preparados ou não, solas para para impressão, papéis fantasia, menos
calçados
Temos ns. 582.223 e 582.224, de
para forrar paradas papel almaço ,ons,
11-3-63
ou sem pauta, papel crepon, papei de
Tema n.° 582.230. de 11-3-63
oTecnometal Projetos Estudos Inriacria Procon
Premoldados de Concreto seda, papel impermeável. papel - cai boMetalúrgica Ltda.
bina para impressão, papel encerado,
Protendido S. A.
Guanabara
papel . .higienico. papel impermeável
Minas Gerais
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
AÀO
papel para encadernar, papel para esdOr- C *A"'
crever, papel para im primir, Pa pel PasZ)x fa — . 1" ../
rafina para ebbrulhos. papel celofane, ,
;NDUSTRIA BRASILEIRA
papel celulose, papel de linho, papel
00r. ?‘('
absorvente, papel para embrulhar !aClasse
setia
de papel, rótulos de papel. rolos
.c,x°
Artigos da clama
de papel transparente,- sacos de paPel,
serpentinas; tubos postais de cartéis,
U°
Classe 25
tubetes de papel
Nome comercial
Artiana ela clara
RIO de Janeiro

TABIAIDE
3E TURFE

TECNOMETAL
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Termos ns. 582.235 a 582.237, de
11-3-63
Rcftorer lamento Cotarinense Ltda.
Santa Catarina

Têrtno n.° 582.241, de 11-3-63
Aloysio Soares de Oliveira
Santa Catarina

Junho de 1963

Térrno n.° 582.249, de 11-3-63
Expresso Presidente Getúlio Ltda.
Santa Catarina
•

actil.cbtj

ada:

s°
• \--

Classes 2S e 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 582,241 de 11-3-63
Vieira t5 Cia.
Santa Catarina

Termo a.° 582.238, de 11-3-63
Industrial Exportadora Fett Ltda.
Santa Catarina

141:

or•-itt4utexten.e..e

(Ukarsok. J
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n." 582.243, de 11-3-63
Artigos Domésticos Sant:a Rosa Ltda,
Santa Catarina

• deç‘
Os\

Santa Rosa Ltda.

Classe 4
Madeiras brutas, beneficiadas e
compensadas
Termo n.° 582.239, de 11-3-63
Artefatos Remil Ltda.
Santa Catarina

•

Classe 26
Artefatos de madeira osso ou marfim, não incluidos em outras classes:
Argolas anéis, alguidares, arn,ações
para balcões e para vitrines, artefatos
de madeira para czixa, tapume bar-,
delas, barris. baldes. batedores de carne, caixas, caixões, caixotes, . caw.detes cunhas, cruzetas, cubas. ca,,ainbas,
colheres, cestas para pães, cepos pi,ra
cosinha, cabos para ferramentas, cantoneiras, milr.dados, estrados, esterinhas, estojos, expremedeiras, escadas.
caiares de VI' ¡CACOS . ch.-xnriras, coáles,
formas geljins, guarnições para porta.
blocos. guarnições para cortinas,
flua rnições de icadeiras para utenstlios domésticos, gartos, malas de madeiras, palitos, prato, pinos, puxadores, prendeeclorcs de roupas, Taselestais,
monogramas, palitos para dentes, táboas de passar roupas, tãboas de carne. tonéis, torneiras, tambores, tamas. suortes de madeira, rodinhas, rolos, rosários, vasos, palitos, pasighas,
garfinhos e colheres para sorvetes

Temio n.° 582.240, de 11-3-63
Ibirapttera Móveis Ind. e Coméra:
Minas Gerais

P1 IIIR!
Classe 4
Madeira bruta e beneficiada

Nome comercial
Termo a.° 582.244, de 11-3-63
Indústria e Comérc.° de Trafilados
S. A.
Santa Catarina

Oficina Eletro - Refrigeração
Classe 8
/nulo de estabelecimento

IndÉctria e Comércio
de Trafilados S.

A.

Nome comercial
Têrmo n.' 582.245, de 11-3-63
Comercial Barra Grande Ltda.
Santa Catarina

G•fv.5,

Indústria Brasileira

Termo a.' 582.250, de 11-3-63
Madeireira Alto Piquiri Ltda.
Paraná

Termo n." 582.251, de 1-3-63
Manoel João Toma:.
Santa Catarina

Indústria Brasileira

Comerci31
13arra Grande Ltda.

Terra on.° 582.252, de 11-3-1963'
Madeireira Ik.lerrinhos Ltda.
Santa Catarina

Maceireira

Morrinhos Ltda.

Têrmo a." 582.256, de 11-3-1963
-Produtos Químicos Ciba S.A.
(Prorrogação)

PRORROGAÇÃO
rim

li,A1:41i

LI

Indústria Brasileira
Classe 3
Preparação farmacêutica indicat.a nas
Diáteses hemorrágicas. Hemorragias
internas. Hemorragias viscerais ( á strica, intestinal, renal, vesical e -)
nar) . Melena do recém-nascido,
pura hemorrágica, epistaxe,
gia, profilaxia e tratamento de lei.—
ragias graves, durante e depoi I de
operaçõers ou extrações dentárias
Termo na 582.257, de 11-3-1963
Produtos Químicos Ciba S.A.
(Prorrogação)
Guanabara

r ,

At;O:.1V2SINiN

Nome comercial •

• ;
In d{u-.tria. Pra:Aleira
Classe 6 Termo n.." 582.246, de 11-3-63
Indústria e Comércio Stoepke Ltda. Rõlos compresso (:,; 111:j.,)rizados ou reSanta Catarina • bocados para trabalhos de engenharia e
de construão de estradas, a fila de
Laas,e 3
comprimir terra. esnaluar pedra, pavi1•
Escpecialidade
mentar asia:to e tral) :111;ir agr
:os e
O
sólidos semelhantes, assim como rodas e como estimulante da 11111,;;;O o
aos casos de anicaa:ra.,a;
tambores para tais máquinas
I
oligc e hipoinenwréia,
de
e s:-t,
11,1 na,
Termo n.' 582.25-1 de 11-3 1993
..; de
(Prorrogação)
os',,; Lana em ger 11
Nome comercial
A. M. Santos
Cia.
Termo a.'
.253, de 11-9-1c.63
Guam,harii
Termo na 582.247, de 11-1-63
Proeutos Quimicos Cidia S.A •
Criciuma Automóveis Ltda.
(Prorregaçê.o)
Santa Catarina
PRORROGAÇÃO

Criciuma Automóveis Ltda.

(4;

Nome comercial

SSTOENSt-

Têrmo n.° 582.248, de 11-3-63
Conte — Construtora Técnica Ltda .

Inc'

Santa Catarina

Técnica Ltda.

Classe 40
Título

Classe 3
Um rearado anti-ácido

Termo n." 382.253, de 11-3-1963
, Hyster Company
Estados Unidos da América

CONTE-Construtora

indt",e4i
_

ARME TOSA

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

.Artigos Domésticos

PRORROGAÇÃO
C

Nome comercial
Classe 4
Madeiras em bruto, ou parcialmente
preparadas
Cl is
19
Aves e ovos e ¡aguai. inclusive do
bicho da seda. :mimais vivos, iso‘
cavalar, caprina, galináceos, oviitos
e mimos
Classe 45
Sementes e mudas para a agricultura,
a horticultura e a floricultura e flores
naturais

Termo a.° 582.255, de 11-3-1963.
(Prorrogação)
Polutos Quimicos Ciba S.A.
Guanabara

• 3, 48 'e 10
Nane comercial

Brasileira,

Classe 3
Especialidade
farmacêutica
inditada
nas dis.runções, ovarianas, tais como
menorragias 'e metrorragias, dista( norréia funcional mastodinia, sntoma ; de
carência do climatério e distúrbio:: da
lenta; a°
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Trino n.° 582.259, de 11-3-1963
Ary Mendes de Carvalho
Guanabara

Suo óierrne
V•

•••nnn••••:...C.

ilndústria Brasileiríl
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador •
perfumarias em geral: Almiscar. &soa
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colónia, arminhos. água de
quina, água de rosas, água de altaze.
mas, amónia perfumada, liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhananas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo. pestanas. •cilios e aigodes,
crayons, cremes para a pele, camufla,
cheiros em pastilhas, em tabletes cai
lentilhas, em trociscos e em pilulas,
cremes • para barbear, crentes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
east adias. extra:os, estojos de perfumes.
crt me para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escôvas para -dentes, cabelo, roupas,
cílios e unhas, fixadores para . o cabelo.
pestana. cílios e bigodes, tivtlas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para cnaquilagein: iança-pertucnes, loções, liquidas dentitricios, em pasta, em
geleia de petroleo perfumada, lápis
sabão, em creme, em elixir e em pó,
liquidas para ondulação. permanente,
lixas para unhas. laquil. óleos para o
cabelo. pasta e pós para dentes. perfumes, petróleo ara uso" de toucador.
passas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, papeis perfumados,
carminados. e com pó de arroz, pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. poa-pons, pó de
arroz
• 582.260 à 582.261, de
Termos ns.
11-3-1963
Eietro Microtécnica Jimenez Ltda.
Rio de Janeiro

manômetros, máquinas falantes, mostradores para rádio, objetivas fotográficas,
para-raios, pikups, pilhas, panelas de
pressão, plugs, psopulsores, progetores,
rádios, receptores, refrigeradores, relógios, reostatos, resistências, refletores,
relógios sinaleiros, sereias, soquetes,
soldadores elétrico, trantormadores, torneira elétricas, ventiladores e
vibradores
Termo n.9 582.262, de 11-3-1963
Confecções Bambusinho Ltda,
ua na a ra.

sabão, em creme, em elixir e em p6,
liquides para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laqué, óleos para a
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
depilatórios; desodorantrs, dissolventes,
para po de arroz, papéis perfumado,
pomadas perfumadas para o embeleza.
mento da cutis, pon-pons. pó as
carminados, e com pó de arroz, pentes,
arroz
Térmo n.° 582.264, de 11-3-1963
Joço Ramalho S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo

(c João Ramatnp »
INDUSTRIA BRASILEIRA

Junho de 1963 1989
metálicos para a composição de tintas,
preparações para fotografias, produtos
para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas, prussito; reativos,
removedores, reveladores; sabão neutro.
saís, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
silicatos, soda caustica, soluções quimicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, solidas ou
pastosa para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras; celulose, barcos e veículos, tala
co industrial, thiner; vernizes; zarcão
Termo n.° 582.267, de 11-3-1963
Imperrneabilizadora Retracua Ltda,
Guanabara

HYDRORIGAC
I ndustria Brasileira '

Classe 43
Para distinguir: Aguas artesianas, águas
• PRORROGAÇÃO
de mésa, bebidas sepumantes sem álcool, gasosa, ginger-ale, guaraná, refresClasse 1
cos, sifões, soda-limonada e xaropes
Paaa distinguir. Absorventes, ricetona,
Classe 36
ácidos, acatamento e coloração de fiPara distinguir: Artigos cie yestuáitos
Termo n.° 582.265, de 11-3-1963
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Impermeabilizadora Retracua Ltda . bras, tecidos, couros e celulose; água
raz, alceai, albumina, anilinas, alumen,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Guanabara
alvaiade, alvejantes industriais, alumíbotas, botinas, blusões, boinas. babanio em pó, amoniaco, anti-incrustantes,
doures, bonés; capacetes, cartolas. cara•
antl-oxidantes, anti-corroeives. anti- depuças, casacâo coletes, capas. chatas,
cachecols. calcados, chapéus, cintos,
tergentes, azotatos, água acidulada para
cintas, combinações. corpinhos, - calças
acumuladores, água oxigenada ara fins
de senhoras e de crianças, calções, calindustriais, arnnia; banhos ara galvaniças, camisas, camisolas. camisetas, cata
PRORROGAÇA0
zação, benzina, benzol, betumes, bicarcaia ceroulas, colarinhos. cueiros-. sa.as
1 bonato de sódio, de otássicx cal virgem.
Classe
16
casacos, chinelos, dominós. t -ha nes
carvões, carbonatos: catalizadores, adua.
impermeabilizantes aplicáveis nas
fartasias, fardas par4 • militarese coelose, chapas fotográficas, composições
construções e decorações
mais 'fraldas, galochas, gravatas, gos•
estintoras de incêndios, cloro, corrosia
ros..jugos de !ingeria. ¡alarma, leques:
vos, cromaras, corantes, creosotos; des.
Termo n.° 582.266, de 11-3-1963
luvas, ligas. lenços, mantõs, .71.C1M Lnpermeabilizadora Retracua Ltda. corantes; desincrustantes, dissolventes;
maiôs. mantas, mandrião, m srailhasa • pa-.
emulsões fotográficas, enxofre, éter, esGuanabara
peugas, pouches. polainas. pijamas; •pu.
maltes, estearatos; fenol, filmes sensibiilhoa. perneiras. qutmonos, regai"
lizados para fotografias, fixadores. Narobe - de chambre, roupão,- sobretudos.
dos para freios, formol, fos tatos indussuspensórios, saldas de banho, sandálias,
triais, fluoretos, fundentes para solda;
FE
sweaters, shorts, sungas, stolas, sougalvanizadores, gelatina para fotografias
NOUSTEUA
BRAsiLegRA
I
tiens. slacks, taier, toucas, turbantes;
e pintura, giz, glicerina; hidratas, hidroternos.- Uniformes e vestidos
sulfitos; Inipermeabilizantes, ioduretos;
PRORROGAÇAO
lacas; massas para pintura, magnésio,
Termo n.° 582.263, de 11-3-1963 -'
Classe I
mercúrio; nitratos, neutralizadores, aiCompanhia Industrial Farmacêutica
' Para distinguir: Absorvantes, acetona, trocelulose; óxidos, oxidantes, óleos paGuanabara
ácidos, acatamento e coloração de fi- ra pintura, óleo de linhaça; produtos
bras tecidos, couros e celulose; água químicos para impressão otassa indusraz, alcool, albumina, anilinas, alumen. trial, papeis emulsionáveis, para a fotoalvaiade, alvejantes industriais, alumi- grafia. papeis de turnesol, papeis bebonio em pó, amoniaco. anti-incrustantes, gráficos e rellocopista, películas sensíanti-oxidantes, anti-corrosivos, anti- de- veis. papeis para fotografias e análises
azotatos, água acidulada para de laboratórios, pigmentos. potassa, ,pós
`indústria Brasileir a - tergentes,
acumuladores, Agua oxigenada ara fins metálicos 'para a composição de tintas, •
industriais, amnia• banhos ara galvani- preparações para fotografias, produtos
adasse 48
zação, benzina, benza betumes, bicar- para niquelar, pratear e cromar, produPara distinguir artigos de toucador e bonato de sódio, de otássio; cal virgem. 'os para diluir tintas, prussito: reativos,
perfumarias em geral: Almisk 4:tia carvões, carbonatos, cateilizadores, celu- removedores, rçveladores; sabão neutro,
de beleza, água facial. 4igua de lavanda. lose, chapas fotográficas, composições sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
água de colônia, arminhes. água de estintoras de incêndios, 'cloro, corrosi- silicatos, soda caustica, soluções quimiquina. ágtsa de rosas, água de ali aze vos, cromatos, corantes, creosotos; des- cas de uso industrial, solventes, sulfamas, amónia perfumada, liquida, em pó. corantes; desincrustantes, dissolventes; tos; tintas em pó, liquidas, solidas ou
em pedras,, para banhe, brilhantinas emulsões fotográficas, enxofre, éter, es- pastosa para madeira, ferro, paredes,
bandolinas. batons. cosméticos para a maltes, estearatos; fenol, filmes sensibi- construções, decorações, couros, tecidos,
cabelo, pestanas, cílios e bigodes, lizados para fotografias, fixadores, flui- fibras, celulose, barcos e veicules, talcrayons, - cremes para a pele. ,cartnina dos para freios, formal, fos tatos indusindustrial, thiner; vernizes; zarcão
cheiros em pastilhas, em tabletes, eM triais, fluoretos, fundentes para solda, co
lentilhas, em trociscos e em pilulaa galvanizadores, gelatina para fotografias •Termo n.° 582.268, de 11-3-1963
Cremes para barbear, cremes dental, e pintura, giz, glicerina; hidratos, hidraA.S. Dumex (Dumex Ltd.),
depilatórios, desodorantes, dissolventes
Dinamarca
sulfitos;
impermeabilizantes,
ioduretas;
eraenclas. extratos, estojos de perfumes
lacas;
massas
para
pintura,
magnésio,
cieme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas, mercúrio; nitratos, neutralizadores, niescOvas para dentes, cabelo, roupas. trocelulose; óxidos, oxidantes, óleos patilios-e unhas, fixadores para o cabelo. ra pintura, óleo de linhaça; produtos
pestana. cílios e bigodes. fivelas para químicos para impressão, otassa indus.
o cabelo, glicerina perfumada para uso tilai, papeis emulsionáveis, para a fotoPRORROGAÇA-Q:
de toucador, grampos para o cabelo. grafia, papeis de turnesol, papeis hellográficoà
e
reliocopista,
películas
sensígeléia de petróleo perfumada. lápis
Classe 3
para Maquilagem. lança-perfumes lo- veis, papeis para fotografias e análisas Um prearado medicinal para • tratações liquidos dentifricion, em pasta. em de laboratórios, pigmentos, potassa, pós '
mento do akoolisino

j'

/As sx,ps.
Classe 10.
Amisidalotomos, amplificadores oe som
p•ara iam médicas, curetas, aparelhos
• amplificacloses para surdez, citoscópios,
estetoscópios, estojos fie bolso para
Instrumentos cirúrgicos, forceps, barnaglobinennstros, hemomanometros, laringo.seópios, met-oscópios, metromos,
oftalmometros, otoscóplos, pulsometros.
rinoscópios, uteroseónios • e
visiometros
. Classe 8
Aparelhos de televisão, acendedores
detritos, aquecedores, a1to-4alantes
abat-jour, antenas, aspiradores elétricos.
aparelluis elétricos de passar, bússolas,
binóculos. buzinas,. aparelhos elétricos
de barbear cristais de rádio, chuveiros
elétricos. Chaves elétricas, chúrrasquelras, enseradeiras ferros elétricos, fogões. filtros agrrtaas térmicas, geladeiras. inrarniptores.
lámpadas flash,
pacl as. Imas

AN TABUS
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Tèrmo n.° 582.269, de 11-3-1963
sivas Leite S.A. Indústrias
Químicas e Biológicas
Rio Grande do Sul

JIARIb OFICIAL (Seção III)

mésticos, comerciais e industriais resis.
tendas elétricas, resfriadores, relays
(reles), reguladores de voltagem, refrigeradores a compressão e absorção,
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem
termostatos, torneiras de
cornyessão, ventiladores elétricos doifiésticos, comerciais e industrias
Classe 40
Metal branco, metais anti-fricções e m'tal patente, aço, alumínio, alpaca.
bronze, chumbo, cobre, estanho, ferro
guza, níquel, latão, zinco, mrta,s para
ligas; todos os metais acima são em
bruto ou parcialmente trabalhados usados nas indústrias. podendo ser sua balClasse /
Um produto veterinário destina. a sa ,sem chapas, em. tôlhas em massa,
combater o carrapat soarna, berne e em lingotes, em fio e vergas, em tiras,
estampados, foi jados. modelaJos, tortodos os parazitos externos dos
neados e perfilados, eletrodos
animais
Tesnios os. 582.273 à 552.274 de
Térmo n. 9 582.270, de 11-3-1963
11-3-153
Brsvox S.A. Indústria e Comércio
Bralvox S .A . Indústria e ComércS)
Eletrônico
Eletrõreco
São Paulo
São Paulo

MEOTOX

Têrmos n.S. 582.275 à 582.276, de
11 -3 - 1963
Bravox . A . Indústria e Comércio
Eletrônico
São Paulo

Pelotas

—Anho de 1S.133
Térmos na. 582.277 à 582.2; 8, de
11-3-1963
Bravox SÃ. Indústria e Ccmércio
Eletrônico
São Paulo

IND 4„—:77> BRAS.

industria Brasileira
PRORROGAÇÃO

E3RAVOX
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Armários, assentos, balcões, butás,
banquetas, bancos. camas, cadeiras
creado-mudos. cristaleiras. colchões de
mola. conjuntos de copa e cosinha
cadeiras giratórias, dispensas, dormitórios, etagers, escrivaninhas, estantes
guarda-roupas, girarda -comida galerias,
mesas, móveis para jardim maainhas,
móveis para bali, móveis estotadaes.
penteadeiras, Neta chapéus. prateleiras
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
le jantar. poltronas, berços colchões.
caixas e móveis para aparelhos radiofônicos. móveis para terraço, sofás camas, estrados de camas, acolchoados
porta-vasos, divans, almofadas. travesseiros, cómodas e discotecas de
madeiras
Termos as. 582.271 à 582.272, de
11-3-1963
Bravos SÃ. Indústria e Comércio
Eletrônico
São Paulo

Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado e condi(iodos, aparelhos fotográficos, acendedores automáticos, aparelhos deterilizadores. alto falantes e amplificadores
de som, bebedouros de água refrigerados, balcões frigoríficos, balanças, barbeadores elétricos, condicionadores de
ou automáticos de voltagem, exausto.
res, extintores de incêndio, estufas, fogões à lenha, à gás, elétricos ou a
querozene, gravadores de som e de imagens, isqueiros, irradiadores de 'rio ou
calor, lavadoras de pratos e talheres
lavadoras de roupas, máquinas de layer rompas, méquinas de secar e passar

roteou, ntierokmat, reielgeeedores do-

.,,'lasse 8
Para distinguir, aparelhos para 41ns
úteis, instrumentos científicos e apare
lhos didáticos, aparelhos elétricos em
geral, acessórios de aparelhos elétricos:
amperõmetros, amplificadores, aparelhos
de alta, tensão, ancmornetros, antenas
alto falantes, acumuladores, aspiradores.
aquecedores, abat-jours. bules elétricos
isobinas, balcões frigoríficos, binóculos
barômetros. balanças, batedeiras para
quidos e massas, cafeteiras elétricas.
chuveiros elétricos, compassos, câmaras
frigorificas, câmaras cinematográfica,
campainhas elétricas, chassis, chaves para antenas chaves de alavancas, diais.
enceradeiras, esterilizadores, esquadros
de aço, extintores de incendio, esquadros de agrimensor; fios terra, fios para
Classe 8
eletricidade, ferros elétricos para engoPsra distinguir: Artigos e aparelhos ele- mar e passar, ferros elétricos para sol:ricos é eletrônicos, aparelhos de utili- da, máquinas fotográficas e cinematodades domesticas, acumuladores pa,a gráficas, fogões e fornos elétricos, forfrigeração, aspiradores de pó, .lucce. mas elétricas, filmes revelados geladeidores, aparelhos de ar refrigerado, apa- ras, interruptores, liquidi ricadores, lúsrelhos de luz fluorescente e aparelhos tres, maçaricos, micrómetros, memidode comunicação interna, bules elétricos res de roscas, medidores de intervalos.
baterias, balcões frigoríficos. balanças microfones.' mostradores, manômetros
batedeiras, condensadores comutadores, miras de qualquer graduação níveis
campainhas elétricas. chuveiros elétri- d'água para caldeiras, níveis de • ferro
cos, coqueteleiras discos gravados, es- óculos, pilhas sécas, elétricas, para-ratufas, enceradeiras, espremedores elétri- ios, primos, plugs, pantógrafos, pantõcos, tornos elétricos. fesros esetricos de metros, sadios, resistencias, regadores.
engomar e passar, fios, fonograços, ia> automáticos, registros para água, regisgareiros elétricos fervedores formas tros para canais e, de comportas, regiselétricas, maauinas totograficas, geladei- tros para vapor, réguas de aço, relays
ras. garrafas térmicas. liquidificadores cacores para luz florescentes. recptores,
elétricos, microfones, reflstores.
aparelhos para soldar, sorveteiras, soregadores automáticos, resistências ele- queses, sereias, transmissores, tomadas
tiscas, -adio conjugado ou nác com fo- transformadores, torneiras de compresaogra tos. panelas elétricas soquetes são, aparelhos de televisão, termômetros,
sorveteiras, sereias de alarme. bansfor- telescOios, torradores de cereais, voltimadores, telefones. tercnomatros tele- . metros. valvulas de redução. ventilado'visores, válvulas, venti:adore
res
Classe 40
Classe
40
Acolchoados para camas e para móveis, almofadas, aparadores,, armários Acol elloados para camas e para mobalcões para venda, para móveis e , vais, almofadas, aparadores, armários
berços, biombos, cabides, cadeiras, ca- lbalcões para venda, para móveis e
mas, canapés, casses, colchões, colchões berços, biombos, cabides, cadeiras, cade molas, cômodas, conversadeiras, co- mas, canapés, catres, colchões, colchões
xins, divãns, enxergões. escabelos, es- de molas cômodas, conversadeiras. cotantes, gabinetes de telefone, guarda- i xins, divãns, enxergões, escabelos, escômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias tantes, 'gabinetes de telefone, guardade sala de jantar mobilias de quarto, cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
poltronas, prateleiras sofás e
de sala de jantar, mobílias de quarto,
sofás-cama estofados
poltronas, prateleiras, sofás e

6R 1( \VOX

1

Classe 8
Aparelhos, instrumentos e utensilios físicos, químicos, óticos, náuticos, eletrotécnacos, de pesagem, de sinalização,
de contrõle e fotográficos; instisruencss
de medição; aparelhos para a alegra.
fia e a telefonia com ou sem fi .); contadores elétricos; aparelhos de verificas,
ção e de contrôle das fumaças; apare.
lhos de iluminação, eletram., »5. para.
raios, alarmes de policia e de in aêadio;
tele-indicadores; campainhas; instalações
e de condutores para linhas elétricas,
cabos, contatos, resistências, cc rta-circuitos, interruptores, fusíveis, quadros
de distribuição e de contam , i-mentos para acumuladores, acuem. adores.
aparelhos elétricos para fins de teatro;
aparelhos de projeção: :ampacias de
descarga, lampadas acapiiticdsras e
Impadas de retificação. ;ao p _idas de
luminescência
_lasse 40
Acolchoados para camas e para mó.
veis, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões, c Achões
de molas cómodas, conversadeiras, co.
divãns, enxergões, escabebs, estantes, gabinetes de telefone, çuardaa
cómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar., mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras sofás e
sofás-cama estofados
•
Termos as. 582.279 à 582.280, de
11-3-1963
Bravox S . A . Indústria e Comércio
Eletrônico
São Paulo
77,

Classe 8
Para distinguir: Eliminadores cie bateria. dispositivos para cont-olar ou modificar correntes elétricas, inclusi,,e
tcmas retificadores de correntes alternadas am p lificadores, monitores atamgadores de arco, carregadores ce bateria automáticos, auto-reguladores, bobinas de rearancia, soldadores de resistência elétrica, fontes de corre tte de
acarecimento por indução, controladores de sinal neon transformadores,
controladores de alimentadores

.
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sócios. e reguladores de voltagem, tu.
boa de descarga de espaços elétricos,
válvulas ou tubos para retificaçáo, re.
gulagem e .,estabilização, tubos ou válvulas a vacuo, tubos ou válvulas retihcadoras. valvulas, pilhas foto-elétricas, artigos, acessórios e equipamento
fotográfico, a saber: equipamento
"foto-flash", Inclu sive lampadas "fotoSash" e refletores para as mesmas,
unidades fornecedoras de força para
"foto-flash'. e meies para controlar
corrente de "foto-flash", altimetros,
calibradores de altímetros, precipitadores de poeira, fontes de corrente
eletro-estática. osciloscõpios de alta
velocidade, sistemas de comunicação
pro micro-ondas, dispositivos para me.i
dito unidade. máquinas testadoras de
fadiga ou cansaço operadas eletro-magnéticainente, antenas de radio, Iam•padas de painél de radio, transmissoras de radio, receptores de radio, dispositivos receptores e transmissores de
rádio, radar. transmissores de taloa:ião, receptores de televisão, dispositivos para vulcanização de pneumáticos. Limpadas para televisão, e iampadas elétricas, tubos ou válvulas a
vacuo para radio e tubos ou válvulas
para radio. pilhas foto életricas e lam-.
padas de televisão, tonógralos elétricos, combinações radio-televisão-fonógrafo
- Classe 40
ncolchoados para camas e para móveis, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas, cômodas, conversadeiras, coaias, divans, enxergões, .escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guarda.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Classe 40
Para distinguir: Os seguinte móveis de
uso doméstico ou residencial: Armações,
prateleiras, balcões,. dispensas, conjunsoa de armários e gabinetes para copa
e cozinha, conjunto de sala "de jantar
e dormitórios, sofás, divans, poltronas.
cadeiras, cabides, mesinhas, guarda.
roupas camas, porta-chapéus, arfmárlos,
berços, conjuntos para praia e jardins,
geladeiras comuns, escrivaninhas. colchõec, travesseiros e acolchoados para
móveis
.' •

Termo a.° 58.2289, de 11-3-63
Banco Delta S. A.
Guanabara

Nome comercial

Termo n.° 582.297, de 11-3-63
"Top-Club" Club de Turismo, Organização e Previdência
Paraná

-

Casa Bancárià
Delta S/A.

Top-Clubni

'

CRYL
--* aelra
Bra

Classe 22
Fios em geral
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 36
Artigos da 'classe

iprganizaçãole'

• Termo n.° 582. 291, de 11-3-63
Manuel Oliveira Assumpção
Cianabara

cPrevidência-7

\05á
Vç‘"
ao," r% o01fox() ès‘A°

Têrmos ris. 582.298 a 582.314, de
11-3-63

-.

Tãrmo n.° 582:286, de 11Á3-63
José Joaquim de Oliveira f,..1 Cia.
Minas Gerais
tRORROGAÇA0

Club de TurisMo;

Nome comercial

Nome civil

0

‘00

VTOP-CLUB
- ,

Oe
Classe 47'
Frase de propaganda

"Top-Club" Club ide Turismo, Orgar4
zação e Previdência
Ceará
Classe 33
Titulo
Casse 33
Titulo
'C ' r? 33

Termo n.° 582.292, de 11-3-63
Manuel Oliveira Aásumpção
Gdanabara•

VE/Wistt°

Não Pague Embalagem,
Pague o Produtc

(

Titu!,)
Cr”..se 33

•
•

Tistito
Casse 33
Titulo
C' .. sse 33

adã.Se 47

Frase de propaganda

sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados

Térmos na. 582.293 e 582.294. de
11-3-63
Companhia Paranaense de Fiação e
Tecelagem "Paranafios"
Paraná

Termos na. 582.281 à 582.282, de
11-3-1963
Bravox S.A. Indústria e Comércio
Eletrônico
São Paulo

Térmo a.° 582.287, de 11-3-63
José Joaquim de Oliveira ti Cia. •
Minas Gerais
PRORROGAÇÁC

~6
._~

M~US.
404( Nom et Ouve IRA sCIA

rurik

'642 DUO NOMIGNIt

Classe 42
'Congnac
Termo n.° 582.288. de 11-3-53 •
Romba° Ajaj
Guanabara•

NICKEL BRASIL
"
Classe 5
toldas si gerai

Casse 33
Titulo
Ctv r ra . 33
33
Tia:do
C l as,:e .33
Titulo
C'arse 33

-Paranatios

Classe .42
Aguardente e vinho

' Classe 8
Acéssórios de aparelhos elétricos a • sa-.
ber: terminais de todos os tipos, conetoses de todos os tipos, dispositivos de
ligação e desligamento de todos os tipos, apresentados eia unidades ou em
tiras, tomadas e soquetes; blocos' de conexão; barras, conexão; tiras de conexão. Aparêlhos de atuação elétrica.
pneumática, hidráulica ou manual para
aplicar conectores elétricos em condutores, para cortar fios elétricos, para
retirar isolamento de, fios, para cortar
cavilhas rosqueadas, para cortar pinos
e outras ligações elétricas, para gravar
fios em relevo e par aencrespar ou,enrugas conectores, moldes para uso em
tais aparelhos. Chaves e Interruptores
elétricos

Classes :l6'e 33
Titulo

Tétano n.° 582.290, de 11-3-63
Casa Bancária Delta S. A.
Guanabara

cômoda, guarda-roupa, mesas. mobílias
lie

Termo il.° 582.296, de 11-3-63'
Cagil
Construtora e Imobiliária Ltda,
Paraná

Banco beim SIA.

Térmos na. 582.283 a 582 . 285, = de
11-3-63
Companhia Brasileira Rhodiaceta, rãbitica de Raion
São Paulo

indústr ià

Junho de 1963 1991

,indús-Cri: -Brasileira
Classe 22
Para distinguir: Fios d ealgodão, canhamo, luta, lã, nylon, fios plásticos, fios
de s.ada natural e rayon, para tecelagem, para borda.. vara costura, tricotagem e para croché; fios e linhas de toda
especie, fios e linhas para )esca, linhadas de aço para pesca
Classe 23
Pua distinguir: Tecidos em acra te...
ciclos para con‘acsões em geral para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cahanao, ce
tim caroá, casimiras, fazendas e tecidos
de lã em peças, juta. lerset, 'tribo. nylon,
paco-paco, percalind, canal rayon, seda
natural, teciods plásticos; tecidos imper' meáveis e tee,écrs de pano couro,
veludos

Titulo

Classe 33
Titulo
Classe 33.
Titulo
Classe 32
Almanaques, anatados, boletins. boletins
impressos, crônicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão
.Classe 50
Para distinguir: Bilhetes cie loteria, aabogramas, cartazes impressos literais de
propaganda, cheques, cliches, cartõet
terruoplásticos s de identidade, etiquetas
Impressas, escapulares, faturas, folhinha,
impressas, notas promissórias, recibos,
rótulo

Térmo n. 582.315, de 11-3-63
Frigorifico Norte-Parana-.
Frinorpa
Têrolo a.• 582.295, de 11-3-63
arme Ltda.
Paraná
Q. Café Ltda. Comércio e Indústria
Paraná
•

0. 'Café
Curtes 33 e
Madri

41

tridústria'

Brasikir

Classe 41
Banha, carnes em conserva, salgistims"1.
safas, defumadas, entaladas, da:ima:aí!
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gorduras animais para fins culinários,
linguas, linguiças, mortadelas, presuntos, paios, salsichas e salames
•
Termo n. 582.316, de 11-3-63
Metal "'lorpa" Ltda.
Paraná

MIM"thrra
S,9

lindústrra- Brasileir
Classe 40
Armários, assentos, balcões, bufets,
banquetas, bancos. camas, cadeiras.
creado-mudos, cristaleiras, colthões de
mola, conjuntos de copa e cosinha.
cadeiras giratórias, dispensas, dormitórios, etagers, escrivaninhas, estantes,
guarda-roupas, guarda-comida galerias
mesas. móveis para jardim mesinhas
móveis para }mil, móveis estofadoes,
peateadeiras, porta chapéus. prateleiras,
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços: colchões,
caixas e móveis para aparelhos radiofónicos. móveis para terraço, sofás- camas, estrados de camas, acolchoados
porta-vasos, divans, almofadas, travesseiros, cômodas e discotecas de
madeiras
Termo n. 582.317, de 11-3-63
Padronizadora Manha Limitada
Paraná

.PadrinizadorÉmailita'
Classes: 33 e 41
Titulo
Termo n. 582.318, de 11-3-63
Indústria de Resina "Larcos" Ltda.
Paraná

zinctisfria Brasileira;
Classe 4
Substâncias de origem animal, vegetal
ou mineral, em bruto ou arcialtuente
preparadas
Termo n. 582.319, de 11-3-63
"Noira-Café" Ltda. Comem:ai e
Exportadora
Paraná.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Têrmo n. 582.321, de 11-3-63
Autolouslora Saci Ltda.
Pernambuco

Termo n. 582.328, de 11-3-63
Padaria Primor Ltda.
Rio Grande do Sul

AutolocadorS

PRMC R

t S3ci Ltda
Nome comercial .

Indústria Brasileira

Termo n. 582.322, de 11-3-63
Rossi S. A. Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul
•

Rossi S. A.
Indústria e Comércio
Nome comercial

Classe 41
panificadas,
Substâncias alimentícias
nomeadamente: pães, biscoitos, bolachas,
bolos, roscas, massas alimentícias, fasonhas, raspas, féculas, grânulos flocos, amido, fubá, araruta doces e confeitos
Termo n. 582.329, de 11-3-63
João Comerlato el Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n. 582.323, de 11-3-63
Panificadora Sapibaribe Ltda.
Pernambuco

O Vinho é a Bebida

•Panificadora •

dos Povos Fortes! s

Capibaribe
Nome comercial
Termo ri. 582.324, de 11-3-63
Roberto Figueira de Farias
Rio de Janeiro
I

Junho de 1963

Classe 42
Expressão de propaganda
a.

Termo n. 582.330, de 11-3-a3
Laboratório São Luiz Ltda.
Rio de Janeiro

ehica da gama
Classe 32
Uma película cinematográfica
Termo ri. 582.325, de 11-3,63
Bordalo Imóveis S. A.
Guanabara

"iiír~

.(7
1

Termo n. 582.331, de 11-3-63
Laboratórios Baldassarri S. A.
São Paulo
PacssooscS'i
ti In

inçsn

Classe 33
Titulo

CONSORCIO P ROMOCIONAL $ A

Termo n. 582.327, de 11-3-63
João Angelo Corsetti
Rio Grande do -

Classe 4,

Termo n. 582 . 320, , de 11-3-3
Comércio e Indústria LIpansmense
Ltda. "Ciar
Rio Gisissie cl Noste

PRORROGAÇÃO

•

PRORROGACÂO

Tônico Crisfine.
Industria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
como tônico
Têm on. 582.335, de 11-3-63
Produtos Alimentícios Dietéticos Colégis
Ltda.
São Paulo

rrodutos Alimenticios
Dietéticos Colegio Ltda
Termo n. 582.336, de 11-3-63
Laboratórios Especifarma S. A.
São Paulo

Hidroxicobalamina
specif arma
indústria Brasileira

wfr :fov,,
.
indústria Brasileira
Class 41
Substâqcias alimentícias e seus prepa.
rados. , Ingredientes de alimentos. Es.
sendas alimentícias
Termo n. 582.338, de 11-3-63
Albekomaq Ltda. Fábrica de Máquinal
Para Sapatos
Mip s,. Gerais

GL YCO/V

r, a :á E anã::
Braseira
C- ass. , 41
si .7sde 's

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento da coqueluche. tosse
coqueluchoide, asma, laringite, adenopatia, traqueobronquica, tosse em geral
reflexa
Termo n. 582.332, de 11-3-63
Laboratórios Baldassarri S. A.
São Paulo

'Café etn grão, torrado e em pó

Têrmo ii. 582.334, de 11-3-63
Laboratório Farmaquion Ltda.
São Paulo

Termo ri. 582.337, de 11-3-63
Laboratórios Fana Ltda.
São Paulo
lodustlia &anra

jndústria• Brasileira.

Classe 3
Substâncias quimicas e outros prepe,
rados para serem usados na medicina .e
na farmácia. Vacinas e bioculturas
para serem usadas na medicina e na
farmácia

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado na!
anemips, perniciosas, macrocitica e
niegaloblástica

Termo is. Ç82.326, de 11-3-63
Consorcio Promocional S. A.
Guanabara

Classe 32
Livros e impressos

Inchistria Brasileira

Nome comercial

,Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das verminoses intestinais

ordeko
sA

Termo n. 582.333, de 11-3-63
Lidice Produtos Farmacêuticos Ltda.
São Paulo

Classe -12
Vinho tinto de mcsa

Classe 35
4
Palmilhas
de
couro,
rabichos arreios,
c* s
slasst:incias alimsnticias e seus prea- carteiras, chicotes, couros e peles prei
rodos
paradas ou nás-
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.Têrmo e. 582.339, de 11-343
Marlene Correa Macheic)
Guanabara

Timo n. 582.346 de 11-3-2
Luiz Borges
Guanabara

Bazar da Lealdade,

I

Classe 32
Jornais e revistas
Tármo n. 582.340, de 11-3-63
Banco ,Andrade Arnaud S. A.
Guanabara

DE,

ÇBÃNCO .Ái•IDRA

Termos as. 582.347 e 582.348, de
11-3-63
Gêneros Alimentícios S. A.
Geneal
Guanabara

Térmo n. 582.342, de 11-3-e8
Banco do Comércio de Café
Guanabara

Representações S. L
Nome Comercial
Termo n.° 582.359, de 11-3-1963
Whiting Corporation
Estados Unidos na America..
Classe 5
Metais não kabalhados ou parcialmente trabalhados, usados nas indústrias
' Termo n.° 582.354, de 11-3-1963
- (Prorrogação)
The Bastian — Blessing Company
Estados Unidos da Améxicp

Classes: 33 e 50
Insígnia

Classe 50
' Impressos em geral

Timo n.° 582.358, de 11-3-1963
Termo n.° 582.353, de 11-3-1963
American Internatisnal Underwrtional
(Prorrogçaão)
Representações S.A.
O Ministério d °Comércio, Indústria
•1
Guanabara
Marinha Mercante
D;namarcts
:ando latertatioaet Udes' fl

Classes: 38 e 49
Artigos de papelaria e brinquedos
Titulo

1,1kNAUD

Termo n. 582.341, de 11-3-63
Banco Andrade Arnaud S. A.
Guanabara

tlindintria
Classe 43
Refrescos, refrigerantes e bebidas não
alcoólicas, não Incluídas na classe 3
Classe 41
Sorvetes, refeições ligeiras, merendas,
saladas, assados das,nui
saladas, assados, sanduiches, caldas para sorvetes, cachorro queite, chocolate,
camarões, confeitos, chá, café castanhas frutas cristalizadas fruta em compota, gomas para mascar, geléias, glacés
molhos, marmelada, mostarda, mel, marisco, moluscos, molhos; sopas, sucos de
fruta, salsichas, tortas, torrões, torradas e tâmaras

Classe 11
Tochas para soldar e jutar, tochas para
combustão de carbono e pontas para
tochas, acendedores de centelha, guias
de iochar de cortar, peças de calibradores e entradas . e saídas, queimartkes
à sópro de ar, queimadores de querosene e queimadores geradores de bombas manuais, luvas, válvulas, junções
de cilindro, garrafas de purgação, reguladores de gás, reguladores de gáscohmbustivel, geradores de gás-acetile.
no, adaptadores; combinações de tochas
e partes para caldear, cortar, juntar,
soldar, p ara combustão de chumbo e
Termo n. 582.349, de 11-3-63
Geneal
Gêneros Alimentícios S. A. para combustão de carbono; ferramentas para reassentar válvulas, cunhos
Guanabara
para refazer roscas, escarradores especiais, ferramentas para restaurar superfícies, chaves inglezas para válvulas e
chaves inglezas

Geneal - Gêneros

13BItEetwarraccaz zum =carne

Alimentícios

Termo n•° 582.355, de 11-3-1963
(Prorrogação)
The Victaulic Company Limited
Inglaterra

Nome comercial
Clasc 32
Jornais e revistas especializadas em
Termo n. 582.350, de 11-3-63
assuntos de café
Irritnia
General
Gêneros Alimentícios S. A.
Guanabara
Termo n. 582.343, de 11-3-63
Representações Patriarca Ltda.
Guanabara
Alojamentos para juntas de canos, anéis
a prova de vasamento canos e tubos,
juntas para canos e tbuos; pertences
para tubos,( canos e válvulas, recipientes para ar e outros gazes: válvulas

REPRESENTAÇÕES
PATRI RCA LTDA.
A

Nome comercial

Geneal 7 Gêneros,
Alimentícios S/A.

Te%no n. 582.345, de 11-3-63
Unisa União Nacional Incorporadora
S. A.
Guanabara

UNIÃO NACIONAL INCORPORÁLOOP•

C l açse 33
Incorporaçõe

Termo n.° 582.356, de 11-3-1963
(Prorrogação).
Abbott Labora tories
'Estados Unidos da Améritr.

Classe 41
Titulo

Termo n. 582.344 de 11,3-63
Termo n. 582.351, de 11-3-63
Unha União Nac:onal Inco~Nclora Lloyd Brasileiro, aPtrimôn10 Nacional
S. A.
Guanabara
Guanabara

Nome comercial

junho de 1963 1993

Classe 32
Jornal impresso e revista impressa
Termo n.° 582.352, de 11-3-1963.
Calçados Leane Ltda.
Guanabara

L
industri a Prai1dra
Classe 36
Calçados

LITER
AE3 BOTT A8ORATORM7•'
C HICAGO-U.S.A

•

:ABB° -

SWERSON1
Classe 6
Diversos tipos de evaporadores adapta.
dos par emprego em indústrias elabora.
das de comestíveis, farmacêuticas, qui.
miem, metalúrgicas, de papel C outrsa
a saber: Evaporadores calandra, evaporadores de cesto, evaporadores cie tubos certicais, evaporFeiores de tubos horizontais, filtros adaptados para separar material cristalino de soluções de
tratainento e também para efetuar separação e lavagem de pellpa de madeira
no processo de fabricar papel, cristalizadores, causticadores, extinguidores.
para cal, secadores a pistola, diversos
tipos de condensadores, a saber: condensadores tubulares, condensadores
cm cascata, condensadores de contato
direto e resfriadores a vácuo
Termo ri.' 582.369, de 11-3-1963
Inland Steel Company
Estados Unidos da América

LEDLOY
1-10

Termo n.° 582.361, de 11-3-1963
Basic Products .Corporation
Estados Unidos da América

'11EVI-DUTY
Classe 8
Fornos elétricos, reguladores de voha..
gern, de corrente e dr forma de onda;
transNarmadores elétricos; dispositivos
de aquecimento elétrico do tipo de
chapa quente; reatores eletromaaliéticos
elementos de aquecimento através doe
quais passam e são dissociados mrodutos gazas para USO na tempera, soldadura, sinteragem e recozimento 'de
aços fornos de aquecimento industriais
aquecidos a gás
n." 582.362, de 11-3-1963
Aohn Cotton Litnited
Escócia

Tã rmo

Classe 3
Produtos farmacêuticos
Termo n.° 582.357, de 11-3-1963
(Prorrogação)
American Motors Corporation
Estados Unidos da América

1( A

BLER

Classe 21
Automóveis e suas artes integrantes

Fumo ou eabaco
a ara
seaviekt
44 "110 . OLS /Piá
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Termo n.c 582.363. de 11-3-1963
Coopffle, Mcdougall & Robartson
Limited
Inglaterra

LOXON
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Temo a! 562.368, de 12-3-63
Adubos Bueno S. A.
São Paulo

SUPERDRIN
•ind. Brasileira

Classe 2
Classe 2
Inseticidas, adubos e irrigação para a
Substancias e prepara:ias veterinários,
.
lavoura
anti-herminticos
•
Termo •n.° 582.369, de 12-3-63
Isopel Comércio e Importação Ltda.
Termo .n.° 582.36 de 11-3-1963
São Paulo
Kadak Brasileira Comércio e rasislatria
Lima-saia
ISOPEL
São Paulo

mas, canapés. eatres, calões, colcliões
de molas, cômodas, conversadeiras, coxins, divãns, enxergões. escabelos, estantes, gabinetes ,de telefone, guardacómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de' jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados
Termo n.9 582.376, de 12-3-63
_ Egidio Marques
' São Pauto

AUTO ESCOLA
MARQUES

End. Brasileira

J(ODAPAK'

Junho de 1953

•

bateria as balcões frigorificos, balaz..ças,
batedeiras, condensadores . cansurscores, •
campainhas -elétricas, chuverros elétricos, coquateleiras, discos gravados,. ettufas, eneeradeiras, expretneaores aletria
cos, tornos elètr.cos, ferros elétricos de
engomar e passar, tios, tonogra los, fogareiros • elétricos fervedores. tarrnas'
eiétricas, maquinas tOtograticas, geladeiras, garratas térmicas, liqusdlicadores
elétricos, microfones, refletores. relogios,
regadores automáticos, resistencias eletricas, radio conjugado ou uão com tonogratos, panelas elétricas, soquetes,
sorveteiras, sereias de alatina.. transformadores, teletones, termometros, televisores.' válvulas ventiladares

Termo • n.° . 582.379, de 12-3-63
Classe 27
Indústria e Comércio Incopal Ltda.
_•
Classe
33
Artefatos de palha ou fibra, não incluiSão Paulo '
dos em outras classes: Cestas, cestos,
, Titulo
cabos para utensílios, cestos para cos•
Classe 28
Termo n.° 582.377, de 12-3-63
tura, cestos para pães, caixas de aconReceptáculos feitos de plásticos para dicionamento, caixas para enfeites. es- Depósito de Materiais Para Construção
filmes fotográficos
Paratodos Ltda.
teiras, embornais, estojos, guarnições
São Paulo
para utensílios, malas, peneiras. redes.
•Termo ri.' 582.365, de 11-3-1963
IND. BRASILEIRA
rédtas, suportes para . filtros, sacolas
TaaalsAsária Pão de Áaúcar Ltda.
sacos,
telas
para
assentos
de
cadeiras
Guanabara
•

INGOPAL I

Edifício Herminizi
Classe 33
Titulo
Termos as. 582.366 e 582.367, de
12-3-63
Tex-Couro Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo

TEX-COURO
.

IND. BRASh_EIRA

Classe 35
Para distinguir: Couros e peles preparadas u não. camurcas. 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 autanóvels,
guarnkões para porta blocos, malas,
maletas, porta-notas, porta-chaves, por.
ta-niqueis„ pastas. rédeas, selins. sacos
para viagem, sacolas, solas e solados,
tirantes para arreios, valises
Classe 28

Para eistinguir plásticos em geral, -artefatos e produtos de origem vegetal ou

mineral e artefatos de substancias quimicas: Argolas, arrebites, açucareiros,
bandejas, bacias, baldas, bõlsas, car..
teiras, . caixas, chaas cabos ar ferramentas e utensílios cruzetas naixas ara
acondicionamento de alimentos capas
para álbuns e para livros caixas de material plástico para baterias, coadores,
copos, canecas, colheres, conchas, cestinhas, cestas de pães, descanso para pratos, estojos, esteiras. enfeites para automNois escoadoras sie pratos, estojos
para óculos, ftinls, fôrmas para doces e
fitas isolantes, guarnições, garfos, guar,
nições para blocos, jarros, orinóis, mantegueiras, prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, porta pão, pulseiras para relógios, porta, níqueis, porta notas, potka
documentos, porta blocos, protetores
'para dociasentos, rodinhas, recipientes,
saleiros, tubos, tijelas, vasilhames, vasos
e xícaras

PARATOCT1

Têrrnos as. 582.373 e 582.371, de
12-3-63
,
Eletroosetalúrgica "Angelis" Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

ANGZLIS

Para distinguir: Materiais para construções
e decorações: Argamassas, argi.
'
Ca-asse 5
Ia, areia, azulejos, batentes, balaustres.
Artigos da classe
blocos de cimento, blocos para paviClasse 8
'
mentação, calhas, cimento, cal, cré.
• Artigos da classe
chapas isolantes, caibras, caixilhos, colunas, chapas para cobertura, caixas
Teimo na' 582.372. de 12-3-63
d'água, caixas de descarga, para lixo,
Agencia Calçara\ de Propaganda e
edificações precnoldadas, estuque, emulPromoções de Vendas Ltd"
são de base asfáltico, estacas esquaSão Paulo
drias, forros, frisos, • gesso, grades, janerás, estruturas metálicas pará constru.
C A, I Ç- A R À
ções, lamelas de metal; ladrilhos. lataInd. Brasileira
bris, luvas de junção, lages, lageoras,
material isolante contra frio e calor
Classe 50
manilhas, massas para reve.stmentoa de
Artigos da classe
paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base astaltico, proTermo n.° 582.373, de 12-3-63 - dutos para totrnar iniaasmeabilizantes
Representações
de
Ca/cais
"V M"
a sargamassas de cimento e cal hidráuLtda. lica, pedregulho, produtoa betuminosos.
São Paulo
imperrneabilizantes ti.ad-lon ou sob outras formas para revestMentos e outros
V
usos nas construções, persianas, placas
rnd. Brasileira'
para pavimentação, peças amamentais
de cimento ou gesso para tetos e paredas, papel para forrar casas. massas
Classe 41
-afia-saúdas para uso nas construções.
Artigos da classe
parquetes, portas, portões pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de con_
Termo n.' 582.374, de 12-3-63
Mantiqueira .— Engenharia e Comércio ereto, telhas, tacos, tubos de ventilação.

Brasileira

•

Ltda.

São Paulo

Termo n.° 582.380, de 12-3-63
Auto Mecânica Fonseca Ltda. s
São Paulo

FONSECA
IND. BRASILEIRA
se 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões. 'aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos.
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros' ambulantes, caminhões..
carros - tratores, carros - berços carros tanques, carros-irrigadores, Carros. carroças: carrocerias, chassis. chapas circulares para veículos, cubos' de veículos,
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços para 'veiculas, direção. desligadeiras estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para_, carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculas, guidão.
•

,

•

tanques de cimento, vigas, vigamentos. locomotivas, lanchas, motociclos. molas,
vitrôs, venezianas
motocicletas. motocargas, moto furgões.

MANTIQUEIRA

Termo n.° 582.378, de 12-3-63
Oraanização Técnica de Eletrônica
•
":=an Oiego" Ltda:
.
Pn,l'o

End. Brasileira
Classe 50
Artigos da classe

SAN DIEGO

Termo n.° 582.375, de 12-3-63
Casa de Móveis Gentil de Moura
São_Paido

IND. BRASILEIRA

GENTIL DE MOURA 1
IND. BRASILEIRA
•

Classe 40
Acolchoados para camas e para inô\reis, almofadas, aparadores,. arma:aos
balcões para Venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras. ca-

•
Classe 16
Para distinguir: Coberturas, divisõea
portas, janelas, caixilhos, venezianas
esquadrias, balaustres, portões, grades.
-• lambris e cantoneiras

a

distinguir: Artigos e apa.. aias e

Iros e eletrônicos, aparelhos à vil!
iades domésticas, acumuladores luIr

as aieração, aspiradores de pó. aquece
4 nres, anareihns de ar retrigrastdo, apa.
' ,Abes de luz fatorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos.

manivelas, navios; ônibus, para-choques,
paraslarnas. para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas. raios 'para bicicletas, reboques radiadores para veiculas
..odas para veículos, selins. tricicles, ti-antes para veículos, vagões, velodpeles, varetas de controle do afogador i'
• acelerador, troleis, t roleibus, varaes de
_arros, toletes para remos
Termo ' n.° '582.381, de 12-3-63
• s' ir Aug usto Torres --"°-..-aars

MON MARTRE 1
RESTAURANTE-' BOITE
Classes: 33, -il, 42, 43 e 94
Titulo

...dnta-feira
Urino, a.° 582.383, de 12-3-63
Artur Augusto Torres Fontes
São Paulo

MONT MARTRE_
B A RClasses: 33, 91, 42, 43 e 44
Titulo
Térrao n.° 582.384, de 12-3-63
Indústria de Aparelhos Elétrieos Brava
Ltda .
São Paulo

BRAVE
Brasileirk
Classe 10
Abridores de boca para dentistas. agulhas, amolgadores, alicates, aIimadores.
anéis para incrustações, articuladores,
aparadores, alavanca de raizes para
dentistas, bi c os d egas, boticões, bisturis
brocas para dentistas, borrachas para
separar dentes, cinzéis, cinza:Mos, colheres' e colherinhas bicudas e aguçadas, compassos, cravadores, cores
odontológicas; contra placas, cordas
para motores, dentes artificiais, dentaduras, desobistruidores, descanço e suportes para queixo, disco de lixa, amarradeiras e escarradores, escarpelos, espátulas, espigões para dentes analdais, espelhos e espelhinhos, estirpa
nervos, estojos e paradentose, escavadores, dentislisadores elétricos ou não,
escovas para dentistas, exploradores,
extratores de panos, extratores de raizes, faquinhas, fateixas, ferro para
limpar e cautarizar, fixadores de ling Ua , formões de esmaltcs, ganchos, gachatas, gesso, godiva, guta-percha, limas para cravo, limpadores de dentes,
martelinhos, metal, caollm. rnimcnras

para ater, matrizes para trabalhos dentários, martelos automáticos para dentes, modeladores, suflos, polidores, pontas, porcelanas para dentes, para agulhas, para algodão porta-tampão, prensas para termoplásticos põ c liqüido
para obturar dentes, aspará' e mpó e
em liquido, papel carbono para uso
dentário, parafusos para suflo, pó abrasivo, raspadores, removedor de manchas, rocheiros plásticos, excipientes
para os queixos, separadores, serrinhas,
cordas para dêntistas,, sondas para nervos dentais, seringas, fivelas, separadores, tesouras para dentistas, tesouras e
tesourinhas para dentitas, tiras de celuloide. tiras de lixa, termómetros, vulcaaltas e vulcanizadores

DIÁRIO OFICIAL (Seção 110
seda, papel em bobinas para inipreisào.
papel encerado, papel higiênico, papel
impermeável para copiar, papel para
desenhos; papel para embrulho impermeabilizado, papel para encadunar, papel para escrever, papel para imprimir,
papel parafina para embrulhos, papelão, reciientes de papel, rosetas de
papel, rótulos de papel, sacos de papel,
Térmo n,' 582.386, de 12-3-63
Boate "Fay Drink's" Ltda,
São Paulo

ria MIMOS
Ind.. 'Brasileira
Classe 42
Aguardente, &fiz, aperitivos, bagaceira,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; Sernet; genebra gengibirra;
gin, gingar; kirsch, kummei; licores:
maarsquinhos; flectiu .; piperraitn, ponches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisity
rI'értno a.% 582.387, de 12-3-63
Indústria e Comércio Castor Ltda.
São Paulo

eksTort -

End. Brasil

ei r.

Classe 5
Aço em bruto e parcialmente preparado. bronze. bronze em bruto ou par-

cialmente trabalhado, bronze de manganez, bronze em p6, bronze' em barra,
bronze em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cobalto bruta
ou parcialmente trabalhado, cobre bruto
eu parcialmente trabalhado, estanho bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
ma barra, ferro em chapa, ferro fundido, ferro maleável, ferro rnanganez,
ferro velho. guza em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, guza
maleável, lâminas de metal, lata em
tolhas. latão em folhas, latão em chapas. latão em vergalhões, ligas metálicas, batalhas, magnésio, manganez,
metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados, metais 'para solda,
níquel. ouro, paládio, platina, poeira
de zinco, prata, soldas, tungsténio.
Térmo n.° 582.388, de 12-3-63
Indústria e Comércio de Panificação
• Aqui-Bom Ltda.
São Paulo

107-BOM -

Ind. Brasileira

laços de chapéus; mochilas; montas,
nesgas; ombreiras; passamanarias,
milhas; pavios; passamanes; pon-pons,
pingentes, rendas, rédeas, redes sacos,
sacas: tiras; telas para bordar. xergas
Têm() n." 582.390. de 12-3-63
Depósito de Materiais Para Construções
Vadel Ltda.
São Paulo

•
ind..

Junho de 1963 1991
Ttarno n.° 582.395, de 12-3-1961
Machado, Santos
Cia. Lida.
Rio Grande do Sul

INDUsTRLL

Cágixes

TANXEL

Classe 36
Indústria e comércio de calçados
Têm° ral 582.396, de 12-3-1963
Machado, Santos ê Cia. Ltda. ... •
Rio Grande do Sul

Classe 16
Para distinguir: Materiais para consCALÇADOS PRIMAZ
truções e decorações:" Argamassas, argi.
LTDA.
la, areia, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento, blocos para pavi.
mentaçào, calhas, cimento, cal, cré,
chapas isolantes, caibros, caixilhos, co•
Classe 36
lunas, chapas , para coberturas, caixas
Indústria e comércio dê calçados
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações premoldadas, eatuque, einuL
Têrsa ma° 582.397, de 12-3-1963 4'?
são de base asfáltico, estacas, esquaBohnenberger ft Reis Ltda.
drias, forros, frisos, gesso, grades, jaRi °Grande do Sul
nelas, estruturas metálicas para construa
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lam.
bris, luvas de junçãc, lages lageocas,
material isolante contra frio e calor,
manilhas, massas para revestimentos de
paredes, madeiras para construsões, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para totrnar imparrneabilizantes
a sargamassas de cinte • ro e cal hidráuUca. pedregulho, produtos betuminosos
impera:lea st' -santas ttn 105 OU 30b Outras formas para revestimentos e outros
usos nas constrações, persianas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para te tos e pare.,
eles, papel para forrar emas, massas
antiaruidos para uso nas construções,
parquetes, portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de cona
ereto, telhas, tacos, tubos d a ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos.
Clasie 6 ,
vitrõs, venezianas
Máquinas para fabricação de colsadom
Termo n.9 582.391, de 12-3-1963
a— ia• 582.398, de 12-3-1961
Trans-Line —. Indústria de Ferragens
Elio U. Klein
Galvanizadas para Linhas de
tio Grande do Sul
rç
Transmissão Ltda .
São' Paulo'
aulo ,
TROS—LINt

Ind. Brasileir.
Classe 11
Artigos da classe
Têrrno Is° 582.392, de 12-3-1963
Serraria Santo Antonio Lida,
Paraná

SANTO ANTONIO
Classe 50
Ind. Brasileira
Para distingiam o timbre da requerente
a ser usado em papéis de carta e ofiTérmo a." 582.385, de 12-3-63
Indústria e Comércio de Embalagens. cio, memoranda, envelopes, cartões de
Classe 4
Nascem Ltda.
visitas e comerciais, contratos, faturas, Madeiras ent bruto, madeiras serradas
São
Paulo
recibos,
notas
promissórias,
letras
de
•
e parcialmente beneficiadas
câmbio, debêntures, apólices, ações e
NORCEM
demais documentos adotados pela mesma
Térmo n.° 582,393, de 12-3-1963
Ind. Braaileira
*avistas
Machado, Santos 8 Cia. Lido.
Classe 38
Rio Grande do Sul
Termo
a.°
582.389,
de
12-3-63
Aros para guardanapos de papel agiuCarvalho
Teixeira
8
Ribeiro
Ltda.
tinado, blocos para correspondência,
São Paulo
EOFLS X
blocos para cálculos, blocos para anoind.. Brasileira
tações, calços de tipografias de papel
'2ELITA
ou papelão, cápsulas de papel, caixas
Ind. Brasileira
aasse 36
de papelão, cadernetast cadernos, caiCalçados
mis de cartão, caixas para papelaria,
cartões de visitas ou comerciais, carClasse 21
Térmo a. • 582.394, de 12-3-1963
tões, índices, confeti ,ev6lucros para Artfatos de algodão. cânhamo cara.
Machado, Santos 8 Cie. Lida,
charutos de papel, envelopes, etiquetas, juta, lã, linho. paco-paco, ramv ravon.
Rio Grande do Sul
folhas índices, folhas de celulose, livros seda natural e outras fibras: 'klambacom molas, livros fiscais, ornamentos res, atacadores, bicos, bordados, borlas,
TARES de papel transparente, papelino, papéis bandeiras, cordões, cadarços: coadores
Ind. Brasileirt
sem impressão, papéis , ein branco para de café, cobertas para raquetes, cober
Impressão, papéis fantasia, menos . para •• as para cavalos debruns enfeites,
forrar paredes, papel almaço com ou etiquetas; entremeio. entretelar Flarnulas.
Classe 3'
rassasia
sem pauta, papel crepon, papel. de fitas, franjas; filtros de café, galões

Classe 36
Calçados
Termo n.° 582.399, de 12.--3-fgS
Acordeões Soprano Ltda.
Rio Grande do Sul

rnecostas r OMITO MU;

Classe 9
Inatrumentos musicais
Tirmo a.* 582,400, de
Gonçalves 415 Cia. Ltda,,
Rio Grande do Sul

Irelle. mala
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Urra° a.° 582.401; de 12-3-193
Alxica de Meias Scotland S.A.
Rio Grande do Sul

Termo n.* 582.406, de 12-3-1963
erros e Metais em Geral para Inchiie Comércio Fermegia, Ltd-.*
São Paulo

FERWIN
Ind. Brasileira

/I

Termo n.° 582.407, de 12-3-1963
Francisco Rodrigues
São Paulo
--..[NDUSTRIA

;OLIERCIO DE
VASSOITHAS
PREDILETA

Termo n. 9 582.402, de 12-3-1963
Fábrica de Meias Scotland S.A.
Rio Grande do Sul

,P1BRICA DE MEIÃ1; •
ISCOTLAND S.A.
Classe 36
Meias
firmo n. 9 582 .403, de 12-3-1963
Fábrica de Meias Scotland. S .A .
Rio Grande do Sul

"

woláni'M 8RA W, IR*

Classe 36
Meias
termo n.° 582 .404, de 12-3-1963
Etábrica de Meias Scotland S .A .
Rio Grande do Sul

'ÁOAP
ss't

rziiMa

INDUSTRIA BRASILEIRA

Cisse 36
Meias

'ramo n.9 582.405, de 13-3-1963
essas Fraticana de Calçados S.A,
São Paulo

PRANCA/SLL
Brasileira
Classe 50
Impeçamos

SORVETES
nEViDA
Classe 41
Titulo

Termo n. 9 582.414, de 12-3-1963
José Roberto Abdalia
São Paulo

NEVADAS
Ind.. brasileira'

ÇAPCTE ITALEbiTH
ind. Brasileira
Classe so
Impressos
Termo is.' 582.422, de 12-3-1-§4
Duveplas Distribuidora Comerciei cie
Plásticos Ltda,
São Paulo

DUVEPLIS rb
fl di
,

Classe 41
Sorvetes
Termo n.9 582.415, de 12-3-1963
Comércio Representações e Transportes
Nevelim Ltda.
São Paulo

ERRSINIP11

BRASINIPO

Têrmo n.° 582.410, de 12-3-1963
Bar e Lanches B dia Esperança Ltda
São Paulo
Classe 50
Impressos

CONTINENTAL
nd. Brasileira
f

DE

Termo n. 9 582.421, de 12-3-1963
Mercearia Capote Valente Ude.,
.
São Paulo

Classe 2.5
Para distinguir: artefatos de meteria
plásticos e de nylon: Recipientes tabri
cados de material plástico, revestimen.
tos confeccionados de substâncias aia.
Termo n. 9 582.408, de 12-3-1963
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
Sociedade Melhoramentos Riacho
armações para óculos, bules, bandejas,
Grande Ltda .
bases para telefones,. baldes, bacias, bolSão Paulo
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
NsILLIM
caixas para acondicionamento de ali..
,Ind. Branileira
mentos, caixas de material plástico para
Classe 50
baterias, coadores, .copos, canecas, coImpressos
lheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros,
Termo n.° 582 .416, de 12-3-196 3 cálices: cestos, castiçais para velas, calPaniScadora Municipal Ltia.,
xas para guarda de objetos, cartuchos,
São Paulo
coadores para chã, descanso para pra..
tos, copos e copinhos de plásticos parii
sorvetes, caixinhas de plásticos para
MUNICIPAL
sorvetes. colherinhas, pasinhas, gatinho::
Ind. BrasileiraClasse 33
de plásticos para sorvete, forminhas de
Sinal de Propaganda
plásticos para sorvetes, discos de meClasse 41
sa, estojos, estojos para óculos, embala •
Têrmo n.' 582.409, de 12-3-1963
Pão
gens de material plástico, embalagem'
Relevo Gráfica Dada Ltda
de material plástico para sorvetes. es .
Termo n. 9 582.417, de 12-3-1963
São Paulo
Balo'-"o e Restaurante Coincabana tojos para objetos, espumas de nylon
esteiras, enfeites para automóveis, CS.
Limitada
DACL.a.
coadores de pratos, funis, fornias para
São Paulo
Ind. Brasileira
doces, fitas isolantes, filmes virgens,
fios de celulose, fechos para bolsas,
COPAUBAN1
•
• , Classe , 38
.
facas, guarnições, guarnições para chts.
Cnd. Brasileira. 1
Papel almaço, álbuns em branco, blopetas e mamadeiras
•
co sde papéis ara cartas e outros fins,
Classe
50
Termo
n. 9 582 .423, d e12-3-1963
cartolina, cadernos escolares, enveloImpressos
Tudústria e Comérci ode Mármores
pes em caixinhas, caixas de papelão
Atenas Ltda.
e cartolina, papel de tôda espécie para
Termo n. 0 582.418, de 12-3-1963
São Paulo
desenho, papel e envelopes em caixiSociedade Melhoramentos Riacho
nhas, livros em branco, papel de esGrande Ltda.
crever, papel de impressão, mata-morSão Paulo
ATENA.S
rão, papelão e pastas de papelão
'Ind. Brasgeirt.
Classe .29
Titulo

Termo n. 9 582.411, de 12-3-1963
Reportagem Continental Ltda.
São Paulo

r

Junho de 195

Térmo n.° 582 .413, de 12-3-1963
José Roberto Abdalia
São Paulo

ITSRICA

Classe 50
Impressos

• Classe 36 .
•Meias

(Seção III)

Classe 33
Titulo

Classe 16
Artigos da , classe

Termo a.' 582.419, de 12-3-1963
Distribuidora de Matérias Primas
Dimaprl Ltda .
São Paul-)

Termo n.. 582.424, de 12-3-1963
Brasfil Indústria Brasileira de
Trefilação Ltda . •-• Titular
São Paulo;

DIMAPTI
:nd. Bras/18111e

Classe 25
Fotografias
Termo n. 9 582.412, de 12-3-1963
L.angnaçãb Nossa Senhora do O Ltda
São Paulo
-

NOSSA SENHORA
DO
Ind. Brasileira

Classe 5
Aço, alpacas, alumínio, bronze, chumbo, cobre, latão, ferro, estanho, níquel
e zinco

Classe 5
Artigos da classe
Termo n..9 582.420, de 12-3-1963
Luziarte Pinturas Ltda.
São Paulo

LUZIARTE
•
Ind. Brasileira'
Classe 16
Pinturas de prédios

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

'IndB.Rti•Farâleiras
Classe 5
Metais não trabalhados ou parcailraen
te trabalhados, usados nas indústria
n.° 582 .425, de 12-3-1963
Ferreira & Cia. Ltda.
São Paulo

ANLSON
¡ Ind. Brasileira.
Cl
8
Artigos da classb

