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SEÇÃO III
ANO XXI - N. 111

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
'XPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
Rio, 7 de junho de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento a
fim de efetuarem o pagamento da taxa final-aconcernente à expedição dos
respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias - na forma do
parágrafo único do artigo 134 do C6digo da Propriedade Industrial.
Privilégio de Invenção Deferido
Têrmos:
N.° 137.277 - Máquina de lavar
- requerente: Philco Corporation.
N.° 110.520 -- Aperfeiçoamento
em corpos compostos aperfeiçoados e
método de fabricação dos mesmos requerente: General Electric Company.
N.° 110.745 - Aperfeiçoamento
em sistema de refrigeração de capacidade variável - requerente: General Electric Company.
N.° 110.847 - Processo de preparação de novos derivados da piperidina e da tetraidropiridina - requerente: May And Baker Limited.
N.° 111.942 - Dispositivo para
tratar material a granel com gases
quentes - requerente: Dr. C. Otto
86 Comp. C.M.B.H.
N.0 116.779 - -Fixador. rosqueado
a- de: Eaton Manufacturing Company.
N.° 117.683 - Máquina de fabricar gelo - requerente: Icecrafter
(Liquidating) Trust.
N.0 118.100 - NU° aparelho de preparar fritaras - requerente: Mauro
Vilchez Camporiano - Pedro Ordonez Martines - e - Juan Ordonez
Martines,
N.° 108.637 - Sistema comutador
de divisão de tempo de modulação de
de código de pulso nara telefone requerente: Wertern Electric Company, Incorporated.
N.° 118.139 - Sistema dctator seletor de faixa - requerente; Bendiz
Aviation Corporation.
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REVISTA DA PROF'RILMAIDE
INDUSTRIAL
N.° 144.879 - Escliva elétrica para dentes - requerente: Pedro Fernando Paes de Barros.
N.° 89.696 - Composição ervicida
e processo de sua aplicação para erradicar ervas daninhas. - requerente:
American Chemical Paint Company.
N.° 93:071 - Processo de preparação de novos deriVados da fenotiazina - requerente: Société des Usines Chimiques Rhône Poulenc.
N.° 98.536 - Processo para a fabricação de compostos orgânicos de
fósforos - requerente: Ciba Société
Anonyme - Ciba Aktiengesellschaft.
N.0 100.529 - Processo para preparar novos compostos alcoil pirrolidinicos - requerente: Abbott Laboratories.
N.° 100.843 - Processo contínuo
para a concentração de latex - requerente: The Goodyear Tire 8s Rubber Company.
N.° 103.196 - Elastomeros aperfeiçoamentos e sua preparação - requerente: Montecatini, Societá Generale per l'Industria Mineraria e Chimica.
N.° 107.174 - Aperfeiçoaentos na
ou relativos à preparação de sais de
lactona - requerente: Pfizer Corporation.
N.° 107.267 - Processo Para produção de um antibiótico - requerentes: Harnao Umezavva - Masahiro
Ueda - e - Kenji Maeda.
N.° 107.300 - Produção da substância antibiótica ativa actinocrisina
- requerente Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
• N.° 107.342 - Processo e dispositivo para o acondicionamento e .o
transporte de filmes plásticos - requerente: Sociétá d'Application Industrielles Plastiques.
N.° 107.393 - Máquinas de processar - requerente: General Aniline
8s Film Corporation.
N.° 107.615 - Polimerização de
clorofeno - requerente: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
N.0 108.436 - Empenagem suscetível de, se abrir, destinada a projéteis
de artilharia - requerente: Hotchkiss
Brandt. N.° 108.503 - NOvo dispositivo
de sujeição removível - reqaerante:
Kasetano José Leitner,
N.0 108.619 - Dispositivo compressor pare fusos de fiação e de retorção - requerente: Spintex Spin-

nerei Maschinenbau Stiehl, Baumann
86 Co.
N.° 102.262 - Preparações aperfeiçoadas para remover esmalte de
unha - requerente: Ciba Société Anonyme - Ciba Aktiengesellschaft.
N.° 109.285 - Graminho tridimensional - requerente: Portage Machine
Company.
N.° 109.485 - Cabo de sustentação para aspirador de pó e processo
para seu uso - requerente: Aktiebolaaet Electrolux.
N.0 109.664 - Processo de fabricação de elementos de filtro, especialmente para fumaça de tabu° do fumo, e respectivos elementos de filtro
- requerente: Eastman Kodak Company.
N.° 109.709 - Processo para a fabricação de mercapto compostos requerente: Cibo Société Anonyrne Ciba Alctiengeiellscheft.
N.° 109.789 - Desenrolador automático para urdume - requerente:
Indústria de Máqvinas Téxteis Ribeiro
S. A.
N.° 109.803 - Método para conduzir a operação de afinação do ferro
fundido •- requerente: Arped Acieris Reunies de Burbach Eich Dudelenge Société Anonyme.
N.° 110.632 - Pano semelhante e
um tecido e método de fabricação Arthur Herberi Drelich.
N.° 113.607 - Processo para aumentar a resistência permanente por
nitração - requerente: Deutsche Gold
Und Silber Schaideanstalt Vormals
Roessler.
N.° 113.972 - Regeneração de
resinas de permuta eniOntica - requerente: Rohm 8s Haas Company.
Modelo de Utilidade Deferidos
N.° 116.917 - NOvo tipo de caixa - requerente: Max Sloboda.
N.° 143.101 - Um amortecedor
luminoso para para-choques de veírequerente - Jair Agostinho
culos
Ferreira.
Modelo Industrial Deferido
N.° 96.656 - Novas disposições
construtivas na união de esponjas de
aça de diferentes consistências - requerente: Aldo Ettore Del-Bianco.
Privilegio de Invenção Indeferido
N.° 81.740 - Dispositive para
emenda de tubos de borracha - re-*

querente: Francisco Perretti Sobr‘
nho - em face do laudo técnico.
Exigências
General Electric ComPany - oPoa
ente do termo 108.018 - Cumpra sl
egdgencia.
Termos:
N.° 58.878 - Dararin Pires - •
Darcy Pires - Cumpram a exigência.
N.° 90.120 - Francisco André
Oneto - Cumpra a exigência.
N.° 87.813 - Dente Scaramelli Cumpra a exigência.
N.° 98.483 - Auto Comércio In.
chistria Acil Ltda. - Cumpre a exigência.
N.° 101.455 - Standard Electrica
S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 101.728 - Rodolfo Fernando
Goemann - Cumpra a exigência.
N.° 106.439 - Alois Crepinsek
Cumpra s. exigência.
NP, 106.440 - Alois Crepinsek Cumpra a exigência.
N.° 107.872 Indústrias Reuni.
dae Bahia S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 108.520 - Richard Hugh Fisk
- CumP:a a exigência. e
N.° 108.731 - Montecatini Socie.
té Fenerale per l'Industria Mineraria
e Chimica - Cumpra a exigência?
N.° 109.373 - Schering A. G.
Cumpra a exigência.
N.° 112,832 - United States Steel
Corporation - Cumpra a exigência.
N.° 113.316 - Asnal Stritzel Cumpra a exigência.
N.° 113.501 - Jerjes Vaca Diez
- Cumpra a exigência.
N.° 113.554 - Merck ês Co. Inc.
- Cumpra a exigência.
N.° 114.336 - Sergio Lemmi
Cumpra a exigência.
•
N.° 115.446 - Indústrias Eletró`
nicas Reunidas Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 111' 748 - Constanta Eletro.
técnica Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 139.283 - Carlito Neves No.
vais - Cumpra a exigência.
N.° 139.325 `'A" - Luis Moreno
Gonzalez - Cumpra a exigência.
N.° 139 330 - International Polar
rol&
Cata-poration -- Cumpra a exila s
gência.
N.° 339.334 - Gunnar Roud
Cumpra a exigência.
N.° 29.337 - Johns Manville
Corporation - Cumpra a exigência.
N.° •139. /38 - Helio Guimarães
Cardam - Cumpra a exigência.
N.° 139.349 - Jorgen S. Lien Cumpra a exigência.
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- As Repartzçoes Públicas
' - ;As • itep.artições Públicas
'deverão remeter o expediente
.cingir-se-ão às assinaturas
destinado d publicação nos
anuais rei:coada: . até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
fevereiro de cada ano e às
Jornais, diàriamente, até às
C•FtETOR • GERAI
iniciadas, em qualquer época,
15 horas, exceto aos sábados,
• ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos . órgãos competentes. .
quando deverão fazi-lo ale às
emer gi me eanNoço oa n.u'reita.açGaa
A fila de possibilitar e recmepa ea chrçÂo cie netiAçie,
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanha- As reclamações' pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
•
dos de esclarecimentos quanto
tes à matéria retribuída, nos
sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
-casos de erros ou omissies, deasem
as interessados prefe*
adie
NI
verão ser formuladas por es'
rencialmente
cheque ou vale
p•;;IetAlals•alad axpedllacte á D•partgarnanIG"
crito, à Seção de Redação, das
• n••!..nal0 hropriadade •raduotrtal d Minlatérle
postal,- emitidos* a. favor do
9 às 17,30 .horas, AV máximo
epa inddlatria • Corn•rele
Tesoureiro 'do sDepartamento
até 72 horas apói' a saída dos
Impeseee na* aficinasclo Departamento de kr:prensai Nailana)
de
Imprensa Nacional. •
•
_órgãos oficiais.
••••
- 9$ suplementos às edi- Os originais deverão ser
ASSINATURA!,
ções dos órgãos oficiais - só te
dactilografados e autenticados,
fornecerão «os ~Mantes ipte
ressalvadas, por quem de di- 11ErAreriOne E PARTICULARYS
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no ato da -ateiMio, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
natura. .
Capitai e Interior:
- Excetuadas as para o
. .
Cr$ 000,001Senwstre . . . Cd
450,00 - O funcionário público feexterior, que terão sempre Semestre
4n
Cr 1.200,00 .4no
Cr$
1,00.00 deral, para fazer , jus ao desanuais, as assinaturas poder: c)
conto indicado, ele yerá pro3ar
Exlerior:
Exterior:
:,e-&o tomar, em qualquer époesta condição no ato da-assica, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr 1.000,00 natura. .
- As assinaturas vencidas
- O casto de cada ~raptar
poderão ser suspensa: sem parte superior do enderéço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresciaviso prévio. Para facilit.ar aos assinantes de registro, o [ah e o ano em tes próvidenc•iar a respectiva do de Cd 0,50, fie do mesmo
renovação com anteeedlzicia ano, e -de Cr$1,00, . por ano
a verificação do prazo de vali. que findará.
A fim de evitar solmção de mtnima, de trinta (30) , dias.
dade .dz suas assinaturas, na
decorrido.

EXPED1ENT'E

N.° 139.356 - Sigismundo Bialoskorski Jr. - Cumpra a exigência.
N.° 139.358 - José Colomina Riverola - Cumpra a exigência.
N.° 139.360 - Braulio Bodart Cumpre a exigência.
N.° 139.361 - Silvio Bottene e - Pedro Koury - Cumpra a exigência.
N.° 139.416 - Satoru Inlawa
Cumpra a exigência.
N.° 139.634 - Libbey Owens
Ford Glaas Company Cumpra a
exigência.
N.° 139.676 - W. R. Grace 8s Co.
-,Cumpra a exigência.
N.° 139.684 - The Norwich Phar'meai Company - Cumpra a exigên-eia.
Sperry Rand CorN.° 139.688
poration - Cumpra a exigência.
N.° 139.800 - Ang Bun Pit Cumpre a exigência.
N.° 139.801 - Enrique Antonio
Lopes Ibanez - Cumpra a exigência,
N.° 139.301 - Edmundo Chris'
tiani - Cumpra a exigência.
N.° 139.809 - Edmundo Christia- ni =• Cumpra a exigência.
N.° 139.810 - Edmundo Chri$tiani - Cumpre a exigência.
N.° '139.812 -Indústria e Comer
cio Cinco Ltda. - Cumpra a exigêneia.
N.° 139.813 - • João Zanaga Cumpra a exigen cia.
N.° 139-815 - Antonio Camara Cumpra a exigenei a.
N.° 139.816 - Mecânica e -Estara
paria Meril Ltda. - Cumpra e exigencia.
N.° 139.817 - Luiz Jorge Freire
- Cumpra a exigência.
N.° 136.612 - Olin Mathieson
Cumpra a
Chamical Corporation
exigência.
N.° 138.363 - Morten Lassen Nielaen - Cumpra a existência

N.° 138.652 - Merck e. Co. Inc.
- Cumpra e exigência.
N.° 138.944 - Wegematic Corporation - Cumpra a exigência.
N.° 138.948 - Vyzkumny Ustav Bavinarsky - Cumpra a exigência.
Ns. 139.034 - 139.035 - Eastman Kodak Company - Cumpra a
•
exigência.
N.° 139.363 - Material Elétrico
Universal Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 139.365 - João Catic - Cumpra a exigência.
N.° 139.366 - Fong Yu - Cumpra a exigência.
N.° 139.367 - Fernando Augusto
de Campos - e - Julio Fernandes
campos - Cumpram a exigência.
N.° 139.373 - Youssef Abi Chedid
Cumpra a exigência.
N.° 139.818 - Luiz Jorge Freire
- Cumpra a exigência.
N.° 139.820 - Luiz Fernando de
Paula Gusmo - Cumpra a exigênc'..
N.° 139.821 - Abo Kravcuks Cumpra e exigência.
N.° 139.822 - Akira Arnemiya Cumpre a exigência.
N.° 139.829 - Baumer QBS Cia. Brasileira de Equipamentos Cumpra a exigência.
N.° 139.830 - Baumer •PBS Cia. Brasileira de Equipamentos Cumpra a exigência.
N.° 139.831 - Joaquimn Ferrer
Puig - Cumpra a exigência.
N.° 140.167 - Cornmissariat a
l'Energie Atomique - Cumpra a exigência.
N.° 140.168 - Aluminium Laboratories Limited - Cumpra a exigência.
N.° 140.181 - E. Merck Aktiengesellschaft - Cumpra - a exigência.

-

N.° 143.183 - N. V. Philips'
Gloeilampenfabriken - • Cumpra a
exigência.
N.° 140.184 - Lovens Kemiske
Fabrik Ved A. Kongsted - Cumpra
• .
a exigência.
1.,.° 140:205 - Schering Ag. Cumpra a exigência.
N.° 140.207 - Panagiotis Jorge
Papadellis - Cumpra a exigência.
N.° 140.247 - F. Hoffmann La
Rocha 8s Cie. Société Anonyme "F. Hoffmemn La Rocha 8s Co. Aktiengesellschaft - Cumpra a exigência.
N.° .140.272 - Scientific Design
Company, Inc. - Cumpra e exigência.
N.° 140.275 - Ciba Societé Anonyme - Ciba Aktiengesellschaft Cumpra a exigência.
N.° 140.289 - Paul Christopher
Berend - Cumpra a exigência.
N.° 140.297 - The Goodyear Tire
84 Rubber Company - Cumpra a
exigência.
N.°' 140.298 - José Antonio Esteve -•-• Cumpra a exigência.
N.° 1143.849 - Sylvio Lago--Pereira da Silva - Cumpra e exigência.
Diversos
Têrmos:
N.° 91.721 - Jose Carlos Barreto
Barbosa - Concedo o desarquivamento. N.0 98.275 - Mario Maia Filho
- Cumpra a exigência.
DIVISÃO DE MARCAS
Dia 7 de Junho de 1963
Marca Indeferida.
N.° 406 529 - Cafe Angatuba
Cene .:ia Gaivão - cl. 41 - Rapablicp

Exigência
•••
N.° 227.575 - Armour And Co.
- Satisfaça exigência.
Retificação
The Sydney Rosa. Co. - no pedido de averbação de contrato na marca - Aralen n.° 162.547 -- da
Winthrop Products Inc. - Averbe-se o contrato de exploração.
The Sydney Ross Co. - no pedida
de averbação de contrato na ty arca
- Fisohex - n.° 158.611 - de
Winthrop Products Inc. - Averbe-se
o contrato de exploração.EXPEDIENTE DA SEÇAO
DE PESQUISAS
Dia 7 de Junho de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo da recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.0 4.048 de 29-12-61 e mais dez lias
- para eventuais juntadas 4e recursos, e do mesmo não se tendo va
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionado:: a
comparecer a este Dapartamento a
fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à expedição dos
respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias - no forma do
parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Marcas Deferidas
N.° 386.759 - • Autrinic - Ame.
rican Cyanamid Co. - classe 3.
N.° 395.381 - Rohn - Rolem
Gasellse:Irft MI31-1 Werkzeug Und
Maschinenfr.b:;k - casse 18 - com
exclusão de facões da esportes e tar.
rncins
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N.° 395 •4b2 - Rolun - Roltm
Gesellschaft MBH Werkzeug Und
MasChinenfasrik cl. 49 - com exclusão de ganchos - de pescas, anzol •
a expressão pertences.
N.° 406.402 - Country Squire Usubra Indústria e Comércio S. A. classe 43,
N.° 406.408 - Auto Recaitil R. Z.
- Roberto Zuliani - cl. 17. •
N.° 4..6.515 - Mel - Fábrica de
móveis Mel Ltda. - cl. 40.
N.° 406.748 - Losafe - Lourival
S. Fernandes - cl. 36.
N.° 406.751 - 'Marcou - Antonio
Alarcon Martins
cl. 36.
N.° 406.872 - Enciclopédia das
Pefsonalidadas Brasileira - João
Adolpho Castro da Costa . Pinto cl. 32.
Bannie Lassie N.° 406.883
Schenley Distillersalnc. - cl. 42.
N.° 406.903 - Iguaterni - Iguatemi . Artefatos de Papelão Comércio
e Indústria Ltda. - cl. 38.
N.° 406.908 - Dou Alberto - Pedro Juan Enrique Baudrexel - cl. 41.,
N.° 406.923 - Bonsucesan Bonsucesso Distribuidora Geral 4e Discos Ltda
N.° 407.757 - Augusto - Comer
cio e Navego Fluvial Augustos
Ltda. - cl. 4.
N.° 407.781 - Jony - João Tho.
me' CG Filho - Cl
N.° 365.368 ‘- AVM - AVM
Acessórios para Veículos e Motores
cl. 20.
N.° 366.615 - Warchavchik e
Neumann - Construtora Warchavchik
d.. 16.
e Naumann Ltda.
N.° 405.484 - Corrêa - Corrêa
8c, Cia. Ltda. - cl. 3 - corno marca
genérica.
N.° 406.420 - Gradai( - The
wurner 86 Swasey Co. - 6 com exclusão de acessórios.
N.° 406.973 - IEM Intercâmbio Eletromecenico IEM Indústria e
a'omércio S. A. - cl. 47.
N.° 406.974 - 1EM Eletromecânico IEM Indústria e
Comércio S. A. - cl. 50.
N.° 406.975 IEM Intercãm'io Eletromecanico IEM Indústria e
Comércio S. A. - cl.. 31:
N.° 407.028 - Itapoã - Transaortadora Itapoã Ltda. - cl. 26.
N.° 407.029 - A Mediterrânea .rtefatos de Esporte e Brinquedos a
.4editerrenea Ltda. - cl. 49.
N.° 407.061 --- Confecções Spina
- Donato Spina - cl. 36 - sem exAusividade de confecções isoladatnente..
N.° 407.076 - Westfunk - Libusa
Deutsch - cl. 8.
N.° 407.084 - Bless - Bless
.ortaçãn e Comercia de Joias Ltda...ase 13.
Nome Comercial Deferido
N.° 406.961 - Banco Marchesi S.A.
- Banco Barchesi S.A. - art. 1109
O 2.
Titulo de E.srabelecimento Dele-Vos
N.° 364.569 - Laboratórios Técnicos Wolf - Laboratórios Técnicos Vfolf.
Ltda. - classe 33 - art. 117 n.° 1.
N.° 406.972 - Intercâmbio Eletro
Mecânico IEM - Intercâmbio Eletro
Mecânico IEM Indústria e Comércio
S. A. - cl. 33 - art. 117 n.° 1.
N.° 407.052 - Eletro Rádio Montalvam - Eletro Rádio Montalvam
Ltda. - ,lasses . 8 - 33 - art. 117 número 1.
exigências

N.° 406.750 - Olivio Rodrigues Satisfaça exigência.
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N.° 366.188 - Arsenio dos Santos
Neto - Satisfaça exigência.
N.° 398.626 - Manufatura de Gravetas e Lenços Duplex S. A. - Satisfaça exigência,
N.° 420.584 - J. R. Geigy S. A.
- Satisfaça exigência.
N.° 423.724 - Móveis Kiel Berman Ltda. - Satisfaça exigência.
• N.° 423.737 - Comércio e Indústria de Materiais para Construção e
Produtos Metalúrgicos Sem Mor Ltda.
- Satisfaça exigência.
Diversos
• N.° 358.386 - Minas Dental Distribuidora Ltda. - Prossiga-se como
indicado pela seção.
N.° 359.844 -- Fáb. de Acessórios
para Automóveis Mabar Ltda. Prossiga-se como indicado pela seção.
N.° 366.490 - José Augusto Leite
Medeiros -• Prossiga-se como indicado
pela seção.
N.° 366.729 - Viúva João Gual
- Prossiga-se como indicado peia seção..
N.° 401.785 - Pôsto çle Serviço
Lago Azul Ltda. - Prossiga-se como
indicado pela seção.
N.° 402.377 - Lince Propaganda
S. A. - Prossiga-se como indicado
pela seção.
N.° '404.375 - Futurama Instalações Artísticas Ltda. - Prossiga-se
como indicado pela seção.
N.° 404.655 - Pôsto 'de Serviços
Bairrada Ltda. - Prossiga-se como
indicado pela seção.
N.° 413.523 --- Alvaro Assumpção
8s Cia. - Prossiga-se como indicado
pela seção.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Riu 7 de Julho de 1963'
Transferência e Alteração de Nome
de Titular de Processo
Vinícola Rosito S. A. -- pede
p:.r. ser anotada na marca Rosito número 73.095 - a alteração do nom. da- titular - Anote-se a alteração
de nome.
Duarte J. P. Costa 8s Cia. Ltda.
transferência para seu nome da
marca - Casa Um - n.° 131 562
- Anote-se a t ransferência.
Quartzolit S. A. Materiais de
Construção - transferência para seu
nume das marcas Quartzolit - número 151.638
Quartzolit - número 279.258
Quartzolit - número 275.164
Quartzolit - número 245.357 - Anotem-se as transferência.
Cia. Universal de Fósforos e Embalagens - pede para ser anotada na
marca - Universal 165.887 a alteração do nome da titular Anote-se a alteração de nome.
Wizon Farmacêutica Ltda. - transferência para seu nome da marca Octagin - número 172.661 - Anote-se a transferência.
EditOra Módulo Ltda. - transferêncL seu nome da marca - Mo.
dula'r - número 174.562 - Anote-se e transferência.
Ab Astra, Apotekarnes Kemi.ska
Fabriker transferência para seu nome da marca - Celecaina - número 193.038 - Anote-se a transferência.
Indústria Brasileira de Aparelhos
Dentários Ltda. - transferência para
seu nome da marca - Suprema n. , 198.859 - Anote-se a transferência.

•

Aluisio Monteiro ' 'de Siqueira transferência pare seu nome da marca - Estância número 208.363 Anote-se a transferência.
A Açoreana Ltda. - transferência
para seu nome do titulo - A Açorea.
na de Teresópolis - número 213.411
- Anote-se a transferência.
Ver.,ejaria y Malteria Quilmes Sociedad Anonima, Industrial, Comercial, Agricola y Ganadera - transferência para seu nome Cias marcas
Quimos - número 213.625
Quilmes - número 261.894 . - Anotem-se as transferências.
EditUra Outobro Ltda. - pede para
ser anotada .nas marcas
Histórias Macabras • - termo número 412.826 Sissi - termo 413.027 - as alterações do nome da titular
- An-aern-se as alterações de nome.
Indústria Brasileira de Aparelhos
•Dentarios Ltda. - transferência para
seu nome d g marca - Suprema número 213.854 - Anote-se a transferência.
Taptçaiia Schula S. A. • - pede
para ser anotada na Marca - Tapeçaria Schulz -- número 220.915, a alteração do nome da titular Anote-se
a alteração de nome.
_ Confecções Pullman Ltda. - transferência para seu nome da marca 'Putman - número 225.611 - Anote-se a transferência.
Arcol S. A. Indústria de Cachimbo/ para Fumantes - • pede para ser
anotada na marca Bruye:e - número
226.349 - a alteração do nome da
titular - Anote-se a alteração de
nome.
Lastri S. A. Indústria de • Artes
Gráficas - pede para ser•anotada na
marca - Lastri - número 260.725
- a alteração do nome da titular Anote-se a aitaração de nome.

A. Aloreana Ltda. - transferência

para seu , nome da marca - Manteiga
da Serra dos órgãos - n.° 268975
- Anote-se a transferência.
Metro Goldwyn Mayer Inc. transferência para seu nome da marca - Jazz At The Philarmonic termo 321.316 - Anote-se a transferência.
' Margarina Union Gesellschaft Mil
Beschrankter Haftung - transferência
para seu nome da marca - Edel termo 235.332 - Anote-se e transferência.
Rio Light S. A., Serviços de Eletricidade e Carris - pede para ser
anotada na marca - Energia e Desenvolvimento - têrmo 397.708 a alteração do nome da titular Anote-se a alteração de nome.
• Laboratórios' Gemballa Ltda. transferência para seu nome da marca Caspalina - termo 403.476 Anote-se a transferência.
Efece • EditOra S. A. - transferência para seu nome da marca - Guia
Efecê para ja Mulher Moderna termo 403.922 - Anote-se a transfe.
rência.
Dansk Laboratórios Quiniicos e
Farmacêuticos Ltda. - transferência
para seu nome da marca - Novotest
H-3 - têrmo 423.489 - Anote-se a
transferência.
Hunt Manufacturing Co. - aransfeatência para seu nome da marca Signature - número 151.704 - Ancr..
te-se a transferência.
J. Rabello ea Cia. Ltda. - pede
pOra Ser anotada nas marcas
5.2 Avenida - número 155.103 N. a Avenida - número 155.113 5. 0 Avenida
número 158.021 - as alterações do nome da titular
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Anotem-se as alterações de nom
Sophie Dolega Da Ieliewics -transfacencia para seu nome da maa
ca - Ming ()pium - número 279.044
- Anote-se a transferência.
Laboratório Saúde Ltda.' - traiu
ferência para seu nome da marca Produtos Laxo Floral - n.° 204720
- Anote-se a transferência.
. José Thonaé - transferência para
-.a nome da marca - Alvina número 219.809 - Anote-se a trans-

ferência.

Laboratório Saúde . Ltda. - transferência para seu nome da marca Nectar Floral - número 221.777 Ar ‘ote-se a transferência.
Zamborn Laboratórios Farmacêuticos S. A. - transferência para seu
nome , da marca - Micosulfide número 225.319 - Anote-se a transferência.
Tapeçaria Schulz S. A. - pede
pari. ser anotada nas marcas Schulz - número 249.911 Schulz - número 267.606 Tapeçaria Schulz - n.° 220.814 Tapeçaria Schulz
n.° 220.817 - ‘,4 alterações do nome da titular
- Anotem-se as alterações de nome.
Chane Co. - trinsferência para
seu nome da marca - Demiti& número 254.895 - Anote-se a transferência.
Cia. Industrial Rio Guahyba - pede pare ser anotada na marca - B. B.
- número 265.242 - a alteração do
nome da titular - Anote-se a alteração de nome.
Jussara S. A. Indústria e Comércio
- pede para ser anotada na marca
- Au-as Mecanica Jussara - número
269.111 - a alteração do nome da
titular - Anote-se e alteração de
nome.
•
Indústria de Tabacos Goldbeck S.A.
- pede para ser anotada na marca
- Sputinik - número 274.729 ••••••
a alteração do nome da titular -Anotem-se as alterações de • nome. duas alterações.
Exigências
Gráfica Vitra Flex S. A. pedido de transferência da marca rift
mero 90.425 - titulo - Cumpra s
exigência.
São Paulo Alpargatas S. A. no pedido de transferência da marca
'145.664 - Cumpra a exigência.
Piar/oiti Corsi, Ltda. - no pedida
de transferência da marca 146.780
- Cumpra e exigência.
Otavio Rezende as Filhos Ltda. no pedido de. transferência da mem*
n. 0 264.245 - Cumpra a exigência
Sherwin Williams do, Brasil S. A.
Tintas e Vernizes - no pedido 61
averbação de c o
. ntrato da • marca rde
mlaro 203.127 - Cumpra a exigência
Inter American Orange Crush Çorn
pany - no pedido de transferênch
da patente número 2.325 modelo ir*
dustria; - Cumpra a exigência.
Remington Rand do Brasil S. A
no pedido de averbação de contrata
da p?tente número 37.951 - Cum
pr, a exigência.
Controles Robertsaw do Brasil S.A
- no polido de averbação cio contrate
dc patente 51.432 - privilégio th
invenção - Cumpra a exigência.
Mana Lazer Calich - e - Hei.
muth Max Lidwig Schadlich transferência citt patente 57.178 privilégio de inve n ção - Cumpre *
evigéada.
Indústria Metalúrgica Gazola Ltdt*

- no pedido de alteração do nome na
Urino 54.110 - privilégio de invele
- Cumpre a exigência.

•
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N.° 425.069 - Fab. Centra Ltda•
N.° 417.312 - Max Fritzke
Sa- Prossiga-ft como indicado pela and
tisfaça exigência.
N.° 417..449 - Comercial e Tãcini• ção.
N.° 425.103 - Douglas Holt Estaca de Máquinas Cotemaq Ltda. blished 1919 Liai o
--orrei - Pros ia-sa
Satisfaça exigência.
N.° 419.644 - Tintas Cabral Li- como indicado pela seção.
N.° 425.105 - Benventoo Load.
mitada - Satisfaça exigência.
N.° 420.193 - Melbras Indústria - Prossiga-se como indicado pela sede Tofes e Caramelos Ltda. - Satis- ção.
N.° 440.233 - :Soc. Mceller
faça exigência.
N.° 420.969 - Michel Potapow Nsumann do Brasil Fabricaçãc
Lamtaiscloies .Ltda. - Pros ,rign-se como
- Satisfaça, c::ij:r.cia.
N. 0 428.194 - Cia. Brasileira de indicado pela :csç..10.
N.° 440.13a - Cr - Cia.
Novidades Docciras - Satisfaça exie
'tecidos Conaratinguotá
Prossiga-su
gência.
N.° 433.317 - Procine Produtora como indicado peia seção.
N.° 440.134 - Cia. FiaçáJ e TeCinematográfica S.A. - Satisfaça exicidos Guaratingueth - Pr).:s:ga-so
aS'neir •
•
N.° 433.318 - Picai:ta Prodatora como indicado pela seção.
N. o 440.119 - Lumaq S.A. LtiltriCineniatog,ráfiza S.A. - Sr, ti:faça exilicsaitcs e Maquinas - Prmoigtose
gência.
N.° 433.319 - Procine Produtora como indicado pela seção.
N.° 440.218 - Auto Peças MosCinematográfica S.A. -- Satisfaça
exigência.
cavala Ltda. - Prossiga-se conto indiAilindo Noronha rso sedo pela seção.
N.° 433.921
Camargo - Satisfaça exigência.
clichê.
N.° 440.219 - Auto P oç a s Mocoek
Dia 7 de junho de 196i
N.° 435.081 - Tecelagem Denise relli Lttia. - Prossiga-se como indicaRinder Indústria e Comarcio - no
psdidu de averbação de contrato da
ind. e 'Com. Ltda. - Satisfaça exi- slo pela saçoio.
EXIGENCIAS
•
gência.
marca 245.407 - Cumpra a exigênN.° 440.231 - Oswaldu
Juaqueira
Prossiga-te como indicado
N ° 229.944 - Indústria e Comercia.
DIVERSOS
pela seção.
Muurão Cia. Ltda. - no pe- cic Motoredio Ltda. - Satisfaça elo !
N.° 440.267 - Modelação São Pode transferência do titulo nir
N.' 423.734 - Papelamar Lomár- dro Ltda. - Prossiga-se corno indica135.837 - Cumpra a ezigen- , N.° 239.198 - Editêtra de Livros
fora Fiscal Ltda. - Satisfaça exi- cio e Indústria de Papelão Manha Li- cio pela seção.
mitada - Prossiga-se com exclusão dos
wles Magazine and Broadcasting,
N.° 440.288 - Alterosa Posclatoa
-- no pedido de alteração de no- ! N.° 239.337 - Agfa Aktingesells- artigos de fls. 5.
Alimentícios Ltda. - Prossiga-sc . coma
N.° 424.254 - Ind. e Co rn a i-elo in di
d' cado pela seção.
as marca 159.174 - Cumpra a . chás - Satisfaças exigência.
N.° 440.296 - Lojas Albatroz iaexa,encia.
o 1 N.g 383.811 - Comercio e Indus- de Aparelhos Elétricos V aaa Ltda. - .
Wyzon Farmacêutic a Ltda. --- n, tia H. jordrin S.A. - Satisfaça exi- Prossiga-se com exclusão dos artigos ri- mitada -- Prossiga-se como indicado
lados pela S.1.
pela seção.
pc ..I.do de transfere n c i a da marca nu- ,oèocia.
.
nitro
178.379
-• Cumpra de
a exigência.
N.° 424.765 - 424.767 - 424.768
N.° 440.347 - Acopel Co ns: cio
26
Quito
às marcas
nú.g 395.440
Rudafer
Impada.
meros 178.381 'co
ã e Comercio Ltda. - Satisfaça exi- - 424.770 - 424.774 - 424.775 - de Papal e Artefatos Ltda.
424.776 - 424.777 - 424.778 - ciga-se comia indicado pela se ão.
e la1.083, aguarda-se.
vinc os . 3•
Liberatório Labolesse S. A. - no , N g 96.692 - Montecatini Societa 424.779 - 424.782 - Fu.ntimod
s S.A.
L N.° 440.362 - Irmã
ol R
R u'
tda.
de (..1•.1,Pr, le Por L'Industria Mineraria e Máquinas e Materiais Gráficos - Pros-..1 de averbação de contrato
Prossiga-se como indicado pesa sepc.:0
___ Apre_
siga-se como indicado pela seção.
exploração na marca 251.801
ção.
iChimica - Satisfaça exigência.
N.° 424.792 -- 424.798 - 424.794
sei-te chchê.
N.° 440.366 - Frederico Miazner
..._ no .. N .x 404.530 - Mecânica de Presa- Wella Aktiengesellschaft - Proso Junior. - Prossiga-se como indicada
Frigoritico Jandira S. A.
..,10 Illoz Indústria e Comércio Ltda.
.ii
siga-se como indica,. --in serão.
peaido de transferênc i a do titulo
pela seção. . . n- ;
Satisfaca ex;gência.
mero 252.705 - Cumpra a esmo-ama. i N. o 407.205 - Sertesa Serviços TeN .° 424.804 . cord Inc. N. c 440.402 - Laboratoriu NeoeXI
de
a
Obra de Entronização - no pedido {
Puosog s-se com
rtigos ci- rned Ltda. - Prossiaa-se como indica- Satisfaça exigência.
:'''
-`^'
'
I'
da
marca
255.752
do pela seção.
de traii r f s rcia
• N.° 407.581 - João Assunção Po-, talos.
lin IVIayora &
N.° 440.413 - Dertisio Belotti e Acuinaldo Pascoal da Costa - j N. ° 4 24.8845 Cl i -. 1pra a exi l;• veia. d
;Cia. Ltcla, - ro.0„ iao -so aaano indo' Pro..sia-se como indicado pila s;ção.,
Fafnir Bearirs Company Limite
Satisfaça
exigência.
de contraN. o 440.427 - Confecções Pira- no pedido de averbação
N.° 407.582 - João Assunção Pe-Had° pela seção.
to da marca 271.258 - Cumpra a !rema e Auinaldo Paseoal da Costa - -. N.° 424.838 - Sdiraeidei & Cia. m:cies Ltdà P/- 14:n2-et! ift•..-.
•- Prossiga-se corto indicado pela se- ' .1iesdo pela seção.
eNL: nscia,
;'''''''''1-'`J'-',-.:'' ex',-ricia.
Agi.m ci,, Monark de 'Yu ri !no e Pa
N.° 440.428 - Lojas Maltas ArN.
3 408.024 - Counsulex Patentes ! ç'à°
de trans.24.889 - Martin Mayora & ma:a:aios Utemilios Domá ;ticos Ltd.]
see a us Ltda. - no pedido
Marcas
Ltda
.
Sarbfaça
exigano
N.°
4
e
Cia. - Pro--',a-sfn cento in dicado P21;
assancal da insígnia - termo Trá,ne-,
Pross:ga-se corno indicado re.1:
Ç..10 .
ro 401.581 - Cumpra a ex g
N.° 408.137 - Equipe Arquitetura secam.
Saibras Salineire do Brasil Ltda. Limitada
N.° 424.890 --• 124.891 - Oscar
Satisfaça exigência..
N.° 440.432 - 440.433 -- Fitou.
exemM. Penetra - Pio
sai-ai se como indi- rasai-lues & Caoutchouc Manufactura
- no peWdo de subs;.Ituieã;) dos
N.°
411.495
Regional
Transe
p
ri'm 419 ..225 - Cumra
plsres no
SOlaber Colonnies - Pross i an-so como
ces
o
Imobiliárias S.A. - Satisfaça ana( •pala
!:\T ° 424.8 0 4 - TR.iyinundo Adolfo indicado pela Noção
a ex-9.--tHa.
, exigência.
N.° 4a0.440 - Ronsulo Rieci N o 415.571 -- 415.572 -Alternar Selada - si conto indicado
DIVERSOS
,.,
'ves
de Atsular -- Satisfaça exiaên- pela 'aoão.
Pro...s:g:1-se corno ind .aado pela arção
N.° 124.906 -- Fa' a to de Sarviços
N.° 440.486 - Brasmsc Wickman
l o e Rio Ci.,. Industrial São Pau
e Peso s Taxas Ltda. -- Prossiga-se 5.A. Inci ::stria e Coin6rei, _ prosde
contrato
na;
N
°
415.571
415.872
-Aliernar
-10
Nu ra d:do de averbac.
s iga se como incticaao pela seçao.
ia- ! Esteves de Aguiar - Satisfaça exi- como indicodo pela sasao.
t n° 61 544 ___ privilegio de
N.° 424.914 - - Eagenharia e Co
N.° 440.51)1 - Minas Cirinica Linaérrdc•cio-'ee •Indástria ulda.
N.c 415.617- 425.618 - 314.519 caércio Atui Ltda. - Pros-;aa-se como mitada _ corno indiaado
Mutation Nlink .Breadars Associa- indicado ocas
pcir,
N . o 474. c,79 - Loucas e Fern.-en,
i do do transferência do ter- ! ,lo z . Na pedCAogol
N . 0 440.517 ia! Prestoti at .
a3
ç
a
e
_
xigD
ên
c
4Slastis6f2
ro
0
mo 121.004 - Privilégio de invenção
Lola. . Pr. :so l am-se corno in. fejafir a Ltda •
Manufactn- Pcilaiso
Prrslgq•sa como
- .
•
esigencia.
ra
a
p
dic..do pela secao.
-- Cum
p^!a
1 :: Corp. -- Satisfaça etigência .
Sherwin William s do Br asil •S . A . ' N•o 415.629 - Cia. Cimento PorN.° 425.000 - Taatil Tabacow So - !
No
Pedido
de
Tintas e Vern iz e s
Anónima- P-ossig a-se Coma EX1 _.1=JIENTE DAS DIV1SuES
m tland Pedroa Leopoldo - Satisfaça PXi- ciedade
indicado pela seção.
.ve/bas. .io de contrato iés deaidarrata
gência.
R T, PUBL T,CADOS POP
ancsalo na marca 201.697,
N. 0 415.696 - Filomeno & Cia.
N.° 425.054 - Ag,j y Simão -- TER '1", t‘fra0 COM Ilsir'oRPF.C,s1T.S
,E..,1,L.'
ap03,,
C
ie.
M
Apostila -- Ais, t o
Prossiga-..e como indicado pela sacão.
. tala. o contrato de exploração já aver- - Satisfaça exigência.
. ! N. 416.030 - Lab. Vitória Ili- ' N.° 425.062 - Lrunego Irmãos ' InDia 7 de juti'a, de 1g03
bado no regbtro 96.410.
Idástria e Comércio Ltda. -- Satisfaça dústria e Comrcio Ltda. - Prossiga
Ntii,ar eu
Bar Atalaia Ltda. - Na tn,:isfe- l exig&ncia.
se como indicado pela seção.
Macia da marca 234.567 - Arquive.hato; N . ° 417.237 - Associação dos ArN.° 425.066 - l'ab. Camba T tda. • lima vez decorrido e prazo
se o pedido por falta de curnpairm
a
- Stiçf
, tia
sts Brsileirs
a
o
sca exirr'-en- - PI-so las-op. corno indicado p'.. , 1 se- cwso pi...v.,t,, v: 'a ::,:t ,:. n .n 14 da Le i
di. ii..i;..t.ncii,.
eia. .
,, ,
çães
n.° 4.0 ,i8 d.' 2 0 ( 1 , .: - • -,Ii- cli, 1961
Olivarcra Aadaittaa $ . A . - No pe.N." 425.067
N.
417
A -- 1\ ''' ' c ' ' ''?"-w dos !"Fala Ca.:o, T , 4 3 a ,.-: - . ::':-,. ‘ , 1 -.
- - ta 0 , - , t-als ;nua
marca
mime;
.
r
.•
-19 0
tl:i21-•."101:.
,;,=.
411,'
.
ssiga_se
e s m a in1icado r.: 1-À r,a 1, - ,.1 ,., r.s... --- . , 0,., r, ' - - ir .:,, , , s)
B ' ' ,Içil&ros - Satisfaça eniaen- __ pro
t-Ia, o. a ,, ose o pedido por i cia.
r n ,, , a i o
cão
• ti',,:() v..dirlo rp . :Iiium ir;tere , sado, tida exiatulci a • 'tcla.
• •
falta de ca.
He/bra $.A. Indústria Farmacêutica
Set - Serviços e Equipamentos
!Técni cos Ltda. - no pedido de truns- - No pedido de averbação de contrafarei/ria do termo 80.383 - privilã- to na marca n.° 272.130 - Arquivegio de invenção - Cumpra a exigên- se por falta de cumprimento da exigência.
Cio
Indústria Dentoplat Odontológica
0,11/0 Pharmaceutical Corporation
- na transferência do têrmo 102.092 Limitada - No p_dido de retificação
- privilégio de invenção - Coa pra do nome no termo 390.744 - Retitique-se o nome do requerente.
a exi6ência.
André Barbosa & Cia. Ltda. - No
Johnson & Johnson - no pedido
de transferênc i a do termo 103.333 - pedido de transferência da marca
privilégio de invenção - Cumpra a 1 48.821 e do título 84.646 - Arguivem-so os pedido.s por falta de cumexiaência.
Pesara° Cemércio e Indústria de plimento das exigências.
Perfumaria Kanitz Ltda. - No peEletricidade S. A. - no pedido de
averbação de contrato da marca nú- dido do transferência na marca númeni,ro 239.860 - Cumpra a exigên ro 158.063 - Arquive-se por falta de
cumprimento da exigência.
cia.
Lobeie,sel S. A. --Perfumaria Kanitz Ltda. - Na
30. pedido cie averbação de contrato transferência da marca 162.541 - Arda marca número 235.153 - A.tre- quive-se o podido por falta de cumprimento da ezig;ncia.
b t „te
Laboraterio Labolessel S. A. XPED1E.NTE DA SEÇÃO DE
no pedido de averbação de contrato
ApreEXAME FORMAL DE MARC-A•S
da marca número 241.526

Jexta-feira.14

JIARIO OFICIAL (Seção III)

N.° 397.686 - Departamento Social de Luto - Rene do Valia Vergueiro - Classe 33 (art. 117 n.° 33).
N.° 397.687 - Social de Luto Reno do Valha Vergueiro - Classe 33
(art. 117).
N. 403.203 - Casa Souza Guimarães - Viúva J. Duarte Vasto
Casse 4 (att. 117 n.° I).
MARCAS DEFERIDAS
N.° 404.425 -- Niral Engenharia e
•
Imóveis - Nilo Andrade Amaral N.° 375.575 - CresCivit Piam- 'Classes 33 e 35 (Art. 117 n.° 1) inInstituto Bioquímico ItItaragliano Ltda. cluindo-se a classe 25).
•
• .-Ciasse 3.
N.° 406.143 - Brasiliana Turismo
N.° '393.214 - Eurupcars
Zu- - • Einilio Pencani - Classe 33 (arropcars Ltda. - Classe 21.
Vgn 117 n.° ).
,N.° 394.156 - knauxan
Asta
Werke A. G. Chemische Fabrik MARCAS DEFERIDAS
Classe 3
.•
N ° 397.060 - Diner
Vias Ju- • N. 0 283.533 Moa - Fa laram ,de
brazi _Haddad - Classe 36 (na classe Bicicletas Monark 5 A. - Classe 6.N.° 406.602 - Vorclone - United
36).
N.° 397.703 - Alcatromel - Ca- Hoffrnen Machinery Corp. - Classe
e.° 6.
va,canti & Cia. - Classe 42.
N.° 397.737 - - Johnson Cl Johnson
N.° 406.605 - Confeccionzsta - Johnson as Johnson -- Classe 28. United States Hoffman Machinery
N.° 398.688- Calfatex - Textil Corp. .- Classe 6.
Gabriel Calfat S.A. --. Classe 37.
•
N.° 403.289 - Guided Grid N.° 406.608 - ,Datura - Dobitnar
Standard Oil ProdUcts Co. Inc - Von Kameke - Classe 41.
'Classe 8 - (considerando-se os tubos'
eletrônicos como , sendo acessórios dos • RESTAURAÇÃO DE. 'MARCAS
aintonizadores de televisão):
N.° 403.507 - Scopix - Gevaert
N.° 388,069 - Josephine - ConPhoto Producten N.V. - Classe 1. fecções Alteza Ltda. - Classe 36 N.° 405.482 - Winter - Fábrica Concedo a restaurasão,
de Cigarros Sudan S.A. - Classe 44.
N. o 391 737 - Carbofer' - Sacie
N. 0 406.171 - Nylfrance - So- dada Ltda. - Classe 5, - Concedo a
cietó Rhodiaceta - Classe 22,
restauração. ,
N.° 406.282 - Canguru - IndúsN.° 394.130 -- Brisfer Brisfer
tria de Couros Atlântica S.A. - ClasComercio e Representações Ltda. se .35.
Classe '8 - Concedo a restauração. .
N.° 406.525 - Canstausolida
Construtora Construsolida • Ltda.
N.° 394.940 - Pinheiros - InClasse 16.
cubadora
Pinheiros Ltda. - Classe
N.° 406.527 -- B1onema Artefa•
toa de Concreto Blcnema Indústria e 19 - Concedo a restauração.
Comércio Ltda. - Classe 16 (considerando-se vitral o que foi reivindica.
do como vidro) . . • "
N.° 415.456
Forrotex
Eacs'hia S.A. Indústria e Comercio Classe 4. •
•
N.° 309.347 - Onychophytax -Franco Veles Indústria e Comercio
S.A. - Classe 3.
N.° 397.806 - Sekatudo , - Má.
quinas Moreira S. 4. - Classe 7.
N.° 397.838 - Walita - Etats°
Indústria Walita 5 A. - Classe 5.

cem notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a 'fiste Departamento a fim, de efetuarem o pa, 'gamento da taxa final concernente a expedição dos respectivos certificados
forma do parágrafo único do artigo 134
dantro do prazo de sessenta dias - na
do Códig oda Propriedade Industrial.

•
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1 - O legithno Snleresse da Imos
trante da caducidade, Virmos de deps
sitos 219.601 - 21é,116 -- 216.11
e 266.786.
2 •7•.• O documento de fls. 17. di
processo registro 140.503.
3 -' O completo silêncio da titula
do registro que," nada alegou quanti
notificado a dizer o que fôsse do sal
interesse.
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO • 4 / - O parecer da Seção Legal, ia
processo n.° 140.503.
'INDEFERIDOS
Resolve esta Divisão Jurídica deN.° 266.899 - Oficina Artística de clarar caduco-o registro n.° 152.463.
Lino Thome Vieites --: No pad.do
Móveis Paraná Indústrias Unidas - de caducidade da marca Lido número
Eduardo Konfidera - Classes 17 e
154.463 -, De Sociçdade Anônima
40.
Restaurantes de Turismo Internaalànai.
N.° 393.316 -- Panamericana
/•Considerando: •
Royal Viagens Ltda. - Classes 33
1 - O legitiMo interessei da impe•
e 50.
• trante da caducidade, termos de depósitos 219.601 -.216.116 - 216 117
CADUCIDADE DE MARCAS
e_266.786.
4 -- O documento de fls. 17, do
Lino Thome Vieites - No pedido de
caducidade da marca Lido - número processo registro 140 503,
3 - O completo silencio em que se
140.503 - De S.A. Restaurantes de
manteve a titular do registro gusa 11
Turismo Internacional,
notificada a dizer o quo fôsse ou ',eu
Considerando,
interesse no prazo improrrogável cia 60
1 - O legitimo interesse da impe- dias.
4 - O parecer da Seção Legal nu
trante da declaração da caducidade termo de depósitos 219.601 - 216.116 procasso registro 140.503; resolve esta.
Divisão Jurídico, declarar caduco o
- 216.111 e 266.780.
2 - O documenta-apresentado fó zegistre ri . ° 154.563,
Anderson Clayton fe Co. S.A. Inlhas 17.
3 - O completo silencio do titular dústria e Comércio (pede para ser atasdo registro que nada disse quanto no- tada na MEUCII Monte Branco OU ,cu
167.303 a alteração de nome) - Ara.
tificado a dizer ao processo.
.
te-se a alteração de nome.
4 - O parecer da Seção Legal, reBristol Myets Cu. • (transferência
solve esta Divi ao Jurídica declarar para o Seu nome, da marca Bristurin
caduco o rigistro 140.503.
Verme '416.915) - Anote-se a transLino Thome Vieites - No pedido ferência.
Maria Palmieri Moselli (transferânde caducidade da marca Lido •- re,
gistrada sob n.° 152.463 - conside- cia para o seu nomeda marca• A Tesoura de Ouro n.° 126. -139) - An_ete•se
rand,
•
a transferência. .,
SEMS 'Societe D'Etudes et D'e,vploitation de Marques et Bravata
(transferência para o seu nome , da
marca Stago n. 9 154.812) - Anatese a transferência.
Les Laboratoires Roussel (tr./letatáncia para o seu nome das manais
1 Hepagal n.° 163.635 - Glucoter
n." 175.307 - Medulogyl n.° 176.075
-- Angioxyl Adenosina n.° 183 940
I - Angioxyl Rauwolfia ta° 187326 ' (Rubrocitol Ferro n." 190.647 - fri
Rubro:itol 11. 0 201.564 - Proxytasea
n. "`-' 20.101 - Troformone n.° 220.216
- Angiotyl n.° 233.726 - Angioxyl
n.° 234.144 - Treocitil r1, 0 233 445
.. Rubrocitol n.° 251.145 - Doce.
cume ,° 256.'739 - Erystene número 262 126) -- Anotem-se, as transfeBourjois S.A. (transferência para o
. seu nome das marcas 'Printemps de Pa!ris n.° 152.208 - Bárbara Gould
;n.° 194.527) - Anotem-se as transfeDIVULGAÇÃO N.° 881
ránciasa
Laboratório Euterápico Nacional So. iadat:b Anônima (transferência para
a seu nome da marca Ferreimione
II . °. 179.506) - Anote-se a transfe-'
Preço: Cr$ 120,00
.
. 1 encia .
Tecidas' e Confecções . Mc Key Ltda.
(transferência para o seu nome da marca 11,1, Key n.° 218.253) - Anote-es
a transferência. ,
A VENDA:
Produtos Alimentícios Sere're Ltda.
(transferência para o seu nome da
marca Sarara n.° 280.173) - AnoSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1 0-se a transferência.
Agência 1: Ministério da Fazenda
Pio Kent Ltda. (transferência para
o seu nome da marca Pio Quente SÃ.
timo 399.622) - Anote-se a Canal '
Postal
MARCAS INDEFERIDAS
s
N.° 349.222 - Vtillery - Decorações Vallery Ltda. - Classe 40.
N.° 380,283 - Damasco - Fábrica de Móveis Damasco Ltda. - Classe 40.
N.° 396.849.- Milmar Indústria de Souttne; Mihnar Ltda. Classe. 36.

LEGISLAÇÃO DELEGADA
sôBRE

FRASE DE PROPAGANDA
N.° 396.197 - Napuleon Lica!: de
Tradição - Les Successerus de F. Ca
renove - Classo 42 (art. 121).
INSÍGNIA DEFERIDA ""a
N.° 351.926 - Cinderella - Me/
lary Social e Turística Ltda: - Che
se 33 (art. 114).
.
SINAL DE PROPAGANDA
DEFERIDO
N.° 377.809
Schiavo - Sehias.
iis Cia. Ltda. - Classes 1, 2 e
(art. 121).
N." 306.528 Esapire Radio e Te
levisão - Pintucci Spadarl Sz Cia. Classe 33 Cart. 121).
TITULO DE ESTABELECLMENTO
DEFERIDO
•
N o 392.321 - Metalúrgica lndus
• trial Sul Ameilcana - Alfredo NesSa!varisr Nahown
sina
asa' 33!
(ar: 117
1).
N.° 397.685 - Agencia Social de
Luto
Rene do Valia Vergueiro
- Classe 33 (art. 117 na classe 33).

ABASTECIMENTO
E EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
AGRICOLA, INCLUSIVE
PREÇOS. MINIMOS

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso

rincia. Apresente novos enernplares

enchi corrlgiado o nome da
rente.

.

,
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EXIGÊNCIAS
• N.° 327.268 - Tecelagem eanta
Luzia S.A. - Satisfaça exigência.
Irmãos Safi & Cia. Ltda. (junto a
marca n.° 207.884) - Satisfaça .exi'•
gência.
Adynco Industria Comércio de Material de Embalagem S.A • (epoeate
do termo 422.842) -- Satisfaça exigência.
N.° 422.842 - Adinco Administração Indústria e Comércio Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 424;367 - Serviços de Eneabria A1f9 Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 439.143 - Isaad V. Franco
- Satisfaça exigência.
N.° 439.478 - Venus Distribuidora de Bebidas e Conexos Ltda. - tetisfaça exigência.
N.° 439.514 - Sanatório Bela Vista S.A. -- Satisfaça exigência.
N.° 439.577 - Indústria de Doces
Arcoverde Ltda. - Satisfaça exigência
N.° 439.620 - Publicidade Schwalta Ltda. - Satislaça exigência e
prossiga-se excluindo da reivindicação
publicidade através' de.
N.° 439.640 - Boggian o- 13og
gim Auto Importadara Ltda. - Classe 21 clichê publicado em 12-2-60 Satiafaçe exigência e prossiga-se excluiado alavancas de câmbio e' mancais
de rolamentos. .
N. o 439.648 - Mecánsca Autoriza
da S.A. - Satisfaça exigência e prossiga se de acOrdo com a seção.
N.° 439.860 - Eureka Williams
Corp. - Satisfaça exigência.
N " 421.545 - Instituto Bislegico
Herb S:A. - Satisfaça exigência.
N.° 421.685 - Paint Beach Co.
-- satisfaça oaigência.
N.° 421.916 - Espil Equipamentos
de Segurança e Proteção Industrial Limitada - Satisfaça exigência das seeies.
N.° 421.991 - Hermanni Indústria
e Comércio Hie Ltda. - Satisfaça
exigência.
N. o 422.083 - Eau Afonso de Carvalho - Satisfaça exigência.
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N.° 424.472 - Italcolor Tinturaria
• Estamparia de Tecidos Ltda. - Soo
esfaça exigência.
N.° 424.614 - Dr. Alberto Mauro
Ccreador • -Satisfaça exigência.
N. o 424.647 - Norte Sul Impend a e Exportadora Ltda. - Satisfaça exigência
DIVERSOS
N." 395.607 - Bar e Café Cimbres
-- Aguarde-se. •
Continental Oil Co.
N.° 424.499
Pross:ga-se com exclusão de deter
gentes. •
N.° 415.453 - João Alberto Ca.:
navarro Nolasco da Silva - Arquive-se.
N. o 415.702 - Emilio Simer -Arquive-se.
N.° 439.846 - São Paulo AlpargaProssiga-se excluindo os
tas S.A.
aitigos grifados a fls. 5.
•
N.° 439.834 - 439.836 - 439.838
.- Cia. Agrícola de Minas Gerais S.A.
Comig - Prossiga-se como indicado
pela seção.
N.° 439.515 - Cobrafe Comercial
Brasileira de Ferro Ltda. - Prossigase como nome comercial.
N.° 564.837 - Perfumaria Guedes
Sobrinho Ltda. - Arquive-se.
N.° 564.134- Bril S.A. Indústria e Comércio - Aguarde-se.
N.° 549.355 - 1-fijos da Ybarra
S.A. - Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÃO DE MARCAS

N.° 587.268 o- Insekil - João
Ferreira Machado - cl. 2 - Prorrogue-se o registro.
N.° 587.283 -. Fischer & Pobter
- Fisher & Portar Co - cl. 8 Prorrogue-se o registro.
N.° 587.284 - Triton Rohm
86 Haas Co - cl. 46 - Prorroguese o registro.
N.° 587.285 - Anglia - Ford
Motor Co Limited - classe 21 Prorrogue-se o registro.
N.° 587.286
Ford Motor Co
• 21 - Prorrogue-se o
Limited cl.
registro, menos para assinalai BiciN.° 423.735 - Metalúrgica Vasan cletas.
Indústria e Comércio' Ltda. - Sa tis387.315 -.Regios - Cia. de
faça exigência.
N.° 423.741 Indústria Metahir Charutos Poock Sucessora de Poock
gica Incob Ltda. -- Satisfaça exigên- & Cia. - cl. 44 - Prorrogue-se o
registro.
cia.
N.° 587.380_- York IndKstrias
N.° 424.010 -- Sotero de Arruda
Campos Filho - Satisfaça exigência. York S. A. Produtos Cirúrgicos N.° 424.013 - Igreja Erivangélica ci. 1.9 - Prorrogue-se o registro.
N.° 587.401 - Neo Penil Assembléia de Deus de São Caetano
do Soc. Civil - Satisfaça cadencia. Smith Kline
French Laboratories
cl.
3.
Prorrogue-se
o registro,
N.° 424.014 - Telanga Impoi tação e Comércio Ltda. - Satisfaça exi- retificando-se a data para 28.9,53.
N.° 587.402 - Lionses Head And
gência.
Device - The Magnavox Co
N.° 424.019 - Pinaud.A.
S
- lioHni
- el. 8. - Prorrogue-se o registro,
Satisfaça exigência.
N.° 424.023 - Pinaud S.A. - -retificando-se e data para 6.7.53..
Satisfaça exigência.
N.° 587.412 - Casa cio Pintor Teixeira Caldas Montenegro 8s Cia.
N.° 424.132 - Heral S.A .
Metalúrgica - Satisfaça exigên- - el. 1 - Prorrogue-se o registro.
6H
- 3He9
ur-bcor dro
cia..
N.° 587.576 - Capas e Bluzães
•
N.° 424.145- Cortez Comércio e
Importação S.A. -Satisfaça exigên- Daqui - Geraldo Hohrenstein - el.
cia • prossiga-se como indicado pele 36 - Prorrogue-se o registro.
acção.
N.° 587.577 - Vianna - Arthur.
N.° 424.156 - Clayton Dewandre Vianna Cia. de Materiais Agrícolas
Co. Limited - Satisfaça-earigênéra e - ci. 2 - Prorrogue-se o registro.
prossiga-se como indicado pela seção. retificando-se a data para 25.5.53.
N.° 424.170 - Empresa Nacional
N.° 587.581 - Maioral - Publide Eata,cai Ltda. - Satisfaça
cidade Magam Ltda. - cl. 8 ata.
Prorrogue-se o registro

-

Junho de 1953
N.° 587.677 - Ilford Mord
Limited - cl. 8 - Prorrogue-se o
registro:
N.° 584.782 - Brooklin Aços
Brooklin S.A.. - Classe 6 -- Prorrogue-se o registro.
N.° 584.792 - Ciistoltex - Amãniu Calil Jabur - Classe 36 -- Piam-,
sugue-se o registro.
N.° 584.809 - Paraoqiiena - Cooperativa Agro Pecuária de Pai soque- na Iecia. - Classe 41 - Prorrogue•ae
o registro.
N. 585.876 - Gordon -- The
Xt.'hitacress Co. Limited - Classe 11
r • orogue-se o registro.

N.° 587.587 - Coronet - Coronet Lirnited cl. 8 - Prorroguese o registro.
N.° 587.595 - _Rhodia - Cia.
Química Rhodia Brasileira - el. 23
- Prorrogue-se -o registro.
N.° 587.596 - Meclicol - Cia.
Química Rhodia Brasileira - cl. 3
- Prorrogue-se.
N.° 587.597 Gomacillioe Cia. Química Rhodia Brasileira classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 587.599 - Crinyl - Cia Brasileira Rhodiaceta Fábrica -de Raion
- ci. 29 - Prorrogue-se o registro.
N.° 587.600 - Crinyl - Cia. Brasileira Rhodiaceta Fábrica de Raion,
- cl. 31 - Prorrogue-se o registro. •• N. o 585.872 - Dacron - E. Du
N.° 587.601 - Crinyl - ria. Frio cle Nemours And Co. - Ciaste
Brasileira Rhodiaceta Fábrica de 23 - Prorrogue-se G registro.
Raion - cl. 34 - Prorrogue-se o
N. o 585.829 - Radiost.srans
registro.
N.° 587.602 - Crinyl - Cia. Cario Erba Soc. Per Aziori --Cassa
Brasileira Rhodiaceta Fábrica de 3 - Prorrogue-se u registro com :um. trato • de exploração a favor de CdTia
Raion
ah 48.
Raion cl. 48 - Prorrogue-se o I Erba do Brasil Indústria Química Farregistro, .conciderando-se os estojos macêutica. , •
N.° 585.510 - Onyx - Onyx Chepara toucador.
N.° 587.603 ---- Rhonyl - Cia. mical Corp. - 'Classe 1 - PrarroBrasileira Rhodiaceta Fábrica de gue-se o registro com .exclusão cit. deRaion - cl. 30 - Prorrogue-se 'o ( (2 1 gentes.
registro.
N.° 468.117 - Shell Macunia
Shall Brasil Limited - Classe 4 N.° 587.604 - Rhonyl Brasileira Rhodiac ala Fábrica de Prorrogue-se o registro sem diriato do
Raion
cl. 31 - Prorrogue-se o variar em cores.
registro.
PRORROGAÇÃO DE INSIGNIA
N.° 587.606 - Rhonyl - Cia.
COMERCIAL
Brasileira Rhodiaceta Fábrica ile
N.°
453.218
- Cantil - ConaulRaion - cl. 37 - Prorrogue-se o
tório Técnico Industrial - Mario
registro.
Mori
cl. 6, 8, 33 - Prorrogue-se
N.° 587.609 - Tomara - Calça- o registro.
dos Juçara Ltda. - cl. 36 - ProrPRORROGAÇÃO DE FRASE •DE
rogue-se o registro.
.
PROPAGANDA
N.° 587.614 - Des Amateurs Maison Amieux Freres Soe Anonyme
N.° 544.687 - Sombra Agua Fres- cl. 41. - Prorrogue-se o regisca e Dragollex - Iadústlia Remidas
tro.
N.° 587.615 - Amicux Toujours -Sofá Cama Drago S.A. - Classe 40
a Mieux - Maison Arnieux Freres - Prorrogue-se o registro.
Societe Anonyme - cl. 41 - ProrN. 0 577.357 - . Em cada pouso um
rogue-se o registro.
acnto de adniiração - Cássio MunSz
N.° 587.616 - Martell Ecueson S.A. Importaç•ão e Comércio -- Societe de La Marque J. 86 F. ses -1 - 6 - 7 --- 8 - 9 - 10
Martell cl. 42 - Prorrogue-se o II - 14 - 15 - 16 - 17 - IS
- 20 -' 21 - 31 - 34 - 35 registro.
47 e 49 - Prorroatie.se
40 - 46
N.° 587.622 - Brasil Moderno o registro.
- João Alberto Ayres de Camargo
N.° 582.865 - Vantegern 1:-Ixord
- cl. 32 - Prorrogue-se o registro.
do dia - 6 dias 6 economias -- IsN.° 587.623 - Scintilla - Scin- nard & Cia. S.A. Comé rcio e biltsstilla S. A. - cl. 21 ---Prorrogue-se trial - Classes 6 - 8 -• 11 - 13
o registro.
- 14 - 15 - 17 - 21 -23 -.24
N.° 587.647 - Porolit Impar- - 25-26- 27-- 28 - 29 - 30
•meabilizantes Ceresita do Brasil Li- - 31-34-35 -37 - 39 -mitada - cl. 1 -- Prorrogue-se o re- 40 - 44 - 48 - 49 e 50 -- Proagistro,
-rogue-se o registro.
N.° 587.652 - Berkel
Maatschappij Van Berkel's Patent N. V. PRORROGAÇÃO DE EXPRESSA()
- 01. 8 - Prorrogue-se o registro.
DE PROPAGANDA
N.° 587.663 - Emblemática _ B.
N.° 544.332 -- Todo dia Underberg
T. Babbitt Indústria Química S. A.
- cl. 46 - Prorrogue-se o registro. a sinta-se bem - Viúva H. Underberg
N.° 587.668 - Tribuna da Mu- Albrecht 86 Cia. Ltda. - Classe 42
lher - Carlos Lacerda - cl. 32 - - Prorrogue-se o registro.
N. o 544.333 - Todo dia UnderProrrogue-se o registro.
N.° 587.669
Docomotive l eylin- berg e sinta-se bens - Viva H. Under - Humble Oil 86 Refining Co derberg Albrecht & Cia. - Classe 43
- cl. 47 - Prorrogue-se o registro - Prorrogue-se o registro.
com averbação de contrato a favor de
N.° 439.525 - Transportes ParaEsso Standard do Brasil Inc e Esso napuan - Alvaro de Araujo Castro e
Brasileira de Petróleo S. A.
Silva -o Classe 21 - Prorrogue-se o
N.° 587.670 - Aerial-- Humble registro.
Oil & Refining Co - ci. 47 - ProrN.° 578.293 - Empresa Constru-.
rogue-se o registro com averbação de
contrato de exploração a favor de tora H. Pomerantz - Henrique PoEsso Standard do Brasil Inc e Esse merantz - Classes 36 e 33 - Prot.
, rogue-se o registro
Brasileira de Petróleo S. A

The Sydeny Ross Co.' — (No pediou da averbação de contrato na marca Planar! n.°216 586) — Aprese
•to clich8.
• Privilégio de Invençau.

'rÉRMO N.9 113.968
De 14 de outubrq de 1959 Requerente: José Buenaventura
Codolosa — Argentina. .
' Titulo: key() conta-gotas e tampa
para o mesmo — Privilégio de invenção.
1.9 — Novo conta-gotas aplicável
a recipientes em geral, do tipo que
coMpreende uma tampa tendo um
dispositivo de salda para o liquido
e um dispositivo de entradá de ar no
recipiente, caracterizado pelo fato da
que o dispositivo de salda do líquido
compreende uma passagem tronco.
cônica, cuja extremidade de menor
abertura, forma uma passagem capilar, orientada para o 'Interior do
recipiente e o dispositivo de admissão de ar define uma. passagem tu,bular que sobressai mais. além .da
extremidade da abertura . menor do
dispositivo de descarga no interior do
recipiente.. — Total de 22 , ponto-

TERMO N. 115.501
* De 11 de dezembro de 1959
Requerente: Jayme José Barros
Lisboa — Estado da Guanabara.
Titulo: Gelador de sucos e refrescos — Modelo de utiliddae..
1,9 _. Aperfeiçoamentos em gelador de sucos e refrescos, caracterizado pela nova conformação do escapador, em espiral formado por um
tubo cilíndrico, atravessado em teda
sua extensão, pelo interior, pela tubulação do liquido a ser refrigerado,
dito cilindro ter suas extremidades
devidamente soldadas, a duas partes de tubo da tubulação de gás,
ficando dito tubo cilíndrico como
continuação da dita tubulação de gás,
dito evaporador apoia-se em suporte
preso a uma alça em U, pres . ao
chassis.. Total de 8 pontos.
TERMO N.9 116.441
De 25 ..de janeiro de 1950
Requerente: Francisco Paohilo

São Paulo.
Titulo: Solado de esponja para calçados — Privilégio de invenção.
1.9 — Solado de esponja para calçados, caracterizado pelo fato de a
massa com a qual e fabricado o
mesmo, ser prel.arada com.e() partes
de fblhas fumadas, 50 partes de Polyear ES 250, 5 partes de óxido de
Zinco Ativo, 2,5 partes de Enxofre,
1,5 partes de Vulkacit DM, 40 partes de Vulkacit C, 3 partes de Acido
Esteárico, 2 partes de parafina, 7
partes de Porofor BSH e 0,75 parte
de Antioxidante DOE, . -- Total de
3 pontos.
TERMO N. 117.511
De 2 de março de 1960
Privilégip de invenção: "Aperfeiçoamentos em secadores para cabelos".
4
Fábricas Helena de Móveis Cromados e Artigos Elétricos Ltda. — São
Paulo.
1.9 — Aperfeiçoamentos em secadores para cabelos, caracterizados por
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serem providos de viseira transparente, formada > em duas partes, anterior e posterior, ambas em superfícies recurvadas, com li g eira super-

posição lateral, e providas Internamente de uma série de abas radiais
salientes, sendo a parte posterior fixa
ao bordo inferior do referido corpo
principal, e a anterior a êle articulada através de pinos cravados, em posições opostas, na superficee lateral.
— Segue-se mais 1 ponto.

•

TERMO N. 9 142.613

ciplente tendo lugar por prévia extração do referido aro, de modo que
quando o tampão é atarrachatin a
fundo, a agulha se aprofunda sufi-

cientemente para causar perfuração
da lâmina, de modo que quando o
tampão é retirado, o liquido aflora
Peio orifício produzido na citada lâmina, expandindo-se por gravidade
e capilaridade em todo • o corpo es-,
ponjwo e ficando cai condições de
ser aplicado, as sucessivas obturações
sendo realizadas repondo-se o tampão
para que a agulha intercepte, em
cada ocasião, • o orifício da lâmina
divisória.

•De 31 ste agesto de 1e32

"TERMO N. 9 124.973
11.2positaila em 1 4 de dezembro

Juan • Mirei Soler — Espanha.
Titulo: Aperfeiçoamentos em recipientes aplicadores de líquidos — Privilégio de invenção.

de 1960

Requerente: Euclides Medeiros —
Aperfeiçoamentos em recipientes São Paulo.
aplicadores de liquido, caracterizados
pelo fato de o recipiente apresentar • Titulo "Nova dispanção construem sua embocadura um corpo es- tiva aplicada a suportes elásticos a
ponjoso apropriado para espargir o prova de umidade para instalações.
produto líquido contido no recipien- elétricas".
te, corpo este que se salienta pelo
bordo superior e encontra assento em -1. 9 ) "Nova disposição construtiva
um tabique disposto segundo um pla- aplicada a suportes elásticos a prova
no radial,' por baixo do referido bor- de umidade para instalações elétrido, dito tabique tendo uma abertu- cas", suportes esses formados por
ra central obturada por uma lâmina peça fixa em forma de campânula,
divisória de fraca espessura; um com abertura - inferior orlada por
'tampão roscado estando' aplicado no Range, contra a qual é fixada uma
dito pescoço, dito tampão tendo presa segunda peça, tubular, que encerra
a sua parte interior, em sentido axial mola, em cujo topo se assenta luva
uma agulha capaz de atravessar o com rosca interna, à qual é préeo
corpo esponjoso, dito tampão fican- pendente tubular, caracterizada a
do inicialmente retido a unia altura nova disposição construtiva pelo lato
ad'equada para que a agulha per- .de que entre as duas peças reunidas
maneça fora do alcance da lâmina pelo flange são Intercaladas as bordivisória anteriormente citada, o que das extremas de peça elástica em
é conseguido por meio de um aro in- forma de coroa, de borracha ou siterposto entre o bordo inferior do milar, cujas bordas da abertura centampão e um ressalto circular do tral são dispostas sôbre o tOpo da
pescoço do recipiente, com o que se mencionada luva e à mesma retidas
evitam eventuais perfurações da lâ- por presilha circular. — Total de 2
mina, a desobturação inicial do re- pontos.

COLEÇÃO DAS LEIS
1962
Vol.

TERMO N • 145.433
De 12 de dezembro de 1982
Privilégio de Invenção de "Processo
de Fabricação de Calçados com cor.
te de couro, lona, ou sola, com eola.
do de plástico, e o produto remi
tante dêsse processo".
• Armando Gesino, que também se,
assina Armando Gesini. Capital
do Estado de São Paulo.
- Pontos Caracteristicos:
1 9 — Processo de fabricação

calçados com corte de couro, lona
ou sola, com solado de plástico e o
produto resultante dêase processo,
caracterizado pelo fato do corte do
calçado, se» de couro, lona ou outro
material apropriado, ser colocado
era molde que obedece a forma a ser
dada ao solado, recebendo aí pelo
sistema de injeção o plástico que
aderindo ao corte formará o solado,
Incluindo o salto. Total de 2 pontos.

TERMO N9 73.157
De 10 de maio de 1951
...enjarnin Clayton — Estados
Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
relativos ao tratamento de óleos de
gliceridioe. — Privilégio de Liven.
ção.
19 — Um proce.00 para purificar
óleos glicerldicos brutos, contendo
gomas e ácidos graxos livres, por
meio de um álcali volátil, caracteri.
zado pelo fato de se misturar com
o óleo, separadamente de per el
ou como uma aoluçâo aquosa, tuna
quantidade de um álcali não sa.
poniticante, volátil, e uma quan.
tidade de água, sendo as quaii.
tidades de álcali volátil e água na
respectiva solução tais que, em conjunto, formem uma solução de em.
centraçâo inferior a 304 Be' e eufi.
ciente para precipitar, pelo menos,
certa quantidade das gomas do óleo
como álcali-volátil complexas gomas
hidradas, e de se separar a mistura

1 -- Atos do Poder Legislativo — Leis

de janeiro a março — Div. C' 865... 120.0o
Vol. 11 — Atos do Poder Executivo --- Decretos
• té
de janeiro a março
Uiv. a.° 866.. 5500
Vol. 111 — Atos do Poder Legislativo — Leis de
abril a ;unho:— Div. a.° 873
220,00

Vol. IV — Atos do Poder Executivo — Decretos
de abril a punho — Div. n,' 874
720,00
Vol. V — Atos do Poder .,Legislativc: — Leis de
'julho a setembro — Div. n.° 878 300.00
Vol.' VI -- Aios do Poder Executivo — Decretos
de Rilho a setembro — Div: n.' 879 -500,00
Vol. VII
Atos do Poder Legislativo — Leis
de outubro a dezembro — Div n° 885 loo.on
Vai, VIII — Atos- do Poder Executivo — Decretos
di outubro a dezembro - Div. n9 886 1.200.00'
*

_ VENDA :
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agència 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedicIas pelo Serviço de ReembOlso Postal
4.4

era uma fase aquosa contendo as
gomas hidratadas. Seguem.se o.
pontos de 2 a 51.
TERMO Ne 91.226
De 13 de dezembro de 1956
The B. F. Goodrich Company —
Estado Unidos da América.
Titulo: "Processo para preparai
ésteroc". — Privilégio de Invenção.

19 • Processo para preparar és
teres por esterificação direta de áci.
dos carboxílicos ou seus derivados
com alcoois ou por transesterifica.
çao de ésteres com alcoois, caracte.
rizado por ice efetuar a reação de
esterificaçâo ou de transesteririca.
çfto, em fase liquida a temperaturas

elevadas, em prenseça de uma quan.
Mede catalítica de dióxido de titã,
aio hidratado c,/ ou clorato de titã.
aio e/ou brometo de tittinio, ou uni
composto tendo a estrutura genéri.
ca Mal em que M é escolhido da
classe consistindo de grupos hidra
xila, aleoxl, aciloxl, hidroalcoxi e
aminoalcoxi e átomos de halogénio
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de iodo elementar e alcali, na qual nal de saída proveniente do citado
é imerso um anodo de dióxido de aparelho de arrnaeenamento, caracchumbo, dito anolito contendo, em ternaido pelo fato do sinal de saída,
adição, uma quaptidade suficiente de ou a forma de onda, alimentar uma •
um sal de metal alcalino para impe- série de reles eletrônicas correspondir a formação de um revestimento dentes era quantidade ao nernero de
insolúvel de paraperiodato de alcali grupos e estão l i gados para funcionar
em dito anodo de dióxido de churn. come una rep,:strador de trensferencia;
bo durante a elettélise, dita correia a opEreçaio sendo iniciada por um
te -elétrica sendo passada atreves itnpul o de contrôle que opera um reTÉRMO N9 101.885
da dita celuia com uma densidade le de admissão,. o qual é
de corrente de cerca, de 0,05 amperes restas:me:a pelo último relé eletrônico
De 4 de setembro de 1958
TÉRMO N 9 91.582
por centímetro quadrado de super - do rcolst . L dor de transferência, .quanfido do dito anodo de dióxido c/e do este último relé é operado pelo
Privilégio de Invenção "Mesa) ca- chumbo, até que essencialmente todo impulso de contrôle ao atiaair actueDe 7 de janeiro de 1957
bide".
iodo tenha sido convertido em ioda- la estágio; cada Tele eletrônico do
Requerente: Karl Heinrich Heuto de alcali, em seguida acidificando registrador de transferência sendo
Jakob Bartmann — São Paiva.
chert — São Paulo.
o anolito e continuando a eletrólise projetado de usa modo a fornecer
1 9 — Nóvo cabide, caracterizado sob tais condições ácidas para con. uma tensão elétrica para efetuar a
Titulo: Dispositivo luminoso para
espêlho. — Privilégio de Invenção. por ser constituido por uma plura. verter o iodato alcalino em periodato operação de um aparelho indicador
visual. Seguem-se mais 7 pontos,.
a/ca'ino. Total de 4 pontos.
1 9 — Dispositivo luminoso para lidade de braços duplos, paralelos, no. Total de 4 pontos.

escolhidos da classe constinào de
cloro e bromo sendo que pelo menos
uni X é um radical orgânico, como
definido acima, tendo de 2 a-lei átomos de carbono, e remover a á,gua
de esterificação da reaçãorapidamente, substancialmente à medida que a
mesma as forma. Seguem os pontos
de 2 a 39.

verulenta de composição diferente
do dito primeiro material pulverulento, contendo partículas no mesmo,
as quais fundem, quando aquecidas
e imersão do corpo na fase densa
da dita segunda camada fluida.
Total de 41 pontos.

espelhos, caracterizado por ser cons,
tituido por uma calha refletora,
circundando completamente ou em
parte, um espelho sustentado por
braços, furos, etc., ou embutido na
calha e provido de trecho anelei' extremo transparente ou opaco, eendo
posteriormente ao espêlho dispostas
uma ou mais lâmpadas elétricas,
Incandescentes ou fluorescentes, preferivelment etubulares. Total de 2
pontos.

dispostos horizontalmente, em dois
grupos adjacentes, em um mesmo
plano, sendo estes braços unidos ]
entre si, por meio de arcos de
circulo correspondentes internos e
curtas bà..eras externas, formando
um todo contínuo, completado por
uma travessa inferior e duas peças
superiores, voltadas para cima, uni.
das por uma curta travessa, que é
envolta por uma braçadeira, na qual
se articula de maneira justa, sendo
finalmente esta braçadeira, ligada
a uma placa. Segue mais um ponto
característico.

TERMO N9 85.464
De 5 de julho de 1959
Requerente: Etablissements Cila.
Btla — França.
Mulo: Processo de produção dos
derivados da Penutiazina e novos
derivados preparáveis por tal processo — Privilégio de Invenção.
1 9 — Um processo cie preparação
das novas 3-acil N-tercio-amino-propil-fenotiazina ,e de derivados das
mesmas, caracterizado pelo fato de
que se submete a uma descarboxilação, em se conhecida, os ésteres
tercio-amino-propílicos dos ácidos
3-n-butiril — ou 3-valeri1-fenotiazina
lal -earboxilleos e, isso se (lande,
transformam-se os produtos assim
obtidos em sais de ácidos, em compostos de amôn i o quaternário ou
em oximas. Total de 3 pontos.

TERMO N 9 111.859
De 17 de julho de 1959

De 3 de abril de 1959
De,gremont-Acli — França.
Título: "Aparelho para dosar
gases" — Privilégio de Invenção.
1 9 — Aparelho para dosar gases,
caracterizado pelo fato de comportar
um flutuador em forma de campanu.
la, flutuando no interior de um re.
cipiente no qual é introduzido um
líquido flutuador ao qual está sujei.
ta a admissão do gás, sendo êste
Introduzido no reciPote e, por um
orifício calibrado, sob a campanula,
TERMO N 9 107.974
de tal sorte que a diferença entre as
pressões que reinam no recipiente e
L..)e 16 de janeiro de 1959
sob a campanuia seja sempre igual
entre o volume imerso
Requerente: L. O. F. Glass Fi- adodiferença
flutuador
o pês° deste último.
bres Company — Estados Unidos da Seguern-se ose pontos
de 2 a 12.
América.
Titulo: Processo de aquecimento
de vidro fundido e aparelho nele empregado — Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos.

1. — "Câmara Perfumadora de

calor e processo de aquecimento de
vidro fundido com o seu emprégo",
prevendo o uso de um crisol provi.,
do com uma abertura emissora de
vidro fundido, e circundada por uma
cãmara de aquecimento para conter
gases, Caracterizado dito processo
pela aplicação dos gases primeira,
mente na porção superior do crisol.
e a seguir na sua porção inferior.
de modo que uma maior quantidade
de calor é suprida à porção superior
do dito crisol. Seguem-se mais doze
pontos.

Depositante: Knapsack-Griesheim

Aktiengesellscbaft, Knapsaeic — Colônia, Alemanha.

Pontos caracteristicos de: Aperfelçoamentos em revestimerào
(Privilégio de Invenção).
1 9 — Processo para produzir aperfeiçoamentos em revestimentos numa
superfície de um corpo, caracterizado pelo fato de se formar uma camoda fluida de um primeiro maee.
liai de revestimento, na forma puL
verulenta, contendo no mesmo, particulas, que fundem quando aqueci.
das, aquecer o corpo acima da tem.
peratura de fusão das ditas partículas fusíveis e imergir o corpo na
fase densa da dita primeira cemada
fluida, separar o corpo da camada,
formar uma segunda camada fluida,
que consiste de uma fase densa de
Material formador de camada pul-

TÉRMO DE PATENTE N e 109.530

TERMO N 9 108.290
De 30 de janeiro de 1959 Requerente: Abbott Laboratories
— Estados Unidos da América.
Título: Processo para preparar
Periodato Alcalino, especialmente o
de Sódio — Privilégio de Invenção.
1. — Um processo para preparação de um periodato alcalino caracterizado por compreender a passagem de corrente elétrica através de
unia célula contendo um amola° e um
catolito separados por um diafrag.
ma poroso; dito catolito compreendendo uma solução aquosa de alcali
na qual é imerso um catodo capaz
de resistir a corrosão por alcali e
por ácido em um meio redutor, dito
anolito compreendendo uma solução

TERMO N.° 111.559
De 7 de julho de 1959
Privilégio cfd Invenção: — "Nova
poltrona regulável".
Paulo Strausz — de São Paulo.
1. 0 — Nova poltrona regulável,
caracterizada por ser constituída c'e
uma haste, onde são previstos os pés
da poltrona, haste esta provida eia
suas extremidades de placas semi-circulares dotadas, próximo à sua pena
feria, de orifícios de regulagem para
o assento e o encOsto da poltrona.
— Seguem mais 4 pontos característicos.

TERMO N.° 111.606

TÉRMO N.o 111.430
De 8 de julho de 1959
de 30 de junho de 1959
Requerente: Comércio • Indústria
The Babcock 8s Wilcox Company de Móveis Astrini Ltda.
— Estados Unidos da América.
Título: Aperfeiçoado aparelho para absorver gás sulfuroso ou diOxide
de enxôfre de gases de combustão.
— Privilegio de Invenção. 1. 0 — Aperfeiçoando aparelho para a absorção de gás sulfuroso ou
dióxido de enxôfre contidos em gases
de combustão, caracterizado pelo fato
de compreender paredes que formam
uma zona de aceleração dos gases de
combustão; e um bocal pulverisador
destinado à introdução dct líquido
absorvedor de dióxido de eia:redre na
mencionada zona de aceleração dos
gases de combustão. Seguem-se 03
pontos de 2 a 8.

Título: NOvo modelo de cadeira.
' Privilégio de Invenção.
1. 0 — NU° modelo de cadeira,
caracterizado pelo fato de os ramos
laterais verticais do espaldar e pés
fronte:ros constituem peças inteiriças,
com una canto de apoio aos braços,
articuladas a um eixo que interliga
os braços que com os pés traseiros
constituem peças inteiriças, ditos temos e ditos braços bãsicamente perpendiculares, os pés fronteiros impedidos de girarem à frente pela ação
da superfície inferior saliente dos
braços, e fechando-se a cadeira mediante rotação do conjunto espaldarpés fronteiros no sentido horário. —
Total de_ 2 pontos.

TERMO N.° 111.454
De 1 de julho de 1959
Privilegio de Invenção "Dispositivo
para tornar visível uma pluralidade
de itens informativos, gravados em
forma binaria em um dispositivo de
armazenamento".
Bristish Telecommunications R asearch Limited, especializada em
guisas, Ta plow Court, T a p lo w
Buckinghaerishire, Inglaterra.
1. 0 — Um dispositivo para assegurar uma exibição visual de um certo
número de grupos de informações registradas, numa forma binária em um
aparelho de armezenamento, tal como um tambor megre:tico, ou de uma
forma de onda correspondente ao si-

TERMO N.° 112.059
De 27 de julho de 1959
Requerente: — Indeatria de Meia;
Aço S. A. — São Paulo.
Patente de modelo de utilidade —
"NU() modelo de mostruário elt
meias para homens".
1. 0 — Nôvu modelo de mostruárit
de meias para homens", caracteriza
do por se assemelhar a um pé huma
no no qual será a meia aplicada,
I qual, mediante um contrapeso
chumbo, fica apoiado na extremidadi
dos dedos, apresentando um aparenb
desequilíbrio da • peça; na parte supe
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Máquina para o corte de en1.0
franque para calçados de senhoras,
constituída de coluna a qual. inferior
e posteriormente sustenta motor, earacterzada pelo fato de que éste, através
de transmissão apropriada aciona dois
eixos horizontais superiores, portadores
de facas em seus extremos, eixos esses
separados por certa distância entre si.
sendo que sõb:e os mesmos e paralela.
TERMO N.° 112.55b
mente se encontram outros fixos, pós.tadores na parte anterior de placa desDe 14 de agtlsto de 1959
locável verticalmente por parafusos caRequerente: Malhas e Confecções lantes, sendo tal placa por sua vez
"Gabriela" Ltda. — São Paulo.
portadora de pinças ou hastes que cirTitulo: Aperfeiçoamentos em peças cundam as facas rotativas, sendo que
do vestuário feminino. — Privilégio por parafusos de regulagem é variável
a abertura entre as mencionadas
de invenção.
— 'votai de 2 pontos.
1.0 — Aperfeiçoamentos em peças
do vestuário feminino, tais como combinação, vestido e principalmente anáTERMO N.° 112.599
gua, caracterizados pelo fato de ser
fixada à altura desejada no trecho de
24 de abril de 1959
tecido que forma a cintura, uma a . mação de espuma de plást'co, de nailon,
Requerente: Laskani Irmãos &
de borracha, de latex, ou de outro material elástico qualquer, ISodendo a mes- Cia. — São Paulo.
ma ser' revestida ou não com um leve
Titulo: Novas disposições constecido, podendo ainda, ser fixada ex- trutivas em pulseiras. — Modêlo
ternamente uma cobertura de tecido de utilidade.
desejado qualquer, sendo o mesmo fran1. 0 ) Novas clispos1vies construzido ou pregueado. — Total de 2
tivas em pulseiras, caracterizadas
pontos.
pelo fato de compreenderem tira

flor, há urna peça para aplicação, sobrepostas, unidas por montantes verpor qualquer processo, de propagan- tica:s posteriores, caracterizado pelo
da do artigo exibido. — Total de 2 fato de que anterormente, isto e pela
reg'ão dos pés, tais camas são ligadas
pontos.
a armário vertical dotado de punas
corrediças anteriores e gaveta inferior
de mesma largu-a que o armário. —
TERMO DE PATENTE N.° 112.064 Total de 2 pontos.
ffirea•

De 27 de agõsto de 1959

EstaSeigmund Von Marensdorff
dos Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em dispositivos adaptáveis a máqunas de escrever
e de contabilidade. — Privilégio de
Invenção.
1, 0 Aperfeiçoamentos em dispositivos adaptavels –a máquinas de escrever e de contabilidade, para a introdução de fichas na máquina, para o efeito de registros com cópia, caracterizada
pelo fato de que a calha de introdução
das fichas, além de ser ajustável no
sentido da largura da ficha é movimentável — juntamente can o respectivo
importe — em relação ao rõlo da máquina. — Seguem-se os pontos de 2

ab
tr• ••••n•• •••n•

TERMO N.° 112.508

plástica de colorido qualquer conveniente, mas dotada, pela face
TERMO N.° 112.597
superior e nas bordas longitudiRequerente: Plástico e Mecânica AIDe 24 de abril de 1959
gim Ltda.
nais, de saliências que limitam
Titulo: Tampa para frasco de es- 'Requerente: Vitor Labate — São canal contra o qual é colocada e
colada, uma segunda tira plástimalte dotada de limpador de unhas. Paulo.
— Modele de utilidade.
Titulo: Máquina para o corte de en- ca, revestida na face externa por
.. -- — fina película metálica — Total de
1.0 — Tampa para frasco de esmal- franque para calçados de senh"
2 pontos.
Privilégio de invenção.
De 10 de abril de 1951

te dotada de limpador de unhas, caracterizada pelo fato de que a tampa
usual provida de pincel ou não, ser
adaptada, externamente, por p-essão ou
rosqueada, placa de plástico ou de
ouro material qualquer conveniente, com
extremidade em bico atuado, — Total
de 2 pontos.
.111••••nnn

LEI N.° 4.069-DE 11-6-62'

TERMO N.° 112.511
De 11 de abril de 1959
Requerente: Dri Sazima — São Paulo.
Titulo: Camas e armário conformando móvel único. Modelo de utilidade.
1, 0 — Camas e armário :conformando
movei único, ca . acterizado pelo fato
de se apresentar uma das camas ladeadas por armário, este preferivelmente de dos corpos internos distintos, sen..
do que sôbre a citada cama e armário se encontra disposta uma segunda
cama, em posição perpendicular à primei-a, sendo que no espaço aberto da
primeira cama poderá ser disposta estante contra o armário, o qual por sua
vez, dotado de duas gavetas interiores,
poderá aoresentar emparamento pos.
tenor pa-a a • guarda de malas. —
Total de 2 remos.

Fixa novos valores para os vencimentos dos servidores da União, ias.
titut empréstimo compulsório e altera
legislação do Impósto de Renda, autoriza emissão de títulos de recuperação
financeira, modifica legislação sabre
emissão de letras e obrigações do Tesouro Nacional e dá outras providências.

DIVULGAÇÃO

N

9 871

(2. edição)
PREÇO: Cr$ 60,00
A VENDA:

TERMO N.° 112.5.1z
De 11 de abra de 1959
Requerente: Ni Sul= — S. Paulo.
Titulo: Conjunto de Camas-beliche
e arMário.
Privilégio de invenção.
1. 0 — Conjunto de camas-heahe e
armário, compreendendo duas camas

• Seção dp Vendas: Av, Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Pazenda.
Atende-se a pedidos pio Serviço de Reembolso Postal
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TERMO N.o 112.634
11t tre agiSsto de 1959

Requerente: Paulo Ferro Paul
— São Paulo.
Titulo:

vo torrador do café

— Privilém de invenção.

1. Nôvo torrador de café, caracterizado por ser constituldo por
um corpo provido de. prolongamento frontal, separado do mesmo por uma parede, prolongamento êste dotado superiormente de orifícios correspondentes
aos orifícios de três ou mais bano
delas deslocáveis, e inferiormente de canos em L condutores de
gás providos em suas %tremidades superiores de queimadores --a
Total do 3 pontos.

TERMO N. o 112.710
21 de agõsto de 1959
Requerente; Plásticos Itidus-

trials Pil rtda — São Paulo.

Titulo: "S.spositivo elitnin)ttório
de contato entro líquido embalado e guarnição de vedação --Privilégio de invenção.
1. Dispositivo eliminatório de
contato entre liquido embalado e
guarnição de vedação, aplicável
em cápsula de fechamento de
frasco, do tipo provi& de v. vu
la de segurança, ou outro qualquer, caracterizado por um
feito nreferent o mente em material plásti.,!, provido de grande
abertura central 'circular, -contornada por rebaixo anelar, dotado de um curto prolongamento
Inferior', em forma de delgado
pescoço cilindrico, pelo qual se
encaixa no. interior da gargalo do
frasco, (¥ em torno do qual é noacada uma guarnieão dp viniaçã.o,
formada por arruela de cortiça ou
similar, mantida pressionada pelo próp rio disco, de encontra a
superfície de topo do g argalo do
frasco. — Total de 2 pontos

TERMO N. o 112 711
21 cle agebsto de 1959

Requerente: Coluna Socii.tiade
Editora Ude.
São.Paulo.
Título: A perfe içoamentos em
Cartões rostals — Privilégio de
Invenção.
1. 0 . Ap erfeiçoamentos em cartões-postais, caracterizados pelO
fato do o' cartão postal ser provido, em uma de suas faces,
uma bôlsa ou envelope formado
por um cartão retangular, com
ou sem estampa, coladc por três
de seus lados sôbre o canto do
Cartão-postal, e tendo o quarto
'do livre e dotado de estreita aba,
dobrável para dentro; e no interior da dita bolsa ou envelope
sendo disposto um livrete dê histórias, um folheto ou uma me,nsagem qualquer — Total de 3
pontos.

DIÁRIO OFICIAL (SeçãO
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TERMO -N. o 112.74F
24 da agôrto de 19.',9
Requerente: Takashi Hiral —
São Paulo.
Titulo: Dispositivo limpador de
discos — Privil410 de ti/tenção.
1. 0 Dispositivo limpador de ciiscosta, caractelizada por compreender inicialmente urna armação,
de configuração adequada, provida de garras ou equivalente para
encaixe e fixação sôbre a cabeça
-extrema do bravo de um conjunto toca-discos, armação esta sôbre
a qual articula-se uma 'draina,
dotada em sua extremidade livre
de um par de nrelhus lateral" do»
bradas ortogonalmente -- (Total
de 3 pontos)
TERMO N. o 112.'793
25 de awo3sto de 19ii9
ReqUerente: litigo Pinto de Morais Sarmento — Estado do Rio
Titulo: Processo, aparelhagem
de medição do pêso do coffteildo
liquido de grcrodes recipientes.
Privilégio de invenção.
1. 0 Processo de medição de pês°
do conteúdo liquido de grandes
recipientes, caracterizado pelo fato de compreender a imers5.4., na
massa de liquido a pesar de um
corpo vertical de secção constante e pèso conhecido, até a imediata vizinhança do fundo do recipiente; e a determinação do
empuxo ascendente exercido sôbre o referido corpo pelo -referido liquido. — Total de 4 pontos.

ção do -correspondente derivado de dietanolemina, caracterizado pelo fato de
se reduzir quer o fenil-acetil-carbinot
ôticamente. ativo, quer uma mistura de
fenilacetil-carbinol ôticamente ativo e
racemico, em presença de monostanol.
omina; de se dissolver o produto da
reação em ácido sulfúrico diluído, contendo, no máximo. 3 mo/ de ácido sulfúrico para 1 mói da base bruta; de
se liberar a solução. assim obtida, da
água por distilação a, no máximo, .,.
60°C, de se completar a reação por,
aquecimento do resíduo da destilação a,
no máximo, 100°C. sob pressão reduzi..
da; de se diluir o resíduo com água,
neutralizando-o até um pH de 6,5 a
7,5, de se removerem as substâncias
acompanhantes de' se liberar a base por
alcalinização, a um pH de 10 a 12,
separando-a e convertendo-a em um
'sal, de preferência o cloridrato, após o
que se isola o sal do d-isômero ôtica-.
mente ativo por cristalização em solventes organicos. ' Total de 2 paaass,
•

Termo n.° 116.552
De 27 de Janeiro de 196t,
Cheslene
Crepe Limited e Ernest
Scragg 8 Sons Limited
Inglaterra.
Titolo: Processo de confecção de fios
aperfeiçoados de filamentos columosos
Privilégio de Invenção.
1° Um processo para ' confeccionar
novos e aperfeiçoados fios expanlidos,
caracterizado oelo fato de compreender
as operações de: inserir volume PO fio
mediante torcimento do mesmo; estabilizar o torcimento mediante aquecimetno, por exemplo; e destorcer o fio:
enrolar o fio crespo em uma embala?
gem, fornecendo o fio à embalagem a
urna velocidade maior do que a velocidade de enrolamento: e submeter o
fio a um tratamento fluido ou gagos°
quaale. —Seguem-se os pontos 2 a 26.

TÊRMO - N.° 113.932

• TERMO N.° 116.971
De 11 cle• fevereiro de 1960
Requerente: Ekktrokenisk
Requerente: The Distilers Company
Noruega.
Limited — Escócia.

-unho de 1963

qual O hidrocarboneto isorneriaável 4 .cjorame um npaço de tempo suficiente
subMetido à isomerisação a uma :tem. pata , efetuar., a ligação cruzada da
f
,
coN :,estado estável à "tempeperatura,-elevada a -ama pressãol.eje... ccarp4
veda e na presença de hidrogênio', e ratura elevada. — Total de 11 pon•
de um catalizador preparado por eta:. tos.
pas que incluem vaporizar um alogenea
ta metálico de Friodel-Crafts sôbre um
suporte' de óxido refratário contendo
l'ERMO NI 104.137.
um componente de hidrogenaçãea e
aquecer o composto a uma tempera':-a
•. de 50' de julho de 1938
acima de cerca de 300°C. por um tereiRequerente: José Cavalcanti de
P0 suficiente para remover do mesmo
.Araújo — Estado da Guanabara.
qualquer alogeneto metálico de Friodel.:
Nôvo processo pare, revesti.
Crafts que não tenha reagido. caracterizado peto fato de um material de mento externo de corpos sióhdos com
partida contendo dito hidrocarboneto matéria plástica e similares —
isomerisável e pelo menos urna -das cria de invenção.
impúrezas oxigênio, enxofre a nitrogê- , 1 — Nervo processo para revestinio, em quantidade suficiente para de- mento externo de corpos sólidos com
sativar, pelo menos parcialmente.- o 'matéria plástica Ou similares, constk
menecionado catalizador. ser' 'subme- tuido : de uru corpo metálico ou de outido a um pre-tratamento que reduz o tro qualquer .apropriado e de qualquer
teor das citadas impurezas até urn nive/ formato ou dimensão e caracterizado
substancialmente não desativador', bem por ser o referido corpo revestido excomo caracterizado pelo fato do ma- ternamente de iliatéria plástica ou outerial purificado ser, a seguir, posto tro material adequado por um procesera contato de tsomerlsacão com o dito so inédito e constante do ' item seguinCatalisador.. Total de 18 pontos
te. -- . Total de pontos.
• . TeRMO I\19 108.051
de 22 'de janeiro de 1959
TERMO N.° 118.273
Requerente : Terdinand R eirere
De 31 de março de 1960
LOuis Windisch — França.
Privilégio d einvenção: "Dextrina
Titulo:Dispositivo ele chapeleta e
hridogenada de ferro".
as suas aPl
icações. — Privilégio de
Chemicals Lacorporated, sociedade invenção.
.
p ortoriquenha, industrial, estabelecido
I
--Dispositivo
de válvula, com7
na cidade de Luquillo, Pôrto Rico.
1.° Uma composição terepeuticarnen- portando, puma abertura de ura recinto
te ütii, caracterizada por compreender uma chapa suscetivel de -oscilar em
um complexo substancialmente não-iôni- volta 4e um eixo centra/ passando pelo
co, que é estável em contacto com a seu ;Asno, 'de maneira a fechar mais
água, de hidróxido férrico e dextrana ou menos dita abertura, caracterizado
hidrogenada. tendo uma viscosidade pelo fato que ;a aapa é solidária, nas
intrinSeca média de cerca de 0,03 a aias duas faces pependiculares para
cé.rc.N, de 0,15, a 25°C. sendo a dita com o seu . eixo de .rotação, de dois
dextrana hidrogenada substancialmente flangea circulares munidos de 1113).3 junnão-redutora ao -nativo de Somogyl; ta periférica, :enquanto que o recinto
Seguem-se mais 12 pontos caracter1s- comporta 'dois 1 flanes circulares fixos
ticos
Cooperando coin a dita junta, —• Total de 38 pontos.

De 12 de outubro de 195

TeRMO
95.481
de 6 de julho de 1957
Privilégio de Invenção — Um ruivo
Titulo: Processo de redução de 6-1
Titulo: Processos e recipientes para
tipo de motor hidráulico.
fermentação — Privilégio de Inven- dos metálicos — Privilégio de InvenJosé Elias.
ção.
ção.
1 — Um nôvo tipo de motor.hidrau1. 0 Processo de redução de óxidos
I° Um fermcntador, carcterizado
lie°,
caraterizado or ser formado ar
metálicos
que
tenham
sido
transformapor compreender um recipiente alongado, substancialmente vedado à prova auefptereanfp mio mfisa nifpâ mfp um duplo pistão cilíndrico com saliènda central de apóio para uma mola
de fluídos, de preferência tendo ,seu dos em corpos moldados (pelotas. bri- que envolve a metade da liaste do reeixo maior na direção horizontal, sen- quetes juntamente com agente car- ferido istão haste esta ligado a um
do o recip iente dividido em seçõões cale bônico de redução, caracterizado pelo conjunto de braços articulados, sendo
se intercomunicam para a passagem do tato dos ditos corpos moldados serem
liquido. sendo a maior parte ao menos aq uecidos num fluxo de gases de rea- o último deles fixado à um registro,
das seções. providas com recursos para cão circulantes formados pela reacão através de ino e mola de retórno. —
introdução de liquido e gás no reci- entre o agente carbonáceo de reducão Sc ....em mais 3 ontos carateristicos.
piente, recursos localizados entre as se- e os óxidos metálicos, e onde os gases
ções para remoção de gás do recipiente circulantes são aquecidos indiretamente,
TÉRMO 1n/' 100.028
e recursos colocados na extremidade sem contato com os corpos moldados
mim
processo
continuo
ou
descontiluo
de
29 de janeiro dc 1956
oredpiente
para
retirada
de
liquido
d
"um trocador de calor. Total de 6
do mesmo. Total ae 10 pontoGodfrey
L. Cabot, Inc., Estados
pontos.
Unidos
da
América
do Norte.
'hônimolumoulnifpn mfpã ãárnfp mlp
Pontos característicos da invenção
TERMO N.° 116.331
de "Processo de ligação cruzada de
comostos olimericos".
TARMO N.° 116.830
De 19 de janeiro de 1960
(Patente de invenção)
De 9 de fevereiro de 1959
Requerente: Scofa. adruzeni po-lnikú
1 — Processo de produzir composRequerente: Universal Ou l Products
pte zdraverttnickou vyrobn Tcheco. Company — Estados Unidos da Amé- tos polimericos estáveis; caracterizado
hilováquia.
pelo fato dum composto de olimero
rica.
não tratado, negro de fumo e menor
Titulo: Processo para obtençac de
Título: Processo de isomerisaão
proporção dum peroxido prgãânico ser
P-2-feni1-3-rnetil-tetra-h idro- 1 ,4 . ora- Privil;gio de Invenção.
submetido à ação de um campo elé•
- Privilégio de Invenção.
I° Processo- para isornerisação de trico, alte-nando a uma frequencia
1° Processo para obtenção cie d-21
ieni1-tetra-h1dro-1,4-0xazina por cid- um hidrocarboneto isomerisável, no além de 2 megadcics por segundo,
—

• TÉRMO
108.2c
de 30 de janeiro de 1959
Requerente: Karl jonard — França.
Tituló: Sais minerais básicos compostos e seu processo de fabricação
— Privilégio de invenção.
I — Um processo de fabricação de
sais minerais básicos compostos, Inso- lúveis ern água, de densidade aparente
relativamente fraca, constituidos por
u'a mistura em proporções predeterminadas, de sais de pelo menos um
metal e pelo menos dois ácidos dos
quais um é o ácido calibônico, e encerrando igualmente pelo menos um composto de oxidação do referido metal,
no citadii ácido dife -ente do ácido i.a-rb6nicõ, de maneira e obter uma solução aquosa ácida, de diltiição predeterminada; de sais do referido metal.
cujo teor em ácido livre é exatamente
suficiente para impedir' a hidrolise de
ditos sais; purificar, eventualmente,
cventualinente, dita solução 'ácida; verter rápidatnente a solução ácida, eventualmente pur:fleada, em urna solução
alcalina 'de diluição predeterminada,
em presença de uma quantidade predeterminada de lona ".2 laveis, a fim
de precipitar, por hidrólise, ditos trais
básicos compostos. a alcalinidade da
mencionada solução alcalina sendo suficiente pr,ra subsistir após neutralização de acidés da- mencionada solução
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ácida; lavar com água e depois secar
cuidadosamente os referidos sais básicos compostos precipitados, de modo a
evitar choques e compressões intempestivas até que èles fiquem completamente sacos; e triturar, eventualmente,
ditos sais até obtençÁo de um pó de
finura desejada. — Total de 11 pontos.
TERMO N.° 110.822
De 29 de maio

de

1959

normalmente acionados de modo a compartimento de armazenagem do

N.° 429.612 — Titulo Lojas Ria.
chuelo — De Cia. Distribu'an., ra da
Tecidos Riachuelo — Classes 12 —
22 — 23 — 24 — 31 — 34 — 30 Is
37 — cliclu3 publicado em 26-11-59
estabelecido no Rio de janeira.

executar movimentos diferentes po- lixo provido de uma abertura anterior
rem relacionados, um dispositivo ar- e entre este e a cabine do veiculo,
ticulado caracterizado pelo fato de de um compartimento intermediário
interconectar os citados conjuntos .e dotado de ,aberturas laterais providas
evitar, um movimento, relativo de ro- de portas cujas metades superiores
tação entre eles, embora permita mo- são movimentadas verticalmente por
vimentos individuais e de outro mo- dispositivos hidráulicos previstos rias
do diferente; dos mencionados con- metades inferiores. Total de 3 ponjuntos. — Total de 9 pontos.
tos.

N ° 544.331 — Merca Márcia de
Laboratórios Biosintetica S.. A. —
Classe 3 — clichê publicado am 9 do
abri: de 1963.

RETIFICAÇÕES
TftRMO N.° 111.478

Requerente: Philco Corporation —
Estados Unidos da América.
Título: Acoplamento de acionamento.

Junho de 1963 2095

Termos:

De 2 de julho de 1959
Requerente: Fruehauf Trailler S.
A. — São Paulo.
Título: Nevo coletor de lixo.

Privilegio de Invenjão
Privilegio de Invenção.
— Em , combinaçáo com con— Nevo coletor de lixo, caracjuntos dinémicos destinados a serem terizado por ser constituído por um

N.° 439.712 — Frase de propaganda Seu ingressa vale 1 milhão — Edit.:ira Lar Feliz S.A. — Classe 33 cliché .publicado em 12-2-60.
N. 0 439.759 — Titulo Utilar Representações de Ildefonso Rosa -Classe 33 — clichê publicado em 12
de fevereiro de 1960.

N.° 437.818 — Marca Niroga
De Niroga Paulista S. A. Replesenta.
ções Administrações e Construçõe,
cliché' publicado em 23 de janeii a de
1962.
N.° 429.630 — Titulo Loja, Ria.
chuelo — De Cia. Distribuidora de
Tecidos Riachuelo — Classes 12
22 — 23 — 24 — 31 — 34
36
e 37 — clichê publicado ao' 26 de
jeneiro de 1969

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
A.azerelo

Volwrie

Preço

VIR
Diversos Trabalhos
100.00
X
Reforma do Ensino Primário
40,00

XIII
xrv
XVIII
XVIII
XVIIiI

XIX
XIX
XX
XXIII XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXVI

1

IV
V
14

VI

I

IV

Trabalhos Diversos
Quest:111 Militar
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do.M da Fazenda
Relatório do M. da rareada
Trab. Jurídicos
Bat. de Sitia
Trab. Juritlicos — Est..de Sitio
Trabalhos Jurídicos
Impostos Interestaduais
Trabalhos Jurídicos
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos juriclicos
A Imprensa

Volume

XXVII

XXVIII
400.00
XXIX
120,00
XXIX
XXIX
50,00
65,00
XXX
80,00
XXXI
120,00
XXXI
120,00
XXXI
XXXI
250,00
XXXII
200,00
120,00
XXXIII
120 00 XXXIV
100:00
XL
120,00
XLVI
120.00
XLVI

-

Temo

lii

11.4sunto

-Diticurmas Parlameatares
DiSCU#401

Parlamentares

Réplica

1IV

Ii

Réplica
Diacttraos Parlamentares
Diecurso- Parlamentares
Discursos Parlamentares

Trabalhos jurídicos
Limites Ceará — Rio G. do Norte •
Limites Ceará — Rio G. do Norte •
Discuraos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discurso, Parlamentares
Trabalha, 'Jurídicas
Campanha Presidencial
Campanha Presidéalcial

Pres,:o

90.:10
120,00
120.0(1
120.00
130,00
120
100.00
120.00
120,00
120,00
120,00
150,00
250,20
400.00

120,00
120.00

Guia de Recolhin- )ento do impôsto do Sêlo
por Verba Especial
Preço: Cr$ 2,00
A VENDA . Avp, r;cia Rodrigues At vãs, 1 - Agêncra 1- MinTsbárlo da Fazenda
ATENE/:-(=;E A P EDIDOS PELO SERVIÇO DE REEMBOLSO POSTAL

.O96 Sexta-feira

OFICIAL (Seção III)

14

ninho de 1963

•1•111111~11111

MARCAS DEPOISITADAS
R:bit:0;W° tens de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da: data da publicação cortmezã a
~os o Ne:lixa de 60 Aue para o datisimanto do pedido. Durante 'esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Dispartamento
Kaisland da Diglips~ lisdiestrial agudez que 'se Nen? em rrejudleados com a concessão dn raaistro ~amua
•

=lama IINEMM

.11~1.4

Termo n.° 583.364, de 18-3-1963 I Termo n.° 583 .37 1 .; de 18-3-1963
"Asa6" Avícola S.A.
de Doces Cristak Ltda.
Rio de janeiro
São Paulo

GEMA DE OURO
C4
. swe 19
Ovos, 'pintos, etc.

Termo n.° 583.372, de 18-3-1963
Tecidos Venieris Limitada
Guanabara

u

Busco
_ Classe 41
Balas, bombons, • caramelos_ e doces
- base de hortelã • (pipermint)

•
•

LlaSSe 33
•Titulo

•
• TermE,—ii)° 583.273, de 18-3-1963";
-"Codar . Colocação de Antenas - •
Coletivas Ltda.
Guanabara

.

Classe is
. Titulo

YINn1111.11.

sis, chaves de tomadas, diais, discos gravados, aparelhos de frequência modulada, 4Ios para eletricidade, fonografos,
aparelhos de Intercomunicação, lampadas, microfones, mostradores, de radios,
plugs, pick-ups, pilhas • sêcas, elétricas,
resistências, aparelhos -receptores de
sons, rádios, soquetes, transmissores de
sons, aparelros de televisão, toca-discos,
automáticos ou não, aparelhos para controle de sons, selecionadores, aparelhos
para telegrafo sem fio, válvulas, tomadas, transformadores

CÓPAC
; INDUSTRIA BRASILEIRA

.0Erçuuli
,
Classe 32
Almanaques, anilados, boletins. boletins'
impressos, crônicas, jornais, • revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos , e --programas
de televisão.

Org alur-Urg anizaçãt, •
Gaúcha de Turiin

Tomar;

1

Pastelaria Suissa

tida:

Têrmo n.°.583.379, de 18-3-1963
Rossi S.A.. Indústria e Comércio
R10 Grande do Sul •

- Classe 19
Ovos, pintes, .01. •

Classe 5t.,
Impressos
Termo n.° .583.381, de 1-8-3-1963
Eletroeste Limitada Paraná _

-.Termo n.° 583.382, de 18-3-63
FuLbrica de Calçados Lisbele Ltda.
Guanabara

aricliístria Brasileira
- Classe 36
Fabrico de calçados
••
Termo en.9 583.383, de 18-3-63
' Confecções Gazal Ltda. .
Guanabara •

Classe 36 Para distinguir: Aventais, blusas, bitu
sões, boinas, botas, babadouros; casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus. cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisa6,
cueiros, casacão, .dominós, echarpes
drião, malhas, paletós; palas, penboar,
quetas, luvas, ligas, lenços, leques.
fraldas, galochas, gravatas, gorros lamantéli, meias, ominais, mantas, mar.,
ças de senhoras e de crianças. colarinhos,
anseias, camisolas, sucias. ceroulas, cal,.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre. sobretudos, suspensórios, sou.
tiens, .tailleurs, toucas e vestidos
.Térmo n.° 583.384, de 18-3-63
Rejam Modas Ltda.
Guanabara

•ejane

Indústria Brasileira'
' Classe 36
-

indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Alto falantes, antenas.
amplificadores,
benjamins, bobinas, chas.

Pato Branco Sulina

Classes: 8; 11 t. 33
Titulo

Termos ns. 583.366 à 583.367, de
•Termo n.° 583376, de 18-3-1963
18-3-1963
,
• Classe 8 -. Irmãos Hilbig & Cia. Lida
•
•
Eliezer Laszlo Barsali
Para distinguir: Aparelhos a utomiticos
, Rio Grande do Sul
Guanabhra
para . descarga -de águas, aquecedores
aquecedores central, aparelhos para banhos de r quente. aparelhos de expurgo
utilizdo na limpeza e desinfecção de sentinas, mictórios e Outros locais, bolas,
chuveiros, condensadores para vapor,
Classe 21 •
Veículos -em geral e suas partes, etc.. barômetros, hidrómetros, duchas, filtros,
estojos para filtros com torneiras, apaClasses: 6, 7, 8. --. 21, 28, 31 e 39
Classe 33_ ' ••". çç•'
relhos para ligações, plugs, indicadores
Titulo
Expressão de Propaganda
de níveis, níveis d'água para caldeiras,
Termos ns. 583.368 à 583.369, de registros, registros automáticos, registros
Termo n.9 583.377, de 18-3-1963
18-3-1963
para bidé, para aparelhos bebedouros,
Geraldo Mello D'AvIla
Eliezer Laszlo Barsali
para lavatórios, para banheiros,. para
Rio, Grande do Sul
Guanabara
pia, regdores utomáticos, registros para
•
canais
e
comportas
'registros
para
var
por, registros para água, sifões, tornei.
ras de compressão, tubos conduits, torneiras de alta pressão, torneiras com disi ndústria Brastlerro positivos para aquecimento de água,
Classe 21
, Classe 43
veículos em. geral e suas partes, etc. vá-vulas de descarga, válvulas para
40a, válvulas de comportas, válvulas
Classes: 6, 7. 8, --, •21, 28, 31 e 39
Refrescos
e
águas naturais e artificiais,
de descarga, válvulas de registro para
Titulo
usadas como bebidas
Termo ti.° 583.374, de 18-3-1963
' Termo n.° 583.370, de 18-3-1963
Termo n.° 583.379, .de 18-3-1963
"Codac" Colocação de Antenas "Asa" Avicoki
Pastelaria Suissa. Ltda.
Coletivas Ltda..
Rio de janeira
Pernambuco
Guanabara

E L. BARSALI

Termo n.° 583.380, de- 18-3-1963
Emprêsa Pato Branco Sulina Ltda..
Parané

liefroesle

Terass n.° 583.375, de 18-3-1963
Irmãos Hilbig & Cia. Lida .
Rio Grande do Sul

à

Termo n.° 583.365, de 18-3-1963
Beringhs Bueno- & Cia. Ltda.
São

la
< Distiãà

.

11

Classe 8
Fogões em geral

Para distinguir: Aventais, blusas, blu..
sões, boinas, botas, babadouros,-,, casacos, coletes capas. chales, cachecols,
calçados chapéus, cintas, combinações,
. • corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
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unisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, calai
ças de senhoras e de crianças, 2o1arinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja.
quetaa luvas, ligas, lenços, leques,
maatór meias, maillots. mantas, man.
drião, malhas, paletós, palas, penhoar.
perigas. puloveres, ponches, pelerinas,
polainas. pijamas. pinhos. robe de
hmahre. sobretudos, suspensórios, sou.
tama taineurs, toucas e vestidos
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões. boinas, botas, babadouros, casa.
cos, coletes, capas, chales, aachecols
ç'illados chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, co.
mista. camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos
cueiros, casacão, dominós, echarpes
traldas. galochas, gravatas, gorros, jaquetas. luvas, ligas, lenços, leques,
mann.) , meras, maillots; mantas. man.
drião, malhas, paletós. palas, penboa.r.
pellow puloveres, ponches. pelerinas,
polamas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tens. tailleurs, toucas e vestidos
'l'eáao 11.° 583.385, ie 18-3-63
de Peças S. Vii:toi Ltda.
Guanabara

Termo n.° 583.390, de 18-3-63
Indústria de Malharia e Confeccões
Guanabara Ltda.

Indústria da Malharia
Confecções Guanabara Ltda,

Tèrmo n.° 583.391, de 18-3-63
Indústria de Malharia e Confecções
nianalaara Ltda.

Nome comercial

Class- 36
Titulo
Tênno n." 583.392, de 18-3-63
Filtrolânclia Lida.
Minas Gerais

OrgadilLaçoes
Aivorada Ltda.

glituf
Classes: 14. 15, 27

28

Titulo de estabelecimento
_
Térmo n." 583.394. de 18-3-63
Tricotagem Garibaldi de Marguardt
6 Cia.
Santa Catarina

Paniiicação
Dois Irmãos Ltda.
Nome comercial
•
Tirma a." 583.358, de 18-3-63
Atrair s'ouza
Rio de J nciro

Cia. Lu-lerdo
de C...4rnes Ltda.
Nome comercial
Termo n.° 583.389, de 18-3-63
Geraldo Ferreira de Fretas
Rio de janeiro

Industrias Reunidas
Gefre Ltda.
Nome comercial

Termo n. v 553 .409, de 18-3-1963
Puorrogação)
CoinauhL, Luporini Administradora a)
Comercial
Guanabara

PRORROGACZO

'

Cl..s g e 40
Acolchoados para camas e para móveis, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés. cari-as, colchões, colchões
de molas, cômodas, conversadeiras. coxins, divãns, enxergões, escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guarda.
cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de janta r, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras sofás e
sofás-cama estofados
Térmo n." 583. 399. te 18-3-63
Madeireira Bom Jardim Ltda,
Santa CtfaFiaa

_ .
Classes: 5, 6, 7. 11, 16, 21, 39 e 47
Metais não trabalhados ou pa ialni ca. e
me trabalhados, usados nas indústrias:
1\ili:çu i nas e suas partes inte g rantel
I não inchadas nas classes 10 e 17; ma.
quinas de agricultura e hortiLultura
suas artes integrantes. Grandea instrua
mentos agrícolas, inclusive tra tom ts
ferramentas de t('ala espécie, ferragens
e cutelaria em geral; material exclusi.
vamente para construção e adôrno de
prédios e estradas, como cimento azu.
lejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas;
veículos c suas artes integrantes, a'rte•
aftos de borracha e de guta-archa.
combus. tiveis, !lubrificantes e substancias
e rodutos destinados à ilurninaçao

Nome comercial

Termo n.° 553.405, de 18-3-1963
(Prorrogação)
•
Abel Morrall Limited
Tnglaterra

hrit.

Cat3SC 12
Ténno a." 583.400. de 18-3-63
Auto Novo Limitada - Comércio de Pinos ara malha, agulhas ara malha,
agulhas ara meias, agulhas para
AtitonaWeis
cho, dis positivos para enfiar agulhas e
agulhai, para (.10.Alc:
Auto Novo Limitada.
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões, boinas, botas. babadouros, casa
cos, coletes, capas. chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações
corpinhos, calças, calções, camisas. ca
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, /uvas, ligas, lenços, legues,
mantós, meias, maillots, mantas, mano
drião, malhas. paletós, paias, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. • robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.,
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n, 5 583 .395, de 18-3-63
Mercantil Açofer — Comércio e
Representações
Santa Catarina

Mercantil AçoterComércio e Representações

Comércio de Automóveis
Nome CIXIICT,liti

Nome comercial

Termo n.° 553.406. de 18-3-1963
Humble Oil
Retining Lompany
Estados Unidos 0.: América

Termo n." 583. 401, de 18-3-63
Normand° Jorge Soares
Rio de janeirc

AUTOMÓVEL CLUBE DOS
CALÇAS CURTAS DE QUITANDINHA
Classe 33
Uma entidade esportiva e social
Térmo n.° 583 .402, de 18-3-1963
Normand° Jorge Soares
Guanabara

Tubos da dem.aarua para motores:
Ias para ignição de motores de coalhas.
Mo interna; silenciadores de d'escargs
prira :nobres
583.108, de 18-3-63
ínrrno
Amerace Cororation
F.stados Unidos da Arm:rica

CIRCUITO AUTOMOIM (AO
DOS CALÇAS CURTAS
ClaSSC
Tornais, revistas e publicações pelo

•

Classe 37
Jornais, revistas e publieações pelo
Rádio, televisão e imprensa

1.

Bom Jardim Ltda.

Termo n." 583.387, de 18-3-63
Carlos Rodrigues
Rio de Janeiro

AUTOMÓVEL CLUBE
DOS CALÇAS CURTAS

LUPORINI

lViadeireira

Nome comercial

Ti.razo n.° 583.903, de 18-31963
Normándo Jorge Soares
Guanabara

Termo n." 583.398, de 18-3-63
Penita Indústria e Comércia Ltda,
na s Garms

MtAriá.uctia pacta.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

n.' 583.386, de 18-3-63
Darcy de Paula Santos
Rio de Janeiro

Termo n.' 583.39, de 18-3-63
Penita Indústria e Ccen&z . o Lida
Santa Catarina

ínclústria
e Comáitlul.tda.

(f91,4ti,rw

Termo a.'" 583.393, de 18-3-63
Filtrolándia Ltda.
Nome comercial

Artigos da ciasse

ema 9vwe
aisws: 12, 22, 41, 42, 43, 16. 93 e 50 •
Titulo de estabelecimento

Classe X
`nulo

Nome comerciai

sçe 6

Termo n.9 583.396, de 13-3-63
Casa Iguape Ltda.
Santa Catarina

Junho de 1963 2097

Rádio, televisão e imprensa

Ej K) E
Classe ?a

Um elastianero ou unia mistura de is!!
elastrômero e um copolimero resinosd,
vendido em forma de corpos moldado4
extrusados, estirados ou de película
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•
Termo n." 583.40i, de 18-3-1963
(Prorrogação)
Atlas Preservativa Loinpany r ;mited
•
In gla t. a
TLA

Tem on.° 583.413, de 19-3-1963
N. J. Renner S.A. Indústria do
• Vestuário
Rio G rance ao Sul

ESPUR t.
Ponto Por Ponto
. Classe 32

ferner.tiido; 5ernet; genebra gengibirra, teriaia corantes em bruto, enxofre tiA

gin. gingar; kirsch, kummel; licores;
maarsquinhos; nectar; pipermitn, ponches; rum; suco de frutas Com álcool;
vinhos, vodka e whisky
Termos na. 583.419 à 583.422, • de
19-3-1963
•
RIQ
Reunidas Indústrias Químicas
Limitada
"S• ão Paulo

- Frase de propaganda

Térmo n.° 583.414, de 19-3-1963
3, Renner S . A . Indústria do •

4,

Vestuário
Rio Grande do Sul

,
•

Classe 1
Prearados químicos, emregados como
ingredientes em compostos anti-corroalvos para super! icies metálicas e para
serem usados como , preservativos era
•
obras de madeira

Correspondente kenner
k..lasse 32 Frase de Propaganda
Termo n.° 583.415, da 19-3-1963
Miguel Belengues
Rio Grande do Sul
•

Termo n.° 583.109, de 181-63
The Amalganiad Dental Company,
Limited
Inglaterra
Classe 10
•
l.,)entes artificiais, instrumentos manuais
Classe
36
para uso na arte dentária. moldeiras
Título
para impressão dentária, brocas e espelhos para a berca para uso na arte denTermo n.° 583.416, de 19-3-1963
tária, aparelhos 'para anestes:a. rasou(Prorrogação)
, rs cirúrgicas, gastões e pontas de guttaLuciano Selai' Dei
ercha ara uso dentária, e móveis aseMinas Gerais
cialtnente adatados ara serem usados
por dentista
Termo n.° 583.410, de 18-3-63
PRORROGAÇÃO
A Preferida Estofos e Cortinas Ltda .
Guanabara
13RiNQUED03 '"PINOCCHIOn
Classe 40
Comércio -e indústria de estofados. CorClasse 49
tinas e decorações
Jogos de tócla espécie. Brinquedos e
passatempos; petrechos e artigos para
Têrmo n.° 583.411, de 18-3-63
fins exclusivamente desortivos
leebiades Moscoso dos Santos
Rio de janeiro
Termo n.o 583.417, de 19-3-1963
• Fernandes, Barata 6 Cia. Ltda .
Guanabara

Modas Princeza

EI etronica

São Gonçalo

PRORROGAÇÃO

Classes: 8 e 33

Título
Termo n.o 583.412, de 19-3-1963
Shell Brasil S.A. (Petróleo)
Guanabara

TERN/MEL.
Ciasse 2

•

strrrtur

r

edre VY e.e
ICLP 324.7,

fte,,,
..1...teá

INDUSTAtA

BRASILEIRA

Classe 1
Para distinguir os seguintes artigos: -Ácidos em geral, água raz, água oxigenada, álcoois, alumen, alumínio em
pó para pintura, alvaiade, amoniaco,
anti-corrosivos químicos, .arsênico, azul
da Prússia azul ultramar, carbonatos
em geral, charão. cloretos em geral,
corantes, creosoto para indústria, dissolventes, esmaltes, esmalias químicas,
feito] • e seus derivados, fumo negro
para aplicação em pinturas, glicerina
para aplicação industrial, hidratos, hidrogénio, hidroquin1na, hidrosulfitos,
ioduretos. laca, magnésio, materiais corantes e "descorantas, nitratos, oxigénio,
potassa, potássio de sódio, , preparados
químicos usados em laboratórios fotográficos. produtos químicos para tirar
manchas, produtos químicos para pintura, reveladores fotográficos, sais quimicos, usados 'nas indústrias, solução
para pratear, solutos, soluções quimicas
para pintura e fotográfica, solventes,
sulfatos, sulfitos, Untas, tintas liquidas,
em pó e sólidas, tintas preparadas para
vulcanizar, tintas para uso na indústria
e na arquitetura, vernizes, vernizes
químicos e zinco
•
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral tecidos para confecçoes em geral, pave
tapeçarias e para -artigos de cama e
mesa: algodão, cânhamo, caroá fazendas e tecidos de lã em peças. juta,
linho, paco-paco, ramy, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos ;mperneáveis e tecidos de pano couro
Classe 28
Colas, colas a frio, colas para borracha, colas para cortumes, colas para
marcineiroa, colas para sapateiros, colas para vidro, colas e adesivoiç para
azulejos, para ladrilhos e para 4tacos,
plásticos para revestimentos
'
Classe 34
'Para distinguir: Os seguintes artigos:
Cortinados, cortinas, capachos ,encerados, estrados, linóleos, oleados, passadeiras, panos para soalhos, paredes e
tapetes
_.
.
Tárraos as. 583A24 - 583.428, de
19-3-196; a
Eolidor Indústria de Beneficiamento de
faladeira S . A .
.
São Paulo

Substâncias e preparações qutmkas
classe 42
asadas na -agricultura, à saber adubos.
Anis
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agrlcolas, bactericidas. *zeras 1 Timo a.° 583.418, de 19-3-1963
para enxertos, cianamide de cálcio l
Codorniu S . A .
tomo adubo para o solo. defumadores,
Espanha
desinfetantes usados na agricultura e
Da horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
se AlbIlSeS
.11oho Xwo
quassia para fina hortícolas, tratilizantas para o solo, formicida, guano. Mu:Magos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para des . I
&ruir insetos, hervas e plantas daad80L I 1) O R
1
lhas. sais para fins agrícolas. Kais para
Iti dis trio Ftr, e 811 el. ra
la aa alma, - Int"'
$aa
.
atm
fins hortícolas, substancias químicas
para destruir insetos, hervas e plantas
Classe 4
Classe 42
tlaninhas, venenos contra e vennina, Aguardente, aniz, aperitivo', bagaceira, Alcatra°, mineral e vegetal, amianto,
venenos para insetos e viscos
batidas, branda,, bitter, cachaça, cerva- asbestos, areias, argilas, barro refratácontra lagartaIas cidra conheaue: nutro', - etmulto rio. - breu óleo de colza em bruto ma-

bastões, esponjas em bruto, óxido de
estanho, estearina. grafite, grafite para
fundição, gomas e Colas em bruto ou
parcialmente preparadas, guta-percha,
madeiras, óleos 'cie. linhaça, óleos em
bruto. serragem, serradura, silício, pedras pomes em bruto. piam pó de sapato, plombagina bruto e pós betume,
pedra ,calcária, asfalto em bruto, tdoos
os artigos acima, são em bruto o a parcialmente preparados nas indtiarias
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, açc doce,
aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto, arames lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em' pó. em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto, ou parcialmente trabalhado,, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto -ou parcialmente
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável, manganês, gusa, velho, gusa, temperado, maleável,
minas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões, alumiai°, alpaca,
ligas metálicas, raetais em massa, estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel, ouro
páldio, papel estanho, platina, Foeira
de zinco, prata, solda, tungstênio,
zinco corrugado, zinco liso e
em fala
Classe 14
Para distirSguir: Lentes de vidro comum
para óculos para projetos, para coza
densadores, para faróis, para sinaleiros,
de "qualquer formato, ampolas, tubos,
almofarizes, copos, cadinhos, garrafas,'
frascos, .cubetas, hastes, caretas, graus;
mamadeiras, formas para fornos, Its3i10
deiras, compotelras, saladeiras, jardineiras, porta-loias centro de melas, paliteiros, jarros, cálices, chIcaras, pratos,
tijelas. bandejas, pires, globos; ficou!»
ros, vasos, serviços para refrescos,
taças, vasilhames mantegueiraa; cá psttlas, "vidraças e pendentes
Classe 17 .
Para distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em gerait
Arquivos para correspondência, a Máfadas para carimbos -e para tintas, abridores de cartas, arquivos, apontadores,
berços para mata-borrão, borrachas,
brochas, canetas para desenhos, cortadores de papel, colchetes, carimbadores,
cestos para papéis e correspondência.
classificadores, dips, coladores, canetas,
compassos, cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, datadores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros, espátulas. fura'do-'
res, fusins, fichários, fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos,
máquinas para escrever, calcular. e somar, fitas gomadas, máquinas ç ara
grampear. goma arábica, goma Ursa,
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios, gis, godets, instrumentos de
escrever e de desenhos, lápis lapiseiras.
molhaciores, mata-borrão. máquinas e
apetrechos para ,- apontar lápis. maaca
tecas, metros para escritórios e p.sra
desenhos, papel carbono, perruradotes.
pastas para escritórios, com fechos de
metal, pastas para escritórios com fechos de metal. porta-tinteiros, • portalápis, porta-canetas, porta carimbos,
porta-cartas., porta-blocos, penas, prensas, pincéis, prendedores de papéis, percevejos, réguas, Manais, separadores
para arquivos, saletas. tintas para .escrever, tiralinha, tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, tintas para fila
oressão. amar libara claaanitalt. alffifell

Sexta-feira
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para titar cópias, pastéis de' catas 'para' Termoa ns:'' 583.429 à 583.430, de
'
•
19-3-1963
'
escrever e desenhos; tháquInas de ett-;.
'Maker- da Silvá
dereçar, máquinas registradorai'
São Paulo.
Classe. 28 Para d.stinguir: Artçtatos dc material
'i iC•A.P
plástico e de nylon: Recipientes fahricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substánciaa animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
çaasse a
armações para óculos, bules, bandejas,
Diocss gravados
bases para telefones, baldes, bacias, .hol
- Classe 32
sas, caixas. carteiras. ' chapas, cabos
Programas de rádio e televisão
para ferramentas e utensílios cruzetas.
Termo n.°-583.431, de' 19-3-1963
caixas para acondicionamento de ali.
Tortuga Companhia Zootécnica
mentos, caixas de material stico "para
Agrária
. doma, copos. canecas, cobaterias, coa
lheres. conchas. cestas- para 'pão casa.
São Paulo
nhas, »capas para álbuns e para -livros.
Olitla O REÁ9'r vi
cálices, cestos, castiçais ' arn valas,caixas para guarda de objetos, cartuTORTUGA
chos. codores para chá: descansa para
Sao
Paulo—Capita
copinhos
de
plástico
pratos, copos e
paar sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, collierinhas. _ pssin'tas
garfinhos da plástico para sorvetes, loaClasse 33
minhas de plástico para sorvetes. discos
fitulo
óculos.
,
a
de ale ga, estojos. estojos 01
embalagens de material plása:o. embaTerna ma" 383.432, de 19-3-1963
lagens cie material plástico para sorve(Prorrogação)
tes. estojos para objetos,, espumas de
João Baptista
nylon, esteiras, enfeites para automo.
São Paulo
vais. massas anti-ruidos." esaaadores de
pratos, fun.s. formas para doces, fitas
IORTAADGA‘ ai)
,o0
isolantes, filmes, tios de celulose, fechas
~a, O C.
t
Nrel
jffilmeir,rOreer
para bolsas, facas, guarnições, guarna
ções para chupetas e mamadeiras, guar
nições para porta-blocos. guarnições
para liquiditicadores e para batedeiras
t
de frutas e legumes, guarnições de materia] plástico para utensílios e objetos, ...g •
guarnições, para bolsas. garicia, galerias
para cortinas. jarros, laminada -plásticos, lancheiras, azantegueiras. malas,
(atasse 1
orinóis, prendedores de roupas. puxadoSoda cáustica
res para móveis, pires, pratico. palitei..
rol. pás de cos.Mtm pedras pomes artiTèrmo n.° 583.433, de 19-3-1963
ficiais. porta-pão. pulseiras para ralo(Prorrogação)
giro. protetores para documentos,
Sinoda Riograndense (Igreja Evangéa adores de água para use doméstico,
lica do Rio Grande do Sul)
porta-copos, porta-niqueis, porra-natas,
Rio Grande do Sul
porta-documentos placas, rabites. rodinhas. recipientes, suportes, suportes para
PRORROGA
para ladrilhos e adesivos para azulejos
anéis, carretéis para tecela g em e guar- ArimAn QuE DD slivoro
nições de material plástico rara indús.. •
tria textil, colas usadas nas indústrias v 111 ° GRANIassr
guardanapos. saleiros. tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas. tipos de material plástico. sacolas, sacos. saquidan vasilhaClasse 32
mes para acondicionamento, vasos, lel,
Revistas e almanaques
caras, colas a frio e colas não incluídos
em outras classes, para borracha, rara
Tèrmo n.9 583.434, de 19-3-1963
corturnes, para marcineiros, para sapa Produtos Alimenficios "Pig-Nic" Ltda.
toiros, para vidros,. pasta ,ndesiva para
Sia) Paulo
correias, pasta e pedras oara
esmeril em pedra, em pó, em dia
em pasta para afrar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacus, adesivos
de calçados

(eçao fil)
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Termo u.° 583.434, de 19-3-1963
Bonelli — Bonora Bebidas S.A.
São Paulo -

CEREJA PIJAMA
Ind. Bras.'

.SERPENGC

Classe 43
Um refrigerante de cereja
Termo n.° 583A40, de 19-3-1963
Al.buquerque Cs Cia.
São Paulo
C

AIA LIANQA

•
„lasse 33
Insígnia

Classe 43
Um refrigerante de cereja

Classe 50
Impressos em agrai
Termo n.° 583.448, de 19-3-1963
Serviços Pesaos de Engenharia Ltda.,
"Serpenge"
Minas Gerais
NFR Viçti n ['1l/1(ml

CUBATA°,

t)t-

,

Classes: 6 e 8
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 583.441, d e19-3-1963
.
Albuquerque & Cia. •
&ia Paulo

C/A ALIOÇA

Nome Comercial
Térmo a.° 583.449, de 19-3-1963
Construtora e Pavimentadora Sousa
Franco Ltda .
t PAviMENIADORA
SOUSA FRANCO LIDA

GUARUJÁ,

Nome Comercial

Classes: 6 e 8
fitulo de Estabelecimento
Termo n.° 583.442, de 19-3-1963
Albuquerque ei Cia.
São Paulo

Terno a.° 583A50, de 19-3-1963
Construtora Sousa Torres Ltda.
Minas Gerais
(.0N5 ric
1.

CVA'ALIANÇA

.100.5A .

I 104'

Nome Comercial

Classes: 6 e 8
Titulo de Estabelecimento
•••n•

Termo n.° 583.443, de 19-3-1963
Albuquerque & Cia.
São Paulo

VICENTE

Classes: 6 e 8
Titulo de Estabelecimenot
Termo a.' 583.444, de 19-3-1963
Vicente Paulo Bolognani
Minas Gerais

BRASTUR
Classe 50
Titulo

CONSTRUTOR:A
FERFRANCO LTDA.
- Nome Comercial

1

Termo a.' 583.451, de 19-3-1963
Representações "Ervascos y Ltda.
Minas Gerais

.
'ERVAS
Cos'

IA ALTATIÇA

SÃO'

1T OR ,j

ok

Vicente de Carvalho,-

f.")A

NGPNiti AR IA I J t)A4
•StSPrevr.t

C ONSI kulORA

Industrio. Brasileira.
Termo n.o 583A45, de 19-3-1963
Termo n.o 583.423, de 19-3:1963
Construtora Ferfranco Ltda.
RIQ — Reunidas Indústrias Quimiass
São Paulo
Classe 5 O
•
Limitada
'ao Paulo
Serviços integrados de propaganda.
vend'agem e promoção de vendas no
PER 2RANCn
campo dos produtos de consumo em
massa. inclusive pesquisas de mercado
Classe 50
e distribuição de fornecimento de essoal
impressos em geral
de venda habilitado
—
Termo n.° 583.446, de 19-3-1963
Termo n.o 583.438, de 19-3-1963
Construtora Refranco Ltda.
Bonora Bebidas S.A.
Bonelli
Minas Gerais
São Paulo

CEREJA COLA
Ind. Bras.

Termo - n.° 583.447, de 19-3-1963
i Servicos Pessoa de Engenharia Ltda.
"Serpenge"
Minas Gerais

Classe 50
Impressos em gera,
n11,

Têrmo n.° 583.452, de 19-3-1963
Re presentações "Ervascos" Ltda.
Minas Gerais s
itea-sissnuições -CR I/Ascos . Luta
Nome Comercial
Termo n.° 583.453, de 19-3-1963
Transportes Rodoviários Transmahcali
,
Limitada
São Paulo

—,TRANSIJARCOS1/4
PrZeSTRIA.BRASILEIRA
Classe 33
Transportes rodoviários CM geral
Termo n.o 583.451, de 19-3-1963
Zacharias Belik
São Paulo

B .A IR INI,
INDÚSRIA pusizzrait;
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuárioi
e roupas feitas em geral: Agasalho.,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baSan

-,ARIO OFICIAL (Seção III)

2100 Sexta-feira 14

doures, bonés. capacetes, cartolas. cara- j Termo n. o 583.460, de 19-3-1903
btandard Electrica S.Ãk,
puças. casacão coletes, capas, chataa • •
cachecols, calcados, chapéus,
r -N. - Guanabara
cintas, combinações, corpinhos. "caiças
de senhoras e de crianças, calções, caiças, camisas. camisolas. camisetas. eu•
mi. ceroulas, colarinhos, cueiros; .sa•as
casacos, chinelos. dominó* echamea
fertasias, fardas para aidirarese cole.
Vais fraldas galochas, gravatas, gorros . jogoa de [ingeria. laque . aa laqueai'
Classe 8
luvas. ligas, lenços, maatõs.
Exressão de propaganda
taibs. mantas. mandrião, mantilhas. paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinas.
• Termo n.° 583.461, de 19-3-1963
ruas, pouches, polainas, pliarnas;
Carretem S.A. Indústria e Coma:tio
nhos. perneiras. quinionos, regalos.
São P.::
robe de chambre roupão. sobretudoS,
stsuspensórios. saidas de banho. sandálias.
sweaters, shorts. sungas. stolas. souria..lax 5.1.f
‘
tiens siacks. -tater. toucas. turhaines:
ternos. uniformes e ve--idos.

dunho de 1963

Termo a.° 583.464, de 19-3-1963
Titex Limitada
Minas Gerais

da -

Termo n•° 583.468, de 19-3-1963
Nnstituto Quimioterapia° Brasil Lidas
Guanabara

PRORROGAÇÃO

9RORROGAÇÀO

INEXCEDIVEL PELA
• QUALIDADE

eNg"" or a

Casse 6
Torciclebas, Enadeiras: , meiadeiras, máquinas para branquear tecidos, tecedeiras, máquinas testa, motores, macacos,
moinhos,, bombas para água, bombas
para ar, bombas para fins industriais,
-SEMPRENOVO
abanadores de cereais, máquinas de beneficiar algodão, café e cereais, apareINDÚSTRIA 'BRASILEIRA. Jaos distribuidores de tinta, prensas in.ustriais, tornos, compressores, máquinas para enfardar. rebolos e mandris
Classe 8
Aquecedores, fogões, fogareiros, for- (parte de máquinas), facas para cangitaueiras e descascador de café
nos, geladeiras, aspiradores de ó, liquidificadores, batedeiras, torradores de
Termo n.o 583.462, de 19-3-1963
pão, rádios, fonógrakas, televisores e
Sociedade Panatlant,ca de Comércio
barbeadores
• Limitada
São Paulo
Termo n.° 583.456. de .19-3-1963
Normand° Jorge Soares
PANATLANTICn
Classe 33
São Paul
industria Brasileira
'Termo n.° 583.455, de 19-3-1963
Comércio e Assistência Técnica de
Fogões Semprenovo Ltda.
São Paulo.

Aço e carbono e a 'venadio. aço besse.
CALÇAS CURTASDE SÃO IMO met.. aço bruto 'e corrugado. aço .doca
em. chapas e vergalhões, aço elétrico,
aço de vergalhões, oitavados aço extra
Título
doce 'fundido, aço laminado, aço aiauel.
aço polido, aço em chapas e em lailhas,
Têm on.° 583.457, de N:.'.3-1963
ligas de aço—ligas de alumínio. amalNormand° Jorge Soares
gamas de metais, metal antifricçào. anRia de Janeiro
timônio, metal briNit, bronze em verferro chapas oe zinco, chapas estanhadas, chapas pretas, metais para chuAUTOWVEL
maceiras, chumbos ein bruto, em barras,
em bastões e em lençol. ligas tfe chumCURTAS LlE PETRáNIUS bo. cobre em- barra, em chapas e eia
fõlhas,' ferro, espelho, ferro estanho,
em folha ou não. estantiq em /Cilha em
Classe 33
verguilhase em papei laminado, ligas
Uma entidade esportiva e social
de estanho. tarro a carbono, ferro em
barras, chapas em vergalhões e em Mi_ Termo n.° 583.458, de 19-3-1963
lhas. ferro fundido em _bruto e em chaNormand° Jorge Soares
pas galvanizadas ou não, ferro gaza.
Brasília
ferro laminado, Ligas de ferro, ferro
manganes. ferro maleável, falhas de
Slandres, lisas ou não, metal para fung
dição de tipos. latão, latão em fClhas,
em chapas,en
—i—Vrergalhões, ligas de
metais metais em barras, em chapas,
em fõlhas e em masas, metais forjados,
metais estampados, niquel, solda coClasse 3
mum, molibdeno. tungstênio, zinco, zinTitulo
co corrugado liso, era chapas em
......à.n••n••n••••n
falhas e ligas de zinco
583.459,
de
19-3-1963
,
Termo n.
Standard Electrica
• Termo n.° 583.463, de 19-3-1963
Guanabara
S .0:S. EditOra e Publicidade Ltda.
Guanabara
, •

ciugE Dos

CALCAS

JLO Á?` i
Wr
.

\":n
Classe ao
Para distinguir: Aventais, blusas, b/u.
sões, boinas,, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, claales. cacnecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças. calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas. lenços, leques,
niantôs. meias, maillots, mantas, man.
malhas, paletós, palas, penhoar
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
Bens, tailleurs, toucas e vestidos
.

Têrmo n.• 583.466, de 19-3-1963
Elizabeth Gofter,
Minas Gerais

Classe 36
Titulo de .Estabelecimento
Termo n.o 583.467, de 19-3-1963
Proutos Veterinários S .A
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO
Classe 8

Frase ' de propagais&

r

0...S.

Guia do Automobilista,
Classe 32
Um guia' Impresso

go
yo„

Têrmos os. 583.470 à 583.471, de
19-3-1963
Stermax S.A. Comércio e Indústria
Guanabara

Termo n.° 583.465, de 19-3-1963
Titex Limitada
Minas Gerais

AUTOMÓVEL CLU E DOS
- ULCAS CURTAS DE BRASalt

summo ENCANTO

w

i

Classe 36
induotria
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
Classe 3
soes, boinas, botas, babadouros, casas
Uma 'especialidade farmacêutica
cos, coletes, capass chales, cachecois,
indicada com orecalcificante
, calçados, chapéus, cintas, _combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, caTermo n.o 583A69, de 19-3-190
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal- "Farmedicals" Comércio e Indústria de
ças de senhoras e de crianças, colarinhOs,
Produtos Químicos Ltda..
cueiros. casacão, .dominós, echarpes,
S'ia Paulo
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
IfflMOREX
mantos, melas, maillots, mantas, man:
miau. malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas, Indústria Brasile:xá;
Classe 3
polainas, pijamas, punhos. :abe de
• Uma especialidade farmacêutica
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
indicada como tônico nervino
- bens, tailleurs. -toucas e 4esttdos

Classe 5

AUTOMÓVEL CLUBE DOS

e glerç ,

ludústi-ia 13rasileira

nome Laimercial

I

.

Industria Brasileira
Classe 11
Ferragens, ferramentas de biLla espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, ar.
inações para óculos, • arruelas. argolz a,
aldravas, armações da meta., abridores
de latas, arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocs, bigornas, bala
zelas, bandejas, bacias, baldes. bombo.
nieres. bules: cadinhos, cadeados, cai..
tiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, eremones. chaves
-de parafusos, conexões para encana..
mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda, chave inglêsa. cabe.Aes. canecas,
copos, cachepots, centros de mesa. co..
queteleiras, caixas para acondiciona.
dores. distintivos, dobrada, enxadas,
mento de amentos, caldeirões, caçara.
las, chaleiras, cateteiras, conchas, coaenxadões, esferas, engates. esguichos ea.
feites para arreios. estribos, esferas
para arreios, espumadeaas. formões,
foices, ferro para cortar capim. ferrolhos, facas, facões. fechaduras ferro ca..
muni a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
para doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras; gan tos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, nenzos para
carruagens: insígnias, limas, laminas, lia
careiros, latas de lixo. 'arras. machadinhas, molas para portas, molas para
venezianas, martelos. marretas, tnatri,..
zes, navalhas; puas, pás, pregos, parafusos. picões, porta-gelo, a sseiras portapão, porta-jóias. paliteiros, panelas; Taldanas, ralos para pias, rebites, regado..
res. serviços de chá e café: serras, ser-rotas, suchas. sacarrolhas, tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes, tenazes.
Cavadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos trilhos
par aportas de correr, taças tavessas,
turíbulos; vasos, vasilhames, verrumas
Classe 21
Freio (parte integrante do veiculo),
mecanismo para acoplamento de veiculas ferroviários orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amortece-
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dores de choques, para croques, carro,
ônibus, automóvel, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de câmbio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buchas. barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veículos carrocerias, chassis, carcassas, coroas. capotas,
engates para veiculos, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices, mo-1
las, motociclos, mancais de veículos
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, para brisas, para.
choques, pistões. rodas, reboques, tam.
bores de freios. varetas de ve. tilos
bicicletas, motocizit tas, retentores, aros
Para bicicletas, -,raços para veicidos,
crapas circulares para veitulos, cubo:,
de veiculos, deágadeiras, tronteiras
para veiculos, motociclo, manivelas
para-lamas, varetas de controle do
afogador e acelerador

Termo n° 583.477. de 19-3-1963
João Bruno Leonardo
•
São Paulo

PLA S

G 0-

0,ndústria Brasileira

Termo n.o 583.478, de 19-3-1963
Toão Bruno Leonardo
São Paulo

Termo n.° 583.484, de 19-3-1963
João Bruno Leonardo
São Paulo

João Bruno Leopardo
Slo PP/oda

PRORROGAÇAO

Um produto farmacêutico

Reto 1\tris. lhl

Indústria Brasileira
Classe 4.,
Todos os artigos incluídos
nesta classe

Indaatria Btauileira

C

i

Classes: 2, 7, 19, 41 e .ta
• Insígnia

Termo no 583.4'. I. de 19-3-1963
João Bruno Leonardo

-r4ib`

NWestri../

Poifirr ¡;;

e

Nertd
z_Lma

Classe 44
Cigarros
T;rrtha

n.o 583.492, de 19-3-1961
I. B. da Cunh?
Guanabara

DEN IS F,

São 1'; u!o

-

PRORROGAÇÃO

•_

,PRORROGAÇÃO

48
:oclos os artigos inclusos
na classe 48

Classes: 12, 13. 14, 22, 23, 28,
37, 48 e 49
Titulo

i4.ty TE '

Indústria Brasileira
Classe 48
Todos os artigos inclusos
na. classe 48

Classe 14
Espelho de bolso, etc.

Termo n.' 583.492, de 19-3-1963
João Bruno Leonardo
São Paulo
•

Termo n.° 583.487, de 19-3-1965San Co Produtos Alimentícios Ltda.
Rio de Janeiro -

30,

36

Termo n.° 583.493, de 19-3-1963
Cia, Johnson
John.son do Brami
Produtos Cirúrgicos'
São Paulo
PRORPOGAÇÃO
r
At14 ler

PRORROGAÇÃO

oiM tivx-txe

Classe 48
Todos os artigos inclusos
na classe 48

Termos ns. 583.490 à 583.491, de
19-3-1963
Companhia de Cigarros Sinimbei
Rio Grande do Sul

; t•tf!,

Classe

Termo n.o 583.476, de 19-3-1963
loão Bruno Leonardo
São Paulo

/ndástria Brasiloira

Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo

,

So Paulo
ta "4

Balneado Gato Preto:

Termo n.° 583.846, de 19-3-1963
José Estephanio
Guanabara

Tarmo n.° 583.474, de 19-3-1963
Jorge Nicolao Akel
Amazonas

4-05fi

Termo ri.' 583.489, de 19-3-1963
Aureliano Machado Lima
Guanabara

ntri-...tria Brasile:ira

Indústria . drasileira

Termo n.° 583 .475, de 19-3-1963
João Bruno Leonardo

Termo n.o 583.845, de 19-3-1963
Renato Antonuio Brogiolo
Guanabara

LijNcer vER1
•

Térma n". 583.480, de 19-3-1963
João Bruno Leonardo
São Paulo

CI , IJsJ 41
Açúcar, café moido e em grão

...lasse 15
Todos os artigos inclusos
na classe 48

Termo n.° 583.479, de 19-1961

0.~-arse

Indústria Brasileira

4r-

Classe 41
Manteiga, etc.

Classe 48
rodos os artigos incluso
na classe 48

RA

PRORROGAÇÃG

indistria Brullelra

Lfrn produto farmacêutico

Classe 3

Termo n.° 583 .468, de 19-3 - 1963
C5,,ananhia Lacticínios "Alberto
Boeke" S.A.
Minas Gerais

vfiGnume

Classe 48
Todos os artigos inclusos
na classe 48

Terra on.° 583.473, de 19-3-1963
Companhia Industrial Delfos S . A .
Guanabara

B K11
i ndástria Bras
11 eit
Classe 48
rodos os artigos inclusos
na classe 48

Industria Brasileira

•

Termo n.o 583.482, de 19-3-1963
João Bruno Leonardo
São Paulo

CLisse 48
Todos os arr,gos inclusos
na classe 48

Termo n.° 583 .472, de 19-3-1963
Companhia Industrial Delfos S.A.
Guanabara

Indústria LSI-amieiro'

Junho de 1963 2101

erasIlefro

Indústria Brasileira
Classe ao
Todos os artigos inclusos
na classe 48

.....náac -13

Farinhas, etc.

Classe 48
Uni estojo contendo talco, sabonete
óleo e Creme para crianças

..^
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o

'rirmo n. 583.494, de 19-3-1963
Johnson 6 Johnson
Estados Unidos da América f'

MARIO OFICIAL
553.499, de 19-3,1963
Termo
Laboratórios Hosbon S."A. Produtos
Quimico-Farmacêuticos
São Paulo

edis2arne

I'RORROGACÁS

7 JONCONOL i".

Tè..mo n.° -533.505„ de 19-3-1963..
Laboratório São Luiz Ltda.
,
. Rio à Janeiro

indúztrin Brasileira

Indüstrla Brasileira
, Classe 3

fi•

'

(Seção III)

Classe 3
•
.
Classe 3 ,
Um produto farmacêutico indicado no
Um ,produto farmacêutico indicado no
tratamento da asma e suas
ttatamento das vulvo-yaginites . Um produto farmacêutico Indi ado em
manifestações
geriatria
Trnion. 583.495, cie 19-3,1963 .
Tétmo n.° 583.506; de 19.-3-1963
Térnio n.° 533 . 500, de 19-3-1963
Cliag Chemie S.A.'
•
Laboratkio São Luiz Ltda. '
Laboratórios Hosbon S . A . Produtos
Suiça •
Rio d0 Janeiro
'
Químico-Farmacêuticos
'São Paulo

c

-

PRORROGAÇÃO

,ftealf712,1401

rb FIA

?

. 31'

CILAQ A.

SC RAFFRAUSE

JIçA

Classe 3
Uni produto farmacêutico indicado no
tratamento do sistema neuro-vegetal,
anti-bacteriano, para uso . interno e
externo
Termo n.° 583.496, dç 19-3-1963
Cilag Chemie S.A. Sulça
to

"

Li

PRORROCAÇÃO

CILAO A. O.
EAFFHA IJSE StrrÇA

t4
zar
Classe 3
se
Um 1,produto farmacêutico indicado no
tratapento das . anginas pectoris, coronária, trombose, sma bronquial e
TT pulmonar e coqueluche
Têm° n. 583.497, de -19-3-1963
1f; Johnson & Johnson
Estados tinidos da: América
-

a

91ORRO6AÇÃO

: VER ESCURO
•

Vfl4EUtO

riciúskla tkasii2ira

•

rrlso3 V:SRAC:LX0
MIN" AMAM la

• 79212

•

lha

Classe 3
Um produto la:macèutico indicado no
tratamento das miceces
Termo n.° 583.501, de 19-3-1963
Laboratórios Hasbon S.A. Pr-oclutos
• ' Químià)-Varmacêuticos
São Paulo
•

s

. .
isrneno ona

Classe 3
Um produto lArmaccut:co indicado no
tratamento da gripe, tosses, bronquites
e 'suas manifestações
•
Indústria Brasileira •
•
Têrmo
ri.°
533.507,
de
19-3-1963
Classe 3
•
Um produto farmacêutico indicado na Fernando Elviro de Sousa Machado
Costa
tratamento da disminorréia
Rio de Janeiro
Têrtno n.° 583.502, de 19-3-1963
Laboratórios Hosbon- S.A. -Proatuos
Químico-Farmacêuticos
/33AS1
São Paulo
,
Publicidade
••
••

Espassintsdina
Industria- Brasileira'
Classe 3
.Um produto , farmacêutico Indicado
como antibiótico

o

Tèrino n. , 583.503, de 19-3-1963
r:L.:toratkios Hosbon S.A .• Produtos
Quimico-Farmacêutico:
São Paulo •
O
•
tSCO

‘6°.

o

Classe 33
Titulo

Tania n. 583.508 de 19-3-1963
"Sorviez"
Sociedade de Representações, Vendas, Importação e
Exportação*Ltda.
São Paulo

Sorviexr

•

ILVICO LETRAS VER/RUM

_

o

:

.

Urram n.° 583.509, de 19-3-1963
Ruth Cotia Simões que annbérn se
assina R. ,C. Simões
•Guanabara

^ Cl .4.‘çt2'
d r2.0
_
,00 3 •
a

-1.31511-0

químicos,. aparelhos para recePção inireprodução de ;. sons e sonido% aparelhos
aeomáticos elétricos de passar, apare.'
aparelhos de alta tensão, aparelhos de
proteção contra acidentes de operários,
aparelhos a fiadores de ferramentas, aparelhos distribuidores de sabão e de desinfetantes- para instalações _sanitárias.
aparelhos esterilisadores, aparelhos ga-zeificadores, . aparlehos -para análises.'
aparelhos ozOnizadores, aparelhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de
gazes e líquidos, aparelhos para salva-.
mento e para sinalização, aparelhos pa-ra escafandristas, aparelhos para limpar vidros,-aparelhos para combater formigas e outras pragas, 'aparelhos atito'tráficos acionados pela introdução de
moédas, aparelhos espargidores, aparelhos, e instrumentos de calculo, aparelhos para observações 'sisrnicas, aparelhos • termOstatos, aritonornetros, asPiradores de pó. aerómetros, acendedores
tlétrieos, alto-falantes, amplificadores,
antenas, batedeiras, balança comum e
elétrica, barometros, baterias de acumuladores, binóculos, bitolas, bobinas elétricas de indução fexcteo para 5ins
curativos), botões de campainhas elétricas, bombas medidoras, businas, bussolas, baterias , elétricas,....bules elétricos,
caixas de descarga, câmaras frigoríficas e fotográficas, campainhas elétricas..
chassis de rádios, chaves elétricas, cinematdgráfos, cronometros, cronógrafos,
combustores de gás, cidometros, cristais
de , rádio, • conderisadoreg, comutadores,
cortadeiras para fotografias, chaves de
alavancas, chaves automáticas, capacitoras de bloqueio, capacitores eletroliticos, calibradores, discos para telefones,
discos gravados, diais. despertadores, enceradeiras, estufas, engenho de assar
carne, enroladores de cabeol elétricos,
espelhos elétricos, esticadores de luva%
espelhos 'de plástico para eletricidade.
esterilizadoers, - extintores de incêndio. ,
ferros elétricos, de passar . e engomar.
ferro de soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filme
revelados, faróis como acessórios de veiculos, para sinalização e para iluminação em geral, formas elétricas, fervedores, r-igorificos, fotómetros, fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafos,
garrafas térmicas, gazometros
geladeiras

Rrail
incvd s t rcijaasse8:seia

Para distinguir: Abajours, actinometros
amperornetros, amortecedores de rádio e
.535.
frequência. anemómetros, aparelhos de
•
te
ar condicionado, aparelhos para fluiu,- Classe .3'
nação, inclusive 'osconsider'ados acessóCla•Je
Emplastro medicamentoso (revulsiva e
Um produto farmacêutico -marcado rios de veiculos, aparelhos para anúncalmante nos reumatisMos e nevraugias)
cios mecânicos aparelhos aquecedores e
como antibiótico
medidores, aparelhos cromográficos, apaTÈrmo n. 583.498, de 19-3-1963
relhos de barbear elétricos, aparelhos
Tèrnio n.° 583.504, de 19-3-1963
- Oscar Bellan
registradores e Medidores de distâncias,
Laboratório São Luiz Ltda.
Guanabara.
aparelhos para purificar águas, apares
Rio de janeiro
lhos de sinais lampejantes, aparelhos reguiadores de gás, aparelhos de galvano
'
plastia. aparelhos didáticos, aparelhos
-cinematográticos, aparelhos automáticos
ÉP'
4.
•
para acender e regular gás. a p arelhos
para separar cale aparelhos para aque'INDUSTRIA BRASILE1R/
trahlairia BraãizIrá
cer edificios, aparelhos para experirnen
35
lar drenas, aparelhos para destruir inClasse 8
. - Classe 3 .
setos. aparelhos de ótica, aparelhos pulA giçiiiicadores de som, aparelhos de Um produto farmr.cêutico indicado no verisadores, aparelhos para aquecimenrádio • aparelhos de televisão
" tratamento das varizes
to de água, aparelhos geradores eletroSERRE EL AR

Junho de 1953

<Z)ç

Ciasses: 13, 33 e -36
- Titulo

o

Tèrfnio n. 583.510, de 19-3-1963
Pt orrogaçâo )
Campeão da Avenida Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

CRinpeao

Aveilida

Classe 50
Titulo • •
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Unto n.° 583.511, de •19-3-1963
Poli-Tec Eletro Plasti Metalúrgica
Lunitada
Guanab;

ui.

b-

ti ri

Indústria Brasileira
Aparelhaos para lubrificação de
máquinas e motores
Termo n.° 583.512, de 19-3-1963
Walter Rodrigues Fernandes
•
Guanabara

TEMAS
EM RSCO

natural para senhoras, bordados, borlas,
bandeiras, cordões, cadarços, coadores
de café. 3obertas para raquetes coberturas para cavalos, debruns, enfeites,
etiquetas, entremeio, entretelas, firma.
Ias fitas. franjas, filtros de cais, galões,
laços de chapéus mochilas, montas nes.
gas, ombreiras, passamanaries.
lhas, pavios, passamanes, pon-pons, pingentes rendas rédeas, redes. sacos, sacas.
sacolas tiras. telas para bordar, xergas
Classe 22
Para distinguir; Fios de algodão canhamo, juta, lã, nyior., fios plásticos, fios
de seda natural e rayon, para tecelagem,
ara bordar, para costura,. tricotagem e
para' croché, fios e linhas de toda espécie, fios e linhas para pesca, linhadas
•
de aço para pesca
Termo a.° 583.518, de 19-3-1963
Corena — Construções e Reparos
Navais Ltda.
São Paulo

CO RENA

Classe 32
Uma revista impressa
o n. 0 583.513, de 19-3.1963
altar Rodrigues Fernandes
.Guanabara

•SÍNTESE
• FISCAL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 20
Apetrechos navais e aeronáuticos; Ancoras, bóias, cint ade natação, fateixas,
paraguedas e salva-vidas
Térmo n.° 583.519, de 19-3-1963
Promoplan — . Empreendimentos e
Comércio Ltda
São Paulo

MU NACIONAL
DE PROMOWS

Classe 12
Uma revista impressa
P••-•

Tãrmo n.° 583.514, de 19-3-1963
Walter Rodrigues ternandes
Guanabara
.

Classes: 32 e 33
Expressão de propaganda

Termo n.9 583.520, de 19-3-1963
Microtécnica Carioca Ltda.
Guanabara

Monte Castelo
INDUSTRIA BRASILEIRA

Timo n.5 583.527, de 19-3-1963
Organização Madisoni Ltda.
• Pernambuco

cRGAN zg,Ao VADISCM LTDA:1
•• Nome Comercial
Térmo n." 583.528, çIe 19-3-1961
José Coelho Filho
Bahia

Classe 41
Balas, bombons, bornbocados, bisetritos, bolachas, bolos, bolos gelados,
balas de mascar, caramelos, chocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops,
doces de leite simples e compostos,
Indústria Brasileira
doces de frutas em conservas preClasse 42
paradas em massa, ern calda, em conVinhos em geral
servas, em .compotas. e em geléias,
.0
doces, doces gelados, doces ch amênTirano
n.o
583.526,
de
19-3-19A
doas, de amendoim, de nozes, de castanha, e de frutas secas coertos cosa Sul Química Ltda., Produtos QuIralecka
Indústria e Comércio
chocolates, frutas secas, passadas e
R,La Grande do Sul
dl
cristalizadas, geléias, goma de mascar,
São Paulo
pralinés, pastilhas, puxa-puxa. pirulitos,
pudins, panetones, sorveres torrões
torradas
PRORROGAÇÃO

DIANA

Térmo n,° 583.523, de 19-3-1963
Química t Farmacêutica Nikho
Brasil Ltda.
Guanabara

DIVERSO!:

jif

• Classe 2
Substàncias e preparações químico
asadas na agricultura, á saber: adubo*,
para fins agricolas, bactericidas. cerni
como adubo para o solo, defumadoreff,
para enxertos, cianarnide de cálcio
adubos artificiais para o solo, &Ali;
desinfetantes usados na agricultura
Brasileira
intittatrIa
na horticultura. escórias básicas parà
adubos, essências para exterminar "aj.
araLs e plantas daninhas, extratos jctsi
Classe 3
•
guaasia para fins horticolas, fertilizaria.
produto fannacêutici; indicado eço- tas para o rolo, formicida. guano, rnseuso acelerador do metabolismo
tífugos, musas para enxertos, pastilhas
cerebral
para destruir insetos, preparações pkni
preservar o solo, preparações para MiTérmo n.o 583.524, de 19-3-1963
(Síndico) Wilton da França e Araujo truir insetos, hervas e plantas daninhas, sais para fins agríColas, sais pausj
-Guanabara
fins horticolas, subatancias química*
para destruir insetos, hervas e plantio
daninhas, venenos contra e verminth
venenos para insetos e vlsgos .
contra lagartas

GabaO ó ri

•

Edifício Cafijõs

Classe 32
Uma revista Impressa
tèrrao n.o 583.515, de 19-3-1963
Weldon T. Baker
Guanabara

nrmo n.o 583.522, de 19-3-1963
Monte Castelo Panificação e Confeitaria Ltda.
Rio de janeiro

Indústria Brasileira

- PRORROGAÇÃO
Classe 8
Balança, termômetros, relógios, rádios
e televisão, Máquinas falantes
Têrmo n.° 583.521, de 19-3-1965
Quindim e Farmacêutica Nildrho do
Brasil Indo.
Guanabara'

. Urus n.° 583.530, de 19-3-1963
-sul Química Lida., Produtos Quimleps
Indústria e Comércio
•;
Rio Grande o Sul
n.° 383.525, de 19-085—
Peretto
Cia.
PRORROGAÇÃO
Novo Hamburgo
Classe ,4
Expressão

6

GERAFUlti

Ama CO4 0 Pi
E NÃO CONTRA O

pe. •

O SAPATO DA LaIGA
Classes: 6, 8 e 3$
Sinal de propaganda
•,tfermos as. 583.516 à 583.517, de
19-3-1963
,anificio Amparo S.A.
São Paulo

11OLLIDAY
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 24
Classe j,
Para distinguir: Artefatos de algodao.
lylon, plásticos, canhamos, caroá, juta. Um preparado farmacêutico acelera
do metabolismo cerebral
I, linho, paco-paco; remi; rayon, seda

P4HADA,
Classe 36
Expressão de propaganda
'ríamo n.° 583.52G, de 19-3-1963
Confecções Moncrlyo Ltda .
Guanabara
Ai O C A

yo

It!DUST R -ÍA BRAS ILÉIRA
Claese 36
Attigoa da c3,asse

Classe 2
Substancias e preparações químicas
usadas na agricultura, à saber: adubos,
adubos artificiais para o solo, étkalis
para fins agrícolas, kacterIcldas, ceras
para enxertos, eianamide de cáisio
como adubo para o solo, deftunadores,
desinfetantes 'usados na agricultura -s
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar ant.
mais e plantas daninhas, extratos de
guassia. para fins Liorticolas, fertilizantes para o solo, formicida, guano, numtifugos, massas para enxertos, pastilkas
para destruir insetos, preparações paga
preservar o solo, preparações para dei- trair insetos, hervas e plantas daninhas. sais para fins agricolas, sais pala
fins horticolas, substancias guirnicas
para destruir insetos, hervas e planta.
daninhas, venenos contra e verminif. A
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
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(Prorrogação)
as
'tlerznanny. Indústria e Comércio Rio
Limitada
aaa
•
Guanabara -
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Têrmos ns. 583.543 à 583.544, de
19-3-1963
Regia Nationale des Usines Renault
- França-

Parque Visconde
Classe 35
Titulo
Termos as.. 583.536 à 583.537, de
19-3-1963
Rossi S.A., Indústria e
IVIartini
Comércio de Bebidas
São Paulo

TARN-I-SHIELE
•

Classe- 46

protetores contra oxidação
RENAULT- GORDIN11 -Agentes
deslustre e ' limpador para uso em

OU

metais
Classe 21
Veiados e suas partes integrantes,
Têrmo a.0 583.549, de 19-3-196 3
exceto máquinas e motores
A Caixa de Pecúlio dos Militares
• Classe 6
Beneficente
Máquinas e suas partes integrantes não
Guanabara
• incluídas sias classes 7, 10 e 17
Termo ra.° 583.545, de 19-3-1963
(Prorrogação)
•'
The • Proctez
Gamble Company
Estados Unidos da América

TERRAÇO MARTINI
Classe 32
Almanaques, anilados, boletins, boletins
Impressos, crõnicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas „radiofônicos e programas
de televisão
Classes: 32, 33, 41, 42 e 43
Expressão de propaganda
Termos as. 583.538 à 583.539, de
19-3-1963
Martini & Rossi - S . A . , Indústriia
Comércio de Bebidas
São Paulo

TERRAllA IVIARTINJ
Classe 32
Almanaques. anilados, boletins, boletins
Impresscis„ crónicas, jornais, revistas.
peças cinematográficas,. peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão
•
Classes: 32, 33, 41, 42 e 43
Expressão de propaganda
Termos as. 583.540 à 583.542, de
•
19-3-1963
(Prorrogação)
Cauadá Dry Corporation
Estados Unidos da América.

Classe 33
I fifel gaia:
•
Classe 46
Alvejantes, amidos anil, água de lavaTermo n.° 583(.550. de 1.9-3-1963
deira. água sanitária, cera para soalhos, A ,'Caixa de 'Pecúlio dos Militares ,—
detergentes, esponja de aço.. fósforos,
•Beneficente
lixívia, lã de aço, pomadas para cal' Guanabara
çados, palha de aço preparados pata
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, pano,: nua polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo 'empregado na limpeza de metais e
objetos. sabões em geral e saponáceos,
velas e velas a base ale estearina,
sabes em pó. em flocos, esponjas de
limpeza
•
Térmo n." 583.546, de 19-3-1963
The Procter 6 Gamble Company
Estados Unidos da .América
(Prorrogação)
stdos Unido,- da América

••

-

•
_Classe b
Maquinaria. para a 'abricação -de teias
ou trançados, laminas ou chapas e fitas
de libras de vidro ou material
adnelhante
Classe 14
Material de fibras d aviaras e fios de
vidro feitos de fibras cortadas ou Dos
contínuos, sob forma de fios para Bar,
linhas, linhas torcidas, lã de vidro solta, aparas de seda de vidro, feltros de
fibras de' viro, esteiras, tecidos, andagens feitos de material de fibras de
• vidro e fios de vidro, reforçados ou
isão com agentes agluttivantes e ou aia• Vaiai termoplásticos e ou ageptes
antl-eorroerivos

1963,

net, gin, licores, kumel, nectar, punch,
Termo n.° 583.548, de 19-3-1963
pipermiut, rhum, suco de frutas cola Minnesota Mining and Manufacturaras,
álcool,' vinhos "quinados, vinhos espuCozupany
"
mantes, vinhos, vermoutes e vodka
Estados Unidos da América

Termo n.° 583.535, de 19-3-1963
José Moita Vasconcellos •
Rio de Janeiro

Térmos xis- -583 . 532 à 583 . 533, de
• • 19-3-1963
• Glaswenti. Schuller .G, .b .11 .
• af-ina.nia:a

de

Termo n.° 583.534, de 19-3-1963
Vemaco, Veada' de Materiais de
Construção Ltda.
São Paulo

Artigos da classe

talaste 45
••
Para distinguir: Sabonetes sóliaus, • tiquidOs, pó creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
battões para barba — cremes para o
rosto e barba. pinturas em líquido, pó
ou conaretas para 'Coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, come.'
ticos, brilhantinas liquidas . e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz. cornprimislos e em tabletes, fianuas para ,Cabela. aleutifricio em pó,
lic;ttfdo concretos e CM pasta. sabões
dera,fricios, assacarias. talco perfumado.
agua. para en,.4.sesamen2," da peie.
liquid p2 ou coa ato, tônipicas - algosas ara cabelo t pele
em tista-dr pó ou .concrettas.
pomadas. vernizes tabletes, lapis, pazta's, líquidos e esmaltes para limpesa
aalas. águas de quiaa. sacheti para
prrhunar quarto.'em paablhas, tatletes
e ara pó. prearactos 'tardas em "pó e
porradas para •vitar o . suor. aaselina
perfumada sais para banho •

Junho-

;Classe 33
- irksignia

T8rmos
as. 583.551 a 583 554, de
• •
20-3-63
Faigorifico Matogrossenais
?rima
•. S. A.
Á
Mato Grosso

Classe 45
Sabão para toucador e para baaho
Clame 41
Termo /1.° 583.547, de 19-3-1963
Vinagres
Eastman Kodak Company.
s Classe 43
Ea tados Unidos da América.
Bebidas ta oalco6licas refalgerantes,
refrescos gaseificados ou não; águas
gaseificadas, sucos de frutas integrais
Classe , 1
concentrados ou gaseificados: xaropes
tha intermediário químico para a propare bebidas refrigerantes
dução de plastificantes e resinas e cera .
Classe. 42
Aguardentes, aperitivos,, anis, bater, tos ésteres fabricados do intermediário
acima referido para serem usados 1
brandy, conhaque, cervejas, essências
. eomo fortificantes
para bebidas alcoólicas, genebras. ler-

TEX ANOL

Classe 4
Sebo industrial
Classe 19
Gado de cria e engorda
Classe 26
Chifres e pó de osso
Calme 35
Couros e peles
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doures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, chatas,
cachecols, calcados, chapéus, cintos,
cintas, cembinações, corpinhos, calças
44*
de senhoras e de crianças, calções, calf$440W 0:_s
ças, camisas, camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros; saias,
casacos, chinelos, dominós, echarpen
nirr •
fasttasias, fardas para maitarese cole.
giais, fraldas, galochas, gravatas. gar.
roa, jogos de "ingeria, jaquetas; leques;
co r§s
luvas, ligas, lenços, mant6s, meies,
•RU1
mal as mantas, mandrião, mantilhas; pa5,Saavaai tfe Nota •
! letós, palas, penhoar, pulover, peierinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas; punhos, perneiras, quimonos, regalos,
Classe 42
42
robe de chambre, roupão, sobretudos.
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira, suspensórios, saídas de banho, sandálias,
batidas, brandy, binar, cachaça, cerve- sweaters, shorts, sungas, atolas, soujas, cidra, conhaque; extrato de malte tiens, slacks, tater, toucas, turbantes;
fermentado; Sernet; genebra gengiblrra;
ternos, uniformes e vestidos
gln, gingen kirsch, kummel; licores.
Termo n. 9 583.561, de 20-3-63
maarsquinhos; nectar; pipermitn, ponches; rum; suco de frutas com álcool; Cooperativa Vinícola Santo Antonio
•
Ltda,
vinhos, vodka e whisky Rio Grande do Sul
Termo n.° 583.556, de 20-3-63
Codorniu S. A.
Espanha
Téisno n.° 583.555, de 20-343
Codorniu S. A.
•
Espanha -

0 i~

. u coporm

Termo n.9 583.565. de 20-1,63
Alberto de' Aralijo S. A. Casa.Indiana
Comércio e Indústria de Equip-amentàs
Ema-cativos
Quanaba ra
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e iluminação e ao aquecimento:
Alcool-motor,s,arvão a gás, hidroceboretos, gàs metano, butano e propano.
gás, engarralado, gás liquefeitos, gaaudo's . a iluminação e ao aque,imento,
óleos para amortecedores. aetroieus e
querosene

nada

I

•••n

'Termo n. 9 583.570, de 20-3-63
(Prorrogação)
•
Socony Mobil OU Corripair5. Irra.
Estados Unidos da Ataériça

IsIDuaIRLA BRAsILEIRA
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
.
crianças
Termo n. 9 583.566. de 20-3-63
Alberto de Araújo S. A. Casa Indiana
Comércio e Indústria de Equipamentos
Esportivos
Guanabara

.
Classe 47
Petróleo •

Termo n.° 583.571, de 20-3-63
(Prorrogação)
Produtos Rocha Químicos 1. NrinaCal.
ticos S. A.
Pio de Janeiro

PRORROGAÇÃO

/ 4, ré c/ o ia

°N.
"'ar

-OrruseCODORN11,1
1

._,

Saranuri DL NOTA • e,s,is..•
A11~1~~

011)115Ml4 EaDatil FIRA

MARSILIEY,'
Classe 36',
Titula

Termo n.9 583.562, de 20-3-63
Cooperativa Vinícola Santo Antonio
Ltda.
Rio Grande do Sul

Termos ns. 583.557 a 583.559,,de
20-3-63
Sparkler S. A. Indústria e c2----&-eio
de Filtros
São Paulo.
—

1NOUSTMA ORASI LCI R

SPARKLER

PRORROGAÇÃO

REDENTOR
Classe 42
Vinhos, vermutes conhaquaa
•

.

Termo n.° 583.563, de 24-3-63
Madeira 8 Filha"
Guanabara

Industria Bra---sileira •
Classe 1
Produtos e preparações químicas utilizadas na limpeza e purificação de água
para piscinas. Produto e preparações
químicas utilizadas na limpeza de
piscinas
Classe 6
Bombas e motores, principalmente as
usadas em aparelhagem para piscinas
,
Classe 32
Classe 36
Albuns; jornais; publicações em' geral,
Titulo
programas radiofôniaos. programas televisionados, peças teatrais e cinematoTénno n.° 533.564, de 20-3-63
gráficas:. revistas
Alberto de Araújo S. A. Casa Indiana
Comércio e Industria de Equipamentos
Tèrnio rif 583.560, de 20-3-63
su portivos
São Paulo Alpargatas S. A.
g nimbara
São Paula

i

NDOSTRI4 saasiusRi

•
• Termo n. 9 583.567, de 20-3-63
(Prorrogação) -' .
Union 'Ca '-

Classe ' r.3
Llm,anti-infeccioas.
Termo n.° 583.573, ed 20-3-196 á
Televisão Exce1s2ir S.A.
'
São Paulo

1Llasse ¶L
Aguardente, brandi, biter, conhaque,
genebra, gin, licores, punche, netar, suco
de frutas com álcool e uiscrue

•
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas. cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; Sernet; genebra gengibirra;
gin , gingar; kirsch, kummel; licores;
màarsguinhos; nectar; pipermitn, r.onches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky

3
Classe '32
•
Programas de rádio e televiso

a 41
Tripas ' allanbranas' ou' revestimentos
nata : assaou artAci
naturais ou artificiais para salsichas
—
Termo a.° 583 568. de 20-3-63
(Prorrogação)
Kibon S. A. (Indústria Alimentícias)
Rio de Ianeiro

KI
Classe 40
Para distinguir: Os 'seguinte móveis de
uso doméstico ou residencial: Armações,
prateleiras, balcões, dispensas, conjuntos de armários e gabinetes para copa,
e cosinha. conjunto de sala de jantar
e dormitórios, sofás, divans, poltronas,
cadeiras. cabides, mesinhas, guardaroupas camas, porta-chapéus, arfmárlos,
berços, conjuntos para praia e .jardins,
geladeiras comuns, escrivaninhas, colchões, travesseiros e acoIchoados para
móveis
511rmo n.° 583.569, de 20-3:63
( Porrrog açãaS
Socony Mobil OU Company, Inc.
Rshdos Unidos da América

Terno n. o 583.57o, de 20-3-1963
1 Televisão Exce1s2ir -S.A.
São Paulo

EU soU o
SER TIO
C...asse ..s2
Programas de rádio e televisão
Termo a.' 583.574, de 20-3-1963
Televisão' F,xcels2fr S.A.
São Paulo

•

CONCERTO PARA
UM HOMEM SCT
Classe '32
rrogramas de' rádio e teievisào
termo n. o 583.575, de 20-3-063
• l'elevisão Ezeels2ir S.A.
São Paulo

CLUBE DA MUSICA
Laasse• 32
Proartimas de rádio e televisão
tirmo n.° 583.576, de 20-3-1961
TerevisNo Ene/slir
São Paulo

evacncki mecmico
Classe 36
Para disanguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais alpercatas anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba-

Erei
SPE°11212
CUI2 "a
CULO

Classe 49
Titulo

•

Ciasse 47
Para dist— Lir: — Combustíveis, Irficantes sabsrlancias e produtos esti-

Programas

*Kilo
'2 e

televisão
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neleir•-

Vormo n.° 583.577, de 20-3-1963.
Televisão Excels2ir S .A.
São Paulo
.
•

.,

Ternib a.* 533,585, de 20-3-1963
Televisão Excels2ir S . A .
São

Termo ri.° 583.593, de 20-3-1963
Televisão Excels2ir S.A.
Sã..) i'zttilo

Têrtno a.° 583.598, de 20-3-1963

(Prorrogação)
J. 8 P. Coats, Limited

•
1'7.n

SAUDADE TAM.i3E1
.T HORA

VOCE É QUE4
MANDA

Liasse 32

Classe 32
• Programas de rádio e tele visãts

Programas de rádio e televisão

rmo n.° 583.578, de 20-3-1963

Televisão Excels2ir S. A.
São Paulo

SRO IN DO taI -DI
.

Termo n.° 583.586, de 20-3-1963
. Televisão Excels2ir SÃ.
Sião

Classe 32

•

Programas de rádio e televisão

Termo n.° 583.579, de 20-3-1963
Televisão Excels2ir S A
°1"d os
;

O BIS E O SUCEsSo
\•
Classe 32
,Programas de rádio e televisão

Têrmo n.o 583.587, de 20-3-1963
Televisão Excels2ir S . A .
Sr)
fi Fzmlo .•

VALE A PENA VER
• DE NOVO

Termo 0.0 .583.588, de 20-3-1963
Televisão Excels2ir S A .
São Paulo

:ItIU SI CA E ESPORE.
ENCONTROS
IMPoRSIVk3

Classe 32
Programas de rádio e televisão
Urino n.° 583.581, de 20-3-1963
Televisão Excels2 ir S . A .
oined nes
•

Classe 32
Programas de rádio e televisão
Termo n.o. 583.589, de 20-3-1963
Televisão Excels2ir 5 . A .

S

VOCE. . E o
LIMITE

• PALA NOVE

•

fn
P rogramas de rádio e televisão

Classe 32
Programas de rádio e televisão

Termo n.o 583.582, de 20-3-1963
" Televisão Excels2ir S.A.;
São Paulo

Termo n.° 583.590, de 20-3-1963
Televisão Excels2ir S . A .
São Nade)

•

RANCHO D3
BI OCA

kCERTE NO ALVO

Classe 32
Programas de rádio e televisão

Têrmo n.° 583.583, de 20-1-1963

* -

Televisão Excels2ir S.A..
São Pnilo.

Termo 0.0 583.594, de 20-3-1963
visão Excelsior S . A.
.1)2,45,",„
) Pai:10
‘i)
4.12",çs ,.2° •

1,1rdto
Clsse 32
Programas de rádio e televisão
Termo n.° 583.595. de 20-3-1963
Can ' 4 Auto Peças Ltda
São Paulo
N D

LU1SSC 21
Freio (parte integrante do veículo),
mecanismo para acoplamento de veiculos ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem .de tração, amortecedores de choques, paracroques, carro,
ónibus, automóvel, anteparos auto-caminhões. alavancas. - alavancas de câmbio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barros de tração. barras
de direção, cabos de veículos, carrocerias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veiculas. engrenagens, embreagem, feixes de molas.. hélices, molas, motociclos, mancais de veículos,
pedais, paralamas, porta laterais. pinhões, 'porta-rodas, parabrisas, parachoaues, pistões, rodas, reboques, tambores de freios, varetas de veículos,
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
para bicicletas braços para velcuffis,
crapas circulares t.ara veículos, cubos
de veículos, de sl.çadeiras, fronteiras
para veiculos, motociclo. manivelas,
para-lámab, varetas de controle do
afogador e acelerador

,..;lasse 32
Programas (Te rádio e televisão

aso.
;firmo n.° 583.584, de 20-3-1963
Televisão Exce1s2ir S.A.

Classe oz
Programas cite rádio e televisão
Termo n.° 583.592, de 20-3-1963
Televisão Excels2ir S,A.
São i'atilo

/4,9t.isAem eRisaufs

Classe 37
Cobertores e mantas
Termo n.° 583.597, de 20-3-1963
(Prorrogação)
Companhia Fiação e Tecidos
Guaratinguetá
(Prorrogação y.
'São Paulo
PRORROGAÇÃO

São Paulo

O AVESSO DA
NOTICIA

TEATRO DO
ENTARDECER

PRODUTO DA

C.f 7

t,

alARATINGUETA

INDOPRM 8R4S/LEIRA —

velasse 32

Pons~se da state, e televisão
f

,1

!,

Classe 22
Linhas de algodão 'para costura, Ra
carretéis, novelos e caixas da fabrica.
ção da requerente
Têrmo n.9 583,599, de 20-3-1963
Tortuga Companhia Zootécnica
Agrária
São Paulo

"TORTUGA"'
Classe 33
Sinal de propagan4
Termo n.° 583.600, de 20-3-1964"
(Prorrogação)
.
P. Coats, Company,
Eseócil

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 583.596, de 20-3-1963
Comoanhia Fiação i Tecidos
Guaratinguetá
Paulo

• Termo n.° 583.591, de 20-3-1963
Televisão Exce1s2ir S.A.
São Paulo

PEÇA BI S PARÁ
O SUCESSO

SÃO PAULO
DIVERTI

• (-4

31

a mas de rádio e televisão

' Classe 32
, Programas de rádio e televisão

ti-

E

QUAL É O DI SOU ?

A Ei 1

Classe 32
Programas de rádio e televisão

"termo n. o 583.580, de 20-3-1963
'Televisão sExcels2ir S . A .
01"cl 9?S
97

C,es.,e 32

•

QU AI P. A MUS]. CA

A

Classe 32
Programas de rádio e televisão

1.

Escócia

•

Classe 32
Programas de rádio e teievisão

Classe 37
Cobertores

Lasse 22
Linhas de costura em novelos, erra
ttik e caixas da fabricação da
requerente
•
Urino n.o 583.601, de 20-3-196
(Prorrogação)
J. & P. Coats, Limited
•
:-":scóciP

PRORROGAeLn

CORRENTE
Classe 22
Linhas ou fios de t&cla espécie, laclu,
sive linhas ou fios sintéticos ou defibrta
sintéticas da indústria e comércio de
requerente

f
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-

dexta-feira 14
•

•

Termo a n.° 583.602, de 20-3-190
-Companhia Fiação e Tecidos
Guaratinguetá •
Saio Paulo
;

611A AIlfj61114'

r

W
INOUSTAIA 50511111,1,4

Classe .
Cachecols
Termo n.° 583.603, de 20-3-1963
(Prorrogação)
,
, J. & .P. Coats, Limited
Escócia

PRORROGA
CLARKIS
Classe 22
Linhas de algodão, para costura, da
Indústria e comarcio da requerente

Termo ri. 0583.604, de 20-31963
(Prorrogação)
J. & P. Coats, Limited
Escócia
PROR ROGA'CÃO

Classe 22
Linhas de algodão, para costura, da
indüstria e- comércio da requerente
Têrmos os. 58..605 à 583.606, de
20-3-1963
Pucci S.A. Artefatos de Borracha
São Paulo

•

EE
VY
_
Indtistria Brasileira
•

Classe 28

-

Para distinguir: Artefatos e produtos

acabados de origem animal, vegetal ou
mineral não incluídos em outras classes, artefatos de substâncias químicas
não incluídas em outras classes: Adornos de ambar e de chifre, barbatanas de
baleia. capas 'de crina para colchões,
carrinhos para bebes de matéria plástica. chapas de matéria plastica para impressão, cimento de amocega, Colas fotigráfIcas, colas de encadernador, colheres de matéria plástica, chupetas e'
mamadeiras de material plástico, comp ostos 'vegetais impermeáveis para tecidos. ccordel de tripa, correia de . lona
com borracha, ebonite, enfeites de Ma-
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teria plástica para automóveis, capar - caixas para .guarda de objetos, carlu- racha para bengalas e muletas, rodas
macete refinado, esponjas, espuma d e chos, codores para chá, descanso para Inassiças, rodízios, revestimentos de
mar manufaturaalas, estoraque manufa pratos, copos e copinhos de plásucc borracha, rodas de borracha para maaa
turado, guarnições de material plástic'o paar sorvetes, caisanhas de plástica vais, sanfonas de vácuo, suportes de
para automóveis, tacos de matéria piás para sorvetes. colberinhas. paslnhas, motor, sapatas dodal de breque, e detica, feltro de crina para cadeira, filtro garfinhos de plástico para sorvetes, fora sembraio e isolador, suportes. semi.
pneumáticos, suportes de câmbio. sana
de gponja, fita isolante, falhas isoian - minhas de plástico para sorvetes. discos
tes de skbstâncias sintéticas, garfos d e de mesa, estojos, estojos para _óculos, fona de partida, saltos, solas e,solados
matéria plástica; g luten. goma para cha embalagens de material plást.ao. emba- de borracha, surdinas de borracha para
peleiros, guarnições, de celuloide para lagens de material plástico para sorve- aplicação aos fios telegráfico:, e telefaa.
travadores da porta, agejatubos,
arreios, isoladores para mesas, mirra, pa tes, estojos para objetos, espumas de tacos,
tampas de borracha para ccntaagotas,
ny/on,
esteiras,
enfeites
rara
autacnó.
litos de penas, películas de celuloide
tinas de borracha para elaboração de
vais, massas anti-ruidos, escoadoras
virgem. resinoides, preparados sangue pratos, funis, formas para doces, fitas
substâncias quimicas
cristalizado, sacos de plástico para em- isolantes, filmes, fios ele celulose, fechos
balagens e torneiras de celuloide
Termo a.° 583.610, de 20-3-1963
para bolsas, fadas, guarnições.' gunrnia
Classe 39
losé Isidoro Gomez Cobas
ções para chupetas e mamadeiras, gum.
Para distinguir: Artefatos de borracha, niçaies para porta-blocos, juarnições
São Paulo
borracha, artefatos de borracha para para liquidificadores e para batedeiras
veículos, artefatos de borracha não ia- de frutas e legumes, guarnições de maT R'IMET RI C
cluídos em outras classes: Arruelas, ar- terial plástico para utensitos e objetas,
ltdástria Brasileira
golas, amortecedores, assentos para ca.. guarniçõas para bolsas, garfos, galerias
deiras, borrachas para aros, batentes de para cortinas, jarros, laminados plásClasse 46
cofre, buchas de estabilizados, buchas, ticos, lancheiras. mantegueiras, malas,
buchas de /unido, batente de porta. orinaas, prendedores de roupas. parado- Amido, alvejantes, anil, água aa as,n
batente de chassis. bicos para mamadei- res para móveis, pires, pratas palitei- deira. água sanitásia, cesa para assaa.
ras, braçadeiras; bocais, bases para te- ros.' pás de cosinha, pedras psraes artia lhos, detergentes, esponjas de aço, fóslefones, borrachas para carrinhos indus- ficiais, porta-pão, pulseiras- para aeló.. foros. lissivoa, lixas, lã de aço, pomatriais, borracha para amortecedores, gios. protetores para docernentos, pua das para calçados, palha de aço. prebainhas de borracha para rédeas, cochiris xadores de água para uso doméstico. parados para polir e limpar madeiras,
de rnotor, câmaras de ar, chupetas. cor- porta-copos, porta-niqueis, porta-notas, vidros, metais e objetos, panos para
polir e para limpeza, panos de amua
dões massiços de borracha, cabos para porta-documentos, placas, roda.
ferramentas, chuveiros, calços de bor- nhas recipientes, suportes,suportes pata e material abrasivo empregado rr limracha, chapas e centros de mesa. cor- guardanapos, saleiros, tubos, tigelas, peza de metais e objetos, sabaiaii em
dai de borracha, cápsulas de borracha tubos para ampolas, tubos para serin- geral, sabões em pó, em flocos, saponácaos, velas e velas a base de
para centro de mesa, calços de borra- gas, travessas, tipos de material piáscha para máquinas, copos de borracha esmeril. em pedra, em pó. em dim
estearina
para freios, 'dedeiras, desentupideiras, em pasta , para afiar; moer e desgastar,
"ramo n.° 583.611. da 20-3-63
discos de mesa, descanso para pratos. rebolos, • adesivos para tacas, adesivos
Artesanato Carlo Ltda.
encostos, êmbolos, esguichos, estrados, para ladrilhos e adesivos para azulejos.
São Paulo
esponjas de borracha com quebrajacto anéis, carretéis para tecelagem e guarpara 'torneiras, fios de borracha lisos. nições' de material plástico para fadasfôrmas de borracha, guarnições para tico. saco/as, sacos saquinli as vasilhaYndUestária RBraLsil
móveis, guarnições de borracha para mes para acondicionamento, vasos, xi..
0ei.7-a
.1
automóveis, guanições para veículos, caras, colas a frio e colas não incluidas
lancheiras para escolares. • laminas de era outras classes, para bom racha, para
•
Classe 25
borracha para degraus, .1is . as de borra- corturnes. pare marcineiros. para sa,3a- Para distinguir: Arvores de natal bo
cha para janelas e para portas, lençóis cetros. 'para vidros, pasta' adesiva carro beiots, bolas paar enfeites de arvores
de borracha. manoplas, maçanetas, proa correias, pasta e pedras_ para afiar de natal, carta geográficas, cartões posa
tetozes para para-lamas, protetores de •
Classe 36
tais, cartazes, displays, desenhos anis.
para-choques, pedal do acelerador, pe- Calçados em geral: Alpercatas. bots, ticos, desenhos, decalcomania para te..
dal de partida, paras para businas, botinas, botinhas, chinelos, galochas. • cidos, estátuas, estatuetas, estainpas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- polainas, perneiras sandálias, sapatos. gravuras, frutas de vidro, figura§ de
racha para bengalas e muletas, rodas
sapatos desportivos e tamancos . ornatos, festões, fotografias, fruta a de
massiçaa, rodizios. revestimentos de
louças, figuras para enfeites, bolos de
Classe 39
borracha, rodas de borracha para móaniversários, batizados, casamentos e
veis, sanfonas de vácuo. suportes de Para distinautr: Artefatos de borracha, outras quaisquer comemorações, gravumotor, sapatas ddal
o
de breque, e de- borracha, artefatos de borracha para ras, imagens, letreiros. manequins, masembraio e isolador, suportes, semi1 veículos, artefatos de borracha não in- quetas, obras artísticas, obras de paia
pneumáticos, suportei de cambio. san- cluídos em outras classes: Arruelas, ar- tura, painéia e cartazes para decorações
fona de partida, saltos, solas e solados golas, amortecedores, assentos para ca- e para exposição, projetos, mostruários
de borracha, surdinas de borracha para deiras, borrachas para aros, batentes de de mercadorias caverna e para propaaplicação aos fios telegráficos e telefó- cofre, buchas de estabilizador, buchas, ganda, suportes artísticos para vitrines,
nicos travadores da porta.. tigelas. tubos, buchas de jurado, batente de porta, estatuetas para adornos e para fins
tampas de borracha para conta-gotas, batente de chassis. bicos para mamadeirtisticos, taboletas
tinas de borracha para elaboração de ras, braçadeiras, bocais, bases para tesubstâncias químicas
Virmo
n.° 583.612, de 20-3-61
lefones. borrachas para carrinhos indusJoão Coimbra dos Santos
triais,
borracha
para
amortecedores.
583 609, de
Têrmos os. 583.607
São Paulibainhas de borracha para rédeas, cochim
20-3-1963
de motor, câmaras de ar. chuPetas, cor• dões
Piu-ci S.A. Artefatos de Bormassiços de borracha, cabos para
T . A V'A S Z L.
São Paula
ferramentas," . chuveiros, calços de borIndústria Erasileire
• racha, chapas .• centros de mesa, corS PANDEX
das de borracha, cápsulas de borracha
Classe 48
Indústria Brasileira ( para centro de mesa, calços de borra.- Para distinguir artigos de toucador e
cha
para
máquinas,
copos
de
borracha
p erfumarias em geral: Ahniscar. aaiat
•
para freios, dedeiras, desentupideiras, de beleza, água facial, água de lavanda,
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material discos de -mesa, descanso para pratos. água de colónia, arminhos, água de
plástico e de nylon: Recipientes (abri- encostos. êmbolos, esguich.as, estrados, quina. água de rosas, á gua de allaaa•
c ados de material plástico, revestimen- esponjas de borracha ala qmalaralseicto asas, amônia perfumada, liquida. em arió.
os confeccionados de substâncias ani- para torneiras, fios de borracha lisos, em - pedras, para banho. brilhantina*,
mais e vegetais: Argolas, açucareiros. fôrmas da borracha, gssarnições para bandolinas. batons, cosméticos para o
a rrnações para óculos, bules, bandeias móveis, guarnições de borracha para cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
ases para telefones, baldes, bacias, bol- automóveis, guanições para veiculos, crayons, cremes para a pele, carmlns,
as, caixas, carteiras, chapas, cabias, 1 ancheiras para escolares. laminas de cheiros s em pastilhas, em tabletes em
para ferramentas -er uteniilios cruzatas b orracha para degraus. listas de borra- lentilhas, em trociscos e em pílulas,
c aixas para acondir'onamento de ali.. c ha para janelas e para portas, lençóis cremes para barbear, cremes °dental,
mentos, caixtis de material a'ástico Para d e borracha, manoplas, ima:anatas, pro- dep ilatórios, desodorantes, diasolventes,
aterias, coadores, copos, necas, co. t atores para para-lamas. pooetores de mandas, extratos, estojos 3e perfumes,
beres, conchas, cestas para pão. cesti- P ara-choques, pedal do acelerador, pe- creme para limpeza da pele, e para base
has, capas para álbuns e para . lorns d ai de partida, pesas para businas, de pó de arroz. esmaltes • para unhas.
c adices, cestos, castiçais paia velas, ratinhos, pneuinabcos. pontas de bor- escoavas para dentes, cabelo roupas,
•
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cílios e unhas, fixadores para o cabelo.

pestana, cílios e bigodes. tive Ia para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo.
para maquilagem. innça-pertutnes. loções, líquidos dentitricios, em pasta. era
geleia de petroleo perfumada lápis
sabão, em creme, em elixir e em pó,
liguidos para ondulação permanente,
lixas para unhas, laque, óleos para O
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz papéis perfumados.
carminados. e com pó de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons, pó de
arroz

Termo n, 583.618, de 20-3-63
Trevifarma S. A.
Guanabara

rA 5oratórios

Junho de 1963

Termo n.° 583.622, de 20-3-63
Laboratórios Trevifarma S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

_VOLATEN

..NOVO TEMO°
Lab

Laboratórios Trevi;arma S/A.
indústria Brasileira

Termo n.° 583.627, de 20-3-63
Organização Técnica de Assistência e
Manutenção Ltda.
"OTAM"
Rio Grande do Sul

oratórios Trevifarma S/A.
!ndástria Brasileira
Rio de Janeira

'Rio de Janeiru

Classe 3
Classe 48
583.È13, de 20-3-63
Termo
Um produto farmacêutico-medicinal, sob Um produto de toucador e higiene do
Pucci S. A. Artefatos de Boracha a forma de elixir, de sua tal:ricação e
cabelo, de sua indústria e comércio
São Paulo
comércio
Termo n.° 583.623, de 20-3-63
Têrmo n.° 583.619, de 20-3-63
Representações Ltda.
S O L i A N 14 T1 eira
Laboratórios Trevifarma S. A.
Amazonas
s
Bra
Indástr ia
Guanabara
n. 9

Classe 36
Para distinguir: Calçados em gerai. Alpercatas, botas, botinhas, chiados, galochas, polainas, perneiras, sandálias, sapatos, sapatos desportivos. tamancos
Tèrmo n.° 583.614 de 20-3-63 José Avelino de Ca:valhr
Guanabara

NoRROGAÇÃO

Jact 871~

LACTOCEROLItt

indústria Brasileira

Laboratórios Trevif arma S/A.
Indústria Orasilein.
Rio de Janeiro

Classe 3
Um produto farmacêutico, para tratamento de seres humanos
Tèrmo n.° 583.624, de 20-3-63
Manaus Representações Ltda.
Amazonas

Classes: 6, 8, 16 e 33
Insígnia
Têrmo n.° 583.628, de 20-3-63
I. C. Faria Guimarães
Guanaban

Indiiatria Brasileira
Classe 42
Cerveja
Termo n.° 583.629, de 20-3-63
Laboratório Sedabel Limitada
Minas Gerais

PRORROGAÇÃP

'11U
Classe 3
Classe 11
Um produto farmacêutico medicinal,
Ferragens, ferramentas e pequenos ar- indicado
no tratamento ias infecções.
tigos de metal, não incluídos em outras
particularmente intestinais
classes
Indústria Brasileir
Termo n.° 583.620, de 20-3-63
Termos ns. 583.615 e 583.616, de
boratórios
Trevifarma
S.
A.
Ip
20-3-63
Classe 3
Guanabara
Laboratórios Trevifarma S. A.
Um produto farmacêutico para trataGuanabara
mento de seres humanos
PRGh:nCGACAO

PRORROGAÇÃO
ERO-ARTRITII

Têrmo n.° 583.625, de 20-3-63
Wilma Beckers
Minas Gerais

Classe 3
Classe 3
Um produto farmacêutico medicional. Um produto farmacêutico cr.e.nal:
1ncLcadra no tratamento dos pruridos, es- indic.udo no tratamento de reumatismo
coriações e eritemas
e das diáteses artríticas
Classe 48
Um produto de touzador
Termo n.° 583.621, de 20-3-63
Laboratórios Trevifarma S'. A.
Termo n.° 583.617, de 20-3-63
Guanabara
Laboratórios Trevifarma S. A.

Indústria Brasileir;

VAL.EFIENO

Termo n.° 583.626. de 20-1-Al
S. R, de Melo
Amazonas

(Laboratórios Trevifarma S/A.

ca fr?h2:2Cg

Rio de Janeiro

Ernr,sileíra

Rio de Janeh
Classe 3

Classe 3
Uni pro.`.atc: larrnacèiltiço-mr. rMnal, sob
Um produto farinacêniico-m ,.. ,:l , c i nal , sobe a forma de axir, de sua . ndústria e
indústria
rie
sua
e
elixir.
.
d
a forma
corné,c1e

SATZ —EXAN
Ind. Brasileira

Classe 6
Insígnia de comércio

Indústria Brasileir?

comércin

Exa

FRORROGAÇÃC

PR_ORROGAÇÃO

-

Sedabel Limitada
Minas Gerais

Termo n.° 583.631, de 20-3-63
Laboratório Sedabel Voltada
Minas Gerais

Rio do Janeiro

Laboratórios Trevifarma S/A.

T eboratório

Classe 3
Um preparado farmacêutico

.Indústria Brasileira

PRORROGAÇÃO

Classe 3
Um preparado farmacêutico
TermopnR.,0R
58R3.0u40
630, Çde20-3-63

,I1VD. BRAsILEIRA

Laboratórios Trevifarma S/A.

Guanr.bara

Ind. Brasileira

Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo n.° 583.632, de 20-3-63
Sociedade Industrial de Artefatos de
Borracha "Soinarbo - Ltda

Sio Paulo

radt;Ltria BrnsIleira

Classe 39
Classe 3 - Pára Artefatos le borracha,
Snbstãacias quirnicas, prodatas e pre• borracha, a , t,tatos de borracha para
p irados para serem ilsados r,,.3 medicina , veiculos, arte fatos de borrasba não

e na farmácia

l'cluidos cru outras classes: Arruelas, ar-

Sexta-feira 14
golas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
buchas para jumelo. batente de porta,
patente' de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bas..s para teefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
Dainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar. chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
Jerramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
Nuas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veículos,
lancheiras para escolares, laminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, tnanoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pedal de partida, paras paea bitsirms,
pratinhos pneumáticos, pontas de borracha para ,bengalas e muleas. todas
massiças, rodízios, revestimentoa de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal • de brèque, se-.
sembaio e isolador, stiportes, semipneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porca, tigelas,
tubos, tampas de borracha para conta
gotas, tinas de borracha para eaboração
de substâncias químicas
, T.. rnio a.. 583.633, de 20-3-1963
Adelino de Sã Rocha
Pernambuco

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.o 583.635, de 20-3-1963
S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo
São Paulo

Têrmo n.o 583.637, de 20-3-1963
5 a Indústrias Rranidas F.
Matarazzo
•
São Paulo
PRORROGAÇAI

Junho de 1963 2100

•
Têrmo n.9 583.640, de 20-3-1963
S.A. Indústrias Reunida F..
Matarazzo
São Paulo

muivi o c:, çdo
_

PRORROGAÇÃO

"YA.ND1i"

Indústria Brasileiro

PL.

ndústria braarzeira
Classe 46
Classe 2
Alvejantes, amidos, anil, água de lava.
deira, água sanitária, cera para soalhos, Hexaclorobenzedo e seus derivad,as.
eetergentes, esponja de aço, fostoios, Produtos a base de hexacloro benezeno
Lixívia, lã de aço, pomadas para calTêrmo n.°'583.638, de 20-3-1963
çados, palha de aço. preparados para
S'.A. Indústrias Reunidas F.
polir e limpar madeiras, vidros, metais
Matarazzo
e objetos, panos para polir e para limSão Paulo
peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza d.e metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos
• PRORROGAÇÃO
velas e velas a base de estearina,
eabões em pó, em flocos, esponjas de
•
1
•
èfra
\
- •
limpeza
Termo n.° 583.636, de 20-3-1963
S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo
São Paulo

est mallearea
Classe 48
Pasta dentifricia
Tèrmo n.o 583.642, de 20-3-196.1
" Indústrias Reunidas P.
Matarazzo
São Paulo'
PRORROGAÇÃO
141 •

uj

FICMA FINO
AnopS

LUA
~mem
.1 rnII 1/11kf •
Classe 41
Azeite

PRORROGAÇÃO

UM JARDIM NUMA GOTA

ali

4tit

•

,

FLORITIE

0„.

11"
,e33
Indústria Brasileira

Têrmo n.° 583.643, de 20-3-1963
a Tmlüstrias Reunidas F..
Matarazzo
Sao Paulo

"CHIMÉNE

Indústria Brasileira

Classe 23
Percaline
Termo n.° 583.639, de 20-3-1963
S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo
São Paulo

PRORROGAÇÃO

nzErrsja
1249/417E
Imice
senpRe—

Classe 48
mvioa.
• \ 41/4„
Para distinguir artigos de toucaaor e
perfumarias em geral; Almiseaz, ig
PRORRO6AÇA0
•
cje beleza. água facial, água de lavanda
r
água de colônia, arminhos, água de
A.WrAaá á223d4
t
Preço leeeade da Pernil,' •/r.
quina, água de rosas, água de alfazenrnti..7Aihn
OltP4S l'AUI
mas, amônia perfumada, liquida, em pó,
•11 0111r1,114 Aumento de Cu**
em pedras, para banho, brilhantinas,
e litmusnold o dotal:Lu
4111ST'R
ta B unet,* e* teta
bandolinas, batons. cosméticos para o
IA. 3:maleta,
n• T Ileetarb par. eninamittor
cabelo,
pestanas,
cílios
e
bigodes,
1:4 91,03 p/ V110,
crayons,
cremes
para
a
pele,
catatua,
N Pwl S mem se e eia
Classe 41
•Il rI1__
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
Azeite
#,RAMA1
lentilhas, em trociscos e em pilulas,
IND' . n "4 Ir,
• f; 1".
cremes para barbear,, cremes dental,
Termo n.o 583.642, de 20-3-1963
ditos e unhas, fixadores para o cabelo,
S.A. Indústrias Reunidas F.
depilatórios, desodorantes, dissolventes
MOtarazzo
essências, extra:os, estojos de perfumes,
São Paulo
creme
para
limpeza
da
pele,
e
para
base
Classe 41
Ind.
PrastIelra
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
Café torrado e moído
esávas para dentes, cabelo, roupas,
PRORROGACÃO1
Classe 41
pestana, dlios e bigodes, fivelas para
Tèrmo n.° 583.634, de 20-3-1963
Azeite
o cabelo, glicerina perfumada para uso
ESPxc.
Delta Elétrico-Mecânica Ltda.
Oe toucador, grampos para o cabelo,
Termo n.° 583.641, de 20-3-1963
Guanaabra
geléia de petróleo perfumada, lápis
S.A. Indústrias Reunidas F.
para maquilagem, lança-perfumes, loMatarazzo
ções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
São Paulo
sabão, em creme, em elixir e em pé,
PRCF.R3C4Can
líquidos para ondulação, permanente.
1
lixas para unhas, laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perta•
.MOINH OMATARAZO
enes. petróleo ara uso de toucador, Mer1-11~74.7
pastas e pó para as unhas, on-pons
S.PAULO
rara pó de arroz papéis perfumados,
rim a . Brasile 1 ii
Incl.Brasiletre
carminados, e com pó de arroz. pentes.
e
' Classe 33
Classe 41 41
Claise
pomadas perfumadas para o embelezaSalame de Orco
Titulo
mento da cutis, pon.pons, pó de arroz
Farinha de trigo
CA F É

Bacanga

••n

V
(.1 ilr1t n
e
/M

LIISITAN
-... "A\,

LAN:ió 01- iC1AL (beção 111)
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Termo n.° 583.645, de 20-1,1963
indústrias Reunidas F.
)I
Matarazzo
São Paulo

j

•

•

¡PRORROGAÇÃO
?1;
7#41.-

e.PAue3 tt‘

e.)4,,z 6nN
irksi •
.FARINHA

. 1i0 BENTO
L

tradlle

3

L.1 •

Classe 41
Farinha de/trigo .

Termo n.° 583.646, de 20-3-1963
S.A. indústrias Reunidas F.
Matarazzo .
São Paulo •
• ;2:
PRORROGACÃO

Brast.letz 3
Classe 46

Sabão comum e detergencea
Termo n.` 583.647, de 20-3-1963
S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo
São Paulo
F10RR0GAÇA0

h

SUPERIOR
eznufwer

Junho de

.

Termo AP 583.649, de 20-3-1963
ndústrias Reunidas F.
Matarazzo
São Paulo

1953

carminados, e coa pó de arroz, penttS, querias .fechaduras chapas,. centro de
pomadas perfumadas para o rabeieza- mesa, distintivos dobradiças, esterasiQs..
mento da cutis, pon-pons, po de arroz guichos, extensões, ferragens.. para apa.••
relhos de bidês facas, canos, fivelas. feTermo n.° 583.652, de 20-3-1963
chos para malas e pastas, fechos de seS.A. Indústrias Reunidas F.
gurança para portas e lanelas. ferrolhos..
Matarazzo
ferrolhos, ferragens para aparelhos de
i•PRORROGAÇÃO
São Paulo
bidés. frisos, ganchos, guarnições de
metal para banheiros e bidés, guarnições de metal, ganchos para, quadros,
grampos para - emendas de 'correias,
guarnições de metal para máquinas, grozas, grampos para andaimes, curvas de
refórço, grelhas. ladrões Jeiras e números de metal, luvas para bombas dágila mortes, marretas, malhos, matrizes, martelos, molas para 'portas, telas
metálicas, tubos de metal. maçanetas,
machadinhas, molas de vae e vem, molas para cadeiras giratórias, matrizes,
porta-toalhas, presilhas paia malas e
pasta, 'pregos: pratusos, porcas. orcachaves, rotetores para calçados. placas.
Classe 46
•
postes de metal, pilares pequenos, pua'
Classe
ao
Goma (amido)
tetras. roldanas, ralos para pias, ras adistinguir artigos de roucaus,
geral: Almiscat água deiras, sai.arrolbas, slióes, suportes, roperfumarias.
Termo n.° 583.650. de 20-3-1963
de beleza água fadai. agua da lava-ida setas, tenazes, telas de arame, tesouras,
S.A. Indtistrias Reunidas F.
água'. de colônia, arminhas. água de trilhos para Portas de correr, torneiras.
IVIatarazzo quina água de rosas. água de elfaze- trincos, tanques de metal, trilhos para
São Pi.ulo
mas. amônia pertumada, liquida sm pó elevadores, tubos, tubos coriduite, tubos
em pedras. para banho, brilhantinas, encanamentos tranquetas. tubos de •aça
bandolinas. batons, cosméticos para o soldados sem coatura. uniões, tubos di
meta/ e inos
cabeio.. pestanas cílios e bigodes,
zrayons, c-refiles para a pele, cat./runs.
Termo n.° 583.654, de 20-3-19b3
\)
cheiros em pastilhas, em tabletes em
Cia. Johnson & Johnson do Bras.',
ierltilhas, em trociscos e cru pilulas
Produtos Cirúrgicos
cremes para barbear. cremes dentai,
São Paulo
drp.latórios, desoclorau!es use ventes
msencias. extratos estolas de perfumes.
O°.
cri-me para limpeza da pele, e para base
!3RORROGAÇÃO
4)t4
'de pó de arroz, esmaltes para unhas,
Nome Comercial
escovas para dentes, cabelo, roupas.
RUMEX
:ílios e unhas, fixadores para o cabelo.
Termo n. 583.651, de 20-3-1963
pestana. atilas e bigodes. fivelas para'
industria Brasileira
S,A. Indústrias Reunidas F.
c cabelo. glicer,na perfumada para uÉo
Matarazzo
de toucador, grampos para o cabelo,
Sio Paulo
geléia de petróleo perfumada lápis
para maquilagem. Jança-periumes. lo• (.lasse as
PRORROUCig
tées. liquidas dentifricios, em pasta, em
Pael higiênico
sabão, em creme, em elixir e em pó,
Termo n.° 583.655, de 20-3-1963
liquidas para ondulação ria-manente.
11
Cilag Chemie S.A.
lixas, para unhas, Intik óleos para o
cabelo pasta e pós para dentes, erfuSulça
mes. petróleo ara uso de toucador.
pastas . e pó para as unhas, on-pons
PRORROGACÁd
In c1Cistria Brasileira
para pó de arroz, papéis perfumados.
cn-mitiados. e com pó de arroz. pentes
CILATRAS.T
pomadas perfumadas . para o embelezaClasse '4h
Para distinguir artigos de toncalor e mento da cuba pon-porri. , pó de
• CILAG A. o
• arroz
perfumarias em geral: • Almisca. áaaki
de beleza, água fadai. água de lavrada
Termo n.° 583.653, de 20-3-1963
SCHAFFHAUSE-SUIÇA
água de coleiam arminhos. água de
Werke G.m.b.H
quum. água de rosas. á(jdai de. eliazeAlemanha
Classe 3
iras, amônia perfumada liquida, CM pó.
em pedras. para banho. brilantinas.
Um produto farmacêutico indicado para
bandolinas, batn.r.1 cosméticos para o
pielografia venosa e retrógada.
cabelo, pestanas cílios e bigodes
veinografi ae radiografia
crayons, cremes para a pele. carm us.
cheiros em pastilhas. em' tabletes, em
Termo n.° 583.656, de 20-3-1963
lentilhas, em trociscos e em pílulas
Chicopee Manufacturing Corporation
cremes para bárbear. cremes dentai.
Estados Unidos' da América
•
depilatórios, desodorantes, disso:ventes
esancias. extratos estalos de perrinnes
PRORROGACÃO
creme para 'Limpeza da peie, e parã base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escdvas para dentel, cabelo roupas.
cílios e unhas fixadares para o cabelo
Classe 11
mo"
pestana. cílios bigodes. fivelas para
o cabelo, glicer nri pertuniaili para tisd Ferragens em geral: Arpões. ancinho
dt toucador. grampos para cabelo m rebites.. aroolas. arruelas. abridrio.-s de
geléia de petróleo perfumada lán.s r, te:N rMakõe% de, metal arames lisos e
para maquilagem lança-perf.:mies In arpad,ss arpões de carregar. arames
-ções. líquidos dentifrícios, em nasta em metalizo!: bola de aço, almotolias. casabão. em creme, em elixir e em nó deados correntes chaves .rremones cailíquidos, para ondula:ais inam nente xas de metal rara portões, colunas. caClasse 38
lixas para unhas. laque exteus para o nna de metal cabeçotes. rarreetonhas.
cabelo, pasta e pós para dentes r3t1413 Mios de rin-rat chuveiros comuns, ed. Um :produto para distinguir: Pap,,I
MeS, petróleo ara uso de MU{ 31.10r
os, cruzetas curvas, catracas. chaml- absorvente, guardanapos de papel tapastas e pó para as' unhas ou paris ces
.rn-rnI .rar ininhas caixas .água lhas de papel, papel colorido, papel
para pó de arroz, papéis perfumados para ,ipareibus sanitários, estacas, pe- higiênico, papel em Rilha e em peças
a

I

•

.

,

p

•

o

5" DE CHIMÈNE

p

.

-

Indústria Brasileira
Classe 23
Cretone
,' termo n.° 583.64.3: de 20-3-1963
S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo
São Paulo

PRORROG(40

sgsksPl gvilivit
n••••

-t£41~1

PNIVICA•••
c.
e

r
. ./NARRAlla
,ndústrier

Brasileirà.

Classe 46
Sabão comina

-

.

,

g

S

l

p

,

p
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Termo a.° 583.657, de 20-3-1963 -Qicopce Manufacturing Corporation
V.-atados Unidos da Araériea

, PRORROG);

•

TOrmo n.° 583.660, de 20-3-1963
Arnaldo ' de Oliveira
São Paulo
ILASP. INSTITUTO
UM-AMERICANO oe
SeRVICOS
PROFISSIONAIS
54(0 PAULO

Liasse
Titulo de Estabelecimento
Térmo n. 9 583.661, de 20-3-1953
Roussel - UclaS
.
França

;lasse 26
Um artefato acabado. constituldts
material fibroso não tecido, em peça e
em fólha
Tétano n.o 583.658, de 20-3-1963
bxiiistria e Comércio de Protetores
Luminosos "Chock-Light .' Ltda.
Seo Paulo

takti*I
/3011-tValQ
Classe 21
Para distinuuir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicleta', automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambiei, barcos,
breques, braços para velculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros- tratores, carros . - berços, carros
tanques, carros-Irrigadores, aunai, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veicillos, cubos de velculos,
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços para veículos, direção, d'eslia
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- ,
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, mola
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
iodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
rdclas para veiculos, selins, tricicles, tirantes para veículos, vagões, velocipedes. varetas de controle do afogador e
acelerador, troleis, t roleibus, varas: de
carros, toletes para remos

Oleocuivre

',unho de 1963 21 1 -I

Termo n.° 583.666, de 20-3-1963
Armações de Aço Probel S.A.
PRORROGAÇÃO"
elfire&COES Ót Aço PcctSs. e.

p iortztRA PA INOUSTRIAL1ZACAO

Classes: . 36 e 48
Frase de p,.opagancIa

Classes: 4, 11 e 4C
Frase de propaganda

Termo n.° 583.673, de 20-3-1963
Termo .n." 583.667, de 20-3-1963
Pégaso
Comércio de Ferro e Aco
Indüstria de Calçados "SCarnni" 1sda.
Limitada
Limitada
São Paula
Guanabar-

»

Roussel Mai
inclustria Brasileira

Classe 2
Produtos agricos...
?riamo

583.662, de 20-3-1963
Rousse' - UclaS
França

h_tilticuivre
ousei - Uclaf
Olif França

Têm-O-n.9 583.668, de 20-3-1963
Sulina de Metais S.A.
Rio Grande do Sul

Sulina de Metais S/A
Nome Comercial
Termo n.°' 583.669, de 20-3-1963
Termo n.° 583.670, de 20-3-1963
Bracco - Novotherápica, Laboratór,os
Sociedade Anónima
São Paulo

Chlic

(.74-44

raso
ce4e.

••••

DIPAMA - Distribuidora de Papein
e Materiais para Artes Gráficas Luis
Nome Comercial
Termo n.° 583.675, de 20-3-1963
Oswaldo Chrispirn
Guanabara

• Classes: 23 e 34
- Titulo

Classes: 1, 2, 3, 10 e 48
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicins
ou na farmácia
São Paulo

Laboratório Torres S. A.
São Paulo

Termo n.° 583.659, de 20-3-1963
Classe 3
Vicente Kulisauskas, Vicente Miguel Um preparado farmacêutico indicado no
Sinkulnas e Luiz Magalhães Pereira
tratamento das moléstias nervosas
Júnior
São Paulo
Termo n.° 583.664, de 20-3-1963
Ótica e Comércio Carvalho Reis S.A
Guanabara

Nome Comercial
Termo n." 583.674, 'de 20-3-1963
Dipaina - Distribuidora de Pais e
Materiais para Artes Gráficas Ltda.
São Paulo
1

Tecidos Finos e Tapeçarias

indústria Brasfletra

INDUSTRIA BRASILEIRA

de Ferro e Aço Ltda.

OSWALOC

n.o 583.663, de 20,3-1963
Lel:oratório Torres S.A.
São Paulo

I:t1EURALMON

PEGASO - Comercio

.3 I'

Classe 36
• Caljdos

• Classe 2
Produtos agricoias

!PRORROGAÇÃO

jada Dia Um Artigo'

Para a Sua Economia

00 CONFORTO NO CRAX.11

stç geadtleaN
Caris França

Termo n° 583 .672 de 20-3-1963
Importadora Fátima Ltda. - "Jonce
Minas Gerais

Termo ns 583.676, de 20-3-1963
Metrópole Comércio de Móveis Ltc.a.
Guanabara

METRO&
Classe 40
Móveis em geral
Termo n." 583.677, de 20-3-1963
Isis Passagens e Turism ()Ltda.
Guanabara

Classes: 1, 2, 3. 10 e 41
Sinal depropaganda
Termo n.o 583.671. de 20-3-196'3
Sugestão Utilidades S.A.
Guanabara

Nome Comercial
Tirai ° n.o 583.665, de 20-3-1963
Armações de Aço Probel S.A.
São Paulo

G

PRORROGACÃO
Classe 50
Impressos para uso em cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promisabrias, papel de correspondência e recibo', Impressos em cartazes, placas tabuleta& e veieulos, bilhetes impressos

MOVEIS ESTOFADOS PROKI
OH SONHO DIVINO
Classe 40
Expresso de propaganda

Classes: 1, 2; 3, 6, 7, 8, 9, 10; 11, 12.
13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 2j..
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, St,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
` 46 e 48
Titulo de Estabelecimento

Classe 33
Insígnia comercial
Termo n.° 583.678, de 20-3-190
Administradora Padrão S.A1
Guanabara

?UM
Clame 16
Artigos de dee*,
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firmo a.° 583.679, de 20.-3-1963
F Sabores do Brasil S.A Guanabara
• .t

gd;

• 'Firmo a.° 583.6E05, de 20-3-1963
Tèrmo n.° 583.693, de 21-3-63
Iachistaia e Comércio de Maiôs Venus Produtos de Beleza Fortunée Indústria
e- Comércio Ltda.
Limitada
Guanabara
Guanabara

`,,VENUS
I NDUSTR I A LIRAS LEI RA

°lasse 4
Essências vegetar.
Teimo n. o 583.680, de 20-3-1963 •
Indiistria de Bebidas Calina Ltda.
Rio Grande do Sul
rit

Classe 36
Maiôs
termo n.° 583.686, ' de 20-3-1963
Alvorada Auto Peças Ltda.
Rio de Jap---eo

ALVCRADA
I NDUSTRIA BRASILEIRA
,

indústria Brasileira
Classe 21
Para distinguir; Cervejas. cognac, v inhos, aguardentes, licores. aperitivOs,
pernet, whisky, !rumai, vertnouth, bran
dy. 'rum, bitter, vinho, quinado, vinho
espumante, pipermint, gin. punch, gene.
bra, saia, nectar e suco de frutas C002
álcool

Termo n.° 583.681, de 20-3-1963
VaquinOria sti' de! Norte de
Espafia S.A.
Espanha

ONER
Classe 6
Máquinas para„ a indústria textti e par
te sintegrantes das mesmas, especialmente teares e partes integrantes dos

Cias' se 21
Artigos da classe
Termo n.° 583.687, de 20-3-1963
Walfrido, Ribeiro & Cia
Guanabara

MAR UP I ÁRA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 39
Artigos da classe
T ermo

n.° 583.688, de 20-3-1963
Demominas Leda.
- Minas Gerai,

DEMOMINAS
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Artigos da classe

mesmos

Termo n° 583.682, de 20•-1963
•
Abbott Laboratóries
Estados Unidos da América

PRAMET
Classe 3
Preparados farmacêuticos
termo n.° 583.683, de 20-3-2.963 -'Companhia de Asiliitas, 'Prodtos Químicos e Material Plástico
Guanabara

VIGOR A B C
Classe -1 ,
Carbonato neutro e ácido de amônia,
neutro e ácido de sódio, car.
Fnato de neutro e ácido de litico, cor, onato neutro e ti.,cido de potássio. cat..
bpnato neutro e ácido de cálcio, carbonato neutro e ácido de magnésio

b-onato

'Tármo a.° 583.684, de 20-3-1963
(Prorrogaçgo)
Cora Products Company
' /Mocha Unidos da América

• Termo n.° 583.689, de 2J-3-1Ç63
Demominas Ltda.
Minas Gerais
-

PRODUTOS DE
FORTUNÉE INDÚSTRIA
E COMÉRCID LTDA.
• Nome comercial
• Termo n.° 583.694, de 21 3-63
Produtos de Beleza Fortunée Indústria
e Comércio Ltda...
f
Guanabara

dunho de 1963
Termo n." 583.699, de 21-3-63
Bnaenharia, Comércio e Indústria
Petribá Limitada
Guanabara

ENGENHARIA, COMÉRCIO E
INDÚSTRIA PETRIBÚ LTDA.
Nome comercial
. •
Termo n.° 583.00, ,de 21-3-63 .
Engenharia, Comércio e Indústria
Petribti Limitada
Guanabara

FORTUNÉE
,

12,

-E1143,

MORRIA BRAMEM.
INDÚSTRIA RAS/LEIRA

• Classe 48
Artigos da clas.se,

Termo n.° 583.695, de 21-3-63
Produtos d'e Beleza Fortunée Indústria
e Comércio Ltda.
Guanabara

•IAS

Classe 25
Artigos da classt.
• Termo n.° 583.701, de 21-3-63
Brasil Imóveis Representações Ltda.
• Rio de janeiro

,BRAS1L IMÓVEIS

*MIA ~MI
• Classe 48
Artigos da classe,
• Termo n.° • 583 . 696, de 21-3-63
Produtos de Beleza Fortunée Indústria
e Comércio Ltda.
Guanabara
f. •

REPRESENTAÇÕES LTDA.
......_

. .Nome comercial

Termo n.° 583.702, de 21-3-63
" Brasil Imóveis Representações.Ltda.
•
Rio de Janeiro

vaiam INAS 'LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 583.690, de 20-3-1963
- Peretto .&
Rio de Janeiro,

:t.

PASSOS GUIADra

- Classe 48
Sinal do propaganda

Classe 36
Lidústiiti e comércio . de .clçados

Tèrmo n.° 583.697, de 21-3-63
Perma Plásticos S. A.
Guanabara .

Termo n.° 583.691, de 20-3-1963
Importadora Colando alho Ltdtt.
São Paulo

-Ft
Y°:
ít.Firi
I
A
'ORAS
TR
NDUS
I(01ANG ELO

Classe 5
Chapas de áço
Termo n. 583.692. de 21-3-63'
Confecções Ker S. A.
Rio de Janeiro

E
Classe 36 .
da classe

' Artigos

PERM A
PLASTICOS Sa
Nome comercial Termo 11.° 583.698, de 21-3-63
Perma Plásticos S. AGuanabara

P E RS A
INDÚSTRIA BRASILEIR
Classe 28
Artigos da cias.,
•

:Classe 33
Insígnia comercial
Termo- 11.9 583.703. de 21-3433
Pósto Cinco Automóveia Ltda.
, Guanabara

"POSTO CINCO'?
AUTOMÓVEIS LTDA,
Nome comercial
Termo n.° 583.704, de 21-3-63
Santa Angela Comércio e Representa'
ções Ltda.
Rio de Janeiro

SANTA ANGELA COMÉRCIO
•E REPRESENTAÇÕES LTDA.
comerciei
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'Pano 11.9 583 .705, de 21-3-63
Sorveteria e Bar Kid's Ltdp
Guanabara

MEN
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.9 583 . 706, de 21-3-63
12- amaria Copacabana Ltda .
Rio de Janeiro

Classe 36
Artigos da classe
Têrmo n• 9 583 . 707, de 21-3-63
Nelson de Oliveira Marques
Rio de Janeiro

ORAM
EM REVISTA
Classe 32
Artigos da claise
Têrmo n. 9 583. 708, de 21-3-63
Nelson de Oliveira Maraties
Rio de Janeiro

o ESTADO ILUSTRADO
JORNAL GO POVO PARA O POVO

Timo ia.° 583 .712, de 21-3-63
Aniwalda Silva Passos
Rio de Janeiro

CORSO
RIACHUELO
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.9 583 . 713, de 21-3-63
Naize Abreu Brandão
Guanabara
•

CURSO CAIE
ACPE l PAUDAG
l

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Tènno n.° 583 . 714, de 24-3-63
Ney Sérgio Conforto
Guanabara

CURSO DAG
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo na 583 . 715, de 21-3-63
Torres ê Irmão Ltda.
Rio de Janeiro

ver, capas para documentos, carteiras
papel ou papelão, capsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas. cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas, confeti, cartolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegráaicas, ca.
demos de lembranças, carretéis de papelão; envelopes, envõlucros para charutos de papel, encadernacão de papel
ou papelão. ettlquetas; fõlhas índices,
!Olhas de celulose; guardanapos; livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinos, papéis de estanho e de aluminio,
papéis sem impressão,. papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
au sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico. papel imperrn cave,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para Imprimir, papel parafina para ebbrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar t tbaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel
Têrcao n.° 583.719, de 21-3-63
Ribeirão Pires Comércio e Indústria de
Automóveis Ltda.

RIBEinau rIRES
Indtiotrie Brasileira

a
Class 21
Aeronaves, aeroplanos. acroma:0e, ala_—
vancas de freio de veículos almofadas,
Têrtno n.° 583 . 709, de 21-3-63
alpendaos 'de ferro para carros, amortelealta Imobiliária Construtora Adminiscedores, assentos de veículos -balaustres,
tradora S . A.
Classe 33
barras de eixo, d freio, braçadeiras de
Guanabara
Titulo de estabelecimento
caixas de velculos, bicicletas, caixas de
graxa para eixos, caloche, carros para
TtIrmo n.° 583 .717, de 21-3 -63
carga, carroças, coches, cubos de veiCompanhia Calçado Clerk
culas, eixos de hélices, elos para co..
i
Paulo
neeçt5es de carros, engates d borracha
IN DÚSTRIA BRASILEIRA
para carro, stribos de carruagens, freios
automáticos, galeras, guarda costas,
COMPARB
Classe 50
hastes de veículos, hélices, Mates, inje(COMPROVE.
::•;)
Artigos da classe
tores, lanchas, limpa vias, liteiras, molas,
monociclos, motociclos, pés para proClasse 36
rirmo na' 583 . 710. de 21-3-63
pulsores, painéis de carro, para-choques
Expressão de propaganda
Aldo Jos Caneca
de veículos, para-lamas de velculoa,
Termo e.° 583.718, de 21 -343
Guanabara
propulsores, reboques para transportes
"Paperama" Indústria e Comércio de de terras ,rebocadores, remos, rodas, se..
Papel e Papelão Leda •
lpse para velocIpedes, tambores, tendeis,
..ão Paulo
11/bures ,tratores, trenós, ttciclos trolet
verses de carros, varetas de veicuioe,
yelocipedes, valutas e alagas
Classe 32
Frase de propaganda

WORAMMIC -LIME

SA

Tênno n.9 583 .720„ de 21-8-63
Dalton Prezotto
São Paulo
Classe 33
Insígnia comercial
Têrnio n." 583 .711, de 21-3-63
A. \. de Souza
Mo de janeiro

REI

1111.

Classa 46
Taulo de Estabelecimento

~sou Bu8D,4,

de 19'63 2113

Virmo n. 583 .721. de 21-3-63
• "áãopaulo empreendimentos" Ltda .
São Paulo
ro stopaulol

- reend i men ta a

Na n

et

Nome comerciai
Têm) n.° 583.722, de 21-3-63
"sãooaulo empreendimentos" Ltda.
São Paulo

vsZonaulo
Classe 50
Impressos, títulos e ações
Têrtno n.° 583 . 723, de 21-3-63
Editaira Musical "Sonata Ltda.
São Paulo

SONATA
IneUtrda Braelloira
Classe 50
Músicas impresaa.
Têrmo n.° 583 . 724, de 21-3-63
"Saa-aa " Edições Music:aia Lida
São Paula

SERESTA
Ihdetria Brasileira
Classe 50
impressas

MütliCES

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.9 583 716, de 21-3-63
Laboratório Técnico de Manutenção de
Transmissões Automáticas Hidramatic
Une Ltda .
Guanabara

,tiho

111)

Triamo n.9 583 . 725, de 21-3-(13
Mdtt éaat" Melodias Ansericanas" Lida.
Sia Paulo

AMERICANAS,
Indústria Bras! leirg

12E/A2DIA9

Classe 50
Músicas impresata.
Termo n.° 583.726, de 21-343
Editóra Musical "Arapuã" Ltda.

ARAMO,.
ttztria Brasileirà
Classe 5t5
Músicas impressa.Têm° ta.° 583.727, de 21-3-63
Indústria de Bebidas Milan! S. A.
São Paulo

_,OALS$A,
WIMStri,a

mann

kijURIDICO
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, aluiu (era branco), álbuns
Classe 32
para retratos e autógrafos: balões (ex- Almanaques, anilados, bei/atina, boletins
cern para brinquedos), blocos para impressos, crônicas, Jornais, revistas,
I correspondência, blocos para cálculos, peças cinematográficas, peças teatrais,
blocos para nua ições. bobinas. brocha- programas radiofônicos a ~gumes
i ras não impressas; cadernos de escrede teievitto

Clame 45.
Aguardente, anis, aperitivo., bagacelra,
!retidas, brandy, bitter, cachaça, cerva.
'es, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; fternet; genebra II eaalbifra:
gingen kirsch, kummel, licores:
maarsquinhos: Lactar; piparmita põe.
ehes; rum: suco de frutas com aleool;
Alhos, vodka e whisky
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•
Termo
583.7374. e 21-3-63
Classe 23
fias, chaves de alavancas, chaves auto.
de Mtrêeriais Para Constru- 424eiwas, capacitores de bloqueio, capa- Para distinguir; Tecidos em geral. te- Indústria ,de Plásticos laita . Ltd,
citores eletrolíticcis, calibrackres, discos cidos para confecções em geral, para
ções Bee Vista Ltda •
para telefones, discos gravados, diais, tapeçarias e para artigos de cama e
São Paulo
despertadores, enceradeiras elétricas, en- mesa, algodão, cânhamo, cetim, caroá,
JÃLTA
genho de assar carne, espelhos óticos, caserairas, fazendas, e tecidos de lã em
BISA VONTADE
Indáetria
Brasileira
esticadores de luvas', espellios de piás- peças juta, jersey, linho, nylon, pacoticos para eletricidade, esr.eilizadores, paco, percalina, rarai..rayon, seda naSIO Paulo-Capitar
xtintores de incêndio, ferros e!etrieos de tural, tecidos plásticos, tecidos imper.
Classe 28
soldar, filtros e aparelhos fi7 trantes, fil- meáveis e tecidos de pano couro, veClasse 16.
Para 'distinguir: Artetatos de mataras
tros para óleo, filmes falados, fogões,
furtos
Materiars para cor:ruções
plásticos e - de nylon: Recip.eates
_ fogareiros, fusíveis, faróis acesso..
Classe 36
—
rios de veículos para sinalização e para Para distinguir: Aventais, blusas blua cados de material plástico revestimea
Termos •ns. 583.729 e 583.73P. de
..sta
iluminação em geral filmas revelados.
ant.
21-3-63
, botas,. babadouros, casa toa con ecciona os e susubstâncias
fôsn•as
elitricas,
Artindustria de Metais I,- ia.
fotómetros,
tios fervedores
elétricos. htrigorificos,
tros de in..'sões.
cos, boinas,
coletes, capas. cheias, cachecola mais e ,vegetais: Argolas, açucareitos,
terferencia tot.ografos, garrafas tétnicas.
armações para óculos. bules bandejas
, calçados, chapéus. cintas, combinações,bases
para telefones. • baldes. bacias
corpinhos, calças,: calções, camisas.. cabolsas, caixas, carteiras. chapas cabos.
i geladeiras. globosglobos
para Iâno
ARTINDIISTIP
Idas, globos
tt• reetres,
para misetas. camisolas, cuelas, ceroulas. cal- para ferramentas e utensihos cruzetds.
para lanternas, .
- Industria Brasileira
ças de senhoras e deesianças.. colarinhos,
. ensino, gravadores. holofotes :ncuhado- i cueiros. casacão, dominós, echarpes. caixas para acohdicionaniento de ali, res, indicadores de vácuo i .strutnentos . fra 1-1,as, ga-1oc- I, as, gravatas, gorros. Ia- mentos. ca.xas de material plástica
para baterias, coadores. cop.-is, canecas.
n i
• .1 de alarme. interruptores, .arnpadas I_
,8
.
lâmpadas coreias. Lentes,
mictas.meias,
luvas,maillots.
ligas, lenços.
legues.
' mantéis,
mantas
man- colheres, conchas. cestas nata pão, cesAbaixa luz-s de lampao. abajours. candescentes,
I t's • alas enhoar tinhas, capas para álbuns ,. pura livros,
cumulad,,res actinõmet..os, am perome- liquidificadores. maçaricos nara soldasr. d 'mal"'
es, .cestos, castiçais çara velas e
fazer I "Ligas' putoveres, ponches, peierinas. cálices,
adio de
moinhos
tros, amortecedores de rádio e fraquen- caldear e cortai, maquina,
caixas
para guarda de,objeaa. cartuchos
café.
mostradores
para
V
de
b
•
Ia
1
cia, anemómetros, aparelhos de talavi. a: s
cafétrnsformadorestotadeiras,
tri. Pcltimbre so.b retudo.s. suspensórios. sou coadores para chá, desca -iso para prasão, aparelhos para iluminação, indo- de
tos, copos e aopinhos de plástico para
pés para fotografias. válvulas pa r a rásive os considerados acessjrios de vei- dios v.álvidas de descarga vál vul as cit» _ tens. . tailleurs toucas e vestidos
isorvetes,
h
ca xin as de ptás.ico nãra sor
-- —
culos. aparelros para anúnjos mecánivetes. colherinhas, pasinhas garfinhoi
Termos
ns.
583.734
a
583
736.
de
cos. Trelhos aquecedOres e medidores. redução. vacuômetros ve'.. elétricas
de plást:cos para sorvete. forminhai
válvulasde
vácuo c ve"aciore.
-.
.
21-3-63 .
'W•parel 'os cromog7•A :i cos. 'aparelhos de ,
de plástico para sorvetes. discos de
Classe 11
S.
A.
.
- Tecelagem Colite/laia
'barbear elétrico, - aparel hos registrado- Iferragens.cute
mesa. estojos. estojos para •)t.ulos, emPara dist.nga:r • Parramentas manuais.
Sãu Paulo
.
'eapar
lis e medidores de distâncias, i
-lar.a e 's
pequeno artigos I,
bafagens de- material plástiao para sor
1
thos para purificar água, aparelhos de de metal conin an da Indústria t comer,
vetes, estojos para objetos. espumas ds
sinais lampejantes; aparelhos regulado-1 ci.; da renu- • - , tc. a saber I arrachas ¡
nylon, esteiras, enfeites para autom o
.
arras de gás. aparelhos de galvanoplastia - e machos para faze r rosca araçade i ras. ,1
veis, escoadores de pratos. massas anti•
meta,
artigos
de
r
élh
os
didáticos,
aparelhos
cinema:
Np a'
ruidos, formas para doces, fitas isolar,.
ara janelas . portas
TO
10. ISE
tográficos; aparelhos automáticos para escadas e cortnados atiadorer aldra
filmes virgens. fios - de celulose
Irkdusri
'
a
i
r
a g i leira tes.
acender e regular gás. aparelhos para vas. alavancas, alicates a 111),Dtc,ItiaN
fechos para bolsas. facas. guarniçõe.t
separar café, aparelhos para aquecer ancinhos, anéis para chaves. chaveiros.
guarnições para chupetas e mamadeiras
edifícios, aparelhos' para experimentar tacha. arguias arnnacães .4e told j
guarnições para porta-blocos Tiara;
çõek para liquidificadores e para bate-dí namos, aparelhos para destruir irise- aros. renítc4. arruelas atiça:lores
tos, aparelhos náuticos científicos, apa- :eiras. 'ffuninas e navalhas de bar , ear
deiras de frutas e legumes , guarniçõe,
relhos de ótica, aparelhos pulverizado- brocas buris bainhas, ha de' na -as
de material plástico para utensílios
Classe 22
res, -aparélros Para aquecimento -te " " Zi °5 bicos 11."'"s''
34'
dt linhas de costura. -p ara bordar, feitos de objetos, guarnições para 1-shsas. garfo::
Agua, aparelhos geradores eletroguinn, a raeadores para sapatos ' 1 f . 11a gi15.
Tios fi os -Ortad
E' s onenu s fi ns galerias para cortinas, jarro, . laminadoi
borho Ias botões
ara: pentaacIns monofios. fios torcidos e não plásticos. lancheiras. mantegueiras, me
cós, aparelhos para recepção, reprodu^para .ãnides e prateleira, can,an› torcidos, fios mistos
similares. Para las, ozinó s, prendedores de oupas, pst
ção de som e sônicos aparelhos auto
e
lunáticos eleétriCos de passar, aparelhos ,es chantradores rorradorei, cravaco- tricotagem 'tecelagem, pesa uso comum: xad°res para movers, pires n ,atos, pali
teiros. pás de cosinha. pidra- pomes ar.
jara espremer frutas e legumes, apare- -es. cabides .abos. unja-c:ias.
substâncias termo-plásticas
ficiais. porta-pão, pulseiras para reló.
lhos de alta tensão, aparêlhos de pro- cadeados,. caldeirões canos • tubos
teção contra acidente de operários. cantoneiras alças, prga:iores puxadoies Para distinguir. • TrJdes em geral. te- gios, protetores para documentos. pu
aparelhos afiadores d eferramentas, :iras para 'caixotes, coadores colhe- cidos para confecções em -geral. para xadores de água para uso doméstico
aparêlhos distribuidores de sabão e de res. cotoveloS, -cunhas custydetras des- tapeçarias e para artiros de cama e porta-copos. porta-n.queis. aorta-notas
desincrustantes para instalações sanitá- caçadores debruns dedais.. enxós es mexa algodão, cánhamc. cetim. caroá. porta-documentos, placas. 'chitas, ao&
cariadores, elos enxadas, escumadeiras
ririas, recipientes. suportes. suportes pari
..-rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos espánilas
casemiras. fazendas. e tecidos de lã em ladrilhos e adesivos para azulelm.,
estir.dores,
espremedores
.`-:e instrumentos usados na engenharia. lacas facões. ferramentas cortantes. peças, luta. lersey, linho, nylon, paco- peças. carretéis para tecelagem e guar;
'agrimensura geodézia, aparêlhos gases-.
perfurantes, deshastaines e alisantea. paca. percalina. tarai. rayon, seda na- nições de material plástice para indús5icadores, aparelhos de análises, apare. toices. furadores fechaduras terrolhos, tural: tecidos' plásticcis. tecidos imper- tria textil. colas usadas nas indústrias.
lhos ozonlzadores, aparelhos pasteuri- fivelas, formas para bolos e para cal- meáveis e tecidos de pano couro, ve- guardanapos; saleiros, tubos, tigelas
adores, aparelhos reguladores e estabi- çados funis ganchos. graminhos. abriludos
tubos para ampolas, tubos para serializadores da pressão e do fluxo de ga- dores de - latas iarras. logos de chaves
' Classe 36
gas, travessas, tipos de material pláa
ses e líquidos, aparelhos para salva- de parafusos. lâminas e fOlhas de serra. Artigos de vestuários, roupas feitas. tico,' sacolas, sacos. saquinhos vasilha.
mento e para—sinalização, aparêlros limas. lampiões, latas para comestíveis semi-confeccionadas ou sob medida. enes parà''acondiciollatnento, vasos. xipara escafandristas, aparelhos para Hm- e para lixo, charneiras e dobradiças. pára homens. senhoras e crianças, a caras. colas a frio e colas não incluída'
- ...par vidros. aparelhos para combater machadinhas, martelo, pequenas molas, saber: Agasalhos feitos de peles natu- em outras clásses, para borracha, para
formigas e outras pragas, aparelhos au- terragess para peças de mobiliária, rais ou artificiais, anáguas, aventais, curtumes, para marcineiros, para carpia.
rtomáticos acionados pela introdução de cinzéis. escarnadores...punhais.. ¡At, pa- batas, babadores blusas. blusões, boi- teiros. para vidros. pasta adesiva pari
molas. aparelhos para picar, cortar ou nelas, parafesaos pinos e contra pinos, nas. bonés, boletos, continações, casa- correia, pasta e pedras tiara afiar.
reduzir comestíveis. aparelhos espargi- serras, serrotes. tesouras, terçados, trina cões, capotes, calças, calça-salas,,
esmeril em pedra, em cai em disco
ci camisetas.
dores, aparelhos e instrtunentos de cállos. 'cintos,
cintas, cárnisas.
chantes, tachos, torqueies. trilhos,
em pasta para afiar, moer e desgastar,
eculo, aparêlhos para observações sismiverrumas
?aflições. cartolas, coletes, corpinhos, ce- rebolos, adesivos para tacos. adesivos
`acas, aparelhos tesmostatos, aparêlhos
mulas. cuecas, colarinhos, cueiros, cha- •
de calçados
péus; dolmans; echarpes. estolas; farda.
para natação, aritonômetros, aspiradoTermos ns. 583.731 a 583.733. de
Termo n.° 583.738. de 21-1-63
mentos; gorros. galochas. gravalas,
21-3-63
r ire de pó, aerômetros, acendedores eléCinerama Ltda.
guarda -pó: impermeaveis: laggetas: leis'
tricos, alto-falantes. amlificadores eléTecelagem Colúmbia S. A.
Amerio
Estados Unidos
cos. legues, lançaria, ligas. libres. 'inSio ri tilo
tricos, amassadeiras, antenas, batedeipaletós,
mantas.
inetás:
palas.
gerias;
7. amplificadores elétricos, amassadeiras,
CINERAMA
pantufo pijamas peignoirs. punhos,
antenas, batedeiras, balança comum e . TOILE DE CHINE
peitos e peitilhos para camisas pelerielétrica, i:arômetros baterias de acum..1
Classe. 50indástria Brasileira nes. polainas. ponchas, pullovers: quilaciu. f... binóculos, bi5.,1e... bobinas, bo
monos. quepis: regalos. robe de chata- Prestação de serviços relauunados com
binas de indução et :eto pera fins cuea
Classe 22
bre, roupas de brim para o trabalho, diversões em geral, especialmente de
tivos, botões de camaainhas elétricas
- bombas medidoras, bnsinas, 'Assolas. ba. Para distinguir: Fios de algodão, ca- roupas feitas para crianças. roupões de serviços relacionados com a produção
aê.amo, Mr., lã nylon, fios plasticos, banho: saias sapatos sandálias, soli', exibição de peças cinematogáficas. COM
t, •mias elétricas, bulis elé tricoa, caixas de fios de seda natural e rayon. para tece&os. shorts, sungas, slacks. siieterer, o processamento de películas cinematoUesca:ga, câmaras frtgoitf eu, e
o argráficas, cafpainhas elétricas, chassis de lagem, para bordar para costura, tria sasaens6rio.i. soutiens. sobretudos; tra- gráficas para exibição; e com
usado na
tédios, chaves elétricas, cinematógrafos, cotagem e para crochê; fios e linhas de iea ternos. toucas tailleura turbantes: rendamento de ectaiparnento
cronômetros, combustores toda espécie, fios 'e linhas nua pesca. uniformes' uniformes para empregadal produção e exibiç.ão de pe;as cinematográficas
e0 Os,
s, cidôrnetros cristais de rádio.
linhadas de aço part pesca
vestidos; xales .
:
Termo n.° 583.728, de 21-3-e.

21omércio

'sor

9•
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•

Termo n.° 583.757, de 21-3- 1963
em pedras, para banli.o, brilhantinas,
Termo n.° 583.745, de 21-3-1963
Emílio Eugênio Lébre
Uncorporadora "Palmeiras de Rosita“ bandolinas, batons, cosméticos para o
Guanabara
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,,
Sociedade Anônima
crayons, crecne& para a pele, carmina
São Paulo
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscoa e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
VR
DE
ROSINC
-rAvonas
depilatórios, desodorantes, dissoivente&
essências, extratos_ estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó .de arroz, esmaltes para unhas,
Liasse
Classe 3
•
escewas para dentes, cabelo, roupas,
e
aplica• Uniproduto farmacêutico indicado para Administração, incorporaçau
cílias e unhas, fixadores para o cabelo.
Clasà 8
o tratamento das anerMas em geral dvi.: ção de capitais no roma de construções pestana, cilios e bigodes, fivelas para
Medidos de água, hidreimetros, filtrot
taminose, hipovitaminoses, convajesemglicerina
perfumada
para
uso
o
cabelo,
Termo n.° 583.746, de 21-3-1963
e reguladores de vaso e penas déigua
• ças e 'estados de desnutrição e debiliEletro Mecânica Indüstrla e de toucador, grampos para o cabelo,
Jatic
dade orgânica
geléia
de
petróleo
perfumada.
lápis
Comércio S.A.
Termo n. 583.758, de 21-3-1963
para maquilagem, lança-perfanes, • lo•
Ciá, Química Rhodia 'Brasileira
São Paulo
Termo n. 583.740, de 21-3-63
ções, liquidos dentifricios, em pasta. em
(Prorrogação)
São Paulo
sabão,
era
creme,
em
elixir
e
em
P&
Millers Falis Company
aht
liquidos
para
ondulação,
permanente,
n••• n• n • 1 •0111)481,
Estados Unidos da América
lixas para unhas, laque, óleos para a
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
Nome Comercial
pastas e p6 para as unhas. on-pons
Indústria Brasileira':
Termos ns. 583.747 à 583.748, de para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados.
e
com
pó
de
arroz.
pentes,
21-3-1963
Classe 11
Eletro Mecânica Industria e pomadas perfumadas para o embelezaLâminas de serras para meta/
Jatic
_Classe 2
mento da cutis. pon-pons, Pó d4
Comércio S.A.
,Artigos
da classe
' Termo n.° 583.741, de 21-3-1963
arroz
São Paulo
(Prorrogação)
TermO n.° 583.759, de 21-3-1%3
- •1
Tèrmo n.° 583.756, de 21-3-1963
Chas. Pfizer 6 Co., Inc.
Quirnica Rhodia Brasileir0
Estados Unidos da América
Olivetti Industrial S.A. Indústria e
•
São Paulo
'1
,Comercio de WIquinas para

Tkrtna 4, 583.739, de 21-3-63
(Prorrogação)
Chas. Pfizer ti Co., Inc.
Estados Unidos da América

I-IEPTUI

9

9

obresul 40,5

Is'LiF-FLEX

COMBIOTICO

Escritório

Super -Repelex?

São Paulo

j•nnn••I
Classe 3
Preparações antibióticas
- vadustrla or"1/411-3Classe
Termo n.° 583.742, de 21-3-1953
Classe 26
mpresa Brasil de Embalagens e
Caixas de miisica, pratos, cinzeiros,
Mudanças Ltdp
caixas de madeira e artigos finos para
Guanabara
presentes
Classe 50 1.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Para distinguir: Impressos em geral, bilhetes, cartões de visita, carteès comerciais, tolinhas, passagens. papeis de correspondência, envelopes, duplicatas, _faClasse 17
turas, recibos e notas fiscais
Para dist:nguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral'
Térmo n.° 583.753, de 21-3-1963
Classe 26
Arquivos para correspondência, almoia
Ltda.
Rogoferro,
Comércio
e
Indús
Caixotes de tôda espécie, de madeira,
fadas para carimbos e para tintas, abriGuanabara
para embalagens em geral
dores de cartas, arquivos, apontadores,
berços para mata-borrão, borrachas,
Termo n.° 583.743, de 21-3-1963
ncorporadora e Administradora
brochas, canetas para desenhos. corta'dores de papel, colchetes. carunbadores,
incorPal Ltda.
cestos para papéis e correspondência.
São Paulo
classificadores, cllps, caiadores, canetas.
e
compassos, cofres, , canetas tinteiros, ca• Classe 5
netas esferográficas desenhadores, dataArtigos da class e.
dores com minas, descansas para lápis
•e canetas, esquadros, espátulas furadoTermo n.° 583.754, de ;1 -3 - 1963
res, fusins, fichários, fitas para máquiRavmundo Cerqueira Cunha
nas de escrever, fichas para arquivos.
Guanabara
máquinas para escrever, calcu ar, e somar, fitas gomadas, máquinas para
grampear, goma arábica, gomadores.
g
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios, gis, godets, instrumentos de
escrever e de desenhos, lápis, Ippiseiras,
Classe 32 ....
NOME' Civil
molhadores, mata-borrão, máquinas e
Um jornal
apetrechos para apontar lápis. mapaTermo n.° 583.744 de 21-3-1963
Termo n.° 583.755. de 21 -3 - 1963
tecas. metros para escritórios e para
Incorporado/1x "Palmeiras de Rosma"
Industria de Produtos Quimicor
desenhos, papel carbono. perfuradores,
Sociedade Anônima
"H. Wells" Ltda.
pastas para escritórios, com fechos de
São Paulo
São Paulo
metal, pastas para escritórios, com fechos de metal, porta-tinteiros, portati.WELLt
lápis, porta-canetas, porta-carimbos,
porta-cartas, porta-blocos, penas, pren' INCORPORADORA
INDUSTRIA • BRASILEIRA sas, pincéis, prendedores de papéis. percevejos, réguas, stencis, separadores
Classe 48
PALMEIRAS
para arquivos, sinetes, tintas para esPara disr,ng u i r artigos de toucacto.
crever, tiralinha, tintas ara carimbos,
perfumarias em geral: Almiscar, ágre tiatas para duplicadores, tinras para imDE ROSINA
de beleza água facial, água de lavania pressão, tintas para desenhos aparelhos
4gtia de colôma. arminhas água de para tirar cópias, pastéis de tintas para
S.A.
quina. água de rosas, água 3e eli ze- escrever e desenhos, máquinas de enN.)ffle Com2,-e:ai
tuas, amónia erfumada, liquida, em pó.
dereçar, máquinas regiseadoras

w

Indústria Brasileira 's
2
Artigos da classe
Termo n.° 583,760, de 21-3-1963
Cia. Química Rhodia Brasileira
Suo Paulo

•.•

tr

I

*

~Ia

Incorporaclomt
e ‘Administradora

INCORPA/
LTDA,

l

occuricale „tarzcai,

p

p

. g

Indústria Brasileira.

•

2
Artigos da classe
Térmo n.° 583.761, de 21 -3-190
Cia. Química Rhodia Brasileira
'São Paulo

Cobresultox 1-485
INDUSTRIA BRASLEIRA
Classe 2
Artigos da classe

<

Termo n.° 583.762, de 21-3-1963
Cia. QuIrnica Rhodia Brasileira
São Paulo

Rhodiacuivre
hdp strià Brasileira
Classe 2
Artigos da classe

•

Termo n.° 583.763, de 21-3496ã
Che. Química Rhodia Brasileira
São Paulo

.

OCIO 4:1 Fbt
&t ria
Classe 48

'Migas da

classe
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Termo n.° 583, .764, de 21-31963
José Pereira da Rocha
Brasília

Termo zi.°` 583 .768, de 21-3-1963
Gcwiclino Mathias de Uliwira e Jesus
Mathids
Oliveira
São 1 auto

VA D I CO
E
V I DOGO

Ècer,t1-3.140 e Car Suo 4M
Classes: 33, 41, 42 e 43

Ti tulo

•• •• ••••

Termo n.9 583 .765, de 2 I -3-1963
12,•=5,-,1.nens Plásticas, Veja-Mais S . A .
Guaanbara

IND. BRASILEIRA

VEJA-MAIS
Indústria Brasileira
Classe 28
Emba agens plásticas
Termo n.° 583 .766, de 21-3-1963
Embala g ens Plásticas Veja-Mais SÃ.
Guaanbara

Junho de 1953

Term Cin.° 583 .774, de 21-3-1963
Smaniotto. E ug alski Ltda. Fábrica de

Móveis
Paraná

ISMANIOTTO. BUGALSRI LTDA
Fábrica de Móveis

Nome . Comercial
Termo n.o 583 .775, de 21-3-1963
Taberna Espanhola "Ole Ltda .
Paraná

Térmo n.° 583.784, de 2 l -3-1963
Associação Brasileira da Inchistria
Farmacêutica
Guanabara

A. B.1. F.\
Liasse 33
Insígnia
Termo n.° 583 .781, de 21-3-1903
R. J . Fernandes
Guanaba-

•ffilimemorwma

Jornais, revistas e puon,....,,,es
geral,
álbuns, programas radiolonicos e para
televisão, peças teatrais e
cine:natográficas
Termo n.o 531.7 .9,
Christian . S:

21-3-1963
Cederroth

SALVELOX
Liasse
Lspaicluiapos
Termo n.° )i .//U, ue 21-3 1963
Càtm sociezé Á-111031 ). 1án k ern aiewao:
(2orLIP mict1engeseusLhair),1 tem
.Luniteci)

TABERNA ESPANHOLA

"OLÈ" LMITADA
NJme Comerc'al
Cerni° 0. 583.776, de 21-3-1963
Piocepel" Cesário Pereira 2ropaganda
Limitada
Paraná
PROCEPEL —

CESARIO PEREIRA PIWIP&GANDA

Classe 8
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.o 583 .782, de 21-3-1963
Condomínio do Edific.in Keats
Guanabara

LIMITADA

SYNACTEN
•
Unisse
Um proc,uto farmacêutico
Termo n.° 583 .121, de 21 3-1963
"Oranorte" Org anização de Romarias
a. Aparecida cc Norte Ltda .
Pai aná

Nome Comerciul

Termo n.° 583 .777, de 21-3-1963
Banho Mar Ltda .
Paraná

•

ANHO MAR LTDA

Nome Comercial
Termo n.° 583 767, de 21 -1963
Imbra S.A. Industrial Mecânica
Brasileira
São Pa tilo

HonANORTE*

ORGANIZAÇA0
ROMARIAS À

.-11 ORROGA ÇÀ.

LTDA.

Bra si leira

Nome Comerciai
Termo

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado. aço doce,
aço para tipos. aço Fundido, aço parcialtnente trabalhado, aço polido. aço
refinado, bronze, bronze em bruto arames lisos e farpados. bronze de manganês. bronze em pó. em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
brufo ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro em barra, em cicepa
fundido, maleável, manganês, gusa, ve
lho, gusa, temperado, maleável, lâmiminas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões, alumínio alpaca.
ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, ilzaalhas, magnésio, metais não trabaltiadeits
ou parcilmente trablhados, níquel, ouro
páldio, papel estanho, platina, poeira
de zinco, prata. solda. tungstênio.
zinco corrugado, zinco liso e

Classe 33

Balneários Matinhoa

Título

Caioba

Tèrmo n. 0 583.783, de 21-3-1963
Lunart — Engenharia Indüstria e
Comércio Ltda.
Guanabara

APARECID A DO NORTE,

I MBR A

Incitis trila

Empreza de Melhoramento,:

n. 9* 583 .772, de 21-31963
King's Club Ltda .
Paraná

"KING"9 CLUS

Nome Comercial
Termo n. 9 583 778, de 21-3-1963
Biilsa Brasileira do Livro Editorial
Socied-,cif Anonim
pArartÁ

«E X 1 TO
Classe 32
tornais, l ivros e revistas

Nome Comercial
Termo n.o .583 .773, de 21 -3-1963
Farmasoro Ltda .
Paraná

'rena° n.° 583 .779, de 21-3-1963
Elisa Brasileira do Livro Editor ql
Sociedade Anon1mr
P -nar'

Classe 16
Materiais para construção etc.
Termo n.° 583 .784, de 21-3-1963
Companhia de Cigarros Sinimbil
Rio Grande do Sul

fARMASORO

MOINIROS
LIMITADP

CHDUSTRIA

N

Classe 44

PREÇO IO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,0t1

Cigarros e charutos

