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II
SEÇÃO III
ANO XXI — N. 116

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO I» 1963

pareceres reconsidero o despacho que
deferiu o presente pedido para efe.t4
de indeferi-lo uma vez que está com1 provada a falta do novidade do modeINDUSTRIAL
DECISÕES DO SR. MINISTRO
•
lo reivindicado, conforme declarou O
tadas de recursos, e do mesmo não se, vamento do processo na forma da Lei. técnico.
Dia 17 de junho de 1963
tendo valido nenhum interessado, ti- Volte o processo ao exame do Saar
aimpio Zucheratto (recorrendo do
José Aureo (no recurso interposto cum notificados os ,requerentes abaixo , 'Cénico. chefiado pelo Dr. Geraldo despacho que deferiu o termo 111.6b6
ao paeenienso par equ.dade. das anui- mencionados a comParecer a este De- Grillo
privilegio de invenção do René Werner
danes sia p-tdose =inicio ao utilidade' partamento a fim, de efetuarem o paSteinrcher) — Reconsidero o despacho
NOTIFICAÇÃO
I supra para nos termos d.) Lei, acoher
2.00d nsocleld de suporte ssam:Alto da taxa f.nal concernente a
a.°"Novo
para na sairias ) — o àr . Muisstro expedição dos respectivos certificados
convidzdo com urgência Nathalia o podido do rezonsideração da fls. 22
exp iou o seguinte clesp.-icho:
! dentro do prazo de sessenta dias — A.ÉSantos
a comparecer a reste Depar- impetrcdo dentro do prazo legal. grn
Aprovo o parecer, eup.a. Em 2-5-6 na forma do parágrafo único do artigo
tamento
a
Li
trade tomar conhecimento Comes:uai:eia mantenho o ato que de(esc.) Iviauto adoa — Ministro da! 134 do Código da Propriedade Indusda parecer do Diretor da Divisão de, feriu o presente em face do laudo téc.
Industrias e do Comércio. O Senhor trial.
Patentes sugerindo o cancelamento da; nico o do parecer do Diretor da Divis
Consiniur jusititco, opina pelo não prosão. Cancele-se o pagamento.
Restauração de privilégio de
mesma patente ex-offirio, nc- têrm
vimento ao recurso.
invenção
do
art.
80,
do
Código
da
Propriedade
. lhe umger elanufacturing Co. (reMARCAS INDEFERIDAS
N.° 100.994 — Aperfeiçoamentos Industrial a fim de apresentar se quicorrendo no ciespacao que deferiu o
ser
a
sua
defesa.
rim
molinete
de
pescar
—
Thorvald
termo 185.129 marca "5" de SociedaN.° 193.360
Bristol — Sffeir
de Anonima Moinho Sentiste Indús- Dalsgaard — Concedo o restauração.
8s Firjam — classe 36 (art. 95 n.o
Reconsideração
de
despacho
trias Gerais) .
17).
N.° 103.186 — Aperfeiçoamentos
Ibesa Indústria Brasileira de EmbaO Sr. Ministro exarou o seguinte em máquinas para o tratamento de chá
N.° 197.661 — Bristol — Praia (la
despacho: Aprovo o parecer supra. Em — Ydaya Indústria e Comércio S.A. lagens S.A. (no pedido de reconsidecl 36 (art. 95 n.° 17).
3-5-63. tasa.) Mauro Saltes — Mi- — Concedo o desarquivamcnto de pro- raça° de despacho os patente privilã Miasnik
too invenção termo 93.538 de Aktienistro da Indústria e db Comercio. — cesso na forma da lei.
RECONSIDERAÇÃO DE
polzget Elektrolux) — Tendo em visO Sr. Consultor Jurídico, opina pelo
DESPA CHO
DESISTÊNCIA DE PROCESSOS
não provimento do recurso, mantido,
ta o pedido de reconsideração de desdessade o derpucho concessivo.
pacho, e considerando os nor peie.
Cario Giani S p A (recorrendo do
Indústria de Artefatos de Baquelit ceres tecnicos, contrárias a concessão
Indústria de Arames Cleide S.A. (recorrendo do despacho que deferiu o Limitada (declara a desistência do ter- da paterno em face das anterioridades despacho que indeferiu o terror; n.o
termo' 2G9.1)91 marca Cleide de Irmãos mo 96.317 privilégio da invenção para spontadas, resolvo na forma da Lei, 303.9s:8 marca Gieni) — Tendo ein
'Aperfeiçoamento relativo a interruptor rocons.deiar o despacho que deferiu o vista o recurso interposto, e consideVietri Ltda.)
de corrente elétrica") — Anote-se a Presente pedido para efeito de afinal ando que as marcas havidas corna
O Sr. Ministro exarou o seguinte desistência e arquive-se o processo.
urna vez que ficou prova- Nimpeditivas visem assinalar artigos de
despacho: Do acOrdo. Em 3-5-63. —
da
e
falta
indeferi-lo
_
de novidade da invenção. natureza muito diversa, que em hiFarbwerke Hoechst Aktiengesells(ase.) Mauro Saltos — Ministro da
Indústria e do Comércio. — O Se- chaft Vorm Meister Lucius Bruning Cia.' Paul:sta 'de Papéis e Artes pótese alguma se confunde ct.m o
nhor Consultor Jurídico, opina pelo (declara a desistência do termo :vime- Gráficas (no pedido de reconsideração gênero de indústria da marca regis.
ro 109.514 privilégio de invenção para que deferiu o termo 97.519 modelo tranda, considerando a regi tranda se
provimento do recurso.
Schenley Distillers Inc. (recorren- "Misturas prensadas de resinas sinté- de utilidade de Hermann J. Binder) , compõe do patronirnico da própros
do do despacho, que indeferiu o termo ricas) _ Anote-se a desistência e ar- 1 — Em face dos pareceres da Divisão reouerente, resolvo, na forma da lei,
quive-se o processo,
de Patentes, reconsidero o despacho reconsiderar o despacho que indefe332.777 marca oxford Club).
O Sr. Mln:stra exerou o seguinte
Chas. Pfizer & Co. Inc. (declara a que deferiu o presente pedido' para o riu o presente pedido, para efeito de,
despacho:
desistência do, termo 119.271 privilé- efe.to de indefrri-lo time vez que f' :ou afinal, conceder o registro requerido.
comprovada a falta de novidade do
Conheço e dou provimento ao re- gio de Invenção "Produção de ácido 6 modelo
reivindicado.
EXIGÊNCIA
curso noa termos do parágrafo único, omino penicilen'co) Ano'esse a desistência
e
arquive-se
o
processo.
Fundição
Brasil
S.A.
(recorrendo
do til. 53 r'o f i n.° 4.048 d g 29 da
Pereira Raposo Indústria de Corei
dezembro de 1961. Em face da inRisone Poulenc S.A . (declara a de- do despacho que indeferiu o termo
formação do DNPI já não subsiste o eistencia do termo 136 780 privilégio 110 .674 modelo industrial) — Coo- e Pastas Ltda. (junto e merca Lux.
siderando o ocorrido neste processo termo 29R.353) — Preliminarmente
motivo que jus.tificou o indeferimento
invenção piara "Processo de prepa- considerando que a parte interessada compareça ao Departamento para as.
do pedido rnterior. Em 9 de maio de de
ração
de
novos
derivados
da
candidiem
consequência podia ter ficado sem amar os exemplares de fls. 31-33.
1963. — (ass. ) António 'Salbino — no") — Anote-se a desistência e arcondições para recorrer do ato denegaMinistr., na Indústria e do Comércio. quive-se o processo,
DIVERSOS
tório, resolve reconsiderar o despacho
EXPEDIENTE DO DIRETOR
que
mandou
arquivar
o
pressente
proDIVERSOS
Química Industrial Medicinalis g.
GERAL
cesso para determinar seja feita nova
A. (recorrendo do despacho que
James Wiltjazr Weston Evaos (hm. publiceçao do despacho que indeferiu
Dia 17 de junho de 1963
deferiu o termo 390.394) — Man.
to a patette n °35 547) -- Argui- O pedido incluindo-se nevo prazo Para
NotiVcasão:
, tenho o despacho dene gatórks do rerecurso.
ve-CO.
Rigi Flez Artefatos de Metei .) Ltdt. trle-r-ro. em face da evidente colides.
Uma vez decorrido o prazo de reCrrlos Tavares de Souza (no pedi- (recorrendo do despacho que deferiu cia das mercas.
curso previ to peio artigo 14 da Lei
n. o 4.013
29 de desembro de 1961 do do deserq uivamento na patente ter . o termo 129.187 modelo industrial de j N.° 266.212 — Masi as
Cia. Ltda.
Em face dos 174- Arquive-se
e mais dez dias — para eventuais jun- me 121.485) — Concedo o desarqui-1 ,Henrique Rivieiri)
o processo.

DEPARTAMENTO NAC,ONAL
IA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRICDACe
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
Jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados.
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes á matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seçãn de Redação, das
9 às 17,30 horas, no MélX1.1710
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assim:furas poderse-do tomar, em qualquer 40ca, por seis meses ou uni ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verifkaçáo do prazo de validade de suas assinaturas, na
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
- RECURSOS

óldRi0 OFICIAL

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHISPE oo sidsv.co Do sp uenaeacõesre

coam DA soçAo os nagmhçxo

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO IS
Illoça• de oiablhatdede 00 ampemilenta i Departamants
iNa PAIrdat44.1*
NoaI.na 0. Propefiewlade
Indemeria
Comam.°

•

impressa nas (alatinado Departamento cie Imprensa Nacional

ASSINATURAS
BEPARTIÇõES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior%
Capital e Interior:
Semestre • • • Cr$ 600,00 Semestre .
. Cr
450,00
Cr$
Ano • • • • • • Cr$ 1.200,00Ano
900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
parte superirir do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro. o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

bas - Eletromecenica Bento Gonçalves Ltda.
N.° 90.171 - Nova composição
de massa plástica de madeira para
Dia 17 de junho de 1963
confecção de molduras e arandelas RECURSO
Anage Luiz Benedicto Reis Norfini.
N.° 90.462 - Estrutura dos denWalgratz Representações 8. A. - tes de sulcadeiras - Caterpillar
(recorrendo do despacho que indefa- Tractor Co.
N.° 91.272 - Nova modalidade
riu o termo 305.358, marca Roma
de Metalúrgica Roma Ltda.)
de caixa de calcular preço de gasolina para ser usada em bomba esEXPEDIENTE DO DIRETOR DA pecializada - Francisco Alva. Valoura.
DIVISÃO DE PATENTES
N.° 92.213 - Tanque reboque soldado e processo de construi-lo
Dia 17 de junho de 1963
i Fruehtuf Trailer Co.
N.° 93.250 -- Aperfeiçoamento
Notificação:
essa aparelhe reator - General ElecUma vez decorrido o prazo de ri- tric Co.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 94.590 - Aperfeiçoamento em
a° 4.048, de 29-12-61 • mais dez estelsilizedor automático para tensão
dias - para eventuais juntadas de - Indústria de Material Elétrico Teincursos, e do mesmo não se tendo levolt Ltda .
valido nenhum interessado, fiam noNP 94.619 saa. ?Uva Poteucionw
tificados os requerentes abaixo mentro Inelbre• Indústria Meto:mica
cionados • comparecer • este Dopar. Brasileira Ltda,
tamento e fim do efetuarem o pagaNP 94.767 Dispositivo rotulamento da taxa final concernente a
dor
comprimento do cebos naziexpedição dos raspoctivos certificados vaisde
- Riad,' Indústria • Comércio
dentro do prazo de sessenta dias - Ltda.
na forma do parágrafo único do arNova conta-gotas
NP 97.261
tigo 134 do Código da Propriedada
Azix Abuassi.
Industrial
N.° 97.301 - Musas plásticas
sintéticas resistentes ao impacto on
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
percussão &Obeba ~lin ea Soda
DEFERIDOS
Fabrik Ateleolemllachaft.
NP 97.431 - Terminais para caN.° 79.894 - Arruela de Junta
Pelli capsulas da tampar • dispositi- boz de acumuladores - arnado Scavos para a sua fabr*cação • sua colo- rIMO.
cação - Societe du Bouchon CouNP 97.859 - Nemo descascador
tonna Croneu Cork Co Franca.
da café - Nieolino Guimarães MoNP 83.320 - Uma junta ,ara reles.
N.° 97.914 - Dispositivos para litransmitir fOrças em eixos não coamitar a velocidade da disparo de
xiais - Herrmann Welliach Neto.
N.° 84.546 - Aperfeiçoamento. uma turbina de pá. ajuetávele 3.
em visas de dupla acão para bom- Morgan Smith 'Co.
1

..dno de 1963

(Secãci III)

- As Repartições Públicas
cfngir-se-ão as assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e tit
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverei provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os aqsinantes providenciar a respectiva
renovaçãn com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.
NP 98.001 - Uma carroçaria Varonil para caminhões - José da Costa Munis.
14.° 95.263 - Máquina falante Mladen Mazuranio Jankovic.
Aperfeiçoamento,
N.° 101.089
em aparelhos de cópia
Remington
Rand do Brasil S. A.
N.° 101.543 - Processo de fabricar corantes, vont), azeicos, ácidos •
suas aplicações - Sandoz S. A.
N.° 103.534 - Aperfeiçoamentos
em • relativos a máquinas de passar
roursaa e tecidos do sistema de preta
são a vapor sem canalizações - Máquinas Sto Andm Lehiki as Cia.
N.° 103.308 - Dispositivo para
automóveis - Estou Manufacturing
Co.
NP 103.737 - Produzo de forram.
leçiio da banhos do niquelagem General Ame rica n Traneportation
Corp.
NP 104.149 - Proseai." • aparelho para a fabricação de filhas glealvela de matéria plktica termo-curada - John F. Moera.
N.° 104.235 - Proemso é* prep..ração de ateres da oritronsicina
EIy Lilly And Co.
NP 104.459 - Dispositivo porta.
gula adaptável aos obturadores ou
válvulas de vedação para caiam da
domavas sani tária Manha Saibova.
NP 104.615 - Aperfeiçoamentos
ssm carburadores - Franz Hidra.
N.° 104.849 - Aparelho misto de
eontréle e snadição de energia sutilca, interruptor e comando automático de circuito. elétricos - Aguatia Martina: Lotou*.
NP 105.833 - Controle da procasso - Pittsburg Pista Glase Co.
NP 106.888 - Mecanismo da
centralização da banda de rodagem
para forma de recautchutagem
Super Mold Corp of California.

NP 107.464 - Processo de reforma de frações de iddrocarbonetos de
ponto de ebulição na faixa de gasolina - Universal Oil Products Co.
N.° 107.508 - Processo e aparelho para a fabricação de 'materiais
estruturais, pó imericos espumados Xoppers Co. Inc.
NP 107.587 - Processe para formação de conjunto de agulhe hipodérmica • respectiva montagem e
conjunto assim formado - Bocton
Dickinson And Co.
N.° 109.454 - Processo de fabricação de furIurol • de adubos hernicoa - Etablissemente Lucheire e
Pierre Jean Louis Robert Pillorcet.
NP 110.182 - Aparelho extrator
a solvente para ólisoe vegetais - Dr.
//coberto Facciotti.
N.° 110.277 - Processo e aparelho para o achatamento de tubo termo-plástico rígido - Union Carbide
Corp.
24° 110.394 - Aparelho e mitodo para sincronização e mudanças de
elementos dentado* mutáveis por rotação - Eaton Manufacturing Co.
NP 111.399 - Processo di obtenção de derivado* clorados aromático.
- Societe d'Electro Chiada d'Elactro Metallurgie et dos Aderias Electriques d'Ugina.
NP 112.971 - Processo para produção da 6 trifluorometil 7 sulfatai!
3,4 diidro 1.2.4 benzotiedirina 1,1
bioxido - Lovens Kemiske Fabrik
Vad A. Yonotod.
N.° 113.268 - Urna nova máquina para varrer, marcas e remarcar as
quadras de temia, voley-ball basquete e outras - Otre-Ilia Vasconcelos
Riba..
NP 113.626 - Névo processo de
Abbott
preparação da he.parina
.
Laboratoriel.
NP 114' 434 - Um líquido -para
proteger e melhorar o tecido da ma-
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olARIO OFICIAL (Seção III)

N. 118.112 - NU° modèlo - de
alto falante de reprodução de freqüênN.° 115.770 - Premia hidráulica cias agudas - Requerente: Cibeal do portico com bomba acionada filé- Comercial • Industrial do Brasil de
Eletrônica e Acessórios Ltda.
tricamenta - Leo Widmer.
N.° 119.022 - Veiculo para viaPRIVILEGIOS DE INVENÇÃO
jar sôbre a terra o ou água - HoINDEFERIDOS
verchaft Hovercraft Development Limited •
N. 94798 - Tampa para frascos
N.° 130.294 - Protetor para
de: Indústrias Brasileiras de Matepneus - Jose Approbato.
N.° 106.426 - Aperfeiçoamentos riais Plásticos S.A.
N. 118.807 - Aperfeiçoamentos em
relativos a fabricação de fibras a partir de materiais tais cmoo vidro bo- painéis para casas pré-fabricadas saldo escorrida de alto forno e outras Requerente: Oca - Arquitetura Interiores Ltda.
Compagn:e de Saint Gobain.
' N.° 109.620 - Processo para forEXIGÊNCIAS
mação de juntas em concreto. -- Requerente: William P. Middlestadt.
N. 92.046 - Casara Vari - CumN.0 109.912)- Nova máquina paora
a exigência.
ra fabricar cordas de papel - Re92.088 - Mitibel .--- DistribuiN.
querente: Stanka - Indústria e Cocora de Produtos Químicos Limitada
mércio Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.° 115.526 - Mito dispositivo
N. 100.370 - Siemens 8 Halske
sliporte para temliereiros de tear - Aktiengselischaft.
- Cumpra a exiRequerente: Casa Suissa de Acessógência.
rios Texteis Ltda.
N. 112.226 - Miles Laboratorles,
N.° 116.914 - Novas diaposições
Inc. - Cumpra a exigência.
ont ou relacionadas a dispositivos
N. ' 112.700 - Inquisa Indústria
Mistura - Rcquerente: Jo hann Beek•
Antônio Sociedade
N.° 117.076 - Nova torneira - Química Santo
Anônima. - Cumpra a exigência.
Requerente: Thomas Coogan.
N. 112.703 - José Franco Gomes.
N.° 117.078 - Aperfeiçoamentos
em torneiras - Requerente: Thomas - Cumpra a exigência.
N. 112.705 - Sveremo - AktieGoogan.
. N.° 117.239 - Luz de veiculo - bola. - Cumpra a exigência.
Requerente: Massey Fergunson Inc.
Dunlop Rubber
N 112.738 N.° 117.700 - Ar.rfeiçoamentos Company Limited. - Cumpra a exiem ou referente3 a um aparelho pa- gência. ra expelir produtos plásticos tubulaN. 112.742 - José Dutra da Silres - Requerente: - Plastic Textile va.
Cumpra a exigancia.
Accessorioes Lirnited.
N. 112.775 - Paulo de Lauro. N.° 117.944 - Esticador interme- Cumpra a exigência.
N. 112.776 - Romeu Pires. diário para fios - requerente: Indústria de Telas e Metal Baquelite Cumpra a exigência.
N. 112.814 - Manfred Steldle SalLtda.
N.° 117.769 - Válvula medidora ter. - Cumpra a exigência.
de distribuirEo - Requerente: The
N. 112.906 - José Pedro da SilSherwin Williams Company.
va.
Cumora a exigência.
N.° 117.811 - Di-positivo de corN. 112.973 - Domingo Gomez Cid
te de passagem nos teares sem lanCtretra e exigência.
çadeira com reserva de fio de trama
N. 112.985 - Cefic '- Companhia
fixa - Requerente: Maquinaria Tex- de F'broeement y Conglomerados Sotil de Norte de £staatla S. A. - ciedade nõnima Industrial e,ComerMatesa .
cial. - Cumpra a exigancia.
N.° 117.950 - Aparelho calefator
N. 115.591 - Walther Ferreira da
elétrico - Requerente: Eilly Honeg- ce.,Rte
Cumpra a exigência.
ger.
N. 117.702 - Max Lowenstein
Sociedade Anónima.
Cumpra a
, MODELO DE UTILIDADE
exineeeia.
DEFER DOS
N. 119.560 - General Foods Cor- Cumnra a exigência.
N. 73.706 - Emate de copo de
N. 118.A1 0 - Oimar Feriandes da
liquidificawe - Raqu.rente:-Amo Sociedade Anônima indústria e Comer- Silva. - nanara a ex igência. •
N. 119.580 - Innázio Faina. cio.
a exigancia.
N. 98.236 - Nova dispoeiçao
construtiva de régua de desenho geoN. 119.897 - AmAer4can Cvana
métrico - Requerente: Jayme Gou- m i l Comnany. - Cumpra a exigênveia.
cia
N. 100.337 - lalóvo tipo de foN. 121.987 - J .R. Geigy Sociegão com chapa e tanque para aquedade Anônima. - Cumpra a exigêncimento de água - Requerente: Elido cia.
IVIessora .
N. 199.423 - Uma válvula para
N. 122.1 1 /. - Oba, Sociêté Anoarmação ou montagem de cervas de n ivele - Cha Aktiengsellschaft. arame - Requerente: Metalúrgica r:anitera a exigência.
Planeta Liz:lenda
N. 1 11 .133 - Farbenfabeiken
HL- ver Aktiengsellschaft. - Cumpra a
. N. 137.19( - Amortecedor
• dráullco - Requerente: José Danilo
E1Blanco.
. N. 122.115 - Ciba, Sociêté Anoavme Oba Aktiengesellschaft. 138.464
•
Nevo
modêlo
de
• N.
eeemera a exigência.
Requerenóculos plástico agrilicos
Deutsche Gold Und
Ni. 122336
Nvgaard,
a. rente: Egoa
• N. 97.370 - Nervo tipo dg má- Silber Scheideanstalt ,VOrmals .RoéssCuiriora a exigência.
.
. quina pari, comor nur e fechar abas ler.,
N. 124.344 - Manoel Dias dos
•de. caixas ele. pnnelão , quando , cheias
ara a exigên• en Requerente:, Benedito Gameer,
5°/l4:9. Aragtão n -= ,' Cint
cia.
4!És„
tha fina de meias - Manuel Antonio

1)•1 Corro,

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS
Dia 17 de Junho de 1963
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e mais dee dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, • ficam notificados os requereutez abaixo mencionados a comparecer a
est Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos
certificados, dentro do prazo cie sessenta dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS

Junho de. 1963 2191
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46.
INSIGNI ADEFERIDA
N. 407.156 - Amertrade - Amestrada Indústria e Comércio Sociedade
Anônima - classe 12 (artigo 119) .
N. 407.267 Liceu Tiradentes Sociedade Civil de Ensino Liceu Ti.
radentes Limitada - classe 33 (are
ligo 119) .
N. 407.403 - Cimo - Consórcio
Fluminense de Investimentos Imobiliários - dose 33 (artigo 119) .
TÍTULOS DE ESTABELECIMEN.
TO DEFERIDOS
N. 360.094 - Vifer - Sociedade
Anónima de Melhoramentos Agrícolas
Vifer - classe 33 (artigo 117 n. / ) .
N, 360.778 - Sangrafica Sociedade Anônima - Senaráfica Sociedade
Anônima - classes 33 - 38 e 50
(art. 117 - n. I).
N. 407.150 - Fábrica de Móveis
Zema - Manoel A. de Souza Marceneiro - classe 40 (artigo 117 o. 1) .
N. 407.349 - Encio Talismã António Dequecha - classe 33 ( artiao 177 - n. 1) .
N. 407,155
Kather - Bernadet
Elemeleck T&-es de Sana
classe
13 (artigo 117 -n. 1) .
N. 407.452 - Boutique Tourbilloo
- Adelino Gonçalves de Oliveira
Bueno - classe 36 (artigo 177 número I. FM exclusividade de Rent.
tique, Isoladamente)

N. 360.005 - Oertlipem - Indústria Paulista de Equipamentos e Máquinas Ipem Sociedade Anônima classe 8 (com exclusão de bombas
de engrenagem) .
N. 407.172 - Monastéria - Monastéria Confecções Limitada - cl.
36.
N. 407.199 - Novidades Literárias
- Companhia Gráfica Nevo Mundo
- cl. 32.
N. 407.215 - Drca Modas
Confecções Jaamyne Limitada - cl.
36 (considerando-se como caracteristico nominativo da registranda apenas
Dréa que "anáguas" correspondem e
"anáguas" e com exclusão da marca
de terceiros macacão.
N. 407.241 - Danúbio - Hévio
Ioxo Bonato - cl. 21.
EXIGENCTAS
N. 407.242 - Waljar - Waljar
- Comércio e Representações LimiN. 359.130 - 0-lincke Stroltroy
tada - classe 16.
Narodni Podnik - Satisfaça exigènN. 407.245 - Uma - União Dis- eia .,
tribnidora de Móve is Z'ima SociedaN 407.255 - Sociedade Brasileira
de Anónima - classe 40 (com ex- de Esnetáculos Limitada - Satisfaça
exigência.
ciosa° de norta retratos) .
N. 407.247 - A Cara puça - DalN. 407.434 - Stramax Aktiengellton Praentn - classe 32.
ehelt
Snti,faça exinancia.
N, 407.250 - Itaquera - ComerNs. 407.54 g - 407 547
Auto
cial e Taalortadora Itaquera Limitada Union GM BH- Satisfaça eia;
cl. 15.
creia.
N. 407. 1 58 - Darlina - Fábrica
N. 437.175 - S^bastião Alves Mo4e Doces Darling Limitada - classe reina - Satisfaça exigancia
41.
N. 407.385 - Ping Pot:g - Rio
DIVERSOS
ra.áfica e Editóra Limitada - ci.
32.
N. 366.896 - Tnterbrasil Transpor.
N. 407.435 - Defril - American tes. Comércio e Representacões Linde
tada - Prossiga-se como indicado peHeele P-o-hiets Corp - classe 3.
N. 407,443 - Santa Margarida - la seção.
.9 1. 396.283 - Livraria Ediarts L1Tmoressreet Senta Margarida Limitada-:
Pr
ossiga-se como indicado
50.
N. 407. 4.45 - São Luiz - Arte- nela seção.
4atos de rf-aiaira São Lida T,imitrda
- rlasse 26 (com exclusão de reilbna F.XPEMENTE. DA SECA() DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
e taneten considerando-se aubstitnida
a ernreenão como oco. e saber rta reiDia 17 de junho de 1963
xrNIA , rp•- g n
r1
artigos).
Contrata de explorarão de patentes
N. 407.446 - Decorate - CalMetalgráfica Canro S.A. .-- Pede
çados Decwate Limitada 'classe 36.
N. 407.479 - Baile dos Eetados para ser anotada nas patentes:
-- Som Indústria e Comércio SocieN.° 34.785 Priv ilégio de. invenção.
4ade Anónima - chwe 8.
N.° 51.026 - P ,e vlé^lo de invenção.
N. 407.548 - Amatin - FarbenN.° 55.05 1 e-. Privila a ir; de invenção,
fe brieken Bayer Aktiengesellschaft -N.° 55.289 - P iv ilaa io de invenção,
classe 2.
N.° 55, 4'69 - Privilégio de invenção.
N. 407.549 - Minas!! FarbenN 55.878 - P, ivilé a io d? inverção.
NO 56.962 - Priv i lagO de Invenção.
Walken Bayer Aktiengesellschaft classe 2.
N° C6.7(15, - Privilanio cl- invenção
N. 407.594 - Artes Gráficas Pal..
N.° 56.706 --, Privréglr, de invaeirão.
meiras Sociedade Anónima - classe
N." Ç7.914
Privilanee de Invenção.
50 (apenas p ara imoresos).
N 0 57.5e6
PrivItértlo dr intrenção.
N. 407.F11
Parataideil .--r,; Pro- „ N °,. 57 .555,
PrIvtlerao de Invencao.

olovendea Universal Sociedade Anóni.

N.° 59.682

Privilégio de invert4o.
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Guraez S.A. Indústria de Perf~
n.° 257.957 - Anotem-se as transi eO contrato de sua exploraçáo.
Irias ¡transferência para o seu DOMO da
Averbem-se: 1.°) contato de sub lia ranclas.
cença da exploraçáo a favor de Matai. I Bacana Co Ltd. - Transferência marca Clímax n.° 177.897) - Anográfica Canoa S.A. 2.1 novo coa para o seu nome da marca Baca-di te-se • transferência.
trato de sub licença de expio ação a I Daiguiri n.° 257.956 - Anote-se a
Chesebrough Pond's Genrve S.A.
transferénaia.
favor de Metalgráfica Canco S.A.
ttransferencia para o seu nome da
Knoll S.A. (Proautcs Quaniccs e I, }ales Be.man 6 Associates Inc - marca Vasenol n.° 178.311) - AnoFarmacêuticos) - Pede para ser mio- i Transferência para o seu nome da mar- te-se a transferencia.
tada na patente privilégn de invençáa ca Kahlua n.° aN)3.039 Anote-se a
Ouraex S.A. Indústria de Perfuman.° 55.674 o contato de sua exp'o-a-1 transierencia.
rias (U.nsferência para o seu goma da
Laboratma)
Dalsou
Ltda.
(transfeçáo - Averbe-se o contrato de exx'aacla para o seu nome da marca Gd- marca Cramer n.° 185.111) - Anoploração.
a transferência.
poca n.° 263.649) - Anote-se a
Transferéncia e alteraçao de nome traraferência.
Crun.ex S.A. Indústria de Perfumade t:tular de processos:
Bui:ar S . A. Laboratórios Farmacau. rias (transferência para o mu nonas
En:r Engenhaei a Ltda. - Pede para ticos (transferência para o seu noni• da marca Divina Dama a.° 185.112)
ser anotada nas marcas Enir núme- da marca laruridol n.° 269.858) - - Anote-se a transferência.
ro 215.907 - Geramak n.° 216.765 -1 "%note-se a Canele: 'ancila
Sazone Lilley LIc Skinner Holdings
Geremak n° 241.728 - Eiir. termo
Limited
(transferência para o Deu noFechos
Otto
Ltda.
(transferência
a.° 321.501. as alterações de teme para o seu muna da marca FBOad me da marca Sazone n.° 190.271)
Anotenase as al'erações.
Gumex S.A. Indústria de Perfuma- a.° 152.162) - Anote-se a transfe- Anota-se a transferência.
Vitroplex S.A. Indústria • C.omér.
rias - T-ansferência pa-a o seu nome rência.
da marca Giraud ti.° 221.357 - AaoteMario Stella Oleio e Dado de Mel- mo (pede para ser anotada na marca
Piastibras a.° 192.206 a alteração de
se a transferência.
10 Barros (tunda:int-ia para o seu no- nome) - Anote-se. altaração de no•
Gumex S.A. Indústria de Perfuma- me nas marcas z.per n.° 163.487 rias Transferência para o seu mente Zipar n .° 174.i92 - Vencedora me.
da marca Fixador Ganira a, 223420 n.° 185.464 - Victoriosa 'n.° 208.491
SXIGÀNCIA
- Anote-se a transferência.
- Lustro! n. • 208.550 - Victoriosa
Luccazone Indústria e Ccmé•-eo de n.° 210.214 - Lustroi ia.0 211.030
Reina Limited (Nata a mama
Bebidas Ltda. - Transferênaa para i - Victória a.* 223.313 - Victoria
° 135.673) - Satisfaça exigência.
o eer nom e da marca Luccaanne mime- n.° 239.185 - Vencedora n.° 243.587
Irmãos
Rezek Ltda. ( junto a
ro 226.159 , - Anote-se a
Lustrazol a ° 243.901 - Lustro.
tia.
leo n. o 249.024 - Victória naunera 215.360) - Satisfaça exigência.
Gumex S.A. Indústria de P:rfuma- 251.061) - Anotem-se as transferênDe Maio Gano S.A. Indústria e Corias - Transferência para o seu nome cias.
mércio de Peças para Automóveis
da marca Gumex n.° 231.457 - AnoGurnex S.A. Indústria de Perta:na- (junto a insígnia 215.845) - Satisfate-se a transferência.
das (transferência para o seu nome da ça exigência.
Gumes S.A. Indústeia de Prafurna- marca (honex n.° 164.398) - AnoSociedade Industrial de Roupas Dan
rias - Transferência para o seu nome te-se a trandrrênc'a.
Ltda. (junto a marca a.° 226.228)
da marca Divina Dama n.° 233.379 -1
Gummi S.A. Indústrias de Perfuma- - Satisfaça exigência.
Anote-se a transferência.
rias
(transferência para o seu nome da
Fundi;ão Bonsucesso Ltda. (junto
Caras da Banha Comé c'o e Indústria S.A. - TransferIncia para o seu marca Gumex zi.° 175.133) - Ano- a marca 227.118) - Satisfaça exigência.
eme das marcas Cvbale n° 231.8a7 te-se a transferência.
Cvbele n '° 234.838 - Cvbele
mero 258.361 a- Castelo 'de Guimaraes
n.e 270.380 - Anotem-se as Maneie/alicia.
Bacardi 6 Co Ltd. - Traa rfrrancla para o seu nome da marca Chapares a.° 240.606 - Anote-se a transfeiraria a.
• SÔBRE
Bacardi Co Ltd. - Transferéncia
para o seu nome da marca Emaaemática n.° 247.806 Anote-se a trama
feréncia.
Bacardi 6 Co Ltd. a- Transferência para o seu nome da marca Bacardi
•
n.° 247.807 - Anote-se a transferéna-se

usarei

LEGISLAÇÃO DELEGADA

ABASTECIMENTO

ria

Perfumaria Dinar Ltda. - Transferência para o seu nome Oa marca
Rosedore rt.° 251.155 - Anote-se a
transferência.
Perfumaria Guedes Sobrinho Ltda.
• Transferéncia nara o seu nome do
marca Sa'va de Qrina e Mutamba número 252.294 - Anote-se a maneierant a.
Ernesto Rotlischild. S.A. Indústria e
Cortarcio Transferência para o seu
nome da frase de' pronaganda número 253.569 - Marca Rothschild número 155.130 - Titulo Car.dy n° 270.357
Anotem-se as transterencia.
Ernesto Rothecbild S.A. Indústria e
Coirarcio --a Transferência para o seu
anal). da marca Rothschild n.a 255.129
.-- Anota-se g transfeenda.
Ernesto Rothstbild S.A. 'Indústria e
Comércio --- Transferencia . para o seu
OptIC da' inea4a. Rothachild n.° 255.853
a...a,a,noteam,a.trataleatandla:'
, Bar.ardi Ço,Tçanferéncia
1 moine das sonecas 17.mble„ilarà
~ta 9 257.634 - Dai¥airi Bacardi
01,114"1 :'
.11.

E EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
AGRíCOLA, INCLUSIVE
PREÇOS MINIMOS
DIVULGAÇÃO N.* 881

Preço: Cr$ 120,00
VENDA:,
- Seção de Vendas: At Rodtigues Alves.
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
,

American Stat./ Foundries (junto 1C
marca 228.240) - Satisfaça mijar
Cia.

Laboratório Laboleasel S.A. (janta
a marca 230.092) - Satisfaça miga"

ria.
Santa Fé Comercial. Agrícola Lã*
reatada (junto a marca 231.198) ••••
Satisfaça exigência.

Ukaw Vktor IuMm Ltda. (jma*
a marca 236.855) - Sotiaina

da.

Sodal Sociedade Distribuidora da
Aguardente) Ltda. (junta a marco
n. o 240.503) - Satisfaça mideda.
Amociação da Igroja Metodista (jun.
to • marca 262.001) --- ~afaça eida
geacia.
Comercial da ~mos Comedi Indti.
(junto a marca 269.535) - Satisfaça
exigência.
Airtiebolaget Pharmacia (junto a
marca 165.936) - Satisfaça adaga.
Padaria • Confoitaria Rian Limita*
da (junco a marca 152.478) - Sa.
tiefaça exigência.
Tire Magnovox Co- ( Noto o =um
152.274) - Satisfa ço exigência.

orvaRsos
Armour And Co. (junto a mares
a.° 145.668) - Tendo asa vista
petiçio 13.777-63, apresentada no
prazo torno sem efeito o despacho d•
arquivamento de fls. 11. Fera o fila
de manter a exigência da fls. 9.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
E EXPEDIÇÃO

De 47 .-de junho de 1963
Exigências:
Chocolates Kopenhagen 8. A...No pedido de pagamento de triênio na patente d. n.° 1.581 Modelo industrial - Preste esclarecimentos.
American ateei Foundries - Na
averbação -de contrato de exploracelobdou com Amorico*
C IO qU
Steal Foundries International .5.
A. - Cumpra a exigência.
• Gastone Burello Cia. Siderurgica Nacional - No norliAn
restauração na patente de número 54.1537 - Priviléain de Invenção - Oumpra a exigência.
Arquivamento de processos:
Ficam 0a Processos abaixo meneionadOs arquivados por ordem de
Sr. Diretor do Servia° de receocão. informaçan e aerpodieão.
Térmos:
N.0 89.441
Rodolf Majcen Vodelo do utilidade.
N.o 98.737 - Ciba Soeiete Anaaytn e -_ C iba Ak ti en easellschnit
- Privilégio de invenção.
N.o 99.574 5- Wi ll) Biller Privilégio de invenção.
N.o l0.002 Walter da Aimoida Motta - PrivWgio de irvenço.
N.° 100.121 - José Edison Trovú -- Privilégio de inveucão,
N.° • 100.180 - Pedro Fay Privilégio de ,Invenção.
N.° 100.742 - Monsanto Chemical COmpan3,- .7,- Privilégio de
1 invenção.'
NP 10.1..555' -á-L Dy.-rn:sio pieI rotti - Privilégio de invendio.
•

SeX/SsfCisp.
N.o 1 0 5.9 0 6-- Stamicarbon N.
V. - Privilégio do invOnÇãO Privilégio de invenção.
N.0 1 0 6.5 8 - Louise Noeoie
Marcellet - Privilégio de invenção.
N.° 10(1.8iS - timit Engineering Green Limited - Privilégio
de invertrilil.
N. 0 100 G - Teesa Indústria
da Caldeiras „ Foninamentos S. A.
Arquivern-se os processos.

EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
PTIORPOCIAÇÃO
De 17 de junho de 1963

.
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N.o 514.492 - Persil - Hen- rogue-se o registro na condição dei N. 588.032 - Levaibin - Senda
A.G. Sandoz S.A. (Sandoz Ltd.)
ke' - Henke! & Cie. G.m.b.11. sociedaue anônima brasileira.
N. 584.323 - Shell - Shell Brasil' classe 1 - Prorrogue-se o registro..
- Classe 48 - Prorrogue-se o

registro com vigência, até 235 de
1968.
N.0 514.622 - IIenco - Henkel & Cie G.m.b.II. - Prorrogue-se o registro, com vigência
até 2 3-5-1 9 6 8.
N.° 514.623 - Schwan Thompsonwerke Gesellschaft Mit - Classe 48 Prorrogue-se o registro
menos para sohonetes e sabões
perfumados em nó e com vigência até ? 3-5-1 9 6 8.
N. 0 559.230 - Phenix - F.
F. de Souza - Classe 38 - Prorrogue-se o registro.

S.A. (Petróleo) - classe 2 - Prorrozue-se o registro na condição de
sociedade anônima, brasileira e Com
a velbal de contrato de exploração
a favor de orniex S.A. Organização
Nacional de Importação e Exporta,
cão, por despacho de 23-11-60.
N. 587.792 - Emblemática - Biscoitos Aymore Limitada - classe 41
- Prorrogue-se o registro.
N. 587.793 - Emblemática - Biscoitos Aymoré Limitada - classe 41
- Prorrogue-se o registro.
N 587.794 - Emblemática - Biscoitos Aymoré Limitada - classe 41
- P,Toriogue-se o registro.
N. 587.795 - Emblemática - Biscoitos Aymoré Limitada -.classe 41
- Prorrogue-se o registro.
Ns. 587.796 - 587.797 - 587.793
- Emblemática - Biscoitos Aymore
Limitada - classe 41 - Prorroguese o registro.
N. 587.799 - Emblemática - Biscoitos Amoré Limitada - classe 41
- Prorrogue-se o registro, sem direito ao uso exclusivo da palavra

PRORROGAÇÃO DE FRASE DE
PROPAGANDA

N. 587.809 - "O nome garante o
produto', - The Singer Manufacturing Company - classes 6- 8 - 11
- 12 - 26 - 31 e 40 - Prorrogue-se
o registro.
PRORROGAÇÃO DE MARCAS

N. 540.052 - Edifício Palatino Vitorio Américo Fontana - classe 33
- Prorrogue-se o registro.
N. 559.229 - Casa Minerva F. de Souza - classes 1, 8 e 17
Prorrogue-se o registro.
N. 586.026 - Casa das Lonas Casa das Lonas Ltda. - classes li
- 23-24-26-27-30-31-

•
Exigências:
N.0 571.733 - Cockshutt N.0 5 R 7.ROO - Bisenitos Avmo- Cockshutt. Farm Ermipment of
ré Limitada - Satisfaça exig A n- Canada Limited Classe 7 eia .
Prorrogue-se o registro.
34 - 35 - 36 e 49 - Prorrogue-se o
N.° 5 87.8 9 5 - Vaidade Modas
N 0 581.075 Aeroshell registro, certificando-se a data pare
Ltda. _ .9 .)1 ; sfaça exigência.
Slieil Brasil S. A. - Petróleo 30-4-53.
N.° 5R7)3 2 - Armazem Rio Classe 47 - Prorrogue-se ' o reGrandense Ltda. - Satisfaça exi- gistro,
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
gén ia,
RECEPÇÃO INFORMAÇÃO E
N.0 582.913 - Enlace - Myrta
N.0 3 1 0.8 0 1 -- Wurttembergis- S. A. Indústria e Comêrcio - N. 587.801 - Emblemática - BisRECEPÇÃO
ch„ ilietaliwarenfabrik - Nada há Classe 48 - Prorrogue-se o re- coitos Aymoré Limitada - classe 41
Rio, 17 de Junho de 1963.
que deferi,. uma vev. eme 71.21 0 gistro.
- Prorrogue-se o registro.
esil1 om v :rmr nt4 7-9-4.070.
N. 0 583.043 - Paraguassu - N. 587.810 - Dopai L'Oreal NOTIFICAÇÃO
N . o 4 07.03 - Wunner' Sobe Abelardo do Souza Melo - Classe classe 48 - Prorrogue-se o registro.
Uma
vez decc ,s'do o prazo de reN. 587.811 - "Rapi-Lenta" P,ittimen Werke G. m. b., II. - n. 0 7 - Prorrogue-se o agisfro.
curso previsto picai artigo 14 da Lei
Abbott
Laboratories
classe
3
Dá-so . andamento como registro
N. 0 5 8 4.3 00 - Shell - Shell
4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
o registro com averba- n.
nAvo. unhl ; rando-se retiifeand0-se Brasil S. A. - Petróleo - Clas- Prorrogue-se
....., para eventuais Juntadas de recurção
de
contrato
de
exploração
a
fanovos
onde onnhor o anresento
se 17 - Prorrogue-se o registro vor de Abbott Laboratórios do Brasil sos, e do mesmo não se tendo valide
exeennlares sem referência a pror- na condição de sociedade anónima Ltda., por despacho de 6-6-60.
nenhum interessado, ficam notifica.
rogação.
brasileira.
N. 587.812 - Brandão, Gomes & dos os requerentes abaixo mencionaCia. Ltda. - Brandão, Gomes dz dos a comparecer a êste DepartamenCarlo Erigi S.
N o 5 11.7 0 3 .
N 0 584.310 - Sholl Sliell Cia.
Limitada - classe 41 - Pror- to, a fim de efetuarem o pagamento
p. A. - N n la há nue deferir
da taxa finai concernentes a expeBrasil S. A. - Petróleo - Clas- rogue-se o registro.
N. 0 503.7ns - oliartzotit S. A. se 39 - Prorrogue-se o registro N. 587.813 - Purica - The Proc- dição dos respectivos certificados
Materiais rin , COTIRtrt1PrIn - A guar- na condição de sociedade anónima ter & Bamble Compan* - classe 41 dentro do prazo de Sessenta Dias
na forma do narágrafo único do arProrrogue-se o registro.
de-se a solneno do pedido de trens- brasileira.
134 do Código da Propriedade
ferane ia.
N o 584.111 - nen - Shell N. 587.814 - Regalo - The Proc- tigo
N 0 587. 9 31
. A. Frbrorffico Brasil S. A. - Petróleo - Clas- ter & Gamble Company - classe 48 Industrial.
Will%) 376.727 - Sbatedyne Prorrogue-se o registro.
An ,ln - A rmarele-se o prazo.
se á1 - Prorrogue-se o registro - N.
587.815 - Bantarn - Sentam siasse 6 de L'Eclairage Das Vehicuiea
N.0 58 o . ro l - Neto Brando Sr na condição de sociedade anónima Books,
Inc. - classe 32 - Prorro- Sur-Itail - Concedo a restauração..
Cia. - Na,4•1 h% nus dnferir, uma brasileira.
gue-se 6 registro.
vez quP o fl. 4 91.806 está em viNOTIFICAÇOES
N.o 5 84.312 - ShP11 - Shell N. 587.816 - Dra. Coração gor '11t4 44-447,
Brasil S. A.,- Petróleo - Clas- Grant Advertising, Publicidade S.A.
N o N o8.010 - Aureliano Ma- se 48 - Prorrogue-se o registro - classe 32 - prorrogue-se o regis- São convidados os requerentes
abaixo mencionados; a comparecer a
chado Lima - A g uarde o prazo. na _condição . de sociedade anónima tro.
N. 587.824 - Sulfococcina - La- iate Departamento, a fim de efetuabrasileira.
Prorro g arão de marca:
boratório Blopan Ltda. - classe 3 - rem o pagamento da' taxa finai doa
N.° 584.313 - SM! - Shell
mencionados processas.
o registro.
N. 0 413.00? - Johann Maria Brasil S. A. - Petróleo - Clas- Prorrogue-se
N. 587.825 - canfosteror - La- Urrno 210.444 - marca Poli() pti.
Farina Ge-e nnber De-m .Tullrhs - se 6 - P rorrogue-s. O registro boratório
Biopan Ltda. - classe 3 - con - requerente D.F. Vascon•Platz - Johann Maria Farina - na condição de sociedade anónima Prorrogue-se o registro.
cellos.
Classe 48 Prorrogue-se e re- brasileira.
N. 587.828 - Ciclobromina - La- Térmo 350.255 - marca Sagresol
gistro 'com viirRncin atA 23-5-68. N. 584.314 - Shell - nen Brasil boratório Biopan Ltda. - classe 3 - de Indústrias Químicas e Sabões Sagres Ltda.
N.° 41 4.1 50 - Chemische Fa- S.A. (Petróleo) - classe 47) - Pror- Prorrogue-se o registro. • •
N. 357.556 - marca lbp -cie Iças.
brik \T Akfie.nges ells- rcssue-se o registro na condição da N. 587.894 - Capuava - Refina- par
Winkler & Co. Inhaber Cr.
eliaft. - Mn) - Classe 3 -..Pror- sociedade anónima brasileira.
ria e Exploração de Petróleo união Schenker
Winkier.
rogue-se o registro, com vigência N. 584.315 - Shell - Shell Brasil S.A. - classe 47 - Prorrogue-se o N. 371.395 - marca Zanabon Zetregistro.
até 011-5a1a
S.A. (Petróleo) - classe 4 - ProrFarmaceutici - requerente G. UruN 0 41 1.513 - S.efinwan Timm- rog ue-se o registro na condição de Na. 587.906 - 587.907 - 587.908 bon & C.S.A.
- 587.909 - 587.910 - 587.911 psonwerlre ele sellschaft Mit Bes- sociedade anônima brasileira.
- 587.913 - 587.914 chrankter lInfrung - Glasse 46 - N. 584.316 - Shell - Shell Brasil -- 587.912
587.915, -- 587.916 - 587.917 - ARQUIVAMENTOS DE PROCESSOS
Prorro'ui-s o rrgisfro CS( 10-12 S.A. (Petróleo) - classe 3 - Pror- - 557.918
- 587.919 - 587.920 - Ficam os processos abaixo meneio.
rogue-se o registro na condição de
com v :".(t nr'n n(é 2 3-5-1 0 68.
- 587.921 - Emblemática - Bis- nados
anônima brasileira.
arquivados por ordem do se.
N. o 414 e07 - Fian n o lIenirel & sociedade
N. 584.317 - Shell - Shell Brasil coitos Aymoré Limitada - classe 41 r4retor do Serviço de Recepção,
Cie. G.m.h.lr, Classe 46 - S.A. (Petróleo) - classe 7 - pror- - Piorrogue-se o 'registro.
e Recepção.
Prorro &n-se o reg istre fls. 1 0-1 2. rogue-se o registro na condição da N. 587.922 - Aftocilin - química !formação
Farmacêutica Maurício Villelas S.A. N,TERMOS:
Com vi n-tinri ,) até 93-5-1968.
sociedade anôãlma -brasileira.
329.054 - marca Tecitambé •-•
classe 2 - Prorrogue-se o regis- de Tecelagem
N. 584.318 - Shell - Shell Brasil
NP 414.07? - PrOmonta
Itambá S.A.
misehe Fn iNr ik Prnmonta fl. M. S.A (Petróleo) - cla.sse 10 - Pror- tro.
N. 336.057 - marca Derby de
N. 587.923 - Aftolisin - Quimica Molicron
R. H. - Pr e rromle-ae o registro rogue-se o registro na condição de Farmacêutica
Impsrtaçáo
e Exportação
Maurício Villela S.A. Ltda.
anónima brasileira.
fis. 1O -12 com vigência até 23-5 sociedade
classe
2
Prorrogue-se
o
regisN. 584.319 - shell - Shell Brasil
N. 344.735 - marca Babá - de
de 1968,
S.A. ( p etrleo) - classe 16 - Pror- tro.
J3aby Produtos Alimentícios Ltda.
N.
587.824
Naquito
ltidústria
N 0 450.175 - Hotel Dannbio- rogue-se o registro na condição de Farmacêutica Orthos Ltda. - clas- 1 N 345.318 - marca Ceiphoyl Cobreis S.A. Mineração, fndúsm
- Com p anhia ele Grandes Hot4is sociedade a-enima brasileira.
se 3 - Prorrogue-se o registro, reti- de
tria e comércio Ensaiadores e Reli.
Varam - c' t ^sse 33 - Prorrogue- N. 584.320 - shell - Shell Brasu ficando-se a data para 30-7-53.
S.A. (Petróleo) - classe 21 - pror- N. 587.925 -. Softex - Duratex nadores.
o
M e 8.1 R - g heisol - Shell rogue-as o registro na condição de S.A. Indústria e Cbmércio - classe N. 372.041 - marca Radial-Lesta
- classe 21 - de Radialeste Auto
,16.- Prorrogue-se o registro.
Brazi Y,imj p ç1 - Classe 1 - Fror- socisdade anênima brasileira.
N. 584.321 -(Shell - Shell Brasil I N. 587.933 - Plastolin ' Peças S.A.
rogos-ss
sosisfro,
S.A.
(1
etrt.ess)
classe
25
Prortria de Tintas Louçalin Ltda. - I N. 372.599 - marca Lourenço
N'> SCI ;IRO - Snífina
Nae- rogue-p ti (egistro na condição de classe 16 - Prorrogue-se o registro. de Bar e ,Lourenço Lanches Ltda.
IndiNstriaa Qufrnieas
Reli R.
' N. 587.933 - PlaStolin •'-= Indústria N, 373.987 - marca Augustus -•
sociedade anônima brasileira:
Classe 1 - Prorrogue-ao o regiiiN. 581.322 - Shell - Shell Brasil de Tintas Loucalin Ltda. - classe de (requerente) Indústria e comer.
tro.
sio de Rádios Augutus Ltda. I
8.A. (Petróleo), - clame 44 - pror- 1 1 -- Prorrogue-se o registro.
I

•
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X. 388.113 - marca Braspavl requerente - Braspavi Csratrudto e
Pavimentação Ltda.
N. 380.824 - marca Luzaber requerente - Panificadora Luzabel
Ltda.
N. 389.827 - marca Figueira da
Fdz - de Adega e Café Figueira da
Fóz Ltda.
N. 390.097 - marca Wolda do
Cia. Brasileira de artefatos de Metais.
N. 390.098 - marca Wolda - de
Cia. Brasileira de Artefatos de Metais.
N. 390.111 - marca Arac.aty de Panificação e Confeitaria Parola
Lida
N. 390.396 - marca Rainha da
Mata - requerente - José Martins
de Oliveira.
N. 390.418 - marca Gel Regium
- requerente - Enrique Carceller
Julian.
N. 390.457 - marca Rosemasy de Frannini Carmine.
N. 3e0.492 - Insígnia Fundo
Motor do Brasil - requerente Roxo Lourenro S.A.
N. 390.506 - marca Ariel - de
Anel Equipamentos Para Escritório
Ltda.
N. 392.448 - m.area Linmec - requerente - Linmec S.A. Indústria
Mecânica.
N. 3£6.827 - marca WP-40 - requerente - C.P. Boehringer &
Sochne - G.M.B.H.
N. 409.426 - marca Idarizinha requerente - Estúdio Gráfico Garimar Eociedade Arênima.
N. 475.571 - marca Xan - requerente - Edgard Chagas - Arquive-se os p:oe 'e.;sos.
RETIFICACÃO NO DESPACHO
PUBLICADO EM 30 DE ABRIL
DE 1963
Termo n. 422.252 - requerente General Electric Company - Houve
em equivoco quanto a publioaçãn
de uma enigéncia, equivoco este da
Seeão de Esame Formal.
Foi mandado prosseguir, ea-iderando-se as Descascadeiras, como
utensílio domésiteo.

N. 111.654 - Privilégio de Inven- coitos e similares - requerente: Packção. Aperfeiçoamentos em chapéus de man - Nachitiery Liinited. - O
sol de seções rígidas, múltiplas, do- ; inicio do ponto foi retificado - 1 bráveis - requerentes - Alfred Ge- I um equipamento para medir fornadas
orge Cohen e Paul Weiss.
I de h:scuitos de urna coluna de biscoiTérmo: 111.669 - privilégio de in- tos que avançam em posição vertical
venção - Aperfeiçoamentos em e re- s6bre uma margem.
Termo: 114.359 - privilégio de
lacCmados com recipientes para a
descarga rápida de líquidos - reque- venção - Produção de fermento requerente: The Distillers Company
rente - Sherninn - R. Barnett.
- Fica retificado o ponto todo. 1 -Pica retificado todo o ponto.
O fermento •-•• Saccharomvces 1 - Aperfeiçoamentos em e relacio- 1Cerevisiae - GB - 2.335 (ATCC
nados com recipientes para descargas
ráp.clas de liqüido, cujos recipientes
formam uma cámara-deposito dos líquidos de descargas; uma segunda amara-depósito do propulsor, sendo a
dita câmara de área móvel, o lado
exterior da qual faz pressão contra
os líquidos à medida que são descar •
regados rápidamente; e uma coroa de
gás para produzir pressão no interior
da área móvel da dita segunda cá-nara; caracteezados pelo fato de comladwa,..:Pe a carga de gás formadora
o agente propulsor um material "ad'ioc" capaz de se transformar em gás
nor sublimação - total de pontos:
-ove reivinci'cacões.
Térmo: 111.680 - privilégio de
'nvencr.o: Máruina para fabr, crr clrg arros providos com boquilha (filtros)
- requerente: American Mach'ne
Foundry •Company - total de pon• os: treze re'vind'cações
Térmo: 111.695 - modélo de utilidade: Original cercado de prateei° de
criancas - requ-rente: Andr(t
& Companhia Limitada - para da'a depositad em 13 de fulho de 1959
Têrmo : 113.055 - p r:viYg'o dc
venrão n , rn
rie seguranca -- requerente: João TOrge.
Têrrno: 114 041 - pr :vilén'o de invenrão - Processo operfe7 condo e
-r,itipamcnto para manipulação de bis-

ARQUIVOS

NOTICIÁRIO
RETIFICAÇÕES
t- ¡cum retificados os pontos publicados em 7 de junho de 1963 - por
terem saído com incorrepCes

Teimo: 100.286 privilégio de invenção para - 1mãe permanentes fie-.
eiveis ou resilientes - Requerente:
Max - Baermann - Fica retificado o final do ponto - cada qual de
polaridade magnética oposta a do outro, sendo que o eixo de mag.ietlzaçao dos ditos polos estende-se para

fora da aludida superfície, e perpendicular à mesma - Total de pontos:

quinze reivindicações.
Termo: 109.927 - para privilégio
de invenção: Processo e rcabRirento
de polipropileno de baixa pressão Requerente: Chensiache Werke Huls
Aktiengsellschaft.
Termo 109.799 - privilégio de
invenção: Aparelho para aplicação de

revestimentos peliculares --- Requereu-

te para John 13. - Coyne.
Termo: 110.801 - privilégio de
invenção para - Processo para preparar uma farinha de milho pré-cozida
estawl ao armazenamento - reguerente: The Quaker Cais Company.
Termo: :111.652 pievilá-fm de
invenção: Tetra polímero para o lado
adesivo posterior de baixa adesão. para fitas adesivas por presigo - requerente: Mini:note 1111eimp

nalaeartse Company,

-

13.60-1 ) . Total de pontos - quatro re:vindicações
Tértno: 115.493 - modelo de utilidade para: nova disposição construtive ade cabide para calças masculinas
- requerente: Nilo de Araújo Bor¡
ges.
Mamo: 116.920 - privilégio de inkr enclo: Nóvo modelo de esguicho requerente para - Fico - Ferragem,
Indústria e Comércio Limitada. Fica retificado o ponto que saiu publicado o antigo.
1 - No5vo modelo de esguicho para
cer fixado em bases ou paredes, comnosto de uma base de forma gemei-rira, cnracterizado por possutr . uma
eAnwrn tronco-cónica fechada na base eNterior • e superiormente por
uma abóbada em culo centro existe
um o-ficio de saída; lateralmente e
^anr,-rc'ando a sua superfície interna
dis"<"çe de or'ficio possante e comunlcante com o corno cilíndrico substtin, ci alire-, te formando um todo com a
c5m-rn cbnica e que recebe a cone'o a 'utora, furo èsse excr.>ntrlco em
ao citado corpo e à conexão.
Te"- 1 : ao's no,tos.
m-r-no n 117.320 - Modêlo de
titl!dtle Nôvo anarelho gaseificado- rara raftSgerantes - Renn erentes: :?'urnberto de rouza Carvalho e
WcY-.1'.•miro Zavoloni

and Ma.
4. tit t

DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES
Repositdrio de doutrina. decisões administrativas, pareceres,
ecorelãos dos tribunais judiciários. legialação, acompanhado de

IncLcea analítico e alfabético.
Publicação triuteetnd-

N9 B3 - SETEMBRO - 1962 - PREÇO Cr$ 300,00
NÚMEROS ATRASADOS:

ATÉ O N9 81 - Cr$ 45.00
82 - Cr$ 350.00
A VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodriguer Alves, 1
Agència I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidOs pelo Serviço de Reenebbleo

,n' s de 196:.
Fie.s, retificado o pcaso nóvo para:
- Movo aparelho gaseificador
para refrigerantes, caracterizado por
ke conjugar convenientemente uns
compressor de "ar", um recipiente
para líquidos capaz de suportar presabes anais ou 113e1306 elevadas e tendo o conjunto de válvulas de contrôle, comandos elétricos e similares, em
painel situado em ponto ideal sob
o balcão que abriga ao conjunto total dois pontoa.
Termo n.9 117.482 - Para psivilegio de invenção: Prucesso de produzir éateree tiono-fosfônicos e composições praguicidas contendo tais ésteres - Requerente: Parbenfabriken
Bayer Aktlengesellschaft.
Termo n.9 111.710 - Modelo de
utilidade: Mofo tipo de carimbo mais
tiplo com ou sem sapata de endalxar - Requerente: Antonio Oneesio
Martins - Total de pontos duas reivindicações.
Termo n.9 120.027 - Privilégio de
Invenção: Aperleiçoameutos em bicos de retiradores isabarométricos Requerente par a: Etablissernents
Chelle.
Termo n.9 122.208 - Privilégio de
invenção: Sistema popular de co-propriedade de imóveis, em forma de
S.A. - Requerente para: Alfrodb
Dolabsala Portella Filho.
Termo n.9 131.240 - Para modelo
industrial: Uma nova configuração
de solado anti-derrapante destinado a
chinelos e outros calçad.00 - Requerente: Ancora Cia. de Indústria,
e Comércio.
Tann° n.9 133.450 - Modelo indusl.rial para - Nova configuração
em solado anti-dcrrapanto destinado
a sandálias de crianças e outros calçados - Requsrente: Ancora Cia.,
ae Indústria e Comércio.
Termo n.9 133.452
Moda) industrial Nova cenüguração em
solado tuni-derrapante de sandália de
crianças e Ladros solados - Requerente: Ancora Cia. de Indústria e
Comercio.
-Têrmo 11.9 147.353 - Privilégio cie
invenção: New° ccnjunaa de peças
para montagem cie objetos diversos
- Requerente: Prol S.A., Indústria
e Comércio - Total de pontos quatro reivindicasees.
Tèrnio n.9 115.964 - Privilégio de
invençao: .Procc-sso para Preparar
unia gordura glicerida e margarina
contendo a mesma - Requerente:
Cora Producs Campana - Total de
pontos - Vinte e atua; reivindicações
- Pontos em 1 Ode junho de 1963.
Termo n, 116.657 - Privilégio de
invenção pare: Composição fertilizantes de efeito prolongado e process
ao de eua aplasação - Requerente:
Badische Anilin & Soda Pabrik
Aktiengesellechaf t.
Pica retificado o Imito para - 1
- Cornposieq5es fertilizantes nitrogenadas de efeito prolongado, caracterizadas por coneudirem de ou compreenderem, como ingrediente ativo
essencial, o crotoIideno - Di Ureia
- Total de pontas: Cinco reivindicações. Pontos publicados em l) . 61963.
Os pontos acima mencionados foram publicados Com Incorreções no
Boletim do dia mete de junho de
1963, excetuando os termos: 115.96
privilégio de invençã o- e 116.657
- privilégio de invenção foram publicados era 10 de junho de nal.
Térzno: 418C10, de 11 de junho
de .959.
Rádio Record s.A.
São Psu'o.
Classe 92 - usn programa de rádio
difusão e pela televisko.
ata elos/eus* AI Milne 0,1"49

Té.atio: ~An. de 16 de ,juIlla
11.C.
Nditora Momento Nacional 34#1t.
•
Intado i Oliamehareke,

xl;

ext a-feira 21

dIARIO OFICIAL (5001.0 119

„anho de 1963 2195

um programa escrita Classe: 32 - livreco Impressos 4 Termo: 431.378, de 5 de outubro de
Classe: 32
Termos 436.491 -- de 15
de caráter geral.
impresso, lala(lo e televiaionado.
1959.
zenáro de 1959.
PlastLius Ltda.: São Paulo.
Cia. Industrial Galli. S.A.
Classe: R - artigos na ciam.
tado da Guanabara.

t-0-00000NRi.

Termç: 420.179, de 15 de julho de
1959.
Editora 'Moia-sento Nacional Lida
- Estado da Guanabara.

"Ferreira. Litna
Indústria Brasileir;

T'LASTILUr
se010STRIA

de de

Prednot

Termo: 431.124, de 7 de outubro
AncOstria Ornadora
de 1959.
Sopave Materiais e obras de pa•
Termo: 432.007, de 4 de novembro
Ltda.: São Paulo.
de 1959.
DA SEMANA vimentacão
Classe: 16 - artigos na classe.
Daniásto Sr ?ilhoa Ltda. - Estad)
e
Classe: 3 - Cobrir).
da Guanabara.
'IXtrimo: 422.268, de 6 de agioto de
Tirmo: 436.654 - de 24 de ria
Clame 36 1959.
vernbro do 1959.
Gamaria° - Ranieri - S. Pau..
Produtos Químicos Vitoquimica LiClasse: 41 - Azeitonas, Legumes
mitada - São Paulo
em conse.rva, eleos. aceites. e condimentos.
. _Classe: 1 - Artigos na classe.

ARSONAGEM

SOPAVE

&da eahtna

BRASILEIRA
tIRANDA DO5 BAIRROS

Termo: 427.027, de 21 de setembro
de 1959.
Alexandre Dias Filho - Estado da
Guanabara.
Classe 32: um programa a ser divulgado pela Rádio, televisão, e nmi.
prensa, dedicado aos ase.larecimentas
dos nroblemas que exig em urna a9
lução de paz, amor e fraternidade.

„,CASA rag nus

Termo: 432.922, de 12 de novembrd 340 p
41220wCapját
1959.
Termo: 431. .125, de 7 de outubro de deFábrica
de
"Oro"
Relógios
S.A
1959.
•
Paulo.
Metalúrgica Ezillo Baccell1 Ltda.: - São
Nome Comercial.
São Paulo.
Termo: 436.858 - de 18 do de,
Classe: 8 - artigos na classe,
kABRICA DE • RELOGI OS "ORO:
zembro da 1959.
Costa Silva & Cia. Ltda. - São
kOC IEDADE A NON fhia
Paulo:
•
Classe: 36 - Titulo.
Termo: 432.923, de 12 de novembro
de 1959.
Juan Kopecky fim do Brasil Limitada: São Paulo.
IND. BRASILEIRA
Nome Comercial.

EZIM R

RASSFAISA NOW:MICA
ITALO-BIUSILEIRA

',JUAN KOPECKY
Termo: 431.161, de 8 de outubro
de 1959.
.FILM DO BRASIL LTDA).
Cafex Consárcio Agrícola de FoTermo: 436.859 - de 18 de de
mento e Exportação Ltda. - 813
zembro de 1959.
Paulo.
Nfnraldo Coimbra de Mima Cintra
Classe: 41 - café cru. em grão. Termo: 433.132, de 13 de novembid
de '959.
1torrsCo e amido.
- São Pua lo
•
Classe; 32 - Jornais e revistas.
Indústria Metalúrgica Tergal S.A
- 850 Paulo.
Termo: 437.497 - do 28 de da.
Classe: 5 - arti gos na classe.
zembro de 1959.
B. Franciulli & Irmão* - São
Paulo.
Termo: 428.042 de 30 de setembro
Classe: 41 - Título.
de 1959.
IND. BRASILEIRA
Laboratório Americano de FumaCOterapla S.A. - S. Paulo.
Tênno: 433.334, de 16 de novemClasse 3: um produto fartnao50bro de 1959.
tico asado como sedativo.
Salomão
Trezrnielina - São
Termo: 431.342, de 2 de outubra Paulo.
de 1959.
Classe: 36 - artigos na classe.
110I NHO DE TR IC O
Farm9£19. e Perfumaria Drogamiti.
...a
nas Ltda. - São Paulo.
SOR OCABA
Classe: 3 - substâncias químicas.
produtos e preparados para serem
i ndústria Bretaileirai
usados na medicina ou na farmác.a.

CAFÉX.1

Te'rmalgín

jeragalã

Indústria Brasileira
f-DROGANI-NAS
Termo: 428.1199, de 8 de outubro _
Termo: 437.510 - de 28 de do
Termo:
433.884, de 19 de novembro
de :959.
de 1959.
sem/no de 1959.
leoppers Company, inc. - Estados INDÚSTRIA'" BRASILEIRA
Unidas da América do Norte.
Quimica Industrial Medicinálls SA.
Cerâmica Pontinha Ltda . - Sai
Classe 6: máquinas e suas partas
Termo: 431.385, de • a de outubro - 3fto Paulo.
Paulo.
integrantes não incluídas nu classes de 1959.
Classe: 46 - artigos na elaase.
Classe: 16 - Artigos na claese .
T, 10 e 17.
Canadá Comércio e Representações
Ltda. - Sio Paula.
Classe; 17 - de artigos na alam.
aina ItTalutpui

AMERICAN liALNERED

CANADA
Termo.: 429.15411, de a rie ~adite
is 1959.
Penetra una Editora :1492a.: Zelado da Guanabara.
Nome comercial.

g Ferreira Lia
Editora

Na BRASILEIRA

Tthrmo: 1113.704, da 19 4. reovembro de 1959.
1959.
Gráfica e =itera Sean Ltda. ato São Paulo. •
Lairdnação JIM Ltda.
Clame: ta, unaa publicação baCana: CO - =dia aiduladss pressa.
para 3114,44/1 estofado, colchões de
molas.
Têm& 4:1.39d, de 6 de tate:Oro de

W E LLEN
.429.042, de 9 da .outu+ro
file 1959.
Yerreira Lima Editora udu.: blido da Outusbara; : k

ÉMICALVEJA
á QBa

8RASILPRA

MN-0X
W;i7L.RA SILEIR4,

21.1T o tr

Ilmun 437.723 -- de 29 de de
cimbro de 1959.
Paulo Lisboa - Estado da Guano
&ara .
Clamar 36 - Toalbaa bigienicac.

itiride Moda
- Giiihst4 erzikirk

Sexta-feira
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Termo: 524.113 — de 12 de jaTermo: 527.310 de 9 de fevereiro ' Classes: 2, 6, 7, 8, 19, 41 a 43 --n
l Termo: 437.650 — de 29 de diueiro d 192 — prarrogação.
de 1952.
frase de propaganda.
aambro de 1959
Cia. América Fabril — Estado da
Comércio de Tecidos R. Monteiro
Cebec S.A. — Engenharia e IndúsGuanabara.
S.A. — Elado da Guanabara.
tria — São Paulo.
PRORROGAÇÃO
Classe: 37 — Artaaa: na clwse
Classe: 37 — Artigos na classe.
Classe: 21 — Artigos na classe.
prorroga.ciin.
CRANJIMIA';

CEBEC
Indústria Brasileira'

C GRO REALIZADO
Te o: 543.075 — de 14 de junho
de 1962 — prorrogação.
EtlitOra Brasil América Ltda.
Estado . da Guanabara.
Classe: 32 — Um almanaque impresso, de puLlicarão anual.

ir.ranuccou
MONTEIR ()

Termo: 446.952 — de 25 de março
te 1960.
Casa Gebara Sedas S.A. — Estado
Ia Guanabara.
Nome Comercial.

PRORROGAÇÃO

c‘ aracio a:1;w
INDUSTRIA •RASILDRA

CASA
GEBARA SEDAS
S.A.

WIDAN

Termo: 524.114 — de -12 de ja
nein: de 1952.
Cia. América Fabril — Estado da
Termo: 533.578 — ae 30 ae marGuanabara.
ço de 1962.
• Termo: 510.114 — de 20 de se,
Classe: 24 — Artefatos de seda —
Água Sanitária Super Globo Ltda.
tembro de 1961 — prorragação.
prorrogação.
— Estado da Guaaabara.
Armaduras Helitraço S.A. — EsTermo: 524.112 -- de 12 de jaClasSe: 45 — Solução detergentes
tado da Guanabara.
neiro
de 1962 — prorrogação.
para
uso
domésticos
—
em
proirogaClasse: 16 — Ferro e aço, em linCia. América Fabril — Estado da
ção.
gotes e barras, usados nas contruções.
Termo: 533.580 — de 30 de março Guanabara.
Claiee: 24 — Artefatos de algodão.
de 1962 — em prorrogação.
Scal Rio Indústria e Comércio ArPRORROGAÇÃO
tigos Rurais Sociedade Anônima —
Estado da Guanabara.

moe r

,1#

FIELITRNO

PRORROGAÇÃO

Industrie. Brasileira

O LITRO DA ECONOMIA

Ul

OBRAS COMPLETAS DE
Tomo

Volume

Assunto

XII
Diversos Trabalhos
VIII
Reforma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
xm
XIV
1 Questáo Militar
Relatório do M. da Fazenda
II
XVIII
Relatório do M da Fazenda
XVIII
Relatório do M. da Fazenda
XVIII
Trab. Juxidicos — Est. de Sitio
XIX
Trab. Jurídicos — Est. de Sitio
XIX
Trabalhos Jurídicos
xx
Impostos Interesta4uals
XXIII
Trabalhos Jurídicos
xxIv
Discursos Parlamentares
xxv
Discursos Parlamentares
xxvI
Trabalhos Jurldicos
XXVI
A Imprensa
XXVI
1

Preço

Volume

100,00
40,00
400,00
120,00
50.00
65.00
80.00
120,00
120.00
250,00
200,00
120,00
120.00
100.00
120,00
120,00

XXVII
XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXIX
XL
XLVI
XLVI

TI

BOSA

Assunto

I
11
III
V
I
I
III
IV
V
1
1
1
II
II
II

Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
Limites Ceará — Rio G. do Norte
Limites Ceará — Rio G. do Norte
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos furldicos
Trabalhos Juddicos
Campanha Presidencial
Campanha Presidencial

Preço

90,00
120,00
120.00
120.00
130,00
120,00
100,00
120.00
12003
120.00
120.00
150,00
250,00
400.00.

400,00
120,00
12J,00
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MARCAS DEPOSITADAS
IMPA dia aoósdo ema o net. 110 do Oddigo da Propriedade Indultei-el. Da data da pubtioseeão começará a
~a' th Primo de CO diais para ei datertmeaseo do pedido. Diarante Um penso podeció aprecentrz rtas oPcaleões ao DaPaakieiwat,
PbJ agrada* emi ao Prigarian reesdicadoe cora a ootsentakc de regixtro zaQuerida
Iti•atioad ge. Discpireadrada
flow.

nano a.° 381.581. de V-3-63
Arlette Rangel
Guanabara

"ágtituto de Beleza « Biboca s

••nnn•n•••n•nn••n••••nn• .....nnn••• armo..•

e Projetos fie Engenharia, Lida,

Termo as 584.582, de 27-3-63
Comercial de Peças e Acusa:doa do
Recife Ltda.

Nome comercial

Termo n.° 584.583, de 27-3-63
De Marcos Miglievich
Guanabara

Ibc„

• xls-

(N‘

Nttist r

,°**

>4‘'
Classe 43
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Abaixa. água
de beleza. Igua fadai. água de lavanda

água de coléai& aratiaboa. água de

quina. água de rosas. água de alfaze-

mas. amónia perfumada liciirida. eni Pó.
em pedra& para banho. brinsautinaa
bandolina& batons. cometiam para •
cabelo, pestanas ditos e bigodes
capam. acares para a pele. carena&

ENDEX

Chswiti)

Estuda

Classe 33
Titulo

Nome comerciai

Ténue a. 5 :i14.594, de 27-3-63
Suab7eas-, Eqi,pment Corporation
Inglaterra

Termo n.• 581390. de 2;-3-63
Termo a* 584.584, de 27-3-63
Port Sunlight, Lica:.ted
Construções, Estudos e Pro- Lever
Epel
laglaterra
jetoa de Engenharia Ltda.
Guanabara
EPEL - Construções,

Cot erciárde
r—ii
Occessorios do Recife Ltda.

wdowe.

1

Térzao n.9 584.585. de 27-3-63
Construções. Estudos e ProEpel
jetos ele Engenharia Ltda.
Guanabar-

•

Lux

Tèrmo a.° 584.591, de 27-3-63
(Prorrogação)
Merelc 6 Co., litc.
Estados Unidos da AtaÉrica

•

Lux,r.P,

Classe 6
Undades geradoras de gás

L' HYDROCORTONE •

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar igrie
ue beleza iigea fadai. água de lavarei&
água de .s elà:da, arminho!. água de
quina. árma de rosas. água de alface1111V1. amônia perfumada liquida. em n6.
Indústria Brasileira
em pedras. para banho. árilbautlaaa
bandolinas. batons. cosméticos para o
Classe 16
cabelo, pestana,: dlios e bigode&
Telhas, cimento, cal, tijolos, manilhas, crayons, cremes para a pele. carmins.
canos, azulejos e ladrehos
cheiros em pastilhas. ma tabletes em
lentilhas. em trociscos e em pílulas
Termo n.' 584.536. de 27-3-63
cremes para barbear. cremai dental.
Aerobrás -- Indústria e Comércio
depilatdrios, desodorantes. diteo'ventes
Aeronáutico S. A.
essencias. extratos Pavios de perfumes.
Guanabara
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz. esmaltes para unhas.
/activas para dentes, cabelo, roucas,

Classe 3
I-Iormôniof e preparados ds honmónior
para o tratamento de doencas alérgica.
e causadas por oolngrnos e outros estados correlatns
—
Termo n.° 551.595,
Inglaterra
da
27-3-63
Slinbrenm Eaui,neflt Corporation
13
14/,‘

AS

Classe 3
Conversores de gás para a correção o.
atmosfera. can forno, de trata:tente
pelo calar
trios • unha: liaadores para o cabelo
pestana.
cibos
e
bigodes
frvela,
para
Têrmo
a.°
584.596, de 27-3-63
ITCDOSTRIA bRASILEIRA
""o cabelo. glicerina perfumada para 143
Surtbream Equipment C.orporatioe
de toucador. oraremos para o cabelo
laplaterra
Classe 21
geléia de petróleo perfumada Unis
otoça_perfiime,
Aeronaves e suas pecas integrantes: p ara marlegagem.
aviões, hidroaviões, belipteros. amorte- ases . liqui d em &regrido,. no pada. em
cedores, aros, alavancas de controle. sabão. em creme. em elixir e ea, pó.
chassis. fuselagem, freios. painéis de liquidem para onde-Lies° oewea„mote
contróle, pedais, hélices. mulas. malva- lixas para unhas. laqué óleos para a
Classe 8
las, rodas, silenciosos, tirantes e trens rabeio. pasta e pó: para dentes. write
de terrassagem
met petróleo ara 1110 de toucador. Fomos industriais e partes doa mesmo
pasma e pó para as unhas ou-porio
Termo n,° 584.587 de 27-3-63
Tann° a' 584.597, de 27-3-63
clara Dó de arroz papel' Derfuroadea
Suribrearn Equipa/ele Corporation
St:tilaram Equipment Corporation
carminados.
p5
de
arroz..
pente&
e
can
Estados 'Unidos da America
Inglaterra
Pomada, perfumadas para o embelezameato da cutia rion-pom Pó

AEROBRÁS

CASEMASTER

ENDOGAS

Classe 8
cheiros em pastilhas. em tabktes. em
lentilhas. em troamos e em pílula* Conversores de gás para a correção de
cremes para barbear. cremes dental. atmosferas em fornos de tratamento
depilatórios. deaodorantes, dissolventes.
pelo calor
estendas. extratos estojos de perfumes
Te rmo n.° 584.583. de 27-3-63
cresse para limpeza da mie. e para base
(Prorrogação)
de pó de arroz. esmaltes para unhas.
escavas para dentes cabelo. rou pas. Societe Dez Accumulateurs Fixes et de
Trace=
ellioe e unhas fixadores para o cabelo.
França
pestana. dlios e bigodis, fivelas para
e cabelo. glicerina perfumada para use
Ir toucador. grampo. para o cabelo.
VOLTABLOC
çeléia de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem. lança-perfumes lo- Acumuladores, pilhas e rodos os apareções. líquidos dentifrícios. em pasta. em
lhos geradores eletrogrimicos
*aba°. em creme, em elixir e ene pó.
Termo
n.' 534.589. de 27-3-63
:líquidos para ondulação peamaneute.
(Prorrogação)
Lixas para tulhas. lan& óleos pane e
Emblisse-ments Toureie= Fretes
cabelo, pasta e pós para dentes: PerfuFrança
mes. petróleo ara uso de toucador,
nazutz e a6 para as maltas. on-pons
para pó de arco.: papéis perhanados
LUZERNEPinTel
carminados. e com o& de arroz. cantei
Ciaeep 415
-pomadas' perfurna gas Saía o ~beleza-mento da cutia, poo-pons, po de arroz Grão 041 sementes de luzerna ou alfafa

111702

Te-rno n.° 584.592, de 27-343
Sunbream EnuIrment Cwporation
Inglaterra

WiOGAS
Classe 8
Fornos elétricos para o ensuraxlmerno
de metais e dissociadores de amônia
para ó contrôle da composição quimica
das atmosferas nas c:amaras de tratamento pelo calor de tal. fornos
Termo ne 584.513. de 27-3-63 Strihremn Fisuipwrit C"-porafion
Igglaterra

MONOGAS
Classe 8
Conversores de gás para a correção
de atmosferas em lomat de tratamento
pelo calor

EfirMONOGAS
Classe
Conversores de gás para correção
atmosferas em fornos de tratam:ate
peio calor
Termo n.9 584.598, de 28-3-1963
Casa Odeon Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
OnEct4
iiDUSTRIÏBRASILMQ
.

Clame b
Artigos da elas*

°URI° OFICIAL
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trumental e rápido, aço fundido, aço
• Termo n.° 584.599, de 28-3-1963
Drury's S.A. Distribuidora de Produ- parcialmente traballs....lo, bronze, manganes, bromx em pó, bronze em barra,
tos Internacionais
f.o, chapas de metal, chumbo em
São Paulo
bruto, ou parcialmente trabalhado, cobre em bruto ou pardalmente

CAFZINU
rIndustria Braaileirft,

lhado, couraças eletrodos, a itanho em
bruto ou parcialmente trabadiado, tarro

Classe 42
Licores

eia bruto ou k.,arcialment et a.bal'aacio,
cuza temperado guza maleáve , lAall-

em

,unho

Termo n.° 584.610, de 28-3-1963
Chocolate "A Sultana" S .A
São Paula

de 1953

Trino ri.° 584.615, de 23-3-1963
Chotolate - A Sultana' . S . A .
São Paulo
1.P.451814E'E4'1e 440,4,eé-rei
k
,n,
.. .
,k, o
•

st

84‘L-

5,16:4.0

barra e em chapa, ferro fundido,
maleáVe, ierr umanganes, guia

na. cir. metal, lata em folhae latão cai
Termo n. o 584.600, de 28-3-1963
tolhas e em cl apas, latão em vergaCon feitaria e Pan:ficadora Delicia
i l lões, ligas n a tálicas, amalhas magnéReal. Ltda .
aio wangans, metais não trabalhados
São Paulo
ou pai cialmenre trabalhados, ma .ais em
massa, metais estampados, alet,.Vs para
REVsoai,. fiquei, curo, paladiu. papel de
estai ho, platina. uoeira de zinco, maClasse 41
•
ta, sucata, soadas, ilgas pira soldar,
Paes, panetones, dozes, conftiás, bis- barras para soldar, zinco corrugado
toltos, bolachas e massas alimentícias
tungstenio e zinco liso eu, !Slhas

Termo n.° 584.601, de 28-3-1963
Vis — 'Organização Comercial Ltda
São Paulo

Seção 1ii)

Suíte:~

,weY)97X5/4 49,fAuze7RA

ela

MELe

41~5,04 BRAISILE/k.,

Classe 41
Balas e caramelos

Classe 41

Termo o.' 584.611, de 28-3-1963
Chocotate
Su, ta na S .
•
Sào i-aujo

VERMEL 1/0

Balas
Temo n.o 584.616, de 28-3-1963
Chocolate "A Sultana" S.A.
São Paulo

ERmEL.110 recap,,,awn

Termo n.° 584.606, de 28-3-1963
Técnicola — Inchistri ade Colas Laia.
São Paulo

V I 9
Classe 32

Órgãos tle publicidade
tmo

TÉCNICOLA
Indástria, Sr:anileira

Termo n.° 584.602, de 28-3-1963
Leon Reitzfeld
Sã'- Paat"

Sao Paulo—Capital
Classe 33
Titulo
Têrmo n.° 584.603, de 28-3-1963
Indústria e Comércio de Bebidas
Avestruz Ltda .
São Paulo

RIGELAND CREAM

trldtletria Brasileira
Classe 42
Aguardente, afiz, aperitivos, bagaceira.
batidas. brandy. binar, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; 4ernct: genebra gengibirra:
gire. gingen .kirsch, kurnmeh licores;
tnaarsquinhos; :lactara piperwitn, t onches; rum; suco de trutas co-o álcool,
vinhos, vodca e whisky
Termo n.° 584.604, de 28-3-1963
Auto Mecânica "Nosso Volks" Ltda .
São Paulo

NOSSO VOUS
Táo Paulo -Capital
Classe 33
ui-mina mecânica, para conserto de
veículos, funilaria e pintura

Termo ni 584 605, de 28-3-1963
"Fiei for" — Indústria e Comércio dc
-Ferro e Aço Ltda.
São Paulo

,

Termo n. 9 584.612, de 28-3-1963
Chocolate "A Sultana" S . A.
São Paulo

Termo n.o 584.607, dr 28-3-1965
Antonio Barbosa
São Paulo

et-Rmee.Ho

.COCCINELLE
Industria Brasileira

ovíarkz4 65e4siLE7R4
Classe 41
Balas
Termo n.° 584.617, de 28 -3 - 1963
Chocolate "A Sultana" S.A.
São Paulo

PRETO

Classe 36

Para distinguir: Aventais, blusas, blu,
sões, boinas, botas, babadouros, casacos, cones, capas, chales, cachecols,
calçados chapeus, cintas, combinações.
corpinhos, calças. calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de crianças. colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, acha r pes.
traldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, llgas, lenços, leques,
mantéis, meias, maillots, mantas, tnan..
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peug as, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pilarias, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tens. tailleurs, toucas e vestidos

imousTRm 8,4,13/11/1241

Classe
Balas

Classe 41
Balas

Tèrnio n.° 384.618, de 28-3-196.3

Tern] on.° 584.613, de 28-3-1963
Chocolate "A Sultana" S.A,
São Paulo

Chocolate "A Sultana" S.A.
São Paulo
C1.:sse 41
TRAAWRARENTE OURO

esR,41K0 OuIPO af,INCO

Termo n.° 584.608, de 28-3-1963
Doratur Passagens e Câmbio Ltda .
São Paulo
DO 33 41.TUR

j o Paulo — Capital

IND2STRIA BRASICEIRA
Clx.se 41
Balas e caramelos

Classe 33
Câmbio, turismo e venda de

Termo n. o 584.614, de 28-3-1963
Chocolate "A Sultana" S.A.

passagens
Termo n. o 584.609, de 28 -3 - 1963

Chocolate "A Sultana" S.A.
São Paulo

São Paulo

VERMELHO vElPoe

INCT),570,4 SPAS/lE/RA
Balas
Têrmo n.° 584.619, de 28-3-1963
Chocolate "A Sultana" SÃ,
São Paulo
ERDEk

Palloo8/2,1AVOIT,e0é

nelillSRIRE,Vre BRANCO
O F.:?5,14 GjANDUIA
rn?
GIANDUIA

In dás tria Brasi1eire
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
: Alço para tipos e tiara mola,, aço Jos-

surtio

INDUSTRIA
Classe 41
Balas

Classe 4
Colas

FLEIFER
Classe 5

"1-

Iffaeltuta

MIMSTRIA gRAWIE/R4
•

Classe 41
Calas e caramelos

1:3

woúsnw.46Wwsme,OW.
Classe 41,
Balas

INDIÁSTAW 8,04s(eela
Classe 41
Ralas e carainalos

t
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Têrmos ns. 584.620 1, 584.621. de
28-3-1963
Cornpanhi ade Cigarros Souza Cruz
Classe 38
Papel para cigarros em carteiras ou
bobinas
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doas, de amendoim, de nozes, de castanha, e de frutas secas coertos com
chocolates, frutas secas, passadas e
cristalizadas, geléias, goma de mascar,
prahnés, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos,
pudins, panetones, sorvetes, torrões
torradas
Verme n.° 584.626, de 28-3-1963
Mandrel Industries, Inc.
Estados Unidos da Amérie..

Classe 44
eumo em Wh; em corda e em rolo,
Classe 8
fumo picado, migado e desfiado, acondicionado em latas, acotes e quaisquer Aparelhos selecionadores elétricos e
outros leciientes adequados, cigarrilhas aparêlhos separados, e partes componentes de tais aparelhos
e cigarros
Tenho m° 584.627. de 28-3-1963
Termo n.° 584.622, de 28-3-1963
Metalúrgica Treves S.A.
Companhia de Cigarros Souza Crus
São Paulo
Guanabara

i

1; ~rata Auatiaraã'd
1
Clame 44
Cigarros e cigarrUhoa

Termo m° 584.623, de 28-3-1963
James Munro
Sou Litnited
Escócia

KING OF KINGS
Clame 12
Uisque
Termo a.° 584.624, de 28-3-1963
Sehering Corporation
Estados Unidos da América

INHISTON
classe 3
Preparações anti-histaminicas
Termo n.° 584.625, de 28-3-1963
Beech-Nnt Life Saves,
Fatadmi'Lhadoe da América

Ilarsametros, hiddimetros, duchas, filtros,
istojos para ',Litros com torneiras, opa.
relhos para ligações, plugs,
de nivela, :Oveis d'água para caldeiras,
registros, registros automáticos, registros
para bidê, para aparelhos bebedouros,
para lavatórios, para banheiros, para
regdores utomaticos, registros para
canais e comportas. registros para va•
por, registros para água, tifões, torneim
Sktruja444.44.
ras de compressào, tubos concluiu, torSa rd" • 44/ SPue
neiras de alta presstio, torneiras com dis•
positivos para aquecimento de água,
vã-valas de descarga, válvulas para
PRORROGAÇÃO
água, válvulas de comportas, válvula
Classe 3
de descarga, válvulas de registro para
Um preparado farmacêutico indicado
Estados Unidos da América
nas traqueobronquites e suas
manifestações
Tèrmo n.° 584.639, de 28-3-1963
Planejamentos e AdrainiaArgo's
Termo n.° 584.634, de 28-3-1963
traçao de Vendas
Química Médica Farmacêutica S.A.
Minas Gerais
Guanabara
Shinvashiki 6 Cia. Ltd,
São Paulo

ITACHE11\101:

PUROGEN
'Inciuetria Brasileira

'ARGO'S -Planejamento$
e Administração de Venda's.
Nome Comercial

18K.
0,750
BRASILEIRA

PRORROGAC7+0
Classe 3
Um produto farmacéutíro indicado ."
tratamento das anemias macroticias e
avitaminoses B

nn•

Termo n.° 584.640, ck 28-3-1963
Telespring S.A. Indústria Eletrônica
Rio Grande do Sul

RIBALTA

Termo n.o 584.635, de 28-3-1963
Argo's —Planejamentos e AdminisClasse 13
tração de Vendas
Tbotoaduras para punhos, águas maMinas Gerais
rinhas lapidada", alfinetes para adornar
CAasses: 8, 32 e St
vestuários, cie metal precioso, leiraInsignia
precioso ou suas imitações, anéis de
adorno, balangandans, berloques, brinTermo a.° 581.641, de 28-3-1963
cos, broches, colares, contas de metais
Telespring S.A. Indústria Eletrónie
ou pedras reciosas ou serm-reciossa e
Sio Grande do Sul
suas Imitações, usadas como adornos
Clame 33
ou na confecção de bijouteráas, correnInsígnia
tes de uso individual ara adorno, diaMetrOPOlitai.1
mantes lapidados, esmeraldas lanidadas,
Termo n.° 584.636, de 28-3-1963
medalhas com seLto. pulseiras, safiras Telespring S . A. Inchlsa ia Eletrônica
Clames: 3, 32 e 50
'apiadas, topãzios lapidados, turmalinas
Rio Grande do Sul
Insígnia
lapidades e turquesas lapidadas
Termo a.° 584.642. de 28-3-1963
Termo a.° 584.629, de 28-3-1963
Telespring S.A. Indústria Eletrônica
Laboratório Piratininga S.A. ProduRio Grande do Sul
tos cie Aerosol Farmacêuticos e
Perfumarias
São Paulo
Casso: & 32 e 50

Telestar
Insígnia

KILLER

Termo 11.° 584.637, de 28-3-1963

Np. BRASILEIRA

Telespring S.A. Indústria Eletrónka
Rio Grande do Sul

Classe 2

• Inseticidas
Termo n.0 584.632, de 28-3-1963
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara
rRORROGArig

LINHOS
Classe 41
Baias. bombons, beenbocatins, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados,
balas de mascar. caramelos, chocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops.
doces de leite simples e 'compostos.
doces de frutas em conservas preparadas em massa, em calda em conservas, em compotas, e em gelkiae.
doces,' doces gelados, doces de amên-

de 1963 219,

Termo n.0 584.633, de 28-3-1963

PRORROGA06,

TiVOLI

Junblo

Super.* Ribalta
Classes: 8, 32 e 50
Insígnia
Termo a.* 584.638, de 28-3-1963
(Prorrogação)
The Magnavox Company

Sentinel

Anfiteatro
Classes: I. 32
Insígnia

e 50

Termo n.° 584.613. de 28-3-63
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulr

Wichita
indústria Brasileira
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuário'
e roupa/ feitas em geral: ágssaihok
aventais. dlpercataa. anáguas. blussat
botas. botinas. blusiks. boinas, baba,
doures, bonés, capacetes. cartolas cama
Puças. emacio coletes. canas, :haveit
Classe 8
caducais.
calcados. chapéus. cintoa
Para distinguir: Aparelhos automáticos tinam. combinações corpinho.. cal'
.:84
para descarga de águas, aquecedores de seohoras e de crianças, calções. cali
aquecedores central, aparelhos para ba- tas. camisas. camisolas cambetas. cum
nhos de r quente, aparelhos de expurgo cai ceroula'. colarinhos, cueiros: sa:ae,
Classe 23
utilize° na limpeza e desinfecção de sen- casacos. chinelos, dominó, e-tareei(
Tecidos de linho .em peças, inclusive tinas, mictórios e outros locais, bolas, fartasias. fardas para militarem COW
' brito
chuveiros, condensadores para vapor. vais, fraldas, galochas, gravata*,
1103°
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tos, jogos de lingerie, jaLateraf, leques:
luvas. ligas. lenços, inantós. a•;•aaa
Initka. i (nantas. mandrião, ai intilhara
rugas, pouches, polainas. Mamas: pualtos, perneiras, qu.monos. regalas,
tobe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios. saidas de banho, sandálias.
aweaters. shorts sungas. gola , sota
nein. slacks, raiei% toucas, turbantes:
ternos. unitortnes e vestidos
Termo •n.° 584.644, de 28-3-63
Telespring S. A. Indústria Eletrônica
Rio) Grande do Sul

anguar
Classes: 8. 32 e 5
Insígnia
Têrtno n.° 584.645, de 28-3-63
Comércio e Indústria de Móveis Prata
Ltda.
saci Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção
-Termo n.° 584.647, de 28-3-63
Tabacaria La habanera Ltda.
Guanabara

In)

Junho-de 1963

Termo n.° 584.656, de 28-3-63
Indústria de Refrigerantes La Superiora
Ltda.
Balda

NORROGRÇA0

Zitrarla
Indústria Brasileira
Classe -14
Classe 43
rublos cigarros, charutos. cigarrilhas
carte;ras e bolsas pára fumantes ' Aguas minerais artific:ais, água tônica
- — guaraná, refrescos, sodas, si.a.os de frutas, gasosas e bebidas es pumantes sem
Termo n.° 584.648, de 28-3-63
álcool
M. Pacheco
Rio Grande do Sul
nino nh 584.655, de 28-3-63
Conzar Representações Ltda.
Guanabara

NONATO

IND. ERAS LEIRA

Têrmo n.e) 584.646, de 28-3-63
Augusto Costa
São Paulo

PYROLUX
IND. BRASILEIRA

Têrtno n.° 584.659. de 28-3-63Carlos Lauria de Mello
Guanabara

RiNK
Têrmo n.° 584.66, de 28-3-63
Cervejaria Leoaardelli Ltd.
R.o Grande do Sul

TAUROPELO
Termo n.° 58-1.65, de 28 3-63 Globe Slicing Machine Co. Inc.
Estados Unidos da Ataferica
°RnRROGACÃO

Czons-SrimpsoN

•

Classe .1‘.
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira
batidas. brandv, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhanue; extrato de main
ter neLtario: 4O r tjet • genebra g engibi
gin. pinger; kirsch, kummel. licores;
malrsquinhos: nectar: ririermitn, ponches; rum: suco de frutas cum d!cool;
.
vinhos. vc,:lica e whWe
Têrmo n.° 584.657, de 28-3-63
Bento Caetano r'a Si l va Reid
Guanabara

aaasse ts
Balanças computadoras de utilidades
para pesar gêntros allmentirJos e semelhantes da indústria e coalet cio da
depositante
Urinas as, 584.651 e 584.652, de
28-3-63
Destilaria Medellin S. A.
Guanabara

elicX1
40?mo
urs.'I
Classe 42
Codctail
Classe 43
Cocktail
Têrmos as, 584.653 e 584 654, de
28-3-63
Destilaria Medellin S, A.
Guanabara

Classe 42
Co^ktail
Classe 43
Cocktail

Classe 43
Uma bebida gasos.
-Têrmo n.à 584.661 de 28-3-63
Cervejaria Leouardell, Ltda.
R:o Grande do Sia
•

PRORROGAÇÃO
PRORROGACÃO
•* V

co
, --

71

e

12.*

tI,Mer.rioriano 1.11
ate d.e

7eDúllAta OR5SILCIR4

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em tôdas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro hius.
¡Miai com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almotarizes. bandejas, cubetas. cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas copos. espelhos, escarradeiras, frascos, formas para doces.
fôrma para fôrnos * fios de vidro, garrafas. garratões. graus, globos, haste,
jarros, jardineiras. licoreiros. mamadeiras, mantegueiras. pratos, pires, portajóias. paliteiros.' potes. pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vi.
draças, vidro para relógios, varetas.
Vidros para conta-gotas, .-vidro para
automóveis e para para-brisas
xicaran

Classe 41
Café torrado e moldo

Classe 41
Drops (balas)

• classe M
Tapetes de couro vacum

Classe 34
Tapetes de couro vacum

Classe 40
Acolchoados para camas e para mávais. almofadas. aparadores, armários
balcões Para venda, para móveis e
berços. biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés. catres, colchões, colchões
de molas. cômodas. ccnversadeiras, coMus. divãns. enxergões, escabelos, estantes. gabinetes de telefone, guardacômoda, guarda-roupa. mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto.
poltronas, prateleiras sofás e
sofás-cama estofados

DI L'SCY
Raimundo Ferreira & Irmão
Remanso — Bah

Inaustria Brasileira
PRORROGAÇÃO

Têrtno n.° 5li.!.649, de 28-3-63
M. Pacheco
Rio Grande do Sal

FRATE

Temo n.• 584.68, de 28-3-63
_Raimundo Ferreira 6 Irmão
Bahia

:melro.

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó creme, blocos e bolas, ,sabão em -pasta e em barras, sabão ,em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido. Pf5
ou concretas para coloração dos labios.
olhos e sobrancelhas, extratos, loções
pomadas fixadoras para bigode. couneticos, brilhantinas liquidas e concretas.
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, • tinturas para cabeio. dentitricio em pó
liquido, concretos e em- pasta, sabões
detalhados. essencias, pertumado.
aguas para ^mit lesamenta da pele,
shaaaano liquida p ou conzaao, toaitai • rica em i
pó ar. concretos,
pomadas, vernizes, tabletes lapia paslíquidos e esmaltes pa .a limpesa
das 'adias, águas de canal sachets para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
z tm pó, prearados /14 fidas em pó e
pon.adas para evitar a suar vaselina
perima-ida, sais para 3artho

Classe 42
• Cerveja
Tê:MO- n.9 584.662. de 28-3-63—
Laboratórios Keto-Weninco Ltda.
São Paula

INOGLUTAN- A\
Classe 3
Preparado fartnaceunco
Têimo n.° 589.663, de 28-3-63
Laboratórios Keto-Wetnaca Ltda.
São Paulo

VIGLUTAN-SOMA
Classe 3
Preparado farmacêutico
Tênno n.° 584.664. de ig 3-63
Laboratórios Keto-Wernac, L tda.
São Paulo

ETHAVERINE-N
Classe 3
Preparado fanmacéutico

5exta-telra 21
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zes, faquInhas, fateixas, ferro para
Tênia° n.° 584.676, de 28-3-63 1
limpar e • cautarizar, fixadores de lin- Armando Casimira Costa, José Alt1110 '
gua, formões de esmaltes, ganchos, ga- Silveira Brasiliano, José Casimira Costa
e MIsael de Oliveira Junqueira
cbetas, gesso, godiva, guta-percha, liSão Paulo
mas para cravo, limpadores de derites'
martelinhos, metal, caolim, máscaras
para eter, matrizes para trabalhos dentários, martelos automáticos para denClasse 3
tes, modeladores, suflos, polidores, ponPreparado farmacêutico'
tas porcelanas para dentes, para agulhas, para algodão porta-tampão, prenTértno n.° 584.666, de 28-3-63
"Imanig" Indústria de Madeiras Hoenig sas para termoplásticos pó e liquido
para obturar dentes, capara e mpó e
Ltda.
em liquido, papel carbono para uso
Santa Catarina
dentário, parafusos para suflo, pó abra•
sivo, raspadores; removedor de man))
chas, rocheiros plásticos excipientes
• Classe 32
para 'os gueixas, separadères, serrinhas, Boletins, jornais, revistas e publicações
cordas para dentistas, sondas para nerem geral
Classe a
vos dentais, seringas, fivelas, separadoMadeiras cerradas e etn toras
res, tesouras para dentistas, tesouras e
Termo n.° 584.677, de 28-3-63
tesourinhas para dentitas, tiras de• cemBiscoitos Portugal S. A.
Térino :là 584.667, de 28-3€'%
tolde, tiras de lixa, termômetros, vulcaMinas Gerais
Bar e Cine Tupy Ltd;
Pites e vulcanizadores
Santa Catarina•
0111111111111111111111
Têrmo n.° 584.672, de 28-3-63
•
•
.
•
Dinéa Franco Vaz Cavaicanti.
Guanabara
'mo n." 584.665, de 28-3-63
Henry Vignard-Rosez

EL,A,X1

c9

1391 e Cine Tupy
Classes: 11. 42 e 11
Titulo
Têroto n.9 584.668, de - 28-3-63

• Ofinorte Ltda.
Pernambuco

=

OfiatIE Lati.

Classe 41
Biscoitos

Nome comerciai

Têrmo n.6 584.678, ele 28-3-63
Importadora Roma Ltda.
Guanabara

Termo n. 584.669, de 28-3-63
Casas Huddersfieid Tecinos S. A.
Guanaban
Casas liuddersileld Tecidos S. A.
Nome comercial
Termo n.° 584.670 de 283-63
Casas Huddersfield Tecidos S. A.
Guanabara

Casas Utuidersiield
Classe 23
Titulo
Tèrmo n.° 584.671, de 28-3-63
Johnson ti --ohnson
Estados Unidos da América
PRORROGAÇZQ

PRONTICUkA
Classe 10
Abridores de boca para dentistas, agulhas, amolgadores, alicates, aliciadores
anéis para incrustaeões, articuladores,
aparadores, alavanca de raizes para
dentistas. bi cos d egas. boticões, bisturis
brocas para dentistas, borrachas para
separar dentes, cinzéis, donzelinhas colheres e colherinhas }Acudas e aguçadas, compassos, cravadores, cores
odontológicas, contra placas, cordas
para- motores, dentes artificiais, dentaduras, desobistruidores, descanço e suportes para queixo. disco de lixa amarradelras e escarradores, escarpelos. espátulas, espigões para dentes artificiais, espelhos e espelhinhos, estirpa
nervos, esto;os e paradentose, escavadores, dentislisadorcs elétricos ou não,
escovas para dentistas, exploradores,

_gestores de panos, extratores de saí,

1963 2201

Termo n.° 584.682, de 28-3-63
Agenciamentos Gerais S. .
Guanabara

A G E

AGE Agenciamentos
Gerais S. A.,
Nome comercial
Termos ns. 584.683 a 584.685. de 28-3-63
Estamparia São Thcrnaz S. A. C .
raércio e Indústria
Sáo Paulo

SÃO THOMA/
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Aço em bruto e parcialmente prep: .
rado. bronze. bronze em bruto ou os
cialmente trabalhado, bronze de mai
gane:, bronze em pó bronze em bare.
bronze em fio chumbo em bruto o
parcialmente preparado, cobalto bni,
im parcia lmente trabalhado :obre brut
ou parcialmente trabalhado estanho hn
to ou parcia lmente trabalhado. feri.bruto ou oarctaimente trabalhado feri
em barra. ferro em chapa. ferro fui'
dido, ferra maleável, ferro manganr
ferro velho atua em bruto ou parcia
mente trabalhado guta temperado OUr
maleável. lâminas de metal, lata et
folhas latão em folhas, latão em ah;
tias latão em veroalhões. ligas 'ar
tálicas ihnal has. maanamo. manoanr
metas não trahaihn?os ou °arrulham,
te Mahathados metais em massa me
tais estamnados metais Data sol&

roguei. ouro. naládio alatina tatear
de finco. rron soldas. tungstenk
1Classe 11
Ferragens em geral . Árabes, anchthe
Classe 26
arrebites, argolas. arruelas. abridores d•
Terços de contas de madeiras
iateas ormat.aes de metal arames lisos t
Tèrmo n. *584.679. de 28-3-63
farpados, arpões de carregar. - arame
Publicidades Fátima Ltda.
metálicos. bola de aço. almotolias. :a
Guanabara
deados correntes chaves. creinones em
xas de metal para portões, colunas. ca
Brw.2-5eira
nos de metal cabeçotes, carreetonhas
Classe 43
cabos de metal, chuveiros comuns, criBebidas não alcoólicas refrigerantes; revo s. cruzetas, curvas, catracas. chamitrescos gaseificados ou não: águas ganés. de metal cam painhas caixas •?anua
seificadas: sucos de frutos • inteirais.
para aparelhos sanitários. estacas. -peconcentrados 'ou gaseificados: xaropes
Classe 32
q uenas fechaduras chapas. centro de
par bebidas refrigerantes
Publicações em geral, etc.
mesa, distintivos dobradiças, esferas, es
quiabos, extensões. ferragens para apaTêm) n.° 584.680 de 28-3-63
Urra° n.° 584.674, de 28-3-63
Comércio • e Repruentaçes Cria Ltda. relhos de hiclit s facas, canos fivelas, feAlexandre Calmont de. Andrade
chos para malas e pastas. ;achas de se.
Guanabara
Guanabara
uurança para mulas e tare
. las. ferrolhos
ferrolhos, ferra g ens Para aparelhos de
MON. frisos, ganchos, guarnições de
metal para banheiros e bidês. quartil.
ções de metal,- ganchos para quadros,
grampos para emendas de correias,
guarnições de metal p ara máquinas. groIas. grampos para andaimes, curvas de
Classe 21
Classe 43
Velculos e suas partes integrantes, ex- refórço. grelhas, ladrões letras e núAguas gaseificadas, guaraná% refrescos,-.,
ceto máquinas e motores
meros de metal, luvas para bombas dáefrigerantes sodas e suco de tr.as
r
gua morsas. marretas. malhos. matriTermo n.° 534.681, de 28-34;
zes, martelos, molas para portas, telas
Têrcno n.• 584.675, de 28-3-63
Consórcio Guanabara de Empreendi- metálicas, tubos de metal, maçanetas.
Haemo Derivados S. A. Produtos
mentos e Imóveis Ltda.
machadinhas, moias de vae e vem, moNrmaceuticos
Guanabara
las para cadeiras g iratórias, matrizes,
'Guanabara
porta-toalhas, p resilhas para malas e
pasta, pregos, pra fusos. porcas. artachaves. ~toras para calçados, placas.
postes de metal, pilares pequenos, ponde•
p
teiras, roldanas, ralos para pias. raspaBrasileira
deiras, sacarrolhas, sifões, supOrtes, co'
Classe 3
tetas, tenazes, telas de arame, tesouras,
—
Um produto farmaceutleo Indicado aos
trilhos para portas de correr, torneiras,
estados alérgicos'Nome comercial ,/
trincos, tanques de metal, trilhos naaa
Tê:mo n.t1 584.673, de 23-3 63
Alexandre Calmont de Andrade
Guanabara

induatrta Brashema

uke

Indiittria

Krak

Indústria Brasileira

CR1S

indústria Brasi:eira

Widam1/4 Consórcio Guanabará

indústila

Em reendimentos
e Imóveis Ltd
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' elevadores, tubos, tubos conduite. tubos mentos, gelatinas. grnumas. berva-doce. dadas de compressores para turbinas lações da ar super-comprimido, para
encanamentos tranquetas. tubos de aço línguas, linguiças, leite, lombo, {arte de gás, unidades motrizes e turbina de regulação da temperatura desse ar
soldados sem costura. uniões, tubos de condensado, leite em pó. legumes. len- gás, motoras para turbinas de gás, ar- antes da sua utilização em carburaFreio (parte integarnte do veiculo), Olhas, lagosta. mel, mortadelas. marme- ranques a ar comprimido para turbinas, dores de motores de aviação e de
ladas. manteiga, mostarda, marisco motores a ar para turbina, e compo- motoveiculom instalações para ajustar
metal e inos
moluscoa, molhos. margarinas, massas nentes para troles de instalações de fõr- a posição das abas de ventilação intllClasse 21
•
tiplas de capotas
mecanismo para acoplamento de veí- slimenticias. massas de mama% melado ça motriz e de disposições de arranque
culos ferroviários, orelha de parada pa- milho. aos-moscada. 61e is comestivets compreendendo: reguladores termostá
Termo a.°584.697, de 28-3-63
ra aparelhagem de tração, amortecedo- ostras, paios. pessegada. peixes. pesaa- ticos de relação de pressão; comutado(Prorrogação)
res de choques, para choques, carro, tora peças teatrais e cinematográficas res diferenciais de pressão válvulas
'lia Garreis Corporation
ónibus. automóvel, anteparos, auto-ca- ia, pickles. patês pastilhas. pds para termostáticakyara contróle de /atempeEstados Unidoe da América
minhões, alavancas, alavancas de cani- pudins. praline& pães. pimenta, preaun- ratara, termostatos pneumáticos, comubio. alavanac de freios, breques. bac- tece. polvilho. queijos. gamara dê nti- tadores para conaa,le de arranques,
válvulas desligadoras para controles de
ias de freio, braçadeiras de mola, bu- 1130, rações balanceadas. requeijão, toschas. barcos, barras de tração, barras tas, angii, salame& semolina de trigo arranques, controles para arranques e
de direção, cabos de veículos, carroce- sopas enlatadas, sucos de trutas, sal- válvulas para desvio de combustível,
rias, chassis, carcassas, coroas capotas. sichas. sal toucinho, tremoços. trigo, macacos mecánicos, conjuntos içadores,
tampas para indicadores suportes, eixos
engates para veiculos, engrenagens, emtorta, torrões. torradas. tamaras,
flexíveis e acoplamentos, e acionamende
molas,
hélices,
mofeixes
breagem,
tapiocas. vinagre e &arque
tos
de transmissão, compressores de ar;
fas, motociclos, maicais de veículos,
transmissões planetárias hidráulicas;
Termo n.• 584.690, de 28-3-63
pedais. paralamas, porta laterais, piC/asse 21
nhões, porta-rodas parabrisas. para- Telecontrol S. A. Indústria e Comércio eixos acainadores de desconexão; conjuntos de compressor e transmissão;
Aeronaves e partes integrantes daa
São Paulo
:. choques, pistões, rodas, reboques, tam
reguladores de arrefecedores a óleo do
mesmas
bores de freios, varetas de veiculos.
tipo de radiadores empregados como
-'' bicicletas, motocicletas, retentores, aros
Termo.
n.° 584.698, de 28-3.63
acessórios para motores de aviação e de
_ " para bicicletas, aviões, braços para vaiCleaver-Brooks Company
motoveiculos, para assegurar a temcukas
carros
tratores,
carros
de
tan;Intados Unidos da América
•
peratura e assegurar o fluxo de óleo
ques irrigadores. chaas circulares para
IA
lubrificante nos mesmos; unidades per• veiculo& cubos d eveiculos. clesligadermutadoras de calor, do tipo de rad.aras, fronteiras para veículos, lanam".
dores para emprego em tubulações de CLEAVER BROOKS
motociclo, manivelas, para-lamas. varear super-comprimido, para regulação
Têrmo n.° 584.691, de 28-3-63
tas de controle do afogador e
Cia. Brasileira Adminis- da temperatura desse ar antes da sua
Cibralva
acelerador
utilização em carburadores de motores
tradora de Valores
Classe 8
• de aviação e de motoveículos; instalaGuanabara
Têrmo n.° 584.686, de 2E-343
ções para ajustar a posição das abas Para distinguir: Artigos • aparelhos eit'Estamparia São Thomaz S. A. Code ventilação múltiplas de capotas micos e eletrônicos, aparelhos de
mércio e Indústma
CIBRALVA - Cia. Brasileira dado domésticas. acumuladores para
Termo n.• 584.696. de 28-3-63
trigeração, aspiradores de pó. aglleCt.
MAZ
Administradora de Valores
(Prorrogação)
dores, aparelhos de ar refrigerado, apaThe Garrett Corporation
relhos de luz fluorescente e aparelhos
cie comunicação interna, bules elétricos,
Nome comercial
Estados Unidos da América
baterias, balcões frigoríficos. toianças,
Térmo n.° 584.692 de 28-3-63
batedeiras, condensadores comutadores,
Nome comercial
Couros Reptilia Ltda.
campainhas elétricas, chuveiros aletria
Guanabara
Termos as. 584.687 e 584 688. de
coa, coqueteleira& discos gravados, et.'
28-3-63
Mas, enceradeira& expremedores aletria
Usina Santa Terezinha S. A. Aç úcar c
coa, fornos elétricos, ferros elétricos dir
Álcool
engomar e passar, fios, fonoorabs
ganimo elétricos. fervedores, formas
elétricas. máquinas fotograficas. geladeiras, garrafas térmicas, liquiditicadores.
Indústria Prasileiro
elétricos, microfones, refletores, relógio*.
DIDUSTRIA BRASILEIRA
regadores automáticos, resistências ela-.
Classe 35
Para distinguir couros e peles preparatric.ata'radio conjugado ou não com foClasse 1
nogratfos,-- lantim elétricas soqueteta
ndo* ou não
_
Álcool
sorveteiras, sereia, de alarme. transferTêreno n.° 584.693, de 28-3-63
Clame 41
Clame 6
madores, tele/oura, ternionooroa, teusOftal S. A. Produtos de Otica
..4çúcar
visores. válvalam ventiladores
Instalações de força motriz e unidades
Guanabara
perfilados e eletrodos
auxiliares de potência incluindo unidaTermo n.to 584.689, de 23-5-63
des de compressores para turbinas de
Comercial Atkintida Ltda.
Tênnos as. 584.699 e 584.700 de
gás, unidades motrizes a turbina de
1•14, Paulo
(Prorrogação)
gás, motores para turbLnas de gás, ar28-3-63
. PM ,f3RASILEIR.4
ranque a ar comprimido para turbinas
Bora: Consolidated Limited
motores a ar para turbinas, e componenNome comercial
Inalaterra
tes para controla de instalações de
Térmo n.9 584.694, de 28-3-63
força motriz e de disposições de arlaWDúSTRIA BRASILEIRA
Oftal S. A. Produtos de Otica
ranque compreendendo: reguladores terGuanabara
mostáticos de relação de pressão coClame 41
mutadores diferenciais de pressão, válAmêndoas. araruta, alpiste. avelã. albavulas termostáticas para contraia de
ia ameixas. azeite*. acticar. azeitonas.
Classe 2
temperatura, termostatos pneumátncos, Oxido bórico e compostos maimicos de
"Vela. atum. amendoim, alhos, balas.
comutadores para contróle de arran- óxido bórico, todos para fins agrícola'
bombons. biscoitos bolachas. "amatas.
ques, válvulas" desligadoras para conbananada, bolos, bacalhau, banha, cae horticolas
troles de arranques, controles para arlma, chouriço chocolates, caramelos.
• Classe 1
Classe
8
ranques,
e
válvulas
para
desvio
de
coalhada. camarão, carnes. carne de
Aparelhos, apetrechos e ,xistruntentos combustível, macacos niteinicos, con- Oxido bórico e compostos químicos de
baleia. confeitos, acad. cereais, mola,
aplicados e usados em ótica
juntos içadores tampas para indicado- 15xido bórico, todos para fins industrial:
meme de leite. cresse de milho. condires,
suportes, eixos flexíveis e acoplaMentos, crustáceos, chá crevs, ate.
Teimo n.° 584.701, de 28-3-63
Termo n.ti 584.695, de 28-3-63
mentos. e acionamentos de transmissão,
.0qegat, valem» .03Q3
(Prorrogação)
(Prorrogação)
compressores de ar transmissões planeAnschetu Products, Iné:
The Garrett Corporation
iliq uinha conservas *linlettfiCial. doces.
tárias hidráulicas: eixos acionadores de
Anna, ligada, trutas. frutas skass. trutas
Estados Unidos da América
desconexão; conjuntos de compressor
im caldas, frutas aistalizadaa a frutas
e transmiçsão: reguladores arrefecedores
compotas. féculas figo. fermento, %OW E
a óleo do tipo de radiadores emprepila& fava. farelo, 4ukt, gomam mira
gados como acessórios para motores de
mascar, geleias. siolabada. *ordeira&
aviação e de motoveiculos, para assevão de bico, glacio, glicose, baunilha.
gurar a temperatura e assegurar o fluxo
Classe
6
Classe 7
extrato para doces, extrato de tomaete
de óleo lubrificante nos mesmos; uniervilha& enzova. extrato de carne. flo- Instalações de Roça motriz e unidades dades permutadoras de calor, do tipo Preparados químicos para exterminar
, soe eméntim para balam doca • •h- auxiliares de potência; incluindo uni- de radiadores para empregos em tuimplantas nocivas

TELECONTROL S.
INDÚSTR E COMÉRCIO
No,u,

ESTAMPARIASÃOTHO S.A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

SANTA TEREZINHA

oftal

AROMA

m004

POILYBOR

°f ia! 4t a.

produtos de 61/ca

AIRE.11EARCH

ED AR
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Termo n.9 584.702, de 28-3-63
(Prorrogação)
Robert Fletcher Cl Sou Lanited
Inglaterra

Termo n.° 584.709, de 28-3-1963
Murillo Gondim Coutinlío
Guanabara •

E C O NACIONALISTA
Classe 38
—
Papel para cigarros (mortalhas)
Termo n.b 581.703, de 28 -3 -63
(Prorrogação)
Robert Fletcher Soa Limited
Inglaterra
R CH E.1;&

Classe 38
Papel para cigarros (mortalhas)
Térmo n.9 584.704. de 28-3-63
(Prorrogação)
Robert Fletcher Soa Litnited
Inglaterra

Nome Comercial
Termo n.° 584.710, de 28-3-1963
Condomínio do Edifício "Golo Star"
Guanabara

PRORRPGAÇÂC

101.01fig

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Junho de 1963 2203,

Termo n.° 581.715, de 29-3-1963
Paulo Lotufu
São Paulo

Têrmo n.9 584.722, de 29-3-1963
Amana S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
São Paulo

TESOURO
DO SABER

UtMAPÃ

INDITSTP A
COLIERCI
, EMBALAGENS •

Classe 32
Uma coleção de livros
Termo 0.0 584.716, de 29-3-1963
Panificadora 3 Poderes Ltda,
São Paulo

Nome Comercial

3 PODERE2

Termo n.° 584.723, de 29-3-1963
Laboartórlo de Hipodermia Hldres
Limitada
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 41
Pão
Têrino a.° 584.717, de 29-3-1963
Molharia Aabras Ltda.
São Paulo

Ws3X.1 eira
Clases 10
Para distinguir: Sondas, agulhas para
Injeções, instrumentos clrurglcos para
operações, termômetros, estojos de bot.
so para instrumentos cirurgicos, grampos para soturas, espatulas, agraphos,
escalpelos facas, pinças, anatomicas,
tes,kwas costótomos, serras, serras para
ragulotomia, escopros, martelos, ganchos
para musculos, cefalornetros, bisturis,
afastadores, curetas, ruginas, trepanos,
espatulas, protetores, perçuradores,
mas para ossos, placas para ossos. agra[es para ossos, estereocopio, dinametros,
lancetas, estiletes. especulos, dilatadores, depressores, anuscopios, retoscopios,
bugias, abre-bocas, abaixa-línguas, aparadores, porta-amalgamas, extratores, escvadores, colheres cortantes, calçadores,
alicates, boticões. brocas para clinica,
articuladores, bacias, funis para cuspi.
delras, cubetas aparelhos de pressão
arterial, aparelhos praa massagens, aparelhos de raios X, aparelhos ultra violeta, aparelhos de inffa vermelho, apare1 hos de diatermina
Termo n. 584.724, de 29-3-63
Representações Bragança de Conservas
Ltda.

Termo n.° 584.711, de 29-3-1963
Giolar
Industrial Comercial e
Construtora Ltda.
São Paulo

C IOL AR
Classe 38
Papel para cigarros (mortalhas)
Termo n.9 584.705, de 28-3-63
(Prorrogação)
Robert Fletcher Soa Limited
Inglaterra

Classe 38
Papel para cigarros (mortalhas)
Termo n.° 584.706, de 28-3-1963
Lavanderia Glória S.A.
Guanabara

INDUS TRIA
BRASILEIRA
Classe 16

Para distinguir materiais para censtruções e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres. calhas, zimento, cal,
crê, chapas isolantes, calinos, caixilhos
colunas, caibros, caixilhos, colunas. chapas paa coberturas. edifica.Aes premol.
dada& estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos; lamoris, luvas de
junção, laje, lajeotas, , madeiras para
construções. material contra trio e calor.
mosaicos, produtos de base astáltico,
produtos para tornar taipertneatullzantes
as argamassas de cimento e cai hidráulica. pedregulho, placas para pavitnen.
tação, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parquetes.
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de yen' tilação. vigamentos, veneziaans e
vitrós
Termo . n.° 584.712, de 29-3-1963
Paulo Lotufo
São Paulo
•

-YSSOURO

DÀ

sABEDORIA

Classe 32
Uma coleção de livros
Classes: 6, 8, 33 36, 37, 38,
Titulo

16 e 48

Termo n.° 584.707, de 28 -3 - 1963
Maria da Gloria Fonseca
Guanabara

0-~
Classe 32
Jornais, e revistas
11••••••n."....

Termo n. 9 584.708, de 28-3-1963
Murillo Gandim Coutinho
Gurnabar a

E KO EDITORA S.A.
Nome Comercial

Termo n.° 584.713, de 29-3-1963
Comerei al"Idamar" Ltda •
São Paulo

INDAMAR
Ind. Brasileira
Classe 42
Aguardente— pura ou composta. aperitl.
vo. aniz. biter, brandi, cerveja, conhaque destilado ou não. fernet, genebra,
gin, licor. kimel, sétar, punche, pipermint, rhum, suco de frutas espumantes,
vinho, vinho quinado e 'isque
Termo n.° 584.714, de 29-3-1963
Bar, Café e Restaurant e"Primavera"
Limitada
São Paulo

PRIMA
Ind.' birVa2feira
Classe 41
Ca çé liquido, croquetes, empadas,'.'
.
• pirzas e tortas

'Classe 49
Suspensor anatómicos
Termo n.° 584 .718, de 29-3-1963
Malharia Arbras Ltda.
São Paulo
DIC

Ind. Brasileiral
Classe 4 9
Suspensor anatómicos •

Praik,

BRACANÇL

Termo n.o 584.719, de 29-3-1963
Donato Busetti
São Paulo

Ind.. Bratileira
Classe 50
Impressos

PEDREIRA
OURO NOVO a t
Tnd. brasixeir

Termo n.° 584.725 cie 29-3-63
Ttrelagem de Fitas Progresso 8. A
Se Paulo

Classe 4
Pedras em bruto e pedras calcáreas

TECELAGEM DE

FITAS PROGRESSu
S.A..

Termo n.° 584.720, de 29-3-1963
Tecelagem de Fitas Progresso S.A.
São Paulo

Nome comerciai
1 2110WISI2eire
Tênno n.9 584.726, de 29-3-63
Fábrica de Aparelhos de Se.
'i l. " . Tas
Classe 23
Pasp gurança Paulista Ltda.
Para distinguir tecidos em geral teciS"o Paulo
dos para confecçbes em geral, para
PAU
rapeçartis e pa .3 artigos dr. cama e
Ind. brasileira
mesa: algodão, cânhamo, caroá fazendas e tecidos de IA eln pms. juta.
paco-paco. ratny, ravon. seda
Classe 50
na,ural. tecidos plásticos. Medos iapertneáyets e tecidos de pano com.,"
Impressos
Termo n.° 584.721, de 29-3-1963'
' • Bazar lucerna Ltda.
São Paulo

Termo n.9 574.727, de 29-3-65
Serralheria Industrial Edluve Ltda.
SR; Paulo

JUCEMA

Ind. brasileira, =
•

Classe 50
, :Impresao•

u

..

41:7,UVE

Ind. .rasileira,.

'C!ase 5
Aço, alpacas, alurhinio. 1)ton:te. 'chumbo,
cObre, latão, ferrd estanho, ntquel e
finco'
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pas paa coanturas. edificações premoL
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros. gesso, frisos, grades. janeias, lamelas de metal ladrilhos, lambris, /uvas de
lança°, tale, lajeotas, madeiras para
construções, material contra Inc
i e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produans para tornar kapertneabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavimentaça°. peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetas e paredes, parquete*
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas tacos, tubos de ven.
tilação, vigamentos, veneziaans e

lIrmo n` 584 .728, de 29-3-63
Maria Rodrigues
SI° Paulo

Junho de 19%

setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartao,
tubetes de papel

Interruptores de presallo de óleo, intata
raptores da luz de controle da pressa
do óleo do motor, interruptores dag
luzes dos paiéis e dose faróis, pedal da
partida. rádios para veiados, radiadok
Temo na 584.736, de 29-3-63
em, rale de buzina, rale de faróis. :ele
Copeven
Comerclal de Peças Para de dínamo, sinaleiros, taximetrom velo
Veículos Nacionais Ltda.
amemos, !ilhoa moldes, carcaças para
São Paulo
rádios e máquinas falantes
t g d?

L'Ult‘iZ!•
Cl>cse 21

Artigos da classe.

Tênias n." 584.742, de 29483
Perfilam S. A. Indústria de Perfilada*
• e Artefatos Metalúrgico.
Sio Paulo

Termo a.' 584.737, de 29-3-63
eira.
,,In
Ibramasza — Indústrias Brasileiras de
Materiais
Para
Polimentos
S.
A.
pus DE CAMPO sol
Classe 5
Tèrmo na 584.734, de 29-3-63
São Paulo
Aço em bruto, aço preparado, aço doca,
of0TORIS TAS
Comalta — Comércio de Cereais Ltda.
R" P OLIDOR •
aço para tipos, aço fundido, aço par.
São Paulo
Ind. orasileira
cialraente trabalhado, aço Polida. 900
Casse 33
refinado, bronze, bronze em bruto, araClasse
46
lasignla
mes boa e farpados, bronze de MU+
Artigos da classe
asma, bronze em pó, em barra, chumba
Têrmo na 584.729, de 29-3-63
Trino n." 584.738, de 29-3-63
em bruto ou pardal:isente preparado,
Abdalla f, Bournelli Ltda.
Diversões Bom Boliche Ltda.
cobalto em bruto ou parcialmente traSao Paulo
IND. BRASILEIRA
São Paulo
balhado. cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, coo.
ICIBE—DELIÇIA
raças, estanho em bruto ou parcialmente
Ind. Brasilein
BOM BOLICH/C
trabalhado, ferro bruto ou parcialmenta
Classe 41
Casse 41
Classe
33
trabalhado ferro em barra, em chapa,
Para
distinguir:
arroz.
feijão
batata,
beringelas
recheadas.
baPimentões e
Diversões
fundido, maleável. manganéa gusa, Vetatas tritas, maioneses. rizotos, mascar- cebolas, farinha de mandioca, alho, allho, gusa. temperado. maleável. Iam!.
piste e milho
•4onadas, feijoada feijao, are az de bra
Têm ° na 581.739, de 29-3-63
minas para fechaduras, funis, furadores,
soa. arroz, bife a cavalo, bife a mitaPiratininga Papéis e Papelão Ltda. latão eta vergalhões, alumiai° alpaca,
Termo n.° 584.735, de 29-3.63
portuguêsa,
raviole
gnocchi
e
. aras, a
São Paulo
Casa Dunga Enfeites Ltda.
ligas metálicas, metais em massa, eik
churrascos .
São Paulo
P IRAT•ININOA tampados, para soldas, para ligas, lima.
magnésio, metais não trabalhadoa
Vamo na 581.730, de 29-3-63
.Induati•ia Brasileira.T lhas.
ou parcamente trablhados, niquel, ouraa
:jamanta Comércio e Representações
paidio, papel estanho, platina. poeira
Ltda.
de zinco, prata, solda. tungstênio,
Classe 16
JAMLITTA
zinco corrugado, zinco liso e
Papel
para
forrar
casas
1 Ind. Drasileire
era Rilha
IND. BRASILEIRA
Mamo na 584.740 de 29-3-63
Classe 50
Tanto ct.• 584.713, de 29-3-63
Travetex — Indústria de Travessos
Impressos
A Veloz S. A. Comércio. Indústria*
Ltda.
•
Importa
vaf ira
a Termo na 584.731. de 29-3-63
Sã. Pazzio
São Paulo
.Allaa Indústria de Artefatos de Madeira
Casse 38
Ltda.
Aros para guardana pos de papel
São Paulo
lIzidjj
ag lutinados. aluas t122 braaco). álbuns
An
ra e
utia BRASILEIRA
para retratos e autógraioa; balões (eas
Classe 47
teto para brinquedos). blocos para
Classe 10
Ind.
ALPrasileira
Á
Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
correspondência, blocos para cálculos, Acolchoados para camas e para mó- Caras para iluminação, combustível',
Classe 4
Madeiras brutas e beneficiadas aplai- blocos para anotações, bobinas, brochu- veis, almofadas, aparadores, armários fluidos de iluminaçao. gasolina. gordo
nadas, resserradas, cabos de vassouras ras aio Impressas: cadernos de escre- balcões para venda, para móveis e ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifie de ferramentas, caixas desarmadas. ver, capas para doccunentos, carteiras berços, biombos, cabides, cadeiras, ca- cantes, nafta, óleos iluminantes, óleo*
para cigarras, calcos de tipografia de mas, canapés, catre* colchões, colchões lubrificantes, parafinas, petróleo refiforro, assoalhas
papel ou papelão. capsulas de papel,
nado, querosene e turfa
molas cômodas, conversadeiras, coTanino na 584.732. de 29-3-63
caixas de papelão. cadernetas, cader- de
João Carlos de Paula Teixeira nos caixas de cartão. caixas para pa- xins. divàns, enxergões, escabelos, esnono n. • 584.744, de 29-3-63
gabinetes de telefone, guarda.
SNo Paulo
• Participações, Adminispelaria, cartões de visitas, cartões co- tantes,
cómoda, guarda-roupa, mesas, mobiliar Superbrás
tração e Comércio Ltda.
mandais, cartões indicas, eoafeti, car- de sala de Imitar, mobilias de quarto,
CRCANIZAÇIO
P nedn
tolina. cadernos de papel melimetrado
CONTABIL E
poltronas, prateleiras, sofás e
e em branco para desenho, caderno"
nscm,
sofás-carita estofados
escolares, cartões em branco. cartucho&
SAI7T1. ILITÀ
rata eir
1 1n
de cartolina, chapas planegra4icaa, ca'Mann is' 564.741, de 29-3-63
ti
dernos de lembranças, carretéis de paLidar Elétrica Ltda,
Clavas: 33 e Si,
peiam envelopes enveaucros para chaSão Paulo
Motores elétricos, terminai, traseiro
Titulo de estabelecimento
rutos de papel, encadensacito de papel
motor de partida, terminal Ancora do
ou
papelão,
ettiquetam
fólhas
índices.
eixo do bendiz, -afinamos elétricos, coleTêrmo n" 584.733, de 29-3-63
Milhas
de
celulose:
guardanapos;
livros
Materiais Para Construçao
tores de arranco, aros, carburadores
Gefér
aio
impressos.
livros
fiscais,
livros
de
Ltda.
1140.
BRASIL-Cai
correntes
de distribuição, coroas, carcontabilidade; mata-borrão; ornamentos
São Paulo
buradores, caixas de cambio, engrena
de papel ~parente; pratos. papeligens, embreagem, juntas 'universal*,
nos. papéis de estanho e de alua:ardo,
Cama 3
partidas, pistões, freios, caixa de mo
papéis sem impressão. papéis em branco Cabos para
co/adores, carregadores de dança, caixa de movimento central, copara Impressa°, papéis fantasia, menos b
ateria. painéis, terminais sk-astione lares de esferas para direção e movipara forrar paredes, papel almaço som terminais
acdsticcs, terminais para ca- mento central, engrenagem para MD.
ou sem pauta, papel crepon. papel de
bos de baterias, Intensificador da praseda,
papel
Impermeável,
papel
em
boIND. BRASILEIRA
parael2tca
o bScrsi,".91.
rolainlIões
mentos,":es
arbur
&andtoardel:
bina para lis:pressão, papel encerado, do do óleo d opedal dos freios sõbre vim
papel higiénico. papel impermc lavei as rodas dos veiculos motorizaos e do pinhões, macacos, alavanca para sus.
para copiar, papel para desenhos, pa- aparêlho auxiliador para os mesmos pender velcidos, gatilho de partida da
•pel para embrulho impermeabilizado, fins, lanternas, pestana para farol de funcionamento de engrenagem de velos
'Clarse lb
papel para encadernar. papel para es- veiculo*, antenas pr veículos, cumula- cidade do veiculo. engrenagem para
Para distingi:lir 'Masca-ais para constaria crever, papel aiara Imprimir. papel pa- dores, automático de partida, baterias. eixo e manivelas, alimentador para carOca „e decoraçtert-: Argila areta.:sbas Mana para ebbrulhos papel: celofane. bustnas, botões de partida, botões de buradores, anais de pistão, anéis de ,ess
tenteia' balatiataes: 'cidhass elmento:Ll.cal, papel 'çalulose. paip0; de linho.. papel Urdam, filtros de óleos para motores. feras parri acotarnentos, anéis de óleos,
trè. chapas fsblistiter: caibam eaixilbOas abluente. .jiapel para 'embrulhar ta- faróis, isoladoras de corrente, interrup- anéis, 'auto lubrificadores, agulhas da
eatbroa. eabdtboe. Moa" Ca
tora de Pap
vimas

GOMALTA

I"DUNG9
_

TRAVETEX

LWER

GEFÉR

*

e?, interruptores de freio. reguingam . do carburador, buchas, ha&
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rinhos e 1nsufladores do ar, bombas lubrificadores, bombas de articulação de
combustivel para motores, blocos de
Motores, bielas, balancins, cabeçotes, cilindros, comutadores culatra de cilindro do motor, caixas de lubrificação,
compressores, condensadores, cremalheiras, cruzetas, dispsiotvo de arranque.
dínamos, dispositivi para ignição elétrica para motores, engrenagens, engrenagens de cremalheiras, eixos embolos, fusos, geradores, lubrificadores
centrífugos, motores, motores de combustão, mancais, mancais de roletas.
macados de rosca, magnetos para motores, mecanismo, impulsionador de diferenciai, pistão pinhões, redutores, rodas, dentadas, segmentos do pistão, separadores de graxa. transformadores,
virabrequins, separadores, velas de
ignição„ volantes, ‘reios, hidráulicos e
freios de ar para veiculos carburadores, anéis de segmento. bombas para
óleos, cruzetas, cambio, cárter de embreagem, cárter do motor, comutadores,
culatra do cilindro do motor, caixa
de lubrificação

,Termo a.° 584.753, de 29-3-63
us talúrgica Good-Wave Ltda
São Paulo

GOOD - WAVE N
I n dtistria ?rasilAira

(indIPPR22feirt

Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado e acondlciodos, aparelhos fotográficos, asendedores automáticos, aparelhos deterillzadores, alto falantes e amplificadores
de som, bebedouros de água refrigerados, balcões frigorificos, balanças, barbeadores elétricos, condicionadores de
ou automáticos de voltagem, exaustores, 'extintores de incèndio, estufas, fogões à lenha, à gás, elétricos ou a
querozene, gravadores de som e de imagens, isqueiros, irradiadores de çt .lo ou
calor, lavadoras de pratos e talheres,
lavadoras de roupas, máquinas de lavar roupas, máquinas de secar e passar
roupas, microfones, refrigeradores domésticos, comerciais e industriais resistências -Iétricas, resfriadores, rala ys
(ralés), reguladores de voltagem, refrigeradores a conipressão e absorção,
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem, termostatos, torneiras de
compressão, ventiladores elétricos domésticos, comerciais e industrias

Classe 41
Artigos da classe

Tèrmo n.° 584.754, de 29-3 63
Airton Belmudes
São Paulo

Termo n.° 534.718, de 29-341
Lanches Itoranga Ltd,
São Paulo

Têrrno n.° 584.749, de 29-3-63
°tinia" Organização Técnica Imobiliária Mar Azul Ltda.
São Paulo

CASA DA LINTRRÀ

classe 46
Amido, alvejantes, anil, água de lavadeira, agua sanitásia, cesa para assoalhos, detergentes. esponjas de aço, fósforos, lixívoa, lixas, lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço: 'pra:
parados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais e objetos panos para
polir e para limpeza, panos de esmeril
Nome 'comercial
e material abrasivo empregado na limpeza de metais , e objetos, sabões em
Têrmo n.° 584.750, de 29-3-63
'Otima" Organização Técnica Imo- geral, sabões em pó, em flocos, saponácaos. velas e velas a base de hiliária Mar Azul Ltda.
estearina
Sia
Pilo

OTIML
Ina. Brasileira
Classe 50
Art:gos da classe
Termo n.° 584.751 de 29-3-63
Acme Metalúrgica Ltda.
São Paulo

Termo n.° 584.758 de 29-3-63
ferro, frigideiras: ganchos, grelhas,-gar
Indústria de Estofados "SSS" Ltda. fns, ganchos para quadros, gonzos para
São Paulo
carruagenst insiguias, Limas, lâminas,
coreiros, latas de lixo, jarras, machadiSSS
nhas, molas para portas, molas pare
venezianas, martelos, marretas, matrL
Classe 40
zes, navalhas; puas, pás, pregos, paraAcolchoados para camas e para mó- fusos, picões, porta-gêlo, poseiras portaveis, almofadas, aparadores, armários gas, aorta-jóias, paliteiros, panelas; rolbalcões para venda, para móveis e danas, ralos para pias, rebites, regado.
berços, biombos, cabides, cadeiras, ca- res, serviços de cha e cate; serras, sermas, canae 4s. catres, colchões, colchões rotes, suchas, sacarrolhas, tesouras, tade molas cam sdas, conversadeiras. co- lheres, talhadeiras, torquezes, tenazes,
xins, divâns, enxergões, escabelos, es- Cavadeiras, telas de arame. torneiras,
tantes, gabinetes de telefone, guarda- trinam, tubos para encanainer tos, trilhos
cômoda, guarda-roupa, mesas, mobílias par -aportas de correr, taças, tavessaa,
de sala de jantar, mobilias de quarto, turibulos; vasos, vasilhames. verrumas
poltronas, prateleiras, sofás e
Termo n.° 584.762, de 29-3-63
Drogaria Onofar Ltda.
Térmo n.° 584.759, de .29-3-63
São Paulo
Organização Veicer Lula
São Paulo

°NOIR

ind. prasileiir.
VEICER
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 35
Para distinguir: Couros e peles preparadas ou não, camurças, cromos, vaque•as, pelicas e artefatos doa mesmos:
.slmofadas de couros, arrei6s, bolsas,
carteiras, caixas, chicotes de couro.
carneiras. capas para ábuns e para
livros, embalagens de couro estojos.
guarniçfSes de couro para automóveis.
guarnições para porta blocos. malas.
n maletas, porta-notas, porta-chaves, porta-niqueis„ pastas. rédeas, salins, sacos
.para viagem, sacolas, solas e solados,
tirantes para arreios. valises

•Têrmo n.° 584.760, de 29-3-63

OTImA
ORGANIZAÇÃO .
TEC NICA
'MOBILIARIA
MAR AZUL LTDA

584.755, de 29-3-63
Têrmo
Agro-Pecuária IndusArgus S. A.
trial
São Paulo

\RG13
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Bar e Restaurante "São Carlos" Ltda.
São Paulo
'

SX0 CARLOS

n•••In1.

Classe 50
Impressos

Teimo n.° 584.763, de 29-3-63
Suelicar Indústria e Comércio de Revestimentos Para Autos Ltda,
São Paulo

SUELICAR

Ind.. Brasileira st
Classe 21
Alavanca de freio, amortecedores, a barras de eixo, barras do freio, braçadeiras de mola braçadeiras de eixos. capotas, carrocerias. freios, molas e parala mas
Têrnio n. 9 594.764. de 29-3-63
Manufatura de Vime Tro-Pin Ltda.
São Paula

TRO-PIN
Ind. BraBileira

Classe 27
Aretfatos de palha e de fibras, a saber:
12
Aguardente, anil, aperitivos, bagaceiras Alforges de vime; capas para 3arratas,
capachos. cestas, esteiras, esteirinhas
batidas, brandy, bitter, cachaça, cerve- fios
malas de fibras: rédeas;
jas, cidra, conhaque; extrato de malte sacasdedepita:
palha, de fibra ou cânhamo;
fermentado; çernet; genebra gengibirra;
xergas de palha ou de fibras
gin, gingar; kirsch, kurnmel; licores:
maarsquinhos; nectar; piperiMtn, ponTermo n.° 584.765, de 29-3-63
ches; rum: suco de frutas com álcool;
Edward Roque
vinhos, vodka e whisky
São Pau:o
Classe

Tétano m el 584.761, de 29-3-63
Metalúrgica Gunwil Ltda.
São Paula -

GITNWIL

liVRESCO
ENCADERNAÇÕES"

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em geial e outros artigos de
Classe 35
Classe 41
metal, a .saber: alicates, alavancas, ar...
ACME
Titulo de estabelecimento
Carnes de aves, bovina e subia indus- mações' para óculos, arruelas. argolas,
trializadas
aldravas, armações de meras abridores
iltdustria orasileira
nino n.9 584.766. de 29-3-63
de latas, arame liso ou i-arpedo. assa- Comercial de Petróleo Pernandópolli
•
Térmo n.° 584.756, de 29-3-63
deiras, açucareiros: brocs, bigornas, baiLt da .
Indústria e Comércio de xelas, bandejas, bacias, imitias, bomboPlastinco
São Paulo
Plásticos Ltda.
nieres, bules; cadinhos, cadeados, cas..
Sio Pru'o
tiçais, colheres para pedreiros, correnClasse 6
tes, cabides, chaves, cremones, chaves
Materiais ' para solda era geral, peças
?LAMINO°
FERNANDOPOLW
de parafusos, conexões pare encana..
e acessórios para a indústria automomento, colunas caixas de metal para
bialstica, máquinas e equipmentos InIndwatria BraaileirW
portões, canos de metal, chaves de fenindustria is
da,
chave
inglesa,
cabeções,
canecas,
Classe 28
Classe 47
copos, cachepots, centros de snesa, co.
Termo n.° 584.752, de 29-3-63
Para
distinguir
genericamente
plásticos e queteleiras, caixas para, acondiciona- Para distinguir: — Combustíveis, lubriMagnaohm Indústria e Comércio de
seus artefatos
mento de alimentos, caldeirões. caçaro- ficantes, substancias e produtos desti.
Componentes Eletrônicos Ltda,
las. ,chaleiras. , cafeteiras, conchas, coa- nados a iluminação e ao aquecimento:
S N ° Paulo
Têrmo n.° 584.757, de 29-3-63
dores. distintivos, dobradiças: enxadas, koolamotor carvão a gás, hidrocarbos
Diaulas de Souza Pereira
enxadões, esferas, engates:esgaichos en. retos. gás butano e propano.
São Paulo.
grialoâle112xiln
feitas para' arreios, estribos. eskras gás engerrrafado, gás liquefeitos. gases.
•
PER-BAR
para * arreios, espumadeiraa: formões, flua, graxas lubrificantes óleos combuss
;
foices' , ferro para cOrtar 'capim, ferro- fivela. óleos lubrificantes, óleos destina.
Classe 8
.
lhos:facas. facões, fechaduras. ferio C.0.. doa a tlurninaçao, e ao aquecimento,
". Classe 4
i,,IttettiolOatetros e .reguladorea de, 1%1-1 .
IZIUM ,‘ a carvaO.' fruteirás:lanis; fdrrnas óleos para, atagrtecedo,res, tpetróleo. e
s.
teger
,
,
‘.• . .4
Café
para,' 'doerá,' freios . para eitradat' 'de
t,,
í
;44
I .,
•
;C.
fr
""" '
s
-., /(
g-1 • t
.t•f" •
"1' ^
I

,•

2206 Sexta-feira 21
• Teimo e! 564.767s de 29-341
Frigorífico °ranges Ltda.

!RIGORÍFIC0(
OR ANGES
\LTDA. •
São Paulo
Nome comercial
•DaiLMIC

Tê= n.° 584.768, de 29-3-63
Frigorifico °ranges Ltda.
São Paulo

,ORANGES

ladastrla Brasileira

MAMO OFICIAL (Seçlo III)

;unho de 1963

charada de papel, envelopes, etiquetas. res para lápis, arquivos, atlas do BraTermo a.* 584.779. de 29-3-1963
folhas %adices, folhas de celulose, livros sil, borrachas para apapar tintas, cane(Prorrogação)
com molas, livros fiscais, ornamentos tas, carimbos carimbos didáticos, carim- Anderson, Clayton jj Co.. S.A. de papel transparente, papelino, papéis bo manual de relevo para papel, chapas
Indústria e Comércio
sem impressão, papéis em branco para para transferir desenhos por meio de
São Paulo
Impressão, papéis fantasia, menos para perfurações, cofres, copiadores de carforrar paredes. papel almaço com ou tas, compassos para desenhos, espátugela pauta, papel crepons papel de las para cortar papel, esquadros para

seda, papel em bobinas para Impressão.
papel encerado, papel higién.co, papel
Impermeável para copiar, papel para
desenhos, papel para amimalho impermeabilizado, papel para encadirnar, papel para escrever, papel par.. anprimir.
papel parafina para embrulhos, papelão. reciientes de papel, rosetas de
papel, rótulos de papel, sacos de papel,
Classe 50
O lambr ede todos os impressos comerciais da firma, tais como: papeis de
carta, memorando, envelope, etiquetas.
cartões de visitas e comerciais, faturas,
avisos, recibos, titulas, cheques, letras
d ecâmbica duplicatas, promissórias,
ações, bilhetes e passagens

desenhos, estojos de tinta, facas para
cortar papel, fitas de máquinas, giz.
globos terrestres escolares, goma preparada para papelaria, hianedecedores de
selos, índices para arquivos, lápis, lapiseiras, mapas, máquinas de escrever,
maquinas de somar e calcular, marcadores de livras, papel carbono, réguas de
madeira e de metal, táboas aritméticas,
tinteiros e transferidores

PRORROGAÇÃO

• oour

Têrmo ns° 584.776, de 29-3-1963
Comercial e Importadora de Ferragens
Limo) Ltda.
São Paulo

Classe 4/
Termo n.° 584.771 de 29-3-63
4)42
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Sociedade Brasileira de Defesa da
-nucas, alimentos para animais, amido,
Tradição, Família e Propriedade
amendoim. ameixas, amêucioas, araruta,
São Paulo
4P4'e?'
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei4ç.5
tonas; banha, bacalhau. batatas, balas,
biscoitos bamboas, bolachas, baunilha:
4S, g
SOC IEDADE 13 Ra I LE IPA
café em pó e em grão. camarão, caisela
,4tt
aE DEFESA IA TEADIÇaZO
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
4.e.S5
caramelos, ca.):_o.a*,.... confeitos, cravo
ei •
FAMILIA E PHOralEDADE
areais, cominho. C:ert de leite. cremes
a! M.2t , t3c,es cromia s compotas, caaNome civil
gaza, coalhadas, casamha, cebcla cundia
x4,.
mentos para aliment s coas-ames
Ulmo n.° 584.772, de 29-3-63
chouriços, dendê, doces, doces de fruJayce Margaret Gates
tas, espinafre, essências alimer.zares, emSão Paulo
Nome Comercial
padas, ervtlhas, eaxavas, extrato de ta.
mate, farinhas alimenticias. favas, feTermo n.° 584.777, de 29-3-1963
cuias, flocos, farelo, fermsntos f'-ião.
D.no Luiz Camaratta
figos, frios, frutas sacas, narura,s e crisRio Grande do Sul
talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina,
'BROTINHO
goiabada, geléias, herva doce, berva
liasses: 33. 41. 42 e 43
mate, hortaliças, lagostas, :ínguas, leite,
Titulo de Estabelecaneato
condensado, leite em pó, agusnes
Classe 48
conserva, lentilhas, linguiça, louro; mas-.
Tênno n.° 584.773, de 29-3-63
Tónicos capilares e tonicos restauradotas alimentícias, mariscos, manteiga.
(Prorrogação)
res do caebla
margarina, marmelada, macarrãa, mas- Kibon S. A. (Indústrias Al malacias)
sa de tomate, mel e melado, mate, masGuanabara
Termo n.° 584.778, de 29-3-1963
tas para mingaus, molhos, moluscos,
Fontes S . A. — Ferramentas e
mostrda, mortadela; nas moscada, noKON-MALTZ
equipamentos
zes: óleos comestíveis, ostras, ovas:
São Paulo
pães, paios. ',salinas, pimenta pós. para
Classe 43
pudinm, pickles, peixes, presuntos. pa- ,
tês, e petit-cas pastilhas. pizza, pudins; Bebidas não alcoólicas reirigeranues;
queijos, rações balanceadas para ani- refrescos gaseificados ou não; águas
mais, requeijões, sal, saga sardinhas. gaseificadas; sucos de frutas integrais,
sanduiches. salsichas, salines sopas en- concentrados ou gaseificados; xaropes
para bebidas refrigerantes
latadas, sorvetes. sucos de manam e de
frutas: torradas, tapioca. tâmaras. talha..
Tianso m o 584.774, de 29-3-1963
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões. touci- • Kibon S.A.(Prorrogão)
(Indústria* Alimentícias)
tinha; vinagre
Guanabara
Irarmos na. 584.769 e 584.770, da
29-3-63
Roiam Papel Lida
São Paula
Classe .,
1 Substfinclas -químicas, produtos e per-,

Classes: 2, 4, 22, 23, 24, 32, 41, 42
43, 45, 46, 17 e 48
Sinal de propaganda
Térmo nas 584.781, de 29-3-1963
' Comercial e Importadora de Ferragaru
Limai Ltda.
São Paulo

x..,./NDÚSTRid BRÁS/Zé-HM

WPER MERCADO
SÃO JUDAS

laBON

ROTANI.

tn dustria Brae13•44'qh

I

parados para serem usados na medicina ou na farmácia

Tênue a° 584.775, de 29-3-1963
- (Prorrogação)
lateraatioaal eu:Messe Machiam
Corporation
Estados Unidos da América

Classe 34
Aros para çruardrrnapos de papel agiu.
tinado, blocos para correspoodènda,
blocos para Mudos, blocos para *no.
taçõen, calços de tipografias .le papa:
em papelão, cápsulas de papel, caixas
de papelão, taderaeMal cadenroa, cat.
Ores
asa de 'cartão, caltas para papelaria,
Para diseinguiri Almofadas peta
tartões de • visitas: em consercialk
tem. intik" erer10 ',..vdfamena use eneetileaes
ceia legoit

EXECUTIVE

Nome Comercial

Tikaro n.° 584.780, de 29-3-1963
Dino Luiz Cinaratta
Rio Grande do Sul

nnmacik SANTIN4

Porto Alegro .Eat.00,
.$u)
1219_,,GraiSdo
Moem e

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tida espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, armações para óculos, arruelas, argolas,
aldravas, armações de matai, abridores
de latas, arame liso ou impado, assadeiras, açucareiros; brocs, bigornas, bai.
zelas, bandejas, bacias, baldes, bombonieres, bules; cadinhos, cadeados, cas..
tiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, aamones, chaves
de parafusos, conexões para encana.
mento, calunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda, chave inglesa, cabeções, canecas,
copos, cachepots, centros de mesa, coqueteleiras, caixas para acondiciona.
'mento de alimentos, caldeirões, caçaralas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coamiares, distintivos, dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos en...

leites para arreios, estribos esferas
para arreios, espurnadeiras; formbes,
'foices, ferro para cortar capina, ferrolhos facas, facões, fechaduras. ferro co.
( muni a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
para doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas. garfo.. ganchos para quadros, gonzos para

carrirageawitisignias, limas, lâminas, 11.

coreiros, latas de lixo, farras. machadinhas, molas para portas, molas para

veaeMaaas, martelos, marretas, nutriam, aavallsas; puas, pás, pregos, para..
,, fusos, picões, porta-gelo. :meeiras portal pão, porta-jóias, paliteiros, panelas; roldanas, ralos para pisa, rebites, regado.,
res, serviços de chá e cafe serras, serrotes, suchas, sacarrolhas, tesouras, talheres, talhadeiras, tanque" tenazes,
travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para estarnamentoa, trilhi.
per aportas de .00rrer. taças. emano,
• turibulor; vamo., vasintames, veassrae
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Mamo a.° 581.782, de 29-3-1963
(Prorrogação)
Aços Brooklin S.A.
São Paulo
& P130E80040
OROOK LIA
ia &I atila Breei 3 eira

Classe 8
Para distinguir: Alto falantes, antenas.
amplificadores, benjamim, bobinas, chassis, chaves de tomadas, diais, discos gravados. aparelhos de frequência modulada. Nos para eletricidade, fonografos.
aparelhos de Intercomunicação. lampadas, microfpnts, mostradores, de radios,
plugs, pick-ups, pilhas secas, elétricas,
resistências, aparelhos receptores de
sons, rádios, soquetes, transmissores de
sons, aparelros de televisão, toca-discos,
automáticos ou não, aparelhos para controle de sons, selecionadores, aparelhos
para telegrafo sem fio, válvulas, tomadas. transformadores
Trmo a. 0 584.783, de 29-3-alaaa
José Gomes Leite
São Paulo
I 8 ORAVAÇZ5123

Classe 8
Discos gravados
Têrmo n.° 584.784, de 29-3-1963
Agência de Automóveis Anagê Ltda.
São Paulo

ÁOE

Termos as. 584,786 a 581.789, de
29-3-1963
A. Grechl 8 Cia. Ltda.
São Paulo
D ECORAMA

Classe 22
Para distinguir: Fios d ealgodao, canhamo, luta, là, nylon, fios plásticos, fios
de seda natural e rayon, para tecelagem, para bordar, para costura, tricotagem e para crochê; fios e linhas de toda
especie, fios e linhas para pesca, linhadas de aço para pesca
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral. tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para araram de cama e
mesa, algodão, ~bania, cetim, caro*,
casemiras, fazendas, e tecidos de lã em
peças juta. jersey. linho, nylon, pacapaco, percalina, raiai, rayon, seda natural, tecidos plásticos. tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro, veludos
Classe 24
Para distinguir: Artefatos de algodan.
nylon, plástico', canhanaos, caroá. luta,
lá. linho. paco-paco; rami; rayon, seda
natural para senhoras. bordados, borlas,
bandeiras, cordões, cadarços. coadores
de café. sobertas paris raquetes coberaltas para cavalos. debruns, enfeites.
etiquetas. entremeio. entretelas. flytnulas fitas franjas. filtros de caie. galões.
laços de chapéus .mochilas, montas nesgas. ombreiras, passamananes. palma
lhas. pavios. passar:lanes pon-pons pingentes rendas rédeas, redes. sacas, sacas.
sacolas tiras, telas para bordar, :ergas
Classe 34
Cortinados, cortinas, caachos, ence.a.
dos, estrados, linóleos, oleados, assadeiras, anos ara assoalhos, aradas e

Classe 21
Freio (f arte integrante do veiculo),
mecanismo para acoplamento de veítapetes
culos ferroviarios, orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amorteceTermo na 584.790, de 29-3-1963
dores de choques, paracroques, carro,
(Prorrogação)
ónibus, automóvel, anteparos, auto-caIndústria Brasileira de Bomba'
minhões, alavancas, alavancas de camHidráulicas Refaga S.A.
bio, alavancas de freios, breques, barSão Paulo
ras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barros de tração, barras
de direçao, cabos de vriculos, carroceP20132,004—AL
rias, chassis. carcassas, coroas, capotas,
engates para veículos, engrenagens, emHUTTER',
breagem, feixes de molas, hélices, moIndústria
Brusi 1 eira
las, motociclos, zaancais de veícuios.
pedais, paralamas. porta laterais, piClasse 7
nhões, porta-rodas, parabrisas, parachoques, pistõea. rodas, reboques, tam- Bombas de jardim, para aduboa, bo mbores de freios, varetas de veículos. bas para irrigação de terreno e chuva
bicicletas, motocicatas, retentores, aros
artificial
para bicicletas, oraços para veiculos.
Termo n.° 584.791, de 29-3-1963
etapas circubsres para veiculo*, caaos
(Prorrogação)
de veiculos, desisgadeiras. fronteiras
Sociedade Industrial de Borracha
pára veículos. motociclo manivelas.
Elastic S.A.
para-lamas, varrias de controle do
São Paulo
afogador e acelerador
Terra° a.° 581.785, de 29-3-1963
Paulino

ARMAJOR
Indústria Brasileira
.

Junho do 1963 2201.

Tirmo n.° 584.792, de 29-3-1963
(Prorrogação).
Antonio Cala Jabur
Silo Paulo

Termo n.° 584.796. de 29-3-19613
Rio Relações Públicas Prornaçõea
ArtistIcas Ltda.
Guanabara

hORROGAÇÃO

RIO REtAÇõES füritICAk

PROMOÇÕES ARTÍSTICAS Uni
Nome Comercial
.141114.

584.797, de 29-3-1963
Química Farmacêutica Mauricio Villdal
•
Sociedade Anônima
Guanabara
Têrrao

'PRORROGACIO
_
Casse 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
aPyR-OL. WERNEC4
abes, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, abales, cachecols,
Quinika Farmaceuilea
41 atuiu')
s, 4
calçados. chapéus, cintas, combinações,
' Ria 4* imme*
corpinhos. calças, calções. camisas, camisetas, camisolas, cutlas, ceroulas. cal..
4449tri. 8raiiteir4
ças de senho-s e da crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaClasse 8
quetas. luvas, ligas, lenços. lecales. Especialidade farmacêutica indicada
manais. meias, tnalllots, mantas, man. tratamento das gripes e resfriados a
driào. malhas, paletós, palas, penhaar.
como anil-térmico
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
Tramo a.° 584.798, de 29-3-1963
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.,
Octacilio Almeida
tens. tailleurs. toucas e vestidos
Guanabara
Classe 36
Termo n.° 584.793, de 29-3-1963
•Mario Horacio Sampaio Seabra
PRORROGAcb
São Paulo

a

'DOM SAMPAIO
pidiistria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
soes, boinas, botas, babadouros, casa.
cos. coletes, capas, chalea cachearas.
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos. calças. calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de crianças, colarinhos
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços. leques.
mantéis, meias, maillota, mantas, mandria°. malhas, paletós. palas, penhoar.
peugas, paloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos. suspensórias. soutens, militara toucas e vestidos
Termo n.0 584.794, •de 29-3-1963
(Prorrogação)
%a, Cervejaria Caraça.
são Paulo
PRORROGAÇÃO

,tARCIn UM tOun OMR".
GARRAFA 4,
C SAOIX
Classe 42
Frase de propaganda
Térnio a.° 584.795, de 29-3-1963
13,`-",,h1 S.A. Indústria Brasileira de
Produtos Alimenticiot
São Paulo

Classe 32
Almanaques, anilados, boletins, boleais,
impressos, crónicas, jornais, revistai,
peças cinematográficas, peças te.strais,
programas radiofónicos e programai
de televisão
nano n.o 584.799, de 29-3-1963
Duratex S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

4

PRORROGAÇÃO

INSULEZ
Classe 16
Chapas, falhas e pranchas de abril
prensadas, de polpa, de polpa laminada,
de polpa e fibra prensada, isoladorea
termo-acústicos, para construção de piso
redes- tetos, assoalhas, tabiques a
panéis
•n•••n•••.1111

Térreo n.o 584.800, de 29-3-1963 ..
Duratex S.A. Indústria Comércio'
Sào Paulo
kORROGia3

_

NSU[TEX
'ORTALPESTRE
.0
Clame 16
Liasse 4tt
Industriai braalleirei
/6Ihas e pranchas de ftbr
Caixas para televisores e para rádio
prensadas, de polpa. de polpa laminada
tonógrafas, caixa para rádios discoteClame 36
de polpa e libra prensada. iãoladore(
cas e madeira, estantes, mesinhas para
Cisme
11
termo-acústicos, para censtraçaa de PI
tárlio, televisões e para rá-elio-fanaira- Sapatos de borracha, sapatos com solas
de 'borracha, sapatos com patim dle Cortador de pada ,capeciailasede para
móveis para fonagrafos; p4rst
i sea
d, at
tok ~Wh" Saltos. e.,
e para televisão, aratitleleaat
lasseaelia • ~me
lealliat e Staillik, 1NOUSTRI&

•

2208 Sexta-feira 21
Têrmo n.° 584.801, de 29-3-1963
Ruben P. T. Carrol
Guanabara
Classe 48

PRORROGAÇÃO

JEUNE-Fing
?ara dm:algum artigos de toucador e
perfumarias eus geral: Alauscar. água
de beleza agua lacta!, água de iavaada.
ígua de colónia, arminhos, água de
quina, água de tosas. agua de alfazemas, amónia perfumada, liquida, em pó,
em pedras. para banho, brilhantinas,
bandolinas. batons. cosméticos para a
cabelo, pestanas alhos e bigodes.
crayons. cremes para a pele, saraitns.
cheiros em pasulhas. em tabletes, em
lentilhas, em troctscos e em pautas.
cremes . para barbear, cremes dental,
depilatóitos. desodorantes, dissolventes.
meneias .extratos estalos de pe-tuntaa.
• • creme paraalunpeza da peie. e para base
- de pó de arroz. 'esmaltes para unhas,
asai:Nas para dentes, cabelo, roupas.
ditos e unhas fixadores para o cabslo.
pestana. cilios e bigodes. fivekas para
o cabelo, glicerma perfumada para uso
- de 'toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada. lama
para maquilagem. lança-perimes, loções. limudos dentifricios, em pasta. em
sabão, em creme, em elixir e em põ,
liquidas para ondulação, permanente.
lixas para unhas, (acme, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, 'papéis perhanados,
carminadas, e coo pó de arroz pautes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia pon-pons. pó de
arroz
Termo n.° 584.802, de 29-3-1963

Slemcd Importadora e Exportadora
Limitada
Guanabara

PRORROGAnto

HIOSAN
Classe 2
Funglcidas

Ténno a.' 584.803, de 29-3-1963
Caetano Freitas 8 Cia.
Amazonas
RUJA&

Indústria Bra3il.ira
Classe 41
Café em grão, torrado e moldo

‘Têxmos as. 584.804 a 584.807, de
27-3-1963
(Prorrogação)
Deutsche Edelstahlwerk.
, Aktiengeselischa
Alemanha

PROftROGAÇÂO .

DIÁRIO OFICIAI, (Seção IN
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em fio, chapas de metal, chumbo em

Térmo mo 584.809, de 29-3-1963
Termo a.° 584.815, de 29-3-1963
bruto, ou parcialmente trabalhado, co(Prorrogação)
Indústria Química Foltram S.A.
bro em bruto ou parcialmente trabaCooperativa Agro-Pecuária de
Indústria e Comércio de Produtos I
irado, couraças. eletrodos, eitanbo 'em
Paraoquena L`da.
Derivados
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
Rio de Janeiro
São Paulo
em barra e ara cr.apa, fersu tundista,
fetro maleável, terr omangaaea. auza
PRORROGAÇÃO
tirDúSTILLA Qtrfineá POLTRÁSI 3sits"),
em bruto ou parcialment stemanhat4o,
Çj aza temperado, .aza maleável, lâmiItulastrla • CosiÉrisle
nas de metal, isaa em fedhae laato em
iSibas e em ...Sapas, latão sa, vergade Praduto. Químicas* • Derivado*
alões. ligas inaralicas, lirnalhas, magmlo. mangans, metais não trasallatios
Classe 41
ou parcialmente trabaSiados, metais em
Leite, mande ga,que/jos, requeijão,
massa, metais estampados, metas para
Nome Comercial
coalhada, clames e doces de leite
solas. níquel, ouro paladio, oa lel c'e
TOL-mo n.° 584.816, de 29-3-1963
estaarc, platina, poeira de zinca pra.
Termo n,° 584.810, de 29-3-1963
Antonio Teixeira Portaos
ta, sucata, soldas, ligas pára soldar.
Shinyashiki ,5 Cia. Ltda.
Rio de Janeiro
barras para soldar, zinco corrugado
São Paulo
tungstenio e zinco liso em fõlhas
Classe 6 •
; VINVA v3 '!.13^1. VIRA
Máquinas, peças de maquinas, fieiras,
matrizes, autômatos: eixo de manivelas
Classe 8
! , ACI r"
PU ¡
Cores para dinheiro, aparelhos, instaimentos e utensílios físicos, químicos, (RiNome Comercial
cos, geodésicos, electrotécnicos, de peVÂNIA AvqicA VANIA
sagem, de sinalização, de contrai/e e foTermo a.° 584.817, de 29-3-1963
tográficos; instrumentos de medIçâo,
Silvino da Costa Fagundes
imã, relógios e peças para relUmos
• Rio de Janeiro
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tida espécie,
Cutelaria em geral e ouros artigos de
PRORROGAÇÃO
metal, a saber: alicates, atavancas, armações para óculos, acrueias, argolas,
aldravas, armações de metal. abridores
Classe 3
de latas, arame liso ou tarpado, assa- Um preparado farmacêutico indicado na
deiras. açucareirosabrocs, bigornas, bat.. tosse, coqueluche, asmas, bronquite, caselas, bandejas. bacias, oalciea. bombotarro, laringité, faringite e resfirados
nieres. bules; cadinhos, caceados, casNome Comercial
tiçais. Colheres para pecleezras, correnTêrmo n. o 584.811, de 29-3-1963 •
tes, cabides, chaves, cremonzs. Chaves
Claudia Chaves
Termo n. o 584.818, de 29-3-1963
de parafusos, conexões çura encana• Bahia
Silvino da Costa Fagundes
mento, colunas, caixas de metal para
Rio de Janeiro
portões, canos de metal. afiavas de tenda, chave inglOsa, cabeções. canecas,
copos, cachepots. centros de mesa ao..
queteleiras. caixas para acondicionamento de al.mentos. caldeaões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaClasse 32
dores, distintivos, dobradiças; enxadas,
Uma publicação impressa
enxadões, esferas, engates, esguichos eu
feitas para arreios, estribos, esferas
Termo n.° 584.812, de 29-3-1963.
Classe 42
para arreios, espumademas: formões,
Obra da Eng.onização
Vinagre e bebidas alcoólicas
foices. ferro para cortar :apita, tersoMinas Gemia
lhos facas, tacões. techad,ras. ferro co..
Termo n.° 584.819, de 29-343
muni a carvão, fruteiras, funis. fôrma.,
,‘ Reino dos Sagrados
Gráfica Editóra "FP" Ltda.
para doces, tre.os para estradas de
Rio de Janeiro
ferro, frigideiras: ganchos, grelhas, garCorações'
fos, ganchos para quadros, aerizo' para
carruagens: insignias, limas, lâminas, ticoremos. latas de lixo, jarras. machadiClasse 32
nhas, molas para portas, mulas para
Uma publicação impassaa
venezianas, martelos, marretas. piaci..
zes, navalhas; puas pás, p s egos, paraTermo n.° 584.813, de 29-3-1963
fusos. picões, porta-gelo, uoseiras porta- Extrusão Brasileira de Plásticos Ltda.
pão, porta-jóias, palaeiras, pauelas: rolSão Paulo
danas, ralos para pias, rolares, regado..
Classe 32
res. serviços de chá e ca ,é: serras. ser,11 tf G R 11
Urna remsta impressa
rotes, suchas. sacarrolhas, tc souras, talheres, talhaddras, torquezes. tenazes,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Termo n.° 581.820, de 29-3-63
cavadeiras, telas de arame„ torneiras,
Soberg
Indústria e Comércio de •
par aportas de correr, taças. tavessas,
Aparelhos Elétricos Ltda,
trincos, tubos para encanamentos. trilhos
Classe 28
São Paulo
tudbulos: vasos, vasilhames. verrumas
canas plásticus em geral

Classe 5

FAO MEXI,

Sociedade Autoviaria

Menti - Bandeira Ltda,

PI

1.1

›,

"

1/

t...1ÁlAMY

X.*
'V*

Indústria e Comerciq
de Bebidas Rondorii,

(1011 IDO E

Ação Brasileira
Municipalista

Termo n.° 584.808, de 29-3-195S
Nordmar-Werkke Gesellschaft Mit Bes
chraenkter 7-faftung (por abreviação:
Nordmark-Werke
Alemanha

Terme 21. 9 584.814, de 29-3-1963
Fabrica de Cigarros Sudaa S.A.

TROMBOF013

ladagtria PrRailotra

ti,.1.

asn,"
CPP"s
• ls
a'50.1.e*-0C#
;1.

RODAS

Classe 44
asse
Um produto farmacêutico destinado ao Para oblatar e distingida genérica
trumental e rápido, aço fundidu. aso tratamento de tromboflebites, trornlyatti. mente os artigos da classe a saber:
palatalmente trabalhado, bronze, man- .superficial, úlceras das peruas, frieiras, Tabaco manufaturado ou dto, Artigos
• furuaculow •
gam, bronze em p4, bronze em barra
para Nanastes.
41CYLCCM papal
, . ,
•
4,44-4,,t.x.
.
4J
Aço eia bruto, aço preparado, aço doce
aço para tipos e para atolas, a

,x4r;S•Õl

São Paulo

.° 4PC'
4,('Ç A.
rOPV.
Nome comercial

etatil-felra Z1
asamem~~~....~..
1 Vamos na. 584.821 a 584.857, de
29-3-63
parelhos Elétricos Tomba 1. A.
Guanabara

ge•
caem
Aboarventea. acetona., &calos. acetato&
agentes gaiatices para o tratamento
toloração de librai. baldo& couros e
;ululou; água az. álcool. aioununa.
/Minas. alumen. alvaiade alvejantes industriai& alumiai° em pó. az000lam
antlancrustantes, anti-oxidantes. anta
torrocivos, antadetonantes. azotatos.
Igual acidulado para acsanuladorts
água oxigenada para hm andu:truta
~Sola: banhos para galvanizaçao. bera
"ódio, de potássio: cal Virgem carvões.
'carbonatos, catalizadores, ceitiloae, chapim ktOgráfiCat, composições adutores
de incêndio cloro, corrosivos. cromava
Zorantes, creosoto': descoram**. dealo.
tratantes. diasolvenms; emulsões foto

aráficas. enxofre. éter. esmaltes. tateia
tatos: feno', filmes sensibilizantes para
fotografias, fixadores, fluidos para
freios, tormol, fosfato. industriais, fama
foros industriais, fluoretos. fundanta
para solda; galvanizadores. gelaUna para
fotografias e pinturas. aia. glicerina: hidrata. hidrosulfitos: magnésio. rural.
aba nitrato'. aeutralizadores. altroceha
iam óxidoa, oxidaras, óleos para piahera, óleo de linhaça: produtos coima
cos mera Impressa°, potassa industrial.
papéis emulsionáveis, para a fotografia,
papéis de turneaol. papéis hellográficoa
* heliocopista. peliculas sensiveis. pe.
péis para fotografias e análises de abo.

MARIO OFICIAL

dilata, roda cáustica, soluções

asa de mo indutrial. solventes. sulfatos: tintas em pó. líquidas. Balidas ou
pastosa para madeira, ferro, paredes.
construções. decorações. couros. tecidoa
fibras celulose, barcos e veiculas talar
industrial, thiner. vernizes; tardio
Classe 2
Substancias e preparações químicas
asadas na agricultura. á saber: adubos.
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agrícolas, bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de calda
como adubo para o solo. defumadorca.
desinfetantes usados na agricultura e
lu horticultura, escórias batiam para
adubos, essências para exterminar aniDiais e plantas daninhas, estratos de
quitais para fins hortícola*, fertilizam
ta para o solo. formicida, guano, man-

ttfugos. mamas para curato& pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para de"
truir insetos. Iravas e plantas Unialias, sais para fins agricolas. sais para
fins horticolas. substância" quinncas
para destruir insetos, hervas e plantas

daninhas, venenos contra e verinins.
L'enetios para insetos e visgo&
contra laga.tas
Classe 3

Produtos farmacêuticos

'• geral

Classe 4.

Alcatra°. mineral e vegetal. amianto.
asbestos. ,arreiag argila!, barro reirati,
tio, breu' óleO de cosa em bruto ma-

-
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feriais corantes em bruto, enxofre em tantas, comprazas de kcidos, costóte- leira* para portas, tijolos, tubo, de eosá‘
os tubos Ir ventilaç
bastões. esponjas em bruto, óxido de aioa, curativos cirúrgicos. caretas, den- creta. telhas, tac.

estanho, estearina, grafite, grafite para
hindiçao, gomas e colas em bruto ou'
parcialmente preparadas, guta-percha.
madeiras, óleos de linhaça, óleos em
bruto. serragem, serradura, saído, pedras pomes em bruto, pixe. pó de sapato. plombagina bruta e pós betaras
pedra calcaria, asfalto em bruto, Moco
as artigos acima. são em bruto ou pata
dalmente preparados asa indástrias
Clame 5
Aço em bruto. aço preparado. aço
doce. aço para tipos, aço para molas.
aço instrumental e rápido, especialmeagrua& bronze em p6, em 51o. vhumbo
se trabalhados bronze, bronze de manem bruto ou parcialmente preparado..
cimento metálico, cobalto em bruto ou
parcialmente trabalhado, couraças, estalara em bruto ou parcialmente Cabaabado, (OITO, ferro maleável, laminas de
metal. latão em fõlhas amalhas, magnésio. metais estampados, niquel, ouro,
papel de estanho. platina, poeira de
zinco, .prata, soldas, tungstênio, zinco
corrugado e zinco em What
Classe 7
Máquinas e istenslios para serrai usados excluidvamente na agricultura e
horticultura a saber: aradoa abridora
de sulcos, adubadeiraa, ancinhos turcanicas e empilhadores . combinados
arrancadores mecankos para agricultura. batedeiras para acrasia. bombas
para adubar, celfadelnis carpideiras,
ceifados para af foz, charruas para agiaculutura, cultivadores. debulhadores.
deatocadores, desentegradmes. esmaala
dores para a agricultura, escarrificadores. enchovadeiras, facas para ailauinas agricolas. faladeiras gadanha,
garras para arado, grades de clima
ou dentes. máquinas batedeiras para

ratório. pigmentos. potassa. pós meti- agricultura. máquinas haetifugas,
lia* paras composigio de Untas. pra. q uinta vaporizadoras, máquinas ele

paraçaa para fotografias, produtos para
niquelar. pratear e cromar. produtos
para diluir anua. prurimos fanava&
rearovedorea reveladores: sabá° nauta
mia. *ilidimos. secantes. sensibilizantes.

ill/

mungir, máquinas niveladonu de terra.
máquinas perauradoras para a agridal.
lura, máquinas de plantar. ~tocha:a
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de amuar. para sulfatar, de
tosquia de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos. para bardar e pulverizar desinfetantes, para adubar. para
agitar e espalhar palha, para colher
algodam. para colher cereals, máquinas
amassadoras para fins agricolaa, de
cortar árvore& para espalhar, para apias& máquinas combinadas para mamar e cultuar. de Jeabanar, para ata
Miar. máquinas e moinhos para forragens. maquinas toscadorm. ordenadares =Uniam. raladores mectinicos. ter
ice compressores para a agricultura.
sachadeiras, senieadeiras, segadeira*.
locadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
iniquinas ~Mal
Classe 10
Para distinguir: Ababia-lingtias. abrebocas, adentatornos. danadora& a grafo', agrafos para ossos, agulhas para
injeçao, algodao hidrófilo alicates,
amalgamas. aparadores aparadores para fins médico-cirargicos aparelhos para massagens, aparelhos de premio arterial, aparelhos de diatermia. apare/boa de taloa ultra-violeta. aparelhos de
raio X. aparelhos de Infra-vermelho,
aparelhos surdez, assentos para calarmo& atadura*, bistuais, cadeiras para
clinica* cambaia hidrófila. casulas, aeespiaram' 'de 'feltro.' catut, ara lama
nada..crst pra ancrustaçõea e articula"Intas para fino
5onN,
ali.' . coltakall emmeai:: elidiu

tamanca de cimento, vigas. vigamento.,
varias, venezianas
Classe 18
asmas e munições de Travara e caçai
Ai/auges, arpões. balas, baionetas, ca.
aniles, carabinas, chumbo para caço,
cartuchos. dinamite, espoletas, exploda
vos, espingardas, fuga fogos de arada
dos, metralhadoras, pistolas pólvona
punhal. revolver
Classe 19
Aves pássaros e animais vivos, Inclusive bicho da seda, e ovos em geral
Clama 20
Petrechos navais e aeronáuticos As.
coras, bolas, cinta ide natação fataniaa,
flutuadores para ladro, etria, para-gaa
das e salva-vidas
Clame 21
Prelo (parte integrante do veiculo),
mecanismo para acoplamento de veia
culos ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amortecedores de choques, paracroques, carro,
ónibus, automóvel, anteparos, auto-ca'
ntialifies, alavancas, alavancas de dia»
bio, alavancas de . freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, biachas. barcos, barros de _tração, barrar
de direção, cabos de veiculo* carroce.
rias. , chassis, carcassas, coroas, capotas,
toalhas higiênicas, ventosas, verniz iso- enates para veiculo., engrenagens, erabreagem, feixes de molas.- hélices, mo.
lante nata fins odontológius
las, motociclos, mancais de veiados,
Class e 12
pedais, paralarnas, porta laterais, piArtigos de metal comum, nac inalados nhões, porta-rodas, parabrisas, perua
em outras classes, alfinetes. agulhas,
pistões, rodas, reboques. tamagulhas para croché, argola& botões,' choques,
bores de freios, varetas de veiculas
canutilhos, colchetes, dedais, fivelas, li.- bicicletas, motociclaras, retentores, arar
eu elétricas, fechos corrediços. garraa, para bicicletas, braços para veaculoa,
grifas de metal para enfeites de yes- capas circulares para veirnloa. cuane
tidoa, abarca, aduanas. lantejoulas. prea de
veículos, destgadeiras. fronreirat
*ilhas e palradores
para veiculos, motociclo manivelas,
Clame 13
pare-lamas, varetas de .aararole do
Tbotoaduras para punho., água maafogador e acelerador
rinhas lapidadas, alfinetes para adornar
Classe 22
vestuários, de metal precioso, uniPara distinguir: Pios de algodzo canbaprecioso ou suas imitaçõea, anila de mo,
juta, lã, nyloa, tios plásticos, fio"
adorno, balangandana, berloques, brinde
seda
natural e rayon, para tecelagem,
cos, broches, colares, contas de metais
ou pedras reciosas ou serni-reciasas e ara bordar, para -costura, tricotagem
suas imitações, usadas como adorna para croché, fios e linhas de toda aspe.
linhas para pesca, ~ai
ou na confecção ale hijouterias, corren- de. fios ede
aço para pesca
tes de uso individual ara adorno, diaClame 25
mantes lapidados, esmeraldas laoaladas,
medalhas com sento, pulseiras safiras Arvores de natal. habena, bolas para eacartas geo•
lap:adas, topázios lapidados. turmalinas leites de arvores de natal,carta:et.
dia.
gtáficaa,
cartões
postais,
lapidadas e turquesas lapidadas
pisas, desenhos artísticos, desenho. deClasse 16
calcomania para tecidos estátuas. esta.
Para distinguir: Material, para coca- hirtas, estampas, gravuras, trutas da
tnições e decorações: Argamassas, argi- vidro, figuras de oraatoa, festões. fotola, areia, azulejos, batentes. balaustres, grafias, frutas de lou ças. figurai Pata
blocos de cimento, blocos para pavia enfeitar bolos de aniversrloa, batizado.,
mentação, calhas, cimento, cal, cré, casamentos e outras quaisquer coam
chapas isolantes, calbros, caixilho., co- monções, gravuras Imagens,
lunas, chapas para coberturas, caixas roa manequins, maquetas, obras artista,
d'água, caixas de descarga, para lixo. das obras de pintura. painéis e carta,
edificações pranoldadas, estuque, emula zu para decorações e para *apoiado,
afio de base asfáltko, estacas. esqua- projetos, mostruários ele mercadorias
drias, Jorros, frisos, liesaaa grades' j"
e para propagandas, suporte*
nelas, estruturas metálicas para comam. &voarias
artistica*
para vitrines, estatuetas para
çóes, lamelas de metal, ladrilhos. iam..
adornos e para fins artistica., •
Ws, luvas de juação, laias, lageotas.
taboletae
material Isolante contra frio e calor
Clame 26
manilhas, massas para reveatmentos de
paredes. madeiras para construções, mo- Monica de madeira. marfim ou caso
talco", produtos de base asfaltico, proa para mobila, ancinhos de madeira,
&nos para tortura impearaabilizantes antas de madeira para cortinas, argolas
a Rarearam/ias de cimenta e cal hidráu- de madeira, marfim ou osso, anoso
lica, pedregulho, produtos betuminosos de marfim ou osso para dentição. liasimpenneabilizantes litaddra ou sob ou- delias de madeira, barris de madeira,
tras formas para revestimentos e outros cabides para roupa de madeira, cabog
usos nas construções, penaram& placas de madeira. Mus' de tuadelra. cestos,
para pavimentação, peças antarnentais copal para cotinha, colheres de park
de cimento ota gesso para tetos e 'pare., marlize ou osga dormentes de madeira,
des. papel para forrar casa, massas engradados' de', madeira, escada de MO
anti-ruidos para usoinas construções. deka. amidos de , triadelm s eateidohas de
parqueias, portos, portões, pio" na modelei para mesa, fivelas de um ég

tes artificiais, dentaduras, depressores.
dilatadores, drenos, duchas vaginais.
elevadores, espartilhos, espéculos vaginais, esponjas clinicas, estufas, espátulas, escalpelos. eacopros, extratores. escavadores, fios de linho para feridas.
facas, ganchos para mascidos cal"metros, gazes, goclivas. goivas. gamo.
grampos para atura& guta -percha. bisaerómetros, irrigadores, instrumentos clrdrgicos ara oerações. ligaduras de elidiam°. líquido e pós para limpeza.
polimento para fins odontológicos.
luvas e dedeiras de borracha, limas para
mama lancetas, mansa plásticas para
fins odontológicos. mascaras para anca.
testa, mesas de operações, mesas para
curativo', martelos, olhos artificiais,
placas para ossos, pontas de guta-percha para obturações de canais, porcelana. protetores para seios, pincéis para garganta, pinças anatômicas, protelares, rolos cirargicos de lá de pau,
rogo e rodas para desgaste dentário. retescópio, bugia, ruginas, gari:2s,
'andaram, méda e crina para
sacos para gelo e bolsas para água
quente. sondas, seringas para lavagens
e lajeçõea, serras. -serras para raquietomia, tampões higiénicos preservativos atra—leite. termômetros, tesouras.
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• Classe 29
ras não impressas; cadernos de escreClasse 41
Basculhos escovas para roupas, esfre- ver, capas para documeutos, carteiras
Alcachofral,
aletria,
alho, aspargos,
gões, vassouras de fibras, espanadores, I papel ou papelão, cápradas de papei.
espanejadores, vassouras e vassourinhas caixas de papelão. cadernetas, cader- açucar, alimentos para animais, aniido,
amendoim, ameixas, ama:ndoas, araruta,
Classe 30
nos caixas de cartão. caixas para paArmações de guarda-chuvas e guarda- pelaria, cartões de visitas, cartões co- arroz, atum, áveia, avelãs, a.,eite, azeisóis, bengalas, barbatanas para os mes- merciais, carteies indicas. contata car- tonas; banha, bacalhau, batatas, baias,
mos, cabos e ponteiras para bengalas, tolina. cadernos de papel melimetrado biscoitos bombons, bolachas, baunilha:
em pó e em grão. camarão, canela
capas ale seda, guarda-chuvas e guar- 3 em branco para desenho, cadernos café
em pau e em pó, cacau, carnes. chá,
da-sóis, sombrinhas e suas partes inte- escolares, carteies em branco, cartuchos
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
grantes
de cartolina, chapas planegraVicas, ca- ceieals, cominho, crema de leite, cremes
Classe 31
dernos de lembranças, carretéis de panados, crocita t compotas, can.
Tendas, lonas. correias de tóda espécie, pelão; envelopes. enveaucros para cha- mau
ais a, coalhadas, castanha, cebola condi..
cordoalha e barbante. Materiais de ai- rutos de papel, encadernação de papei a.
atos para alimentos colorantes,
daçâo e mangueiras a saaer: anéis de
. papelão. ettiquetas: &ilhas índices, chouriços, dendê, doces, doces de fruvedação. arruelas de borracha, de cor- ou
Classe 27
tôlhas de celulose; guardanapos; livros tas, espinafre, essências alimentares, em..
Artefatos de palha e de fibras, a saber: tiça, de couro e de fibra vulcan.zada,
Alforges da vane; capas para garra- barbante de amianto e de algodão, bar- não impressos. livros riscais, livros de padas, ervilhas, esmovas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
fas, capachos, cestas, esteaas, esteai-- racas de campanha. betume pata vidra- lontabilidade; mata-borrão; ornamentos cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
dias, fios de pita; malas de fibras; ré- ceiros, bolas para válvulas, buchas, de papel transparente; pratos, papeli- figos, frios, frutas sêcas, naturais e cais,
deas, sacas de palha, de fibras ou câ- círculos de borracha' para potes, cardas nos, papéis de estanho e de ria:mimo, talizadas; glicose, gota de mascar, gornhamo e xergas de palha ou de fibras de algodão., correias de transmissão, papéis sem impressão, papéis em branco duras. grânulos, grão de bi-o. gelatina,
cabos. calabres, cordoalhas, diafrag- para impressão, papéis fantasia, menos
mas. etuarcias, flanges, gachetas de para forrar paredes papei almaço com goiabada, geléias, herva do se, herCa
Classe 28
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite,
Para distinguir: Artefatos de material algodão, anulares, des asbestos. de cor- ou sem pauta, papei arpoa, papel de condensado, leite em pó, 'egumes em
plástico e de nylon: Recipientes fabri- da, de arame, de borracha, de cotio seda, papel impermeável, papel em bo- conserva, lentilhas, linguiça louro: mas..'
cados de material plástico, revestitnen- de estopa, de folha e de plocnbagina, bina para impressão, papel encerado, sas alimentícias, mariscos, manteiga.
'Os confeccionados de substâncias am- juntas- para vedação, liquidos de re- papel higiênico. papel impertaeavel margarina, marmelada, macarrão, mase vegetais: Argolas„ açucareiros chear madeira, lona. mangotes. manguei- para copiar, papel para desenhos, pa- sa de tomate, mel e melado, mate, mas,,
' culos, bules, bandejas. ras, massas para calafetar, massas para pel para embrulho impermeabilizado sas para mingaus, molhos, moluscos,
tia:nações para Ó
bases para telefones, baldes, bacias, boi vidros, molas par vedçáo. cocas, pnos papel para encadernar, papel para es- mostrda, mortadela; nós moscada, no.
ias, caixas. carteiras. chapas, cabos oleatizados, rolhas, tainpões, tubos de crever, papel para imprimir, papel pa- zes; .óleos comestIveis. ostras, ovas;
para ferramentas e utensibos cruzetas jato, tubos e tubulações para vedação. rafina para ebbrulhos. papei celcoane. pães, paios, pralinés, pimenta pós para
caixas para acondicionamento de aio tuaões de bo.do e de flanges e válvulas papel celulose, papel de linho, papei pudinm, pickles, peixes, presuntos, pa.
de vedação, tubos oara radiador
alentos. ca:xas de material „rastico para
absorvente, papel para embrulhar ta- tês, e petit-os pastilhas, pizzas, pudins:
Classe 34
baterias coadores, copos, canecas, co.
baco..papelão: recipientes de papel. ro- queijos, rações balanceadas para aniIberas, conchas. cestas para pao cestí Para distinguir: Os seguintes artigos: setas de papel, rótulos de pape/ rolos mais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
nhas, canas para álbuns e para livros Tapetes para automóveis, tapetes, zoo de papel transparente, sacos de papel. sanduíches, salsichas, salmea sopas co..
cálices, cestos, castiçais 'ara velas, tinas, passadeiras, capachos. linóleos, serpentinas; tubos postais de cartão, (atadas, sorvetes, sucos de tureate e de
caixas para guarda de objetos. cartu- oleados e encerados, panos para .saalhos
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha.
Classp 39
•
•
e paredes
chos, codores para chá, descanse para
rim, tremoços, tortas, tortas para alta
Para
distinguir:
Artefatos
de
borracha,
Classe 35
pratos. Copos e copinhos de plástico
mento de animal*
torrbes.
paar sorvetes, amanhas de plasma() Para distinguir: Couros e peles prepa- borracha, artefatos de borracha para
vinagre
veiculos,
artefatos
de
borrasha
não
inradas
ou
não.
camurças,
cromos.
vaquepara sorvetes, colherinhas, pssinaas
garfinhos de plástico para sorvetes. 'foi- tas, pelicas e artefatos doa mesmos: cluldos em outras classes: Arruelas. arClasse 42
minhas de plástico para sorvetes discos olinofadas de couros, arreios, bolsas. golas, amortecedores, assentos para ca- Aguardente, brandi, biter, conhaque,
de mesa, estojos, estojos pata óculos carteiras, . caixas, chicotes de couro, deiras borrachas para aros, batentes de genebra; gin, licores, pinche, netas, suco
carneiras, capas para • ábuns e para
de frutas com álcool e uisque
embalagens de material -Osaca emba- livros, embalagens, de couro estojos, cofre, buchas de estabilizados buchas.
lagens de material plástico para sorve- guarnições de couro para automóveis, buchas de jurnelo, batente de porta.
Classe 43
tes, estojos para objetos, espumas de guarnições para porta blocos, malas batente de chassis. bicos pa sa mamadei- Guaraná, gazosa, água tônica, água cai.
ras,
braçadeiras,
bocais,
bases
para
te.
nylon, esteiras, enfeitas para autora°,
maletas, porta-notas, porta-chaves, por. letories, borrachas para car rmhos Indus- neral artificial, xaropes para refrescos,
vela, , massas anti-ruidos, ascoadores de ta-niqueis., pastas. rédeas. seans, sacos
sucos e sumos de frutas, bebidas espu.
pratos, lua s, formas para doces, fitas para viagem, sacolas, solas e solados tria.s, borracha para amortecedores.
mantes sem álcool, beb:das não
bainhas
de
borracha
para
recitas,
cochim
Isolantes. banes. fios de celu lose, fechos
alcoólicas e refrigerantes
tirantes para arre.os, valises
de
motor,
câmaras
de
ar,
chupetas.
cor.
para bolsas. lacas, guarnições. guarniClasse 36
dões
massiços
de
borracha,
cabos
para
Classe 44
ções para chupetas e mamadeiras, gizar Para distinguir: . Aventais, blusas blu.
ferramentas, chuveiros, calços de bor's-nições para porta-blocos. guarnições sões, boinas, botas, babadouros, casa- racha, chapas e centros de mesa, cor' Artigos para fumantes. Cigarreiras,
cinzeiros, cachimbos, carteiras para fu.,
íkiara liquidificadores e para batedeiras cos, coletes, capas, chatas, cachecols
os, charutos, cigarros, aigarrilhos,
de frutas e legumes, guarnições de-ma- calçados chapéus, cintas, combinações das de borracha, cápsulas de borracha m
terial plástico para utensIbus e objetas. corpinhos. calças, calções, camisas, ca para centro de - masca calços de borra- filtros par piteiras e ara a'garros, fuguarnições para bolsas. ,garfos galerias niisetaa. cacnisolas, cuelas, ceroulas, cal cha para máquinas. copos cie borracha mos em bilha ou em corda, isqueiro,
para cortinas jarros, laminados plás- ças de senhoras e de crianças, colarinhos parai- freios, dedairas, desentupicleiras. piteiras, tubos de cachimbo, rapé e
tabacos
ticos, lancheiras, mantegueiras. malas, cueiros, casacão, dominós, echarpes d.scos de mesa, descanso rara pratos.
encostos,
êmbolos,
esguichos,
estrados.
fraldas,
galochas,
gravatas,
forros.
ja
Classe
45
orinóis, prendedores de roupas. puxadores para móveis, pires, oratos. palitei- gutas, luvas, ligas. lenços. leques esponjas' de borracha em quebralacto Para assinalar e distinguir genéricaros, pás de cos.aba, 'pedras pomes ar". mantéis:. meias, Imaillots, mantas, man para torneiSas, fios . de borracha lisos mente os artigos da classe a saber:
ficials. porta-pão, pulseiras para reló- drião, malhas, paletós. palas, penhoar Fôrmas' de borracha, guarnições para Sementes e mudas para a agricultura,
gios, protetores para documentos, pia. peugas, puloveress ponches, pelerinas, móveis, guarnições de borracha para horticultura e a floricultura. Flores
automóveis, guanições pata veiculos,
naturais
'adores
de água para uso doméstico. polainas, pijamas punhos, robe de lancheiras para escolares. ¡acionas de
(ir
porta-copos. porta-niqueis, porca-doas. chambre, sobretudos. suspensórios. -sou- borracha para degraus, listas de borraClasse 46
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
porta-documentos, placas, ,rebites, rodicha para janelas e para partas, lençóis Alvejantes, amidos, anil, agua de lavaClasse 37
ilhas, recipientes, suportes. suportes para
de borracha. manoplas; maçanetas, pro- deira, água sanitaria, cera pata soalhas,
para ladril hos e adesivos para azulejos Roupas braccas, para cama e mesa: tetores para para-lamas, protetores de detergentes. esponja de aço, Rolava."
anéis, carreteis para tecelagens e guar- Acolchoados para camas, colchas, co. para-choques, pedal do acelerador, pe- balofa, lã de aço. pomadas para dalnições de material plástico rara indús- bertores, esfregões fronhas, guardana- dal de - partida, pesas pa ra businas, çados. palha de aço preparados para
tria textil. colas usadas nas indústrias pos, jogos bordados, jogos de toalhas pratinhos, pneurnatcos, pontas de bor- polir r e • limpar madeiras. vidros metais
. racha para bengalas e macias, rodas r objetos: panos para polir e para innguardanapos. saleiros, tubos, tigelas. lencois, mantas para camas, panos para
tubos para ampolas, tubos para serin- cosinha e panos de pratos.- toalhas de massiças, rodizioa. revestimentos de peza. panos de esmeril e material atiragas, travessas. apos de material piás- rosto, e banho, toalhas de mesa toa borracha, rodas de borracha para mó- ovo empregado na limpeza de metais e
a tico, sacolas, tacos saquitáss. vasilha- lhas para jantar, toalhas para chã e veis. sanfonas de vácuo. suportes de objetos, sabões em geral e , saponá.evs.
Ipleá -para acondicionamento. vasos. xi. café. 'toalhas para . banquetas, guarni- motor, sapatas dodal de breque, e de- velas. e velas a base ele . ,istear,fria.
ções para cama se„ mesa toalhirmas sembraio e isolador, suportes,: semi- sabões em 'pó, em flocos, esponjas l de
• Varas: colas a frio e colas não fncluidos
(cobre 'pão)
limpeza
pneumáticos, suportes de cambio; San-,
em outras classe', •para borracha. para
Classe 38
fona de partida, saltos, solas e solados
cortunies. para marcinetros., para sapa
• Classe 47
'
teiros. Para' vidreis; Pasta' adesiva para Aros para s • ou, danapos de papel' de: borráCha, Surdinas' de botracha para Pára ' distinguir: — Combustiversi Nbricorreias, pasta e, pedras p ara abar. efglatinadol. 'aluna lem branto) álbuns aplicação aos fios telegráficos e telefô- frcintea substânclat • e asroCiatas- -destaesmeril MI pedra, .etta pó. em dis .n para retratos e autógra fos- balões (ex nicos travadores da porta. tigelas. tubos. 'nados a ilutn,nakao e dei aqüeciinl,hto:
clobl -motor, cal ão' a'dás.'.111dr6cathcs.
em pasta para atar. moer e desgastar. ceto para brinquedos), latOcos para tampas 'de borracha para ',cinta-gotas.
rebolos. adesivos para tacos. adesivos correspondência. blocos para cálculos. tinas de borracha' pára elaboração' de 'retcate'gás metano. bu-tatió"e Istasjsánas,
•,• • ',substâncias QUIDIfCati 3
' blocos para anctÃções, /bobinas. belaellu.
4¡ág -engarrafado; g ás liorieteltdi»igasta
de calçaek- .5 t
á .5
,
4
,•••,.•;.•
ç•e•al
.;.bi 1 A.4:1
.'!.e-"
,!
j
s

Spadini, forquilhas de madeira. gaiatas
,de madeira para passarinhos. janelas de
'madeira.- ganchos de madeira, grades ae
madeira, maçanetas de madeira, alam.
peais de madeira, mastros de madeira.
palitos. pedestais de madeira. pegadores
Oe madeira para roupas. pratos de mas
'dera. marfim ou osso. quadros de madeira, reguas de madeira, exceto para
escritórios, rosários de contas "de marfim, madeira ou osso, tábuas de madeira
para fins caseiros tampos de machuca.
• toneis de madeira, varas e vasos de
madeira, marfim ou ossos

_
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cai, ganga, salames, semolina de trigo.
topas enlatadas, sucos de trutas, sal-

t"mmo n.• 584.858, de 29-3-63
Pedro José de Resende
Minas Gerais

dos a ihaninaçao e ao aquecimento,
óleos pais amortecedores, petróleos e
querosene

sichas, sal. toucinho, tremoços, trigo,
torta. torrões, torradas, tâmaras,
tapiocas, vinagre e largue

Classe 48
Para distinguir artigos de amador a

Termo a.* 584.862, de 29-3-63
perfumarias em geral: Almiscar. água
Cine Alvorada Ltda.
sie beleza. água fadai, água de lavanda.
Paraná
ligue de colónia, arminhos. tgua
Classe 41
autua. água de roam, água de alfazeCafé torrado, eia grAo e moldo
ama. amônia perfumada, liquida, em pó.
em pedras. para banho, brilhantinas,
Termo na 584.859, de 29-3-63
Classe 33
bandolina*. batona cosméticas para o
Edgard de Proença Rosa
Título
tabelo. pestanas. cibos e bigodes.
Rio de Janeiro
cayons. cremes para a pele, ,carmans,
Termo n.9 584.863, de 29-3-63
cheiros em pastilhas. em tabletes. em
•
Oficina Mecânica e Fábrica de Esqualentilhas, em trociscos e em pilulaa
drias Rocio Ltda.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
Paraná
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
SUPER BASE
mamadas. extratos, atolem de perfumes
treme para limpeza da pe:e. e para base
iicinà
pestana, cílios e bigodes. fivelas para
700
ft
a cabelo, glicerina perfumada para usa
...M=Stee======
Classe 33
de toucador. grampos para o cabelo.
Titulo
para maquilagem. iança-perhumes, lottttttttá.,:tt
çóes, líquidos dentifrícios, em pasta, em
Termo a.° 584.864, de 29-3-63
taba°. CM creme, cai elixir e em pó,
Exnprésa Gerin de Bebidas S. A.
liquido& para ondulaçao, permanente,
Guanabara
Classe 1
lixas para unhai, lagar& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfu- Tintas, óleos, vernizes, solventes, remes, petróleo ara uso de toucador. dutores água-ráz, lacas, alvaiade, .amôpastas e pó para as unhas. on-pons
aia. antl-oxidantes. antl-coroslvos
para pó de arroz. papéis perfumados.
Trino n.9 584.860, de 29-3-63
carrainados. e com pó de arroz. pentes.
Américo Gandenzi
pomadas perfumadas para o embelezaGuanabara
mento da cutia pon-pons, pó de
arroz
PROffilOGAÇÃO,
Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
11
*****
Uf I1 11 • •--.
passatempos. a saber: álbuns para reaz" DR
oxe•g,0 tIrrefál-94 .---....
cortar e armar, aviões, automóveis
ill daM111•0
aros, argolas. bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos de cartas, bolas para
Classes: 16 e 33
todos os esportes. brinquedos em forma
Insígnia
de animais. balões de brinquedo. hW-Lures, brinquedos mecanicos, brinquedu
Terna° n.° 584.861, de 29-3-63
Classe 42
em forma de instrumentos musicais Inda•tria de Produtos "Seránar Lida".
Artigos da classe
brinquedos em forma de armar, bre
Paraná
quedos de borracha com ou sem assoTêrcao i 584.865. de 29-3-63
ado. carrinhos. carrocinhas, caminhões
Empresa Geria de Bebida, 5. A. cartas de jogar, chocalho.. caneltarae
Guanabara
para esporte, cartões para lóto. cosi
abas de brinquedo, casinhas de armar,
PROBBOCAÇA0
Indústria Brasileira
cadeiras de brinquedo. carteiras e tf.
velopes com fialhaa para recortar *
..:**4)*Classe 41
anatar, calçados para bonecos. cordas
Amêndoas,
araruta.
alpiste,
aveia,
para pular. clavinas para tiro ao akar.
1CUMNIEL
, ameixas, azeites, açúcar, azeitonas.
copos de dados, caixinhas de maistam.
aveia,
atum,
amendoim,
alhos,
bala:.
dados, dardos. discos, dominós esp .tsgardas de brinquedo, espingardas de bombons, biscoitos. bolachas, batatas.
, .1,444, • •
vento, estaquinhas para Jogar. enigmas bananada, bolos, bacalhau, banha, canela.
chouriço,
chocolates,
caramelos.
engenhos de guerra de brinquedo, te:
rinhos de engomar, ferramentas pira coalhada. camará°, carnes, carne de
crianças. tintaras de aves e *amais, baleia, confeitos, £acaa. cereais, cebola,
figuras pa ra 16go de xadrez. fogões e creme de leite, treme de milho. condifogãozalor. de imaquedos, 'egos 1: mento& crustáceos, chá. crave, café.
Classe 42
futebol Je eLesa. h. 'beiras para espor& magica. ano. castanhas. cominho. canArtigos
da classe
alimentícias,
doces,
giquinha.
conservas
ganchos para pesca. guiso* para criaiças. bateres -iscas ertifivais drops. ligada. festas. frutas sêcas. trutas
Termo n" 584.866. de 29-3.63
para paa .-a logos de damas fogos 'se em caldas. frutas cristalizadas e frutas
Emprêsa Geriu de Bebidas S.
compotas.
féculas,
figo.
fermento,
fariOftf
linhas
dominó. logos de raquete,
Guanabara
pesca, luvas para boi. para esgrima nhas. fava. farelo, 'ubá. gomas para
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Termo a.• 584.867 de 29-3-63
Emprêsa . Gerin de Bebidas S. A
Gianabara

MORZIOGAÇA0
CONTA aos FIDALGOS
‘`../NOLOTRIA BRASII.DRA
Ouse 42
Artigos da classe

Cite Alvorada

Trino n.9 584.868, de 29-3-63
Empresa Gera de Bebidas S. A.
Guanabara

Mecânica Rocio

-4

_

•n

le

giadejartefro.

(leias. papaga:os de papel, panelinhas.
quebra-cabeças em forma de arma,.
raquetes. redes de pasca. redes -para
Jogos— rodas de roletas, revólver de
brinquedo. soldadinhos de chumbo taboieiros para logos, tacos de bilhar.
tambores para crianças. tamburens
„tamboretes, tênis de mesa, trens e vias

frreçu para brinquedos. varas '. para
pesca, vagonetei a zepelias

Guanabarp

—,

43GERIN4P7'

para jogador de soco. miscaras.carnvalescas. mesas de bilhar. de campista,
de roleta, de xadrez. mobilias de brinquedo. miniaturas de ctensilios domésticos, pada& patinetes. pitnea, petecas
planqueas nata ginástica. peças de
logos de damas dominó e xadrez pelotas. pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar

Têm° n. • 584.869, de 29-3-63
Fanprêsa Gerin de Bebidas S. A.

......

SERIMAll

•

Classe 42
Artigos da classe

mascar. geléias. goiabada. gorduras.
grâo de bico, glacês. glicose, baunilha,
extrato para doces, extrato de tornaete.
ervilhas. ensova, extrato de carne, floco& essência, para balass doces e 01mentos. gelafinas, grnuloás. herva-doce

línguas. linguiças, leite, lombo, leite
condensado, leite em pó. legumes. lentilhas, lag osta. mel, mortadelas. azaro.ladaa,, • manteiga, mostarda, marisco.
moluscos, molhos. margarinas. massas
alimenticiaa massas de tomate, melado.
nos-mpscada, óleos comestivela
ostras, paios, , perseaada, peixes. pesada. picklea. pates pastilhas. pós para
pudins., pralinés., paes, pimenta. preturateos. polvilho. il udiu. quisera de milho, recata balanceadas, requeijão, Poa-

Classe 42
Artigos da clame
Têrmo n.* 584.870, de 20-3-63
Empresa Geriu de Bebidas S. A.
Guanabara

PRORROGAÇA0

RENIG
Classe 4a
Artigos da classe
Tênno n.9 584.871, de 29- 3-69
rraprha Geria de Bebidas 5. A.
Guanabara

Caoanocrsçxo

RENIG
Classe 42
Artigua da classe
Trmo

n.'

584.872, de 29-3-63

3

Empresa Geria de Bebidas S. À. !

Guanabara

INORROGAÇAO:

classe 42
ArtigOs da clasik'

Artigos da laae.

2212 Sexta-feira 21
Termo n.° 584.873, de 29-3-63
Empresa Geria de Bebidas S. Á,
Guanabara

Termo n.° 584.877 de 29-3-63
Empresa Gerai de Bebidas S. A.
litianabara

Térato n.° 534.887, de 29-3 1963
Indústrias de Laias 1....conomicas do
Noroeste Ltua:
Pernambuco

Trino a., 584.881, de 29-3-1963
Maliba hotel Ltda.
São Paulo

rflORROGAÇA0
'kin ESCURO

Junho de 1963

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

PRORROGAÇÃO'

INDUSTRIA DE CASAS

FUN" .....unt0.1,

ECONEMICAS DO NCRDESTE

MALA "-DAJ

la=arLir'22"

_st!~
.1

INDUSTRIA BRAMIRA
Classe 42
A.tigos utt ciasse

.

Classe 43
Artigos da classe

1•nn

Termo n.° 534.832, de 29-3-1963
L P -storio de ci.o.an.a• 1inica S.A.
Guanabara

Termo n.9 584.874, de 29-3-63
Empresa Gerin de Bzbidas S. A..
Guanabara
.

.11,47/1111 4

Terno ti.° 584.878, de :29-3-63
S. A. Cort-me Car:oca
Guanabara

1121.
El4FII/3 ELIO fi

II

11/1111iS ,S.

• '"

OTALG11
GRARIFIVi

Pa0P.ROGAÇA0

S.A.CORTIRE CARiOCA

,..lasse 42
Artigos da classe

PRORROXI Ç.15.0

Termo n.9 584.875, de. 29-3-63
Emp a Gerin de Bebidas S. A.

CURTUME CARIOCA

'Termo n.o 534.833, de 29-3-19a3
de B:ologia Clinica S.A.
,Guanabaa

PRORROGAÇÃO

GERIN

VQ.R.,c3 RIW,Osa-6120.N
Olum1.01
•

Of C.FDOD
two ri (.1.

< n!Na...~61

79,
GENEBRA
—

0000.,
MI

Termo n.9 584.876. de 29-3-63
Empresa Gerai de. Bebidas S. A.
Guanabara

INMISTRIA DE CASAS
ECENWICAS DO NORDESTE LTDA,
Termo . n.0 584.890, de 29-3-1963
Confecções Alteza S.A.
Guanabara

DIVINA DAmA

fl Kr.:61%..S.:Zirg:2.44.1- t.11~1,11~,I n

..,tasse
Classe
Para distinguir: Couros e peles prepaArtigos da classe
radas ou não. camurças. ,:ramos, vaqueVamo n.° 584.834, de 29-3-19;13
tas. pelicas e artefatos dos mesmos:
&mofadas de couros. arrems, bolsas. Lal-,ratório de Blologia Clinica S.A.
Guanabara
carteiras, caixas, cnicotes de couro,
carneiras, capas para ábans e para
livros, embalagens de couro estojos.
PRORROGAÇÃO
gi.arn.ções de- couro para automóveis,
guarnições para porta blocos, malas,
maletas, porta-notas, porta-chaves, por.
ta-niqueis., pastas, rédeas, se , ins. sacos
para viagem. sacolas, solas e solados
RCUSTRIA DAC:UM
tirantes para arre.os, valises
Termo n.° 584 880. de 29-3-1964
Icisa S.A. Indústria e Comércio
Rio Grande- do Sul

Térmo n.° 484.859, dr- 29-3-1963
Indústrias de Casas Ecuumnicas do
Nordeste Ltua.
Pernambuco

INDUSTRIA BRASILEIRA

nUSTASSAL

Classe 42
Artigos da classe

Liasses: 16 e 33
Insignla

Nome Come, c:al

•

1

JISTILLARIA

Mboipa111 IMMO.

Classe 3
Art:gos da classe

.

Nome comercial
Termo n.° 534.879, de 29.3-1953
S-.A. Corturrie. Carioca
Guanabara

Tann° a.9 584.888, .1e 29-3-196'3
Industrias de Casas L5conomicas do
Nordeste Ltda.
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

Classe 42
Artigos da classe

•R•W..na

alUP E R 1014

Classes: 16 e 33
Titulo

Classe
Artigos da classe Tèrmo n.o 584.885, cl e29-3-1963
Mims relevis.in —
Minasteral
Rádio Ltda.
Minas Gerais

M I NASTERAL

Classe 36
porta-Seios
Termo n.° 584.891,
29-3-1963
'Confecções Alteza S.A
Guanabara

GRANDE DAMA
I NDÚSTR I A BRASI LEI RA
Classe 36
porta-seios
Termo n. 9 584.892. de 29-3-63
Confecções Alteza S.

A.

R.o de janeiro

PRIMEIRA DAMA
INDUSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da ciasse
Termo n.° 584.886. de 29-3-1963
Minasteral
Minas. Televi0- Rádio Ltda.

MINASTERAL, MINAS),
TELEVISÂO, RÁDIO, LTDA.
Classe 46
•

Nome Comercial

Classe 36
Porta-seios
Termo n.9 584.893. ie 29-3-63
Usina Santa Terezinha S. A. Açúcar
Álcool
São Paulo

USINA SANTA TEREZINHA S. A.

• Acen E Ál

Classe 4`2
COWIWIL

PREÇO DO NÚMERO DE ,HOJE: Cr$ 4.00

Nome comercia

