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CAPITAL FEDERAL
_

TÉRÇA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 1963

REVISTA DA PROPF-fit:DArDE

N.° 112.085 - Terrapin (Oveib
- Cumpra a exigência.'
ocas)
N.° 112.088 - Iria Enterprises LI.

INDUSTRIAL •
mitad. - Cumpra a exigência.
•
N.° 112.537 - Leo Sauer - Curn.
na
forma
do
parágrafo
único
do
artigo
44
Requerente
Casimiro
e
43 e
Notificação:
pra a exigência.
Caetano da Silva - Menos para o gê- 13 5 do Código da Propriedade IndusN.° 112.538 -- Boge - G.M.B.H.
Uma vez decorrido o prazo de recurcorrespondente à classe 42, nos trial.
- Cumpra a exigência.
so previsto pelo artigo 14 da Lei 4.048 nero
N.° 110.342 - Pano não tecido,
terrrias do artigo 117, do Código.
N.° 112.562 - Union Carbide Corde 29 de dezembro de 1961 e mais
semelhante a um tecida - Requeren- poration - Cumpra a exigência. dez dias - para eventuais juntadas de
RECONSIDERAÇÃO DE
tes Arthur Herbert Drelich e Hector
recursos, e do mesmo não se tendo vaN.° 112.568 - Leandro Ribeiro de
Wallace Griswold.
DESPACHO
lido nenhum interessado, ficam notiMelo - Cumpra a exigência.
N.°, 115.213 - Máquina para o
ficados os requerentes abaixo mencioN.° 112.595 - Edwin Woodroow
N.° 384.245 Marca Garrincha nados a comparecer a este Departa- Requerente João Boueri & Cia. - tratamento de cascalho do leito d es- Strauss e Sudario Firrnino - Cumpra 4
mento, a fim de efetuarem o pagamen- Considerando o despacho de fls. 22, frades de ferro - Requerente Franz a exigência.
to da taxa final concernente à expedi- mantendo a exigência e portanto, rea- Plaiser e Josef Theurer.
N.° 112.596 - Edwin W.00droow
ção dos respectivos certificados "dentro brindo nOvo prazo para o seu atendiN.° 117.808 - Aperfeiçoamentos
do prazo de sessenta dias - na forma mento, torifu sem efeito o despacho em ou relativos a fabricação de pneu- a exigência.
do parágrafo único do artigo 134 do que mandou arquivar o presente, pro- máticos - Requerente Dunlop Rub- Strauss e Sudario Firmino -• Cumpra
'Cumpra a exigência.
Código da Propriedade Industrial.
cesso, determinando o prosseguimento ber Company "Limited.
N.° 112.604 - Hélio Lobo RESTAURAÇÃO DE PRIVILÉGIO do seu estudo. ,ek Divisão Jurídica.
N.° 114.310 - NU° dispositivo de
N.° 122.632 - Engenharia, ComérDE INVENÇÃO
refôrço para saltos de calçados - Re- cio e Indústria Laminarco Ltda. EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
querente Shoji Oda.
CNimpra a exigência.
RECURSOS/
Termos:
N.° 142.827 - NOvo modelo de
N.° 112.669 - Schleipen & Erkeng
calçado ortopédico Geno-Varo - ReRio, 11 de junho de 1963
N.° 110.287 - Aperfeiçoamento no
querente Rinaldo Victor de Lamare e Aktieng.,ellschaft 8 Co. - Cumpra a
fabrico continuo de vidraças a partir de
exigência.
Antônio Esgringnero.
RECURSOS
uma fita de vidro - Requerente ComN. ° 112.691 - Kalman & Clii. LiN. o 142.828 - NU° modelo de mitada - Cumpra a exigência.
pagnie de Saint Gobain - Concedo a
Plástico Hevea Ltda: - Recorrendo calçado ortopédico (Geno-Valgo) restauração.
N.° 112.744 - Oswaldo Jannuzzi
do despacho qbe indeferiu o termo Rinaldo Victor de Lamare e Antônio •- Cumpra a exigência.
85.586
privilégio
de
invenção.
Esgringnero,
DESISTÊNCIA DE PROCESSO
N.° 114.429 - F. Perkins Linuted
Paulo Campos 'relias - recorrendo
N.° 142.829 - No5v,o modelo de
Union Carbide Corporation - De- do despacho que indeferiu o termo calçado ortopédico (pá cbnvergente- ou - Cumpra a exigência.
N. o 115.124 - Eric Sigfrid Pers.
clara a desistência dopedido de privi- 128.490 - modelo industrial.
pé de piriquito) - Requerentes: Ri- son - Cumpra a exigência.
légio de invenção Nematicida termo
Irmãos Dal Colletto Ltda. - recor- naldo Victor de Lamare e Antônio EsN.° 115.131 - David Sidi -- Cum113.702 - Anote-se a desistência e rendo do despacho que deferiu o termo gringnero.
pra
a exigência.
arquive-se o processo.
135.067 privilégio de invenção de
N.°
107.829
ParedeBicasco
de
N.° 115.150 - Vicenzo Prudente
Irmãos Vadiava S.A. Fundição e Mechapas - Requerente - Albert Hahn. Signoretti -- Cumpra a exigência.
Rio, 11 de junho de. 1963
cânica.
N.°
113.238
Aperfeiçoamentos
• N.° 115.141 - Oscar de Paulo BerMoinho Vassourense Ltda. - recorem lajes constituídas de vigas elemen- nardes - Cumpra a exigência.
Notificação:
rendo do despacho que indeferiu o ter„
tos pré-fabricadas - Requerente: GuN.° 116.714 - Luigi Moriconi Uma vez decorrido o Prazo de recur- mo 444.611 marca Figura e Losango. mercindo Lopes Coimbra.
Cumpra a exigência.
Moinho Vassourense Ltda. - recor- N.°
so previsto pelo art. 14, da Lei 4.048,
132,713 - Aperfeiçoamentos
N.° 117.409 - Panagiotil` Nicole,
de 29 de dezembro de 1961 e mais dez rendo do despac'. 0 que indeferiu o terdias -- para eventuais juntadas de re- mo 444.612 - marca figura de Lo- em vigamentos para telhados pórticos Challdas - Cumpra a exigência.
e
cobertirils
em
geral
-•
Requerente
N. o 118.045 - Benedito Marçal
cursos, e do mesmo não se tendo vali- sango.
Theodoro Clemens Petermann.
- Cumpra a exigência.
do nenhum interessado, ficam notifiN.° 142.285 - Aperfeiçoamentos
Rio, 11
junho de 1963
cados os requerentes abaixo mencionaN.° 118.657 - Bruno Massone em caixões perdidos - Requerente
dos a comparecer a este Departamento.
N.° 120.098 - Mayer Simon HolMario Merino.
Notificação:
a fim de efetuarem o pagamento da
Cumpra a exigência.
taxa final concernente à expedição dos
man - Cumpra a exigência.
EXIGÊNCIAS
Uma
vez
decorrido
o
prazo
de
rerespectivos certificados dentro do prazo
N.° 121.214 - Ferragens Madurei..
de sessenta dias - na forma do pará- curso previsto pelo artigo 14 da Lei N.° 111.108 - Dunlop ,Rubber ra S.A. - Cumpra a exigência.
n.°
4.048
de
29
de
dezembro
de
1961
grafo único do artigo 134 do Código
e mais • dez dias - para eventuais jun- Company Limited - Cumpra a exi- N.° 142.618 - Irmãos Pangella
da Propriedade Industrial .
tadas de recursos, e do mesmo não se gência.
N.° 111.262 - Pamatec - Paten- Engenharia e Comércio Ltda. - Cumtendo valido nenhum interessado, fipra a exigência.
TITULO DE ESTABELECIMENTO cam notificados os. requerentes abaixo tes, Marcas, Mandatos Técnicos e Comarciais
S.A.
N.° 111.510 - Societó Anonyme
Cumpra
a
exigência.
DEFERIDO
mencionados a comparecer a este DeN.° 111.570 - L'Electro Refractai- des Atelliers de Construction Schwartz-,
partamento a fim de efetuarem o paHautmont - rinnpra a ocigencia. '
Termos:
gamento da taxa final concernente à re - Cumpra a exigência.
N.°
111.890
Bucyrus Eric Com- N.° i1l.891 - Stamicarbon N V.,
N.° 123.866 - Café e Bilhares expedição dos respectivos certificados
Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
Monte Castelo - Classes 33, 41,
dentro do prazo de sessenta dias - pany
Rio, 11 de junho de 1963
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-- As Repartições Públicas
..As Repartições Públicas\deverão rerneter o expediente
Cingir-se-ão :às assinaturas • '
anuais "renovadas.- 'até 28 de.i
destinado à publicação^ "nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA ' NACIONAL
fevereiro de : cada 'ano e^ :às
• jornais, diàriamente, até : às
DIRETOR • GERAL
iniciadas, em ,qualquei.época,
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos. órgãos 'competentes.
quando deverão fazê-lo até às
CHEFE
DO
SERVIÇO
A fim de possibilitar a re-^
DE
Pl/BLICAOCSE/it
CPEFE
oa
•sacIo
na
Raoaaao
11,30 horas.
PLORIANO GUIMARÃES messa.de . valores acompanha=.
- As reelamações pertinen- MURILO FERREIRA 'ALVES
dos de "--es. clareeinzentos quanto,
tes à matéria retribuída, nos
à Sua aplicação,- solicitamos..
DIÁRIO.
OFICIAL
casos de erros ou omissões, deUsem -os interessados prefe- •
,
sEçÃo 1,1 .
ve -reto ser formuladas ' por' esncialmente • ^ cheque ou ' vale ..
%so gro de . publicidade do , sapodisnto . doDepartarn•ntd •
crito, à Seção de Redação, das
Nacional do Proprhadads Induatrlat do Ministério
postal, ..emitidos -favor, do • .
:9 às 17,30 horas, no máximo
da ,IntICi•trla. • Comércio
.
Tesoureiro' do' DepartamentO
até 72 horas após a saída dos
ImPreaso nas oricinaido Departamento de Imprensa' Nacional
Imprensa Nacional
órgãos oficiais.
Os suplementos -às edi- OS originais deverão ser
ASSINA TURA.S.
ções^ dos órgãos 'oficiais só •Se--dactilografadôs e autenticados,
fornecerão aos assinantes que •.^ •
ressalvadas, por girem de. di- BEPARTIçõES E PARIICUL.4RES
FUNCIONÁRIOS
os 'solicitarem no ato-da •assi• ••
reito, rasuras emendas.
' Capital e Interior:
natura.',.- •
'e Interior :
Excetuadas
. as para o
funcionário p^
fe600,00 Semestre,
..
Cr$
Cr$
450,00
exterior, que -serão .sempre ISentestre
,m,
.
deral,^
para
fazer
jus
ao'
des. Cr$.1 200,00
.
Ano .
. . . C7`",i • 900 .00
inpoder-¡A , . :*
•anuais,' as -assaturas
•
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior..
se-ão • tomar, em qualquer" épo-.
esta' condição -no alo da -a ssica, por seis . meses' ou unt.:ano. Ano .
. .• Cr$ 1.300,00 Ano • . •. ,
Cr$ 1.000,00 natizra., •
;,.; - As: assinaturas vencidas
-7
7 O custo de Cada ex.einplar
poderão ser Lsirsperisas sem parle superier do endereçO irão' continuidade no* recebimento . atrasado dos órgãos • oficiais
impressos o ', , número do talão dos jornais, devem os assinan- será, navenda avulsa, acresci, atriso...prévio..
Para facilitar aos assinantes de. registro, o mês ^e á ano emtes - providenciar a içspectiva do ^ ^de .Cr$ 0,50,' • se do . mesmo
' renovação com' antecedência ano,' . de Cr$' ;1;00; por . ano
• a verificação do - prazo' de vali- que findará..'
A , fim-- de evitar solução de mínima, de trinta .(30) dias,
dade de 'suas -assinaturas, na
decorrido.
•
•
•
•
Enos de gatrza ElN.9 114,598
Nano Desci° Figaro .. NP 140.139 - rndústria e Cotnér. . N.o 112.569
Escher Wyss G.M. N.. 139.593

EXPEDIENTE
•

•

'

Cumpra a exigência. -- Cumpra a exigência. •
naldi
cio Cinco:' Ltda. --' Cumpra a extB.11. - Cumpra a exigência.
N. o 100.403 - Octávio Clemente .N.9 139.639_- soclete St. Raphael. N.o 123:656 - José Bresser Bran- gência. dão e Francisco Vieira Xufre C:A.I.O. Cia. Ame- Cumpra a exigência.
NP 140.144
de Souza - Cumpra ,a exigência.
pra a . exigência.
ricana Industrial de Ônibus S. A.
139:652
-American
Cyabamid
:
t
a
Cia. • Sorocabana Company '-- Cumpra a exigência.
N.° 115.334
Cumpra a exigência.:
N.o 129.133
Cia. Autocarrocerias
, , •
de Material Ferroviário
Cumpra a N.? 139.667'- Hugh - James Da- Cerrnava
Curnpra a exigência.-":"-- EXIGENCIAS
exigência.
•
N.o
130.519,..-Organização
Otto
exigênc.a..•
vis --Á Cumpra a
Pecego
Ltda.
L.
cumpra
a
ealgência.
Ernesto Hauner
N.o 137.el
N.2-139.890 Hércules S. A. FáTOrinos: • ."
N.o 134.031 - Norberto Cardoso • , Cia., Ltda. - Cumpra a exigência. •
, brica de Talheres - Cump`ra a exi- Cumpra
a
exigência.
Na 90.799 -- Smdete des ILaboratot-'
,
.N.° 137.999 - Etin Eletratecni- gência.
/s1. 9 134.929 - ,IJairne vilarrubla 7 res Labaz - Cumpra a exigèneia.
N.o 140./64 - Francis EARLE
. ca Limitada - Cumpra a exigência
N . 0 139:314 .2-- 11defonso Tambasco La.toratories, Inc. - Cumpra a exi- Santa Eulália - aimpra a exigência..
A. G. ,
N.9 138.098 - Gabriel Rebolo Mas., • INT9 99 110 -. J. .R. Geigy
gência'.
~ Cumpra a exigência.
sip
--Cumpra
a
exigência.
,
• , •
.
.
140.215 -A E. pu roça i de
.1
- Merck
No 10101
'
Basic Products Cor- Nemours k l COmpany, - Cumpra a N.o /38.552 - Jorge pegi de Araújo
. N'° 139.516
Cumprk a exi gência.
Cumpra
a
exigência.
poration - Cumpra à- exigência.
exigência.
.
,
.
Boots Pura • Drtig
No- - 106065
.
Oxidation Process _ NP 138.576 - Natal Nichelie NerN.° 140.248
Minnsota Mining Corporation
N.°..139.518
canripany
'Llmited
-- Cumpra a,
Cumpra
a
exigência.
toldo - Cumpra a exigência.
• And Manufactiiring Company
CumYanmar 'Diesel En- .
N.o • 140.261
•
/38.713 - Kazuo: ()noa
• . pra a . exigência:
Sandoz S.A: 9 109.310
gine CO; Ltd; - Cumpra a ,exi- Curnpra
a' exigência. . •
Cumpra 'a exigência. ,
Douald G.• Gris- gência.
'N.° 139.520
.
Estenam Ronal e'
N.° 138.716
Miles
Chard ,- Fred •N.9 140,290 - 81r Robert; Mcapline Paulo
wold
1%1 9 109.478- Kefalas ,A/S
Elajnal -Cumpra
a exigência.
Cumpra a • exigência.
S. Grau
K. - Wyekoff Sons Limited. - Cumpra a exiNP 138.721 - Benedito - campos de
KefaIas A/S 9 110.194 - •
•
Almeida - cumpra a exigência.
Merck. õ - Co:' Inc. gência. .
,N.° 139.521
Kensuke
BabaN.2.
98.382
-2
Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
NP
138.722
Oficina
São
José
Li••"
9 114.697 - Cibo. Societa Ana:- Cumpra a exigência.
mitada - Cumpra a exigência. • nyme
_
.
- Clunpra
. -a, exigência. , '
' 1\i".° . 139.537'.,- ' ,Leybold 'l- . Pubill. .Car- • N.o 138.723
Salvador
113.490
.
Confecções de Rou- No 114.842-- May„ & Baker
ktiuM Anlagen . G.M.B.H. - Cumpra né -= Cumpra a exigência.Cumpra e exi- Limited
pas Eriton Ltda.
• ,exigência.
Cum pra a exigência.
-N.o . 127.095 - Cia. Brasileira de gência.
-•
N.0 139.552 --- José Jurado Fernan- Cartuchos . -- Cumpra a exigência. •
Kef alas- A/S No
115.302
, N.° 138.749 - Benedito France! - Cumpra , a exigênc.la:
•des - Cumpra a exigência. r
• N.0: 138.496 - Fábrica .de 'Filó S. A. Cumpra a exigência.
9 117,082 - The Lubrizou Corpo- •
NP 139.554 --- Antônio Olivier!. e -• Cumpra a exigência. N.o 138.750 - Wolfgang Joaquim
•
.
Feliciano Lopes Cabral - Cumpra a • N.o 138.506 - islallotex S. A. Fia- Dietzius e Alfred Affen
Cumpra •ration - -Cumpra a . exigência.
'
'
• exigência.
•
ção, •Tecelag em e.Confecçães - Cum- a exigência.
9 117.556 - .P. Hoffmann UI
, Angelo Ravioli
- NP, 139.560
•••
pra a 'exigência.
Roehe
& 'Cie. Societe Anonyme 138.781
Manoel
Rodrigues
de
14.0
•
Cumpra- a exigência.
N.9 138.755 - Tupanangyr..Gomes Oliveira - Cumpra a, exigência.
(F. Hoffmann LaRoche & Co.;
- Cumpra .á . exigência,
Aktiengeellschaft' - -Cumpra' 'a exiNP , 139.571 -- -Mosel Zaldinan NP 138.919 - Adib - Chama . -.:- gência.. -•
,•. Cumpra a exigência. ,
.
.
• • N.9 .113.131
Richárd
Rajko - Cumpra a exigência. •
'
No 117.949 -- May & Baker LISlav - Cunipra a exigência.
•'
NP 139.572 Manuel Rodrigues
N.° 118.171 - . Francisco Walter Riz-.. NP 138.929'- 4%.ristides Neves - mited -cumpra a exigência.
Souza.- 9umpra a exigência.
exigência. •
Cumpra
zotto
" Cumpra a exigência. , ' •
132.35 - Claudio Brito
Claudino Varela VaN.9 139.575
NA 138.956 -- `Artefatoi de' Metal Cumpra a exigência,
•
N.o
113.251'
Vinicio
Soares
de
•
Cumpra a exigência.
les
Armeto Ltda. - Cumpra a exigência.. 1 9 133.777 - Indústria MetaliirNP 139.551 - Leocádio Bezerra Ca- Figueiredo - Cumpra a' exigência.Talcanti - Cumpra a :exigência.. • •
N° 138.993 "Brie Ltda. - gica Fabin Ltda. - Cumpra a ext.\Viktors Gaiata• =Cumpra a exigência.
,a exigência.
N.o 139.582 ,-- Youssef ;Alai - abe; Cumpra
NP 113.555: -',Minnseta-.1kiining .Ma-138.408 - Indústria' • de Ma- 1%?9 127.276•Indústrias: ,./teu•• did -- Cumpra, a exigência.'
nufacturing '00~
Compra a cr i nas A ,trcolas Pinhal a. A. nn• nidas F. Matarazzo - Cumpra a
Metalúrgica Priet
N.o 139.592
~doa.
,Cumora a eXigência,
"
• exigindo. .'
•
~Gira #3 e~ittx,
. •
•

N.°

N

N

N

N.°

•

N

N

N9

•

•
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la9 407.105 -- Anhanguera - caasse
e 133.706 a-'Orlan Iadarsfria Eae;•
a tromagnéstica e Plástica e Ltda. - 5 de Indústria e - Comercio Anhang:Uera Ltda., com exclusão de cimento
Cumpra •a exigência: .
metálico, couraças e papal de es
tanho aclasses 31, 11 e 33) •e consiÊXPEDIEN"rE DA SEÇÃO DE
derando-se como Paládio, o que nos
-PESQUIZAS .
exemplares figura como- Paldio..
- ruo 11 de junhe de 1963
No 407.115 - alontserrat - desça
38 de Indústria Gráfica Monteserrat
Ltda.,,coni. exclusão de Mata Borrão
Notlficaçáo:
17).
••
Uma vez decorrido o prazo de re- (c/asse
N 9 407.117 - Credilafer
el. 13
curso prevista pelo art. 14 da -Lei de Benjamin
Lafer & Cia. Ltda.
• no 4.048 de 29-12-61 e maio dez .dias
- para, eventuais juntadas de re- • No 407.118 - Credilafer
ci. ir
curso; e do mesmo não se tendo de Benjamin Laia & Cia.- Ltda. •
9
N
407.124
Plastomec
cl. 6
valido
nenhum
interessado•
ficam
no•
tificados os requerentes abaixo men- de Plastomec Indústria de Máquinas
cionadoã a comparecer a este Depar- Ltda., considerando máquinas de mitamento a fim, de efetuarem o pa• neração o que figura nos exemplares
• .gamentd oa taxa final concernentes apenas como Mineração.
a expedição dos -respectivos certifiN9 407.135 - Tato ae cl. 15 de
cados dentro de prazo de sessenta Cermâmita
Tato Ltda,
dias - ria forma do parágrafo único
N9 407.265 - Wagner - cl. 37 de
• do art. 134 do Código da Propriedade Indústria_
e • Comércio de Roupas
Industrial.
oyapock Ltda.
MARCAS DEFERIDAS •
N9 407.266 -- Morgana - cl. 36 de
Indústria e Comércio de Roupas
Oyapock Ltda. •
Termos: • *
• •
• N 9 407.101 - Comcol cl. 16 de
NO 3.30.202 e aa. Helena bruil - Comércio de Materiais para Consclasse 32 de •Pedro Antonio de Me- truções Comcol Ltdaa
nezes Mourão.
e
• N9 407.144 - Ansocra - cl. 8 de
.. N9 363.160
Suspense - clasae Antenio de Souza Carneiro.
48 e de Perfumaria Phebo S.A.
No 408.725 - Marlotti - classe 42 • N9 407.176 - Cebrai- el. 21 de
. de Indústria e Colme:aio de Bebidas Lulgi Seguira com exclusão de_embreagem (cl. 6).
Irmos Mariotto Ltda..
N9 407.280 -- Aderna
el. 3 de
• No 4 ,16.753 - Happl - Time - Olin
Corpo- classe 21 e Sears, Roebuck S.A. Co- ration.- Mathieson Chemical
• •
mércio e Indústria!
' Ne 406.954 - Esperia" - classe 5 N9 407.281 - Rautrax -a ci.' 3 (X..
de Comercial e Importadora Esperla Olin Mathieson Cheznical CorporaLimitada.
tion.
•
N9 406.962 - Ma:da *- classe 41 INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA
de PastlVeto Maida Ltda.
N 9 408.999 - Ruttion - classe 23 N a 359.976 - Figura de Leão ••
de Antonio Barbosa.
cl. 33 de E. Oswaldo Dantes, de
No 407.065 - An,glub
classe 47 acenai° com o artigo 119, do Código.,
de Usabror (Importações) S.A.
NOME COMaatCIAI, DEFERIDO
-Sociedade de nate 407,006 - Caribe -- classe 46 No 407,111
•
tudos
Interamerleanos Sei - Reque- Iladtke - Indústria e Comércio
,
•
•de Produtos Quiznicos Ltda.. ccm ex- rénte.
clusão de cera para remendos e pene Socieaade de Estuaos Interameri• e papel deseustantes classe 28.
canoa Sei
Da acõrdo com o artigo
N 9 407.067 - Vertex
classe 49 19 n°.4 do Código.
'
de Radtke - indústria e Comércio,
•
N9
417.259
F.
Vicente
Blanes
de Produtos Quimicos Ltda., com
• exclusáo de cera para remendos pane S. A. Cordas e Barbantes - Requerente.
e papel desg ustantes (cl., 28).
Vicente manes S. A. Cordas
No 407.068 proflex cl. 46 de e •F
Barbantes - De ecôrdo com o arRadtke - Indústria e Comercio de tigo 109 11 9 2 do Código.
Produtos Oulnalcos Ltda.. com exN9 363.407 - azetituto Cirúrgico
clusão de cera para remendões, pano Gabriel de Lucenta classe '33 - De
e papel deseustantes (classe 23).
ecôrdo com o artigo 117 número 1 do
No 407.069 - Herson
Código
classe
16
de Sociedade Ad ministradora e Co- Nç' 407.147 - Instaladora Relva,
mar - cl. 8 e 33 de Instaladora ReiMerc.al Herton S.A.
ventar Ltda., de acórdo com o artiN9 407.072 - Navicar ga --classe go 117 n9 1 do Código.
23 de Navicarga S.A. Navegaçã.o e
, Comércio.
EXIGÊNCIA
N9 407.073 - Navicarga - classe
41 de Navicarea S.A. - Naveaaeão 1ç9 a.919 - Casa Prata S. A.
Importação e Comércio r\Curnpra a
e Comércio.
a
N9 407.074 - Navicarga - classe „exigência
MetalúrEFBE
N9 363.335
4 de Navicarga S.A. Navegação e gica
S. A -- Cumpra a exigência.
comercio.
N4 407.089 - Bem Te-vi a-- classe
No 407.133 - Agência de Passa1 de Comércio de Produtos Químico- gens e Turismo Lapatur Ltda. -,
Compra a exigência.
' ,Bem-te-vi Ltda.
•
.
No 407.090 - Tecbal classe 50
• DIVERSOS
•,
de recbri - Sociedade Técnico Co•
mercial Brasileira para a Feeploraclo N 9 416.027 - 3oão &avier& & Cia.
de Patentas e Representações IndusPeoselçai-se substituindo a c:asse,
triais Ltdaa42 pela 33.
No 407.099 - Igo
classe -47 de
Petrid Luarificantes Igo Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
No 407.103 - Szlea. - classe 5 de ••
EXAME FORMAL,
Mete lilrelee Selca Ltda., cem eaciu.!
são te dimento metálico, couraça, e .•
Rio, 11 de junho de 19.63
papei de estanho. classes 31. 11 e 38
e coneidare-se pa iátdo o q ue consta
EX.IGÉNCIA • •
nos ea ereaa ores como Paldloa
•
N9 4(17 104 - Teixeira, da Silva --a Termo n9 586.609
F.mprèsa
classe 51 de Contabil - Teixeira da
,da Manhã S. A. - Preste esclaSilva Ltda.
•
recimentos.
•
N

•

DIVERSOS

r4. o seu nome da -patente modelo de

119 4,289). - Anote-3o
transferência.
Prodele.e S. A. Tranatormadorea'
Retificadores (pede para ser anotada. • e ,
na patente privilégio de invençaq trile
•
mero 62.419 a-- alteração de nome).
- Anote-se a alteração de nome.. •• •
Comercial e Importadora Yanancia
Ltda. (pede para ser anotada na
,
tente privilegio de invenção número ,59.564 a alteração de nome), -e•
Anote-se a alteração de nome.
Júlio ploriani (transferência • para
o seu nome da patente privilégio,de '
invenção termo 86.089). - Anote-- .
se a transferência.
a,
.a
General Mills reaa • (transferência
para o seu nome da patente priviléalo de invenção termo 103.889). a a.. •
Tnote-se e transferência.
•alaasey Ferguson Limited (Latins.. '
ferencla par o seu nome. da patente •
privaégio de invenção termo 113.379)
- Anote-se a transferência,
Irmãas aUemura S. A. Indústria de •
Máquinas Agrícolas (pede para ser
anotada na. .patente privilégio de Invença() termo 118.885 a alteração de)
nome). - Anote-se a alteração de
nome.
COFIMA - Cia. Fabricadora de
ImpleMentos Agrícolas (tnansferen . •
cie mera •o seu nome da patente pra.
alteei° de invençao i èrmo 122.224)..
- Anote-se a tranaterõncia.
.•
.
Oriental Plásticos Ltda. (transfe- "raleia .para o seu mane da patente.
martela de utilidade termo 137.958).
Anate-se e a traneferencia._
utilidade

Tèrrno n9 82.362 Lg2.64 Fara
benfabriken Elayer Aktienellschaft
-a Torno sem ( efeito as • exigências
face a retificação feita a fls. Prossiga-se com os novos exemplares.
Termo na 423.191 - Instituto Médico Industrial de 'Aplicações Cientificas (I.M.I.D.A.S.) S. A. Torno sem efeito o despacho de fls.
uma veZ que o número da procuração foi citada a fls.
•
Termo n9 394.342 - Magalhães
Jafer Ltda. - Prossiga-se com "às
novos exemplares na classe 41 para
distinguir balas.
Termo 9 40(),872 - Paz Cia. de
Seguros - Arquive-se.
,
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
Termo n9 528.918 - Marca: "V"
- classe 5 de , Fundição Vitória Limitada -a Prorrogue-se o registro,'
ficando sem efeito a exigência publicada em 22 de fevereiro de -1963.
Termo n9 588.029 -- Confecções
Sulandes - cl. 36 de Chefie Leão Felipe - Prorrogue-se o registro.
Termo no 586.008 - Faelha da
Tarde cl. 32 de Empresa leólha da
Manhã S. A, - Prorrogue-se o registro.
Termo na 586.062 -a Luetonico 'ci. 3 de 'Joaquim • Alves de Araújo
Pereira de Vancacellos e a1; Alves
de Vasconcellos. •
, Termo tia 586.670 - Innocente et. 44 de ' Manufatura Araten de
Cigarros 8. A. - Prorrogue-eco registro.
- Termo n9 586.802 - Rancler- cl. 46 de S. A. Moinha( Sentiste Indistrials Gerais - Prorrogue-se o
registro.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERENCIA _E LICENÇAS
•
-Dia 11 de junho de 1963
CONTRATO DE ExPLORAÇA9
DE PATENTES
Erven Lucas Bola Ltda. (pede para
ser anotada na patente modno industrial IV' 1.852 o contrato de sua
exploração), -= Averbe-se o contrato de exploraçao
Peticcolor industrias Petroqiumicas
S. A. (pede para ser anotada na patente privada de invenção •no 53.317
o contrate de sua exploração). Tendo em vista oparecerda Divisão
de Privilegm 'de e fls,', 139; 1) averbe-se o contrato de exploração a lavar de Indústrias Químicas Eletro
Cloro S. A. requericim . a E3. '134. 2)
Averbe-se o contrato' explorçao
a favor. de. Petroclor' Iria/astr.:as Petroquimicas S. A. requerida a Mina
136-137 de aceedo com o estabelecido
na ciáusula XVIII do documents tie
fls. 156-174 e -177-194 e com ca: documento de fls. 198-199 do processo
da patente no 49.677,
Petrocior Indústrias. Patraquirnicaa
S. A. (pede para eer anotada na patente de privialgaode inveneão número 49•677 o contrato de sua exp.oração): - Tenjo em visa o parecer da
Diviaão - de Privileados, de' fls. 200v.
- 1) Averbe-se. o contrate de exploração a favor de Industrias Químicas
Eletro Cloro S. A. requerido a ielhaa
155 a- 2) Averbe-se o contrato de exnloração e favor, de Petroclor Maisirias Petroquímicas S. A. requerida.
a fls. 196-197, de aetado, com o estabelecido na cláusula I n o 9 e cláusu'a XVIII do decurreento de falha;
156-174 e 177-194 e com o documento
de fls. 198-199.

ExianNe. TAS

Telefonaktiebolaget 1, M Ericsson
(na pedido de Receba cão de contrato
na patente priviléelo de invença,0 ntle.
mero 47.051). •-• e:MAM:iça .exleseaten,
'Cia. Nacional' "de Artefatos Metálicos aLlareC (junta a patrnie 'número 35.230) . . Setas:faca exigenran.'
-7ndústries Reunidel Vid eobrás Man. •
Inato a ne fehte no
tie roça ex./errai:
Societe Anoneme Etablisseineiels
Serrotai & Cie, tiunte a patente. pra. •
vilégin de invenceo termo 91.504.
exleencia.
.lara quiras e Moto raaan Wailig
S. A. • (junto a talante tarrao
,•
112,095) , __ satisfaça exigência.
•
aambretta do 'Brasil 'S. A, Incitas-- tr!ns- Meelmicas (junto cze termo 'ori*
vIlé c!lo de .invene5,0 135.835 1 , -,Sate
tisfeea exaeércle.•.
•
F,XPEDIENTE

" SErÃo

EXAME FORMAI. DE IMAIICAS•
' Pia '11, de junlie ale 1903 •
Exiganciae:
N. 0 411 ..aaa
mente Arlee

ellrin ti.•
•
.N.° 441

.

,

Ntad o ir s. .
area,eataa

ind.

'

. 1

..-

-. Alpha Adni.a le
Bebe' Ltda." - Satisfaea asigéne.
cia.
•
•.N. 0. --1:1 1.687 - Paranlry .
•
Ltda.' - Satisfaça exigana
eia.
•
N.a 4(1.688
Brasinen .Sne„
Brasileira ela altercam in anua-aval .

Lida. - Satisfaça
-•
.A89 - Stie
n4
TRANSFCRENCIA E - ALTERAÇÃO
Prasil Endusfrial i s M e rcantil .

DE. NOME DE TITULAR
DE PROCES,SOS

Laia_
Satiefuee exitzanein.
Ndta . I I . noo Soe. Merind
Peterco Comércio e Indústria de .(10 Brasil Industrial o Mercantil.
Eletricidade Ltda. (transferência pa- Ltda.
• Satisfaça esigènela.
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N.° 440.793 - Indústria, CoN.° 441.818 - Osmar Marinho
441.694 - Soe. Eletrs Memércio e Importação Girassol Litalúrgica Vanguard Ltda. - Sa• - Satisfaça exigência.
N. o 441.829 - 13iscoilos Aymo- mitada - Apresente clichê. •. •
tisfaça exigência.
N. 0 440.811 4- Amorico wistini
ré Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 441.696 - Sodiprel ExpanSatisfaça
exigência,
N. 0 '441.832 - Contonifici0
são Comercial S . A. - Satisfaça
N.° 440.814 - Blemco S. A.
Nossa Senhora dos Remédios S. Importadora e Exportadora - Saexigência.
N. o 441.702 - ,Moreira Campos A. - Satisfaça 'exigência.
tisfaça exigência.
& Cia. Leda. - Satisfaça exigênN.° 440.818 - Ford Motor ComN. o 440:757 - Vinte Cinco de
eia.
Março Contábil Ltda. - Satisfaça paru,' - Satisfaça epgênz.-ia. •
N. o 441.703 - Panificadora Oh- exigência.
.• N.° 440.838 - fAciede Christy
do Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 440.759 - Ibraspa Instituto Company - Satisfaça exigência.
Brasileiro
de
Psicologia
Aplicada
N. 0 441.704 - Com. e RepreN, 0 410.813 - Ibrahim Ahmed
sentações de PlásticorLyber Ltda. Ltda. - Satisfaça as:goleia,
N.° 446.760 - Agência Geral de Sued - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N.° 440.848 - Companhia - de
.N.° 441.707 - Peta- Lanches Informações Agi - Satisfaça exiColonização e Desenvolvimento,
gência.
Ltda. - Satisfaça exigência. N. o 440.765 - Comp. Constru- Rural Codal - Satisfaça exigência
N. 0 441.708 - Produtos de Ton.: tora Brasileira S. A. - Satisfaça
N.° 410.87à - Construtora Jacador Sombribel' - Satis- exigência.
tina Ltda.,- Satisfaça exigência.
faça exigência. "
N.° 440.880 - Arijú . Comércio
N.° 440.771 - Frigorífico TosN. 0 441.709 Morais Bernardeli & Cia. Ltda. - Satisraa exi- cano Ltda. - Satisfaça exigência. e-Indústria S. A..- Satisfaça exiN.° 440.772 - Frigorífico Tos- gência.
gência.
cano Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 440.881 - Produtos Calva-.
Ns. 411.710 e 441.711 - AlN. o 440.773 -- Panificadora
berto Se.min - Satisfaça exigên- Nova Pacaembú Ltda. • - Satisfaça noplasticos Aigepa Ltda. - Satisfaça exigência.
cia.
exigência.
N.° 440.880 - Icoar Ind. e CoN. 0 441.712 - Com. e AssisN.° 440.774 Decorações Antência Técnica de Máquinas Foto- chieta Ltda. - Satisfaça exigên- mércio de Carnes, Ltda. - Apresente clichê.
gráficas Mecanoptica Ltda. Sa- cia.
tisfaça exigência.
N.°-440.770 - Gaspar Miro -NP 440.887 - Frigorífico TosN. o 441.714 - Tungearb Fer- Satisfaça exigência.
cano Ltda.
Satisfaça exigência.
ramentas Industriais Ltda. SaN. 0 410.892 - Retentores Blo=
N.°
440.778
Forpauto
Co•
tisfaça exigência.
mercial e Importadora Ltda. - que Ltda. - Satisfaça exigênca.
N.° 441.716 - Cia. Pamarijo Satisfaça exigência.
N.° 440.893 - Edson' Souza de Adm. e Com. - Satisfaça. exiN.° 440.779 - Ind. de Roupas Satisfaça exigência.
gèneia.
.
Feitas Menache Ltda. - Satisfaça
N.° 440.897- Dikar Com. de
N o 441.717 - Cia. Pamarijo exigência.
Artigos para Escritórios Ltda.
de Adm. e Com.
Satisfaça exiN.° 440.780 - Nelson Fincatt't Satisfaça exigência.
gência.
- Satisfaça exigência.
N.° 440.898 - Alvareens•e S. A.
N. 0 441.719 - Bar e RestauN. 0 440.783 - Adyr Calixto - Importação
e Comércio rante Garnoa Ltda. -- Satisfaça Satisfaça exigência.
faça
exigência.
.
exigência.
N. 0 440.790 - Laboratório
Emer
S.
A:
Satisfaça
exigênN.°
440.890
Confecções
Lodi
N.° 441.720 - Vibras S. A.
Ltda. - Satisfaça exigência.
Imp. e • Comércio - Satisfaça exi- cia.
gência.•
N. o 441.722 - Consórcio Imobili4rio de S. Paulo S. A.
Sa• tisfàça exigência.
N.° 411.723 - Bosch Y Compaflua - Satisfaça exigência.-N. 0 441.724
Boseli
Connpaflua - Prossiga-se sem exclusiviDO
dade de aniz de!, isoladamente.
- N. o 441.732 - Tecelagem São
Malheus S. A . - Satisfaça exigência.
.
• NP 441.712 - Esteinge Escritório Técnico de Engenharia' 'Satisfaça exigê ncia.
N. 0 441.744 - Viação Cometa
Repositório de doutrina, deciS. A. - A p resente cliché. sões administrativas, parcceres,
N. 0 411.749 - Estenge Escriacórdãos dos tribunais judiciá' Meio Técnico de Engenharia rios, legislação, acompanhado de
Satisfaça exigência.
!adices ¡nidifico e alfabético.
Publicação trimestral.
N.° 441.777 Panobra S. A.
Comércio e' Indústria - SatÁsfaça
exigência.
N 9 83 - SETF,MBRO - 1962 - PREÇO Cr$ 300,00
N. o 441.779 - Otaviano AlmeiNÚMEROS ATRASADOS:
, da Oliveira - Satisfaça exigência.
•
ATÉ O N 9 81 - Cr$ 45.00
Ns. 441.787 e 441.788 -- , Mayaeh Motorenbau G. M. B. H. 82 - Cr$ 350,00
Satisfaça exigências.
• N. 0 441.800
Metalúrgica GarA VENDA:
cia Ltda. - Satãsfaça exigência.
N.° 441.809 - Elizeu de Al,
• Seçãó de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
meida - Satisfaça exigênea.
N.° 441.810 - Irma Irmãos
Agência 1: Ministério da \Fazenda
Estrella. Malharia Ltda. - Satisfaea exigência.
Atende-se a pedidos pelo _Serviço de Reembeilso Postal
N.° 411.811 - Irme Irmãos
; Est.rella Malharia Ltda. - Satisfaça exigèn0• N.°

ARQUIVOS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES

e

N.° 410.006 --" Bra,silaco Ind.
e Com. de Tref ilação Ltda. tisfaça exigência.
• N. 0 410.907 - Imonae• Imobiliária Nacional Ltda. Satisfaça
exigência.
N.° 410.908.- Onitecnica Artefatos de Metais Lida: - Salistaça
exigência.
\O 410.909 - Jãime João .
Feanchini - Satisfaça exigência.
N.° 410.910 - Eugenio Vignoll
- Satisfaça exigência.
Metalúrgica ArN.° 440.91 9
row Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 0 410.914 -- Eugenio Vig-noli
- Prdssiga-secom exclusão de
madeira classe 41 ou 16..
N. o 110.922 Ildefonso Eche
Combalia. e . outro - Satisfaça exigência.
N. o 440.930 - Inds-. Químicas
Robe Ltda. - Satisfaça exigência.
NP 4 . 10.932 - Socofil Soc. Comercial de Fios Ltda. Satisfaça exigência.
N.° '440.934' - Matheus Coastantino & Filho Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.° 440.930 - C. B. L. Com .
Brasileira de Lampadas - Satisfaça exigência.
N.° 410937 - Regis Hotel Limitada - Satisfaça exigência.
N. o 440.938 - Ind. e Com. de
Auto Peças Condor Ltda. - Apresente .clichê.
N. 440.939 - Pavimentadora Itaguassú Ltda. -"Apresente cliché.
N.9 440.940 - Oieepan Artefatos
de madeira e. Decorativos Ltda. - •

Apresente clichê.
N.9 440.942 - Consórcio Técnico

Segurador 'Perfeito" Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9 440.549 - Raimundo Luiz Vital - Satisfaça exigência.
N.9 440.557 - Orteca - Org. Técnica de Representações Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 440.558 - Comercial Prontocó-,
pia Ltda. - Satisfaça exigêmcia.
N. 440.569 - H, C. Koning

Satisfaça exigência.
N.9 440.574 - Enio Martins Guazzelli - Satisfaça exigência.
N.9 440.580 - Enio Matheus Guazzelli & Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
N9 440.608 - J. A. Pimentel Satisfaça exigência.
N. 440.612 - Shell Brazil Limited
Satislaça exigência.

N. 440.619 - Simão Soichet - Satisfaça exigência.
N.° 440.620 - Alfredo j3ernardo
Prossiga-se com os exemplares de 18-

lhas, 8-10, considerando como móveis os estofados pedidos.
N.9 440.635 - Incoplás - Indústria
e Comércio d.e Plásticos Ltda. - Sa-

tisfaça exigência.
N.9 440.649 - Resul - RepreDentações Sul Brasileira Ltda. - Satisfaça exigência. •
N9 440.657 - Jasála - Agro 'Industrial de Buri S.A. - Satisfaça,
exigência.
N.9 440.681 - Zamprogna S.A. Importação Comércio e Indústria - Satisfaça exigência.
N.9 440.699 - Eletrônica Dalton
Ind. e Com. .Ltda. - Satisfaça exigência.
N. v440.702 -- Confecções Tunia
Ltda. - Satisfaça exigência. •
N.9 440.707 - Destilaria Medelin
S.A. - Satisfaça exigência.
N9 440.709 - M.A.N. Fabrica de(
Máquinas e Motores Diesel S.A:
Satisfaça exigência.
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N. 440.714 - 440.715 - Representações Mello Ltda. - Satisfaça exigemia.
N. 440.716 - 440.717 - Paulo
Campos Telles - Satisfaça exigência.
N. 9. 440.718 - Luiz Carlos Marinho
de Andrade - Satisfaça exigência.
NP 440.119 - Luiz Carlos Marinho
de Andrade - Satisaeça exigência.
N. 9 440.720 - Luiz Carlos Marinno
de Andrade - Prossiga-se o pedido
também na classe 33 (estada de hóspedes), retificando-se onde couber.
.. N. 440.729 - Indústrias Bayard
Ltda. - Satisfaça axigência.
N. 440.732 - Rozier Confecçaes
Limitada - Satisfaça exigencia.
N. a440.734 - Cia. Piasaaguera de
Melhoramentos - Prossiga-se com os
exemplares de fls. 8-10. Oportunamente, retifique-se o taram de depósito quanto ao nomeado requerente.
• N. 440.739 - Dexma L. Distábuidoaa de Madeira Ltda. - Prossiga-se considerando como caibros o
que foi reivindicado como caimbros.
NP 440.746 - ()any Machado Filho e Amaury Mereadante - Satis•
faça exigêncea.
N. 440.752 - Metalúrgicaa Periquito Ltda. - Prossiga-se com os
exemplares de fls. 8-10.
DIVERSOS
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N. 9 440.883 - H. dos Santos Marques Metalúrgica - Prossiga-se também na cl. 33, retificando-se 4onde
couber.
N. 440.889 - Antonio de Fehce
- Prossiga-se com exclusão de alavancas de cambia) e câmbio (cl. 6).
.N. 9 440.890 - Editora Ave Ltda.
- Prossiga-se o pedido na cl. 25,
retificando-se onde couber.
N. 440.896 - Malharia Tina Ltda.
ca de terceiros "cobretudo",
- Prossiga-se com
exclusão da mar.
N. 9 440.916 - Armazena Gerais Rodoearga Ltda. - Prossiga-se sarnenta para "impressos".
N. 9 440.923 - Técnica Mecânica
Briatan . Ltda. - Prossiga-se com excdriaão de dínamos (ci. 6),. retificando-se Oade couber.
N.9 440.924 - Técnica- Meeanica
Bristan Ltda. -1 Prossiga-se .considerando "brocas" o que foi reivindicado como "barcas".
N. 9 440.920 - Técnica Mecanica
Bristan Ltda. - Proasiga-se considerando "impressos" os artigos reivindicado...
N. 9 440.554 - "Elatrodam"- Aparelhos Elétricas Domésticos Lada. Prossi ga-se com exclusão de "eletrolas" (marca de terceiros).
N. 9 440.558 - United States Ruteber Company - Prossiga-se com os
exepiares de lis 12-14, retificandose têxmo e publicação quanto it elasse e artigos:
- • >1. 9 440.571 - General Motors Corporation - Prossiga-se com exclusão
de "composto abrasivo para ser usado com o meamo" (cl. 45) e partes
para reparar e substituir tais dispositivos (discriminar).
NP 440.575 - Club dos 21 Irmãos
Amigos - , Prassiga-se considerando
"publicações impressas". co "órgãos
de 'publicidade" reivindicados.
NP 440.577 - Metalúrgica Volta
Redonda Ltda. - Prassiga-ae com
os exemplares de fls. 3-5. Posteriormente, à S.T.L. em face da petição
de fls. 7. Ne 9 440.578 -- Metalúrgica , Volta
Redbnda Ltda. - Prossiga-se com
os exçmplares de fla. 3-5. Em seguida, ei'S.T.L. em Pata da petição de
fls. '7

N. 9 441.681 - França & Cia. Ltda.
- Prossiga-se -com os novos exempiares de fls. 8-10, retificando-se
onde couber.
N. 9 441.683 - França & Cia. Ltda.
- Prossiga-se com as novos) exempiares de fls. 4-10, retificando-se
onde oouber.
N.9 441.682 - França & Cia. Ltda.
- Prossiga-se com os novos exempiares de fls. 8-10. retificando-se
onde couber.
N.9 441.691 - Cirúrgica Pasteur
Ind. e Com. Ltda. - Paossigaasee,
conaiderando como profissionais os
armarlos e banquetas reivindicados
e com exclusao de lençóis de borracha para hospitais (cl. 37).
N. 9 441.693 - Restaurante Le Mura
S.A. - Prossiga-se o pedido com
exclusão de colorau (marca de terceiros).
& 'Cia. Ltda.
N. 9 441495 - Pua:alga-se o pedido com exclu443.00 - Beneficiador Cotasão de produtos de metalúrgica em ma Industria e Comércio Ltda. geral (cl. 11).
Prossiga-se o pedido na cl. 4, retiN.9 441.725 - Maxiraino Pires - ficanao-se onde couber.
Prossiga-se na cl. 13, retificando- I NP 440.609 - Indústrias Elétricas
se onde couber - 441.726 - Maxi- e Mualcais Fábrica Odeon S.A. mo Pires - Prossiga-se na ci. 28, Prozsiga-se cons:derando gravados co
retificando-se onde couber.
discos reivindicados.
441.764
Coimplax
Comáraao
9
N.
I N. 9 440.613 - Comei - Mimes PuIndústria importação Ltda. - Proa- blicidade Ltda.' - Prossiga-se com
Mga-se com os exemplares de fls. •exclusao de propaganda e publicida, 15-17, excluindo quina e petróleo am. / de em almanaques (cl. 33) e cartaa de terceiros), retificando-se onde
( 1.- 25 e 50).
s NP 440.621 - Indústrias • Reunicouber. •
das Max Wolfsan S.A. / - Prossiga• N.9 441.805 - Metalúrgica Garcia se- com os exemplares ide -lis. 10-1a,
• Lida. -. Prossiga-se excluindo os ar- retiticanceo-se onde couber.
tigos: cinzeiros (Cl. 44), pratos re•N° 440.622 - Indústrias Reuniligiosos (23), placas. com crucifixos das
Max Wolfason S.A. - Prossiga(cl. 25),-quebra lua abat-jours e lus- se com
os exemplares de fls. -10=12,
tras (el. 8), retifiaand'o-Se onda cou- retificando-se
_onde couber.
ber.
NP
440.623
- Indústrias Reuni• N. 441.819 - Julio Korodi Pros- das Max Wolfaan
S.A. - Prossigaslga-se excluindo os arts.: agulhas, se com as exemplares
de fls. 13-15,
alfinetes, colchetás, fechos cbrredl- retificando-se onde couber.
a os e fivelas (cl, 12), retificando-se
NP 440.624 - Indústrias Reunionde couber.
das Max Wolfson S.A: - ProssigaN. 449.756 - Distribuidora Pau- seco mos' exemplares de lis .12-14
lista de Papéis e Papelão fisgai Li*onda couber.
mitada - Prossiga-se cara exclusão retificando-se
N. 9 440.625 - Indústrias Re
'de mata-borrão cl. 17.
das Mas Wolfson S.A. - Prossiga. N. 9 440 ,757 - .Gualtá •- Comer- se com os exemplares de fls. 14-16,
cial de Auto Peças Ltdaa - Pus-al- retificando-se onde couber.
ga-se com exoluaão, de cambios clasN. 440.626 Indústrias Reunise 16.
das Max Wolfson S.A. - ProssigaNP 440.768 - Imp. Industriai Vas- se
com os exemplares de fls. 10-12,
co ao Brasil Ltda. -- -Prossiga-se retificando-se
, onde couber.
com exclusão de lanches (a.d) e
NP
440.645 - Sapataria Lana Liapresente procuração.
mitada - Prosaiga-se com exclusão
N. 440.851 - Léo Landau - Pros- das expressões "confecções de sapasiga-se, considerando sarnenta inalui- • tos". (cl. 33).
dos na-classe os p apéis eni geral reiN 9 440.650 - faetalmina Seeaedad
vindicam.°
Anomma,
Comercial, • Inausarial,
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Agropecuária, Minera, Imobiliaria y
Cia. Antarctica Paulista Indústria
Financiara - Prossiga-se, conside- Brasilacra de Bebidas e Conexos
rando produto químico o artigo rei- (oposição ao tarmo nP 569.187
marca Malaga Virgem - cl, 42).
vindicado-.
A Cervejaria Coliuribla S.A. (opa.
.N. 9 440.661 - Metalmina- Sociedad Anonuna, Comercial, Industrial, sição ao térmo n. 9 569.472 - marca
Agropecuária, Minera, Imobiliária- y Colombina).
Financiara - Prossiga-se conside a- flanela Lopez & Cia. Ltda. (oporando substância, química o artigo sição 'ao têrmo nP 569.355. a- anonio
reivindicado.
comercial.
Cooperativa 'Tropical Ltda. (opaNa. 440.662 - 440.665 - 440.670 440.671 - Metaimina Socieci'ad Ano- alça() ao têrnao nP 578.821 - marca '
nana, Comercial. Industrial, Agrope- Tropical).
cuaria, Minera, Imobiliária y . FinanT'avannes Watch 0. 9 S.A. (oposiciara - Prossiga-se, considerando ção ao tarmo nP 569.052 - Titulo
substancia quimica o artigo pedido. Relojoaria Cyma).
NP 440.670 - Laboratório de ProTavannes Watch 0. 9 S.A. (oposidutos Químicos e Veterináriaa Vigor ção ao têrmo n.9 569'.016 - marca
Ltda. - -Prossiga-se o pedido na •Relojoaria Cyma - cl. 13);
classa 32, onde se inclui o artigo, e,
Tavannes Watch CP S.A. (opo••
retifique-se onde couber,
sição ao tarmo 11. 9 569.053 - marca
Comerciai Enaarra- Relojoaria Cairia - cl. 8).
N.9 440.7n
A B C Rádio e Televisão S.A.
fadora de"13ebidas Ltda. - Prossigase o pedido na classe -47.
(opoesição ao termo n. 9 578.864 N. 9 440.726 - "AMAL" - Arte- marca A B C - cl. 11).
Sherwin Williams do Brasil S.A.
fatos da Madeira Americana Lida,
- Prossiga-se conaiderando não do Tintas e Vernizes (oposição ao térmo
n.9 575.920 - marca Solventex)
tipo móveis as estantes pedidas.
Vos Publicidade Ltda. (oposição
N.9 440.7i8 - industrias Bayard ao tarmo n. 9 573.125 - marca PuLtda. - Prossiga-se com exclusão blivox - cl. 32).
de capachos (cl. 34) e lustre (clas• Cromos S.A. Tintas Gráficas (opose
N8.(' .440.731 - Indústria e Cornar- sição ao têrmo nP 571.628 - marca
cio Vale do Acaraae Ltda. - Proa- Cromolit - el. 1).
Editora e Gráfica Continente S.A.
siga-se com exclusão ele tintas a -base
(oposição ao taram n. 9 579.689 de-cal (cl. 1).
• 410.750 - na; de Filtros Fiel Titulo Gráfica Continente)."
Soblcao Sociedade Construtora Lie Senum Ltda. - Prossiga-se com
exclusao de velas 'filtrantes (cl. 15). mitada. (oposição no têrmo número
569.105 . - marca Sobraco - cl. 16).
OPOSIÇÕES
Costa ta Costa (oposlçao ao têrmo
n.9 569.144 - marca Lanches CaciVicaeria, Inaústria e Comércio Li- que - ci. 41).
mitada (oposiçao ao termo número
Irmaca Refluo Ltda, (oposição ao
368.331 - marca Vitória - classe tarmo n.9 559.023
marca El Reno
41) ..
- ci. 41),
Victoria Industrio. e Comércio LiBrasipel & Cia. Braaaleira de Pamitada (oposição ao Jarmo número pel, Indústria e Com aaacio (oposição
563.738 - marca Vitória -• 01. 41). ao tarrno n. 9 580.027 - marca ApaFeig,enson S.A. Indústria e Comér- rapei - cl, 33; .
cmo
ao têrmo 11.9 570.507
- titulo Trancar cl. 6 - 8 - 11 Produtos Reehe Quimicos. e Far-'
macêuticos S.A, (oposição ao tarmo
14-r 21 - 31 - 34 - 39 - 50).
Manicar Abbud & Cia.' Ltda, (opo- n. 9 573.470 - raiava Prendi).
Condaroll Tintas S.A. (oposição' ao
sição ao têrmo n• 9 570.841 - titulo
tarnelio. 111).9. 5E0.162 - marca Taco Rei
Comercial Marly cl. 41 - 12 - 23 _
- 11 - 8 - 15).
•
Volkswagen do Brasil Indústria: e
Indústrias de Chccoláte Lacta S A. Comércio de Automóveis S.A. (opo(oposição ao têrmo 1)•9 570.973 - sição ao térmo nP 577.421 - marca
marca Ladina cl. 41).
Volswen ci. 50).
Ciai Fiação e Tecelagem de JunCooper MCDoUgall & Robertson Lidiai (oposição ao têm() n•9 571.658
mited (oposição ao termo 11. 9 576.530
marca Marilea ci. 22).
_
Calça,aos Samelio S.A. (oposição - merca Gamatox cl. 2).
Martini & Rosai S.P.A. (aposição
ao teriao nP 571.558 - marca Jo
ao tarmo n. 9 573.559 - marca Rossi
Melo el. 36) .
Eletro Indústria Walita S.A. (opo- - classe_ 6) .
alartireP & Rossi S.P.A. (oposição
sição ao Varino n. 9 575.626 - marca
ao tarmo n. 9 573.560 - marca Rossi
Wally cl, 1).
- classe 7).
Indústrias Villares S.A. (oposição
Martini & Rossi S.P.A. (oposição
taram ne) 571.093 - Título: Auto
ao têrmo nP 573.a61 - marca Rossi
Peças Atlas).
Francisco Mazza (oposição ao tar- - cl. 50) .
Wincharge Corp. (oposição ao tarmo n.9 570.520 - Titulo: )3olte Ciam n. 9 575.3C3 - marca Wincobras
cillo cl. 41 - 42 - 43).
- el. 8).
Francisco Maleza (oposiaão ao tara
Wincharger Corp. (oposição ao térmo nP 570.525 .- Título: Restau- mo s1. 9 575.389 - marca Wincofiri
rante Cicillo - el. 41 - 42 - 43). - ci. 8).
Victor Filante (oposição ao Arma
Institui Na.tional eles Appellations
n. 9 570.506 - marca Tim Tim - d'Origine des Vins et Eaux de Vie
ci. 42).
(oposição ao térmo n• 9 571.846 cl. 42). . .
Controles • Automáticos Sermar Li- marca Maetoinga
mitada (oposição ao têrmo número
Companhia Anpnima Toddy Vane572.461 - insígnia Sermaq
cls. 4 zolana (oposição ao têrmo nP 576.392
- 7-8
17).
- marca Deita - cl. 41).
A Lusitana Ltda. (oposição ao têmSociéta Anonyme ias Parfums de
mo .n. 9 570.601 - Título Lusitano Luxe (oposição -ao têrmo n. 9 573.260
cl, .16 - 33) .
marca Vigny - el. 48),
A Lusitana Ltda. (oposição ao térInstitui National eles Appellations
mo n.9 570.600 - marca Lusitano)
d'Origine
eles Vins et Eaux Via
Laboratório Lutécia S.A. (oposição ao térmo nP 577.238 - marca (oposição ao tèrmo n. 9' 575.561 marca Planorga - cl. 46).
Tensillon - cl. 3).
Institut National eles. Appellatlons
Laboratróio Lutécia S.A. (oposi- d'Origine des Vins et Eaux de Vis
ção ao lar= n. 9 571.699 - rcdarca (oposição ao léria 575.944 Yo Bifidus - cl. 3).
marca Birra -- cl. 42).
Cia. Progresso Nacional Indústria
Aguas Sanitárias Super Globo de
Brasileira de produtos Alimentícios
e Conexos (oposaça.o ao tèrmo rui- São Paulo Ltda. (opçsição ao térmo.
mero 569.050 - marca Progresso - na 576.402 - marca' Rainha - cl.
ci. 41).

_
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Junkcrs a: C.9 0.11.B.fil, (oposição Ieiffel Tarde de Oliveira (oposição marca Relojoaria e Joalheria Omegm
Fortec Fornecedora Técnica de Represantações Luta. (posição ao têrmo ao termo n.9 571.767 - nome comer- ao termo 4e2.30, marca Olho Gordo), classe 13).
Eiffel Tarde de Oliveira (oposiçao
Strassburger & Cia. Ltda. (Costear/
cial).
573.OM - titulo Pornoteq).
Cimbro Cia. Induateial Minas Bra- ao termo 524.903, marca Olhos Gor- ac termo 563.674, marca Francesco,
Dei l'Oons.co Modas e Confecções
classe 3(1).
Ltda. (opostçáo ao termo n. 9 577.926 sil (oposição ao termo n.9 512.43). dos.
Paulo C. Pufal te Cia. (oposição oo
Automobile Menufacturers A ssocia- mana Monaca; • '
Ansalvasco Comércio e Indústria
tion Inc. (oposição ao termo 575.377,
Del Monaco Modas e Confecções (oposição ao tênno n.9 569.304 - termo 546.777, mosca Vidromar).
Ltda. (oposiçáo ao Monco n.9 570.763 merca Dinave).
Super Diesel).
Ercii S. A., Comércio e Indústria marca
In:uca Monaco).
Citrus Products Co. (oposição ao
Montagem e Representação Indus- (oposição ao Morno 580.276, marca
têrmo 573.264, marca Milkis.$),
Punam° Carlos de Castro Neves trial S. A. (oposição ao Mormo 577.498, Ersil, closst a(3) .
Diaoda Lopez & Cia, Ltda1 (oposi(oposição ao termo n.9 563.939 - marca Montreal).
Petrac, Engenharia, Comércio e In- ção
ao térrno 568.435, marca Ma-marca Itacel.
aústria
S.
A.
(oposiOão
ao
têrmo
Danilo Garcia Azevedo (oposição co
nila).
Deposito de Materiais de Constru5lo.321,
marca
Preinac,
classe
6).
Hag Aktiengesellschaft (oposição ao
ção Novo Ltda. (opcmição ao termo; termo 556.721,- marca Citybras, clasCia. Cervejaria Braluna (oposição tOrmo
570.771, marca 1-lagar, cl. 41).
n.9 569.279 - marca Novo Mundo se 3(1).
ao termo 578.305).
Botto Federico SPA (oposição ao
- ci. 16).
Ivo Galiazzl, Ivone Goliazzi VasErcil S. A., Comércio e Indústria temo
571.590, marca Rex, classe 6).
stamparia Caravellas S.A. topo- ques, Antonio Galiazzi Júnoir e Sil- (oposição ao termo 580.277, título
Dansk Laboratórios Químicos e
vio
Galiazzi
(oposição
ao
tOrnio
Ersil,
classe
323.336).
SiMiá ao térmo n.9 569.850 - marca
Ltda. (opoairão ao
575.597, titulo Miarni Costura e ConCia. de Calcado, DNB (oposição Farmacêuticos
Caravelle).
578.961, marca Astnafil, clasLea Laboratoires Roussel (oposição fecções).
ao termo 5'19.524, eop: propaganda termo
se 3).
Cia. de Cigarros Sinimbu (oposição Skolha e Leve, classe 36).
ao tèrmo n.9 571.519 - marca TriComércio e Indústria Matos Po-ha
ao termo 5741e5, marca Mount Royal,
biotyl) .
Cia. de eCalçados DNB (oposição A. A (oposição ao termo 575.345,
- Quirnio Produtos Químicos Comér- Casse 44),
ao térmo 579.516, expressão de pro- marca Estréia, case 36).
cio e Indústria S.A. (oposição ao
Banco Novo Mundo S. A. (oposição paganda Skalloa e Leve, classe 36).
térmo n.9 571,519 - omarca TnbioDistribuidora Record de Serviços de
Editora Abril Ltda. (oposição ao Imprensa
tyl - ci. 3).
ao térmo 565.093, nome comercial).
Ltda (ooasição ao trano
Continental Poods Inc (oposição ao termo 570.390, marca Moderna., elas- 576.836, marca Medicina para Todas,
Les Laboratoires Pou.ssel (opósição
.32
32)
classe '32).
ao tOrmo n.9 571.875 - marca Ru- tOrmo 569.694, marca CaM Continental, classe 41).
De Minus Comércio e Indústria Oe
Minerva S. A., Drogarias, Farmábrostenil
cl. 3).
Roupas S. A. (oposição ao termo
Laboratoires de L'I.S.11. (opooição
Comn ProduCts Co (oposição ao ter- cias e Comércios Reunidas (oposição 579.663,
marca Mios Mins).
ao tOrmo 578.144, titeo k`armácia
ao termo n.9 571.875 - marca Ru- mo 571.266, marca Argo, classe 41).
Indústria Brasileira de Alibrostenil - cl. 3).
The Singer Manufacturing Compa- Brasília).
'mentos S. A. (oposição ao termo
Indústrias York S.A. Produtos Ci- ny (oposição ao termo 508.745, marParmapecuária, S. A., Produtos Ve- ' 7 9.602, marca 13aby Sol, classe 41).
rúrgicos (oposição ao tOrroo número ca Sangar, classe 50).
terinários (oposição ao termo 570.040,
573.069 - marca Miss Tailortex Ajinomoto do Brasil S. A., Indil::- marca Diarricina. classe 3)
' el. 36).
João Gomes Xavier & Cia. Ltda.
e Coraércoi (oposição ao termo
Privilégio de
Cia. Produtos Confiança S . A . Xria
Invenção
(oposição „ao têrmo 570.164, marca
576.951, marca Aji No Rena).
(Oposição ao termo n.9 580.667).
Afiariam classe 3).
Hupp
Corp
oposição
ao
tênno
Cia. Produtos Confiança S.A.
TÊRMO N. 112.263
marca Hércules, classe 6).
Dr. Plínio Milani (oposição ao ter(oposição ao térmo n.9 580.666 - 568.306,
Rupp Corp (oposição ao termo mo 568.795, título Asturias Bar e
marca Confiança).
571.738, marca Hercules, classe 7). Restaurant e).3 de agósto de 1959
Omega Loids Branelt & Preto S.A.
Fundição
de
Perro
Maleável
Omcoa
Rupp
Corporation
(oposição
ao
têrRequerente - Abraham Krislavin
(oposição ao térmo n.9 569.061 -Marca Relojoaria e Joalheria Omega mo 571.73'7:marca Hércillos, classe (1). S. A. (oposição ao termo 569.362, - São Paulo.
marca
Omega,
oleosa
11).
Imperial
Chemical
Industries
Limicl. 8).
Título - NOvo modelo de pasta parei
Mo (oposição ao termo 569.419, nome
Fundição de Ferro Maleável Ome- idocumentos - Modelo de utilidade.
Omoga Louis Brandt & Frere S.A, comercial ICI, Importadora Comércio
ga S. A. leposiçámao termo 569.054,1
(oposição ao térmo o.9 569,4165 - e Indústria Zuccolo S. A.).
1.°) "NU° modelo de pasta para
marca Relojoaria e Jonlheria Omeo,a, , documentos", conieccion pda em couro
Mama, Relojoaria e Joalheria Omega
Eiffel Tarde de Oliveira (oposiaeo classe ,S)
- cl. 13).
I
Fundição de Ferro Maleável Omega ou outro material conveniente, caracteCondoroil Tintas S.A. (oposição ao ao térmo 480.902, marca 'Olho de
S. A. (oposição ao termo 5(19.065, rizado pelo fato de ser constituído a
termo 11.9 578.946 - marca Moforoil Lobo).
partir de placa retangular de couro ou
- cl. 47).
similar, na qual são determinadas duas
Che.sebrough Pond's Inc. °Copos!,
regiões consecutivas da mesma altura,
ção ao termo n•9 562.387 - marca
Land(S).
seguidas de parte menor, sendo que as
primeiras são lateralmente, até. Meia
Neptuno Fábrica de Roupas de Baaltura, ligadas por foles, restando uma
tia° e Agasalhos S.A. (oposição) ao
tértno n.9 574.068 - marca Netuno
segunda aba livre, esta portadora pela
cl. 36).
face interna de duas bolsas pequenos
germinadas, enquanto que contra a
Neptuno Fábrica de Roupas de Banho e Aasalhos S.A. (oposição ao
face da região intermediária de maior
Fixa
novos
valores
para
os
venciUral() n.9 577.395 - marca Natuno
altura se encontra disposta bolsa aberineutos dos servidores da União, Ias.
o- el. 36).
ta superiormente, junto a região de dotità empréstimo compulsório e altera
Nimbos Beleza dos Cabelos Ltda.
bramento da primeira aba mencionada.
(oposição ao termo n. 9 468.883 jotal d e2 pontos.
legislação do Impetsto de Renda. automarca Nimbus - cl. 8).
ti2a emissão de títulos de recuperação
Laboratório Minem S.A. (oposição
ao termo n.9 575.643 - marca Pofinanceira, modifica legislação &Sb:e
TERMO N. o 112.375
Oxon).
emissão de letras e obrigações do Te7 de agõsto de 1959
Laboratório Clima% S.A. (oposição
:touro Nacional e 'dá outras provi0,£) térmo 11•9 576.381 - marca PoRequerente - Ele lsreel - São
&oda'.
vidine) .
Paulo.
Ultraquimica S.A. Indústria e Comércio (oposição ao termo nO 571.293
Titulo
Nova embalagem para lío- marca Illtrapen).
quidos em geral,
DIVULGAÇÃO
N
9
871
Laboratório Cllinax S.A. (oposição
1, 0 ..... Nova embalagem pa..a líquiao têrmo n.9 570.143 - Titulo Re( 2$ edição)
presentaoões Comércio e rtidilastria).
dos em geral, caracterizada por comCia. Fábrica de 'Tecidos Covilhã
preender um saquinho plástico, feito a
topOsteSo ao tênno n.9 577.780 partir de um tubo achatado, ou duas
marca NoVa Covilhã - cl. 23).
falhes coladas ou soldadas eletrônica Casa Barbosa Freitas de Tecidos
PREÇO: Cr$ 60,00
mente pelos bordos, delimitando uma
Ltda. (oposição ao ténis° nO 578.494
dimara interna achatada, que se conmarca Factlitemo Boa Sorte).
continua superiormente por um trecho
Sorol S.A. Refinaria de ()leoa Veafunilado, 'o qual Por suavez termina
getais coposiçâo ao térmo n.9 574.078
À VENDA:
em trecho central extremo, em formam. marca Minuano - el. 41).
to de T; e sendo previstas ainda no
De Millus Comércio e Indúotria de
mesmo saquinho, porém externamente
Roupas S.A. (oposiçáo ao têntan núSeção
de
Vendas:
Av.
Rodrigues
Alves,
1
kt câmara de embalagem prOpriamente
mero 576.366 - marca Pety - el.
dita, duas linhas p icotadc.s ou de ou.
Agência
1: Ministério da Pazenda
De Minus Comércio e Indústria de
tra maneira qualquer enfraquecidas,
Roupas S.A. (oposição a0 termo núdispostas partindo dos C antos internos
mero 577.041 - Nome comercial:
Atende-se a pedidos pt:lo Serviço de Recnibtilso Postal
do trecho extremo em T citado, e ori»aáb. de Soutiens Primavera Ltda).
entadas paralelamente ao trecho afuJunkers & C.9 G.M.B.H. (oposição
nilado,
nté oa bardos leterafs. Tata!
wo armo n.9 8?1.7e4
Jugo
de 2 pontoe.
-- Ct. 1111)•
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MARC-AS DEPOSITADAS
Puhrteeplo Seita de sedado coça o art. 180 do Odengo da Picçadedade Industeial. Da data da pai:Caseio cominará a
Depaetameaubs,
coem o psaao de GO dias para o datertuawato do padldo. Dtnants ima prazo poderio apreientar suas oposiçt-s
kadanfd 4aNavrisdada listearial nudez que as /tdgariaa prejudicados com a consessio do rstistso tguerlda
•
IMINIFF. •••nn••nn•1

Termo n.° 583,910, de 22-3-1963
(Prorrogaçãor
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Bruning
. . vorm. Meister Lucius
Alemanha

Termo a.* 583.914,' de 22-3-1963
(Prorrogação)
Lohraann Kommanditgqsellschaftt
'Alemanha

Termo n.9 583,918 e 583.919. de
22-3-63
-(Prorrogação)
Metalúrgica Wallig S, A.
Rio Grande do Sul

Termo ta.• 583,927, de 22.3.63
!Sparkler S. A. Indústria e Comércio
de Filtros
São Paulo

PRORROGACÃO

PRORROGACO,

• PRORROGAÇÃO
Porople:st

C

YAN01.1.-

Classe 1
Matérias corantes e alizarina

•
Tèrnao n.° 583.911, de 22-3-1963 •
(Prorrogação)
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
_ vorm. Meister Lucius *50 Bruning
Alemanha

Classe 10
Emplastros adesivos, esparadrapos adesivos e ataduras para fins medicinais e
curativos
Termo n.° 583.915, de • 22-3-1963
(Prorrogação)
Deglutais Handelsgesellschaftt
Muller 0 Co.
Alemanha PRORROGAÇÃO.

Deglutani •

PRORROGAÇÃO

INT
•
•

IN

Classe 1
Tintas e matérias corantes

Classe 1 Uma substância química a ser usada em
cervejarias, para aperfeiçoar as propriedades da ,cerve3a, mais particularmente
sua resistência aos fenômenos de barvaçãop rovocados pela frio ou pela
pasteurização
Termo n.° 583.916, de 22-3-1963
Philip Morria Inco-rporated
Estados Unidos da América

Termo n.o 583.912. de 22-3-1963
(Prorrogação)
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
vorin. Meister Lucius
Bruning •
Alemanha

PRORROGAÇÃO

LEO 11.,

Classe 8

-4

• Classe 8
Fogões
Classe 40
Camas e acessórios
Termo rif 583.920, de 22-3-63
Alfredo Schnelder & Cia.
Rio Grande do Sul

viNA

Indústria Brasileira

Casa Baby 1:tcU
Nome comercial

WALL1G

Nome comercial
Classe 35
Termo .n. -583.925, de 22-3-63
Para distinguir: Couros e veles prepa- MonicaMontreal OrganizA;ão Ltd
radas ou não. camurças. MIVQ3, vaque.
• dustrial e Economia S. A.
tas, pelicas 'e artefatos dos mesmos:
Guanabara
olmofadas de couros. arreios, bolsas,
•
ONTOR - Montreal Orgnização
carteiras, -caixas. chicotes de couro.
carneiras, capas para amuas e para, — Industrial e Economia S/A.
livros, embalagens—de couro. estojos.
guarnições de couro para automóveis,
Nome •CalllerCial
guarnições para porta blocos, malas,
maletas, porta-notas, porta-chaves. por..
Tèrmo n. 9 583.926, de 22-3-63
ta-niquels„ pastas, rédeas, selins, sacos
Vitafoam Limited
para viagem, sacolas, solas e solados,
Inglaterra
tirantes para arreios, valises

UTEC
Classe O
maquinas e máquinas 'ferramentas e suas
parras integrantes, todas para Uso na
indústria de borracha e matéria plástica
Termo n.• 583.928, de 22-3-63
Fundição Minuano Ltda. Punias
Grande do Sul
• Rio
49

São Paulo

irmano

PRORRIRAÇÃO

Indústria, Brasileirar
Classe 3

Classe 23
Tecidos de casemira, lã, seda, algodão,
linho, brim, ralos e opala

Termo 11.9 583.923, de 22-3-63 )
Casa Baby Ltda.
Rio Grande do Sul

Maquinas e Motopeças

'R ISCAL
lasse I
Aprestos e preparados destinados ti
encolagem de fios

Filtros e aparelhos para tratamento de
águas utilizadas nas piscinas

. Termo n.• 583.924, de 22-3-63
Máquinas e Moto Peças Wallig S. A,
Rio Grande do Sul

Classe 44 /
Tenni) n.° 583.913. de 22-3-1963
(Prorrogacdo)
Cigarros,' charutoa, tabaco tat bruto ou
Farbwerke Hoechst Aktiengeselischaft
- manufaturado
vorm Meister Luclus
Brtining
.:
Alemanha
Termo n.° 583.917, 'de 22-3-1963
(Prorrogação)
Oliveira & Cia

PRORROGAÇÃO

1

Indústria Brasileira'.

Termo n.' 583.921, de 22-3-63
Hélio Luz Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 1
Umectantes e emulsionantes'

ai

Classes: 8, 32 e 50
Insignis

Aço em bruto., aço preRarado, aço doè"

aço para tipos, aço fundido. aço para
cialmente trabalhado. aço polido, aço

2140 Térça-feira 18

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

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, lámíminas para fechaduras, funis, furadores.
latão em vergalhões, alumínio alpaca,
ligas 'metálicas, metais em massa. estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não 'trabalhados
ou parcilmente trablhados, niquel, ouro
páldio, papel estanho, platina poeira
de zinco, prata. solda, tungstênio,
zinco corrugado. zinco liso e
em *fôlha
Termo n.° 583.927, de 22-3-63
Fundição Minuano Ltda. Fumisa
Rio Grande do Sul

Termo ai 583.932, de 22-3-63
Confecções Abdou Ltda.
Guanabara

Termo n.9 583.938, de 22-3-63
Pilkington Brothers Limited
.
Inglaterra

o

',PRORROGAÇÃO

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blusões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, .chaies, cachecols,
calçados chapéus, cintas, combinações,
corpinhos. calças. calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas. calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominos, echarpes
rraldas, galochas, gravatas, gorros. jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantós meias, maillots, mantas, mau
driáo, malhas. paletós, palas, penhoar
peugas, puloveres. ponches, pelerinas,
polainas, pi¡amas, punhos. robe de
chambre, sobretudos. suspensórios. soutiens. tailleurs, toucas e vestidos

Classe 7
Arados
Termo n.° 583.944, de 22-3-63
Probiotical Laboratórios Ltda.
Guanabara

Classt 14
Vidro de. segurança
Termo n.° 583.939, de 22-3-63
(Prorrogação)
Editora "O Observador" S. A.
Guasabara

O OBSERVADOR

0 \9

EcOnOmiC0 neiANCIIIRO

Classe 2.
Um produto para uso veterinário

Classe 32
Revista mensal

Termo n.° 583.945, de 22-3-63
Probiotical Laboratórios Ltda.

Classe 8
Condicionadores de ar. fogões para cozinhar, aquecedores de ambiente e de
água, congeladores elétricos para alimentos

Nome comercial

Indústria Brasileira,
Guanabara
Classe 2
Um produto para uso veterinário

Termo n.° 583.934, de 22-3-63
The Hoover Company
Estados Unidos da América

termo n.° 583.929, de 22-3-63
Loja Nova Tecidos Ltda.
Minas Gerais

Indústria Brasileira'

Termo n.° 583.940, de 22-3-63
Farmácia Magalhães Ltda.
Guanabara

HOO VER

\\.°V

Termo n.° 583.943, de 22-3-63
Abelardo de. Souza Melo
Pernambuco

7941?A6M5,57))

Termo n.° 583.933, de 22-3-63
The Hoover Company
Estados lindos da &mérica

Of4‘
f

Junho de 1963

Termo n.9 583.946, de. 22-3-63 Bloch Editores S. A.
Guanabara

'pira
CRÉDI - FACIL

-

Plano de Venda a Crédito

PR ORROGAÇÃO

Classe 8
Condicionadores de ar, fogões para cozinhar, aquecedores de ambiente e de
Classe 3
água, congeladores elétricos para aliProduto farmacêutico homeopático, inmentos
dicado nas gripes e bronquites
Termo n.° 583.935, de 22-3-63
Termo n.° 583.941, de 22-3-63
(Prorrogação)
.
Bruno Pompolo
Van Deu Berghs (Export) Limited
São Paulo

Nome comercial
•

Termo n.° 583.930, de 22-3-63
Produtos Veterinários S. A.
Minas Gerais

- Classes: 2, 3, 15, 19, 29, 35. 45 e 46
Título de Estabelecimento
.
Termo n.° 583.931, de 22-3-63
Jamaica Cinematográfica Ltda.
Guanabara

\-Lr

PoMPO

GOOD

Classe 41
•
Margarina, gorduras comestíveis, óleos
ou azeite comestíveis, manteiga, toucinho, presuntos, linguiça, queijo, leite e
Ingredientes do mesmo, carne e peixe
fracos e em conserva
•

O

Brasileira:';
PRORROGAÇÃo,
ClaSse 42

Termo n.9 583.936, de 22-3-63
Sergio Wladimir Bernardas
Guanabara

Aguardente
Termo n.° 583.942, de 22-3-63
Humberto Kfuri
Guanabara

BERNARDETTE
Classe 21
Auto—móveis e partes integrantes dos
mesmos, inclusive, carrocerias

Livro de Bolso Blo-ch

Classe 32
Uma publicação impressa
Termo n.° 583.947, de 22-3-63
Syntex Corporation
Panamá

ttBecorei-V

•

Classe 3
Um preparado farmacêutico torne°, nas
convalescenças e estados de desnutrição
Termo n.°-583.948, de 22-3-63
Sabões Flôr da Portela Limitada
Guanabara

4I

Classe
Instrumentos de precisão, instrumentos
Termo n.° 583.937, de 22-3-63
Científicos, aparelhos de uso comuna,
Richard Hudnut
instrumentos e aparelhos didáticos, molEstados Unidos da América,
des de tôda espécie, acessórios de aparelhos elétricos, a saber: válvulas, lâmML CLEAR
padas, tomadas, fios, soquctes, aparelhos fotográficos, cinematográficos, máClasse 98
•
quinas falantes, discos gravados e filmes
revelados que serão exibidos, importa- Cosméticos perfumaria e preparados
dc toucador
dos, produzidos no pais e exportAclos

sabk

I

-LAVADEIRA
_

Iria welhot, por muito menoi
keN)RROG~',..?

\P
2 (,ç t&f4 4z etè v
edbc2 ,5Ç)

Classe 4/6 "
Sebbo

Nome comercial

'Junho de
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Termos os. 583.949 e 583.950, de
22-3-63
Laminação Nacional de Metais S. A.
São Paulo

Timo n.° 583.955, de 22-3-1963
t
Hélio Ligarde de Oliveira
.
Guanabara

Termo n.o 583.966, de 22-3-1963
Pitan — Ind. Com . de Fitas para
Máquinas Ltda.
'
Guanabara

Termo ia.° 583.960, de 22-3-1963
Distilaria Cavalo .$)ireto Ltda.
Rio de Janeiro

DUBECO

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

.lasse 1
Verniz lástico para revestimento de
p:sos

FITAM --- INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE FITAS

Termo n.° 583.956, de 22-3-1963
Distilaria Cavalo Preto Ltda.
Rio de janeiro

4=1~22

94.

Ii

PARA MÁQUINAS LTDA.,

.,0e
,dr-e7W&
Nome Comercial

RUA MA O EC.AL OCOOOR O. 419
017(004.1øo 0 0 *e
• .o Nye,

,

•

PRIORso
- • ‘, OCA

cm-0

•••

•••••• • in•S.,..n

Tecino n.o 583.961, de 22-3-1963
Sagres Publicidade e Editôra Ltda.
Guanabara

Classe 42
Aguardente

—
Termo n.o 583.957, de 22-3-1963
Adaga S.A. Comércio e Importação
Guanabara

SAGRES - PUBLICIDADE
E EDITORA LTDA.

SAGRES
PUBLICIDADE E EDITORA

.

Classe 5
Cobre e quaisquer metais em bruto ou
parcialmente trabalhados etc.

PRORROGAÇÃO

CYCLOPE

•

Classe 11
Martelos, alicates, tornos, colheres de
pedreiro, pás, ancinhos, etc.
Termo n.9 583.953, de 22-3-63
Editorial Bruguera Ltda..
Guanabara

Arte e Instrução
Classe 32
Almanaques, agendas, anuários, álbuns
Impressos, boletins, catálogos, edições
Impressas. folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas, revistas,
órgãos de publicidade
Termo n.9 583.954, de 22-3-63
Editorial Bruguera Ltda.
Guanabara

TELE - COLOR

Titulo de Estabelecimento
Liasse 8
Óculos, binóculos, lupas, lentes, microscópios e Instrumentos 'para medir
lentes

Termo n.° 583.963, de 4Z-3-1963
Sagres Publicidade e Editora Ltda.
Guanabara

Termo n.° 583.958, de 22-3-1961
Mattos. Lima K Cia. Ltda. Rio de Janeiro

SAGRES

PRORROGAÇÃO

ISAGMAD
znciusina

Classe 44
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; 5ernet; genebra geug:birra;
gin, gingen kirsch, kumme•: licores:
maarsquinhos; nectar; pipermitn, ponches; rum; suco de frutas com ãlcool;
vinhos, vedka e whisxy
Termo n.° 583.959, de 22-3-1963
Otisa S.A. Indústria e Comércio
Guanabara ....
•..•

typ.ROM".
•

Classe 1
Cremação, cobreação, niquelação, ca‘.miagem, zincagem e galvanoplastia em
geral
Termo n.° 583.968, de 22-3-1963
Eletroluminescência S.A. ,
São Paulo

Nome Comerciai
Termo n.° 583.962, de 22-3-1963
Sagres Publicidade e Editôra Ltda,
Guanabara
Classes: 32 e 33

•

Termo n.° 583.952, de 22-3-63
Fábrica de Caldeiras A Vapor/
"Cyclope" S. A.

Termo n.° 583.967, de 22-3-1963
Eletro — Proteção de Metais S.A.

Classe 42
Aguardente

Classe 5
Cobre e quaisquer metais em bruto ou
parcialmente trabalhados etc.
Classe 16
Material para construção de prédios e
seus adornos etc.
Termo n.9 583.951, de 2.2-3-63
Latninação Nacional de Metais S. A.
São Paulo

1963 21411

.

Classes: 32 e 33
Insígnia comercial

Termo n.° 583.964, de 22-3-1963
Técnica de Relógios e
Tennaq
Máquinas Ltda.
Guanabara

TERMAQ - TÉCNICA
DE REL6GIOS E
MÁOUINAS LTDA.
Nome Comercial
Term on.° 583.965, de 22,3.192
Pitan — Ind. Com . de Fitas para
Máquinas Ltda.
Guanabara

)3 C I LU Z
Classe 8
Inversores a mercúrio para pisca-pisca,
interruptores eletro-magnéticos, micromotores redutores de rotação, combinaddr múltiplo de luzes para letreiros luminosos, interruptores à mercurio, interruptores intermitentes à mercúrio
apar,M)s oscilantes à mercurio, ralais,
teelinterruptores, teláombinadores, ralais a motor, retais polarisados, retais
silenciosos, relais suspensos, teleruptores, inversores de luzes, relals e contato a mercúrio, motores elétricos para
iluminação
Termo n.° 583.969, de 22-3-1963
Sociedade Hidrolitol d6' Brasil Ltáa.
Guanabara

Sociedade Hydrolitol
do Brasil Lfda,
Nome Comercial
Termo n.° 58.970, de 22-3-1963
Alvaro Midea
Guanabara

NOITE DO TRAVESTI- Sair
dos Dez Mais do Ano em Curso"
Classe 33
Insígnia
Termo n.o 583.971, de 22-3-1961
Construtora •Guaran4aça Ltda.
Paraná

PRORROGAÇÃO

OTISA

Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins, boletins
impressos, crónicas, jornais, revistas,
Classe 8
peças cinematográficas, peças teatrais,
binóculos
lupas, asicros-,1
Óculos,
lentes,
programas radiofônicos e programas
medir lentes
cdpios e instrumentos l
de jelevisão

el,

FITAti
•181)6STRIA til Azimut
Classe 17 ....
Artigos da classe

enstrutora
Classe 33
Titulo
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Termo a.° 583.972. de 22-3-1963
TV Programas do Paraná Ltda.
Paraná
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Termo ziP 583.978; de 22-3-196 3
Serviço de Imprensa; Televisão e
Rádio Ltda.
; •.
i
‘juanabara
.•-• •

: Tênpo n. 9 583.984, de 22-3-63
Cerealistas Irmãos Unidos Lidá.
.,
‘. - .
Guanabara
,
,

CEREALISTASNÃOS UNES UCA.
Nome; comercial

SITRAL

1-ermo n.9 583.985, de i 22-3-63
M. D. Melo
Ceará

O VIDRACEIRO
p 0 NORTE

Nome CoMercial
Classe 32,Jornal impresso

-

,"-Tèrmo n.° 583.973, de 22-3-1963
TV Programas do Paraná Ltda.
_ . Paraná

Têm-10 n.° 583.979, de 22-3-1953
Gonçalves & matos
/Vlaranhão

Isopk'r
•

-Gençalve a

.

Classe 32
Jornais, revistas e publicações em gerai
Termos ns. 583.974 à 583.975, ae
t
22-3-1963 .
• Borhemar _Ltda. Publicidade i
Empreendimentos
Paraná

Termo n.9 583.980, de 22-3-63
Sociedade Farmacêutica Virtnona Ltda.
São Paulo

BENZIRIN

ROLAUTO IMPORTADORA,
EXPORTADORA LTDA.'‘
Nome comercial
—
Termo n.° 583.987, de 22-3-63
J. A. de Oliveira
- Rio Grande do Norto

SABOARIA TABAJARA

INDUSTRIA BRASILEIRA

/470001,
Classe-5r'
Impressos
Classe 32
ftlmanamies. anúncios, boletins boletini
• '-iinPressos, crónicas; jornais. revistas
peças cinematográficas, -peças teatra
i.rogramaa , radiofônicos e programas

Classe 3
Artigos da classe
• Têrzno n.9 533.981, de 22-3-63
Organização Leão do Norte Ltda.
,
Bahia
PROR,ROGACÂO

MENI3R.11.:

~141-6 ~Me.,

.Termo n.° 533.982, de 22-3-63
Salão de Cabeleireiro Andréa Ltda.
• Guanabara
-

médica

e

fertnacèutieit

Termo n.9 583.989, de 22-3-63
Severino José Cavalcanti Ferreira
Brasília

-

PALÁCIO
DAS JÓIAS

Termo n:° 533.990, de 22-3-63
Serraria Capixaba Indústria- e Comércio
Ltda,
Brasilia

Classe 48
_Artigos da classe
Têm° . n.9 583.983, de 22-3-63
(Prorrogação)
•Bai-ki Tecidos S. A.
Guanabara

A Esquina da
Classe 32
non publicação impressa de div n c o

•
Classe 11
Titulo de estabelecimento

• Clses: - 13 e 33
Titulo de estabelecimento

Classe 41
Substãncias - alimenticias e seus ptreparados. Ingred!entes de alimentos,
Essências alimentícias

CALENDÁRIO
MÉDICO

FÁBRICA DE PREGOS
P IA N-ALT .

Classe 3
,Titulo

Itid.dstria

Termo n.° 583.977, de 22-3-1961
Jhla — Instituto BioquImico Inter- Americano S.A.
São Paulo' .

Térmo n.9 583.988, de 22-3.63José Francisco Alvarenga
Brasília

.;.••

'ffi4WCFAO

de televiso

• Termo n.° 583.976, de 22-3-1963
Menbra — Mercantil Iipo-Brasileira
Limitada
Paraná
.

Titulo de estabelecimento

•
L.da

Simpatia

Classe 33
11549e de propaganda

A PRINCESA
Classes: 12, 36 e 48
Titulo de estabelecimento
Termo e.' 583.993, de 22-3-63
Organização Carvalho de Moraes Ltda

ORGANIZAÇÃO CARVALHO
•DE MORAES LTDA.
Brasília
Nome comercial

Termo n.9. 583.994, de 22-3-63 0Organização Progresso do. Brasil Ltda.
Termo n.9 583.986, de 22-3-63
Brasllia
Rolauto Importadora, Exportadora Ltda.
Rio Grande do Norte

gora:daí°

Classe 41
Café torrado e moído

Titulo de estabelecimento
Termo a," 583.982, de- 22-3-63
Mohamact Elmajzaub
Brasília

Titulo de estabelecimento

a tateie ,

Vitória de Uearim

Jur.ho de .1963

SERRARIA
CAPIXABA
Classe 33
Titulo de -estabelecimento
1
Termo n.9 533.991, de 22+63
Irmãos Michett Ltda.
Brasília

DISTRIBUIDORA'
VIDROLAR
Classe 14

PROGRESSO
0 'BRASIL
0

Classe 32
Jornais e revistas impressas

tomo
Termo 21.9 583.995, de 22-3-63
Egbeíto Assumpção Pacheco Nogueira
Helio Benjamin Gott
Brasília

STAND SOCORRO
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.9 583.996, de 22-3-63
Carlos Alves de Andrade
Brasília

REI OAS
.13ATERIAS
Classes: 8 e 33
Titulo de estabelecimento
•
Têrtno n.° 583.997, de 22-3-63
Transportadora Águia Central' Ltda.
'Brasilia

11n•n•••11

ÁGUIA CENTRAL
:Classe 50
irnressos concernentes a serviços de
transportes de um modo geral
tar1210 nr, 9 583.998, de 22-3-63
José Maria Pacheco Nogueira ei &Int
Garcia Brasil
Brasília

áTICA IPÊ
Classes: .8 e 33
Título de estabelecimento
Termo n. 9 583.999, de 22-3-63
.Artistides George Kontos
sBrasília

FEIRA AMERICANA
Classes: 12, 13. 22. 29, 30, 35. 36, V,
38, 39, 48 e 49
•
Título
estabelecimento

Terça-feira 18
Tênno n.9 584.000,. de 22-3-63
Maria Cilene Ponte Guimaraes Masmanhas
Brasilia

Tirm on.° 584.007, de 22-3-1963
Matei Flamingo
Rio • cle Janeiro

MOTEL FLAMMGO
.

Rd E SORVETERIA

MARINGÁ
Classes: 41, 42 e 43 •
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 584.001, de i2-3-63
• Tele Rádio. Ltda.
Brasilia

,TELE RÁDIO

.

Classe 8 ' Artigos . da classe

"Casses: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 584.010, de 25-3-19é3
"CPL" — Calçados Patrocinetsé
Limitada São Paulo'

s Classe 36
- Calçados SóMente 'para homens
Termo n.° 584.011: de 25-3-1963
Mário Eugenio Fendi
São Paulo
.—

,E CACE'
- 'EMPRESA
CAMPINEIRA DE
ARMAZENS GERAIS
.GAMPINAS–EST • DE
srõ PAULO
Classes: 41, 42 e *ia
Titulo de Estabelecimento

Classes:' 8 e 33 •
Titulo de Estbelecimento

Termo n.° 584.012, de 25-3-1963
"CPL" — Calçados Patrocinense Ltda.
São Paulo' • .

Têrmo n.° 584.003, de 22-3-1963
Getulio Moreira. da Costa
Rio de Janeiro

PL

•

Ind. Brasileirn

Classe 36
•
Calçados_ para. homens, senhoras a
'crianças

Termo n.° 584,013. de 25-3-1963
Classe 6 .
Icopa — Indústria e Comércio de ProMáquinas de 'costura e seus acessórios
dutos AliarentiOos Cecchini Ltda.
São Paulo
Termo n.° 584.004, de 22-3-1963
\--José Gaglianono
•ICOPA
Guanabara
- índ. Brasileh:si
• - Classe 41
Alcachofras.' aletria, alho. aspargos,
açucar, -alimentos para .nroanals, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz; atum. áveia, ave/as, azeite. azei;
tonas; banha, bacalhau. bairtasa talas.
Industria Brasileira
biscoitos •bombons. bo:ac_has, baunilha;
Café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e -em pó, catai, ca"..sneaa chá,
earOmelos. chocoiates. confeitos, cravo,
Classe 17
c, reais, cora:talho crema de leite, cremes
Cofres, s rquivos. fichários e móveis da alimentic los„croqur,!3 eampaaas, can_
aço ara escritório
g . ca. coalhadas. castanha. cebola condimentos Para alimentos coioraetes
Termos as. 584.005. 584.006 e
chouriços, dend& dpces doces ede 'frua
584.009. de 22-3-1963
espinafre, essências alimentares, emCia. de Motéis e Turismo tas,
Cornotur
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toLimitada'
mate, farinhas alimentícias, favas, féGuanabara
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
figos, frios, frutas secas, naturais' criaLalizadas: gacose. goma de macas,' gorTuras, grânulos, grào de bico. gelatina,
goiabada, herva "doce, • àrrva
conserva, lentilhas, linguiça, louro; massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina marmelada, macarrâo, massa de toe:nate, mel e melado. mate, mas."
Sas para mingaus. molhos, moluscos,
mostrda, mortadela: nós. moscada, nozes: óleos comestíveis, ostras, ovas;
pies, paios, pralinés, pimenta pós para
Classes: 33, 41, 42 e 43
pudirun. pickles, peixes, presuntos, paInsígnia de comércio
tês, e petitaois pastilhas, pizzas. pudins;
Nome Comercial
queijos, rações balanceadas para ani- Classes: '33..41, 42 e 43
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
' Titulo de Estabelecimento
sanduiches, salsichas, saknes, sopas en.
PRORROGAÇÃ.0

REGIUS

COMOTUR
CIA. DE MOTÉIS
E TURISMO LTDA.

Termo' n.° 584 .014, de 25-3-1963
'Rio Branco de Máquinas Ltda. São Paulo
Classe 7
a
-

E 12,E E L
Ind. Brasileira'

i RELOJOARIA
SOUSA

$

latadas, sorvetes, sucos. de tomate e de .
trutas; torradas,' tapioca, tâmaras. talhacondensado, leite em pó, legumes em
mate, hortaliças, lagostas, lir:Tais, leite.
rim, tremoços, tortas, tortas para alia
Mento de animais e aves, torrões, touca
cinho; vinagre

RIO BRANCO
fira aliei ra

:rad .

_C

Termo n.° 584.002, de 22-3-1963
José Raimundo de Matos
Brasilia

Minha Companheira;
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• Classe? \Máquinas e.. uteraalios para serem usados exclusivamente na agriculaura
horticultura a saber: arados. abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos , e Mnpilhadores . corabinados
arrancadores mecânicos para a g ricultura,. • batedeiras para cereais, bombas
para ; adubar, • ceifadeiras, -carpideiras,
ceifados para alfoz, charruas para agiaculutura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras. lacas para máquinas • agricolas. &madeiras, gadanhos,
garras para arado, grades' de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas,
quinsa vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas -niveladoras de 'terra.
maquinas -perluradoras para a agricul.
tura, máquinas de • plantar, motocharroas, máquinas regadeiras. máquinas de
roçar, de semear. para sulfatar, de
tosquia de triturar. de. esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulve rizar dsintetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha. Para colbet
algodão, para tolher cereais, maquinas
amassadoras pára Fins ' algricolas.• de
cortar árvores, para espalhar, para ca
pinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar.' para ensilar, máquinas e' moinhos para torra9cns, máquinas aoscadoras, ordenada.
res mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultara.
sachadeiras, semeadeiras,.. segadeiras,
socadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas , a g ricolas.
Têrmo n.° 584.015, de 25-3-1963
, Fiação e Tecelagem' Pagi S.A. .
São Paulo
PAG1
I n ri a B rasil

•

ra

•

• •
Cla.sse 23
Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão. cá:Marno, atroa. tazendas e tecidos de
là em peças, juta, linho, paco-paco.
ramy, rayon. seda natural. tecidos Ma
permeáveis e tecidos de pano couro
- e veludo •
'
Termo n.° "584.016, de 25-3-1963
Imobiliária e inccrrporadora Prina
1 Limitada
São Paulo

PRINA
Ind. Brasileirb.
• Classe 50
Administração de bens, compra e venda
de imóveis e loteamentos

Termo n.°, a 584.017, de, 25-3-1963
•
Shal Eletrônica Ztda.
'
a
São Paulo

•

- SHAI

Braslielra

Classe 8
Para distinguir: Aspiradores' de pó. aparelbosealhos de gravaçio, aparelhosade
ar refrigerado.' aquecedores: abatlours. a 'ia,
alto-falantes„ antenas, balanças bate.
deiras. bobinas, binóculos, bulesç elétrIa.
cos. chuveiros. '..coqueteleiras, aparelhos •
de comunicação Interna, campainhas ela.
tricas, condensadores, • chaves elétricas, • .. .
comuladores. '• aparelhos . cinematográfa
cós, chassis, aparehlos dê consrõle de a
-sma,chvedtorn'is:a,
enceradeiras expremedores elétricos. es
tufas, esterilizodores; fogões, fornos" e
fogareiros • elétricos, "aparelhos hatográ:
ficos, ferros élét.ricosa fervedores. fora
nos elétricos, fusíveis, filmes revelados,..
aparelhos de frequancia modulada. .10nógrafos, geladeiras, garrafas térmicas, • • .
ipterruptores. isoladores, :aparelhos da"
intercomuaicação, liquiditIcadores.' , larn:
padas. aparelhos de. 'luz. flworescentes,
lustres., lentes, máquinas 'de cortar.- e. a - • moer carne e legumes, máquinas fotográficas e cinematográficas, mostrado.'
res, microfones, óculos, pick-ups
tias, aparelhos de refrigeraçâo, rádios.
refletores, aparelhos receptores ale som:s
sorveteiras, serepis de. alarme:icem:dai
de corrente, aparelhos de televisão. 'a' •
aparelhos para telégrafos tens flo.j. aparelhos transmissores de zona troca .
• discos, ventiladores e válvulas
.
Tarrno n.° 584.018, de 25-3-1963
Indústria de Artefatoi de Borracha
Van-Flex Ltda.
São Paulo

ira'
asXil e-""
InVd.AN-BFrLE
Classe 39
.
Para distinguir: 'Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
seiculos, artefatos de borracha não
•
cluidas em outras classes: Arruelas, ar-' •
golas, amortecedores, assentos para ca‘2'' .•
deirns, borrachas para aros, batentes de,
cofre, buchas de estabilizador, buchas.
buchas para jume/o. batente de poeta
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para, te-Ideares, borrachas para carrinhos industriaia, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para réàeas, cochira de motor, câmaras de• ar, chupetas. 'corddes rnasskos- de borracho, cabos pata
ferramentas, chuveiros, calços de • bor- ,
racha. chapas e centros de mesa. cordas de borracha, cápsulas de ladrraclia
para centro ele mesa, calças dei borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, 'desentupideiras.,
discos, dc mesa, descanso aura pratos:encostos, êmbolos, asguic.hos, istrados,
esponjas .da borracha em. uuebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
fairmas 'de borracha.- guarnições para
móveis, guarnições de borracha , para
automóveis, duarnições pata mela/doa
lancheiras para -escolares, tsuninas cie
borracha para degraus, listai de borra....
cha para janelas e para partas. lençóia de borracha, manoplaa,-maçanetas pro- • •
tetores para para-lamas, pr datares de
para-choques. pedal do acelerador, pedal de partida, paras • para businas,
pratinhos pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e snism'aa. rodas
caassiças. rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para MÓ. •
veia sanfonas de vácuo, suportes dela
motor, sapatas do pedal de breque, sesembaioe isolador, supurtes. *end.
pneumáticos,
oa, suportes de canalaso. san- •
fonas de partida. saltos, solas e solados '

zi",
•

erça-reira et)

de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tigelas,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias quirnieas
Termos ns. 584.'19 à 584.023, de
25-3-1963
"Semmar Sociedade Mercantil de
Material Agrícola Ltda.
São Paulo

SEMI
sind. Brasileira

VIARIO OFICIAL (Seção III)
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Termo n.° 584.027, de 25-3-1963
e semelhante; despertador, inclusiae ele.
nar (erro- aço • bronze, eaSquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras, "Gani" Retificadora Auto-Peças Ltda. trico, com ou sem caixa de música; de
encanatórias, espuladeiras. torcedeiras,
São Paulo
controle de tempo de tareta (service
meadefras, rolos e roletas, brunidoreí
record.-; de ponto. de precisão, cronóGXR0
paar cereais, máquinas para fabricar
grafo de qualquer tlpo 'para marinha
papel e máquinas para fabricar papel e
(suspensão cardana observatório ou
máquinas de impressão. dínamos e
qualquer outro fim; de registro de temClasse 6
•
receptáculos
po em documento, para cheque, proMotores e suas partes integrantes
tocolo e fim semelhante, de vigilante:
Termo n.° 584.020, de 25-3-1963
Termo n.'3 584.028, de 25-3-1963
para automóvel ou qualquer outro vet.
Fargon Engenharia e Indústria •Ltda
H. L. Aschermann S.A. culo; para campanário, edifício, logra.
São Paulo
São Paulo
douro público e semelhante; qualquer
FARGON
outro tipo de relógio, inclusive elétrico

'Ind. Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Material para carmina.
Classe 7 ção e decoração; argamassas, a gila,
Máquinas e utens.lios para serem usa- areia. azulejos, batentes, bataustres bto
dos exclusivamente na agricultura e cos de cimento.. blocos para aavimenta.
horticultura a saber: arados abridores ção, calhas. maiento, cal, cra caapas
de sulcos, adubadeiras, ancinhos maca- isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
nicos ' e empilhadores , combinados chapas para coberturas caixas dágua,
arrancadores mecánicos para agricultu- caixas de descarga para lixos edifiaara, batedeiras para cereais. bombas ções premoldadas. estuque, emaiski de
para adubar, ceifadeiras, carpideiras. base asfáltico. estacas, esquadrias, for-,
ceifados para alfoz, zharruas para agri- ros, frisos, gesso, grades, janelas, estrila
culutura, cultivadores, debulhadores, turas metálicas para construções. /adestocadores, desentegradores, esmaga- meias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
dores para a agricultura, escarrificado- de junção. lages, lageotas. mar reaal isores. enc.hovadeiras, facas para maaut lante contra frio e calor, manilhas. mas..
nas agricolas. furadeiras, gadanhos, sa para revestimentos de paredes, ma.
garras para arado, grades de discos deiras para construção, mosaicas aroou dentes. maganas batedeiras para /4 nivela rimam per/mane:tias para rádutos d base asfáltico, produtos para
agricultura, máquinas insetifugas,
quinsa vaporizadoras, máquinas de tornar impermeabilizantes as argamasmungir, máquinas niveladoras de terra. sas de cimento e cal hidráulica, pedregumaquinas per curadoras para a agricul- lho, produtos betuminosos inipermeabilltura, máquinas de plantar, motodmr- zantes, líquidos ou sob outras formas
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de para revestimentos e outros usas nas
roçar, de- semear. para sulfatar, de construções, persianas placas para • pa
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,. almentação. peças ornamentais .ie cipara irrigação, para matar formigas e mento' ou gesso. para tetos e paredes,
outros insetos, para borrifar -e pulveri- papel para forrar *casas, massas anta.
zar desinfetantes, para adubar, oara ruídos para uso nas const ruções, par.
agitar e espalhar palha, para colher quetes, portas, portões, rdsos. soleiras
algodao, para colher ceraals„ maquie: is para portas, tijolos tubos de concreao
amassadoraí-"Para fins agricolas, de telhas, tacos, tubos de come-to. tubos de
cortar árvores,. para espalhar -, para ca- vacinação, tanques. tanques de ci.
pinar, máquinas combinadas para se- mento. vigas, vigamentos, vitrós, sena-' zianas
mear e cultural. , de desbanar, para ensaiar, máquinas e moinhos para forraTermo n.° 584.021. de 25-3-1963
gens, máquinas - toscadores, ordenadoCerâmica Delta Ltda.
res mecânicos. raladores mssanicos. roSão Paulo
los compressores para a agriaultura,
DELTA
sachadeiras. semeadeíras, segadeiras,
Ind. Brasileira
socadores de terra, tosatiores de gra,na, tratores agr1colas, válvulas para
Classe 50
máquinas agrícolas
.mpressos
Classe 6Termo n.° 584.022, de 25-3-1963
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais: Supermercado jardim América Ltda.
Guanabara
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, lerJARDIM AMERICA
- ~antas e placas para tornos, geraInd. Brasileira
. dores para corrente contínua e alterClasse 50
nada, plainas, máquinas de furar e cenImpressos
trar 'tornos mecânicas, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadoTermo 1141 584.024, de 25-3-1963
mas 'e distribuidoras de conc.eto e
"Semma" Sociedade Mercantil de
barro, máquinas compressoras °sagui»
-Material Agrícola Leda.
nas adaptadas na constatiçâo e conser.São Paulo • vaçao de estradas, mineração, zorte de
madeira, movimento de terra, carreto'
SEMMA SOCIEDADE e outros fins industriais, elevadora, máMERCANTIL DE
quinas desempalhadoras, descascadoras,
MATERIAL
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
AGRICOLA LTDi
, ventiladoras, moinhos, para •cereais,
máquinas secadoras. trituradoras, pul;
Nome Comercial
verizadoras fres,as, politriz,es, tranchas,
tesouras
mecâniCas,
tupias,
máquinas
-de
•
Termo n.° 584.025. de 25-3-1963
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
Bar e Restaurante 1977 Ltda. .
exaustores para forjas bombas centriSão Paulo
fugas, rotativas. -de deslocamento e a
pistão para todos os fins. arietes, caldeiras e turbinas, Injetores para cal• iNIDC/STMA ”it.S11"E1PA
deiras, válvulas e transportadores auClasse 41'baixa
pressão.
tociáticos de alta e
prensas hidráulicas, martelos mecânicos Substâncias alimentícias e seus prep
dos. Ingredientes de alimentos
e máquinas limadoras, máquinas opera.
essenciais ai-imanadas
trizes. rotativas ou cortadoras paJa uai•

EILV„.272212

Ciaste 6
Sapatas para freios de veículos
ferroviários.

• Teimo n.° 584.036, de 25-3-1-'563
Oficina Mecanográfica Llnião Ltda.
São .Paulo

unno

Ind.
Termo n.° 584.029, de 25.3-1963
tr!.a S.A. — Equipamentos Industriais
Classe- 17
São Paulo
Consertos, reformas e repards em m
quinas de escrever, somar e
ERFA
contabilidade
Classe 6
Máquinas industriais e uras partes
integrantes
' Termo n.° 584.030, de 25-3-1963
Café e Bar Estrela da Manhã Ltda.
São Paulo

ESTRELA DA MANHI.
Ind. Brasileira
Classe /i
Artigos da classe
Termo n.° 584.031, de 25.3-1963
Elias- Praia
•
São Pauto

Termo n.° 584.037, de 25-3-1963
Vitrobras Indústria e Comêrcio Ltda.
São Paulo

VITROBRAS
Ind. Brasileira
Classe 11
Esquadrias de feror em geral. Porta,
portões, grades e caixilhos
Termo n.° 584.038, de 25-3-1963
Manuel Vozniediano Sanches
São Paulo

MAVOZAMA
'Ind. Bsrasile'ik_

Classe 40
ilides,
Armários. -assentos, balcões
banquetas. bancos. camas, cadeiras.
EDIFICIO
treado-mudos, cristaleiras, colchões de
MORRO AZUL
mola. Conjuntos de copa e cosinha.
Classe 33
cadeiras giratórias, dispensas. dormiTitulo
tórios, etagers, escrivaninhas, estantes.
guarda-roupas, guarda-comida galerias,
Termo n.° 584.032, de 25-3-1963
mesas. • móveis para jardim mesinhas
D. L. R. —'Plásticos do Brasil
fluStreis para had,. móveis estofadoes,
Sociedade Anónima
sgfás, sapateiras. salas de visitas, salas
São Paulo
de jantar, poltronas. berços colchões,
DELBESTOS
caixas e móveis para aparelhos radioInd. Brasileira
fõnicos, móveis para terraço, sofás- camas, estrados de , camas, acolchoados.
Classe 21
Lonas para freios, revestimentos ,.ara porta-vasos, divans, almofadas, tradiscos de fricção, volantes d edireção e vesseiros, cómodas e discotecas de
madeiras
buchas
Termo n.° 584.033, de 25-3-1963
Organização' Fortuna Sociedade Civil
São Paulo.
' ORGANIZAÇÃO
'FORTUNA S/C
Nome Civil

Termo n.° 584.039, de 25-3-1963
Empreendimentos e Desenvolvimento
da Indústria, Importação e Exportação
"Edimpex" Ltda.
•
Sais Paulo
- EDIMPEX
Ind. Brasileira

Termo 0.0 584.034, de 25-3-1963
Classe 6
Depósito Natal cle Material de Cons- Aquecedores de água de alimentação
truções Ltda.,
Máquinas de cortar-frios, bomSaci Paulo
bas de ar, para pneumáticos, bombas
para gasolina, de incêndio e ektrios,
NATAL
betoneiras,.brocas elétricas, burrinhos e
insufladores de ar, .buchas quando parClasse 16
te de máquinas, caldeiras a vapor, carMateriais para construçõer e adorno de buradores. carimbos ,de torno, carneiros
prédios e de estradas em geral
hidráulicos, , cavadeiras p.i.m.. coo•
traidores de taro° p.t .m., chumaceiros
Termo n.° 5841035, de'25-3-1963
"Audi" — Utilidades Domésticas Ltda. de mancais de anti-fricção, coletores de
dínamos e motores. compressores,
São Paulo
condensadores. -eixos quando parte de
máquinas, êmbolos quandoparte de
AUDI
máquinas, engenho de serra, engenho
de cana, engrenagens quando parte de
Classe 8
Relógio de bolso, de pulso e geme.. máquinas, freios quando parte de máfilante de guarnição ou de cima ie quinas, guinchos de fricção. guimchos
mesa; de armário ou de pendu-ar, min para caçambas de arrasto, guinchos de
ne Rein carrilhão, cuco, ca.-ta de masiaa transporte aeéreo, geradores a gasolina.

t erça-Tetra io
guindastes, limpadores de cano p.i.m..
máquinas de imprimir. lubrificadores
quando parte de máquinas a vapor;
máquinas de lavar roupa, máquinas de
costura, mat.:Inas de furar radial e horizontal, máquinas para o Sabrico e
acabamento de latas e outros reciplenas metálicos, máquinas borracheiras e
máquinas téxteis. máquinas de tirar
cortiça, máquinas de limpar e afiar
lacas, molas para máquinas, máquinas
frigorificas, máquinas de rotular, martalos a vapor, máquinas a nós não
agricolas, motores de combustão interna, elétricos e a gás, motores para bicicletas e motocicletas, pentes quando
parte de máquinas, penteadores de
teres, rolas para estradas, serras mecanicas, serras hidráulicas, serras de fita,
tôrnos mecânicos. tôrnos de revólver.
tôrno sautomáticos, tôrnos verticais,
turbinas, tubulações para caldeiras, velas de ingnição para motores,- válvulas
e ventiladores, quando parte de
máquinas
Termo n.0 58..040, de, 25-3-1963
Ra...avante São Leopold pLtda.
São Paulo
s

ÃO LEOPOLDO
IND. BRAstLORA

Classe 41
Para distinguir: Amendoas, araruta, alpiste, avelã, amido, ameixas, azeites,
açucar, azeitonas, aveia, atum, amendoim, alhso, balas, bombons, biscontos,
bolachas batatas, bananada, bolos, bacalhau, banha, canela, chouriço, chocolates, caramelos, coalhada, camarão, carnes, carne de baleia, confeitos, cacau.
cereais, cebolas, creme, de leite, creme de
milho, condimentos, crustáceos, chã, cravo, café, cangica, côa ° , castanhas, cotas secas, frutas em caldas, frutas crista-.
lizadas e frutas compotas, féculas, figo,
gomas para mascar, geleias, goiabada,
gorduras, grão de bico, glaces, glicose,
baunilhas, extrato para doces, extrato
de tomate, ervilhas, enxova, extrato de
carne, flocos, essencias para balas, doces e alimentos, gelatinas, granulos, herva doce, línguas, linguiças, leite, lombo, leite condensado, leite em pó, legumes, lentilhas, lagosta, mel, marmeladas
mortandelas, manteiga, mostarda, marisco, moluscos, molhos, margarina, massas de tomate, melado, nós-moscada,
óleos comestíveis, ostras, paios, pessegada, peixes, pescada, pickles, patês,
milhas, pós para pudins, pralinés, pães.
pimenta, presuntos, polvilho, queijos,
- quirera de milho, rações balanceadas,
requeijão, roscas, sagü, salames, semolina de trigo, sopas enlatadas, sucos de
frutas, salsichas, sal, toucinho, tremoços„ tirgo, torta, torrões, torradas, tamaras, tapiocas, vinagre e xarque
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reais, farinhas, massas alunenticias. pimenta, vinagre, laticínios, leite condensado, Queijos, cremes, requeijão, baunilhas, geléias, frutas secas,. cristalizadas e em caldas, rações para aves e
animais

Termo n.0 584.047, de 25-3-1963
Serralheria Brasiferro Lida,
Paraná

BRASIFERRU

Ind. Brasileira

Classe 16
Termo n.° 584.043, de 25-3-1963
Grades, janelas, portas e portões de
Santa Marina Confecções de Lenço e
ferro paia construções
-Toalhas Ltda.
Tersa() n.° 584.048, de 25-3-1963
São Paulo
Pôsto do Dinho Ltda.
Paraná

ANTA MARINA.
IND. B RASILEIRA "'

DINHO

Ind.

Classe 24
Classe 47
Artefatos de algodão, canhmo, caroa, Gaiolina, óleos lubrificantes e queroaaate
juta. lã, Inibo, paco-paco, ramy, rayon.seda natural e uotras fibras: Alamarcs,
Termo n.° 584.049, de 25-3-1963
atacadores, bicos, - bordados, borlas,
Torrefação "Carime" Ltda.
bandeiras cordões, cadarços. coadores
Paraná
de café cobertas para raquetes, cobera
turas para cavalos debruns. enfeites,
CARINE
etiquetas, entremeio, entretelas, flâmu'Ind.
Brasileira' 1
las, fitas, franjas, filtros de café, galões,
laços de chapéus mochilas, montas.
Classe 41
......
nesgas, ombreiras, passamarias, palmiCafé
torrado
e
moído
lhas, pavios, passamares. pon-pons,
lentes rendas, rédeas, redes, sacos,
Termo n.° 584.050, de 25-3-1963
sacas, tiras, telas para bordar e xergas
Pixoshorts Confecções Ltda.
Sao Paulo
Têrmo n.° 584.044, de 25-3-1963
Confecções Escudo Ltda.
PI XOSHORTS
São Paulo
Ind. Brasileira.'
CONFECÇÕES

ESCUDO LTDA
Nome Comercial
Termo n.° 584.045, de 25-3-1963
Pacaembú Auto Peças Ltda.
São Paulo •

PACADUBU
' Ind. 13ra3ileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuarios
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadoures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, chalea
cachecols, calcados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos. ca.ças
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas. casasetas, cuecas. ceroulas, colarinnos. cueiros; mias
casacos, chinelos, dominós, echartaes;
tantasias, fardas para militarese coem
traldas, galochas, grávatas, gorros, jogos de !ingeria, laqu . tas: leques;
luvas ligas, lenços. mantóa, mamai
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas: paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas, pouches. polainas, pijamas; punhos. . perneiras, cai/monos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandáliaa,
sweaters, sho
rts., sungas. atolas, soutiens, slacks. taier. toucas, turbantes;
ternos,' uniformes e vestidos
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Termo n.0 584.054, de 25-3-1963 Esquadrias Schutze S.A. Ind. Comi
Agric. e Pecuária
Santa Catarina

ESQUADRIAS
man= s/A
'INDUSTFtIA.
COMERCIO •
AGRICULTURA
JUDARIA .

Nome Comercial
Termo n.° 584.055, de 25-3-1963
Antonio Alve ados Santos
Santa Catarina

ENGARRAFAMENTO
SANTO ANTONIQ I
Classes: 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termos as. -584.056 à 584.057, à
25-3-1963
Móveis Siebert Ltda,
Santa Catarina

SIEBERT
'Ind. Brasileil-4.
Classe 34
Artigos da classe
Classe 40
Artigos da classe

—
Termo n.° 584.058, de 25-3-1963
Frahm Indústria e Comércio de Radica
Limitada
Santa Catarina
•
1.Incl• Peigi leira

Classe 8
/artigos da classe
Classe 21
Para distinguir: Amortecedores, antepaTermo n.° 584.059, de 25-3-1963
ros, auto-caminhões, alavancas, alavanFrahm Indústria e Comércio de Rádios
cas de cambio. alavancas de (aaios, aros,
•
Limitada
automóveis, breques, barras de freio
Santa Catarina
braçadeiras de mola, buchas, barcos, balaustres, barras de tração, barras de direção, braçadeiras, e suportes do cano
/FRARM INDUSTRIA
de escapamento, cubos de veículos cha'E COMERCIO DE
pas circulares, carroserias, chassis, carRimos LTDA.
cassas. caixas para armaçes, cotovelos,
carburadores, correntes de distribuição
-!ermo n.° 584.060, de 25-3-1963
coroa capotas, caixas d ecambio, caIndústria de Brinquedos Oriente Lida,
bos, caminhes, caminhonetes, carros.
Santa Catarina
conjunots de escapamento, direção, desfigadeiras, dorsais, engates para veículos, estribos, eixos ,engrenagens, em
Termo n.° 584,051, de 25-3-1963
breagem, .frelos para veículos, fronteiLinha de "Ouro" Transportes e
ras para veículos, feixes de mola, guarRepresentações Ltda.
nições para maçanetas, gonzos, grades
São Paulo
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
•INDUSTRIA BRASILEIRA'
de direção. juntas universais, lanchas,
molas, manivelas, motocicletas, motociclos, mancais de veiculos. motonetas,
LINBA DE OURO
pedais, paralamás, partidas, portas lateClasse 49
[Ind. Brasileira
rais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
Artigos da classe
Termo n.° 584.041, de .25-3-1963
Stalstile
Indústria e Comércio de paineis, parachoques, pistões, pedestais,
Classe 21
reles para businas, reles para faróis, roTermo n.0 584.061. de 25-3-1963
Metais Ltda.
das, retentores, reboques, soquetes para Veículos motorizados para transportes
Rodoviárfia "Transcafé" Ltda.
São Paulo
coletivos
e
de
cargas
veículos, serpentinas, tambores de freSão Nulo
ios, tirantes, terminais para cabos de Tèrmos xis. 584.052 e 584.053, de
baterias, tuchos, varetas de veículos, vaTRANSCAlle
25-3-1963
rais de veiculos, varetas de controle de Esquadrias Schutze S.A. Ind. Coei.
afogador,e vekcipedes e volantes
Classe 21
Agric. e Pecuária
BRASIL
Veículos e suas partes integrantes, nék
Santa
Catarina
Termo n.° 584.046, de 25-3-1963
incluído sem agias classes
Classe 41
"Estanlux" — Estamparia de Metais
Para distinguir carnes em geral, linguiLimitada
Térmo n.° 584.062, de 25-3-1963
ças, lombos, mortadelas, rAtos, presunSC'FU'r4
São Paulo
Rodoviária "Transeafé" Ltda.
tos, sa!ames, salsichas, xarques. atum:
Ind.. israssLiei r
São Paulo
camarão, baralhar, mariscos, condimenDSTANLUX
••
Classe
tos, con'aervas alimentícias. massa de
I
nd.
Brasileira.
; RODOVI4gA
Arti gos da classe
tomate, 'aos cornestiveis, azeites, sal
TRANSCAns 1/1IDAI,
C!asse 5
Classe 16
açúcar. cifa. mate, margarina, manteiga:
A
tigos
da
classe
aara...ica, arroz, mostarJa, teljZo, ce--Nome Comercial
Metais itinJidos e estampados

STALSTILE

Termo ft° 584,063; de 25-3-1963
-Cotteecçóes lefafito-Juvenis de Peie
Limitada
Sag Paulo -

Termo s.° 584,065, de 25-3-1963
Armazém Cmarany Ltda.
São Paola

Termo u° 581,0e9, da 25-3.1963
Vicente de Paulo Coppolá
Sáo Paulo

•

1111:1121.1t/STIIES
liasses:

L E PETIT
BRASILEIRA
•

•

UM Polainas. ponchas pullovers: qui.
roam, quepia: regalos robe da abambre, roupas da brim para o trabalha
roupas feitas para crianças. roupaes de
banho: saias, sapatos, sandálias. soli-

déos, short,s, sungas. slacks suciares,
suspensórios. soutiens. sobretudos: tra.
les, ternos, toucas. tailleurs. turbantes;
uniformes, uniformes para• empregadas;
vestidos: xales
• Termo u.° 584.064, de 25-34963
Confecções Marte Ltda.
•
Sao Paulo

XILARTEX
IND. BRASILEIRA

• e :a)

a, 'J.,

Manoel . Augusto Pagaimo

Térmo n. o 584.079. de 25.3s1963
-Sapal 'S.A. Agrícola c Cómercial
São Paulo

SAP,
Brani..i.elra

Classes: 53 42, 43 e 50
Titulo de E.aabelecimento

Tértno ft° 584 .071, de 25-3-1963
Manoel Segunda

•XL

• BOTA,

NIL •

ZIXEI

• Classes , 33, 41 e 50 • —
Titulo
Termo te° 584.072, de 25-3-1963
• Medeiros ee
Sao Paulo

padas, ervilhas, einovas, extrato de temam, farinhas, alimentícias. favas, féPABRICÁ
culas, flocos. farelo, • fermentos. falia°
CALÇADes
figos, frios, frutas secas, natura:s e cris.
urfaRcm
talizadas: glicose, goma de mascar, gorduras, granulo', grão de bico, gelatina,
Classes: 3e. 3o e 50
goiabada, geléias, harva doce, herva"
•Titulo
mate, hortaliças, lagostas. linguas, leite.
condensado. leite em pó, 'egtenes em
Termo n.° 584.073, de 25-3-1963
conserva, lentilhas. linguiça, ouro . mas"
Antonio . S,.:aramucci ias aliaseneciaa.- mariscos. manteiga.
São Paulo
(margarina. marmelada, macarrãe, mas.
melado,
mel mate, massa - deetomate.
INDUSTRIA DS
sai para mingaus molhos moluscos.
BEBIDAS
r2.11
mostrda, mortadela; 'nós' amuada, no.
sege eleo. • comestíveis, ostra*, ovas;
Classes: 33 e 42
pies, paios, pralinés, pimenta pós para
Titulo
pudente- piekles, peixes, presuntos, pas
pizzas
pudins:
ois
pastilhas.
Termo n.° 584.074, de 25-3-1963
Os, e petitqueijos, rações balanceadas para ani- Tramiatlas Transportes Pesados S.A.
mais. requeijões. sal, sagu. sardinhas.
São Paulo
sanditiches, salsichas, salmos sopas enlatadas, sorvetes, sucos de feia:ate e de
TRANSATLLS
frutos: torradas. tapioca, tâmaras, talhaTRANSPOSTn
rim, tremoços. tortas, tortas para alifigsAnos 51/4
mento de animais e aves, to rrbes, toucfar.

-- einho: vinagre

Têrtuo n.° 584 .066. de 25-34963
Bar e Lanches Marazul
S5o Paulo

1.11a.lieSesint
, Classe 42

Aguardente, arliz, aperitivos, bagaceire
.
Claaae 36
• batidas. braady, bineis cachaça, cervePará distin.eitle: • Artigos da .(restuirlo
s jas, cidra, conhaques. extrato de malte
e roupas feitas em geral: Agasalhos fermentaeol
genebra gennibirra;
aventais aloereatas ada ga.. bluaas gin. gingar; kirsch, kurrimel licores;
botas, botinas hlurZes, boinas. baba, maars,tuinfice; nectar: piperinitn, poisdoures. bonés. capacetes. cartoias ce ra . ches: rum; SUCO c/ e frutas com álcool;
ouças, casacão coletes. ca p as, chales
vinhos, vadka e whisky

cachecols. calcados. eeapéus, cintos .-____
cintas. cembinaçõrs corpinhos. caiem. • Termo n.o 584.067, de 25-3-1963
Nnomi Kuratomi
de senhoras e de crianças. calções Ni';10
ças, CtiMiltar, CdtfitSO:SS, camisetas. sue
cas, CfrOWSS, Colardihns. melros; slA .83
Int
casacos: chluctoe dominós. echarpex
41. .C4
ina,
falitaslas, fardas paru a; ittarep Cole-ge-is fraldas. gamaktas gravatas gorClava: 48
teia logos de angarie, fagtietas. !egus.r,
Ti, ¡leoa d e toucador: Laque
telhas, !atilo em fiebot latão era cha
peei b us,
eregeeasei,—agas meu.
résma reo 5M .068, de 25-3-1963
Calçados W. , l ,e,Idany Ltda.
luvos itgas: leaçose......Maen6e,
twees, mantas mandria°, mantilhas palatiel. palas. Pcidioar, pulava:, pelericias
peugaa. Pot-sebes polainas. pijamas: ene
Drecri
nho?: perneira& 41 14420;10S, re eTee•
ein
robe. de chambre, roupão; sobretudos.( esits•
suspensórios, saelas de banho. sandálias. ho enhasch'il?los. mito
sweaters. xligets, sungas, ¡tolas, sou- :ilhas PoiRirin DeriletraS, sandálias, sa..
Vens slack., tales toncas, seturbaideati pato*. sapaunhos Para crianças e
tamancas
' - it . vestida
• _
befflea. Saff011aeli
1

dAPAL Sato
" AGRICOLA 13
- COISRCIAL
Nome C.onterciai

"DITUTA

•

Termo- n.° 584.078. de 25-3-1963
Sapal S.A . Agrícola e Conaermal
São Paul(.
'

Titulo de estabelecimento

São Paulo

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos.
eçucar, alimentos para anirna.s, amido.

amendoim, ameixas. amindoas, araruta.
arroz, atum. aveia, aval& azeite. azeiClasae 36
tonas; 'banha, bacalhaa, batatas balas
-Artigos de vestuários, roupas feitas, biscoitos bombons bolachas, baunilha;
sob
medida,
serai-confeccionadas OU
Café em pó e em grito. :arearão, canela
para homens senhoras • crianeas, a em -pau e em pó, cacau, carnes, chá,
saber: Agasalhos feitos de peles nate. caramelos. choeolates, conleitos,- cravo,
batas, babadores, blusas. blusões, boi- cereais, cominho, creme de leite, cremes
nas, bonés, bolares, cones:ações, casa, alisa r riticios cru:p o ss. 'compotas, unrala ou artificiais, anáguas oventais. gira caalbadau castanha. cebola condifazendas e tecidos de ia em peças, luta. mento' para alimentut colorantt s,
das, capotes. calcas, calca-aalas. chinas chouriços, dend& doces, doces de frulos cintos. clama camisas, camisetas. tas' espinafre. es.seneias alimentares, em.

calções, cartolas coletes - corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinho., cueiros, chapéus; dolmans: echarpes estolas: farda.
mentos: gorro*, galochas. gravatas,
guarde-pó: impermeáveis: laqueias; len.
ços. leques. lançaria. ligas. 'iibrés, lin,
gerias: mantas, meias: palas. pateies,
pantufas, pijamas,. peignoirs punhos,
peitos e peitilhos para camisas, peles!.

Junho de 19,5"
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Classe 45
Semerites . e.mudas para a agricultura, o
horticultura e a floricultura. Flores
naturais
Termo n.° 584.080, de 25-3-1963 Sambaqui Empreenditneutos e Admi-

nistração Ltda.
São Paulo

SAMBAQUI

Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cabogramas, Cartazes impressos literais de
propaganda, cheques, clichês, cartões
termoplástico* de identidade, etiquetas
Impressas, eicapulares, faturas, folhinhas
impressas, notas promissórias, reelbos,
rótulo
Termo n.° 584.081, de 25-3-1963
Nierdintil Antonio Paes Ltda,
São Paulo

• ANTONIO P133
Ina. Branleitik.
Classe 41
Cereais e sal
Termo n.° 584.082, de 25-3-1963
Cemec Construções Riais° Mecanicas
Limitada
5.-ik) Pauis

CE1B-C •

zraolloirs
(.1i5S0

Para distint ;air; aparelhes para nus
úteis, instrumentos' cientificoa e apare.

Nome Comercial

lgheorsal, dajecáestiscócirsio. s are Fealphaare
s lheolsétrielé
cotaricas
emi
Termo n.o 584.076, de 25.34963
aropeknietros; amplificadores. aparelhos
Transadas Traffseetes Pesados S A. de alta tenso, anernometros antenas.
• . São Paulo
alto falantes, acumuladores, impiradores,
aquecedores, ahat-jours, bules elétricos.
-TRANSITLIS
bobinas, balcões frigorificos. binóculos
Brletta
barómetros, balanças,- batedeiras para le
Classe 21
e - massas, cafeteiras elétricas.
Caminhões para transportes pesados medos
chuveiros elétricos, compassos, câmaras
• r'ermo n.0 584.077, de 25-3-1963 - (ri goriffcas, coimaras cine mat6gr ãfiCa. •
Loja 3 Pehmhos Ltda.
campainhas elétricas, chassis, chaves paSag PR:tlo-"
ra antenas chaves de alavancas, diais.

1O3
:na, Broa:nein
3.

enceradeiras, esterilitadores, esquadros
de aço, extintores de incendi° esqua-

dros* de metimensor, fios terra. -fios para
eletricidade, ferros elétricos para engomar e passar, feros elétricos' para sol- •

C1.i.s'v 14
máquinas' otooralkcas . e cinematoVidros, cr.stais e seus 5i-t ..4tos: gar- ' da,
gráficas, fogões e fornos elétricos, forrafas,. garrafões. frascos, recipientes
para moieirizes, copos, cadinho, cubata.% mas elétricas. filmes revelados. geladeiequidiecadores, lushastes varetas, grais mamadeiras for-. ras, interruptores,
maçaricos. in.i.-rinurttos. ment:da, •
tres,
mas para forno, assadeiras compotelras, saladeiras, Jardineiras, 'porta-lotas, res de roscaa, medidores de intervalos,
centro de mesa, Whelots ro-si, por.. microfones. mostradores, manômetros,
ta-retratos áarras, c.Intaies, cnces, pra.. miras de quainner çiraduação .niveis
tos xi caras,' ti leias, ha adeja s. oi res. _ens. d'água -para caldeiras. niveis de terra
ticais licoreiros vasos. serviços Para óculos, pilhas aacas. elétricas, para - rarefreeco para chá e cate, iantar e so- ios, primos. pinos, pantógrakos. pante.bremesa, taças, vasilahmes, manteguei- metros, sadios. reaistenciax. regridam,.
ras, cápsulas, lustres, abat-lours, can. automáticos reáistros para a gua, rettisdelabros pinjehtes, penleptes, podestals, troa para canais e. de comportas, regia'troa para vapor, réguas de aço, releres.
saleiros, tubos travessas, vidro para
draças, para relógios, para automóveis, ? reatores- para luz florescentes, recptores.
aparelhos para soldar, sorveteiras, soa
para parabrisa e para conta-eõtas
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quetes, sereias, transmissores, tomadas,
transformadores, torneiras de compressão, aparelhos de televisão, termômetros,
telescólos, torredores de cereais, voltimetros, valvulas de redução, ventiladores

Têrmo n.° 584.088, de 25-3-1963
Forebras Comércio e Representaçõea
Limitada
São paulo

•

Termo n.° 584.083, de '25-3-1963
Cibloco
Indústria e Comércio Ltda.
•,
São Paulo

INUUS1RIA _BRASILEIRA,

0 .- D ' o laID::
Classe 8
Condutores elétricos

Classe 16
Blocos de cimento, artefatos de cimento
• e materiais ara construções
Termo n.° 584.084, de 25-3-1963
Express Transportes Pesados S.A.
São Paulo
•
,

•
•

•

Termo as.° 584.089, de 25-3-1963
Alfaiataria "Avenida" Ltda.
São Paulo

AITENIDA
'Ind. Brasileira

EMESS
TRANSPORISS
PESADO/

Classe 50
Impressos e

•

Classes: 5. 21 e 3
Titulo

Termo a.° 584,090, de 25-3-1963
Lanches Bom Retiro Ltda.
Sãts. Paulo

-Termo n.o 584.085, de 25-3-1963
•Ex p ress Transportes Pesados S.A.
São Paulo

Termo n. o 584.091, de 25-3-1963
Casa de Frios "Amiscelanea ' Ltda.
Silo Paulo

Brasileire.

Classe 21
Veículos para transportes pesados
•

Termo n.° 584.086, de 25-3-1961
Exoress Transportes Pesados S . A .
São Paulo

EXPRESS
TRANSPORTE,,
PESADOS S/A
Nome Comercial

Classe 50
• Impressos

Material Técnico Para Isalactatórá
G. L.
São Pauli.

NOEL
'3.nd. Brasileira
Ind. Brapileira4
Classe 32
•
Almanaques,. antinços, boletins, boletins
Classe 10
•
impressos, crônicas, jornais,' revistas, CadinhOs, recipientes, eletrodos, fiois. peças cinematográficas, peças teatrais, Artigos, esses destinados a medicina e a
arte dentária
programas radiofónicos e programas
de televisão
•
Termos ns. 584.102 e 584.103, de
25-3-63
Termo n.o 584.097, de 25-3-1963
Carlos Sant
Gráfica Facion Ltda,
•
São Paulo .
•
São Paulo

rilo dPeicklie
,a
, 8

FACIOLI
Ind. Brasileira

g

Classe
Titulo
Classes: 8, 33 e 30
Titulo .

Classe 50
• Impressos
men*.

Termo n.° 584.098, de 25-34.563
Importação e Comércio Alumeohre
Limitada
São Paulo

CUMCOBRE
..Lnd. Brasileira!

Termo a." 584.101, de :25-3-63 1:
Fábrica ,de Conservas de Carnes Luc
•is
cerna Ltda.
• 't •, ,
São Paulo
5:

.....„:„ 0,4

', 110
Z
•- (t' ,

2')

Classe 41.

A. R 'O tr S'
- 'Ind. brasileirai

Conservas de carnes frescas

Classe 11
Ralos para pias, banheiros e tma
sanitários -'

Ten-no a,* 584.105, de 25-3-63
Profusa
Produtos Para FundiçãoS. A.
São Paulo

• PROFUSA

InclUttrin Brasileira
Classe 4

—

"

Termo 'n.' 584.106, de 25-3-63
Profusa .-- Produtos Para'Fundição
S.. A.
•
São Paulo

Ind. Brassleira.\

Classe 6
Caldeiras

Termo n.° 584.093; de 25-3-1963
Compostela Indústria e Comércio de
Calçados Ltda.
São Paulo

•

COhIPOSTEL..
Indo -Brasileira

?.,
- s

\!..4,,

Termo n.° 584.099, de 25-3-1963
Metalúrgica e Fundiçâo "Argus' Ltda.,
São Paulo

Termo a.' 584.100," de" 25-3-63
-—
Marcas Famosas S. A.. Comércio e
Termo n.° 584.092, de 25-3-1563
Impartaçaii •
Montagens Industriais de Caldeiras
São Paulo
Monincal Ltda.
São Paulo

•

U

4

.• . Classe 50
Impressos

?ZINCAI,
Ind. brataleira

Termo n.° 584.087, de 25-3-1963
Confecções Leibisi Ltda,
São Paulo

"

,

Tkrno n.9 584.101, de 25-3-63

Termo n.°-584.096. de 15-3-1963
Noel Publicidade Ltda,
São Paulo

I121M. grWistra`
Classe 50
• Impressos •

Junho de '1963 214)

,

PROISJSA
BraSile1TTO.
Classe 5

ind.bras.
•

....

• Têm() n.° 584.107, de 25-3-63
Profusa — Produtos Para Fundição,
S. A.
São Paulo

• Classe 8
•
Para distinguirt Artigos e aparelhos ele•
Classe 36
Classe 36
tricos e eletrônicos, aparelhos de utill- •
Para distinguir: Artigos de vestuários
A
Calçados para homens, senhoras a
dadas domésticas, acumuladores para
PROFUSA
• roupas feitas em geral: &gasalhos
crianças
frigeração,
aspiradores
depó,
aqueceaventais alpercatas, anáguas, blusas
••
dores, aparelhos de ar refrigerado, apa- Inddstria
botas. botinas, blusões, boinas. baba.
Termo n. o. 584.094, de 25-3-1963
relhos de 'luz 'fluorescente aparelhos
doures, bonés, capacetes, cartolas cara
Charutaria CarsaIva Ltda.
Casse 1
de comunicação interna, bules elétricos,
puças, casacão coletes, capas, chateie
• -1
São Paulo
Artigos da classe
cacheco'a. calcados. sha péus, Jatos.
baterias, balcões frigoríficos, balanças,
•
, cintas. cembinacões -corpinhos. caisat
batedeiras, condensadores • comutadorea.
ranno n.• 584.108, de 25-3-63 ", •
de senhoras e de crianças, calções. calcampainhas elétricas, chuveiros elétri- Ipê
CARSALVA
Industrial de Processos Met
ças. camisas, camisolas, camisetas, coecos. coquetelejras, discos gravados, et.
Ind.
Bra
Micos Ltda.
sileir_a;
•
- can. ceroulas. colarinhos. cueiros; salas
---"9
tufas, enceradeiras, expremedorea
Sào Paulo
casacos, chinelos, domin4s, echarpes:
cos, fornos elétricos, ferros elétricos de
Classe 44
'fantasias, fardas para miTitarese coles
engomar e , passar, &os, fonogra ços, foCharutos
.
Wats • fraldas, galochas, gravatas, gorgareiros elétricos, fervedores. formas
•rol. in nos de litigaria, jaquetas: temes:
Termo n.° 584.095, de 25-34963
elétricas, máquinas fotograficas, geladal.
luvas. ligas, lenços, man t õs, meias
• Agasta° Moreira Dias
ras, garrafas térmicas, liquidificadores
masax. mantas, mandrião. mantilhas; paSão Paulo
•
elétricos, microfones, refletores, relógios,
(
ietós palas. penhoar, pulover. pelariam.
regadores automáticos, resistências elépeugas, pouches, polainas, pliatnas: puIND. BRASILEIRA'
tricas, radio conjugado ou não com fia
nhos. p erneiras quirnonos, regalos
'NSSACOUNd
nografos,
panelas
elétricas,
soquetes
• robe de ,chambre, roupão, sobretudos,
(Ind.. Btaelleírtkl
sorveteiras, sereias , de alarme, transforsUspensórios. saídas de banho, sandálias.
Classe 1 •
inadates. telefones, termotie'ros; tele- Para distinguir sais e
'
Classe 50
sweaters. shorts sungas. atolas. sou-,
benlios,_apIlciAg
. visores, válvulas, ventiladores
- jmpressos
palai, penlwai, puloverr, pelertnas.
CIVOUPpjaittla

IPE
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Termo n.° 584.109, de 25-3-63
Transcar, Transportes de Cargas Ltda,
São Paulo • •

TRANSCAR
IND. BRASILEIRA

Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 584.110, de 25-3-63
Terraplanagens. ConstruTerracap
ções e Pavimentações Ltda.
São Paulo

TERRACAP

gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de ven..
tilaçâo, vigamentos, veneziaans e"
vitrôs

Nome comercial
Têrctio n.° 584.121, de -25-3-63
Roberto Gadime Côrte Real
São Paulo

• T.V.510 PAULO
Ind. Brasileira
Classe 8
Artigos da classe

Termos as, 584.126 e 584.127, de
25-3-63
Vecambrás — Metais Preciosos Ltda.'
São Paulo

PRONTO SOCORRO
LEOPOLDINA

Termo n.9 584.112, de 25-3-63
Eletro T. V. São Paulo Ltda.
São Paulo

r:AUTO SEOVi
•

Termo n.° 584.113, de 25-3-63
Auto Posto Sakatnoto Ltda,
São Paulo

SAKA.MOTo
. Ind. Brasileira
a-s,
Artigos da classe

IIND. BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para cons. .
truções e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos, batentes. baiaustres,
blocos de cimento, blocos para pavimentaçâo, calhas, cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, solunas, chapas para coberturas. caixas
d'água, caixas de descarga. para lixo,
edificações premoldadas, estuque. emulsão de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas nara construções, lamelas de metal, ladrilhos. iam,.
bris, luvas de junção, lagea lageotas
material isolante contra frio e caor
manilhas, massas para revest mentos de
paredes. Madeiras para cOnst ruções. mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para totrnar impermeabilizantes
a sargamassas de cimenta e cal hidráulica, pedregulho, pr"dutos Setutnireasos
Impertrieabilizantes 'igai ..los ou sob outras formas para revest mamas e otrras
usos nas construções. pe:s'anas, placas
para pavimentaçãc.), peças ornamentais,
de cimento ou gesso para tetos e paredes, papel para forrar casas massas
anti,ruidos para uso nas construções,
parqueies. portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos. tubos de concreto, telhas, tacos, tubos IP ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos:
vitrõs,. venezianas

Termo n.° 584.120, de 25-3-63
Pronto Socorro Leopoldina
São Paulo
-

Junho de 1933

Târtno n.° 584.114, de 25-3-63
•
Borges El Irmão .
• São Paulc

DEPOSITO

SSA SENHORA
FATIMA
Classe 16
Artigos da classe

Têrmo n.° 584.115, de 25-3-63 Ristorante "I Sorci Zerdi" Pizzeria
Ltda.
São Paulo

SORGI ZERDI
'

Ind. Brasileira

' Classe 41
Pimbentões33s83at
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maionezes, rizotes, lasanhas,
macarronadas, feijoada, feijão, arroz de
braga, arroz, bife a milaneza, bife a
cavalo, a portuguesa, ravioli, churrascos
e gnucchl
Termo n.9 584.117, de 25-3-63
Carlos Zifribarclí
Guanabara

mida.
Indústria Brasileira

Classe 32
Para distinguir: Almanaques .agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca• 'OSTRO. BRASq.EIRA
tálogos, edições impressas. tolhetos,
nais, livros impressos, publicações impressas, revistas, órgãos de publicidade,
programas radiofônicos e rádio-televiClasse 1
sionados, peças teatrais e einematográPara distinguir: Como marca genérica:
ficas, programas circenses
Substâncias e preparações quimicas usaTermo n.° 584.122, de 25-3-63
das nas indústrias, na fotografia e nas
Roberto- Godime Côrte Real
análises químicas. Substâncias e pre.
São Paulo
parações químicas anil-corrosivas e
•
.anti-oxidantes
VITRINE 12 BOTICIAb
* Classe 13
Para distinguir: joalheria e artigos de
Classe' 32
metais preciosos, senil-preciosos e suas
Para distinguir: Programas radiofônicos imitações, usados como adornos, pedras
e radio-televisionados, peças teatrais
preciosas trabalhadas e suas imiatções.
cinematográficas, program acIrcenses Brincos, pulseiras,- broches,, anéis, abotoaduras, alfinetes de - gravatas, fivelas,
Termo n.9 584.123, de 25-3-63
Etelvino A. de Souza 6 -Cia. Ltda. braceletes, medalhas, berloques. correntes, estofos para tolas e argolas
São Paulo
Têrmo n.° 584.128, de 25-3-63
ETACIL
Materiais Para Construções "Valença*
Ltda.
Indústria Brasileira ..
São Paulo ••
Uasse 41
Para distinguir: Farinhas alimentícias em
geral: Amido, araruta, farinhas ' alimentícias de cereais, compostas ou não
férulas, flocos, fubas, farinhas de trigo,
farinhas de mandioca, farinhas de milho, farinhas de roscas, farinhas lacteas, grânulos, polvilhos, raspas, tapioca
Termo n.9 "584.124, de 25-3-63
"Fukushitna" Indústria e Comércio de
Móveis e Representações Ltda.
São Paulo

FUKUSHIMAInclástria- Brasileiru

Tertno n. 584111, de 25-3-63
Classe 32
Classe 40
Manetta, Empreendimentos Imobiliários Revistas impressas,
jornais knressos, liLtda.
Para
distinguir:
Móveis de" aço, vidro.
vros imressos, catálogos Imressos, foSão Paulo lhetos inmessos, álbuns ioaressos e pro- metal em geral: Armários, bancos..bufes: caixas para rádios caixas para
gramas radiofônicos
rádios-vitrolas, caixas para televisares,
Termo n.á 584.118, de 25-3-63
caixas toca-discos, camas camiseiras,
colchões, camiseiras, carteiras escolaIrmãos Cória Ltda.
4
São Paulo
res, criados mudos e cristaleiras, divans
estufamentos e almofadas, 'guarda-caIND. BRASILEIRA
sacos, guarda-comida, guarda-roupa
Ç'OARTOGR-;
guarda-louças, poltronas, prateleiras.
Indtistria
sapateiras. travesseiros, sofás, sofásClasse 16.
camas,toilletes mesas
Classe
3..
Para _distinguir materiais para construCaixas
de
papelão
Termo n.° 584.125, de 25-3-63
ções e decorações: Argila, areia, baDagosil Indústria e - Comércio de Apatentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
Terroa n.° 584.119, 'de 25-3-63
relhos Eletrônicos Ltda.
crê, cbapas isolantes, caibros, caixilhos,
Chocolate Dulcora S. A
São Paulo
'colunas. caibros, caixilhos, colunas, chaSão Paulo
notuead sag.Seauipa sumliaqoa aed sad
dadis, estuque, estacas, esquadrias, fot
DAOOSIL !NI° STRla
PIPPO
ros, gesso, frisas, grades, janelas, lameE
COMERCIO DE APARELHOS
In
dis
tri
a
Brasi
ra
las de metal ladrilhos. lambris, luvas de
'ELETRONICOS
UPDA
junção, laje, lajeotas, madeiras para
Classe 41
construções, material contra frio e calor,
Confeitos
Nome comercial
mosaicos, produtos de base asfáltico",
•
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavimenPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
tação, peças ornamentais de cimento ou

hfltÉSTRIA 8/MSYLE/IN..

Classe 16
•
Sinal de propaganda
Têrmo n.° 584.129, de 25-3-63
Comércio e Indústria Mac-Bom Ltda,
São Paulo
PRORizoGnc,Ão,

MANETTA

INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 6
Bombas para água
Termo n.9 584,133, de 25-3-63
Paulista de Frio Ltda.
'ão Paula

PAULISTA DE .FRIO
LTDA.
Nome comercial

