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SEÇÃ O II I
ANO XXI - N. 108
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer
a Oste Departamento a fim, de
efetuarem o pagainiento da taxa
final concernente à expedição dos
respectivos certificados dentro do
prazo de 60 dias na forma do parágrafo único do art. 134 do Código da Propriedada Industrial.
Privilégios de Invenção - deferidos:
N. o 101.987 - Aperfeiçoanientos em ou relativos a mecanismo
• N. o 402.1m - Marca - Aca• de contrOle para tratores - Re'polca - Requerente - Irmãos quereuto, - Massey Ferguson .LiSulton Ltda. - Reconsidero o mited.
despacho que indeferiu o presente
N.° -09.309 - Tampa para bisP ed i do, para efeito de conc e der o
nagas de pastas. de recipientes
registro.
outros usos
N. o 402.015 - Marca - Aea- para liquidas
pulco - Requerente - Irmãos Requerente - Enarinco S. A. EnSaltou Ltda. - Reconsidero o genharia, Arquitetura, Indústria o
despacho que indeferiu o presente Comércio.
N.° 110.460 - Amortecedor
podido, para efeito de conceder o
material flexível elas ticainen te.,
registro.
• N.° 402.046 - Marca - Ara- por exemplo, borracha, unido inpuleo - Requerente - Irmãos dissonivelmente a uma ripa rigi.Salton Ltda. - Reconsidero o da para a proteção dos ocupantes
despacho que indeferiu o presente de viefeulas, principalmente de
pedido. para efeito de conced e r 01 veículos a motor para todo terreno - Requerente - Clemen5 Auregistro.
gust
•N. o 402.048 - Marca - Tam-j
pico - Requerente - Irmãos. N. o 110.462 Peça -estrutural
tialion Ltda. - Reconsidero o' de borracha e metal com entalhes
despacho que indeferiu o presente de alivio na borracha - Requepedido, para efeito de conceder o rente - Clemens August Voiglit.
N.° 110.570 - Processo e disregistro.
positivo para fabricação de corpos
EXPEDIENTE, DA SEÇÃO
Ocos fibrosos - Requerente DE RECURSOS
Dr. Kurt Muller N. G.
N.° • 111.049 - Aperfeiçoamennq 4 de junho d 1963
tos em e relativas a sistemas esExigè,ncia:
truturais empregando material
Casa Tozan Ltda. - No pedido prolongador em secções - Requede reconsideração do despacho de- rente - Batby Engineering Comferiu n tênia 132.720 - Modelo pany
de utilidade - Declare o número N.° 111.230 - Dispositivo regula:
dor para o processo de acoplamento
da. procuração.
em embreagens automáticas, em parEXPEDIENTE DO DIRETOR
ticular para veículos automóveis D.n invlsxo DE PATENTES
requerente: Fichtel 8s Sacha Aytiengesellschaft.
De 4 de jimbo de 1963
N.° 113.729 - Processo de prepaNotificação:
ração de monopersulfatos - requerenUma vez decorrido o prazo de te: FMC Corporation.
•
reenrso previsto P e lo art. 14 da N.° 114.289 - Aperfeiçoamentos
e mais em aparelhos de extrusão para cobrir
e Il.°
10 dia., para eventuais juntadas material em tira - requerentes:
de recursos...e do mesmo não se Abraham 'Shanok, Victor Shanok e
tendo valido nenhom interessado, Jesse Paul Shanok.
De 4 do junho de 1993
Parfums Marco! Rachas - Recorrendo do despacho quí, indeferiu o térmo 178.008 - Marca Fenune - Reconsidero o despacho que indeferiu o Pre s ente P e
k de conceder o-dio,pareft
registro requerido. ' em face do parecer do Diretor da Divisão de
Marcas.
Tèrmos:
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N.° 115.067 - 1-sucesso ou produzir novos derivados tropenicos - requerente: Sandoz S: A.
N.° 115.204 - Nova máquina para
fazer e conservar café - requerente:
Giovanni Tisi e Cano Bauducco.
N.° 115.391 - Processo' e aparelho para produção contínua de tubos
sena costura de matéria plástica termo solidificante - requerente: Birger
Honningstad Gisle Skansen.
N.° 118.050 - Nevo tipo de sonda torácica - Requarente: Luiz Kr,limbrosvskey.
Modélo de Utilidade Deferidos

N.0 102.824 - Novas disposições
em calças de uso feminino - requerente: Indústrias Madasport Ltda.
N.° 117.392 - NOvo aparelho detonador ,para rochas e minas - requerente: Antonio Augusto Lopes.
Georges Ebel - opoente do termo
105.961 - privilégio de invenção Cumpra a exigência.'
Termos:
NP 98.880 - Fundição Bras'! S.A.
- Cumpra a exigência.
Elétricos
N.° 101.746 Produtoí
--- Willkeson S. A. - Cumpra a exigência.
N.0 105.355 - Importação, Comercio e Indústria Francolite Ltda. _Cump ra a exigência.
N.° 118.176 - Fernando Martina
Saraiva - Cumpra a exigência.
" N.° 118.728 - The Deçker Cor.
porc.tion - Cumpre a exigência.
N.° 119.681 - Chuzo Shirata Cumpra a exigência.
NP 138.745 - HIrroldo Mila Bue.
no - Apresente procuração.
N.° 138.747 - Roberto Luis Grel.
let Portella - Apresente procuração.
N,° 138.750 - .Tuponagyr .Gomes
- Cumpra a exigência.
N.° 138.757 - Tupanagyr Gomes
- Cumpra a exigência.
N.° 138.758 - Alfonso Naudi Viladot - Cumpra a exigência.
N.° 139.029 - Francisco Bartowskr, Jonas Trindade da -Silva e Carlos
Wunderlich - Cumpram as. exigências.
N.° 139.033 - Adarcillo de Mesquita Barros - Cu-pra a exigência
N.0 139.246 - Geo. J, Meyer Manufacturing Co. - Cumpra a exigen-

N.° 139.251 - Manufatura de Ar
tefatos de Borracha Nogan S. A.
Cumpra a exigência.
N.° 139.404 - Miguel Moreira
Burnien - Cumpra a exigência.
N.° 140.052 - Antonio Augusto
Corrêa - Cumpra a exigência.
N.° , 140.171 - Leonardo Pujais -e,
Cumpra a exigência.
N.° 104.406 - Cledio • Cordovillo
- Cumpra a exigência.
N.° 108.382 - N. V. Philips'Gloei.
lampenfabrieken - Cumpra a exigência.
N.° 108.334 - N. V. Philips'Gloei.
latapenfabrieken - Cumpra a exi•
gência.
N° 108.010 - N. V. Philips'Gloei..
lampenfabileken - Cumpra a exigência.
N.° 110.979 -- Nicolino Guimae
rães Moreira - Cumpra a exigência..
N.° 111.389 - 1113WIN Corpora..

tion - Cumpre a exigência.
N.° 111.536 - Ignacio Boretzky
- Cumpra a exigência.
N.° 111.608 - • Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft - Cumpra
a exigência.
N.° 112.331 - Irwin Neisler
Cumpra a exigência.
Co.
N.° 114.802 - Societe Anonyme
das Usines Chausson - Cumpra a
exigência.
N.° 114.803 - Societé Anonyme
clea Usines Chausson - Cumpra a
exigência.
N.° 114.841 - The Chemstrand
Corporation - Cumpra a exigência.
N.° 115.052 - Société Anonyme
das Us,nea Chiusson - Cumpra 111
exigência.
• N.° 115.002 -- js::11 Gruner. Cumpra a exigência.
N.° 117.295 - Cyrineu . do Amaral - Cumpra a exigência.
N.° 117.733 - . Sterling Drug Inc.
- Cumpra a exigência.
N,° 117.816 - Concetto di Maria
- Cumpra a exigência.
N.° 125.946 - Bial Farmacêutica
Ltda. - Cumpri a exigência.
N.° 139.261 - Durdop Rubber
Company Limited - Cumpra a exia
gência,
N.° 139.487 - Socinter Comercial
de Aparelhos Eletrônicos Ltdria.
Apresente cliché.
N.° 140.006 - Abrahão Ramos •
Sebastião Baptista da Silva - Apre.
sento clichê.
N.° 140.008 - Primo Figlioto apresente clichê.
N.° 140.047 - João Manoel de
Araujo Custa Neto -- Cumpra a ext.
Renda apresentando o clichê.
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- As Reparliçõee Públicas'
'elevarão Top eter o expedis-rd
destinado à publicação PM
jornais, didriantenk, até às
13 horas, cresto aos sábados,
quando deverdo fasé-lo até
11,30 horas.
- As reclamações pertinenkst à matéria retribuída, nos
eaaos de erros Ou omissões. deverão ser formuladas por ettirito, 4/ Seção de Redação, das
às 17,30 horas, e máximo
orté 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais:
- OS originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendes.
- Excetuadas as para
exterior, que serão sempre
anuais, as assinalaras poderei-do tomar, em quolquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão sor suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos osstnerles
a verificação do prazo de *alidade d suas assinaturas, na

DIÁRIO OFICIAL!

(Seção 111)

'Junho- de 1963

a.

- As Aepartições Públicas
cingir-se-do às assinatura,
anisais ress000das até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e ao
iNIULTO/4
iniciadas, em qusalquer époce,
•
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competenies.
- A fim de posoiNtilar a reO 4410011 110D •41~144bQ ostieseeakee
to.rieSona napAgalk
-armee
FLORIAS() OUNVIARÃES messa de a1 orei acompanhakik/4RLO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos fianto
à sua aplicaçdo, solicitamos
• DI Á R 10 OF I C I AL
',Sem os litlereatodos prefe~Oto e•
rencialmente eiseque ou vale
gp~da pol1•11~41, de eisp•••••••• de eal.11"1"1~
••••••nw 11* Pr•••••nnn••••n• hwoluartrialed Merdtpb4r1ho
postal, ossiltidos a favor do
i Tesoureiro do Departamento
os •••••••rena • 1:4•n•••rolic

EXPEDIENTE

hopresse raie efieleeeelo Departamento ie larpreaba Nealestel

3

ASSINATURAS
IllifAIRT3175B6 z PARTICVI-AbliS

FUNCIONÁMOS

Capitel e Interior:
Capita: e Interior*
Cr$ 000,00,Semesire . . . Cr$
Semestre . •
S53400
Cri 1.290,00 1 Ano
- C4 100.00
Ano
Exterior:
Erferier:
Ano
Cr$ 1.300,03. Ano . . . . . C4 1.060,00
parte superice do enderêço,oão continuidade no recebimento
impressos t ***moro do talão dos jornais, clivem os assinande registro, o mês e o ORO em tes providenciar a respectiva
que findará.
renoração com aniecedência
A fins de evitar solução de mínimo, de trinta (30) dias.

N,° 406.118 - Brincalan - cl. 36
N.0 140.172 - Sgigeo Akiyarna Apresente clichê.
- de Confecções de Malha Briocalan
Cm. Vinícola da Madeira - opoen- Limitada.
N.° 406.121 - Jocal - cl. 1 te do termo 94.792 - privilégio de
de Jogai Industrio e Comércio de Proin n erição - Cumpra a exigência.
dutos para Galvanoplastia Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.0 406.371 - Mirakle Lustr clame -46 - de: Indústria de pro.
DE PESQUISAS
dutos Químicos Mirekle Lustr Ltda.
Rio, 4 de Junho de 1963
N.° 406.383 -- Três Spears Notificaçôo
cl. 42 - de Ballantyne Stewart 8s
Urna vez decorrido o prazo de re- Co. Ltd.
N.° 406.495 - Jomag - cl. 35 curso previsto pelo artigo 14 da
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias de Indústria e Comércio Bonet e
- paia eventusis juntadas de recur- Artefatos de Couro jomag Ltda.
sos, e do mesmo não se tendo valido
N.° 406.435 - Foglino - el. 40
nenhum interessado, ficam notificados - de Francisco Foglino.
os requerentes abaixo mencionados a
N.° 406.438 - Daiei - el. 8 comparecer a etre Departamento a de Deiei do Brasil Eletricidade Lifim de efetuarem o pagamento da mitada, com exclusão de bombas, motaxe final concernente à expedição tores, e fites isolantes.
dos respectivos certificados dentro do
N.° -406.706 - Accelerendo - cl.
prezo de sessenta dias - na forma 36 - de Da Milita Comércio e Indo parágrafo único do artigo 134 do dustria de Roupas S. A. - com exCódigo da Propriedade Industrial.
cluei2 ' de suportes.
N.° 406.114
Af arcas Deferidas
Tonetto - cl. 41
- de Representações Ramos S. A.
N.° 406.716 - Urso Morrão Termos:
d. 41 - de Sonksen Chocolates S.A.
N.° 357.467 - Fenix - ci. 15
406-724 -- Retumbante - el.
- de Comercial e Importadora Fenix 41NP
`1, Seyfert
Limitada.
NP 406.732 - Aninha - el. 32
N.° 396.188 - Corrial - cl. 21
Moysés Weltrnen.
- de Carnal Indústria de Carrosse- - 2,ide
f.° 406.733 - Rareei - el. 1-1 rias Ltda.
de Bareel Ltda.
N.6- 396.214 - Sônia - ci. 49 N.° 406.741 - Puglia - el. 36 de Bar e CAfe Sônia Ltda.
Puglia Filho.
de
N.° 396.485 - Deltron - riL
N.° 406.743 - M.A .L. Ç.A.
- de Indústria 'e Comércio Metro
el. 8 - de Medidos Alfredo Lippi
Técnica Deltrou Ltda.
NP 406.005 - Lennawerke - el. 8. A.
4 -- de Veb - 'Leuna Werke ' Frau de Propaganda Deferida
Walter Ulbricht - excluindo-ae aL
Al.° 06.488 -- Plástico do Dia (a frijo.
N.0 406.110 - Estrile de Sorte cl. 4 e 28 - de Mario Santo, Is Goel. 30 - de Bilhetes Lotara me mos Limitada'- aoe tOamoe do arta•
po 121 da Código.
Estrela da Sorte Ltd*,
,

Sinal de Propaganda Deferida
N.° 406.399 - Caseat das Boas
Ofertas - el. 8 - 11 - 2/ - 13 15 - 9 - 26 e 28 - de Sociedade
Técnica e Comercial Serva Ribeiro
S. A. - nos termos do ertigo 121 do
Código.
NP 406.400 - Acumulada Musical Serva Ribeiro
classes 8 11 - 21 - 14 - 15 - 9 - 26
28 - de Sociedade Técnica e Comercial Serva Ribeiro S. A. - nos
termos do artigo 121 do Código.
Nome Comercial Deferido,
INV 406.468 Rodoviária Stasiluso Ltda. - requerente: Rodoviária
Brasiluso Ltd* - de aeórdo com o artigo 109 número 3 do Código.
N.° 406.470 -- Emprèsa Litorânea
de Investimentos Imobiliário* Ltda.
- requerente: Empresa Litorânea de
Investimentos Imobiliários Ltda. .no* térmos do artigo 109 ri.° 3 do Código.

de facprento Madona/ .

- Oe suplementos tis _edições dos órgãos oficieis só se
fornecerão aos moinastes fele
os solicitarem no Gio da
~fera.
- O funcionário pithlieo federal, para fazer jos ao doi oonto indioackl, dorerd provar
esta condição no ato da
;satura.
- O custo de cada essealpitir
atrasado dos órgão: ofklais
será, na venda averisa, acresci.
do de Cr; 0,50. as do 1,11fMia,
ano, e de. Ce$ 1410. por ano
decorrido.
N.° 406.467 - Entregadora Rápida Ltena - cl. 33 - de Francisco
Paolo Lins de ecôrda com o er,
figo 117 n.° 1 do Código.
N.° 406.509 - Oficina Salvavidas
- 41. 33 - de Adriano Francisee
Pinheiro de Castro - de acôrdo com
o artigo 117 n.° 1 do Código,
Marcas Deferidas
N.° 406.129 - Noticias para o
Interior - ci. 32 - de Benedito
Flavia Pires - como marca, subatituindo-so o gênero de negócio por
artigos.
Exigências
N.°- 389.855 - Porcelana e Stentita S. A. - Cumpra a exigência.
N'.4 406.421 - Provendas Comercio e Representações Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 422.807 - Condoril Tintas S.
A. - Prossiga-se cora exclusão toenas, de Tintas em messe para pomar,
N.° 422.808 Condoroil Tintas
S. A. - Prossiga-se com exclusão de
tintas em massa para pomar. •
NP 393.430 - Meseey Ferguson
Limited -2- Torno sem efeito os detpada°. publicados em 26 de abril de
1963 -e - 31 de maio de 1963, viste
que a petição de fls. foi apresentada
no prazo legal e mantenho a exigèneia quanto a apresentação de ncvos
exemplares, discrimihando de vi d
mente os artigos.
Prorrogação de segistros

Titulo de Batabelecimento Deferido*
N.0 399.309 - Fotocópia Ipiranga
- 4. 25 e 38 - de Barreto Porto
ta Cia. Ltda. - nos termos do artigo
117 número 1 do Código, incluindo-se
a classe 25. _
N.° 399.729 Importadora Lido
de Automóveis - el. 21 • 33 - requerente:, Importadora Lido de Automóvei* Ltda. - AOC târmos do artigo 117 e.° 1 do Código, incluindo.
se a debite 21.
N.° 405.414 - MIM -ND - cl.
88 e 48 lamael Gomem Miranda:Ltda. - nos târmos do artigo
117 4.0 1 do Código incluindo-se também e clame 3).
Termos:
NP 406 601 - Cinema Colite° N.° 581.210 - Café Carioca el. 343 - de Carmine Coppola- -nos ~04 450 as0, 02 117 P P 1 do ci. 41, de Carlos S. Cout:inho &
- Prorrogue-se o registro.
C649fitt
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EXPEDIENTE DAS DIVISOES E I ções do flama da titular • , Anotem-se NOME COMERCIAL DEFERIDOS
SEÇÕES REPUBLICADOS POR 1 as alterações le•nome.
N.° 392.251 - Massari S.A. In.
Benta Confecções Ltd, - Pede
TER SAIDO COM INCORREÇÕES
para ser anotáda na raa rca Xodó dústria de Viaturas - Massari S.A.
ir.° 274.759 a alteração do nome da Indústria de Viaturas (Art. 109).
Dia 4 de junho de 1963
N.° 405.695 - Usina Viana. Senas
titular - Anote-se a altleração de noNotificação
S.A. - Usina Vitetor Sem S.A.
me.
Uma vez decorrido o prazo de recatJoão Augusto Leo.tesy Pontes - (Art. 109 n.° 2).
N. o 343.982 - SPL Serviços da
ara previsto pelo artigo 14 da Lei 4.048 Transferência para seu nome da marca
de 29 de dezembro de 1961 e mais dez Sindicatos em Reviste n.° 276.906 - Planejamento Engenheiros e Economistas Associados -a-. SPL Serviços de
dias - para eventuais juntadas de re- Anote-se a transferência.
Planejamento Engenheiros e Economia.
cursos, e do mesmo náo se tendo valiSeven Up do Brasil S.A. Extratos Ias Associalos (art. 117).
do nenhum interessado, ficam notifica de Bebidas e Conexos - TransferenN.° 405.987 - Colornyl S.A. Ta*
dos os requerentes abaixo mencionados ia para seu nome da expressão Não
a comparecer a este Departamento a há como Zup n.° 27..010 - tanote-s' eidos e Artefatos de Nylon - Color.
nyl S.A. Tecidos e Artefatas de Nylcal
fim, de efetuarem o pagamento da taxa a transferência.
XXPEDIENTE . ,DA SEÇÃO DE
(Art. 109 n.° 2).
final concernentes a expedição dos res.
TRANSFERtNCIA E LICENÇA
Sociedale Comercial Argenta Ltda
pectivos certificados dentro do prams _ Transferência para seu nome da
Título de estabelecimento deferido
de sessenta dias - na forma do pará- marca Wyson n.° 278.613 - marca
Rio, 4 de junho de 1963
N.° 350.741 - Stanzfabrik do
grafo único do artigo 134 do Código Zincozon n.° 278.621 - Anote-ao as
Brasil de Lajos Krivanek - Lajos
Transferência e alteraçâo de nome da Propriedade Industrial.
transferem-1m.
de titular de processos
Krivanek - Classes 6 e 8 (art. 117
MARCAS DEFERIDAS
Asta Werke Aktiengsellszhaft Che- n.° 1).
Carbocloro Indústrias Químicas Limische Fabrik Transferência para
N.° 405.746 - Sapataria Saia Loumitada - pede para ser' anotada na
N.° 340.706 - JMS
Cia JMS seu nome da marca Quadronal termo renço - Orlando Baptista dos Sentou
marca; Sipes do Brasil - número Industrial - Classe 11. 136.602 - Anote-se a transferência
-se 3
C3lasse 33 (art. 117 n.° 1).
224.032 - a alteração do nome da
N.° 341.212 - Agril - Agril LiN
° 405.748 - Dom Cardoso EsCasas
da
Banha
Comércio
e
Indústitular - Anote-se a alteração de mitada Representações Comércio e T ntria S.A. - Transferência para seu porte - J. Cardoso Confecções --.
dustrialização de Produtos Argicolas
nome.
nome de marca Cibele terrno 377.307 Classes 33 e 36 (nos termos do artigo
- Classe 7.
Microlite S. A. Indústria e Co117 n.° 1 incluinlo-se também a clasa
Anote-se a transferência.
N.°
350.893
Caninha
Marlene
mércio - pede para ser anotada a
Irwin
Neisler
e
cc.
Transferênalteração de nome da licenciada nas - Indústria e Comércio de Bebidas cia para seu nome das marcas.
N.° 405.905 - Bazar Cimento Momesso Ltda. - Cldase 42.
Antônio da Silva 6 Filhos Ltda. -...
marcas de dirneros 226.992 Criptenamin - timo 409.470.
N.°
395.819
Skailand
Gelalos
C l asse 16 (art. 117 n.° 1).
Ray-O-Vac e Pearia - n.° 261.331
• Durabond - termo 409.477.
Skai Ltda. - Classe 41.
N ° 405.501 - Auto Mecânica Una
• Duratropin - têiaio 409.478.
- Anotem-se as seguinte s alterações
N.°
401.048
Mafevi
'alatoai
- Oswaldo Ferrari - Classe 33 (na
de nome da licenciada - 1 - de
Tanfetamin
termo
409.480
Comércio
classe 33 nos termos do art. 117 núm.
Microlite do Brasil S. A. Comércio - Classe e14.Indústria de Vidros Litda. Anotem-se as transfelênciasro 1).
e Indústria para Microlite do Brasil
Exigências
N.°
402.989
-a
Emblemática
S. A. Indústria e Comércio - 2 TFANSFERÊNCIA
E ALTERAÇÃO
Knoll
Associate%
Inc.
Classe
40.
Desta para Microlite S. A. IndúsOrmonoterapia D.chtea do Br a ai
DE NOME DE TÍTULOS DE
N.°
403.247
Xangin
Eletr.&
S.A.
_
Na
transferência
da
marca
tria e Comércio.
PROCESSOS
Jeca Xangin Ltda. - Classe 8.
228.273 - Cumpre a exigência.
Columbia Carbon Company (OrgaN.° 357.102 - Prolisin - DroDou Tex S.A, Indústria Textil The
Fafnir
Bearing
Company
Limi-1
nizada em 1961) - transferência pa- garia Franco Inglesa S.A. - Classe ted - Pede para ser anotada na mar, (Pede para ser anotada na marca Doa
ra seu nome das marcas número ... 3 (como marca genérica).
ca FBC n.° 251.178 - a alteração do Tex n.° 211.325 a alteração de nome)
227.391, marca: Purnex; número ...
N.° 400.585 - Lumina - Publici nome de titular - Anote-se a altera- - Anote-se a alteração da nome.
245.797, marca: Micronex; número dada Lumina Ltda. - Classe 50 (con- ção de nome.
Laboratoires de L'Ish - (Transfe256,018 - marca Statex - Anotem- siderando-se escapulares como escapurência para o seu nome da marca EuIndústria e Comércio de Peças para iioital n.° 177.332 lados e excluindo-se as expressões em
w as transfer8nc1as.
Eusonal 179.097
The British Oxygen Limited - geral e clichê).
Automóveis Brosol S.A. - Pede para - Suiseryl n.° 184.439)
- Anotem..
ser
anotada
na
marca
n.0
transferência para seu nome da mar253.350N.° 405.602 - Kwick
Avo:a
se as transferências.
a
migariam.
1-umpra
ca: Celso - número 229.253 - Products Inc. - Classe 48.
Laboratoires de L'Ish (TransferênRavensberg GMBH Chemische 14 a- cia para o seu nome 'das marcas
Anote-se . a transferência.
N.° 400.979 - Dabrasmen D.
linebrik - No pedido de transferência da noctyl n." 187.829) - Anote-se
Indúsrtia Brasileira de Aparelhos brasmen Engenharia e Comércio Ltla. marca
a
260.923
Cumpra
a
exigência,
--Classe
4
(excluindo-se
cimento).
transferência.
Dentários Ltda. - transferência paInclaistria
Eletrônica
Cherry
Ltda.
N. 403.967 - Ui Mina •- ZaraHermanny Indústria e Comércio Hia
ra seu nome da marca Suprema n.° 229.383 - Anote-se a transfe- hon Laboratórios Farmacêuticos S.A. - Transferência para seu nome da in- S.A. - (Transferência para o seu
sígnia n.° 268.650 -- Cumpra a exi.
- Classe 3.
rência.
nome da marca Odorans n.° 168.696)
N.° 406.019 - Nominativa - Tht Onda.
- Anote-se a transferência.
Cia. Brasileira de Material FerroRadio Carlos Gomes Indústria e se 4 (excluindo-se óleo canforado).
Indústria Química Foltram S. A. InComércio S .A. - pede para ser Nippon Champhor Co. Ltda. viário Cobrasma - Parle par, ser ano- dústria
e Comércio de Produtos Quíanotada na marca: Carlos Gomes tada
na
marca
272.069
a
exploração
N.° 406.068
406.068 - 20-20 - Química
micos
e
Derivados - (Transferência
número 234.352 - a alteração do Industrial e Alimentícia Seabra Ltda. de contrato• - Apresente clichê.
para o seu nome da insígnia Foltram
nome da titular - Anote-se a alte- - Classe 3.
Indústria e 'Comércio de Bebidas n.° 233.149) - Anote-se a (ransferação de nome.
N.° 406.088 - Puzzo - Socieda- Pernambucana S.A. - Transferência rência.
Beecham Proprictary Medicines Lia
Mate Couro S. A. - pede para da Industrial Bezerra Ltda. - Claa- para seu nome la marca 273.806 Cumpra a exigência.
mited (Transferência para o seu
ser anotada na marca: Couto Mate se 16. N.° 385.982 - Butakid - Antas_ número 241.936 - a alteração do
N.° 397.447 - Brasil Internacional nome das marcas Fruit Salt n.° 211.508
- Fruit Salt n.° 241.659 _ Esto
nome da titular - Anote-se a altera- gaz S.A. de Distribution de Gás Li- drino - Classe 32.
quiles
de
Petrole
Classe
8.
N.° 397.459 - OF - Oswaldo Fi- n.° 241.660 - Fruit Sais n." 248.168
ção de nome.
N.' 395.135 - Sta. Lourdes - /izola - Classe 8.
Fruchtsaiz n.° 207.328 - Sal de
Cia. Cindes Comércio b Indústria Saibra Alie Emed 6 Cia. - Classe
N.° 398.963 - Matapau Quimbra- Fruit n.° 201.329 -; Eno's Fruis Sal!
de Doces e Sorvetes - transferên- n. o S
sil - Quimbrasil Química industrial n.° 208.755) - Anotem-se as transfecia para seu nome da marca: VermeN. 390.647 - Trans O Mar rências.
lho 17 - número 247.705 - Anote- Fábrica de Rádios Trans () Mar Ltda. Brasileira S.A. - Cias. 2.
N.° 398.964 - Moskicida Quimbra- Teixeira Starling E. Cia. Ltda. transferência.
se
- Classe 8.
rál - Quimbrasil Química Industrial Pede pare ser anotada na marca Mani
FMC - Corporation - Pede para Brasileira S.A. - Classe 2.
Diverãos
n.° 262.788 a alteração de nome) ser anotada nas marcas Spertan númeLaboratório Ducto S.A. Indústria ro 263.739 - Bean n.° 158.959 N.° 405.510 - Bevilaqua - Dro- Anote-se a alteração le nome.
Chocolates Garoto S.A. - (Pede
Farmacêutica - Na transferência da s- as alterações do nome da titular garia Bevilaqua Ltda. - Classe 3
para ser anotada na marca Juquinha
marca ri ° 163.896 - Arquive-se por - Anotem-se as alterações de nome. (como marca genérica.•
•
Insígnia deferida
n.° 275.267 a alteração de nome) Aba de cumprimento da exigência.
Johnson 6 Johnson - Transferência
Ari Publici- Anote-se a alteração.
N. 0 405.570 - Arf
Laboratórios Branova S.A. Indús- para seu nome da marca Serena númeMiro Michaelsen p Cia. - (Pedi
tria Química a Farmacêutica - Na ro 264.020 - Anote-se a transferên- dal. Ltda. a- Classe 33 (art. 114).
Transferência da 'marca 184.998 - cia,
EXPRESSÃO' DE PROPAGANDA pare ser anotada na marca ljui termo
390.398 a alteração de nome)
uive-ee o pedido por falta de cum- Indústria e Comércio de Bebidas
Arq
DEFERIDA .
Anote-se a alteração.
primento da exigência.
Giolando Ltda. - Transferência para
Waldir da Silva, Luciana Natal e seu nome da marca Pioneira número N.° M/tieCti - Qboa gennioida al- .Barworth Steel Works do 13 rasil MeLuiz Vieira de ,Moraes - Na Caneta- 267.493 - Anote-se a transferência. vejante de dupla concentração, - Qui- talúrgica S.A. - (Pede para se: ano- Poda mioa Industrial Mediai:Wh 4 • - leda na marca Barworth târmo número
ifincia do título 267.519 - Arquive-1e Metalúrgica
Metalúrgica Oriente ,transferência.401.311 a alteração de nome) -- Anopor falta de cumprimento da exigênda. para ser anotada nas mareai as altera- Classe 2 e 445 (art. 121).

N.° 584.660 - Record - cl. 43
- de Cervejaria Loenardelli Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
Retifica
N.° 438.953 - Swiss - requerente - J. lk P. Coats Limited - Clithe publicado em 6 de fevereiro de
1960 - foi depositado na classe 22
- para distinguir: Fios e linhas de
tôda espécie - Fica sem efeito a
exigência para apresentação do ali.
ehe que por um lapso saiu publicado
mi três de maio de 1963.

•
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a takaraçáo de nome. Quanto ao N.o 580.065 Rhodana - Cia.
- de titulo de
Proses:a..ao
Armações de Aço Probel S. A.
'do de apostila retifique-se meli- Brasileira Rhodiaceta • Fkbrica de Raion
estebelecimento
- Oposição ao timo 115.104:
Ee apostila nome da depositante --s. Classe 36 - Prorrogue-1e o registro
N.° 412.203 - Casa Prtmesa ...- modelo de utilidade de Etirlidei
IJarworth Steel Works do Brasil retificando-se a data para 84-53.
Marcos Lerrer - Classe 36 - Pror- 1 Medeiros. .
ttaliogica Ltda.
1 N.° 580.066 - Rhodana --.
Ortho Pharmaceutical Corpor
rogue-se o registro.
Brasileira Rhodiaceta Fábrica de Rabo N.° 570.895 - Casa---H. Theo tion --0posição ao térrao 117.
Exiéencias - Classe 37 - Prorroste-se o regis- Molhar - H. Theo Moller Importado- - privilégio de invenção de TaX . ° 315.121 , - E. Wo/ff - Satis- tro retificando-se a data para 8-8-53.
;ceda Pharmaceutical Industries
S.A. -Classes 1 - 4
faça mi•áncia.
5 -6
N.° 564.902 - Biscoito - França - 7 - - 8 - 11 - 12 - 14 -- 16 Ltd.
N.o 423.269 - Admon Dib â Cia.
Mario Massaro e Carlos Masmro
to Cia. Ltda. - Classe 41 - Pror- - 20 -18 -.21-38-- ag _ 46
$.3znitada - Satisfaça exigência.
- 47-28-29 - 31 - 34 e 31) - Oposição ao termo 110.211 -N.° 438.542 - Pedro Pinto de rogue-se o registro.
modêlo de utdIdade de MartIntaMota Lima - Satisfaça exigência. Prorrogue-se o registro.
N.°
584.912
Curad
The
!tenno Rinaldi.
N.° 4-23.803 - A Sociedade Uni- da!! Co. - Classe 10 -- Prorrogue-se
Retiíkaçêo
Manufatura de Artigos de Boryarsisária de Ensino Superior e Cultura o registro,
aesco - Satisfaça exigência.
1 O Termo 439.947 - Nome comer- racha Nogam S. k. • - OpoeçãO
N.° 423.846 - Secos Camisa* Ia- N.° 585.137 - Iokobis - Labora-' cial para Zetcrr do Brasil Tratores e ao Urino 135.793 - modelo inOlaria e Comércio Ltda. - Satisfaça tério Riopsin Ltda. - Classe 3 - Máquinas Agrícolas Ltda. de Zetor de dustrial de Akita Imanishi.
Prorrogue-se o registro.
Brasil Tratores e Máquinas Agrícolas
Indústria e Comércio de Calêxigência.
N.° 413.909 - _Distrilmidora
'N.° 585.141 - Broncofedril - La- Ltda. clichê publicado em 12-240 es- çados Arco-Flex S. A. - Opodção ao termo 156.610 - modfnlo
tonense de Bebidas Ltda. - Satirifa- boratório Biopan Ltda. - Classe 3 tabelecido em São Paulo,
industrisi de Indústria de Artefa/ai exigência.
Prorrogue-se o registre.
tos de Borracha Samp Ltda.
N.° 527.936 - Lab. Capivarol Li-' N.° 585.170 - Tru Tira _
Representações Wilcos do Braimitada - Satisfaça exigência.
NOTICIÁRIO
chard Hudaut - .Classe 48 - Prorsil Lida - Oposição ao Unita....
N.° $85.113 - Torrefações .4laso- rogue-se registro.
418.940 - marca Ardonplaat siadaS Indústria e Comércio Ltda. Oposições
N. o 585.173 - Tareco Inc. classe 10.
aatisfaça exigência.
Fittings do Brasil 4. A.N.° 325 .144 - Freixo S.A. Rui- Dieseltex - Classe 47 - Prorrogue- - Home
Prospec Levantamentos ":rosOposição ao termo 100.920, prSalas-taça ext- ia o registro.
.
Cana
Teatrat
-MeV° de invenção de Clopay pecções e Aerofotogrametria. 15. A
. mia.
N.° 585.304 - Festival - Les
r
Oposição ao ténia° 570.264 N.° 439.969 - Bortot Sonsa - Disques de France - Classe 8 - corporation.
•••
marca Prospeg - cl. Kg.
Satisfaça exigência e prossiga-se subs- Prorrogue-se o registro.
Home Fittings do Brasil S .A.
WIllo 8. A. Indústria de Arte- Oposição ao termo 109.920, pri fatos
iituindo a classe 1 pela 47.
de Madeiras - Oposição sio
N.
o
584.004 - Regius - Jose
Ildeu Van Der
-vilégodenvção,deClpay Urra° 566.138 - Marca Willy N.° 441.360
Gaglianone - Classe 17 - Prorrogues Corporation.
Malas - Satisfaça eidgência.
cl. 40.
N.° 440.000 - Lubrificantes Wai se registro.
Zdenek Janko - Oposição ao
Propinance Partácipações Unomar Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 581.282 -.- Furadantina - The termo 114.457 - privilégio de in- binária e Territorial Ltda. - OpoEstação Rodoviária Norwich Pharmacia! Co. - Classe 3 venção de Johann Beek.
N.° 440.001
sição ao termo 585.128 - nome
São Paulo Ltda. - Satisfaça exigência. - Prorrogue-se o registro com contraEletr.° Indústria Walita S.A. - comercial: Profiztan com, •o InN.° 440.007 - Santa Mônica de to de exploraçao a favor de Laborató- Oposição ao térrno 114.888 - mo- dústria de Materiais de ConstruCampo e Náutica - Satisfaça exigên- rios Eaton do Brasil Ltda.
delo de utilidade de Johann Olo- ções e Conexos Ltda.
cia.
ckshuber.
. Luitpold produtos FarmachutiN.° 440.009 - Confer til Comiesti- N.° 565.721 -- Citrobrasi - Maaos Ltda. - Oposição ao termo
noel
L.
A.
Behmer
Classe
1
A.
Moreno
&
Cia.
Ltda.
ria Nacional de Fertilizações Ltda.
Prorrogue-se o registro retificando-se a Oposição ao termo 115.390 - pri- 552.596 - marca Ctorn Par --•
latisiaça exigência.
data para 16-10-53.
vilégio de invenção de Selva In- classe 3.
DIVERSOS
Prorrogação de titulo de estabeleciam dústria e Comércio Ltda.
Armações de Aço Probel S. A.
- Oposição ao tkrmo 568.96.1 .° 383.329- 385.530 - 383.531
marca Anatõmico - classe 410.
-- 383.532 Indisstrias Químicas
Tubest Indústria de Tubas Fiabrown S.A. - Mantenho o despacho
alvela S. A. - Oposição ao tèrmo
de arquivamento. '583.778 - marca Tube,stgz
N.° 394.652 - 1J Me do Brasis
classe 18.
I.A. ladtiatrias Farmacêuticas Tubest Indústria de Tubos Fle>rossiga-se com os novos exemptarem.
xíveis S. A. - Oposição ao termo
N.° 342.532 - Luiz Fabri` SobriSOBRE
563.782 - nome comercial: Tunho - Nada há que deferir quanto ao
bestac . S. A. Engenharia, Indúspedido de anotação'em face do despetria e Comércio.
dia) de fls. 10.
São Paulo Alpargatas S. A. N.° 349.109 - Baringlis buem)
Oposição ao termo ,587.317 á Cia. Limitada - Arquive-ase
marca Papaleguas - çlasses: 21,
N.° 405.531 - Arrutell Comércio e
28, 31 e 39.
Importação
' S.A. - Prossiga-Em com
Provar S. A. Industrias E;etrónovos exemplares considerando-se as
nicas - Oposição ao termo
válvulas de descargas como partes in567.329 - marca Prover - ci. 11
ioarantes das máquinas.,
Alpont S. A. Produtos 8iderúr,
N. 0 437.079 - Pedro Pompolo gicos - Oposição ao tèrmo
Pmasiaa-se omno os exemplares.
P 567 . 292 - marca Alpro - cl. 5
N.° 396.379 - Recoidati L.aorsSoc. Técnica de Materiais soório Farmacolágke SPA. - Prossigatema E. A. - Oposição ao.iirrrio
se como marra genérica.
687.844 - marca Portema DIVULGAÇÃO N.• 8591
N.° 395.258 - Porto Seguro- Cia.
clame 16.
de Seguro! Gerais .- Aguarde-se.
Organização Industrial EnsiN.° 397.493 - Quinto Paladini na York Ltda. - Oposição ao
Aguarde-se.
termo 506.310 - Fábrica
N. o 440.067 - Madeiras lasperanga
York - classes 21 e 36.
Preço: Cr$ 120,00
Ltda. - Prossiga-se -exeluindo-se máKibon S. A. Indústrias Alimenticias - Oposição ao termo
N.° 401.784 - Esplendor Filmes
567.732 - titulo: itileal - ci.. 41.
Arquiva-9e.
Tltanus Importação Indústria e
N.° 500.063 - Rhodena - Cm.
Comércio Ltda. - Oposição ao
A
1113NDAa
gkasileire Rhodiaceta Fábrica de Raleei
ténno 569.013 - marca Titanus
*- Classe 23 - Prorrogue-ae registro
- el. 24.
do-sie a data para 84-50.
geetio de Vegscles: Av. Rodrigues Alves, 1
Organizadora e- Revisora Con"rir 581.063
Mitigai ‘.4:- Fartabil Orgatécnica• Ltda., Oposllipmfabrikan Betem Aktiengesellmhaft
Agência Is Mielatkérlo de Panada
VI° ao térrao 569.116 - • titulo:
• Classe 3 -a Prorroglie-lie o ragiatra
Orgatec
cl. 33.
J.7 .P
;bodum)
em:
Artigos de ECigiene,) ç Cuidados
4r4-et a pedIdoí Pelo S4riv4f,O de ReembOlso Postal
1- lessi1eir,'RhodiacorÚ FSbrierr de Raio
Pessoais Whasti Ltda. Cpasi•% ,";
Classe 23 - Prorrogue-1W4 ~atra
ção ao Urra() 509.387 - ‘varea
dotai easa
Landes - el. 48.
CI
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Inclásitrias de Papel Simão 5. A.
llitoinho da Lapa S. A. -- Opotição ao têrnko 570.115 - aratu (Oposição ao termo 567. 1 78, marca
Timão, el. 38).
Margoya - cl. 41.
Stsiff Propaganda Ltda. (pposição
Construtora Rio Branco Limitada - Oposição ao têrmo" 5'10.278 ao termo 567.197, mama Stsr, cl.
titulo: Rio Branco Indústria e 32).
Comércio de Calhas e Tubos LiFabriques das Montras Zenith 3.
A. (oposição ao termo 567.280, marmitada.
Construtora Rio Branco Limi- ca Zenit, cl. 8).
tada - OpOSIÇãO ao têrmo 570.277
Marconst's Wireless Telegraph Co
Limited (oposição ao ;termo 568.766,
- marca Rio Branco - cl. 16.
Produtos Rocre Químicos e Far- marca Marconi, ci. 8) .
macêuticos S. A. - Oposição ao
Major Zemel S. A. Indústria e
térrno 575.418 - L marca Glly La- Comércio
(oposição ao termo número
_rocha.
Indústrias Mecânicas Herinann 566.676, marca Peralta, el. 36) .
Edinsa Empreendimentos ImobiliáLtda. - Oposição ao têrmo
rios S. A. (oposição ao termo n.°
458.812 - marca Hermann.
Indústrias Mecânicas Hermann 568.008, marca Edinsa) •
Cia. Importadora de Produtos
Ltda. - Oposição ao têrmo
'078.309 - marca Hermann - Americanos Cipra (oposição ao termo 568.093, frase de propaganda:
et. 8.
Indústrias Mecânicas flermann Cacipra pense duas vezes).
Ltda. - Oposição ao têrmo
Irmãos Daud -e, Cia. Ltda. (opo018.311 - marca Hermarm - sição ao termo 566.834, marca DALI,
cl. 3).
el. 5.
Indústrias Mecânicas Hermann Li-.
Cia. Importadora 'de Produtos
irritada - (oposição ao termo 574.134
Americanos Cipra •(oposiçao ao termarca Hermann. cl. 5) .
Radiotécnica Aurora S. A. (opo- mo 565.843, marca Cacipra, cl. 32).
Cia. Importadora de , Produtos
sição ao termo 575.714, marca AuAmericanos Cipra (oposição ao termo
rora, cl. 8).
União Brasileira de Pesca e Con- 565.844, marca Cacipra, cl. -50).
Cia. Importadora de Produtos
servas Ltda. (oposição ao 'termo n.°
Americanos
Cipra (oposição ao ter576.921, marca Jangada).
Ao Torsima S. A. (opos ição ao mo 565.842, marca Cacipra, cl. 8) .
termo 568.371, marca Thor, cl a 1)
Cia. Importadora de Produtos
Qia. (oposição Americanos Cipra (oposição ao terWalter Muller
mo 568.090, frase de propaganda Case termo 571.191 marca Noble).
Carlos Peraira Indústrias Químicas cipra e Assim Fabricamos Tudo).
Sei-vai S. A. Transportes, Comér3. A. (oposição ao termo 573.400,
•
cio e Representações (oposição ao
marca Renovan).
William Hollins & -Co: Limited têrmo 565.256, marca Torvai, cl. 4).
(oposição ao termo 568:177, marca
Ser-vai S. A. Transportes, Comércio e Representações (oposição ao
Vilela, ci. 23) .
Paulo Pacheco Pratas (aposição ao termo 565.257, marca Torvai, cl .
termo 571.660, mansa JC, cl. 19). 28) .
Ansalvasco Comercio e Indústria
Serval S. A. Transportes, Comér3. A. (oposição ao termo 569.302 cio
e Representaçaes (oposição ao
- marca' binava).
Motorola Inc. (oposição ao termo termo 565.255, marca Terva4, cl,
568:713, marca Motoradio, cl. 8). • 35) .
Sigfrid Tampe! (oposição ao terCerâmica São Caetano S. A. (oposição ao termo 573.869, marco mo 564.546, marca Tampei)
Udo Altemburg (oposição ao ter.
, mo 368.015, marca Blotec, cl, 16).
Suc. Técnica de Fundições Gafais
Ibesst Indústria Brasileira de EmS. A. Sufunge (oposição ao termo
balogens 5. A. (oposição ao termo
569.038, marca Mason)
Armações de Aço Probel 3. A. . 5 6 5.727, marca Sistematic, cl. 38) •
Scheen Gems Loc. (oposição ao
(oposição ao termo 570.362. marca
termo 569.632, marca Rintin, cl.
lacrai, cl. 40) .
).
Bozzano S. A. Comercial IodosLavanderia e 'Tinturaria Azul Ltda.
triel e Importadora (oposição ao tercl. 36).
mo 571.197, marca Noc 10, ci. 48). Azul,
- osicito ao termo 586.571, marca
Bozzano S. A. Comercial Inclue- c 6ip
trio! e Importadora (oposição ao ter- Rambla Oil & Refining Co (oporia° 573.990, marca Noite de Estre- sição ao termo 565.734, marca P 3
, Standard).
Ias, ci. 48) .
Pronto Socorro Clinico Prontocor
Laboratétios IndustrIales FarmaceuLtd . (oposição ao termo 569.358. tico .; Ecuatorianos Life (oposição ao
termo 565.905, marca Leif, cl. 3) .
tftsjIi Prontocardio) .
Pronto Socorro Clinico Prontocor
Hime•Comércio e Indústria S. A.
. o 566.080, marca
Ltda. ( oposição a° tkm° 569.357. (oposição ao term
título Pronto Socorro Cardiol Gico Figura de Estrela) .
do Recife Prontocardio)
União Fabril Exportadora S. A.
Volkswagenwerk A G. (oposição
ao termo 567.855, marca Volksport, UFE (oposição ao tarmo 571.008,
marca União) .
41. 47).
Aliança Mercantis Têxteis S. A.
Volkawagenwerk . A. G. (opos:ção
ao termo 567.851. titulo Oficina Me- (oposição ao têrmo 568.215, marca
Barratex, cl. 36).
,
n ica Volksport, cl, 33) .
H. Lutti (oposição ao termo ...
Enicar S. A. (oposição ao termo
569.950, marca Roncador, cl. 49.
marca
Enic,
cl.
8)
.
P8.139,
De Militas Comércio e Indústria de
• Velho e Yedda Machado Campos Antonio • Bezerra Pacot Laia Costa Roupas S. A. (oposição ao termo
(oposição ao terna° '567.726, titulo 569.923, marca Intermezzo) .
Le Solmetal SARL (oposição ao
Teatro da Praia, cl . 33).
Indústrias de Papel Simão S. A. termo 568.895, marca Sul Metal).
Lula Chamovitx (oposição a* lã"(ciposição ao terra° 573.246, marca
ato 973.940, mane ifoistal) „
Morda*, el. 38).

•Condor Filmes Ltda. (oposição ao
termo 569.706. marca Condor. 01.
Ereil S. A. Comércio e Indústria
50) . (oposição ao terrno 576.698).
Revista Visão Ltda. (oposição ao
termo 571.449, marca Visão Comercial e Industrial) .
Café Brasil Comércio e Indústria
Ltda. (oposição ao termo 566.762,
marca Expansão, ci. 41).
Tecidos Pluma S. A. (oposição
ao termo 566.986, marca Peso Pluma,
37).
Fábrica de Vinagre Pérola de Lia-.
boa Ltda. (oposição ao 'termo ...
573.010).
Fábrica de Vinagre Pérola de Lisboa Ltda. (oposição ao termo ...
573.009, marca Madrugada).
Com Products Co (oposição ao
termo 566.521; marca Amigara,. cl
4) .
Texaco Inc (oposição ao termo ...
567.688, marca Star Lube, el. 47) .
1' P P Porsin Ferrin Produções Cinematográficas Ltda. (oposição ao
termo 562.694, marca PPL. el. 32).
Inurruno Ak ti e n gesellschaft Fur
•Chemisch Medicinische Produk te (oposição ao termo 566.039, marca
Neofagin, cl. 3).
Immuno Ale tien gesellsehaft Fur
Chemisch Medizinische Prodekte
(oposição ao termo 566.038, marca
Neophagin, cl. 3).
Frigorifico Alvorada S. • A. (oposição ao termo 416.886, nome comercial, Alvorada Representações Importações Ltda.) .
Prima Frigorifico Mato-grossense S.
A. (oposição ao termo 566.504, nome comercial Frimar Frigoríficos e
Pesca Marítima Ltda. )
Prima Frigorífico Mato-grossense S.
A. (oposição ao termo 566.5 '05, insígnia Frimar, cl . 41).
Prima Frigorifico Mato-grossense S.
A. (oposi,ção ao termo 566.506, marca Primar, cl. 41).
Coldex Indústria e Comércio S.
A. (oposição ao termo 566.916, marca Goidex, cl . 50).
-•
Pharmaceutical Manufacturcrs Association (oposição ao termo 570.513,
marca Niacin Iodo) .
Barolo S. A. Viti Vinícola (oposição ao termo 566.451, título Armarinhos 13, cl. 41, 42, 43) •
Barolo Sociedade Anônima Viti Vinícola - Oposição ao térmo número
566.454 - Titulo Empórios 13 - Classes 41, 42, 43 e 46.
Barolo Sociedade Anônima Viti Vinicola - Oposição ao têrmo número
566.455 - Titulo Emporios Treze Classes 41, 42, 43 e 46.
Companhia Brasileira de Material
Elétrico - Oposição ao termo número 566.218 - Marca Corei
Classe 8.
Companhia Brasileiro de Material
Elétrico - Oposição ao têrmo numero
566.217 - Nome comercial Coral
Componentes de Redes Elétricas Limitada .
'DaL Molin Sociedade Anônima Iadústria e AgriUltura - Oposição ao
termo número 567.751 - Marca Café
Esperança - Classe 41.
Irmãos Batah Limitada
O
ao termo número '568.515 - arca
Soberana - Classe 36.
Borolo Sociedade Anônima Viti Vinicola Oposição ao termo número
566.440 - Marca ,Treze - Classe 42.
&rolo Sociedade Anônima Viti ViMoia - Oposição ao t#rmo . número
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566 446 - Titulo Lojai 13 - Classe..
13 - 14_ 15 - 23 - 22 - 26
36 -- 41 - 42 - 43 -46 - 46 - 49 - 50.
Barolo Sociedade Anónima Viti Vi-.
nicola - Oposição ao têm:. número
566.44? - Titulo Lojas Treze.
•
Barolo Sociedade Anônima Viti Vinicola - Oposição ao termo número
566.448 - Titulo Ca.sas 13.
•
Barolo Sociedade AnôMma Viti Vinicola Oposição ao térino número
566.449 - Titulo Casas Treze.
Barolo Sociedade Anônima Viti Vinicola Oposição' ao tèrmo número'
566.450 - Titulo Armarinhos 13 Classes 41 - .42c 43.
Diferral Distribuidora de Ferro Limitada - Oposição ao termo número
570.523 - Marca Ciferal .
.Brasimport Importação e Comércio
Limitada - Oposição ao têm ° número 571.072 - Titulo Brasimport
Comissária de Despachos.
Artefatos de Couros Andorinha Limitada - Oposição ao térmo número
569.363 - Titulo Sapataria Andorinha - Classe 36.
Curtume Rio Negro Limitada Oposição ao têm° número 567.360
Nome éomercial Oica Organização de
Intercambio e Comércio Americano
mitada - Oposição ao termo número
565.652 - Marca Oga - Classe 40.
Betar Engenharia e Imóveis Limitada ---- Oposição ao Urino número
569.329 - Insignia Better Propaganda - Classes 32 e 33.
Diferral Distribuidora de Ferro Limitada - Oposição ao terra° número
570.522 - Marca Ciferal - Classe
31.
Diferral Distribuidora de Ferro Litada - Oposição ao termo número
570.521 - Marca Ciferal -- Classe
11.
aferra] Distribuidora 'de Ferro Limitada - Oposição ao tern/O número
570.520 - Marca Ciferal - Classe 8.
Indústria de Máquinas Enko
toda - Oposição ao termo número
566.572 - Marca Seiko - Clalse 8.
Diferral Distribuidora de Ferro Limitada _ Oposição ao termo número
570.519 - Marca Ciferal - Classe 6.
Indústria Metalúrgica Stella Limitada - Oposição ao termo número
567.574 - Marca Stella
Classe 11.
Indústria Metalúrgica Stella Limitada
- Oposição ao térnto número 567.548
- Titulo Fábrica de Biscoitos Stella
- Classe 41.
Joseph Kantor - Oposição ao termo número 570.815 - Marca Prover
- Classe 50.
Braspol Construções Indústria e Comércio Limitada - Oposição ao têrmo
número 407.138 - Marca Brosol Classe 8.
Elnabra Sociedade Anônima Eletrônica NaCional Brasileira - Oposição
ao termo número 570.421 - Marca
Voltec _ Classe 8.
Indústria . e Comércio Vidrotec Limitada - Oposição ao térino número
566.847 - Marca Vidrotel - Classe
16.
• Inca Informações Cobrança e Administração Limitada - Oposição ao
têrmo número 567.421 -. Insignia Classe 33.
.
ontil Montagens - Industriais Limita- Oposição ao termo número
568.775 - Marca Montisol
Classe
50.
'•
Corvil Importadora e Comercial Li.*
mirada - Oposição ao tarar() número
571.248 -- Marca Cordovil - Vasa
se 46.
'
.
.
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Brancal• Sociedade Anónima Mineração e Comércio — Oposição ao lésmo número 569.701 — Marca Brasical
— Ciasse 16.
Frigorifico Guanabara Sociedade ALO.nana — Oposição ao aérnso número
575.250 Titulo Indústria e Comércio de Carnes Guanabara — Classe
41.
Companhia Antarctila Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Cotiasoa -- Oposição ao têrmo número
565.553 — Marca Cajuvita — Classe
43.
Companhia , Antarctica Paulista Indústria Brasileiza é Conexos — Oposição ao termo número 565.606 — Ti-.
talo Novo Supererapório Catarinense.
Tevelux Válvulas Eletrônicas
— Oposição ao tênia° número
565.509 — Sinal de propaganda.
Berta Confecções Limitada — Oposição -ao termo número 573.656 —
Marca Banal.
Carlos Coutinho 6 Companhia _—
Oposição ao Urino número 566.131 —
Marca Carioca.
Luminosos Rainbow do Brasil Sociedade Anônima — Oposição ao têrmo
número 566.103 — Marca Arco Iria.
Wbite Horse Distillers Limited —
Oposição ao til-mo número 566,309 —
Marca Black Horse Bar. — Classes 41
— 42 — 43.
Volkswagen- do Brasil Indústria c
Comércio de Automóveis Sociedade
Anônima — Oposição ao tarmo número 573.138 — Marca Volkslandía —
Classe 21.
Comércio de Automóveis Sociedade
Allôniula• — Oposição ao Urra° número 567.851 — Titulo OfiCina Mecanica Volksport — Classe 33.
Engesa Engenheiros Especializados
Sociedade Anônima — Oposição ao
térrao número 562.879 — Marca Igesa
— Classe 50.
Laboratórios Silva Araujo Rousel
Sociedade Anônima — Oposiçao ao
tarruo número 464.550 — Marca Deserda — Classe 3.
Indústria e Comércio Atianas Brasil
Limitada — Oposição ao taram> número
564.074 — Marca Sabão Imperial.
Indústria e Comércio Aduais Brasil
Limitada — Oposição ao têrmo uúraero
566.145 — Marca Riosul.
Vulcan Material Plástico Sociedade
Ama:nana — Oposição ao térmo número 565.925 — Marca Vulcaboy.
Jodústrias Coimbra de Ferragens Sociedade Anônima — Oposição ao têr
niu número 565.777 — Marca Coimbra — Classe 16.
Indústrias Coimbra de Ferragens Sociedade Anônima — Oposição ao tèrMO 565.777 — Marca Coimbra —
Classe 17.
Indústrias Coimbra de Ferragens SoCiedade Anônima — Oposição ao tér-mo número 565.777 — Marca Comibra — Classe 19. \
Indústrias Coimbra de Ferragens Sodedada Anônima — Oposiatio ao térmo número 565,777 - Marca Coimbra
— Classe 15.
ladústrias Coimbra de Ferragens Sociedade Anónima — Oposição ao termo número 565.777 _ Marca Coimbra
— Classe 14.
•
Indústrias Coimbra de Ferragens Sociedade Anónima — Oposição ao Urano númaro 565.777 — Marca Coimbra
Classe;13.
J.
•

Privilégio de Invenção ,
TÊRMO N' 147..190
De 22 de fevereiro de 1963

JurNa

Curvadas fixando assim o dispositivo f:11 C a 33 graus a.:entigrados e tende
os radicais dos ácidos graxos umã
à carteira.
Total de 2 pontos.
distribuiaão ao acaso. (Um total de
18 pontos).

TERMO N9 115.964
Requerente: Walter Marmi de Azevedo — Estado da Guanabara.
De 4 de janeiro de 1950
Titulo: Ap.rfeiçoamentos em ApareRequerente: Osni Products Compalhos de Segurança Contra o Furto de
Carteiras. — Privilégio cie Invenção. ny — Estados Unidos da ~ira.
Taulo: Processo para preparar uma
— Aperfeiçoamentos em aparelhos de segurança conta furtos de car- gordura gliccrida e margarina contenteiras caracterizados por unia peça do a mesma -='," Privilégio de invendeclinada praaida de um orifício, in- ção.
ternamente adjacente a um rebaixamen- ' 19 — Processo para preparar uma
to, guia de unia( ponta de agulha; em margarina, caracterizado por se mistuque, esta peça deslizante se encaixa rar uma fase do leite com não menos
num trilho provido na parte inferior , que 80% de uma gordura glicao da
de UM pino, no qual se encaixa um contendo caras de 15 a 60% de um
suporte na ponta da agulha; de vez que ácido graxo essencial, não mais que
suas extremicla-'-s são providas de lin- ãrca de 10% de ácido graxo trans,
guetas que avessando fendas do um índice de teor de sólidos a 21 graus
referido espelho, atravessam, também, Centígrados de cêxca de 4 a 15. indifendas adrede praticadas na face da ca de teor de sólidos a 10 graus Cencarteira, onde na face oposta são re- tígrados de cêrca de 2 a 8 vézes maior

LEGISUCIO AERONÁUTICA
'

Leia, Decretos, Portaria., Resoluções e Despachos de interesse geral, .concernentes
Aeronáutica Civil

,ÉRIxi0 114.363
De 29 de outubro de :.es9
I Requerente: Chemetron Corpora,
[ liou — Estados Unidos da América,
Titulo; Aparelho Para Troca de
Calor de Superfície Raspada — Pd*
vilégio de Invenção.
1 — Um aparêlho trocador de ca"
lor compreendendo uma câmara OC
e alongada geralmente clindric
meies circundando tal câmara par
'receber um meio trocador c.e calo
uni eixo montado para girar dentt
-dessa câmara 6ca e cilindricát; o ofx
!de rotação do dito eixo sendo dIâi.
posto de tal maneira em relação
parede da câmara cilindrima que
parede interior da câmara e a supe
afeie exterior do mencionado eixo d
!limita um espoa° gerlamente anui
de largura radial variada tal, que,
largura do espaço anular mana xon
de mindma largura é, pelo menos
aproximadamente uma e meia véz
a largura 'numa zona de largura nati.
nima; uma multiplicidade de palbe
tas raspadoras montadas de manei?
que se possam mover, coaduzidai
peio dito eixo e adaptadas para x(L,
rem balançadas pela citada ctimar$
cilíndrica em cada revolução do eix0
e, meios de entrada e salda nas
tremidades opostas da câmara
questão para Introdução e retira
do material sob tratamento des
câmara — Um total de 8 palatos.
TERMO N' 116.068

DIVULGAÇÃO M. 730

De 7 de janeiro de 1960

Peeço : Cr$ 300.00
A VENDA ti

inso de Vendas g Av.. Rodrignes Ãíves, I
Agencia Ii Ministério da Fazenda
Ateade-se a pedidos pelo Serviço de Reenkb6lso Poetel

Pizorr]EçÃo1
.A.OS A

‘,R63

wim A.

DECRETO-N.° 24.645 - DE 10-8-1984
DIVULGAÇÃO N.° 709
edeção

Requerente: Massey-lierguso:i (Anatrália) Liznited — Ausfrália.
Titulo: Máquinas para ceilUr culturas de vegetais altos plantados ma
fileiras — Privilégio de irnreação.
19 — U'a máquina do tpo que
compreende paredes laterais, espaçadisa
verticais, definindo unia gargar ta qye
é aberta na frente, ditas paredes sendd
adaptadas para passar 'Obre lados
opostos de uma fileira de caules verticais, de modo que ditos caules aia.
netrem na garganta; uni órgão desttnado e, cortar os pés dos caule, a
medida que a máquina avança; e um
órgão destinado -a transportar para à
retaguarda os caules cortados, Cita mlquina sendo caracterizada pelo fala
do órgão destinado a cortar os pés 1/98
emules ser um cortador rotativo cujo
eixo de rotação é desalinhado ,do plano central longitudinal da garçaiita
que trabalha cai um nivel baixo transversalmente à largura da garaante.
flIm total de IS pontos).
TERMO N9 116.657
De 2 de fevereiro de 19t0

Preço: Cr$ 25,00
A VENDA
Rodrigues Alves, 1
iellke de Vendas :
Macia 1: Iteniatério da Fazenda

..betnde-se a pedidos pelo Serviço de Reentbabo Poeta]
n•

t

Requerente: Badische •Anilin
Soda Fabrilc Alciengesellschaft -- Alemanha.
%
Titulo: CoinposiOes fertilizaitteA
'
efeito prolongado e processo de roa
aplicação — Privilégio de Invenção.
1* — Processo para melhoria 40
crescimento vegetal pelo ,adutemen
do solo com agentes adeba4cre's
quais oontém erotilideoo-di-uréitt; 4
total de 3 pontoas . '
,
-
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MARCAS DEPOSITADAS

~Bando Peita da acdrdo coo o art. no do Código da Propriedade Industrial. Da data da pubtoegáo começará a
mune • immo de 80 dlaa pam o deter/mento do pedido: Demite bom prazo poderão 'apresentar suai oposágões ao NiParbana~
Magma dia PgardIalade Itsdaittrial agudez que se ?urrarem prelted:eadoe COM a ocesmeefre do ragerdro requeoikiNe
11•n••• .ffiemew

Termo 582.710, de 13-3-1963
Sopeco —Sociedade Penapolense
Compradora e Exportadora de
. Amendoim Ltda.
,
São Paulo

de pó para roupa, 'camas de latão, cadeiras de piano, cadeiras, cadeiras de
banho, cadeiras-cama, camas, canapés
catres de ferro. comodas (movei), contraventos ( biombos ), conversadeiras,
descalços de ferro para guarda chuvas,
divans, escabelos de latão, estantes para
fonografos, gabinetes de teléones, guarda-comidas, guarda-roupas, guarda-vestidos, lavatorios em forma de secretária,
lavatorios de madeiras, mesas de latão,
móveis comuns para escritório, mobilias
de fibra, móveis de ferro para jardim,
mesas, mezinhas para crianças, mobilias,
pedestais, poltronas, porta-dicionarios,
prateleiras, secretarias domésticas e
sofá-camas

SOPECO
Classe 41
Amendoim
Termo a.' 582.711, de 13-3-1963
-Ferando Prado
São Paulo

• CLINICA MKDIC/
• E ABREIJCRIFIL
BORBA GATO

Termo n." 582.716; de 13-3-1963
• Len') Pastoril Angatura S,.A .
São Paulo
-

Classe 31
Titulo

•

Termo n. 582.712, de 13-3-1963
Stant Seleção de Empregados Santo
Amaro Ltda .
São Paulo

SEUL
Ind. Braeileira

ANGATUISA

Termo a.' 582.722, de 13-3-1963
Arifran Comércio e Representações
Limitada
São Peuio

'

SALUK
ind. Brasilei,..
Classe 41
Sal
Tértno a.' 582.723, de 13-3-1963
Farmácia Capri Ltda.
São Paulo

ItERcANTIL
OUVEIRL

Termo n.° 582.725, de 13-3-1963
Confeitaria Little Ltda .
São Paulo

LITTLE
ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Térmo n.° 582.727, de 13-3-1963
Bar e Café Central do Taboão Ltda.
'‘ São -Paulo

•

CENTRII.
DO TV302

Ind.
ra

Classe 41

Titul o

Classe 42
Aguardente, vinhos e vinhos compostos
Térreo n.° 582.718, de 13-3-1963
Lunaicart Indústria e Comércio Ltda.
Têrmo n." 582.728, de 13-3-1963
São Paulo
Bar e Lanches Marimba Ltda.
LT.P.IICART
São Paulo

HCIrEL
SANTA TBEREZINIIA
, Classe 3?
Título

Ind. Bra ailei ra

Termo ia," 582.714, de 13-3-1963
Bor e Mercearia Flor do Morro Ltda.
São Paulo

Classe 25
Cartão de visitas
Termo n." 582.719, de 13-3-1963
Indústria de Vinagre Ronc aLtda.
São Paulo

FLOR DO MORRO
Ind. Braedleira

RONCA
Ind. Bra si 1 ei ra

Classe 50
Impressos
nono a," 582.715, de 13-3-1963
Indústria de Móveis di Thiéne Lula.
S.. • Paula

//:

Classe 41
Vinagre
n." 582.720, de 13-3-1963
Santa Helena Indústria e Comércio de
Metais Ltda.
São Paulo
Té11210

MARI }BA

Ind. Brasile]. rn
,...2d:sSe

12

Para distinguir: Cervejas, cognac, vinhas aguardentes, licores. aperitivos.
whiskyt-kumel. vennouth. bran
P
dy, rum bitter, vinho, quinado, vinho
espumante, pipermint. pia. panei]. gene.
bm, aats, nectar e suco de frutas com
álcool

eru"

Térmo n.° 582.729, de 13-3-1963
Caiercial Madeireira Jodoel Ltda.
São Paulo

JODOEL

Ind. Bra8iielra
Ind. BraeLlotir....
Classe 4
Casse" 5
Madeiras em bruto; parcialmente traAço, alpacas, aluminio. b:onze, duma- balhadas, reserradas, cabos de ferrabo, cobre, buo, ferro, estanho, niqual • mentaa e utensílios domésticos
e zinco
Urnao n. 582.730, de 13-3-1963
?Armo a.° 582.721, de 111-3-19611
Argamassa Osasco Ltda.
jo o Luiz Antonio Cortem
São Paulo
São Paulo

SANTA HELENA

Affiàff

•

iNDuSIRIA BRASILEIRA.'

g

Classe 40
Para distinguir: Armarios para livros.
aaradares., armados, balcões ara venda,
biombos de junco, bancos escolarea, bar.
çoe, banquinhos de latão, bastidores de
roedeira, buços de ferre ,berçot de nan.
doira, berços de metal, biombos, cabides

Ç. •

consis
BE NEFIC IADORA

OSASCO
Ind. Brasitetra •
Classe /6

CJazie
Itede

[S-AGO ELETRONICAI
Classes: 8 e 33
Termo n." 582.732, de 13-3-1963
Cantina do Mario Ltda,
São Paulo
.%

Classe 50
Impressos

Classe 50
Impressos

Termo n." 582.713, de 13-3-1963
Hotel Santa '‘Therezinha Ltda.
São Paulo

Termo a.' 582.731, de 13-3-1961
Ellichi Sago
São Paulo

CLPR1
Ind. Brasileira

.Ind.

Term. mi.' 582.717, de 13-3-1963
M. Oliveira & Cia. Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impressos

(

•nn•

AADoemée Aleconatrugglo e addirno.
e de rateadas

Classe 41
Produtos alimentícios crias ou cosidos.
incluindo grãos cereais, vegetais, frutas,
farinhas, condimentos, massas alimentícias, carne, peixe de tõda classe, pizzas
e café
Térm on." 582,733, de 13-3-1963
Pentaflex Indúpia e Comércio de
•
PlástAcos Ltda.
São Paulo

N 1F LF4

£ nR, Rra not .Le

r

Classe 78
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabri.
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabJs
para ferramentas e utensílios cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material alástico para
baterias, coadores, copos. fanecas, colheres, conchas, cestas para pão. cestinhas, capas para álbuns e para iivros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de abjetos, C.11.1.1chos. codores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos le plásoco
paar sorvetes, caixinhas de plástico
Para sorvetes, collierinhas. pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forrainhas de plástico para sorvetes, discos
de mesa, estojos, estojos para óculos,
embalagens de material plást.co. turbalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos. espumas de
nylon, esteiras, enfeites rara nutora6veis, massas anti-ruidos. .scoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de CellilaSC, fechos
para bolsas, facas, guarnições. guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos. juarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para uten.sflios e objetos,
guarnições para bolsas, gados, galerias
para cortinas, Jarros, laminados plásticos, lancheiras, mantegueiras,
orinhis. prendedores
de roupas, puxado.
,

.

1
3
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as para móveis, pires, pratas. palitei.
jos, pás de cosinha, pedras pautes adi..
/leiais. porta-pão, pulseiras para re16.,
glos, protetores para documentos, pu,..
*adores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas,
Porta-documentos. placas, rebites rodiilhas recipientes, suportes, suportes para
ouardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material piás
ésmeril em pedra, em pó, em disoa.
eia pasta para afiai, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis, carreteis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústico, sacolas, sacos, saquin%ls vasilhames para acondictonamento, vasos,
caras, colas a frio e colas não incluídos
em outras classes,._para borracha, para
Corturnes, para inarcineiros, para sa p ateiros, para vidros. pasta adesiva para
Correias,- pasta e pedras para afiar
Termo n.° 582.734, de 13-3-1963
pai — Recuperadora Paulista de
Latas Ltda.
São Paulo
I

anP

Indástria Brasileira
Classe 11
„atas para accádicionani,nto e
vasilhames de metal
Te'rmo n.° 582.735, de 13-3-1963
Cia.
Adhe-sar José Furtado
São Paulo

cán Nen
de Campos de Jordijo
Classe 41
Moagem e torreãadoçie 14 ..
Moage me torrefação de café em grão
Termo n.° 582.736, de 13-3-1963
Indústria Gráfica Três Irmãos Ltda.
' São Paulo

TRÊS IRidlOs
,.Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

DIÁRIO

`Or4B2

I Ind. Bra ai leira
'Class,: 41
Massasali mentidas
Termo n.° 582.741, de 13-3-1965
Indústria e Comércio Bauru Ltia,
São Paulo

, Ind. Brasileira Classe 41
Massasali mentirias
Tétano n.° 582.742, de 13-3-196'3
Editeira Vadias Ltda.
n
São Paulo

IIR¢ENTE

Ind. brasileira

Classe 32
Alinaiiagues, anúncios, boletins, boletins
impressos, crónicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofónicos e programas
de televisão
Termo n.° 582.743, de 13-3-1963
''Cedema'' — Comercial de Macieiras
Limitada
São Paulo

E: M lk
C EDEMA
IND. BRASILEIRA
Classe 4
Madeira em bruto
Termo n.° 582.744, de 13-3-1963
Biltmore Importação e Exportação
Litnitada
São Paulo

BILTMORE
IND. BRASILEIRA

C:asse 41
Amêndoas, rartita, alpiste, aveia, am,do, ameixas, azeites, açúcar, azeitonas,
Termo . n. 9 582.737, de 13-3-1963
aveia, atum, amendoim, alhos, balas,
Expresso Eldorado Ltda.
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
São Paulo
bananada, bolos, bacalhau, banha, canela, 'chouriço, chocolate, caramelos,
coalhada, camarão, carnes de baleia,
ELDORLDO
confeitos, cacau, cereais, cebola, creme
Ind. Brasileira
de leite, creme de milho, condimentos,
• Classe 50
O timbre da sociedade, a ser aplicado crustáceos, chá, cravo. café, cangica,
em paééis de corresponãncia e conta- cOco, castanhas, cominho, cangiquinha,
conservas alirnenticias doces, drops, libilidade, seus veículos e anúncios
gadas, frutá, frutas secas, frutas -em
caldas, frutas cristalizadas e frutas comTermo n.° 582.738, de 13-3-1963
féculas, figo, fermento, farinhas,
41 Ciniel " — Comércio e Indústria de potas,
fava, farelo, fubá, gomas para mascar,
Móveis Estofados Ltda.
geléias, , goiabada, gorduras: grão de biSão Paulo
co, glaces,. glicose. • baunilhas, extrato
CI MEL
para doces, extrato de tomate, ervilhas,
Ind. Brasileira
enxova, extrato de carne, flocos, essén
cia para balas, doces e alimentos, gelatiClasse 40
nas, granulos, herva-doce, línguas, linMoveis 'estofados
guiça, leite, lombo, leite condensado, leite em pó, lege:nes, lentilhas, lagosta,
Termo th° 582.739, de 13-3-1963
mel, marmeladas, mortadelas, manteiga,
Farmácia Universal Ltda.
mostarda, mariaco, mok.acos, molhos,
São Paulo
margarina, massas alimentidai, massas
de tomate, melado, nós-moscada, óleos
ithd. CelLeteira comestíveis, ostras, paias, pessegada.
Classe 3
peixes, pescada, picles, patês, pastilhas,
Produtos farmacêuticos
nós Para pudins, platinas, pia, pialems.
,
. . , .,
)
f 5
t'
.

presuntos, polvilho, queijos, quirera de
milho, rações balanceadas, requeijão,
roscas, sagú, =ames, semolina de trigo, sopas enlatadas, sucos de frutas,
salsichas, sai, toucinho, tremoços, trigo.
torta, torrões, tondas, tâmaras, tapiocas, vinagre e xarque
Termos na. 582.745 e 582.746, de
13-5-1963
Comercial e Industrial Sintec Ltda.
São Paulo

SINTEC

" SEGO—SEM:BEI

BRkSIL
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Tératõ às.' 582.740, de 13-3-1963
Indústria e COMéltiO Bauru Lida,
São Paulo

1

IND. BRASILEIRA
Classe 31 •
Tendas, lonas, correias de tôda espécie,
cordoalha e barbante. Materiais de vedação 'e mangueiras - a saber: anéis de
vedação, arruelas de borracha, de cortiça, de couro e de fibra vulcanizada,
barbante de amianto e de algodão, barracas de campanha, betume para vidraceiros, bolas 'para válvulas, buchas,
círculos de borracha para potes, cordas
de algodão. correias de transmissão,
cabos, calabres, cordoalhas, diafragmas, enxarcias, flanges, gachetas, de
algodão, anulares, des asbestos, de corda, de arame, de borracha, de couo,
de estopa, de folha e de planbagina,
juntas para vedação, liquidos de rechear madeira, lona, mangotes, mangueiras, massas para calafetar, massas para
vidros, molas par vedção, ()vens, pnos
oleatizados; rolhas, tampões, tubos de
Jato, tubos e tubulações para vedação,
uniões de bold° e de flanges e válvulas
de vedação, tubos para radiador
Classe 39
Assentos de borracha, aventais de' borracha, bicos de borracha ara mamadeiras, bolsas de borracha, câmaras de ar,
chupetas, conta-gotas de borracha, dedeiras de borracha, Rilhas de borracha,
luvas impermeáveis de borracha, pneumáticos, saltos de borracha para calçados, solas de borracha para calçados,
telas impermeáveis de borracha e tubos
'de borracha

encadernador, copos de matéria p' ás-'
fica, coadores, caixas de material plástico para baterias, cestinhas, cruzei:as;
descansos para pratos; estojos, enfeites
de material plástico para automóveis,
escoadores de pratos, estojos para óculos, facas, filtros de esponja fita :isolante, filmes virgns, fôrmas para do:es,
funis, garfos, gana de almocega, goma
para chapeleiros, guarnições de caiu
loide para arreios, guarnições de
terial plástico para automóveis; ferros,
mantegueiras, palitos de pena, peliculas
(virgem) de celaloide, penachos rara
arreios, porta-palitos d material piástico, prendedores de roupas, puxadores
para móveis, pires, pratos, pás. pulseiras
para relógios; rebites, resinas, resinas
de asbestos, de pinho, rcipientes, rodinhas, rolos de imprensa (massa para
fabricá-los), saleiros, solas de corda
-e de cortiça, -suportes,- suportes para
venezianas, tipos para impressão grá.
fica de matéria plástica, tijelas, tubos,
vasos, vasilhames, xicarus
Termo n.° 582.749, de 13-3-1963
Frigorifico Itajubá Ltda.
São Paulo

's 1si 1 ei ra
I nIT.41.0
Classe 41
Carne verde, carne salgada, carne em
conservas, carnes defumadas, Unha
gordura, linguiças, toucinhos, mortadelas, patos, salames, salsichas, presunto
peixes em conservas ou não e ave,
mortas
Termo n.° 582.750, de 13-3-1953
Avicola Europa Ltda.

EIIROP1
Ind. Brasileira
Classe 19
Aves vivas, caprinos, bovinos, cavalares, muares, caninos, aquinos codhos,
lebres e sumos
Termo n.° 572.751, de 13-3-1953
Irmão Fenini
Minua Gerais

Termo n.° 582.747, de 13-3-1963
Comércio Transportes Representações
"Miper" Ltda.
São Paulo

Fffifilil
'MASSAS
ÀSICIÀS
TRIIIOS TERRI NI

_MIPER

Classes: 33e 41
Titulo
Trmo n.° 582.752, de 13-3-1963
Antonio. Vaz
Minas Gerais

• Classe 50
O til/1hr ede todos os impressos comer dais da firma, tais como: papeis de
carta, memorando, envelope,, etiquetas,
cartões de visitas e conierciais, fajgras,
avisos, recibos, títulos, cheques, letra.
d eclimbio, duplicatas, promissórias,
ações, bilhres e passagens

•

Termo n.° 582.748, de 13-3-1963
"Panglas" Plásticos Ltda. São Paulo
.

430LC ENES

sio zoa 2£
'classe 44

•

Titulo
Térmo n.' 582.753, de 13-3-1963
Wilson Gomes Dias e Tose Gonçalvei
Paiva

PAN,GLAS
IND. BRASILEIRA

ti

Classe 28
Argolas, açticareiros, bandejas, bacias,
cabos para ferramentas e utensilios,, caixas para acondicionamento de alimentos,
chapas , céee para remendões, cesta
ese da matéria plástica, colas de

...•

„

•

Ifr

mfrevE - APARELHos Ergm:003

r

Classes: 8 e ,5o,
Notrui Comerciai'
1 0.
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chama: 1 a 50
asemulakara de moeda.. aa,• . ç miemos em geral, espe.
.•at „acene de prochnos de ovos dam e
.eradores, e a exportação Matas
• ..utos manuatturas ou como matéria
ma; o e.ontéreari'e manufatura de di.
4/1011 utaarrilias; equipamento • mateUert de embalagem talado no fabrico e
vinda cie gêneros alimenticiom o comsaireo de gineroa gazienticior da proão. nacional ou estrangeira, paia urio
al. litkericação da produtos para venda
nu Brasil, como matéria prima ou ja
raarrefattaradcm a ImParlaÇão
exportação e mgeral

dispensas. dotadaaddraatratórias,
anea.
, eserivanM.has, estantes,
4
1.1 11s -roupas, guarda-comida, galerias,
in*est, móveis para jardim mesinha*,
tedveit para bali, móveis estofadoes,
datam, porta chapéus, prateleiras,
tZtr,I sépateiras, masa de visitas, salas
tle jantar, poltronas, berços, colehaes,
talada e móveis para aparelhos radiofónico., =aveia para terraço. sofás. camas, estrados ca. .camas, acolchoados.
parta-vaaos, divans, almofadas, travesseiros, cómodas e discotecas de
1
madeiras
Termo na 582.759, de 1)-3-1963
Clayton Manufacturing Company
(Prorrogação)
Pastado* Unidas da América

'P RO R ROGAÇA0

"%raios mo. 542.755 à 582.756, de
13-3.196S
Xlbon 5.A. (Maestrias Alimenticiaa)
Guanabara

POGUINHO
Classe -11
Jaaticiniaa, leite liquido, leite cariciaram& leite deasecado, leite em pó, manteiga, creme, ovos demecados, ovos em
pó, queijoa, comiervark de carnes, de
aetixes, de larguates de frutas, de frutos, sucoa de carne, de legumes, de
frutas, d efrutos, doces, gehálas, xaropes alaraenticicts, essências alimentícias,
fwinhas, especiarias, café, chaa, mate,
chocolate, cacau, condimentos culinarie
os, massas alimcuticias, molhos, óleos
alimentícios. gorduras alimenticiaa ou
coimarias. sorvou, cereais, btacoiroa.
baia" bombons e confeitos
•
Classe 43
Bebidas não ala.oólicau, refrigarantes, refrescos gaseitizados ou não; águas gaseificadas; sucos de frutas integrais,
concentrados oe gaseificados; xaropes
para bebidas refrigerantes

"111"9°,4
Classe 8
Direamannetros
'título a.° 582.760, de 13-34963
Casa Falciti 5.A. — Indústria
Comércio
São Paula

Vamo n." 582.757, de 13-3-1963
(Prorrogaçaio)
ae.ados lguaçú S.A.
São Paulo

Junho de 103 2029

cangica, arroz, mostarda, feijão, "ceTarmo n.° 582.766, de 13-3-1968
reais, farinhas, massas alimentícias, pia (atroaras — Iniustria e Comércio Lida
menta, vinagre, laticínios, leite condaisSão Paulo
saco, queijos, cremes, requeijão, baunilhas, geléias, frutas sécas, cristalizadas e ean caldas, rações para aves - e
animais
Térino na 582.762, de 13-3-1963
(Prorrogação)
Clayton Manufacturing Company
Estados Unidos da América

INIJÚSIM BRAM' (IRA

Classe Il.
Ferragens, ferramentas •k tarda espécie,
PRORROGAÇÃO
cutelaria em gera/ e endros artigos de
,metal, a saber: alicates, alavancas. ar mações para óculos. arraelas argolas,
'aldravas, armações de mairaa. abridores
de latas. arame liso ou farpado. assa.
deiras, açucareiros; brocs, algumas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bombo.
referes, bules; cadinhos. :afeados. cas..
tiçais, colheres para pedreiros, correutas cabides, chaves, crenones, chaves
Classe 6
de parafusos, conexões para encana..
Máquinas produtos de jatos da água e mento, colunas, caixas de metal pari
de vapor e suas partes integrantes, portões, canos de metal, :Juvas de fana
usadas para aias industriais e para a da, chave ingdesa canecar,
lavagem e limpasa de leiterias,, de na- copos, cachepots, centros de mesa, co..
vios, de carros, d eaeronaves, de edifia quetelearas, caixas para acondicionados, de aeroporto; de estabelezimentos dores, distintivos, doaradaps; enzadaa,
industriais, dr fábrica de oficinas e de inerao de a; mentos, caldataies, eaçarca_
estaçõea ferroviarias
lau dialeiras. cafeteiras. dal/dias, coaeaxacteses, esferas, engates,. esguichos ena
Tirmo it 582.763, de 13-34963
feites para arreios, estribos, esfera
Ferreira, Ftabello 6 Cia. Ltda..
para , arreios, espumadeiras: formões,
São Paulo
foices, ferro para cortar capim, ferro..
lhos, facas. tacaca, fechadaras feriu co,.
PRORACGAÇCO
muni a carvão, fruteiras.. &mit. Mamai
paia doces, freios para estradas de
ferroa frigideiras; ganal-oa. grelhas, garItADARIA e [ONFECTARIR k. R)511
fos ganchos para quadr•ra. geamos para
carruagens: . insigafas, Mofinas, lia
Classes: 41, 42 e 43
coreiros a latas de lixo. ar-aer. maerrad!.
Adias. molas para porras, molas para
Titulo
venezianas. martelos, marretas. matei..
res.. navalhas: puas, pás, regos, para.s
Ténno n.° 582.764, de 13-3-1963
fusos, picões, porta.-gélo, o Isetras porta.
(Prorrogação)
pão, porta-jólas, paliteiros, panelas: rola
Ca. Fábio Bastos. COrnát Cio e
danas, ralos para pias. renites, regadoa
Indústria
res, serviços de chá e cate; serras, ser.
São Pardo
rotas sr a has sacarrolhas, tesouras, ma
!heras. tal/mateiras, torquezes, tenazes,
PRORROGAÇÃO
travadetras, telas de arirne, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos. trilhos
par aportas de correr, :aças. tavessaa,
~bm.
as.resse MUSS ~Mo t 1110u01..
turibulos; vasos, vasilhames,, verrumas

@G30]@2.

Classe 41
Para distinguir carnes em geral, linguinana, ri.° 582.767, de 13-3-1943
ças, lombos, mortadelas, paios, presunPerfumaria Gaba Ltda.
ta, salame*, salsichas, xarques, atum;
São Paulo
camará*, bacalhau, mariscos, condiam?
toa, condem* alimentadas, massa de
PRORROGAÇÃO
PRORROGAÇAG
tomate, óleos comestíveis, azeites, sal,
açúcar, café, mate, margarina, manteiga;
cangica, arroz, mostarda, feijão, ce, .,oustRIA bRAStlEtRk•
reais, farinhas, massas alimentícias, pimenta, vinagre. laticínios, leite condensado, micijos, cremes. requeijão, bituWOUSTRIA BRAS/LEIRA
• Classe 47
j tinas, geléias. frutas sécas, cristaliza- Óleos de tõda espécie para aibrificação,
; rias e eia caldas, rações para aves
Cia.se 23
iltiminaçao e aquecimento e óleos
animais
"fecidaa •la percal e creiaaa
combustíveis
Tarmo na 582.761. de • 1 3-3-1963
Tè.rnio a., 582.758, de 13-3-1963
ria
582.765,
de 13-3-1963
•
Viso°
(Prorrogação)
(Prorrogação)
(Prorrogação)
Nacionais
n
:rnentícios
Pari
Produtos
A
Ekopel Emprisa Cort,:ev': ,E5r: 1 de
Companhia Industrial de Conservas
S,J.'eC!',v.:.• Anónima
Produtos S.A.
Alimentícias "Ciraa
• aa R4 o
Clasae
São Paulo
PRO ROGAÇR
Para distinguir artigos de toueafta
PRORROGAÇÃO
perfumarias em geral: Almiscar. &g
PR OR RO6ACK0
de beleza, água fadai, água de lavand
água de colónia, arminhos. água
PRASILEIRA
IJIDU.S71111
quina. agua de rosas, água de elfast.
mas, amónia perfumada, liquida, em tp
1ND VS TA X4 at A,srcertx 4
em pedras. para banho. brilhantia
Classe 41
WDÚSTRIA ertASILETRA
bandolinas. batons cosméticos para
Para distinguir carnes em gerai. ' il'ágál•
1\
ta4e/o, -pesta6a,s. cílios e bigode
'os; !cambos, mortadelas, paios,' arcam;
Classe 4a
crayons, tremea • para a pele, carmi
tas., salames,' ialsithas, 'xarquas, attirn;'
lasse
Armários, assentos, balcões.. aiadaisa :eliaaatão; baaalhata, marisco; cOralkaina
cheiros em pastilhas. era tabletes. aral
Balai,
bombons.'caramelos
torraaa,
banca:tetas, bancos. camas, ,caeciras, 'ama -consaavas aalimentícias,' niaash a de
lentilhas, em, troci.scos e em pílula
eraadoamudosa ,cristaleiras, colchõtaade admate, •tóleos. 'caMestivers," azettéi,' 'Sala ama/aba, pastilhas,. eonfeltoa, bolachas, cremes -para 'barbear, cremes den
mola, conjuntos de copa e cozinha, açúcar, etsfé, mate, margarina, manteiga;
chocolate, cacau, biscoutos e doem
depilatórios, desodorantes, dist avente ,
a.,

NOBLE8a

GOSTOSONA
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Terno L 52.771, de 13 -3 - 1963
essências, extratos estojos de perfumes.
( Prorrogação )
cri- me para limpeza da pele, e para lusa.
Sociedade Hotel Torib:i L tLia
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para deates, cabelo, roupas
São Paulo
cílios e unhas fixadores para o cabelo,
s. pestana, cílios e bigodes, fivelas para
PRORROGAÇÃO
a cabelo, glicerma perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelci,
geléia de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem. lança-pç-1. 1110es, loções, líquidos dentifricios, em pasta, em
gabão, em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, lama& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pona
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e coa pó de arroz, pentes,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons, pó de
Class9 42
arroz
Aguardente. afiz. aperitivos, bagaceira
batidas. braMcly, bitter. cachaça. cerve-•
Têrmo n.9 582.768, de 13-3-1963
jas, cidra, conhaque; extrato de malte
(Prorrogação)
fermentado; .ciernet; genebra gengibirra;
Socidtá per Azioni Chianti Ruffino
gin, ginger; kirsch, kummel; licores;
Itália
maarsquinhos; nectar; piperi intn. ponches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky
•

PRORROGAvw

Tèrmo n." 582.772, de 13-3-1963
A . Administração, Comércio
Indústria
São Pauio
_

Sil v

PRORROGP('.0
Classe 43
Beotaas não alcoólicas retriegerantes:
refrescos gaseificados ou não, águas
gaseificadas: sucos de frutas integrais.
concentrados ou gaseificados; xaropes
para bebidas refrigerantes
Têrmo n.° 582.. 769, de 13-3-1963
( Prorrogação)
The Loewy Engineering Company
Limited
.;

Classes: 6. 8, 10. 11 e 33
Sinal de propaganda
Têrtno n.° 582.773, de 13-3-1963
( Prorrogação)
Bruno Balsimelli Netto
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 582.775, de 13 3-1963
(Prorrogação)
Bewficiatnento de Fios São José S . A.
São Paulo
PRORROCACÁO

CIENEFICIAMENTO
MO JOSÉ S.A.

r tu.,

Nome Comercial
Termo ri.' 552.776, de 13-3-1963
Ge robrás — Indústria e Comercio Ltda.
São Paulo

INDÜSPRIA BRAS/LE/R4

Termo n.• 582.779, de 13-3-1963
( Prorrogação)
Clayton Manufacturing Campa sy
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO
EMIROCEIC
LEARIEgi
Classe 6
Máquinas produtoras de jatos de água
e de vapor e suas partes integrantes.
usadas para fins industriais e pe ra a
lavagens e limpêsa de carros de aeronaves de leiteiras de navios, de edifícios.
de arepoportos, de estabelecimentcs
dustriais, de MI:ricas, de oficinas e da
estações :cerroviá ria s
Termo n.° 582.780, de 13-3-1563
( Prorrogação)
Francisco Munhoz Filho
São Paulo

Classe 6
Máquinas, aparelhos e peças ou elementos para transporte de materiais, inclusive elevadores e correias transpors•RORRO610,0
tadoras sem fita; taboleiros sem fim; elevadores com caçambas; hélices transgtA °UI
portadoras; transportadores de correia,
ipeças e acessórios para os mesmos, inclusive polias; talhas, caçambas, lenços
de correntes; lanços d ehélices e roldanas de guia para correias transportadoras. Máquinas, aparelhos e peças ou
elementos para transmissão de f õrça,
inclusive jogos de engrenagem e engrenagens hélicas e de sem fim, engrenagens em espinha de peixe (dentes contínuos, desencontrados ou entelhados)
engrenagens de carretas cilíndricos, engrenagens de esquadria ou de ângulo,
Classes. m9, 43 e 4$
montadas e por montar, unidades va . iáSnal de propaganda
veis de mudança de velocidade; unid.iTem on.° 582.781, de 13-3-196.
des de engrenagem motorizada, reuto.
(Prorrogação)
ra e velocidade; Propulsionadores de
Roupas AB S . A . Indústria "Dounag
correia e corrente; acoplamentos de
Profissionais"
eixos; mancais de rolamentos montados
São Paulo
e por montar; mancais de metal Babbitt
e mancais ordinários ou mancais retos
w

ROG:Çj0
Ps110SRT

Termo n.° 582.777, de 13-3-1963
Perdi g ão S . A . Comércio e Indústria•São Paulo

Classe
Maquinário e aparelhos para o tratamento de metais a frio ee a quente.
Prensas de moldagem; rua qu ,nários e
aparelhos para transporte e manipuladores mecânicos, para uso em indústria de trabalho de metais ferrosos e
não ferrosos; bombas hidráulicas e
engrenagens de controle para as
mesmas
Termo n.° 582.770, de 13-3-1963
( Prorrogação)
Fábrica de Cigarros Caruao S"A
São Paulo

bilAht

o

inctil"r"ClaBssrel139611r
Calças, calções, camisas e blusa.

SÃO

MIGUEL

INDUSTRIA BRASILEIRA CliISSe

2

l pes e espirais contra
mosquitos
Termo o.' 582.774; de 13-3-1963
( Prorrog ação)
Re finaglora de blews Brasil S . A.
, Sso

Classe 44
Ctgarros

PreParadas ou nau ,:rsin,os, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos:
olmofadas de couros, arreios, bolsas,
carteiras, caixas, chicotes de couro.
carneiras, capas para ábuns r pare
livros, embalagens de couro estojos,
guarnições de couro para automóveis,
guarnições para porta blocos, malas,
maletas, porta-notas, porta-chaves, pora-niquelsa pastas, rédeas, selins, sacos
para viagem, sacolas, solas e solados,
tirantes para arreios, valises

TRORROG Aç AO

IIINUANC
ria Brarileir4

inchei

Classe 6
Máquinas e suas partes inteigdutes para
fins industriais; máquinas de precisão,
máquinas opera trizes, ¡notares e suaa
partes, peças para automóveis Mio iaalterna dores, máquinas arn assa leiras,
tinidas em outras classe
Alavancas,
Têm° n.° 532.778, de 13-3-1963
Perdigão 5 . A . C.otnérci oe Indústria máquinas amassadeiras de barro e concreto, máquinas de abrir c:',a vetaa, má- .
São Paulo
quinas a fiadoras para ferramentw, niá- quinas para arqueação de embalagens.
anéis de esferas para rolamentos, anéis
de óleos, anéis para facilitar o arranco
dos motores, nutolubrificaclores, anéis
Classe 4
obturadores,: aparelhos para mistura de
Uma gordura alimentícia n ~meiga
combustIveis de motores e exploro,
&e toso)
anéis de segmentos, bielas, bombas de •
1*

PRORROGAÇA

• •i

'Manos as. 582.782 a 582.787 de
13-3-63
Minuano S. A.
Veiculas e Má.
quinas Agrícolas
Pio Cr.-,;:de do Su!

•

'
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Junho de

I

:

1963 2031

comprimidos ou mio, fluidos de potraTina° n.' 582.799, de 13-3-1961
(Prorrogação)
ceifados para ai Loa, charruas para agri- leo, graxas de carros„ para correio*.
Marcel Alexandre Palita
culutura, cultivadores, debulhadores, para engrenagens e de pIambogina, SSM Paulo
destocadores, desentegradores, esmaga- uba, lubrificantes, nafta de madeira,
dores para a 'agricultura, escarrificado- Óleo para dascarboniaseçao, para aguan-•
res. enchovadeiraa taram para -máqui- cimento e iluminação, petróleo refinado,
PRORROOAÇIO
querosene e turfa
nas agrícolas. ferradeiras, -gadanho*,
•
garras para arado, grades de discas
Tèruto rt... 582.788, de 13-3-1963
,
r
ou dentes, máquinas batedeiras' para
lindoletrla Brasileira
Icadaserist Nacional pari Utikrlescies
agricultura, máquinas insttifugas. má.
Tecalcas "lama" Ltda.
ituinsa vaporizadoras, máquinas de
Sáo Paulo
mungir, máquinas niveladoras de barra.
Classe 6
maquinas perSuradoras para a agrIcall'Para managuir: Máquinas e panes de
tura, máquinas de plantar. utotochartoáquinas para todo. os fina industriais:
PRORROGAÇÃO
ruas, máquinas regadeiras. máquinas oe
Máquinas de rosquear, serras rasa:atroçar, de semear. para sulfatar, de
INPUT
em. motores elétricos, alternadores, fertosquia de triturar, de' estarelar terra,
ramentas e placas pane tornos, geraIftdattria brasibdra
para irrigação, para matar F oralGas e
dores para corrente continua e afteras
outros Insetos, para burrifar e pulvert.
oada, plainas, máquinas de furar e canClasse
lar desinfetariam, mita adobar.. tuaa
tsar tornos inecenicos, prensas mediaiagitar e espalha; palha, para colher Rádios, radios televisão, receptoras, vá l- tas. máquinas arrrassadeiras. misturadoalgodão, para colher cereais, máquinas vulas para rádio*, altoMentea, soque- mas e distribuidoras de concreto a
amassadoras para fins agricolas, de tas, antena', fusível. chassis para ra- barro. máquinas compressoras. máquicortar árvores, para capa/bar, para ca- dias, radiadores, pilhas secas elerrkaa, nas adaptadas na construção e cornespinar. atáquinaa zomlanadas para re- Mordam., trasterniseores, chaves para vagão de estradas, mineração, corte de
cear e culturar, de desbanar. para Ah antenas e fios terra, tomadas, mostra- madeira. movimento de terra, carretai
alar. maquiam e aratabos para forra- dores, reostetos, rádios con,aagacloa ou e nutro fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras. descascadoras,
gens, máquinas toscadoraa, ordenadamio com fonógrafos e pkkailm
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
= useetnicos, raladores mecanicoe, ra'Páramo na 582.789, de 13-3-1964
ventiladoras, moinho& para cereais,
los compressores para a agricultara,
(Prorrogaçãoja máquinas secadoras, trituradoras. pullacitadeiras. sei:madeiras, segadeiras
Irmãos Pedroao & 0a. 'Ltda.
verizadoras fruas. polarizes. tranchas.
sacadores de terra, tosadores de, graRio Grande do Sul
tesouras tnecanica.s, raptas, maquinas de
,nia, tratores agrícola" válvulas para
abrir chavetas, marteletta ventiladores.
máquinas agrícolas
exaustores
para forja* bombas centra
)PRORROGAÇÃO
•
•
Clame 21
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Freio (pane imiagranem do veiculo),
TAURUS PROT SÇA0
pistão para todos os fins. arittes, calmecanismo pare acoplamento de v.i..:
deiras e turba:as, injetores para calGARANTIDA .
cubos ferroviários, oreNseis de parada
deiras, válvulas e transportadores ma.
para aparelhagem de tração, amortecitornátkos de alta e baixa pressa°,
dores de choques, paracroques, carro,
prensas hidráulicas, martelos ratelnicos
Chames: 1, 4, 11, 29 e 46
ankais, automóvel, anteparos. auto-ca.
e máquinas 'frisadoras, máquinas opera- •
Ilrase de propaganda
mhshões. alavancas, alavancas de câmtrizes, rotativas ou cortadoras para usa
bio, alavaacaa de freios, breques. barn. • 582.790, de 13-3-1963
Dar ferro. aço e bronze, máquinas para
(Prorrogaçào)
ras de freio, braçadeiras de mola, buIndústrias de tecidos; teares. urdideiras,
Companhia Catadora Campineira
encanatórias, espuladdras, torcedeiras,
chas, barcos, barros de tração. barras
de direção, cabos de veículos carrocemeraleiras, rolos e roktes, bruniclores
i-ias, chassis, carcasaas, coroas, capotas,
paar cereais, máquinas para fabricar
engates para veículos, engrenagens, empapel e máquinas para fabricar papel e
MI3radinU
,
breagem, feirais de molas, hélices, momáquinas de impressão. dasamess e
las, motociclos, mancais de veículos
ynolu) vInallyvA.
receptáculos
pedais. paralamas, porta /acerais. pi•ogvoutioud
Vamo a.° 582 . 793. de 13-3-1963
nhões, porta-rodas. parabriaas, para.
Humberto Rodolfo Cardoso
choques, pistões, rodas. reboques. tamComercial
Nome
Mato Gememo
bores de freios, varrias de valia:dos,
,
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
iao /1. 9 582.791, de 13-3-1963
papa bicicletas, braços para veiculas,
NOTURN O
Ammvia S.A. Fábrica de Malhos
cropas circularei para - venulom cabas
Flama
Indústria
Brasileira,
de veiculos, desligadeiras. fronteiras
São Paulo
para veiados. motociclo, manivelas.
para-lamas, varetas de controle rio
Classe 41
afogador e acelerador
YONZLVA
Café
Classe 31
Indústria Brasileira
Parti distingUir: Correias de transitas- t
"Ramo re.° 582.794, de 13-3-1963
são, mangueiras, arruelas, anéis de veCarlos Luiz Rat308 de Mendonça
dação para junções, tiras e canaIetas
Classe 36
Mato Grosso
para juntas de vedaçáo, rolhas e tam- Para distinguir; Artigos de vestuários
pas para pias, cordoalha. oarbante, bu- e roupas feitas em geral: Agata/boa
VILA BRASIL
chas, gachetats, cordas, tendas. lonas. aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Incliwtria
tubulações para vedação, " pi mpões e botam botinas, blusões, boinas, babe'
borras para freios
doures. bonés, capacetes. cartolas. caraClasse 41
CL. ‘c 39
puças, casacão coletes. capas, abalas,
Para distinguir: O seguintas—artefatos cachecols. calcado.. chapéus, cintos.
Café
de borracha irão "Lialuidos em outras datas. cambitsações. corpinhoa caiçat
Termo a.° 582.796, de 13•3-1963
classes: Argolas bocais, bases para de acabaras e de crianças, caMea, caltelefones, r.arnaras de ar, paeumáticos, ças, camisas. camisolas. camisetas. (am- Anha n micra Artefatos de Cinema) Ltda.
•
São Paulo
seni-pneumáticos, cordões massiços de am ceroulas, Colarinhos cueiro"; salas,borracha, fios de borracha lisos, cabos casacos, chinelos. dominó& echarpert
para ferramentas, chapas c centro de fantasias, fardas para atilitarese solemesa. desentupideiras, esteiras, encora vais. fraldas, galochas. riTaVatn, gortos, esferas, esguichos, estrados, guar- cot, logos de (ingeria, tararias: leques;
•_
Induatria
nições para móveis, maçanetas. petas luvas ligas, lenços, alantN, Mima
para businas, rev, estimentos de
maItSsamantas. mandrião, mantilhas: paCasse .16 '
Cl.ksse 7
tubos. braçadeiras, assentos para *atéia palas. ptahoar, pulôver, vitrina*
Máquinas . e utearalios para sere:mamacordas de borracha
cadeiras
amigas, poucheaapolainas. pijama*: pu- Para distioçadt: Materiais ara cortstru-.
decoraatiest Argamassas, argila,
dos exclusivamente as agricultura e
;
Classe 441
Risos. perneiras. qutmonos, regalos, ções
horticultura: a saber: arados. abridorna Combusdsletá... lubrificantes ' e substan. robe de chambre, roupão, sobretudos, areia, 'azulejos. batentes balaustre*. blode sulcos, adubadetras. ancinhos nuca; cias, a produtos deStinados à lubrifica.. suspensórias, saldas de banho, sandálias. cos de, cimento, blocos para .pavimentaal.o. c ,einpilhadorrs , combinados ção. e ao aquecimento a saber: --- car- sweaters,' shrint, sunOss, golas, sou- ção calhas, cimento. cal. cre. chapas
semsacadores mecanicoa para . agriculta- vão. mineral, dir turfa -e veg.taligriz tiens. duck,. tisio:rw,uttOucaa, turbantes; isolante",. caibras, calitilhos, colunas
conbtilivale
sta
chapas pare cobertura., Cabief d'irfata,
" batedeira. para cereais. bombo para
a e ~tido.
tern" un

a rcomprimido, bombas lubrificai:nes.
bombas de circulação. bombas de cotaivein para motores,' bombas para
t burrinhos, bombas de água e gasolina para automóveis. blocos de mo.
botes, bombas hidráulicas, bombas centrifugas. rotativas. de deslocamentos e
a pistilo. blocos centrifugadores, industrieis para liquidos e pós. desnatadeiras, harnogenizadores, máquinas britai
dores, ca/delras compressores, cilindros,
• cambio,. "cabeçotes mar:adirias adaptadas na construçao e conservaçao 'de
estrada. máquinas de costura. maquinas
centrifugas. maquinas para clarear, clarificar, reliaar, misturar e purificar
Roída e pós máquinas compressoras.
máquinas claseacadoras, máquinas utadoeas, máquinas de centrar. macia:tas
pesa cortar, corburadores. cariar de embreagem. carter de motor, cubos de
plattas de embreagem, caixas cie
Amaçam diferencial. distribuidores de
garmhna. dismadtiaoe de arrannue, amamapas desempalitadoras. máquinas debuN.adores. deseascarloras, espisruadriTas; embreagens, engraxadores, centra.
hmoa. máquinas ensactuloraz. elevadora*, anuaís exaustores para torj;* eaganiam de cana. alarmada:iras para
manittiga. eagranagans. engrenagens
para 113d16C1148. engrenagens para cres paleira. engrenagens de comando das
V,Edvulas. eixos de c:ansiaisa10 direção
elevadores hidráulicos. engrenagens
multiplicadoras. guindastes, guindaste
paee caminho. belas. máquinas para
fuma, geradores, guinda:e de • rama
sem hm, guinchos de segurança. guiada transporte aéreo, gasaificacksean
t iquidos combustiveas, \geradores de
~cidade, juntas maivermis para condutos dagua de motores e máquinas.
a faio e a quente para aço e outros
meta4s, lançadetrea. maquinas de lavar
roupa e pratos, maquinas batedeiras,
mancais para brocas, motores elétrico*,
máquinas operatrizes. máquinas inisturadares de barro e de concreto, má.
quinas borrachekas e emitas, máquina. frigorificas moinkiões para cereals,
máquina* para malharia, emadeiras, caquis:tas para movimento de terra, mi
quinas de rotular, martelos a vapor,
motores de combustão, interna, eletricos
e a gás, votares para bicicletas e motocicletas.' multiplicadores. molas para
máquinas, molas para aa/aulas. macacoa hidráulicos. magnetos de imação,
mandris, pedais de alavancas de embreagem'. planetárias de parasitam" sem
fim e de rodas, pentes quando parte
de máquipas, rolos para estradas c imputa/ao, pistões de iuotores pinhões.
prensas. máquinas puiverizaaoras plainas de mesa, placa para tornos polias.
redutores, rolamentos silenciosos. segmentos de pistão, serras memanicas, serras hidráulicas. serras de fita. maquina secadoras máquinas para serra, máquinas salgadeiras para manteiga. teares, turbinas, caseadeiras, máauinas para
tecidos e tapeçarias, maquinas para
indústria de temidos, :. • ouras rotativas
utáguinas para aoldar. tórnos inecanicos,
tdrnos de revólver, máquinas urdklei,
ras, tnchos de valvums v 3'•u:as de
motora*. vibraquina ve as de ,gaíção
para motores. ,ventoin s as :inquinas
venti l adoras e ventila ,lorss roma. ¡lane
de máqufnas

para adubar, ceifadeiras, carpideiras.

1:3LLIP

ANHANGUERN

•

•
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caixas de descarga para lixos, edifiesapremoldadas, estuque, emulsão de
se
1.3 asfaltico, estacas, esquadrias, for5 , frisos, gésso, grades, janelas,estruturas metálitaa para construções, lamaii4s, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
junção, lages, lageotas, material isio1entes contra frio e calor, MJ nilhas, aiasi a para revestimentos de paredes, maeiras para construções, mosaicos, proutos de base asfaltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as- argamas,
atas d caimento e cal, hidraulica, padreulho, produtos betuminosos, imermea2,
zantes, liquidos ou sob outras formas
tara revestimentos e outros usos nas
6onstruç5es, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentas de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
Ora uso nas construções, parqueies,
portas, portões, paios, soleiras para porias, tijolos, tubas de concreto, telhas, taoca', tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitrôs
—
Termo n. • 582.795, de 13-3-1963
N. S. Alvarenga — Editóra
Guanabara

DIÁRIO OFICIAL (Seção
carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas, cemposiOes earmtoret
corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes, estearatos; fenol, filmes sensibilizantes para
fotografias, fixadores, fluidos para
freios, formol, fosfatos ledustriala, fósforos industriais, fluoretos, funciantes
para solda; galvanizadores, gelatina ,para
fotografias e pinturas, giz, glicerina; hidratos, hicirosulfitos; magnésio, mercúrio; nitratos, neutralizadores, nitrixelutose; óxidos, oxidantes, óleos. para pintura, óleo de linhaça; produtos quimicos para impressão, potassa industrial.
papéis emulsionáveis, para a fotografias
papéis de *urnesol. :papéis heliográficos
e heliocopista, películas sensíveis, papéis para fotografias' e análises de !abolicos para a composição de tintas, preparações para fotografias, produtos para
niquelar, pratear e -cromar. produaos
nelas elétricas, pilhas, plugs, resistên- •
para diluir tintas, prussiatos; reativos,
removedores, reveladores; sabiá neuto,
sais, silicilatos, secantes, sensibilizantes,
silicatos, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, courus, tecidos,
fibras celulose, barcos e veículos, talco
thiner, vernizes; zarcão
Tarmo n.° 582.799, de 13.3-1963
Fábrica Vulcão ' de Tintas e Vernizes
Sociedade Anónima
•
São Patilo

1PRORROGAGOn.,
a'sas

NUICOLACKI
Classe 32 Revista técnica
'Farm° u.• 582.797, de 13-3-1963
Usina Condestável Lavanderia c
Tinturaria Ltda,
São Paulo

CONDESPO
1
Classe 33
- serviços de lavanderia e tiaturará
Termo n. • 582.798, de 13-3-1963
Fábriea Vulcão de Tintas e Vernizes
Sociedade Anónima
São Paulo

EMALIT-VIIICÁO
Classe 1
Absorventes, acetona, ácidus, acssatoa.
agentes químicos para o tratamento e
adoração de fibras, tecidos, couros e
adulou; água raz, álcool, albumina,
Ititllinas, alumen, alvaiade alvejantes industriais, alumínio em pó, amoniaCo.
inti-incrustantes, anti-oxidantea. sant'.
rrosivos, anti-detonantes, aintatos
acidule& para acumuladeaes
oxigenada para fins industria
ia; baulsos para galvanização, beija
betumas, bicarbonato de
ealweel
Das!
eiblaaten

ti:

Classe 1
P.ara distinguir os seguintes artigos:
Asados em geral, agua raz, água oxigenada. álcoois, alumen, alumínio em
p,5 para pintura, alvaiade, amoniaco
asai-corrosivas químicos, arsênico, azul
da Priissia azul ultramar, carbonatos
em geral, charão, cloretos em, geral,
corantes, creosoto para indústria, dissolventes, esmaltes, esmalias químicas,
fenol e seus derivados, fumo negro
para . aplicação em pinturas. glicerina
para aplicação industrial, hidratos, hl
drogènio, hidroquinina, hidrosulfitcx
ioduretoa, laca, magnésio, materiais -co
mates e descorantes. nitratos, oxigênio.
potassa, potássio de sódio, preparados
químicos usados em laboratórios fotográficos, produtos químicos para tirar
manchas, produtos químicos para pintura. 'reveladores fotográficos, sais químicos, usados nas indústrias, solução
para pratear, solutos, soluções quimicas
para pintura e fotográfica, solventes,
sulfatos, sulfitos, tintas, tintas liquidas,
em pó e sólidas, tintas preparadas para
aulcanizar, tintas para uso na indústria
e Ne arquitetura, vernizes, vernire%
s _ químicos e zinca'.
—
Tfsrmo ri.° 582.800, de 13-3-1963
Magajor 14--presentações Comerciais
Limitada
São Paulo

AMO
Classe 33
ta...ssaeatesões coinereitaas

_

Tarmo na' 582.801, de 13-3-1963
• Dr. Sérgio Silva Aranha-São Paulo

P.RAÍA-GRILV
Gusrujá

Eat.de S.Pattl-1

Classes: 33, 41, 42 e 43
, Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 582.802, de 13-319,63
Dr. Sergio Aranha
São Paula

PRAIA-GRILL
Z1antora - Est.de S.PaulD

Classes: 33, --ai, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 582.803, de 13-3-103
Dr. Sergio Silv aArassile
São Paulo

,PRAl A rzeo Vicente — Est.de Mata',

Classes: 33, '41, 42 e 43
Titulb de Estabelecimento
Termo n.• 582.804, de 13-3-1963
Carambil Representações Ltda.
Guanabara

CARAMB-E1
IIEPRESENTAÇõES LTD:A,

Junho de 1963
Termo n.• 582.806, d e13-3-1963
Frant Feed S.A. Mecanizaas-Contábeis
,
São Paulo

FRONTAL
BRASILEIRA
Cjasse 38
Papéis e seus artefatos, papel de escrever e de impressão, de encadernação
e ppar embrulho, papel de toda espade para desenho: Albuns CM branco,
blocos de papel para cartas e outras
fins, bandejas de papelão, brochuras
não impressas, cartão, cartolina,. eadw•
nos de papel meliztetrado e em branan
para desenho, cadernos _escolares, Cad
tões em branco, copos de papel, cada:netas em branco, caixas de papelão,.
cartuchos de cartolina, copos e colainhos de papel e papelão para sorvetea,
caixinhas de papel e papelão para sat.
vetes, envelopes, embalagens de papal
e papelão „embalagens de .papel e
palão par sorvetes, forminhas de papal
para doces, guardanapos de papel, livros em branco, lenços de papel, papel para mata-borrão, papel transpdrente, papel almaaso, papelão, papal
crepon, papel impermeável, papéis e
envelopes em caixinhas,- papel higgalco, papel celulose, papel de soda,
tos e pratinhos de papel e papelão,
papel facial, sacos e saquinhos de
papel

Tarmo ia" 582.807, de 13-3-1963
Front Faca S.A. Mecaniza ç ões
Contábeis
1 São Paulo

F PONT A 1.

SÃO PAULO
Classe 33
Titulo , de Estabelecimento

Classe 23
Titulo de Estabelecimento
Térmo n.° 582.805, de 13-3-193
(Prorrogação)
Academia Scientífica de Beleza
Madame Campos Limitada
Guanabara
_
ACADENttA SCI tetIFICA
DI 8E144

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó, efeme, blocos e bolas, sebiso em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba ---- cremes para o
rosto e barba, pinturas em líquido, pó
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loçUs
pomadas fixadoras para bigode, cosmeticos. brilhantinas liquidas e concretas.
aguas de colonia e de sonata, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tia'
lamas para cabelo, dentifrício em pó,
liquido, concretos e em pasta, sabões
dentfricios, essennas, talco perfumado
s para elnl:z-esamento k da pele,
água:
shampoo liquid,. r•6 ou couc,:to tenocos e vigores rara cabelo e peie. e:apilatórios em liquido, pó ou concretos,
Ornadas,- vernizes, tabletes, lapis, pasttn, líquidos e esmaltes para limpesa
das anilas, águas de suína, sachets para
. perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
!= CM pó, pr a arados liquidos, em p6 e
pomadas para avitar o suor, vaselina
I
~fumada, sais nara banho

Tétano n.° 582.808, de 13-3-1963
Sociedade de Implemento eFinanciamento Imobiliário Lida,
&ao Paulo
ASI-SOCiCOADE De s_

IMPLEMENTO C FINANCIA3
meNTO,IMO8ILIKRIO LUA

Nome Civil
Tétano n.° 582.809, de 15-3-1963
DiísSolks Distribuidora de Peças s
Acessórios Ltda.

Guanabara

'4-1RIVOI1S -'13ISTI-/IBUIDORA DE
PEÇAS E ACESSÓRIOS ITOL

Tarmo la a 582.810, ' de :13-3-1962,
Duvolks Distribuidora de Peças a
Acessórios Ltda.
a Guanabara

1) 1f O II S
IND0STRIA BRASILEIRA
—s.
Classe 21
,Artigos da clash
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Urino n.° 582.811, de 13-3-1963
Josefina Antonia kagliarini
Guanabara

JOSEFIN
/
INDÚSTRIA BRASagIRA.
Classe 48
Artigos da classe
Termo n.° 582.812, de 13-3-1963
jossfina Antonia Scagliarini
Guanabara

INSTITUTO DE BELE1À1
bl

sornar impermeabilizantes as argamao.
Termo n.° 582,825, de 13-3-43
Termo n.° 582.818, 'de 13-3-1963
Cellna Heloisa Perlingeiro Lavaguial Vitr4ficação Leon.iso Comercio Leda, tas d ecimento e cal, hidraullca, pedraTalho, produtos betuminosos, !merinasGuanabara
Guanabara
bilizantea, liquidos ou sob outras formai

-

on.° 582.813, de 13-3-3963
dos Velhos
Cereais Ltda.
Rio de Janeiro

4

Glasse 33
Título de Estabelecimento
Térmo n.° 582.819, de 13-3-1963
H4lio Mathias, Mário Corrêa Toada e
Fernando Sena da Costa
Guanabara

II

ww

para revestimentos e

1EXTERNATO
tAVAQUIAL,

JOSEPHIg

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Y

Classe 33
titulo de Estabelecimento
Temo n.° 582 . 820, de 13.3-1963
Raimunda Soares Barbosa
Guanabara

'CISA AMAZONA
(CEREAIS E LEGUMES LUA

—

'ttrmo n.9 582.821, de 13-3-1963
Maria Regina Fcrnandes de Souza
Guanabara

INSTITUTO,'
0111 E SOUZA'

Nome Comercial
' rmo
582.815, de 13-3-1963
tatuarei° e Abastecimento Popular
Limitada
Rio de Janeiro

krumERCIO E ABASTECl/4E0'C
POPULAR ITOk
Nome Çpmercial
m

n.° 582.816, de 13-3-1W3
ércio e Abastecimento Popular
Limitada
Rio de Janelro
-

CO A,P,
Classe 41
Insignia Comercial
trino n.° 582.817, de 13-3-1963
Rei dos Cereais Ltda.
Rio de Janeiro

REI DOS
CEREMS ITDA1
Nome Coma cial

Classe 33
Titulo de Estabeleciment o
Têm on.° 582.822, de 13-3-1963
Manoel M. Geraldes
Rio de Janeiro

.AVÍCOLA "BRASILe
Classes: 19 e 11
Titulo de Estabelecimento
têrmo ri.° 582.823, de 13-3-63
Distribuidora 'Pau-Americana
Dipan
de Ferragens Ltda.
Guanabara
-

D1PAN

Lan4WA

Classe 21
Artigos da classe
Classe 39
Artigos da classe
Termo n.° 582.828, de 13-3-63
Anacelia Creações Infantis Ltda.
São. Paulo

B15116-ãlhilirla
)Éiiirri Brali iiii

1

g

Classe 2
Artigos da classe
Termos ns. 582.831 e 582.832,
13-3-63
João Evangelista Teixeira
1\ilinas Gerais

de

Naárialeas ritaintist.
Classe 36
Calçados em geral, para homens, se.
nhoras e crianças
INDdSTRIA BRASILEIRA
Classe 35 "
Couros e peles preparados ou não, arteClasse 36
fatos de couros e peles da classe
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões, boinas, botas. babadouros, casaTermo n.° 582.833. de 13-3-63
J. Aguino Alencar
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
Ceará
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpea,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja.
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantós, meias, maillots, mantas, man.,
Classes: 23, 24, 36, 37 e 98
drlão, malhas, paletós, palas, penhoar,
J. Aquino Alencar
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Ceará
polainas, pijamas, punhos, robe de
Classes: 23, 24, 36, 37 e 48.
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
Titulo de Estabelecimento
Bens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n.° 582.834, de 13-3-63
Termo a.° 582.829, de 13-3-63
Jovecy Fleury de Amorim
Cerbracal Materiais de Construção Ltda.
Goiás
São Paulo

AN AC E L 1 Á

G ittrewi

CEEBRACA
EfDdSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Para distinguir: Materiais ara constru_:1000.3TRIA.
ções e decorações: Argamassas, argila,
11~140~.0.areia, azulejos, batentes, balaustres, bloC,..ase 11
cos de cimento, blocos para pavimenta' Artigos da classe
ção calhas, cimento, /c
a l, cre, e.hanas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
Têrmo n.9 582.824, de 13-3-63
Vitrificado Leonpiso Comércio Ltda. chapas para coberturas, caixas d'agua,
caixas de descarga para lixos, c-diitcaGuanabara
des premoldadas, estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias, for-,
ros, frisos, gêsso, grades, janelas, estr g,
turas metálicas para construções, lan
las, de metal, ladrilhos, lambris, luva l• INDÚSTRIA BRASILEIRA
'de junção, lages, lageotas, material iso-i
lantes contra frio e calor, manilhas, mas-'
sas para revestimentos de paredes, maClasse 1
deiras para construções, mosaicos, pro-I
.dutos de base aslaltico, produtos para
Artigos da clame

LEONPISO

outros UsC4 u011

construções, persianas, placas para pa.
virnentação, peças ornamentas de citnea.
to ou gesso para tectos e paredes,
fiara forrar casas, massas anti-rVit
para uso nas construções, parquete.,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de etmento, vigas, vigamentos, \dee.
Temo n.° 582.830, de 13-343
Lúcio Cacciatori
Goiás

g"

INDÚSTRIA BRASILIaRA

Nome Comercial

Classes: 13 c 36
Titulo de Estabelecimento

Classe 33
Insígnia comercial
Termos ns. 582.826 e 582.827, de
13-3-63
ik lite Mecânica Brasitalia Ltda,
Guanabara
ÁZ,

'CASA DOS VELHOS)
SORAYA
tETILAIS 1T-13k BOUTIQUE MODAS'
—
rino n.° 582.814, de 13-3-1963
%as Amazonas -- Cereais e Legumes
Lialleada
Rio de Janeiro

Junho de 1963 2033

PL/b10C/ridg
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 582.835, de 13-34'
Garrido 6 Sobrosa Ltda.
Goiás

BOLSAS
&,2
CALÇADOSe'ra

Classes: 35 e 36
Titulo de Estabelecimento

2034 Segunda-41ra 10
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nffies-

Termo n.'' 582.836. de 13-3-62
riádio Eletricidade de Coiás Ltda.
Goiás

oN 4t! •
c., -,,,
Wid dáltrlit ..

O
Br it g ileira :

Classe 8
242 nj
3+teeeptor estrassistorizadose
peeoptores transistorizados e elétricos
a ou portáteis) radiolas, amplis, televisores e demais congéneres
do ramo tltrônico

err

Tétano n.° 582,837, de 13-3-63
Comércio Indústria Gehr rn Ltda
Goiás

:41,5
i5o3tritegaBrasileira.
Classe, 41
erai.
g ubstãnclas alimenticias ci.
notaclame.net arroz, 1 e nefic lado
ou não
Térmo n.° 582 .a4a, de 13-3-1963
Abrahao fa.:11 Maruim
Goiás

Termo n.° 582.843 de 13 . 3-1 963
1 blocos de cimento. blocos para pavi.. . automóveis, ferragens para tetos de ca•
Bar, Lanches e Restaurante Acapulco mentação, calhas, cimento, cal, cré • bine de caminhões, levantador par
Limittada
chapas isolantes. cai:N.0s, eaixilhos, co- vidros de caminhes, automóveis e para
lonas, chapas para cobertulas. caixas: veículos eia geral, porcas, peças pari
Goiás
! d'água caixa.; de descarga. para lixo, amortecedores de choques. paraftaos es
edificações pretnolda ias estuaue, atual- peciais, peças para arras de ten.,»'
r isc
! são de base asfáltico, estacas, esqua- minais. peças para freios, •
Ba—r -, Lanches e Restaurante
drias. forros, frisos. gesso, grades. ja- especiasi para regula gein ou cio;
nelas, estruturas metálicas p-ra constru_ peças para mecanismo de partida, botões
Acapulco Lida
ções. lamelas de metal, ladrilhos. lam- , de metal (start) parafusos alougadc
bris, luvas de junção. Lages, lageotas. para afixar o motor de partida peças
Nome Comes-ciai
•— material isolante contra faio e ca.as. de metal que protege e envolve o criaTétano n." 582.844. de 13-3-1963
manilhas, massas para revzst mentos de tor de partida. pecas para molas &arCaínércio c Indstria de Bebidas Conde paredes. madeiras para constrações mo- teiras e trazeiras, grampos. folhas de
Limitada
SaICOS. produtos de base asfaltico, pro- metal que envolve as molas e protege
Goias dutos para totrnar irnaarmeabilizantes contra o pó e ferrugem. pinos excéntr a sargamassas de canana" e cal hidrám cos para veículos .pivô), pinos è e
I
lica, pedregulho. prochaas betueainosos direçao, paios de molas. calotas, peçí
Comércio e 'Indústria
irritermeabilizantes l aj uidos oa r.na ou- para Ponta de eixo dianteiro. recato,
tias formas para revestimenrus e outros res de metal, suportes para vidros, alih BebidaiConde Ltda.
usos nas construções, pers.:mas. , placas cates cortantes, abridores de latas, coa
para pavimentação, peças amamentais ta-arames, canivetes, ferros para co
de cimento ou gesso para tetos 'e pare- tar capeai. facas, facões. foices, lâminas,
des, papel para forrar casas manas navalhas, tesouras, alicates, alavancas,
Nome Coaiercial
anti-ruidos para uso nas ionstruções, arruelas. arrebites, correntes chves de
parquetes, portas. portões pisos. so- parafusos, chaves de fenda. chave inTermo na 582.8-15. de 13-3-1963
Pcb das Conde leiras para portas, tijolos, tubos, de con_ glesa, dobradiças, chaves, calotas, geaComércio e 12.1, n :'!.1
creto, telhas, tacos, tubos de ventilação das, super-capotas. frisos. enfeites d
L:tanques de cimento, vigas, vigamentos metal. engates. maçanetas. roscas, estsi
bos, fechaduras, molas para portes
venezianas
parafusos. porcas, travadeiras, trincas
Termo n.' 582.547, de 13-3-1963
matrizes,- terminais de metal para barCarvalho j Carelli Lida .
ras de tensão, ficando expressamente
Goiás
excluídas qualsqueurasragos que sejam
partes integrantes de veículos e
quinas
Térolo a.' 582.856, de 13-3-19N
Distribuidora Fabril Lida.
Pernamlatco

•

Pistribuidorá Fabril Ltda;
v-

•

Indústria
Classe 41
aratu si as-, pastilhas,
/a0boas,
torrões. chocailates, pialinés, doces se.
coa e em caldas. biscoitos e bolachas
—
Titerrio na 582.841, de 13-3-1963
Abrahão kalil N•Iiinsur
Goiás

Classe 43
n.rxr, laranjada, soda-limonada,

refrescos e refrigerantes
'Ferino n." 582.846, de 13-3-1963
Carvalho & Carclli Ltda
Goiás

O_ Palácio Encantado
'do - Bebê'

adbnSe 36
Artigos da claaae

Termo a.° 582.854, de 13-3-1963
Comercial Sebastião Correia elV
Mello S.A.
Rio Grande do Norte

Classe 41
Baias, mobons.

caramelos, Pastilhas;
torrões, chocolates, pralin4s, doces seaos e em caldas, biscoitos e bolachas
4-Termo n.° 582.842, de 13-3-1963
Bar, Lanches e Restaurante Acanulco
Limitada

Trino na 582.848, de 13-3-1963
Indústria de Artefatos de Cimento
Jota Ltda.
Goiás

Temo p.° 582.858, de 13-3-196-3
Textil Bardar Ltdn
(3 ,Ans31,,:r:t

Biingnitiq
,

éCitra-Miãrta»
Indústria

Chssas: 12, 13. 22, 35, 36 37. 40
49 e 50
Sinal de propaganda

NOH1C 1-01ne ceia'

Classe 3
Um preparado farmaceutlao indicado'
nas intentes agudas diarréias cresnieas
e gastro-enterites
Térmo a.' 582.855, de 13-3-1963
Indústria e Comérelo de Pregos e
Afins Alhambra Ude
Sito Paulo

Indústria Brasileira
C1/1 , S,:

21

rios em geral para teaelagein
Taraao 11.' 582.859, de 3-3-19e
jos* do Silva Amorim
Rio de Janeiro

Organização Simpatia
Cereais Ltda.
Nome

Coiacr x:

ial

T'frtno n.° 582.860 de l33 , 1 0. 3
Luiz Rodrigurs Fernandes
Rio de Janeiro

Bar e Caldo de Cana
Classe 11
Classe 16

• Goiás
Classes: 11, 42, 43 e 44
Sinal de propaganda

Para distinguir: Cutelaria. acessórios e
Para distinguir: Materiais para cons- artefatos de metais para vetculos: Artruções e decorações: Argamassas, argi- ruelas. catracas, curvas de reforço, enle,
anelei," batentes. baienetro. cantamentos, ferragena para capuz de

GaleriaLtda.
Nome Comercial

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Saguncla-ie:ra 10
Tamo n. 9 582.861, de 13-3-1963
•- Suerdirck S . A . Charutos e
Cigarretes
Bahia
PRORROGAÇÃO :1

Termo n." 582 .865, de 13-3-1963
Isnard 6 Cia. S . A . Comércio e
Indústria

Termo n.° 582.862, de 13-3-190
Sunrclieck S .A . Charutos a
Cigarretes
Sabia

Classe 17
Para distinguir: Almofadas para tintai.
apagadores de tinta e lápis, apontadores para lápis, arq uivos, atlas do Brasil, borrachas para apapar tintas, canotas, carimbos, carimbos didáticos. carimbo manual de relevo para papel, chapas
para transferir desenhos por meio de
perfurações, cofres, copiadores •de cartas, compassos para desenhos, espátu..
Ias para cortar papel; esquadros para
desenhos, estojos de tinta, facas para
cortar papel, fitas de máquinas, giz,
globos terrestres escolares, goma preparada para- papelaria, humedecedores de
selos, índices para arquivos, lápis, lapt.
seiras, mapas, máquinas de escrever,
máquinas de somar e calcular, marcadores de livros, papel carbono, réguas de
madeira e de metal, táboas aritméticas,
tinteiros e transferidores

Musiclone
PROBROCAÇ AO:

mor 5.~

-•-

Charutos
Classe 44

Tétano n.° 582 .872, de 13-3-1963
Rádio Paulista Ltda.
Pernambuco

São Paulo

—
Ivan

-Çs

Junho de 1963 2035

Classes: 8, 11, 13, 14, 15, 17, 21; 23.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 45, 48, 49 e 50
Frase de propaganda
' Termo n.9 582.866, de 13-3-%r
A Enibelezadora Cabeleireiros Limitada
Guanabara

A. Ude~944 »
INDUSTRIA BRASILEIR-A
Classe 48
Todos os artigos constantes do
exempflar anexo
Urino n.° 582.867, de 13-3-1963
çady Sedas S.A.
, Guanabara

Cla;ses: 32 e 33
Titulo

_
Termo n.° 582.873, de 13-3-1963
,
Rádio Paulista Ltda.
Pernambuco

jElectroplay:
Indústria Brasiletr.
Classe 8
Letreiros luminosos rotativos
Termo n.° 582 .874, de 13-3-1*
Rádio Paulista Ltda.
Pernambuco

Termo n.° 582.880, de 13-3-63
Imprensa Brasileira S. À. Prensabras
Minas Gerais

Badio Piraimma
Classes: 32 e 33
- Titulo

O Povo de Minas Gerais

Termo n.° 582 .875, de 13-3-1963
Rádio Paulista Ltda.
. Pernambuco

Classes: 32 e 33
Titulo

Classe 32
, .
Almanaques, agendas, anuários, aioun4
Impressos, boletins, catálogos, ediçõm
impressas, folhetos, jornais, livros
pressos, publicações impressas, revistas,
órgãos de publicidades, programas radiofônicos, e rádio-televisionados, peças
teatrais e cinematográficas,
programas circenses

Termo n.° 582.876, de 13-3-1963
Cerâmica Esperança Ltda.,
Paraná

Termo n.° 582.881, de 13-3-63
Fábrica de Gravatas "Àrv..an" Ltda
Rio Grande do Sal

•
gacitj • gbtad friíssoras,lodependegsj
Indústria

B rasileira \
Classe -23
Tecidos de algodão em peça

Termo n.9 582.868, de 13-3-1963
The New-Lar, Vitrificação e
Revestimentos Ltda .
Guanabara
,.....

de Pernambuco

Fabrica de Gravatas

terãmica Esperança

t4aste 14

Charutos

Classe 15

--ri""inno n. 582.863, de 13-3-1963

Titulo

Victor Filetti
São Paulo

•

AMARELO

'IS tiler
-

ARWAN » LTDA:

TArm on.° 582.877, de 13-3-1963
(
(Prorrogação)
Sir' James Murray do Brasil S.A.,
Produtos Farmacêutico'
São Paulo

Classes: 1, 16, 28 e 46
Titulo
firmo n.° 582.869, de 13-3-1963
"Somarcet" — Sociedade Mercantil
Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara
r
--Er— •

Nome comercial
Tênue. n.9 582.882, de 13-3-63
Geraldo de Castro Vieira
Minas Gerais

PRORROGAUU

111.1~7•11 MNARD11101 De
CA*.

I t:• • -,--

G V'

....'••
Ia,!.*
,
.04
.•
. '•,,••: ; •.P
,4s5..e".,::
1• ..-C
a aC .,

n 2515-5

IPINAIGA
•

• '1,

•.$3..\>,
. •'..•-::
, • •,•
.....

-•

Classes: 6, 16 e II
Classe 43
Vinhos
Termo n.° 582.864, el 3-3-1963
Café e Bar Tangará Ltda.
Guanabara

PRutetOGACAO;

ITANGAIR:JAs

,n,ffif tf II 1

Insignia

Classe 48
Crem edental

.fÉdificio Paqueti

fiapo n.° 582.871, de 13-3-1963
Osano Albuquerque Braga
Pernamburd

•Cerlissimo
/MI Q strfa Braslleunt'

Classes: 41. 42 e 43
• Titulo
,• /

syril
40vit *mi ler.

GLEI)CIR
••
1•

firmo n.9 582.870, de 13-3-1943
Linaldo Alfredo llchila de Medeiros
Pernambuco

Classe 33
Titulo

Classe 8
Relágioes

•. n

ffrinos as. 582.878 e 582.879, cie
Aguardente de cana, simples e cara
13.3-63
p oe ta•
Prorrogação)
°date Anonyrne Des Anciens EtablisTimo n.° 582.883, de 13-3-63
sernents I. M. Paillard
'Moina Ltda. — Produto; Ópticos
França
9uanabara

PRQ RROGAÇÃO

P I 8 A:

di a PAILLARD
g

Classe 1

,,

Tinte, core' s finas avara'
. z para quadros.

••• s •
1

Classe 8
Vidros para Óculos

4

5
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Termo n. 9 582.884, de 13-3-63
cueiros, casacão, dominó., echarpes, mas, anemia perfumada, liquida, em pó.
Instituto Medicamenta Fontoura S. A. fraldes, galochas, gravatas, gorro., Ia. em pedras, para banho, brilhantinas,
quetas, luvas, ligas, lenços, leques, bandolinas, batons. cosméticos para •
São Paulo
PRORROGAÇÃO

mantem, meias, maillots, mantas, man.
dritio, malhas. paletós, paias, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Tenno n.° 582.888, de 13-3-63
Representações Rossi Ltda.
Guanabara

Classe 3
Artigos da classe
Têrmo n. 9 582.885, de 13-3-63
Pinaud S. A.
França

PRORROGAÇÃO

Representaçoet
Rossi Ltda.
Nome comen.ial
Tarro° n. a 582.889, de 13-3-63
Serraria São Francisco S. A.
Paraná

FLEIMS DE CHINS'
...lasse 45
Para ci,stinguir Sabonetes sólidos, h.quidos, pó creme, blocos e bolas. sabão, em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba .— para o
rosto e barba, pinturas" em liquido, pó
ou concretas para coloração doa labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosma
ticos, brilhantinas liquidas e concretas.
aguas de colonia e de toilette, p e
arroz, comprimidos e em tablates, tia
taras para cabeia, dentifacto em pó.
Levado. concretos e em pasta, sabões
dentifrcios. esscncias, talco perfumado,
avuas para embe'esamen to da pele.
oo ligui 11, pé ou eonrr2to.
e-o., e vigores , >ira cabelo e p . le depilatórios em líquido, pó ou concretos,
matadas, vern,zes tabletes. lapis, pastas, Líquidos e esmal*es para iimpesa
elas unhas, ág ra de guia 1 sacheis para
pc, fumar quarto. em pasaihas, tabletes
e ern pó, pre ractos tinaidos. em aa e
pul adas aara evitar a s .or, vaselina
perfumada sais na,-,d banho

Classe 43
Refrescos e àguas naturais e artificiais.
usados como bebidas, não ircluidas na
classe 3

REM

Tareio n. 9 582.893, de 13-3-63
Aço Engenharia Ltda.
Guaraçara

Nome comercial

VZIDUSTRIA BRASILEIRA,,,

Sá Co Filho Limitada
Guanabara

- ,
_ Iam)
Csinítim
Classe 48
Artigos da ciais..

GIUSEPP E Dl SIERVI
Termo n.° 582.891, de. 13-3-63

118nuo n.• 582.899, de 13-3.l'
Mimai Cosmético Ltda.
Rio de janeiro
.
•,

Têrmo n. 9 582.890, de 13-3-63
Giuseppe Di Siervi
Fábrica de
Brinquedos de Vime Ltda.
São Paulo

Classe 49
Brinquedos

Classe 21
Sinal de propaganda

L
' .

iten on.° 582.900, de 13-3-1966

Classe 33
Titulo

Geny Dei Cano
Rio de Janeiro

• Têm° n.° 582.894, de 13-343

Aço Engenharia Ltda.
Guanabara

Edifició

LANEA DO
IghúSTRI.A. BRASILEIRA
Classe 23
Tecidos

Térmo n.° 582.901, de 13-3-1963
Consoles — Patente se Marcas
Rio de Janeiro

Ind. Brasilei..%

Classe 33

UTINGA

Titulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo ni 582.895, de 13-3-61
Aço Engenharia Ltda.

Guanabara

Classe 29
nscosias, espanadores, vassauras e

rodos

rterrno n.° 582.892, de 13-3-63

582:887, de 13-3-63
Swing Indústria e Comércio, Sucessora
Tarmo
Fercon Engenharia Comércio e Indústria
de Perfumes Swing Ltda.
Ltda.
--. Guanabara

51
Indústria Brasileira

Ittik. —

Dobara,
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a peie, carea'ae,
cheiros era pastilhas, em tablete*, em
lentilhas; em trociscoa e ma pílulas.
cremes para barbear, cremes dental.
Classe 8
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
emencias,, extratos, estojos de perfumei, Balaasaa, eboÃess, aortadorat
creme para limpeza de pele, e para base baleeiras giratórias, emulaa pftre
e restaurantes
de pó de arroz, multes para unhas,
escovas para dentes, cabelo, roupas,
'Nino v.
calos e unhas, fixadores para o cabelo,
(Proerog aço)
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
Mil I ..rtora Ltda,
cabelo, glicerina perfumada para uso
1 toucador. grampos 'para o cabelo,
uanabata
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, lo.PRORROGAÇÃO
ções, líquidos dentifricios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
ai 1 Ira satomad
líquidos para ondulação, permanente,
Lermos de psit
lixas para unhas, lagut, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perftF
Ines, petróleo ara uso de toucador,
pastas ' e pó para as unhas, on-pone
para pó de arroz, papéis perfumados,
Mie .0112.4
carminados. e com pó de arroz, pente!,
ustj.
5.0prwrixdirmit
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis, pon-pons, pó de arroz

SUPER GLOBO
131-asiteirs

2.89T. 'dt 94jani

O ela

Tãrmo n. "582.886, de 13-3-63
Bebidas Petiz Indústria e Comércio
Ltda
Guanabara

Indústria

letrolo oã°
Ama

lindúiíria BrasileWià

Classe 36
ble.•
faia distinguir: Aventais blua s cais
_ - Classe 425 •
abes, boinas, botas, babadouro4,
Para distingua artigos de toucador 'e
capas.
chales,
caahecols
coe, coletes,
perfumarias em geral: Almiscaa égua
.zalçados, chapéus, cintas, combinações
beleza, água fada:, água de lavando,
,aorpinhos, calças, baições, camisas, ca. de
égua de colônia armathoe, lota dl
cuebte;
ceroula*,
cal.
atnáolài,
ri:hete!, F
colarinho, quina, • figua de rosas, égua ,:te• anafeloa de senhoras e de criança,'

Termo

Classe
•
Titulo
582.896, de 13-3-1963

Real Máquinas Ltda,
Guanabara

Rea Máquinas Ltda.

Classe 35

Couros e peles preparadas ou nao, ca-

murças, Cromos, vaquetas, pelicas e
artefatos dos mesmos: Almofadas de
couros, arreios, bolsas, carteiras, cai*
chicotes de couro, carneiras, capas patt
Álbuns e para livros, embalaras de
couro, estojos, guarnições de couro
para automóveis, guarnições pata potta-blocos, malas, maletas, porta-notas,
porta-chaves, porta-níqueis, pastas, o4dens, selins, sacos para viagem, Nacolai,
saltos, solas e solados, tirantes paia
arreios e valisas
n•n••nnn••n•

Termo n.° 582.903, de 13-3.1963
Déo do Espirito Santo Sob anho
Guanabara

SODECA

MARCA inani-Rapa
1

~me Comerciai

Classe 49
Brinquedos

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Segunda.-feira 10
582.902, de 13-3-1963
Termo
Pateites e Marcas
Consulex
Rio de Janeiro
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Termo n.° 582.908, de 13-3-1963
J. R. Geigy S.A.
Suiça

PRORROGACAO,

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, albuns impressos, boletins, catiftlogos, edições Impressas, folhetos, for..
pais, livro impressos, pablicaçbas Impressas, revistas, órgãos le publicidades,
programas radiofónicos e cinematográficos
Termo n.° 582 .904. de 13-3-1963
Ruy Castro

,BRASIL
,TURISMO
Classe 32

04

Termo n.° 582.914, de 13-3-1963
Romeu Silveira — Indústrias Associadas Limitada
Ceará

Termo n.° 582.909, de 13-3-1963
Ciba Société Anonyme
Suíça

Leeet~it
A, ':"

para sere musados na medicina e
DAis farmácia . Vacinas e bloculturaa
para serem usadas na medicina e na
farmácia
Termo a.' 582.906, de 13-3-1963
Laboratórios Baldassarri S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
flZ
-

LTA
-

Labora torgos Bahl
assarri S. A.
S. Paulo
...sindustrta Brasileira

eot

PRORROGAÇÃO

C ARI AL
tr ia Bra si 3. ei ra
Classe 1
Glicerina para fins industriais
Termo n.° 582.913, de 13-3-1963
(Prorrogação)
Myrta S.A. Indústria e Comércio
'
Guanabara

PRORROGAÇAO

ENLACE

2ealetta

Classe 32
Jornais e 'revistas

U013/

Classe 3

Termo n.° 582.918, de 13-3-1963
Casa rclos Santos da Silva
Guanabara

L~...w••n
Classe 43
Bebidas não alcoólicas, refrigerantes t
refrescos
Termo na 582.919, de 13-3-1963
Lynaldo Alfredo Uchóa de Medeiros
Pernambuco

Edificio Pão de Assuai

Termo sns. 582.910 à 582.911, de
13-3-1963
Anciens Etablissements
Société Joh
Bardou Job Ei Pauilhac
França

‘11,
4 stancias químicas e outros prepara-

Classe 8
Titulo

Têrmo n.° 582.915, de 13-3-1963
Maria do Socorro Borges Matos.
Guanabara

Classe I
Produtos químicos para a indústria textil, do couro, do papel e dos termoplásticos; corantes, tintas e lacas

Termo n.° 582.912, de 13-3-1963
(Prorrogação)
Companhia Carioca Industrial
Rio de Janeiro

$0

.

LEGAL

ODITIFRAS"

•
il^41-1Stria BraSi)"tra

shampoo liquido, ‘pó ou conweto, tóniiarries em pó ...ai concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pastas, líquidos e esmaltes pa:a
das unhas, águas de quiaa sacheis para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e in pó, prearados liquidas em pó e
porradas para evitar a suor, vaselina
perfumada sais para unho

Classe 1
Produtos químicos par a indústria
textil

Classe 38
Papel para cigarros, em fólIns, em •
tubos
Classe 44
Cigarros, tabaco, charutos, porta-charutos, porta-cigarros, iteiras para charutos, piteiras para cigarros

Revista
Termo n.° 582.905, de 13-3-1963
losé Elias de Barros Pacheco
São Paulo

Junho de 1963 2037

Termo n.° 582.916, de 18-3-1963
Malharia Milinha Ltda.
São Paulo
BIILINRA
-

IDSIJSTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Titulo
Termo n.° 582.920, de 13-3-63
Manfred Muller e Alexandre
Sienkiewicz
Rio cPc Janeiro

REF1EXC

S.

1111XiSTRIA BRASILEIRA;

Classe 40
Classe 36
Travesseiro anatômico
Para distinguir: Artigos de vestuário,
Termo n.° 582.921, de 13-3-63
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas, Socomex — Sociedade Comercial Exa
portadora Ltda.
botas, botinas, blusões, boinas, ba'n•
Rio de Janeiro
doures. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, doias,
cachecols, calcados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calINDÚSTRIA BRASILEIRit
ças, camisas, camisolas, camisetas. cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros; secas
Classe 4
casacos, chinelds. dominós, echaraex
Madeira tnersubto Iugurna9SFP
feriasias, fardas para aararese coleMadeiras era bruto ou parcialenentt
giais, fraldas, galochas, gravatas, gorpreparadas
ros Jogos de 'ingeria, laque ..14, leques.
luvas, ligas, lenços, mantas, meias
("armo n. 9 582.922, de 13-3-53
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pahe Wellcome Foundation Litaited
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
Inglaterra
peugas, pouches, polainas, pijamas; puo
nhos. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sweaters, shorts, sungas, stolas, souClasse 3
tiens, slacks, talar, toucas, turbantes;
Substâncias e preparados farmaceuticoa
ternos, uniformes e vestidos
para o tratamento dos distúrbios do sis.
tema cardio-vascular
Târmo n. a 582.917, de 13-3-1563
Casar dos Santos da Silva
Termo n.° 582.924, de 133 63
Guanabara
Morden Machine Company
Estados Unidos da América

Classe 3
stâncias químicas e• outros prepar,
(mtextRIA ARA Si..7.tIRA/
e para sere musados na medicina
farmácia.
Vacinas
e
bioculturas
tiet
Classe 45
para serem usadas na medicina e na
Para distinguir: Sabonetes sólidos, lífarmácia
quidos, pó, creme, blocos e bolas, saTermo n.° 582.907, de 13-3-1963
bão em pasta e em barras, sabão eia
(Prorrogaçào)
bastões para barba — cremes para o
1, R. Geigy S.A.
rosto e barba, pinturas em liquido, Pó
Suiça
ou concretas para coloração dos labios.
olhos e sobrancelhas, extratos, loções
PRORROGAÇÃO
pomadas fixadoras para bigode, coseraticos, brilhantinas líquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pó de IL
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifrício em pó,I
liquido, concretos e em pasta, sabões,
dentifrícios, essencias, talco perfumado. .
Classe 1
aguas pata tinir lesamento de pLle.,
Matérias corantes.

SOCOMEX

ESBAIAL.),

-

1RGALAN

Classe 41
Substâncias alimentícia'

Classe 6
Máquinas para amassar' e misturar
!..„ polpa' , e outras matérias ' Mama pare
aapel
"

2035 Segunda-feira 10
Termo n.• 582.923, de 13 - 3.63
ocleté Dez Varrerias Industrlelle
Rennies do Loing (S.O.V.I.R.E.L.)
(Prorrogação)
França

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.9 582.930, de 13-3.63
(Prorrogação)
Stallworth Pine Products Company
Estados Unidos da América

Termo ti. 9 582.934, de 14-3-1963
"Eletra" Indústria de Confecções Finas
Limitada
—
São Paul.,

Junho .de 1963

cia, anemômetros, aparelhos de telea
são, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados acessórios de veículos, aparelros para anúncios mecárii;
cos, aparelhos aquecedores e mediamos.
aparelhos cromográficos, aparelhos de
inva E 7.4n4..&esi
barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias, apai elhos para purificar água, aparêlhos de
Classe 36
sinais lampejantes, aparelhos regulaoClasse 14
Para distinguir: Aventais, aiusaa, aiu. res de gás, aparelhos de galvanoplastia,
trtigos de vidro utilizados 'em laboratósões, boinas, botas, babadouros, casa- aparelhos didáticos, aparelhos einem arSas e para fins culinários ou domésticas
cos, coletes, capas, chaies, cachecols, tográfiros, aparelhos automáticos jura
Termo n.° 582.925, de 13-3-63
calçados. chapeus, cintas, combinações, acender e regular gás, aparelhos pesa
(Prorrogação)
corpinhos, calças, calções, camisas, ca- separar café, aparelhos para aqueces
Ingersoll-Rand Company
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas: cal. edificios, aparelhos para experimen::ar
Estados Unidos da América
ças de senhoras e de crianças, colarinhos. dinamos, aparelhos para destruir insecueiros, casacão, dominós, echarpes, tos, aparelhos náuticos científicos, apafraldas, galochas, gravatas, gorros, la- relhos de ótica, aparelhos pulverizadoquetass luvas, ligas, lenços, leques, res, aparêlros para aquecimento de
manais, meias, maillots, mantas, mana água, aparelhos geradores eletroquiniiClasse 1
driáo, malhas, paletós, palas, penhoar,
Essências de terebentina
peugas, puloveres, ponches, pelerinas, cos, aparelhos para recepção, reprodupolainas, pijamas, punhos. _robe de ção de som e seinicos, aparelhos autoTerna° n." 582.931, de 13-3-63
chambre, sobretudos, suspensórios, sou., máticos eléétricos de passar, aparelhos
- Hunter Douglas International Corpara espremer frutas e legumes, apareClasse 6
ticos, tailleurs, toucas e vestidos
poration
lhos dx alta tensão, aparèlhos de proCompressores de ar, brocas de rochas,
Estados Unidos da América
teção contra acidente de operários.
bombas, ferramentas pneumáticas, moTermo n.' 582.935, de 14-3-1963
tores, martelos pneumáticos para craaparelhos afiadores d eferrameni as,
Panificadora Felbla Ltda.
yar rebites e para escultura, molas,
aparelhos distribuidores de sabão e de
São Paulo
montagens para brocas para rochas, puas
desincrustantes para instalações sanitápara brocas, ,aparelhos para amolar
rias, aparelhos esterilizadores, aparehos
broa, guindastes, brocas de a;o acae instrumentos usados na, engenha ia.
Classe 16
badas para perfuração, comprescsres e
agrimensura geodézia, aparèlhos gaaeiIND.
BRASILEIRA
picaretas para aarvão (sendo todos Cortinas de enrolar de plásticos consficadores, aparelhos de análises, aprjréClasse 41
máquinas acionados a ar, vapor, ele- tituídas de elementos que se articulam
lhos ozonizadores, aparelhos ‘pasteuritticidade ou outra força), aplicáveis pelos seus bordos; cortinas de enraiar, Alcachofras, aletria, alho, aspargos, zadores, aparelhos reguladores e estabiou usados em trabalhos de minaa de anteparos contra insetos (em forma de açucar, alimentos para animais, amido, lizadores da pressão e do fluxo de gaportas e janelas), mata juntas rara amendoim, ameixas, amêndoas, araruta, ses e liquidas, aparelhos para salvatodo o gênero
aperto e cobrtura (para venezianas e tonas; banha, bacalhau, batatas, balas, mento e para sinalização, aparéà'os
finalidades semelhantes), estores, toldos. arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- para escafandristas, aparelhos para limTermo n.° 582.926, de 13-3-63
persianas, venezianas de enro lar, portas. biscoitos bombons. bolachas, baunilhas
(Prorrogação)
portas de dobrar, portas de báscula, café em pó e em grão, camarão, canela par vidros, aparêlhos para combater
French Laboratories
Smith Kline
e outras pragas, aparêlhos auparedes, paredes divisórias, paredes de em pau e em pó, cacau carnes.—há, formigas
Estados Unidos da América
dobrar, tetos, pisos, ladrilhos, telhas. caramelos, chocalates. confeitos, cravo, tomáticos acionados pela introdução de
azulejos, paredes de cortina para cons. cereais, cominho, creme de leite, cremes molas, aparelhos para picar, cortar ou
trução civil, frentes (peças pre-fabrica- asan sticios, ria-se a ra. compotas, can-. reduzir comeitiveis, aparelhos espargidas para construção civil), subfrentes fi . Cb, coalhadas, castanha, cebola condi- dores, aparêlhos e instrumentos de cál(peças pre-fabricadas para construção a antas para alinisnrus. colorantes, culo, aiparélhos para observações sísmicivil), Portões, moradias de terraço, al- chouriços, dendê, doces, doces de fru- cas, aparelhos tesmostatos, a pa rê .hos
pendres. garagens e alpendres, alpen- tas, espinafre, essências alimentares, em- para natação, aritonômetros, aspiradoClasse
tiers,
revestimentos para teta e paredes, padas, ervilhas, enxovas, extrato de ta- res de pó, aerómetros, acendedores el4.
Um anestésico para uso local
revestimentos para telhados, revestimen- mate, farinhas alimentícias, favas. fé- tricos, alto-falantes, amlificadores elétos para parede, coifas, para construção culas, flocos, farelo, fermentos, feijão. tricos, amassadeiras, antenas, batedeiTermo- n.• 582.927, de 13-3-63
Minnesota Mining And Mandacturing civil, pequenas casas de verão re-fa- figos, frios, frutas secas, naturais e' cris- 1 amplificadores elétricos, amassadeiras.
bricadas, anteparos, paraventos, cercas, talizadas: glicose, goma de mascar, gor- Iamenas, batedeiras, balança somar) e
Company
balaustradas e outras divisões, fasquia- duras, grânulos, grão de bico, gelatina, elétrica, tarêmetros bateri4a de actua
Estados Unidos da América
dos, treliças, materiais para construção goiabada, geléias, herva doce, herva :a:10 es, ainocu/c4, as, bobinas, ho..
de janelas e partes de montagens para mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite, Di1135 em indução, xx :_t r.,w a fins curaconstrução de casas, fitas, fitas de Ma- condensado, leite em pó, legumes era tivos, _ectões de campainl,as elétricas.
terial plástico ligadas a Intervalos por ;•onserva, lentilhas, linguiís, louro: mas.. isossalsaa medidoras bus:nas hassolas, naterias e'étricas, btaes elaricos, caixa; na
tiras transversais, tiras, réguas, lâminas,
anmenticias, mariscos, manteiga,
Classe 10
revestimentos e outras peças auxiliares aargarina, marmelada, macarrão, mas- descora a, câmara.; frigoriticas e .:0t3Fita adesiva para fins cirúrgicos
de metal ou plástico para a fabricação sa de tomate, mel e melado, mete, mas. gráficas, cafpainhas elétricas, chassi; de
e/ou ereção e/ou montagem e ou ma- Jas para mingaus, molhos, moluscos. rádios, chaves elétricas, cinematógrafos,
Termo n.' 582.928, de 13-3-63
cronógrafos, cronômetros, combusiores
nutenção dos referidos artigos
Monsanto Chemical Company
mostrda, mortadela; nós moscada, no- de gás, cidômetros, cristais de rádio,
Tstados Unidos da imérica
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas; condensadores, cortadeiras para fotograTermo is.' 582.932, de 13-3-63
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para fias, chaves de alavancas, chaves auto"%nas" Arquitetura Construções e
pudinin, pickies, peixes, presuntos, pa- máticas, capacitares de bi.xv-eto, cap •
Instalaçáo Ltda.
tes, • petit-ois pastilhas, pizzas, pudins; citares eletroliticos, calibradores, discos
Guanabara
queijo., rações balanceadas pare ani- para telefones, discos gravados, diais,
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas. despertadores, enceradeiras e'éttIcas, ensanduiches, salsichas, mimes sopas en- genho de assar carne, espelhos óticos,
assse 1
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de esticadores de luvas, espelhos de plásCompostos quitnicos liquido. e 1iquitifrutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha- ticos para eletricidade, estenlizaCores,
cíveis usados, como agentes para a
rim, tremoços, tortas, tortas para a11m 'tintares de incêndio, ferros elétricos de
transferência de calor de processamento
meato de 'animais e aves, torrões. touct- soldar, filtros e aparelhos farsantes, filClasse 16
na indústria
cinho; vinagre
•
trar; para óleo, filmes faLados, fogões,
Arquitetura, construções e instalações an
fogareiros, fusíveis, faróis como acessógeral com compras e vendas de maTermo n.° 582.929. de 13-3-63
Vamo n.9 582.936, de 14-3-1963
rios de venulos para sinalização e para
teriais
(Prorrogação)
Auto Elétrico Sào Vito Ltda.
Iluminação em gemi. .filmes revelados.
N. V. Philips-Duphar.
/Irmo a.* 582.933, de 14.34963
São Paulo
:Camas elétricas, fervedores, Prigorificos,
Holanda
Diretsis --Empreendimentos 1ool:41*foteenetros, boi elétricos, filtros de inMB S.A.
terferência, fonógrafos, garrafas témicas,
São Paulo
geladeiras, globos para lâmpadas, globo,
4
para lanternas,. globos terrestres para
çouceatao
ensino, -gravadores, holofotes incubado• ,IND. BRASILEIRA
PEIO 008TO
ras, indicadores de ssáetaa. Mime entoe
Classe 8
gr/MO
de alarme, interruptores, lânspadzs ina
Clame
s,
Abobe' Imas d elampitto, abalsem, candescentes, lâmpadas comuns, lentes,
Oãsses:
16
e
39
lâmeticidas • preparações quhe1ees piro
actinõmetrok sanperame- liquidificadores, maçaricos para soldar,
evitar doença. mo ;Miai
~elo Ihs Eac~1
esserodecedores de rádio e q.c4n- caldear 'e cortar, máquinas. . de iaZet

14,411%ilelre

SOLIDEX,

JAYLIS

E EOLA

OUOTANE

MICROPORE
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construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para - forrar casas, massas anta.
ruídos para uso nas construções, par.
quetes, portas, portões, pisos. soleiras
para portas tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de concita, tubos de
Tétano a." 582.937, de 11-3-1963
riurnont Comércio de Ferros e Metais' wenttilaçáo, tanques. tal:nades da cia
IlletttO, vigas, vigamentos. vit-raia, veneLimitada
zianas
São Paulo

café, mostradores para racho, naoinhos
de café, transformadores, tostadeiras. tripés para fotografias. válvulas para rádios, válvulas de descarga. aálvulas de
redução, vactuametros, valas elétricas.
válvulas de vácuo e a=ar'adores

(Seção III)

Termos na. 582.945, 582.957,
582.961 e 582)962; e 14-3-1963
Creações La Barcarola Conércio e
Indústria de Artefatos de Tecidos
Limitada
São Paulo

LÀ BIECLROLL1
Ind. Braidleira

Jui no cie 1963 22;4
madeira., rolos e roletas,
paar ceraas, máquinas para
;amei e :Máquinas para fabricar
máquinas de impressào, dizia
receptáculos
Taram a.* 582.917, de 14-34
Reina Hotel Ltda.
São Paulo
en1.111

4,

• Classe 12
Inti :2:1:4111.1
51101"1
Para distinguir: Fios de algodão, fios
de linho, canharno e juta, fios de seda
Impressos
natural, rayon e fios de lá para tecelaTermo na 582.949, de 14-3-1 n•nll
gem, para bordar, para costura, tricaKassi Indústria e Comércio
D. 13RASLEIRA,
tagem e para crochet, fio plasticos e
11.14tIZI'S
Calçados Ltda.
fios
imperm
ea
v
e
is
Ind. Braaileira
Classe 5
São Paulo
Casam 24
Ferros e metais
Para
distinguir:
Artefatos
de
algodão.
ILLSSI
Classe 36
Ind. brasileira I
Têrmo u." 582.938, de 14-3-1963
Para distinguir: :aventais, blusas, blu- nylon. plásticos, aánhamo, caroá, juta,
Maia, Galli 6 Cia. Ltda.
ringsr• 36
sões, boinas, botas, babadouros, casa- Ia. linho, paco-paco, raiai, rayon, seda
São Paulo
cos, coletes, capas, chales, cachecols, natural e outras fibras, alamares, ataCalçados para homens, senhoras fí
calçados, chapéus, cintas, combinações, cadores, bicos, bolsas de tecidos para
crianças
corpinhos, calças, calções, camisas, ca- senhoras, bordados, borlas, bandeiras
cordões,
cadarços
coadores
de
ca(a,
coTermo n." 582.950, de 11-3-11r
misetas, camisolas, nelas, ceroulas. (cal.
Nata de Serviços 1.100 Lida,
ças de senhoras e de crianças, colarinhos, bertas para raquetes, coberturas para
cueiros, casacão, dominós, echarpes. cavalos, debruas. enfeites, etiquetas, enSão Paulo
D. EIRASCCER7k"
kaldas, galochas, gravatas, gorros, ja- tremeio, entretelas, flâmulas, fitas, fran-atas, luvas, ligas, lenços, leques, jas, filtros de café, 'galões, laços de chaClasse 36
manhas, meias, maillots, mantas, man- péus, mochilas, montas, mesgas, omI nd.1.irek
Calçados
drião, malhas, paletós, palas, penhoar, breiras, passaraanaries, palmilhas, pa-:
Classe 50
Taram o.° 582.939, de 14-3-1963
peugas, puloveres, ponches, pelerinas, vios, passamanes, pon-pons, pingentes,
Impressos
Comercial e Importadora Adex Ltda. polainas, pijamas, punhos. robe de. rendas, rédeas, redes, sacos, sacolas, tiTaram na 582.952, de 11-3-1943r
São Paulo
chambre, sobretudos, suspensdrios, sou.]
ras. telas para bordar, rergas
Robene Publicidade Ltda.
ricos, tailleurs, toucas e vestidos
Classe 50
São Paulo
Impressos
Tèrmos as. 582 .913, 582 .944,
Classe 23
ROCENE
Classe 50
582.918 e 583.951, de 14-3-1963
Tecidos em geral, tecidos para confecInd. uraslisira,
rara distinguir: Impressos em geral, bi- Creações La Barcarolla Comércio e V5C3 em geral, para tapeçarias e para
Classe 32
lhetes, cartões de visita, carteas comerIndústria de Artefatos de Tecidos
artigos de cama c mesa: Algodão, caciais, folinbas, passagens, papeis de cor.
Limitada
cham°. caroá, fazendas e tecidos de Para distinguir: Almanaques ,agcnclã
respondência, envelopes, duplicatas, faSão Paulo
lá em peças, juta, linho, paco-peco. anuários, álbuns impressos, boletins,
turas, recibos e natas fiscais
ramy, rayon, seda natural, tecidos im- talogos, edições impressas, folhetos,
permeáveis e tecidos de pano couro nais, livros impressos, publicações
BELLNI
Tarrao n.° 582.910, de 14-3-1963
pressas, rala das. órgãos de publicld
e veludo
Ind. Brasileira
Fábrica de Artefatos Plásticos
programas radial an1cos e rádlo-te
sionados,
peças teatrais e cinematog
"Sa r.ira" Ltda.
Térrno n.° 582.916, de 14-3-1963
Classe 50
São Paulo
ficas, programas circenses
afáquinas Charmilles Ltda..
Impressos
São Paulo
Tèrmo n.9 582.953, de 14-3-19‘r
Classe 24
Inriresileira
Panificadora Mossamed. Ltda,
Artefatos de algodão, caahmo, caro&
Plorutock#,Çio
São Paulo
juta, lá, Inibo, paco-paco, ramy, rayon,
Classe 28
C 11/Rla LiaS
bolsas plásticas, carteiras plásticas, ,s- seda natural e uotras fibras: Alamarea
Bretei/elra
tinhas plásticas, cintos plásticos, pren- atacadores, bico& bordados, borlas,
MOSSLICEDS
Odores de roupas plsticas, puchadores bandeiras cordões, cadarços. coadores
t
Ind.
Brasileitu
4e móveis plásticos, porta-aiquel plás- de café cobertas para raquetes, coberClasse 6
ticos, porta-documentos de plásticos, turas para cavalos debruns, enfeites, Para distinguir: Máquinas e partes de
Classe 41
etiquetas, entremeio, entretelas, flámusacolas e sandálias de plásticos
Pão
máquinas para todos os fina industriais:
laz. Etat, franjas, filtros de café, galões, Maquinai
aneeitiú.
de
rosquear,
serras
Térmo na 582 .941, de 14-3-1963
Termo n.° 582.954, de l4-3-1943
lamas de chapéus mochilas, montas,
e-amarelai e Importadora Lancida Ltda. nesgas, ombreiras, passamarlas, palmi- tas, motores elétricos, tilternadores, ferRivoli Hotel Ltda,
ramentas e placas para tornos, geraSão Paulo
São Paulo
lhas, pavios, passamares, pon-pons,
dores para corrente continua e alterlentes ,rendas, rédeas, redes, sacos. nada, plainas, máquinas de furar e cenLTDD1.
B.I VOlI
secas, aras, telas para bordar e aergas trar tornos mecánicos, prensas mecâniInd. Dread-leira
Brasileirk
cas, máquinas arnassadeiras, misturadoClasse 2a
16
41
Cl;,
s›.e\
Para distinguir: Fios d m1godao, ganha- mas e distribuidoras de concieto •
Para distinguir: Material para comeu, mo, juta; lá, nylon, fios dl:titicas, fios barro, máquinas compressoras, máqua Para distinguir: AutrUcloas, araruta, is
çao • decoração: argamassas, rufillia, de seda natural e rayoa, para tecela- nas adaptadas na construção e conser- plata, avelã, amido, ameixas, azeite
areia, azulejos, batentes, balaustres. blo. gem, para bordar, pare costura, tricota- vação de estradas, inineraçâo, corte de açuear, azeitonas, aveia, atum, ant
com de cimento, blocos para pavimenta_ gem
e para croché; lios e linhas-de toda madeira, movimento de terra, carreta doina aniso, belas, bombons, biscontoa
ço, calhas, cimento, cal, cré. chapas especai,
fios e linhas paia pesca, linha- e outros fins industriais,. elevadora, má- bolachas batatas, bananada, bolos, be
isolantes, caibros, calzahAt colunas,
quinas desempalhadoras. descascadoras, calhau, banha, canela, chouriço, chocaa
das
de aço para pesca
chapas para coberturas caixas cl&gua,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras. late‘ caramelos, coalhada, camarão, ata
caixas de descarga Data U7,03, edificaClame 36
ventiladoras, moinhos, para cereais, net, carne de baleia, confeitos, caank
ções premohladas, estuque, emulsão de Para distinguir: Aventais, blusas, Mu. máquina, secadoras, trituradoras, pul- cereais, cebolas, creme de leite, creme tlã
base asfideico estaca:, esquadriai, for- aões. boinas, botas, .babadouros. cama verizadoras famas, politrizes, toZa c h as, milho, condimentos, crustáceos. chã. cltf.
ros, frisos, gesso, grades. /anelas, estria.. cos, coletes, capas, abales, cachccols, tesouras medi:alam, tuplas, Idlentinas de vo, café, car-jice, cdco, castanhas, c&
taras metálicas para construções, la- calçados, chapéus, cintas, combinações, abrir cbavetas, marteletes. ventiladores, tas secas, frutas era caldas. fruta/ criatã•
melas de metal, larlr ilhr, s, lambris, luvas corpinhos. calças, calções, camisas, ca- exaustores para forjas bombas centri- usadas
e frutas compotas, féculas. figed
de junção. tapes. lageotae. matei& iso- misetas, camisolas, cne3as, ceroulas, cal.. fugas, rotativas, de deslocamento e a gomas para
mascar, geleias. golabad4
lante contra, frio e calor, a:ateima, mas- ças de senhoras t de crianças, colarinhos, pistilo para tolos os tua, mictes, cal.
as para revestimentos de pasedes,
cueiros, casacão. dominós. *charpas, &iras • tairbioas, injetores para cal- gorduras, grão de bico, glaces, glicose
deiras para construção. mosnicw Pro. fraldas, galochas, gravatas, gorros. S. deiras, válvulas e transportadora au- baunilhas, extrato para doces, extrato
14 nivela ima= permanentes para ré- gastas, luvas, ligas, lenços, leques, temáticos de alta e baixa pressa*, de tomate. alinhai, enxova, extrato de
tintos d base as/áltico. produtos para caant65, melas, maillots, mantas, • man. prensas hidráulicas. martelo mecânica carne, flocos, essencias para balas, cl(p.
tornar impermeabilizantes as argamas- driao, malhas, paletós, palas, penhore, e máquinas 'trotadoras, máquinas oPeca cet e alimentos, gelatinas, granulo& hera
sas de cimento e cal hidra:ui:ca. pulregu." peugas, puloveras, ponches, pelerinas,
mi cortadoras pare uai--trizes,oav va doce, línguas, linguiças, leite, • lota
l
lho, produtos betuminosos lonpermeabili- polainas, pijamas,.. punhos, robe de nar ferro, go e bronze, máquinas para bo, leite condensado, leite em Water
sentes, liquido, ou sob outras formas chambre; 10bretudos, miapeatórios,
indãotrom da tiddos; teares, ardidelial, mas, lentilhas, lagosta, mel, menu
tuia revieticatesee 1 CIMO Wel Mi
totial BOM
rffledelÉOL 1211111dit1M, torudeble, toorIanddel mentsioe. mooterda. 98010

"OUNIONT..„

/CORRAS,

AO E X

Temo n.' 582.912, de 14-3-1963
confecções alarlupe Ltda.
São Paulo
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moluscos, molhos, margarina, masTermo n.• 582.965, de 14-3-63
Tisno n.° 582.973, de 14-3-6,3
de tomate, melado, nós-moscada, ( Forebratt" Co"mércio e Representações 1 Beneficiadora de Tecidos King
comestíveis, ostras, paios, passeLtda.
São Paula
cle, peixes, pescada, picldes, patês,
São Paulo
Ki NO
tabas, pós para pudins, pralinés, pães,
nd. Brasileira
I
imanta,
presuntos,
polvilho,
queijos,
F
FOREBRAS
koirera de milho, rações balanceadas,
Ind. Brasileira
requeijão, roscas, sagii, salames, semo-,
Classe 24
de trigo, sopas enlatadas, sucos de'
Classe 50
Para distinguir: —Xnefatos de algo.
tas, salsichas, sal, toucinho trema
Impressos
dão, linho, canhano, luta, seda natural
'os,, ergo, torta, torrões, torradas, tae rayon, caroá, lã; paco-paco; e outras
TOrmo n.° 582.966, de 14-3-63
moras, tapiocas,- vinagre e xarque
fibras: Cordões, fitas, debruns, cadarConstrutora e Pavimentadbra Piratinin- ços; galões, tiras, enfeites; laços de
Termo ns '582.955, de 14-3-1963
ga Ltda.
chaéus, etiquetas, entremeios, renda;
Creações La Barcarolla Comércio e
São Paulo
bicos, bordados, passamanaries;
Indústria de Artefatos de Tecidos
res, xergas, franjas; palmilhas; nesgas;
Limitada
atacadores, esfregões, ombreiras, pavios,
FIRAT1N1NUA
São Paulo
mochilas, máscaras; montas, filtros de
Ind. Brasileira
café, passamanes, coadores de café;
C REAÇ OE S
borlas, sacos, sacas. telas para bordar,
LL !LUC AROLLA
Classe 50
rédeas, coberturas para raquetes, co'
Impressos
COMERCIO R
berturas para cavalos bandeirai e
INDUSTRIA DE
Termo n.° 582.967, de 14-3-63
palios
ARTEFATOS DE
Fato Studio Lourdes Ltda.
Termo n.° 582.974, de 14-3-63
TECI DOS urDA
São Paulo
- Produtos Químicos Iowanil
N,.)me Comercial
Ltda.
./111.1.111.nnn•n
LOURlis
São Paulo
Térm on.° 582.956, de 14-3-1963
ind. brasileira
Crações La Barcarolla Comércio e
Indústria de Artektos de Tecidos
JOWANIL
Classe 50
Limitada
Ind. Brasileira
Impressos
São Paulo
Termo ri. 582.968, de 14-3-63
Panificadora Itapoã Ltda.
CRE1C S
Classe 1
São Paglo
L1 BARC AROU O
/Para discriminar os artigos da classe

N.o

COMERCIO
I NDUsT RI À DE
ARTEFAT O S DE
TECI DOS

Classes: 22, 23, 24 e 5t,
Título
Tiirmo n.° 582.958, de 14-3-1963
Confecções Mac-Clak Limitada
São Paulo

MAC -C LAK
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
'nano n.° 582.959, de 14-3-63
Panificadora Furnas tda.
São Paulo

FUR NAU

o

ITAPOÃ
IND. BRASILEIRA

Tãrato n.° 582.960, de 14-3-63 •
Papelaria Psnlista

PAU LI. STA

Ind. Brasi lei ra'
Classe 50
Impressos
Tãrt-tíci n.° 582.963, de 14-3-61
Inmãsos
ão Paulo

CIAR
Ind. Bra3ileira
Classe 36
Calçados para homens, seaboras e
crianças
Térmo n.° 582.964, de 14-3-63
Waldemar Miranda Cia,
São Paulo

INSTITUI() DE
EILBI mio
SOCIAL
Santos -S.Paulo

Para distinguir Os seguintes artigos: —
Pães, biscoitos, bolachas, pães-doces,
queijos, doces. panetones, sorvetes e
café
Termo n. 9 582.970, de 14-3-63
leave] Indústria e Comércio de Aviões
e Helicópteros Ltda.
São Paulo

ICAVEL
ind. Brasileira
Classe 21
Aviões e helicópteros
Tênno n.° 582.971, de 14-3-63
Indústria e Comeres° de Aviões
e Helicópteros Ltda.
São Paulo

ICAVEL

Classe 33
Termo n.° 582.976, de 14-3-6.3
Santapaula Melhoramentos S. A.
São Paulo

INSTITUTO as
HABITACLO
SOÇIAL
Lualariís.-Oolia
Classe 33
Titulo
Termo n.° 582.977, de 14-3-64
Santapaule Melh&antesss
São Paulo

INSTITUTO
IILBITAÇÃO

INDUSTRIA

SOCIAL
84autano do Sul

COMERCI O DE

S;o Pude)

AVIES E
ui LICOPTEROS
DA
Nome comercial
Térmo n.° 582.972, de 14-3-63
Indústria de Plásticos Silverplaat Ltda.
São Paulo

SI LVERPLA ST
.
Ind. Brasileira

Classe 33
Titulo
Té41330 n.° 582.978, de 14-3-64
Santapaule Melhoramentos 3. A.
São Paulo

I NSTITUTO DE
UNITAao
SOC ru

AUTO MOOC.1

Classe 33
Titulo

'

4 -;

5

Máscara de plástico e acrílicos para
televiaão e "Anéis plásticos e acrílicos

INSTITUTO
EILBITÃÇIO
SOCIAL
Rio de JaneiroR st . da Guanabare
Classe 33
Titulo
Termo n.° 582.986, de 14-3-61
Santapaula Melhoramentos S. A
São Paulo

I NSTITUTO
IILBITAÇXO
SOCIAL
Santo AndréSao Paulo
Classe .33
Titulo
Termo n.' 582.981, de 14-3-6,3
A
Santapaula Melhorament,)s
São Paulo

írrsT 171910 DE
RABITAÇ 10
SOCIAL
Sra atlia'-C apita].
Federal.
Classe 33
Titulo
Tênno a.° 582.982, de 14-3-63
Santapaula Melhoramentos S. A.
São Paulo
INSTITUTO

Classe 41

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Tênno n.° 582.975, ie 14-3-63
e -s fapaula Melhoramentos S. A.
São Paulo

Térino a.° 582.979, de 14-3-64
Santapaula Melhoramentos //. A..
São Paulo

• Classe 34
Titulo

'ELLBITICIO
SOC
ã . Paul o-C apit
'Classe 33
Titulo
...n•••n

Térnso n. 9582.983, de 14-3-63
s antapaula Melhoramentos S. A.
São Paulo
SHOPPI NO CENTERt

Classe 33
Titulo
Têm) n. 582.984, de 14-3-83
Maca S. A. Fábrica de Roupas
3dACO

Ind.. Brasileira
São Paulo
Classe 36
Artigos de vestuários, roupas feitas,
semi-confeccionadas ou sob medida,
pare homens, senhoras e crian;as, a
saber: Agasalhos feito, de peles nats.
batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros, corninaçõea, casa»
rala ou artificiais, anáguas, aventais,
fazendas e tecidos de là em peças, luta,
cões, capotes, calças, calça-saias, chinelos, cintos, cintas, camisas, camiseta.,
calções, cartolas, coletes, corpinhos, CE*
•roulaa, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus; dolmans; echarpes, estolas; farda.
mentos; gorros, galochas, gravatas.
guarda-Pó; impermeáveis; 'aqueles; len.
çoa, leques, lençaria, ligas, librús, luso
gerias; mantas, meias: palas, paletós,
pantufa* pijamas peignoirs punhos,
•

ti
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Pétkilla, papel estanho, platina, poeira
de rasco, prata, solda, tungstênio,
- soamo corrugado, zinco liso e
quep44• ~los, robe de GUIO*
em fõlha
roupas de belm para o tonbee/14,
kitas pare eriasiçaa. roupões de
'riamo na 582.988, de 11-3-1963
'dl,
'
o; saias, sapatos, sandálias
Indústria
de Ferramentas Infer Ltda.
aneWreli
São Paulo
E spe rios, =, robretrelos; ten.
I s. ternos, toas" teilieurs. tsubttntele
niformes, tu:Joeires pare empregada%
remidos: xales
( Ind. Brasileira
a p
tabos paras.
e aa.
'int.ospc3se

.
eist

oi
Térmo st." 52.9e, t141-3-63
terra/ata
Sb° miolo
JIONA NORTE •
INDIiãnL4 BRAS1121M
Classe 41
Titulo
Timo na 582.986, de 14-3-63
tamaris° .— Comércio e Indústria Leda.
MONSANT.0
Ipdustria Bra.sileaxa

Classe 11
Artigusdei Clet-Vet
Tkmo a." 582.989, de 14-3-1963
Colorado Radio e Televisão S.A.
São Paulo
•

IGUAÇU
Ind. Brasiletra
Classe 8
Apiseillma ele rádio e aparelhos de
televisão
na 582.990, de 14-3-1963,
Arando C.astabo Ferreara
São Paulo

T:911330

São Paulo
Classe .1
ROC
IL_LI,U
Pintas preparadas utilizadas na platavararizes. antas para calçados, abalse.. anilina:, cotzwes, absorventes,
Classe 3
coa paz, preparados para branquear e
Tratlo de Estabelecaranto
tronar-ar, tiara* para capotas de atito=
Termo a. 9 582.991, de 14-3-1963
Klerk. emolientes para remoçai> de
Indastria e Comércio
Ltda.
ra
aieas apilcadm, composições para im- Fa:mil
Rio Grande do Sul
serumabilizar tecidos e couros, tintas
letre ladtistaa reatei:, alcool. alumiam
ia pó, ga para fim ladustriais alkvaiaele, secantes, arena, corantes miInd. Iruileir
mais para uao use indústrias, anta
fator:alotes, antiancrustantes e dedoClasse 36
traMantes • desincrustantes para caldeiChapéus e bolsas de palha
am ams4aioo, akstre{o, benzia, lel:mola
Mi metro de celulose. nitrato de po
mo na 582.992, de 14-3-1 3
íra 'fraterna Palitada
M
O. emasso de sadio, acetato de
Pararia
chumbo, acetato de cobre, acetato de
mio, acetato de atalaio. acetato de
IRATILNS1
e de potássio, ácidos orginieos,
Ind. Braalleis.
creoaoto para suo nas indústrias, papéis e preparaçbes contra a krrugem,
Classe 4
prodatos quIralcoa para impressão, dok, slmenen, antimónio, sulfato de bit- $4adelem era Inato, suadeiras serradas
adieto de cobre cristais de sódio, e mackiras parcialmente Lateafieiadas
bieloraros de estanho, ater, aficai, ala
Termo a." 582.993, de 14-3-1963
goimelina, bidroaulfitos. hidrato.,
Alceu Mactade de -Miranda
indo. ioderrio, Jodico (ácidos), mis
Paraná
inorgianicos e alibtimina
SENTI IML&
Taano n! 552.987, de 14 - 3453 Estamparia e Metalúrgica Redentor
Classe
Ltda. .
Titulo sie Estabelecimento
São Paulo
Trrno n." '5'82.944 . de 14-1 196!
Brila
•
REDE tfroli
Tedarraz

Co

Braiatiums-a

ii

,11. .
Junho de 1963 2041
-rens

w argamassas cie ciumento e cal hicirau- caixas toca-discos camas ~aia"
lica. pedregulho, placas para pavimen- .cokbeca, camiseiras. carteiras escalataça°. peças ornamentais de ciaseato ou res. criados entldos e cristaleiras, tilvass.
gesso para tetos e paredes. parquetes. est/liame:coa • almofadas_ guiada-ca.
portas, portões. pisos, papel para forrar sacos. guarda-comida, guarda-ronpa,
casas. soleiras para portas. tilolos, tubos guarda-louças, poltronas, prateleiras,
de concreto, telas, tacos. tubos de yen- sapateiras, travesseiros, sofás,
tilaçaa, vigamentos. yencriaans e
camasaoilletes mesas
vicia
a Termo a." 582,998 de 14-3-1963
Timos na. 582.995 á 582.9%, de
Deoclicles Heitor jersdiroba
14-3-1963
•
São Paulo
Sanara — Comercial. Exportadora e
Importadora Ltda.
São Paulo
CR

EMFACE

Cid
' soe 2
Substancias e preparações químicas
asadas na aaáeultura, a saber: adubos,
adubos artificiais' para o solo. álcalis
para fins agrioolas. bactericidas, ceras
para casearas. danaria& de
roxo adubo para o solo, &fumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, iscarias básicas para
adubos. essências para exterminar animais e plantas daninhas. extratos .cle
tasassia para fins hortícolas, tertilb=
Ias para o solo• formicida, auano, =tatuam mamas para ensartas, pastilhas
para destruir iasetos, preparações lama
preservar o solo, preparações para eles
trair insetos, lianas e plantas Uniabas, sais para fins agrícolas sais para
fins horticolas. substancias químicas
para destruir insetos. hervas e plantas
daninhas, venenos contra e verausa,
venenos para _insetos e VISQ06
contra lagartas
Classe 5
Mo e carbono e a vemadio, aço lamaDita aço bruto e corrugado. aço doce
ara chapas e vergalhões. aço elétrico.
aço de vergalheJe», oitavados. aço extra
doce fundido, aço laminado, aço níquel,
iço polido, aço em chapas e em Minta
ligas de aço, ligas de alumínio, amaigamas de metais. n,eta1 antifricçao iatinzónio, metal ba'llt, bronze em ant.ferro, chapas oa , sinto, chapas estanhadas, chapas pretas, metais para chumaceira», chumbos em bruto. em barras.
em bastões e em lençol. ligas de chumbo, cobre em barra, em chapas e em
fõihas, ferro, espelho, ferro estanho.
na falha ou não. estanho em b5lha
verguilhase em papel laminado, ligas
de estanho ferro a carbono, ferro em
barras, chapas mu vergalhões e em 16as, ferro fundido eia bruto e em cha.pas galvanizadas ou nao. .ferro goza,
/ ferro lansinado. Ligas ele ferro, 4erro
1 mangasses. ferro maleável. trilhas de
andres, lisas ou aão metal pára kindição de tipoe, latão. latão em' falam.
CM chapas, em vergalhões. ligas de
metais metais eu barras, em chapas,
'em /case e em =asas. metais forjados,
't amaris estampados. níquel 'anda ou( mum, asolibdeno. turigaiiebea zinco. aiaa> corrugado liso, em chapas em
falhas • ligas de zinco
•

,
Clame 5
Ao em bruto, aço preparado, aço dou.
aço para tipos, aço austlido. aço parcialmente trabalhado. .aço policio. aço
manado, bronze, bronze em bruto oraram lisos e farpados, bronze de manInduatria 1-asi1eira
ganês, bronze em pó em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico. cobre em Para cnsanquir materiais para cansaria
bruto ou parcialmente trabalhacks, cou- ções e decorações: Argila, areia, teraças, estanho em bruto ou parcialmente temes, balaustres:. Calhas, acicato, cal,
trabalhado. -ferro bruto ou parcialmente cré, cbapas isolantesataibros, caixilhos.
trabalhado tarro am • ban-a.' eni chapa, colunas. caibros, cabrilhas, colunas. dmforsdkclo. , maleavel. mau
usai, ae- pas jba coberturas. edificações premaOto, gusa, 'temperado aLeL aitad- dadas estuque, estacas, esquadrias, forrstaas para: fechad ti ris. (unia "furadora-a ros, gesso, frisos, grades, janelas, lame.1 I ledo ei 1 Vergálhões, alinaitio'' alpaca. ias de metal ladrilhos, lambris, luvas de
bgas metálicas., metais' rem • iiiasta as- 'unção, laja a lajeotas, madeiras para
a ratampaclas. »para 'saldai, pata Waa, lima- construcbes. material contra frio e calor.
lha*. magnésio, metais silo trabalhados mosaico& produtos de base astkitioo.
os perca mente trablhado g, biquei, ouro produtos Iara *ornar kaperanbUtente0

TENRA 1,

Seção 41,1)

,t‘

Industria Brasileira
classe
Creme

tonificante e embelezador
para a pele

Tarino ta' $82 . 999, de 14-3-1963
Gillort S.A. C
omércio e Indústria
Cuanabara

enaro
indústria Brasileir.
Classe %
Artigos da classe
_
Termo na 5 83.000, de 14-3-1963
Gilfort S.A. Comércio e 'adastrai
Guanabara

Indústria Brasileiras
Classe 36
Artigos da classe
Termo a.' 583.001, de 11-3-1963
Metrópole Gnisércio de Papas Ltda,.
São Paulo
é

METROPOL
. ne
ustr ia

E

Braztjelaaa)

Classe 315
Aros para g isardanapas de „papel
agl utiaados. aluas (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos . baiuca (esceio para brinquedos),
bkkos para
correspoeulinicia. blocos para
cLicadoiL
blocos para anotações, bobinas, bradai-nu nau i mpressas; cadernos de escrever, capas para do cumentos, cartearas
Para cig arros, calcos de tipografia de
papel oa papelão. cápsulas
ele
caixas de papelão cad ernetas, caderno. caixas de ca rtaz+. caixas pa
ra papelaria, cartões de visitas, cambes tomarciais, estralas :adia" contetl cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
Termo na 582.997. de 1-4-3-1963
escalaras, cartões eu)
Industrial Aveaida Gabinetes de
de ca rtolina, chapas pbranco, cartuchos
lanegráacas. caRádios Ltda.
dernos sie lembranças, carretéis de paSala Paulo
•
ndos de papel, en cadernação de papel
gu papelão, ettiquefaa fil/has índices,
altas de 'Celulose; guardanapos. livro.
afio intasztasoa)
livros fiscais, lacroa
Industrie Brasile/ris ecin~adm mata -bordão; oroaraeolos
de papei tmaap,arenim p
ratos. ~abClass4 40
am, papéis cie .
,Intanbo
e
de altuninlo,
Para dia:inanir: . Merueis de--aço vidro papéis sem iraP.ressão, papéis
ern branco
meta) em gerai:. Armários. bancos. be- para inspressia. papéia fantasia, menos
tes; caixas • para rádios caixas para para forrar paredes, p
ape/ almaço com
riabos-vitrolas, adira pua televisores, ou sere ~a, Rept] ceifo)),
pape] cis

AVENIDA

2042 Segunda-feira 10
peda, papel impermeável, papel em boina para impressão, papel encerado,
apel higiênico. Papel impermeável
papel
ara copiar, papel para desenhos, papara embrulho impermeabilizado,
.apel4 para encadernar, papel para esever, papel para imprimir; papel parafina para ebbrulhou, papel celotaae,
papel celulose, papel de linho, papel
bsorvénte, papel para embrulhar taaco, papelão; recipientes de papel, iortas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel
Termo n.° 583.004, de 14-3-1963
Francisco Julião Arruda de Paula
Guanabara

DIÁRIO . OFICIAL

(Seçãc.I14)

Junho de 1963

Térmo n.9 583.019, de 14-3-1963 •
nhas especiarias. café, chá, mate, chocoUral° n.° 583.015, de 14-3-1963
late, cacau, condimentos culinários, mas(Prorrogação)
S I . R. — Sociedade Interatnericatia de
Re p resentações do Brasil, Ltda.
sas alimentícias, .môlhos, óleos alitrienti- Tetracap, Injustiia e Comércio S.A.
dos, gorduras alimentícias ou culinárias
Paulo
São Paulo
sorvetes, cereais, biscoitos, balas,
PRORROGAÇÃO.
bombons e confeitos
S. I. R. ‘—SOCIEPAM
Classe -43
INTERAMERICANA ta
Bebidas nã °alcoólicas retu-igerantes.
REPRE3ENTAÇ3E3 10
refrescos gaseificados ou não; águas
gaseificadas, sucos de trutas integrais
BRASIL, LT111.
concentrados ou gaseificados; xaropes
para bebidas refrigerantes
Nome Comercial
Tèrmos ns. 583.010 à 583.01I, de
Urino n.° 583.020, ck 14-3-1961
14-3-1963
Indústria Química Protex Ltda.
Kibon S.A. (Indústrias Alimentícias)
São Paulo
Guanabara

PROTZX
_Indústria Branileirá
-

INDÚSTRIA BRASILEIRA

•.CNITIÇNHA

LAG

Classe 32
Jornal e revista

Tétano n.° 583.005, de 14-3-1963
Francisco Julião Arruda de Paula
Guanabara

Liga .Carn, ponesa
Classe
- 32 Jornal e revista
Termo na 583.007, de 14-3-1963
Maidenform, Inc.
Estados Unidos da América

IA CHFIN56N
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babapuças, casacão cole tes, capas, chales,
cachecols. calcados. chapéus, cintos.
' cintas,' combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, caiias. camisas, camisolas. camisetas, cue, tas, ceroulas. colarinhos, cueiros; saías
casacos, chinelos, dominós. echarpes;
iahos, perneiras, a/à:nonos, regaics,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
, fantasias, fardas para milizarese role.
giais, fraldas, galochas, •ravatas,- gorros, jGgos de bagada, laquetas: leques:.
limas ligas, lenços, mantós, melas
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas: pa.
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, pouches, polainas, pijamas: pu.
Cens, slacks, talar, toucas, turbastes
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters, shorts, sungas, stolas, sou.
ternos, uniformes e vestidos
Termos as. 583.008 à 583.009, de
14-3-1963
Kibon S.A. (Inclástrias Alimenti.das)
Guanaba

CONFETI
41
Laticinibs, leite liquido, leite condensa
do, leite dessecado leite em pó, man;
teiga, creme, ovos dessecados, ovos em
pó, queijos, conservas de cat'nes, de
peixes, de legumes, de frutas, de frutas
sucos de carne„ de legumes, de frutas,
de frutos, doces; geléias, xaropes alimentícias, essêndaa alkeimetidas, fari. ••
i•,
•.•

•
Classe 11
Classe 41
Os seguintes arte rutos de metal: Tubos
Laticínios, leite liquido, leite coadensa- conduites, condutores metálicos, tubos
do, leite dessecado, leite em pó, lusa.
condutores de qualquer metal
teiga, creme, ovos dessecados, ovos em
pó, queijos,- conserva sde carne. de
n.° 583.016, de 14-3-1963
peixes, de legumes, de frutas, de frutos, Difaco S.A. Administração, Fabdcaçâo
sucos de carne, de legumes, .de frutas,
e Comércio de Embalagens
de frutos, doces, geléias. xaro?es aliSão Paulo
mentidos, essências alimentícias, farinhas; especiarias, café, cha,'..mate, choN INOTCRICA
.
colate, cacau, condimentos culinários,
Indústria
Brasileira
masas alimentícias: molhos, óleos ali•
mentidos, gorduras alimenticias
Classe 36 ,
culAárias; sorvetes; cereais. biscoitos.
Para distinguir: Xventais, blusas. blubalas, bombons e confeitos
sões, boinas, /botas, babadouros, casaClasse 43
Bebidas não alcoólicas refrigerantes; re- cos, coletes,. capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
frescos gaseificados ou não; águas ga- corpinhos, calças, calções, camisas, caseificadas; sucos de frutas integrais, misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal,.
concentrados ou gaseificados: xm•opes ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
par bebidas refrigerantes
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaTermos os. 583.012 à 583.014, de
quetas,
luvas, ligas,, lenços, leques,
14-3-1963
mantOs,
meias, maillots, mantas manTex til Fiandeira Ltda..
drião, malhas, paletós, palas, penhoar.
São Paulo
pettgas, puloveres,' ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre,
sobretudos, suspensórios, sou.
PI ANDEIRA
tens, tailleurs, toucas, e vestidos

rIndiatria Bragi14ia

C.lasse 23
Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para
artigos de caro e mesa: algodão, alpaca, cânhamo, cetim, caroà. casimiras,
jerseyl linho, nylon, paco-paco, percaUna, rami, raion, seda natural, tecidos,
plásticos tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro e veludos
•
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões, boinas, botas, babadouros, casas
cos, coletes, capas, chales, eachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
inisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, Ia.
quetas, Itivas, ligas, lenços, leques,
mantem; meias, maillots, mantas, man.
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
c hambre, sobretudos, suspensórios, sou,.
tens, tailleurs, toucas e vestidos
Classe 34
Para distinguir: Os seguintes artigos:
Cortinados, cortinas, 'capachos ,encerados, estrados, linóleos, oleados, passadeiras, panos para Soalhos, paredes e,
•
•
• tapetes
•

Termo n. 583.017, de 14-3-1963
Difaco S.A. Administração, Fabricação
e Comércio de Embalagens
São Paulo

TRADITION,
Indústria Bragileira
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
iões, boinas, botas, babadouros, casa
cos, coletes, capas, chales, cacheools
calçados, chapéus, cintas, combinações
corpinhos, calças, calções, camisas, ca
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal,.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominó*, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, 'agúes,
mantós, meias, maillota, mantas, man.
driáo, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
rins, tailleurs, toucas e vestidos

Classe 1
Pasta isolante para pinturas
Urino n.° 583.021, de 14-3-1963
Indústria- Química Protex Ltda,
São Paulo
1;

t Indústria Brasileira
-*"

Classe 1
Pasta isolante para pinturas
Termo n.° 583.022, de 14-3-19E3
"Edonal'
Editôra Doctunentálios
Nacionais Ltda. , _ São Paulo
-

dOUVVIIER, BRASIL
/Classe 32
Almanaques, anüncios, boletins, boi:tios
, impressos, crônicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão
Varino n.° 583.023, de 14-3-1963
Milton da Costa 'Videiros
São Paulo
RZOONTRA
Classe 32
Almanaques, anilados, boletins, bdetine
Impressos, crônicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrats,
programas radiofônicos e programas
de televisão
Tèrmo n,° 583.024, de 14-3-1963
esquizas Gallup do Brasil 5 .C. Ltda.
São Paulo

PESQUIZAS GALLUP 10
LTIA,

DRASIL S.C.

Nome Comercial
Térmo n.° 583.025, de 14-3-1963
Tecelagem Salomão S.A.
• São Paulo
.KOROZO
i rndletria Brasileira

Têrmo a.° 583.018, de 14-3-1963
S.I.S. ,Sociedade Interamericana de
Classe 23
Representações do Brasil. Ltda .
Para distinguir tecidos em geral tecidos para confeccrSes em geral. paia
São Paulo
tapeçarias e para artigos de coma •
S . t.. R
mesa: algodão, canhamo, 'Jazeu.
das e tecidos , de là eia' peças lute%
Cla-;se 45
linho, paco-paco, ramy, rayon, sede
Plantas, sementes e mudas para a agri- natural, tecidos plásticos, tecidos
permeáveis e tecidos de pano couro
Cultura, a horticultura • a flOricultura

1
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Segunda-feira 10
Térmo n.' 5b3.026, de 14-3-1963
Marcial Armando Salaverry, Flaroldo
Lanha Barroso, William Sbeimberg
Guanabara

Insfituto
de Otokigià
Clemee 33
Titulo
Tenro a.° 583:027, de 14-3-1963

(Prorrogação)
Société Guerlain
França
•

Termo a.° 583.030, ,de 11-3-63
LoIas Kon-Tiki „Roupas Ltda.
São-Paulo

LOJAS KON-TIRIA
São Paulo;

Termo a.* 583.037, de 14-3-63
Touring Club do Brasil
Guanabara

Tern o n.° 583 .015, de 14-3-6.1 • •Aill
Coas'atatora Serrador Ltda.
Guanabara
I

(Mxtu edgetot

110
.
trO
NO,Il..,

fATUANÁ,
Clame 48
Paia distinguir artigos de toucador

,t

Termo n.• 583.031, de 14-3-63
Lojas Kon-Tiki Roupas LidaSão Paulo
-

•

"fr'43:

Classes: 33 e 17.
Titulo
Termo a.° 583.038, de 14-3-63
Cely Regia
Guanabara

SELEÇÕES Jt1i1101(

¡Na BRAs„
fLetRA

.i:goRKIGAÇAO;

Classe 32
Titulo
Classe lu
Termo n.° 583.039, de 14-3-63
Para distinguir: Aventais, blusas, blu..
sties, boinas, botas, babadouros, casam Refibras S. A. — Produtos de Petróleo
Guanabara
co.. coletes, capas, chatas, cachecols,
calçados. chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros. casacão, dominós, echarpes.
Classe 47
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas. ligas, lenços, leques, Oleos lubrificantes e combustíveis, etc.
mantós, meias, maillots, mantas, mana
Termo si.' 583.040, de 14-3-63
driao, malhas, paletós, palas, lienhoar,
Cia. Importadora de Petróleo
peugas, puloveres, ponches. pelerinas,
São Paulo
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, soutiens. tailleurs. Loucas e vestidos

EFIL BE

perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza, água fadai,, água de lavanda,
Água de colônia, arminhai, á gua de
quina, água de rosas, água dç Afazemas. amónia perfumada, liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas. batons. connéticos para o
cabelo, pestanps, cibos e bigodes,
crayons. cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes, CD
lentilhas, em trociacos e em pilulas,
Tdrm on.° 583.032, de 14-3-63
treme* pare barbear, cremes dental,
Lojas Kon-Tiki Roupas Ltda.
depilatórios, desodorante*, dissoiventes,
São Paulo
essências. extras. estojo. de perfumes,
Classe 47
creme para limpeza da pele, e para base 1
óleos lubrificantes e combustíveis, ett.
LOJAS KON-TIKt
de pó de arroz, esmaltes para unhas.'
eactavas para dentes, cabelo, roupas,:
Teimo ta' 583.041,, de 14-3-6?
cílios e unia*, fixadores para o 'cabelo, São Bernardo do Campo
Cia. Importadora de Petróleo
São Paulo
Classes: 6. 8. 11. 23, 36 40 49
pestana. ctlios e bigodes. fivelas para
o cabelo, gacarina perfumada para asa
Titulo
de toucador, grampos para o cabelo,
Termo n.• 583.033, de 14-3-63
geléia de petróleo perfumada. lápis
Lojas Kon-Tiki Roupas Ltda.
para maquilagem. lança-perfumes, loSão Paulo
çóes, liquido. deatilricioa. em pasta, em
Classe 47
sabao, em treme, em elixir e em pó
Óleos lubrificantes c combustíveis, etc.
liquidos para ondulaçào. permanente
.10,JAS -KON-Ti
lixas para unhas, laqué, óleos para 4.
Termo n.° 583.042. de 14-3-63
Santo Anclr
cabelo, pasta e pós para dentes. perfuCia. Importadora de Petróleo
me% petróleo ara uso de toucador,
Classes: 6, 8, 11. 23, 36. 10 e 49
São Paulo
pastas e pó para as unhas. OLI-p011i
Titulo
para pó de arroz papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, pentes,
Termo n.° 583.034, de 14-3-63
pontadas perfumadas para o embeleza.
Comercial e Importadora de
mento da cutia. pon-pons, pó de Produtos Industriais e Agi-teclas Ltda.
arroz
Guanabara

SUPERLUS
-

te

—

su PERENE

Classe 17
Óleos lubrificantes e combustíveis, ett.

Tèrm o ri.° 583.028, de 14-3-1963

& Cia. Ltda.
São Paulo

FU71111

Classe 4
Barrilba, soda cáustica, óxido de &Luso,
ereolina, breu, salitre e goma laea
Ténno n.° 583.035, de 14-3-63
Bolivar Maxisnlano de rígssrirailo
Guanabara

81, NEW

Classe 6
01.0
trirrenagrns de cambio, de corrente, •
para tratores, automOyeis e
Classes: 14, 15, 16, 23. 25. 34 e 40
motocicletas
Título de Estabelecimento
fêrmo n. 9 583 .029, de 14-3-63
Leias
Rotroas Ltda.
S n P-a,a

Termo n.° 583.036, de 14-343
Touring Club do Brami
Guanabara

LOJAS' KON-TIF
São.Caetano do Sul

9.cuto 9(d4rIC401

. Classes: :6. .8. il. 23, 36a4a : e 49
• .-

•

Clesses: 33 e 47,

Termo sa.° 583.043, de 14-3-63
"Cadal"
Cia. Industrial de Sabão
e Adubos
Guanabaa

,DAL

Classe 50
Impressos e cartazes em geral
• -Mano a.° 583.044, de 14-343
tonatratora Serrador Leda.
4lassanbara

Serrador
Clame 33
Constru44to, incorporação, administractia,
lcompra e venda de imóveis arquitetai
ataerthasja

k50
1,411)
1

Nome .onieraial
Temos os. 18,3.046 e 583.10--, cie
14-3-63
Guanabara

S 'MBUL,
"Urtatia e'N'OrtS:z1~. --411

indústria Brasileira.)
Classe 42
Aguardentes, aperitivos, mala, bieter,
brandy, cor_haque, cervejas, esséneia's
para bebidas alcoólicas, genebras, kr,
net, gin, licores, kamel, nectar, puricir,
pipermint, rhum, saco de frutas eote
álcool, vinhos quinados, vinhos •spumantes, vinhos. vermoutes e vodka
Classe 13
Guaraná, gazosa, água tônica, água mineral artificial, xaropes para refresces,
sucos e sumos de frutas, bebidas espumantes sem álcool, bebidas não
alcoólicas e refrigerantes
Termo n.° 583.048, de 14-3-63
-Carven" Modas Ltda.
Guanabara
st c AR VEN..!.n

SINTERLUB

tNio. BRASILEIRA

I

t

Classes: 6, 8. 11, 2,3, 36, 40 e 49
Titulo

KON-IIKI ,

1
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Uasse 36
Artigos da classe
Tdimo n.° 583.049, de ,14-3-tr
Livraria e Editora Oriente LM:404a
Guanabara
•

'Ct

indústria Brasiteir-4ai
Classe 31,
AlmanaqUes, aniincios, boletins. EaIstias
impressos, crónicas, jornais. revistat.
peças' dnematograficas, peças teatrais.
programas radiofônicos e programaii
de televisão
Tássap n.o 583.050, de 14-3-63
Pletro Colombo Ltda.
Paraná

Delo Colembti.
Classe 33
Titulo
Termo n.• 583 .051, de l-3-63
Rodrigues

Paraná

telsgirdá
Classe 36 •
Vxpresaão de propaganda

2044 Segunda-feira 10
Termo n.9 583.052, de 14-3-63
.Rodrigues f's Cia.,
Paraná

DIÁRIO OFICIAL (Seçiic III)
Urino a• 583.059, da 14-3-63
Paulo Roberto de Medeiros e Albaquçrque
. _
Guanabara

telstar dá tAillioes
.1
Classe ao
• Expressão de propaganda
Tênmo n.° 583.053, de 14-3-63
Olaria N. Sra. Auxiliadcra Ltda.
Paraná
•
1

11. Sra. Auxiliadora.
indústria Brasileira
Classe 16
Telhas e tijolos
Termo n.° 583.054, de 14-3-63
Augusto Geraldo Noce
Paraná

Classe 41
. Erva-mate
•
Termo n.° 583.060, de 11-3-63
Tref,lação 'Alvarenga Ltda.
São Paulo

ALVARENGA
Cube Industrial do ganá
IND. BRASILEIRA
Classe 33
Titulo
Termo n.° 583.055, de 14-3-63
Carlos Haroldo Ba,bosa
Paraná <

Dal(' Cosmético
Classe 48
Titulo
Termo n.• 583.056, de 14-3-63
Instaladora Mercedes Ltda.
Paraná
-

Instaladora Mettedes
Classe 33
Titulo

•
Vima ri.' 583.057, de 14-J-63
Kennedy-Van Saun MFG.f's Eng.
Corporation
PRORROGACAO

Al R FLOAT
Classe 6

esferas
Moinhos: moinhos de tubo
Para pulverização de materia's: e moinhos combinados com meios pneumáticos para fornecimento de material pulverizado ' pelos illeStn133
Termo n.° 583 . 058, de 14 -3-63
Kennedy-Van Sano MG. e• Eng.
Corporation
PRORROGACZO

AI R SWEPT
Classe b
Moios: moinhos de tubo t esferas
para pulverização de materiais; e moinhos combinados com meios pneumáticos para fornecimento de material pulverizado pelos mama,»

Classe 5
Aço e carbono e a venalio, aço bessemer, aço bruto e 'corrugado. aço doce
em chapas e vergalhões, aço elétrico.
aço de vergalhões, oitavados, aço extra
ralos de coniró:e de sons, apa ecl's s de
:omanicação interna, discos e-avados,
diais. diafragmas para 'fotografias, les
pertadores, enceradeiras, expatuadoras
elétricos, estufas, estereilizadores, esquadros de aço, ,esquadros de agrimensor
extintores de incêndios, aparelhos para
expremer frutas e legumes. aparelhos
estereoscópios, escalas, indicadores 'de
maré, eletrômetros de quadrantes, espectroscópios, aparelhos de contrõle e
medida, exaustores. estojos para filtros
com torneiras, aparelhos eletrônicos eus
geral, equipamentos eletrônicos e rádiotécnicqs, fogões, fornos e fogareiros elétricos, faróis, faroletes, fios para eletricidade, fios terra, aparelhos fãtográficos, ferros elétricos de engopar e passor, ferros comuns a carvão, ferros elétricos para sodar, fervedores. fusíveis
filmes revelados, fôrmas eléticas, filtos
de óleos para motores, aparelhos de
freqüência modulada. máquinas fotográficas, filmes rígidos, fonógrafos. ) fitas
métricas, instrumentos físicos. focalizadores para cOmaras fotográficas; geladeiras, farrafas térmicas, geradores automáticos, geradores estáticos e eletrônicos de alta freqüência, que funcionam
com válvulas para aquecimento por
dielétrico e indução, fitas 4nagnáticas,
aparelhos para gás engarrafado e aparelhos de' inversão, heliográfos.
metros. holofotes para automóveis. interruptores. isoladores, impressores, aua •
relhos de intercomunicação, indicadores
de níveis, -imans permanentes para rádios, aparelhos de gás neon, gravado•
res de fitas gravadores de discos, máquinas impressoras,, fotográficas, isolantes elétricos, instrumentos tnateidsti
cos e didático. instrumentos físicos, isoladores de corrente, instrumeatos de
calcular, instrunu.ntos náuticos, Instrumentos 'para medida e contrôlr para
mecânicos, intermediário Para f;lnies,
lâmpadas, lunetas. liquichficadores, lupas, lampeões, lustres, lentes, aparelhos
luminosos, aparelhos de luz fluorescente,
limpadoras de para-brisas, lanternas
portáteis e lanternas de mão. ilizas trazeiras para veículos. anicroscóp/
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crômetro, manôtnetros . monóc. .los, moairadores de rádio, microfones, medidores de róseas, medidores de intarva:os,
aparelhos para medição, miras de qual-quer graduação, inassaricos, normografos, níveis de ferro, níveis d'água para
caldeiras, óculos, instrumentos óticos de
observação e medida, aparelhos de ondulação permanente, objeitva para atnpliadores. rnisturadores para banheiros,
painéis de carros, para-ralos, plugs, panelas elétricas, panelas de pressão, pistolas de pintura, piek-Ups; pilhai secas
elétricas, prumos, .pantógrafos," parõenetros, pantôtnetros, pirómetros. instrumentos de precisão, periscópios. pro!etoras' cinematográficos, pince-nez, aparelhos de refrigeração. refrigeradores
réguas de aço, rádios: refletores, reatos
res, relays, receptores, regadores automáticos, relógios, relógios de ponto e
de vig.a, redutores, resistências elétricas.
registros para água, registros para canais e comportas, receptores de sons.
reatores para luz fluorescente, re.ostatos.,
registros para vapor, registros paa bidê,
para banheiros, aparelhos bebedouros,
para lavatórios e para pias. secadores
para cabelos, potenciemetros, sorveteiras, sincronizadores, sextantes. selecio
nacfores, sifões, sereias de alarme, aparelhos para soldar. soquetes, sinaleiros,
reguladores automáticos ou não, aparelhos de televisão. teleuplas, telêmetros,
tomadas, telescópios, teodolitos, tecnigrafos, termômetros, tomadas de correntes. aparelhos de telégrafo sem fio,
fansfommdores, trenas, torradoes
cereais,, torneiras de compressão, torneiras de alta pressão, torneiras com
dispositivos para aquecimento de água,
telefones, telescópios, transmissores. toca-discos automáticos ou não. tubos
conduites. terminais para baterias, vaidoce fundido, aço laminado, aço niquel,
aço polido, aço em chapas e em %lhas,
ligas de aço, ligas de alumínio, amalgamas de metais, -metal antifricção, an:
tinsônio, metal babit, bronze em vergalhões, bronze em mancais, chapas de
ferro. chapas de zinco, chapas estanhadas, chapas pretas, metais para chumaceiras, chumbos em bruto, 'cio barras,
em bastões e em lençol, ligas de chumbo. cobre em barra, em chapas e em
fõlhas, ferro, espelho, ferro estanho,
em fôlha ou não, estanho em fôlha em'
verguilhase em papel laminado, ligas
de estanho. ferro acarbono, ferro era
barras, chapas em ver
g alhões. e cai Rilhas, ferro fundido em bruto e em chapas galvanizadas ou não, ferro •guza,
ferro laminado, ligas de ferro, • ferro
mangane's. ferro maleável, fOlhas de
%ruivas, lisas ou não, metal para fundição de tipos, latão, latão em fõlhas.
em chapas, em vergalhões. ligas de

metais metais em barras, eia chapas,
em fõlhas e em masas, metais forjados,
metais estampados, níquel. solda co-,1
mum, molibdeno, tungstênio, zinco. zinco corrugado liso., em chapas em
fólhas e ligas de zinco
--Têm° n.9 583.061. de 14-3-63
bciastria de Artefatos Plásticos Itnperador Ltda.
São Paulo
IMPERADOR

ses, artefatos de substâncias químicas

não incluídas em, outras classes: Adornos de amber e de chifre, barbatanas de
baleia," capas de crina para colchões,
carrinhos para bebês de matéria plástica, chapas de matéria plastica para impressão, cimento de amocega, colas fotigráficai, colas de encadernador, colheres de matéria plástica, chupetas e
mamadeiras de material plástico, compostos vegetais impermeáveit para tecidos, ccordel de tripa, correia de lona
com borracha, ebonite, enfeites de matula plástica para automóveis, esper.
macete refinado, esponjas, espuma de
mar manufaturadas, estoraque manufaturado, guarnições de material plástico
para automóveis, tacos de matéria p:asuca, feltro de crina para cadeira, filtros
de esponja, fita isolante, fõlhas isolantes de skbstâncias sintéticas, garfos de
matéria plástica, gluten. goma para chapeleiros, guarnições de celuloide para
arreios, isoladores para mesas, mirra, palitos de penas, películas de celuloide
virgem, resinoides.. preparados sangue,
cristalizado, : sacos de plástico para embalagens e torneiras de celuloide
• Termo, Cni.9sa

14-3-63

58L3;i0te62,Ltddea
'Minas Gerais

CASA ELITE LTDP
Nome comercia:
TennO n.9 583.063, de 14-3-62.
Orozirnbo Alves de Souza
Guanabara

Classe 32
Jornal impresso
Tênmo n.9 Se .. l. ie 14-343
Arnaldo Cav. l aati Lacombe
Guanabara

A Hora Culminante
Classe 32
Programas de rádio e televiso
Têrtno n.° 583.065, de 14-3-63
Arnaldo Cavalcanti Eacombe
Guanabara
—

Gente Q119 Nunca
Se Encontra
Classe 32
Programas de rádio e televi.ão
Terna° n.9 583.066, de 14-3.63
Arnaldo Cavalcanti Lacordse
Guanabara

IND . BRASILEIRA
Classe 28
Para distinguir: Artefatos e Produtos
acabados de origem, animal, vegetal ou
mineral não incluídos em outras das-

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
'

Wtiiina riagatilla
Classe 32
Programas de rádio e telev!.são

