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SEÇÃO III
ANO XXI - N.° 118
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral

CAPITAL FEDEIU.I.

TÈRÇA - FEIRÁ, 26 DE JliN110 DE 1963

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.° 140.094 - Engen. Tec.
dtistria e Comércio Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 110.095 - Yurie Amentyl
- Satisfaça exigência.

N.o 139.30t - Soolete Generale
N. o 137.954 - Luiz Hildegardo .
N.° 140.099 - Servihouse
Fabrino Braga - Satisfatiç exi- dos Produits Refractaires - Satis- talações e Assistência Técnica Lb
faça exigência.
Reconsideração de despacho: gência.
mitada - Satisfaça exigência.
N.° 137,958 - Adolfo Gani%
N. o 140.177 - Renato Dant
N.o 139.382 - Grey EletricidaPedro Giordano - Recorrendo Tavares Filho - Satisfaça exionde S. A. Ind. e Com. - Satis- Torre - Satisfaça exigência.
d.o despacho que indeferiu o peN. o 140.260 - The B. F. Goofaça exigência.
dido do privilégio de invenção para
N.° 138.304 - Vete S. P. A.
d
deli Co. - Satisfaça exigência.
NP
139.385
Vicente
ROman
um a p arelho Para o acionamento
Satisfaça exigência.
Simon
e
Francisco
Roman
Simon
N.
o 110.366 - The Bulmita
de geradores de corrente elétrica
NP 138.312 - Union Oarbide - Satisfaça exigência...
Corp - Satisfaça exigência.
- Urino 92.261.
Corp - Satisfaça exigência.
N. o 139.386 - Zub Aparecida
N.o 138.453 - Rohm & 'nas
N.° 110.399 - Societe Lesini
Tendo em vista o recurso interHorn do Melo e Gumercindo Ri- Maghine Ag-rarie Sima - Satisfaposto, o considerando os novos Co. - Satisfaça exigência.
beiro Filho - Satisfaça exigên- ça exigência.
Mudos técnicos, resolvo, na forma
N. o 138.522 - Yvonne Beatriee cia.
N.° 109.698 - Produtos Quimida lei, reconsiderar o despacho que Scherer - Satisfaça exigência.
, N. o 139.989 Grey EletricidaGuarany S. A. - Satisfaça
indeferiu °presente ped i do para
N. o 138.626 - E. I. Du Pont de de S. A. Ind. & Com. - Satisfa- cos
exigência.
efeito de conceder. afinal, a pa- Nemours And Co. - Satisfaça exiça exigência.
tente requerida.
N. o 115.876 - Adindo Boit ror
gência.
N.0 139.391 Cia.
Sal.is faça "exigOcia•
N.° 138.685 - American visEXPEDIENTE DA DIVLSÃO
N. (' 120.909 - Produtos iptifini•
cose Cor p - Satisfaça exigência. Ltda. - Satisfaça exigência.
DE PATENTES
N.o 139.391 N. o 138.686 - Mead Johnson &
cos Guarany S. A. - Satisfaça
--, satisfaça exigência.
exigência.
Co. - Satisfaça exigência.
De 19 de junho de 19t33
N.o 139.397 - Virente Roman
N. o 138.742 - Impower Works
N.° 121 . 865 - Goigy do Brasil
Proprietary Limited - Satisfaça Shnon e Francisco Roman Simon
Exigên .c, ittfi :
- Satisfaça exigência.
exigência.
S. A. Produtos Químicos - Saexigência.
NP 138.774 - Ind. de TamanN. o 98.146 - Artefatos de MeN.° 139.398 - Primo Sillpran- tisfaça
N. o 121.866 - Mecanica Ritter
tais e Plásticos Htome Ltda. - cos Quo & Van Baak Ltda. - Sa- cli - Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
tisfaça exigência.
N.o 139.474 Couto Vidi- Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 138.775 - Ind. e Gom. de Satisfaça exigência.
N.° 1.21.872 - Drs. Luciene
N.° '107.145 - Mednioa Indus- Roupas
Liliom Ltda. N.° 139.SSr. - - 11elg-a Page - Harnist Sebastião e Ernani de Altrial Estampotec Ltda. - Satis- Satisfaça Brancas
exigência.
meida 11iteno e Alcides Figueirede
Satisfaça exigência.
faça exigência.
N. o 138.780 - Julius Gyula
N.° 139.556 - Carlos Alcides - da Silva Jardim - atisfaça exiN.° 107.291 - Ernilio Orlando
gência.
Satisfaça exigência.
de 'ami mas° - Satisfaça exigên- Balogli - Satisfaça exigência.
N.° 121.911 - Mecânica Ritter
N. o 138.791 -'Mecaplast S. A.
eta.
N.o 139.578 - Antero Gonçalves Ltda. - Satisfaça exigência.
exigência.
N.° 109.415 - Montecatini So- - N.Satisfaça
o 138.800 - ciba S. A. - - Satisfaça exigência.
cicia ftenera1è Per L'Incinstria Mi- Satisfaça
N. o 139.674 - Metro Facei - E XPEDIENTE DA DIVISÃO DE
exigência.
neraria e Chimica. - SatisfaçaN. o 138.818 - Thc Internatio- Satisfaaç exigência.
PATENTES REPUBLICADOS
exigência.
N.° 139.698 - Alberto Corrêa
POR TER SA1D0 COM
N.° 111.971 - Flliof. Enterpri- -na] Nicket Co. of Canada Limited Aurelio - Satisfaça exigência.
INCORREÇÕES
Satisfaça exigência.
SeS Incorp - Satisfaça exigência.
N. o 139.699 - Herbert Faunce
N. 0 138.871 - Holstein &
Rowley - Satisfaça exigência.
Dia 19 de junho de 1963
N.o 112.070 - Edgard Betem- p ert Maschinenfabrik Phonix
"mino Menezes - Satisfaça oxigên- M. B. H. - Satisfaça exigência.
N.° 139.746 - Adelino dos SanNotificação:
aia.
N.° 138.879
Oxidation Pro- tos Elias Quinto de Souza N. o 112.237 - General Electric cess Corp - Satisfaça exigência. Satisfaça exigência.
N. o 139.015 - H. P. Doetsch
- Satisfaça exigência.
N. o 139.841 - SVI'1,4 , !m WalUma vez decorrido o prazo de reSatisfaça exigência.
curso revisto pelo artigo 14 da Lei
dherr. - Satisfaça exigência.
N.° 112.757 - Se1iumberger
N o 139.884 - Preparation In- n.° 4 . 048, de 29 . 12 . 61 e mais dei
Well Surveying Corp - Satisfaça
Ns. 139.043, 139.014 e 139.945
- Swf S p ezialfabrik Pur Autozu- dustrielle dos Combustibles - Sa- dias - para eventuais juntadas de
exigência.
recursos, e do mesmo não se tendo
N.° 12R.895
Marukyu Indús- behor Gustav Raul C. M. B. Il. tisfaça exigência.
N.° 140.005 - Darei José T ,ai- valido nenhum interessado, ficam notria de ninitina A g rícolas Ltda. - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N. o 139,055 - Rotim & Hans xeira Gomes - Satisfaça exigen- tificados 09 requerentes abaixo mencia.
cionados a comparecer a este DeparCo.
- Satisfaça exigência.
N. o 137.923 - Helio Franzen
a fim de efetuarem o pagaN.° 140.023 - Cosden Peito- tamento,
N. 0 139.200 - Potro Tex CheGuerra, José Carlos de nodeY e
mento da taxa final concernente à
Leonidas Antônio Marfins Carlini mica! Corp - Satisfaça exigência. letim Corp - Satisfaça exigência. expedição dos respectivos certificados
N. o 140.036 - Antonio, Maria dentro do prazo
N. o 139.230 - Rádio Corp of
- Satisfaça exigência.
de sessenta dias Pujais. - Satisfaça exigência.
N.° 137 5'127 - Çrli,1p hem;- 1merica - Satisfaça exigência.
N. o 140.076 - Dr. Errian1 Jot- na fama do parágrafo único do anN. o 139.282 - Maurilio Silva nbrino Braga. - Satisfaça ext.
tigo 134 do Código da Propriedade
ta - Satisfaça axigência..
Wdocia.
Sai isf aça exigência.
Industrial
De 19 de junho de 1963

2230 Têrça-feire.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expeclient#,
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 Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticado°,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas.
Capital
- Excetuadas as para à
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio..
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

,

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA- NACIONAL
C;IRIETOR • OURAI

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
caiam ao sacaviço na eursucaçaas
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Impresso nas oileinsscso Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES

E

FUNCIONÁRIOS

Capital
e Interior:
e
Interior:
Semestre . • • Cr$ 600,00 Semestre • .
Cr$ 450,00
Ano
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
continuidade no recebimento
dos jornais, devem os auinanles providenciar a respectiva
renovação com antecedência
A fim de evitar solução. de mínima, de trinta (30) dias.

parte supericr do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findard.

N.° 100.529 - Processo para preparar novos compostos álcool pirolielinico - Abbett Laboratories.
NP 109.803 - Método para conduzir a operação de afinação do ferro
fundido - Arbed Acieries Reunias de
Burbach Eich Dudelange Societe Anonyme.
NP 110.342 - Pano não tecido
semelhante a um tecido - Arthur
Herbert Drelich e Reator Wallace
Griswold.
N.° 115.213 - Má quina Para o
tratamento do cascalho ac leito de
estradas de ferro - Franz Planar e
josef Theuber.
N.° 117.808 - Aperfeiçoamentos
*na ou rrelativos a fabricação de pneumáticos - punlop Rubber Co. TA-

N.° 135.851 - NOvo tipo de bucha protetora de semi-eixo de DKW
e Wolkswagem - Alcides Zanandrea.

NP 142.829 - NOvo modelo de
calçado ortopédico - Rr. Rinaldo
Victor De Luziam e Antonio Eagri.ng-

•

PARTICULARES

DESENHO OU MODÉLO
INDUSTRIAL •DEFERIDO

N.° 114.310 - New° dispositivo
de reforço para saltos de calçados Shoji Oba. •
N.° 142.827 - NOvo modelo de
calçado ortopédico --. Dr. Rinaldo
Victor De Lamare • Antonio Esa
gringnero.
N.° 142.878 - N8vo modelo de
calçado ortopédico - Dr. Rinaldo
Vktor. De Lamare e Antonio Esgring-

O

DIÁRIO OFICIAL

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS

MODÉLO DE UTILIDADE
DEFERIDOS

Seção J11) .Junin,d,e 100

OFICIAL

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
INDEFERIDOS

N.° 115.748 - Constanta Eletrotécnica Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 117.082 - The Lubrizol Corp
- Satisfaça exigência.
NP 138.576 - Natal Nichelle Bertoido - aStisfaça exigência.
N.9 138.716 - Esteban Rimai e
Paulo Hagnal - Satisfaça exigeneia.
N.° 138.718 - Dr. Fred Linsker
- Satisfaça exige ncia.
N.° 138.750 - Wolfgang joachim
Dietzius e Alfred Affen - Satisfaça
exigência.
N.° 139.408 - Indústria de Máquinai Agrícolas Pinhal S. A. - Satisfaça exigência.

N.° 107.829 - Parede B:casco de
Chapas - Albert Hahn.
N.° 113.238 - Aperfeiçoamentos
em lages constituídas de vigas elementos pre fabricadas - Gumercindo LoLpes Coimbra.
N.° 142.285 Aperfeiçoamentos
em c.rdirees perdidos - Mario Marin°.
N.° 1391807 - Edmundo ChristiaN.° 132.713 - Aperfeiçoamentos n' - Satisfaça exigência.
em vigamento para telhado pórticos
N.° 139.830 - Baurner QBS Cia.
e coberturas em gerei - Theodor Brasileira de Equipamentos - SatisClemena Petermann.
faça exigência.
N.° 143.849 - Sylvio Lago PereiEXIGÊNCIAS
ra da Silva - Satisfaça exigência.

N.° 90.420 - Francisco André
&VERSOS
Oneto - Satisfaça exigência.
N.° 90.799 - Societe Belga de
N.° 103.034 - Usabra Indústria
L'Azote et des_Produits Chimiquea • Comércio S. A. - Arquive-se.
do Ma:1y S. A. - Satisfaça exigênNP 109.989 o- Elektrit Indústria
cia.
e Comércio Ltda. - Arquive-se.
NP 114.588 - Dunlop Rubber
N.° 96.483 - Auto Comércio a
Indústria Acil Ltda. - Satisfaça exi- Co Limited o- Arquive-se.
gência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.° 98.988 - Alberto da Silva
DE PESQUISAS
Barbosa - Satisfaça exigência.
Dia 19 de junho de 1963
N.0 106.101 - Merck 8$ Co. Inc.
- Satisfaça exigência.
Notificação:
NP 115.141 --- Oscar de Paula
Unia
vez decorrido o prazo da reBernardas - Satisfaça exigência.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 115.250 o- Vincenzo Pruden- nP 4.048, de 29:12.61 e mais dez
to Signoretri - Satisfaça exigência. dias - para eventuais juntada, de
'
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- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais só te
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado; deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada exemplar.
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa,Ricrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano,. é de Cr$ 1,00, por une
decorrido.
recursos, 'e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados os fequerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente a
expedição dos respactivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do ar.
tigo 134 do Código da .Propriedade
Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
N.° 368.756 - Cromarile - Laboratórios Cort S. A. - el. 3.
N.° 390.334 - Fermotec - Fermotec Ltda. - el. 11.
NP 393.405 - Sulexport - X.
Kwang Chen Hajar - el. 41 (com
exclusão de lanches).
N.° 405.166 - Banver - Betavas
IndlCstria Química Ltda. - ci. 1.
N.° 407.305 - Lama - Brinquedos Lama Ltda. - el. 49 - (com
exclusão de ganchos para pesca).
\ N.° 407.332 - Triderma - C.
H. Boehringer Sohn - el. 48.
ruccio Gobbi - el. 28 ( sem exclusi
-vidaexprsãocuiladNP 407.373 - Vinilcouro - Fermente).
N.° 407.433 - Lektro Cel - Dote
Refrigerating Products Co - el. 8.
NP 407.474 - Table Ronde Ibera Laboratórios Ltda. - el. 48.
(com exclusão de enfeites pare o cabelo os quais pertencem à várias
classes) .
N.° 407.566 - Gira-Boi - Ias
Indústria de Camas Automáticas Lizl. 40. '
••
1 •
.
t

6.
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tèrça-feira 23
N.° 407.624 - Keystrip - Cleytoa Manufacturing Co, - ol. 46.
N.° 407.625 - Kaystrip - Clay1041. Manufacturing Co. - c4, 1.
N.° 407.628 - Gran
•Promovaodas Universal S. A. Zerportação
• Importação - el. 1.
N.° 407.629 - Grand Gala Promovend RS Universal S. A. Reportação • Importação - of. 46.
N .° 407.719 - Guaianazes - O..
si de Carnes e Aves Guaisnacas Limitada - el. 41.
N.° 407.720 - Guarabu - Edi
tora • Guarabu Ltda. - ol. 32.
N.° 407.727 - Intertec - Interbac S. A. - ci. 22.
N.° 407.754 - Xiririca - Padaria e Confeitaria Xiririca Ltda. et. 41.
N 0 407.782 - Jony - João Thotua' & Filho - ci. 24 - (com exMuni° de esfregões e máscaras).
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Transferência e alteração de
nome de titular de processos:

Exigências:
Diversos: •
Kornel Hegedus - Na transfeMaij Machado - No pedido di
Hersil S.A. Serviços Técnicos e rência da patente de n.o 1.212 - transferência da patente de ná.
Modèlo
de
utilidade.
Apresenmero 2.665, modal° de utilidade.
Industriais - Transferência para
- Nada há que deferir por se traseu nome da patente de número te procuração.
Secadores Pampeiro S.A. - No tar de patente extinta.
80.195 - Privilégio de invenção.
pedido de transferência da patenIndústrias Eletro Mecânicas
- Anote-se a transferência.
te de n.o 48.233: privilégio de In- Pecker S.A. - No pedido de exRiser Irrigação S.A. - Pede venção. - Preste escla-•ecinien- ploração de contrato do têrmo núpara ser anotada nas patentes de tos.
mero 138.361. - Aguarde-se a
números 46.972 - Privilégio de
Usinas Siderárgicaa de Minas concessão da patente.
invenção e 51.769 - Privilégio de
Invenção, as alterações do nome Gerais S.A. - No ped ido de con- Laboratório Grindelimel Ltda.
da titular. - Anotem-se as alfe- trato de exploração da patente - Na transferência da marca núnúmero 52.727 - Privilégio de in- mero 131.223. - Aguarde-se.
rações de nome.
Casa Lourenço Comércio e InRheem Metalúgica Ltda. - venção. - Cumpra a exigência.
Hunter Douglas International dústria S.A. - Na transferência
Pede para ser anotada nos térmoa 80.175 - Modêlo de utilida- (Quebec) Ltda. - Na transfe- da marca 189.722. - Aguarde-se.
Cia. Apollo de Produtos Alide e 94.744 - Privilégio de inven- rência do têrmo 99.759: privilégio
ção, as alterações do nome da ti- de invenção. - Cumpra a exigên- menticios - Na alteração de
nome da marca 193.709 - Aguartular. - Anotem-se as alterações cia.
de nome.
Varie Aktiengselischaft - Pede de-se.
International Pipa And Cera- para ser anotada a alteração. - Metalúrgica Rio S.A., Ilidi:latria
e Comércio - Na alteração de
ser anotada no tèrmo 105.335: Cumpra a exigência.
Sarmi S.A. Soxiete D'Applica- nome na marca 206.128 - Aguarmies Corporation - Pede para
INSÍGNIA DEFERIDA
privilégio de invenção a transfe- tions de Recherches Miniéres Et de-se.
rência e a alteração do nome da Industrielles. - Na transferência
Coldex Indústria e Comércio
N.° 402.522 - Marechal - Ra- titular. - Anotem-se a transfe- do tèrmo 112.953. - Cumpra a S. A. - Na alteração de nome da
tifica Marechal Ltda. - ol. 33 - rência e a alteração de nome.
exigência.
marca n.o 251.496. - Aguarde-se.
(de acArdo com o art. 119 do C6diAgro
Moageira
S.A.
Na
transMonsanto
Chemical
Campany
-ao e com exclusão das expressões e
Transferência para seu nome do ferência no têrmo 118 (155 - Prioutros locais),
NOTICIÁRIO
vilégio de invenção. .- Cumpra a
NOME COMERCIAL DEFERIDOS têrmo 117.539: privilégio de in- exigência.
Oposições:
venção. - Anote-se a transferênVaria Aktiengesellschaft - Na
N.° 407.603 - &mexer Indústria cia.
São
Paulo Alpargatas S.A.
alteração de nome no tèrmo nú• Comércio S. A. - Schuerer InMonsanto Chemical Company - mero 117.902 - Privilégio de in- Oposição ao térrno 135.515 dústrias e Cbmércio S. A. - (art.
Transferência para seu nome do venção. - Cumpra a exigência. Modèlo industrial de Indústria de
109 n.° 2).
Artefatos de Borracha Sampa Li..
tèrmo 117.643 - Privilégio de inSociete Anonyme D B.A. (Da- multada.
N.° 407.633 - Ltzccarbe S. A. venção: Anote-se a tranWerên,•ia
Indústria e Comércio - Lucarbe g.
Fábricas Germade S.A. Roussel Uclaf - Transferência cellier-Bendix-Lockheed-Air-EquIpa
4. Indústria e Comércio - (art. para
seu nome dos têrmos núme- menti - Na tran3ferência do Oposição ao têrmo 135.515 - Mo109 n.° 2).
ros118152 - Privilégio de inVen- têrmo 118.516. - Cumpra a exi- Mo industrial de Indústria de
Ção e 118.153 - Privilégio de in- gência - Privilégio de invenção Artefatos de Borracha Samp LiTITULO DE ESTABELECIvenção. - Anotem-se as transfe- Eitel Mccullough - Na transfe- mitada,
MENTO DEFERIDOS
rências.
rência da marca de número 57.089
EXPEDIENTE DA SECA() DE
Hunter Douglas In tena tional
Cumpra a exigência.
N.° 344.919 - Tibagy - Dr. (Quebec) Ltda. - Tansferência - Antenor
de Vivo - -Na transfe EXAME FORMAL DE MARCAS
Beni Lono Pujanslci - cl. 33 - para seu nome do térmo 118.569 rência da marca n. o 129.781. (art. 117 n.° 1, considerando-se não - Privilégio de invencã.o. - Ano. Cumpra a exigência.
Em 19 de junho de 1963
existentes nas etiquetas as expressões te-se a transferêscia.
Indústrias Químicas Mangual
Exigências:
Indústria Brasileira).
S.A. - Pede para a l taração de
N.° 402.231 - Faro - Gessa Fa- Indústria e Comércio Agrobra- nome da marca número 143.5Pil
N.o 442.136 - RadiStécnica Enro Turismo e Câmbio Ltda. - cl. Sil S.A. Importação e Exportação - Cumpra a exigência.
genharia Ltda. - 'Satisfaça exi- Transferência para seu nome
33 (art. 117 n.° 1).
gência.
do
tèrino
118.781
Privilégio
de
Boehringer
do
Brasil
S.A.
ProN.° 402.239 - Lex - Lex CopiarN. o 442.149 - Fiação Aanhandom Ltda. - cl. 33 (ant. 117 n., invenção e 118.786 - Privilégio dutos Químicos e Farmacêuticos iguera Sociedade Anônima. de
invenção.
Anotem-ae
as
- No pedido de averbação de tisfaça exigência.
1 e com exclusli de expressões e outransferências.
; contrato das marcas de números I N." 442.155 - "Obbe" Organi.tros locais).
Roussel Uclaf - Pede para ser 145.254 - 153.542 -- 157.567 - i zação Brasileira de Engenharia
anotada no térino 121.224 - Pri- 208.648 - 219.009 - 233.945 - 'S A. - Satisfaça exigência.
EX1GÈNC IA S
vilégio de invenção. - Anotem-se 238.741 - 270.988. - Apresente
N. o 442.160
Orland o
cliches, quanto ao registro núme- mo. - Satisfaça exigênáa.
Indústrias Dante as transferências.
N.° 362.065
1Ramenzoni S. A. -- Satisfaça exiRoussel Uca! - Pedepara ser ro 208.092. - Pr n-• -1 e e
N. o 442.163 - Luiz da NasciOnda .
anotada no tértno 121. 9 24 -- Pri- mentos.
/n.3rd°.
Satisfaea
eip
N.° 407.622. - Proa-lavandas Uni- vilégio de invenção. -- Anote-se' Polimercante do Braail Ltda. N.o 442.190 - Produtos Domésversai S. A. Exportação • Importa- , a transferência.
1No
pedido
de
averbação
de
con.
ticos Chavantes Ltda -- Satisoão - Satisfaça exigênc.., .
, Imperial
___ I trato na marca na 145.958. - faça
Máquinas S.A.
exigência.
Pecte para ser anotada na marca I Cumpra a exigência.
L.;:t.RSOS
, Imperial numero 153.573 a alteN. 442.191 - Sociedade NorHuican Compailia de Cimento,
ração do nome da titular - Ano- Especiais S.A. Comercial e In• destina Indústria e Comércio LiN.° 368.465 - Oscar Taearioro de-se a alteração de nome •
dustrial - Na transferência da mitada. - Satisfaça exigência
N. o 442.192 - Pedro Cavalcan.
Scherper - P-ossiga-se como indica• .
marca
n.o 161 262, mantenho a
n
Lutam
. York S.A. Produtos exigência.
pela seção.
te Sfclrim. - Satisfaça exigênCirúrgicos - Pede para ser anocia.
EXPEDIENTE DA SEÇA0 DE
Indúdria e Comarcio L. S.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA tada na marca Nana número
N. o 442.194 - Armazéns Gerais
a transferência e a alte- Starrett Socidade Anônima - Na
I 210.126
Rio
de Janeiro Ltda. - Salsfaça
ração
de
nome
da
titular.
Indústrias Gessy Lavar S.A. averbação de contrato da marca exigências.
Pede para ser anotada ria3 paten..1 Anotem-se:
n.o 176.711. - Cumpra a exigên- N. o
442.219 - Otto Augusto de
tes de números:
cia.
1 - Alteração de nome de Say- Resmat Representações de Equi- Lima & Cia. Ltda. - Satisfaça
2.526 - Modèlo Industrial.
exigência.
2.380 - Modêlo industrial, os on Sc Cia. Ltda. para Comércio e pamentos Sprinklers Grinnell e
contratos de sua exploração. -- Indústria de Perfumarias F. Say- Máquinas Textis Ltda. -- Na N. 442,220 - Bar Ouvidor LiAverbem-se os contratos de ex- on Ltda.
averbação de contrato da morca mitada. - Satisfaça exigência.
ploração.
N.° 442.228 - Brittah Insulated
2 - Alteração de nome desta 209.701. - Cumpra a exigência.
Cal lender's Cables Li
para F. Sayon S.A. Comércio e Margaret Lilan Shorta Laminação Brasileiraa de Piás- Indústria
. de p erfumarias
transferência da marca 242.271. Satisfaça exigência.
tie0 S.A. - Pede para ser anotaN.° 442.248 - Ibesa Indústria
3 - Alteração de nome deste - Cumpra a exigência.
da na patente de número 60.195
Brasileira de Em balagens S.A. Cine Monaco Ltda. - Na trana Satisfaça exigência.
- Privilégio de invençãe o con- para Perfumaria Feliche S.A.
to de sua exploração. - Aver- 4 - Transferência da última ferência marca 274.188. N.° 442.259 - 442.267 - Ibesa
-ae o contrato de exploração. para a requerente.
Cumpra a exigência.
Ind
CwArie Eiraalleira de
ttnbattli,

2232 Térçii-feira 25

gens S.A. - Satisfaça exigênciá.
N. o 442.284 - Cr-ivt.'áos Gema
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 442.287 - Mundial Auto
Peças Limitada. - Satisfaça exigência.
N. 442.289 - "Se rval" Sociedade de Efpecialistas Ridoviárlos
da Via Anchieta Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 442.310 -- Geraldo Peltier
Badú. - Satisfaça exigência.
N.° 442.312 - Vulcan Artefatos
de Borracha S.A. - Satisfaça
exigência.
N.° 442.314 - Alfred C. TciePfer S.A. Indústria e Comêrcio
- Satisfaça exigência.
N.° 442.315 - Ferragens Madureira S. A. - Satisfaça exigência.
NP 442.316 - Ferragens Madurei- ra S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 442.317 - 442.319 - Malharia
: Fozzati S. A, - Satisfaça exigência.
N.o 442.319 - Malharia Fozzati
Sociedade Anónima - Prossiga-se,
considerando para usos da classe 22
a filaça e o torçal.
N. 442.321 -- Promissão - Agrlcola e Administrativa S. - Satisfaça exigência.
N.o 442.323 - Alfred C. Toepfer
S. A. Indústria e Comércio - Prossiga-se excluindo anais obturadores
- classe 31 - e velas puras - classe 46 - retificando-se onde couber.
N.o 412.330 - The Cleveiand Crane & Engineering Company - Satisfaça exigência.
N.° 442.355 - Panificadora Santa
Zélia Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 442.336 - Fernando Avelino
Corrêa - Satisfaça exigência.
N.° 442.358 - Café Puro Indústria
e Comércio S. A. - Satisfaça exigência.
N.o 442.373 - Bar e Café Pamplona Ltda. - Satisfaça exigência,
N.° 442.378 - Rielli, Silveira &
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência
NP 442.390 - Recuperadora de
Metais Armas Ltda. - Satisfaça exigência.
NP 442.392 - Cia. Agro-Pecuária
Ajai - Satisfaça exigência.
N.. 442.411 - Karl Theodur Baumgartner - Satisfaça exigência.
N.° 442.420 2-, Mário Joaquim' El\
la - Satisfaça exigência.
NP 442.422 - Creacdes Checarei11 Ltda. - Prossiga-se, excluindo
suadores (mat. prima) retificando-se
onde couber.
N.° 442.423 - George Marques Ribeiro - Satisfaça exigência.
N.° 442.425 - Brasília Internatio- nal Publicações Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.° 442.429 - Pedro Flór do Nascimento - Satisfaça exigência.
N.° 442.430 - Panificadora Moçambique Ltda. - Satisfaça e sigiêneia .

N.° 442.432 - Indústria de Travesseiros e.Estofados Noturna Limitada
- Satisfaça exigência.
NP 442.437 - Indústria de Artefatos de Vidro Marte Ltda. - Prossigase o pedido na classe 49 - retificando-se onde couber.
N.° 442.438 - Vinicola Gramont
Ltda. - Satisfaça exigéscia.
N.° 442.439 - 442.440 - Vinícola
Gramont Ltda. -- Satisfaça exigência'.
'
Podschun LiNP 142.441 .mitada -.Satisfaça exigência.
N.• 442.412 - Morais, Bernardelli
& Cia Lida " - Sidisfaça exigência.
N.? 442.443 Ti Morais, Remprdelli
&' Ciar Ltda., - $ati'sfaça- exigência.
NP 442'L444! '-,11oh 1 Ofittne' Cine
Sallafaa exigÊncia.'-''
Fotd
Nd ide f Barrar 'Silva
Paria - Satistaça assitgétsbisen h:1
•

j t.
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NP 442.446 --s. Veinagraf Venda de
Máquinas é Materiais Gráficos Limitada - Satisfaça exiglincia.
NP 442.447 - Construto S. A.
Materiais e Construção - Satisfaça
exigência.
N.° 442.452 - 442.453 - Indústria e Comércio Tinsui Limitada Satisfaça exigência.
NP 442.460 - ABC - !Odes' e
Extensões Elétricas Ltda. ar- Satisfaça exigência.
N.° 442.461- Construtora Imobiliária "Avante" Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.o 442.462 - Cerealista "Rimes"
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.°442.468 - "Sodima" Sociedade de Imóveis e Administração de
Bens Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 442.472 - Tydor - Indústria
de Calçados Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 442.479 - Expresso Califa Limitada - Satisfaça exigência.
Diaersos

N.o 442.224 - Monteie Montanhesa
Textil Industrial S. A. - Prossigase, considerando tecidos de - o que
é chamado de linho em bruto - retificando-se onde couber.
N.° 442.225 - Monteie Montanhesa
Textil Indústria S. A. - Prossiga-se,
excluindo na reivindicação - de tôda a espécie - retificando-se onde
couber.
N.° 442.226 - Limpadora Brasília
Ltda. - Prossiga-se, excluindo os
artigos grifados à 'fls. 5 e apresente
Procuração - retificando-se onde
couber.
N.° 442.234 - lbesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S. A. Prossiga-se excluindo couraças classe 11 - e papel de estanho classe 38 - retificando-se onde couber.
NP 442.236 - lbesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S. A. Prossiga-se excluindo as generalidades grifadas à fls. 7-8, retificando-se
onde couber.
N.° 442.238 - lbesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S.A. Prossiga-se, excluindo os artigos grifados à fls. 5, retificando-se onde
couber.
N.° 442.240 - lbesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S. A. Prossiga-se, excluindo arame de ouro
- classe 11 - armações para óculos
- classe 11 - baixelas - classe 11
- caixinhas para jóias - mat: prima - e ouro lavrado - classe 5 retificando-se onde couber.
•
NP 442.244 - lbesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S. A.
Prossiga-se excluindo "estojos" mat. prima - retificando-se onde
couber.
NP 442.245 - Ibesa - Indústria
Brasileira do Embalagens S. A. Prossiga-se com 'exclusão de "estopim" - mat. prima - armadilhas
- mat. prima - alvos miras ewse g - retificando-se onde couber.
N.° 442.247 - lbesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S. A. Prossiga-se, excluindo remos - classe 2 s- e esclareça os aparelhos para
mergulhadores.
NP 442.251 - Ibesa - Indústria
asileira de Embalaens S. A. Prossiga-Se, excluindo esfregões retifieando:se ,onde coar
classe 37
•
ber.
NP 442.252 - lbesa - indás ria
Braelleira,,de. Embalagens S. ,.4. • Prossiga-se ,excluia lao . idisplays? mal. prima I --retgicando-se,
• , onde
•
c, ourbe,r,. .1.,
it6
N.0 442.253 - lbesa
Brasileira de Embalagens S. A.
"titiapala e Uiihae.at pranoliadasielfil*aitde and kis
PreuSadakide.PPIPassbilinia ~sada,

isolantes, tênno acústicas para construções e paredes, fôrros, assoalhos,
tabiques, painéis e portas - classe 16
- e tacos para assoalbos - classe 16
- retificando-se onde couber.
N.° 442.254 - Ibesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S.A. Prossiga-se, excluindo "abat-jour"
- classe 8 - retificando-se onde
couber.

N.o 442,256 - lbesa -- Indústria
Brasileira de Embalagens S. A. Prossiga-se, excluindo, músicas impressas - classe 50 - retificando-se
onde couber.
N.° 442.260 - Ibesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S.A. Prossiga-se excluindo congoleo - ou
- de terceiros - retificando-se onde
couber.
N.° 442.261 - lbesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S. "A. Prossiga-se excluindo porta-blocos classe 17 - retificando-se onde couber.
N.° 442.262 - lbesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S. A. Prossiga-se excluindo "cobretudo" m. terceiro -,e a gerteralidade "enxovais", retificando-se onde couber.
NP 442.264 - Ibesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S. A. Prossiga-se, excluindo "fichas de
cartolina (17) folhinhas (17 - 32 50) e guardana pos de papel - classe 37 - retificando-se onde couber.
N.o 442.265 - lbesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S. A.
Prossiga-se, excluindo esteiras classe 34 - punhos - classe 36 lenço de borracha - classe 36 plugs - classe 8 - tomadas - classe 8 - retificando-se onde couber.
N.° 442.270 - Ibesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S. A. Prossiga-se excluindo papel - classe 38 - retificando-se onde couber.
N.° 442.273- lbesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S.. A. -Prossiga-se, excluindo o que foi grifado à fls. 5 - retificando-se couber.
N.o 442.275 - lbesa - indústria
Brasileira de Embalagens S. A. Prossiga-se, excluindo "partes componentes para esportes (a discriminar) e bexigas de borracha - classe.
39 - retificando-se onde couber.
N.o 442.285 - Prabiotical Laboratórios Ltda. - Prossiga-se em face
da resolução do-Sr. Diretor Geral.
N.o 442.290 - Serval - Sociedade
de Especialistas Rodoviários da Via
Anchieta Ltda. - Prossiga-se, excluindo chavetas de movimento central - classe 6 - e eixos de movimento central - classe 6 - retificando-se onde couber.
N.o 442.292 - Fábrica de Canetas
Delta Ltda. - Prossiga-se, excluindo-se móveis de aço (indeterminado)
retificando-se onde couber.
N.° 442.295 Hachouche Irmão
- Prossiga-se, também, na classe 33,
retificando-se onde couber.
N.° 442.900 - Joviano Silvérlo dos
Santos - Prossiga-se, também, na
classe 33 - retificando-se onde couber.
N.° 442.313 - Metalúrgica- Micross Ltda.
Prossiga-se com exclusão de dinainos - classe 6 - retificando- se onde couber.
NP 442.320 - Malharia Fossai'
Sociedade Anónima - Prossiga-se,

onde couber.

N.° 442.424 - João Valentim Rug

Barbosa Prossiga-se, considerando não existente a expressão titulo
depois de "artigos".
.N.° 442.458 - Indústria e Comercio de Metalúrgica"Wisinfer"
tada - Prossiga-se, excluindo "cí•
mento metálico - classe 91 - coaraças -- classe 11 -- e papel de estanho - classe 38 - • considerando
paladio o que Consta como Paldio retificando-se onde couber.
N.o 442.463 - Arte Metal *Rlyn
Limitada - Prossiga-se, excluindo
"gravuras de metais - classe 25
e carimbos de metais - classe 17
retificando-se onde couber.
N.° 442.467 - Indústria; Quimicall

"Imperador" Ltda. - Prossiga-se
•
com os exemplares de fls. 8-10 tificando-se onde couber.
I
Exigências
NP 442.359 - Duarte & Cia. -

Apresente procuração - Fica retina
cado o clichê publicado em 11 de
março de 1960 para - 41 - café,
depositado em 12 de fevereiro de
1960, no Estado do Pará.
N.0 442.391 - Nome comercial
Vanguarda Sociedade Comercial e
MariUma Ltda. - Cumpra exigência apresentando o clichê.
N.° 442.142*- Laminação Benflea
Indústria e Comércio Ltda. Apresente cliché.
N.° 442.278 - Hover Craft - Deo
velopment Limited Apresente clichê.
N.o 442.427 - Erthal - Loyola &
Cia. Ltda. - Apresente -cliché.
N.° 442.454 - Casa Tatirus Comercial Importadora Ltda. - Apre-

sente clichê.

Retificações

Urino 442.381 - Marca Bozzano
- Requerente: Bozzano S. A. Comercial. Industrial e Importadora -Clichê publicado em 11 de março de
1960 2- na classe 46 para artigos ne
classe.
Tèrmo 442.365 - Marca Fidelito
- Requerente: Cinzano Limitei Classe 4.3 - Para refrèscos e r • " 'crentes - Clichê publicado em 1 de
março de 1960.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADOS POR
TF42
SAÍDO COM INCORREÇÕES
Dia 19 de junho de 1963
Notiffeeçãto
Uma vez decorrido o rato de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048. de 29.12.61 e, mais dei
dias - para eventuasi juntidas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados, os requerentes abaixo meu'
cionados a comparecer a &ate Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágraf ()único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial,
MARCAS DEFERIDAS

e e-lsile
g3 ,rdr9
1-2; 1 £:1111;tiefsicandpo
e ia
- •1;;"
' de
e lZikli,d°
c
356.848 - Personnet .= Mon.
couber.•
, . i • io'N.°
'•
Periná' Lodeiro --cl. 48.
N.° 442.385 - Beuito Fonseca'
ni268.196 --:Prossiga-se, t -extittindo carburaddres samitsu Brothers õs : Co 'Ináirporated
- classe 6 - diferenciais para v,el- násio Adventista
cl. 43.
culos
c,las.se 6 -z e ferro, de pa.iiilitisé=2: claa)sf „11
retgicandd-se
NP 397.665 - A Qdelicia - Ob.
onde eoub0.,',:'
,•.
'
•*I 4P.O1 442 887' •/--- • G ltibei ad e's
Coinp .
A EM
.Seclodad "o AniSultisaProSsikiit ge, •
ffeirtelo-se cl. 6.
excluindo a elstiae-sidi, It4ti
•
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No '241.412 - Soc. de Instalaçõeí
No 584.864 - Emprasa Geria de
N.° 441.096 - Metalúrgica T.
Tealica s Sociedade Anwaima S I
Ghiraldini Ltda . - Apresente pro- Bebidas Sociedade Anônima.
Ns. 584.861 - 584.365 Engenharia Indústria e Comérlco rsai
curação e prossiga-se considerando
calhas o que foi grifado corno °alias . 584.866 - 584.867 - 584.868 - Prossiga-se como indicado pela seção.
N.° 441.109 - Imp . Paulista de 584.869 - 584.870 - 584.871 N° 441.422 - A P W Productil
Armas e MuniçOes 3. A. - Apre- 584.873 - Empalia Gerin de Be- Co. Inc. - Prossiga-se como Metia
sente procuração e prossiga-se com bidas Saciada& Anónima - Aguar- cada, pela seção.
exclusão de esteiras e máquinas para de-se.
/1/41 9 441.430 - Custa 6 CAmpanhitt
EXPRESSÃO DE PROPAGANcortar e moer carnes e legumes.
N9 584.472 Spojene Zavody na Limitada --- Prossiga-se como india
DA DEFERIDA
N.° 441.124 - Indústria Auto Pe- Vyrobu Karborunda a Elektritu Na- cado pela seção.
ças Zeupart Ltda . -. Apresente pro- rodni Podiak - Aguarde-se.
(art. 114) .
N9 441.432 - Lápis Johann Fabee
N° 440.957 - OxIcret Companhia Limitada - Prossiga-se como indica-,
N.° 399.418 - Qboa Concentra- curação e prossiga-se com exclusão de
dínamos.
Brasileira
de
concretos
de
Alta
Reção Dupla - Química Industrial MeN.° 441.195 - Lycurgo Barbosa sistência - Prossiga-se com exclusão do pela seção.
dicinalis S. A. - cl. 2, 46 (art.
N.o 411.439 - Ba ;Lay Motar
Querido
- Apresente procuração e
121) .
de camisas para cilindros, camisas - Proaalga-aa como indicado pela
prossiga-se o pedido também na clasN.0 399.419 - Qboa Dupla Con- se 25.
para cilindro% camisas para trilhos, 'seção.
centração - Química Industrial Meengrenagens para comando das válN.o 441.118 - Eska Narodai
N.° 441.225 - Boa Leitura Livradicinalis S. A. - cl. 2, 46 (art.
e para eixo de manivelas.
Podnik - Prossiga-Re como indirias e Papelarias Ltda . - Apresen- vulas
141) .
N° 440.959 - Oxicret Companhia cado pPla seção.
N.° 441.226 - Boa Leitura Livra- Brasileira de Concretos de Alta ReN.o •41.455 - Werner fluam§
N.° 399,420 Qboa Duplamente te procuração.
Concentrada - Química Industrial rias e Papelarias Ltda -- Apresente sistência - Prossiga-se como indi- - Prossiga-se como indicado pela,
cada pela seção.
seção.
Medicinalis S. A. - d. 2, 46 (art. clichê.
N° 440.967 - Antonio Frederico
121)
N.0 - 5rfelita Modas
N.° 441.268 - Belbras Indústria
ti Filhos Limtada - Prossiga-se co- Lida. - Prossiga-se como 'MIde
Tofes
e
Caramelos
Ltd.
SaNOME COMERCIAL
mo indicado pela seção.
ead9 pela seção. --tisfaça as duas exigências.
DEFERIDO
Metalúrgica PeN o 441.482
N.° 441.358 - Cio, de Carbonos
N 9 440.971 - 'Dal Molin Comçaid o Indústria e COm é rCio Ltda.
N.° 379.817 - Fábrica de Rape- Coloidais C C C - Satisfaça exigên- panhia Limitada - Prosiga-se como
- Panesiga-ar como indicado pela:
indicado pela seção.
lhos São Pedro Ltda . - Fábrica de cia.
serão.
N°
440.972
Dai
Molin
ô
ComEspelhos São Pedro Ltda . - (art .
N.° 441.392 - Acessórios para
N. 0 111.104 - Importadora Bra109) .
Máquinas Ltda . - Satisfaça evigên- panhia Limitada - Prossiga-se como sília Lida . - Pros s iga-se como
indicado pela seoci.
cia.
TITULO DE ESTABELECI..
N° 440.978 - Alexander Samuel indicado pela seção.
N.° 441.303 - Acessórios para
MENTO DEFERIDO
-Prossiga-se como indicado pela
N o 111.471 - Marcraal IndúsMáquinas Ltde - Satisfaça exigenseção.
N.° 398.351 - Joalheria Suyara ci a .
tria e Com(lreio Ltda. - Prossi- Joalheria Suyara Ltda . - cl 8,
N° 440.982 -- Romolo Melzer -- ga-se como indicado pela seção.
N.° 441.425 - Francisco Girei°
N.o 141 . 501 - Therezinlia Iara1-3, 17, 33 (art . 117) .
Prossiga-se como indicado pela seção.
Teofilo - Satisfaça exigência.
441.023 - Fopil Comércio e triz Alvas d, Andrade Zorra\ ichi
N9
MARCAS INDEFERIDAS
N.° 441.454 - J T Pinto VasImportação Limitada - Prossiga-se - Prossiga-se como indicado peta
N.° 396.802 - Laroche Navarron conceitos Ltda. - s,Stisfaça exigên- como indicado pela seçâo
seção.
cie.
- Laboratoires Laroche Navarron N.° 111.508 - Comercial e to441.035
General
Motors
N9
el . 3.
N9 441.478 - Soc . Dica de HoN.° 397.691 - Gooden Jet - téis e Turismo Limitada - Satisfaça Corp - Prossiga-se como indicado porta ri ora Marte Ltda. - Prossipela seção.
ga -s e corno indicado pela seção.
Perfumes Coty S . A. B. - cl. 48.
exigência.
N° 441.057 - Destilaria Nleckellin
N.0 441.510 - A .Sonsação MoN.° 397.773 - Bandeirante N° 441.479 - Soc. Dlco de Hodas S. A. - Prossiga,se corno in8.
teis e Turismo Limitada - Satisfaça Sociedade Anônima - Prosiga-se
dicado pela seção.
como indicado pela seção.
exigência.
Etat:Ni:doa Bandeirante Ltda.
N. o 411.518 - Ind. de Preol
441.118
-Malharia
São
NiNo
N° 397.247 - Nula Hoop N° 441.501 - Sociedade Merind
cisão
e Com. S. A. - Prossiga-se
Louis Mara do Brasil 5. A. Ind. • do Brasil Ind . e Mercantil -- Satis- co!au Limitada - Prossiga-se como como indicado pela seção.
indicado
pela
seção.
faça exigência.
Comércio -a- cl. 49
IV 411.519 - Alanmar Com.
N° 441.130 - Indústria Máquinas
N° 441.513 - Lavanderia Popular
TRANSFERÊNCIA E ALTERAInvicta Sociedade Anónima - Pros- Ind. e Reprogentacões Lidá . Limitada
-Satisfaça
exigência.
ÇÃO DE NOME DE TIProssiga-se como indicado pela
N° 41.531 - Representações AI- siga-se como indicado pela seção.
TULAR DE PROCESSOS
seeão.
tona Ltda. - Satisfaça a exigência.
N9 441.231 - Auto 6 ImportadoN.o 411.522 - José Lino de CaTapeçaria Schulz S.. A. (pede pa- eia.
ra Agua Raza Limitada - Prossiga- margo
- Prossiga-se como indira ser anotada na marca Tapeçaria
se
como
indicado
pela
seção.
IP 441.563 - Pirelli Sociedade
fado pela seção.
Schulz n.° 220.815 a alteração de Anônima Industrial Brasileira - SaN° 441.265 - Companhia ImobiN. 441.529 - Eletro Teclar
nome) - Anote-se a alteração.
liária Santa Anna - Prossiga-se co- Lifia Prossiga-sê como inditisfaça exigência.
Ultraquimica S. A. Indústria e
N° 441.623 - Compagnie Gene- mo indicado pela seção.
cado pela seção.
Comércio (transferencia para o seu rale DEntreprises Electriquea N9 441.309 - Lojas de Artigos
N.° 141.538 - Malharia Gil IA
nome da marca Ultraplper, termo n.° Satisfaça exigência.
I Domésticos Bompreço Limitada - Lida. - PrOSS iga-se como indica389.692) - Anote-se a transferênI
Prossiga-se
como
indicado
pela
seN9 587.679 - Adelino 'amaino
do pala seção.
cia .
ê Companhia - Satisfaça exigência. ção.
N.o 441.557 - Viação Cometa
N9 441.343 - Sisal Balda Limi- 5. A. - Prossiga-se corno indiEXIGÊNCIAS
N° 427.083 - Esau Afonso de
tada - Prossiga-se como indicado cado Pela SeçãO•
Carvalho - Satisfaça exigência.
1n19 424.631 - Antonio Nunes da pela seção.
Blaw Knort Co (junto a marca a.°
N.0 411 .559 - Viação Corneta
N° 441.365 - Orbita Corretagem
101.876) - Satisfaça oxigeneis ' Silva - Satisfaça exigncia.
.
A. - Prossiga-se como ind
N9 587.269 - Sociedade Imobi- e Adnt. de 'moveis Limitada - elido pela seção.
N.° 379.808 - Tecidos Pluma S
Prosiga-se
como
indicado
pela
seção.
A. - Satisfaça exigência.
liária Aruja Limitada - Satisfaça
441 .587 - Viação Cometa
N9 441.366 - Orbita Corretagem S.NP
Brazaço S. A. (Junto ao têrmo a.° exigência.
A. - seperãoos.siga-se como milAdm.
de
Imóveis
Limitada
e
402.862 ) - Satisfaça exigência
1\19 420.681 - J. R. Geigy Socedo pela
ciedade Anônima - Satisfaça M- Prossiga-se como indicado pela seção.
NP 441.560 - Viação Cometa
DIVERSOS
onda.
Isig 441.367 - Orbita Contagem e
Adm. de Imóveis Limitada - Pros- S. A. - Prossiga-se como indicado pela seção.
N.° 396.610 - Círio Com. Ind.
RECURSOS
siga-se como indicado pela seção.
N.° 441.581 - Terrapinagem
de Refrigerantes Ltd,*AguardaN9 441.368 - Orbita Corretagem M
m
-Plossiga- se coo
se.
The Scottish Woolen Trade Mack e Adm. de Imóveis Limitada - inoddicealodoLtpdeala. seoo.i
N.° 396.627 - Guerrino Pandolfo Associattion .Limted (recorrendo do Prossiga-se como indicado pela seN.o 441.825 - Helion Engenha- Aguarde-se.
despacho que deferiu o tarai°
ção.
Indústria Lida. N.° 397.292 - Editora e Distri- 388.453 - titulo Scotty).
N° 441.370 - Orbita Corretagem Prossiga-ae como Indicado pela
buidora Brasileira da Livrai Ltda •
e Adm. de Imóveis Limitada - Pros- seção.
- Aguarde-se.
DIVERSOS
siga-se como indicado pela seção.
N.° 441.431 - Metalúrgica CasN.o
N9 441.371 - Chada Cald Zattar
EXIGENCI AS
N° 395.645 - Rodrigues 6 Lucchi
telo Branco Ltda. - Prossiga-se
seção.
Limitada - Aguarde-se.
como indicado pela seção.
" 441.016 - J . Cardoso MeN9 424.793 - Wella Aktieugeeel/1\P 441.384 - Produtos AlitneutiNP 441.639 Einicadernadarga
chada Filho - Apresente procura- schaft Prossiga-se com excluaão de dos Bala& Limitada - Prossiga-se Primor Lida. - Prowaiga-ais oitando
estojo" de toucadoe
corno indicada t3AittS4C.10
indioacko g.ela ion4 b- .
N.° 242.767 - Farmers Favourite
N.° 398.136 - Tenaz - Dental
cl. 10.
Tenax Ltda .
INSÍGNIA DEFERIDA
N.° 331.341 - Credi Barki
Barki Tecidos S. A - cl. 33, 36
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LanifíN.° $84.468 - Exelan
cio Fileppo S. A. Fábricas de TeciProrrogue-se
dos Bolem - cl. 23
• registro.
N.° 587.681 - Fiat - Fiat Social& Per Axioni - ci. 8 - Prorrogue-se o registro.
N.° 57.770 Ultradennina Soc. Anónima LaMeiro - ci. 48 Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE TITULO
DE ESTAI3ELEC1MENTO
NP 581.665 - Para 'mi paladar
Conservas Helomar - Oscar L. Coorio Rheingantz - cl. 41 - Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
N.° 468.439 - Garotas -do Neptuno - Neptuno Fábrica de Roupas de
Banho e Agazalho S. A. - el. 36
- Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE TITULO
DE ESTABELECIMENTO
NP 472.247 - Armazém Leão Armazéns Portas de Aço Ltda. d. 41, 42, 43 Prorrogue-se o teestro.
N.° 578 350 . - A Embelezadora
- Joaquim Lopes Pereira - cl. 33.
48 - Prorrogue-se o registro.
N.0 472 855 - Edifício Certna Condomínio do Edifício Colina - cl.'
, 33 - Prorrogue-se o registro.
NP 551.520 - Cidade das Bolsas
-,- Francisco Bello cl. 35 - Prorrogue-se o registro.
N.° 582.763 - Padaria e Confeltinia Ayrosa -- 'Ferreira Rabelo 8s
Cia. Ltda..- c/. 41, 42. 43 - Prorcogue-ee o registro retificando-se h
data para 19.9.53.
RETIFICAÇÃO DE CONTRATO
DE EXPLORAÇÃO
'The Sydney Rosa Co (no pedido
de averbação de contrato de explotaProducts Inc. n.° 216.586) - Aver
ção na marca Picatyl de Wintrop
be-se o contrato de exploração.
Retificaçaa

O termo 429.630, título Lojas Riachuelo de Cia. Distribuidora de /-eridos Riachuelo, classes 12, 22, 23,
24, 31, 34, 36. 37 - clichae publicado em 26.11.59, retificado em 14.
6.63.
OPOSIÇÕES
Rime Comércio e Incliortria S. A.
61podcão ao tihtno 565.852, marca

Blue StarY.
Sincal Sociedade Incorporadora e
Administradora Ltda. (oposição ao
termo 573.469, marca Sinco, cl. 50).
Ernesto Zdenowski (oposição ao
termo 565.811, marca O Comércio).
Paranoa Engenharia Indústria e
Comercio S. A. (oposição ao termo
565.997, merca Pioneiro, el. 16).
Paranoa Engenharia Inastria e
Comercio S A. (oposição ao termo
567.438, marca Pioneiro, el. 11)a
Amadeo Roçai & Cia. (oposição
ao termo 570.287, marca Santa Fé,
el. 11).
IT. H. Becker et Cia. Ltda. (oposição ao termo 557.123, marca
Teca, ci. 36).
,
Cia. de Cigarros Sinimbu (oposiz ao tirn4 ,569.437, marca lloata

t

:

•

Cia de Cigarros Sinimbu (oposição
ao termo 569.438, marca Monte
Paz).
Confecções La Rose Ltda. (opto.
lição ao termo 569.4:9, marca La
Rose Reuee).,
Fratelli Vita Indústria e Comércio
S. A. (oposição ao termo .565.553.
marca '...'.ajuvita, el. 43).
Indústrias Coimbra de Ferragens S.
A. (oposição ao termo 565.777, marca Coimbra, cl. I).
Indústrias Coimbra de Ferragens
S. A. (oposição ao termo 565.777,
=ama Coimbra, cl. 4).
Indústrias Coimbra de Ferragens
S. A. (oposição ao ter
' mo 565.777,
marca Coimbra, cl. 5).
Indústrias Coimbra de Ferragens S.
A. (ocoição ao termo/565-.777, marca
Coimbra, ci. 6).
Indústrias Coimbra Ferragens S.
A. (oosição ao termo 565.777, marca Coimbra, el. 7).
Indústrias Coimbra de Ferragens S.
A. (oposição ao termo 565.777, marca Coinsára, cl. 8).
Indústrias Coimbra de Ferragens S.
A. (oposição ao termo 565.777, marca Coimbra, cl. 9).
São Paulo Alpargatas S. A. ( opo
-siçãoaterm570.6,marcEblemática).
De Maio Gallo S. A. Indústria e
Comércio de Peças para Automóveis
(oposição ao termo 567.649, título
M. G., cl. 33).
De Maio Gallo S. A. Indústria e
Comércio de Peças para Automóveis
(oposição ao termo 567.651. marca
Maio, cl, 11).
De Maoi Gaio S. A. Indústria e
Comércio de Peças para Automóveis
•

(oposição ao termo 567.650, nome
comercial Maio Indústria Mecânica
Ltda.).
Cardinal Imóveis e Administíação
Ltda. (oposição ao termo 568.742,
titulo Cardeal cl. 33).
Cia. toco de Produtos Alimentícios
(oposição ao termo 565.892, marca
Centro Comercial Santa Maria),

Junho de 1953
Schiller Brixen & Cia. Ltda. (opto
laxin, cl. 3).
sição ao termo 570.516. marca NeoRime Comércio e Indústria S. A.
(oposição ao termo 566.077, marca
Emblemática).

Soutiens Moriseo S. A. (oposição
ao termo 565.051, marca Corjoli).
Les Suc-ces:eurs de F. Cazanova Eucatex S. A. Indústria e Comér- (oposição ao termo 566.211, marca
cio (oposição ao termo 565.845, mar- L'Ombre de Nopoleon),.
ca Vulcatex).
Artna Pacheco (oposição ao termo
A. S. Curado (oposição ao termo
566.983. 121~2 Roteiro do Rio). .
566.759. marca Santista).
A Sensação Modas S. A. (oposiThe Alpha Corp (oposição ao ter- ção ao termo 565.788, marca Dtao
mo • 568.319, marca Atlanticc Moly- lar).
coat).
Societe de Sucreries Bresiliennes
r:
Erapre-sa Jornalística Brasileira S. (oposição ao termo 566.909).
A. (oposição ao termo 569.999, marCia. Brasileira de Super Lojas •
ca Senhorita Modelo).
(oposição ao termo 566.541, título
J. Gentil Meirelles (oposiçã oao Loja dos Descontos).
Cia. Soroczbana de Material Fertermo 571.754, marca Ideal, cl. 41).
Shell Brasil S. A. petróleo (oposi- roviário (oposieão ao terra° 568.160,
ção co termo 570.071.-merca Cial). nome comercial).
A Sensação Modas S. A. (oposiShell Brasil S. A. Petróleo (oposição ao termo .570.081, marca ção ao termo 568,551, marca Soaração).
Sehyl).
M. M. Comercial S. A. (oposiShell Brasil S. A. Petróleo (oposição ao termo 570.211, marca Celi- ção ao termo 567.909, marca Izo
Beton).
mar).
Sensação Modas S. A. (oposia
Shell Brasil S. A. (oposição ao
ção ao termo 565.459, marca Dutermo 570.943, marco Sheila).
Laboratórios MOWIt Brasil Orlando lar).
Spama Sociedade Paulista de Má.
Rangel S. A. (oposição' ao termo n.°
Ltda. (oposição ao termo 569.805,
571.371, marca Asmasol).
quinas e Equipamentos Industriais
Da Millus Comércio o Ioda/Cio de
Spama Sociedade Paulista de MáRoupas S. A. • (oposição ao termo
569.927, marca Sex Appeara, classe marca Spamec).
quinau e Equipamentos Industriais
48).
Ltda. (oposição ao termo 569.805,
Idurillo G, Barros &- Cia. Ltda. merca Spamec).
(oposição ao termo 571.206. -marca
Spama Sociedade Paulista de MáTip Top).
quinas e Equipamentos Industriai*
Ltda. (oposição ao termo 566.761,
marca Transpama).
Cia. Sorocabana da Material Ferroviário (oposição ao termo 568.161,
marca Sornac).
Laboratório Aloira & Freitas S.
A. (oposição ao termo 569.074,
marca Máquina São João).
SÔBRE
Laboratório Aloiro & Freitas S.
A. (oposição ao termo 569.057)
titulo, Máquina São João).
Laboratório Alvirn 8s Freitas S.
A. (oposição ao termo 569.071, ti.
tudo Máquina São João).
Laboratório Aloiro as Freittas S.
A. (oposição ao termo 569.054) --o
marca Máquina São João).
Laboratório Aloiro és Freitas S.A.
(oposição ao termo 569.049, marca
Máquina São João).
Importadora de Materiais pra& Es.
c:Otário Asite S. A. (oposição ao Urino 566.292, marca Aristocrata).
DIVULGAÇÃO N." 881
Servir Engenharia S. A. (oposição ao termo 568.982, marco Promoservix, el. 50).
Balança Santo Antonio Ltda. (oposição ao termo 567.36/, nome
Preço: , Cr$ 120,00
comercial).
Balança Santo Antonio Lida. --.
(oposição ao térmo 563.072, marca
Santo Antonio, el. II).
A VENDA:
Hinterland S. A. Imobiliária •
Construtora (oposição ao termo n.°
421.063 - nome comercial).
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
),3R)1Agèneia 1: Ministério da Fazenda
Standard Electrica S.A. (oposição
ao térrno n.9 566.846 - marca JE).
Tecidos Pluma S.A. (opooição ao
Atende-se a pedidos pelo ' Serviço de Reembealso Natal
tèrmo n.9 566.085) - marca Pluma).
Empreso Brasileira de Instalações

LEGISI AÇÃO DELEGADA

ABASTECIMENTO
E EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
AGRICOLA, INCLUSIVE
PREÇOS MiNIMOS

*.!

Ltda. (opodolo ao tarrno n.9 1567.170e
Onsignia
I

`
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Emprêsa 13rasileira de In.stalaçOe.s
Ltda. (oposie.ão ao termo 11•9 567.702
nome comercial Erail Empresa
Brasileira de Imóveis S.A.).
Química Industrial Moura Ltda.
Ltda. (oposição ao termo n.9 575.550
- marca Juntar).
Cia. Cervejaria Braiuna (oposição
ao termo n.9 574:049 - marca ABC
- ci. 41).
Decorar Tintas Phiaticas S.A.
(oposição ao temo ri•9 571.534 marca nevar Flex - cl. 1).
S.A. Moinho Santista Industrias
Gerais (oposição ao termo n. 9 567.111
- marca Flotextil -- el. 22).
Indústrias Cama Patente L. Liscio
S.A. (oposição ao têrmo nP 568.191
- marca Paulista - cl. 40).
Borco Soc. de RaSSerradOS Catarinense Ltda. (oposição ao termo número 568.627 - marca Sorep - cl.

8).

Laboratório Grosa S.A. (oposição
ao termo n.9 570.516 - marca Neolaxin).
Laboratório Biosintetioa S.A.. (opo
9 566.202 - marca-siçãoatermn.
Pergalen).
Instituto Medicamenta Fontoura
S.A. (oposição D.O termo h.9 567.904
- marca Efontil - cl. 3).
Lab. Kraemer Ltda. (opooição ao
termo n•9 566.548 - marca Eczemata - ci. 3).
Lanches El Cid Ltda. (oposição ao
termo n.9 573.921 - titulo Meson El
Cid).
Syndicat National • de Ia Parfuerie
Française (oposição ao termo número 566.302 - marca Beijo de Paris
- ci. 48).
Montecatini Societá Generale per
rIndustria Mineraria e Chimica
(oposição ao termo n.9 565.744 cl. 23).
marca Moplex
Provimi do Brasil S.A. Indústria
e Comércio (oposição ao termo número 573.470 - marca Provit cl. 41).
Indústria Paulista de Móveis de
Aço S.A. (oposição ao termo númecl.
ro 568.191 - marca Paulista
40),
Indústria Paulista de Móveis de
Aço S.A. (oposição ao têrmo número 568 - marca Paulista - Cl. 17).
Sokofer Sociedade Comercial de
Ferragens Ltda. (oposição ao termo
563.470 - marca Socofer - classe 16).
Máquinas Gráficos São José Ltda.
(oposição ao termo n.e 568.711 marca São José - cl. 50).
Intec Instrumental Técnico Cientifico Ltda. (oposição ao termo número 566.600 - marca Intec).
Kibon S.A. Indústrias Alimentícias (opoUgo ao termo n. 9 567.733
cl. 41).
- titulo Kileal
Kibon S.A. Indústrias Alnnentielas (oposição ao termo n.9 567.363
- marca Kl Big - cl. 41).
Eltex S.A. Tecidos e Fitas Elásticas (oposição a& termo n•9 561.950
- titulo Confecções Em Tex - classe 36).
Eltex S.A. Tecidos e Fitas Elásticas (oposição ao termo n.9 561.951
- nome comercial Confecções Em
Tex '- Ltda.).
Eltex S.A. Tecidos e Fitas Elásticas (oposição ao termo n.9 561.949
- marca Em Tex - cl. 36).
Kibon S.A. Indústrias Alimentlelas (oposição ao termo n•9 567.961
- marca Dig Bon - cl. 41).
Bristol Myers CP (oposição ao termo n.9 573.556 - marca Tetranicod).
Autoniobile Manufacturers Association Inc. (oposição ao termo número 569.058 - marca Aula) Peças São
Paulo).
Bristol Myers C. (oposição ao termo nP 521.542 - marca Detrim D5).
The Black 8.5 Decker Manufacturing
cv (oposição ao termo n.9 587.406
- mares Deeker).
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Auto Comércio e Indústria Aci/
Ltda. (oposição ao termo n. 9 573.597
- insigna Aceil - el. 21).
Renato Antonio Brogiolo (oposição
ao termo nP 573.734 - merca GB
48 R. - el. 1).
Rena.to....AntoMo Brogialo 'oposição
Áo termo n.9 573.735 - marca GB
48 R. - cl. 41).
Renato Antonio Brogiolo (oposição
ao termo n.9 573.731 -, marca GB
15 - cl. 1).
Renato Antonio Brogiolo (oposição
ao termo n.9 573.730 - marca GB
15 - cl. 41).
Renato Antonio •Bro giolo (oposição
ao termo n.9 573.732 - marca GB
21- cl. 41).
Renato Antonio Brogiolo (oposição
ao termo nP 573.733 - marca GB
21 - cl, 1).
Brazex Aços Máquinas Ltda. (oposição ao termo n.9 569.742 - marca
Brazex - ci. 6).
Iberia Lineas Aereas de Espana
S.A. (oposição ao termo n•9 567.825
- nome comercial Serralheria Ibérica Indústria e Comércio lida).
Editora Ypira.nga S.A. (oposição
ao termo ia 9 490.116 - marca Mundial - cl. 32).
The Pillsbury C.9 (oposição ao termo n.9 566.820 - marca. Produto
North King - cl. 41).
The Pinsinu7 C. 9 (oposição ao termo nP 566.819 - marca Produtos
North King
cl 41).
The Pillsbury Co. - oposição ao
termo 566.821 marca Produto North
King el. 41.
The Pillabury Co. - oposição ao
termo 566.822 marco Produto North'
King el. 41.
Indústrias York S. A. Produtos' Cirúrgicos - oposição ao termo número 570.384 marca Miss Manequins
classe 36.
Sisbel Administração e Serviços
S. A. - oposição ao termo 573.738
nome comercial Isbel Ltda.iAdministração e Participações.
Agostinho Lima de Araujo - oposição ao termo 573.331 sinal de propaganda Playboy.
Risel S. A. Comércio a Indústria
- oposição ao termo 568.455 merca
Rirei.
Cia. América Fabril - oposição ao
termo 570.574 marca Americantex cl. 22.
Cia. América Fabril - op :Jsição ao
termo 570.710 marca Amencantez
cl. 23.
Indústrias Coimbra de Ferragens
S. A. oposição ao tarmo 565.777
marca Coimbra cl. 26.
Indústrias Coimbra de Ferragens
S. A. - oposição eo termo 565.777
marca Coimbra cl. 25.
Indústrias Coimbra de Ferragens
S., A. - oposição ao termo 565.777
marca Coimbra cl. 24.
Indústrias Coimbra de Ferragens
S. A. - oposição co termo 565.777
marca Coimbra cl. 23.
Indústrias Coimbra de_ Ferragens
S. A. - oposição ao termo 565.777
marca Coimbra cl. 22.
Indústrias Coimbra de Ferragens
S. A. - oposição ao termo 565.777
marca Coimbra cl. 21.
Indústrias Coimbra de Ferragens
S. A. - oposição ao termo 565.777
marca Coimbra cl. 20,
Indústrias Coimbra de Ferragens
S. A. - oposição ao termo 565.777
marca Coimbra el. 28.
Indústrias Coimbra de Ferragens
S. A. oposição co termo 565.777
marca Coimbra cl. 27.
Indústrias Coimbra de Ferragens
S. A. - oposição co Olmo 565.777
marca Coimbra ci. 29.
Binam Sociedade Brasileira de Empreendimentos Ltda. - oporkio ao
termo Binam el..25.
-

Balame Sociedade Brasileira de Em..
preendimentos Ltda. - oposição ao
termo 555.589 titulo Binam São 1%ulo Capital.
Emerson Radio And Phonograph
Corp. - oposição ao termo 569.958
marca Ernersantex el. 23.
Mercearias Nacionais S. A. - oposição ao termo 571.215 marca Meei.
Retificaçéce

Ficam os processos abaixo meneio.
nados retificados por terem saído com
incorreções ro Boletim do dia 14 de
junho de 1963:
Temias:
N.° 91.582 - privilégio de invenção - Dispositivo luminoso para espelhos - requerente: Karl Heinrich
Heuchert - Final do ponto fica retificado: preferivelmente tubulares.
Total de pontos: dois.
N.° 95.464 - privilégio de invençãc. para - Processo de preppração
de novas - 3 - acil - N - tércio
- amino Propil fenotiazinas e de
derivados das mesmas - requerente:
Etalilissements Olin Byla.
N.° 100.028 - privilegio de invenção - Processo de ligação cruzada
de compostos poliméricos - requerente: Cabot Corporation.
N.° 104.996 - privilegio de invenção - Ntivo cabide - requerente para: Jakob Bartmann.
N.° 104.137 - para privilégio de
invenção - Nevo processo para revestimento externo de corpos sólidos
cori matéria plf.stioa ou similares requerente: José Cavalcanti de Araujo.
N.° 107.974 - para: privilégio de
invenção - Câmara permutadora de
calor e processo de aquecimento de
vidro fundido com o seu emprego requerente: L. O. F. Gigas Fibers
Company - O inicio do ponto fica
retificado: 1 - Câmara permutadora
de calor e processo de aquecimento
de .vidro fundido com o seu emprego,
provendo o uso de um crisol etc. etc.
N.° 108.051 - privilégio de invenção - Dispositivo de válvula e as
suas aplicações - requerentes: Ferdinand Reiterar e Louis Windisch.
N.° 108.269 - privilégio de invenção para - Processo de fabricação de sais minerais básicos, compostos, hidro-insoltirsis - requerente:
Kari Jonard.
NP 108.290 privilégio de invenção para - Processo para preparar
Periodeto alcalino, especialmente o de
sódio - requerente para: Miles Laboratories, Inc.
N.° 110.822 - privilégio de invenção - Acoplamento de acionamento
- requerente: Philco Corporation total de pontos: cinco reivindicações.
NP 112.597 - privilégio de invenção - Máquina para o corte de
enfranque para calçados de senhoras
- requerente: Vitor Lebate - Fica
retificado o final do ponto: entre as
mencionadas pinças.
N.° 113.932 - privilegso de invenção - Processos • recipientes para
fermentação - requerente: The Dir
tillers Company Limited Fira retificado o total de pontos para nove
reivindicaMe.

Junho de 1963 2233;
N.o 441.660 - Aço Torsima $
A. - Prossig a-s e como indical

pela seção.
• N.o 441.663 - Aço Torsima
A. - Prossiga-se como indicar!
pela seção.

N.o 441.664 - SiemenS do &o
si] Cia. de Eletricidade - Prol

siga-se como indicado pela seik
Prorrogação de marcas:
N.o 587.669 - Locomotive Cy
lindar - numble Ou Rt &finja
Co. - Classe 47 - Prorrogue-se
registro com averbação de contra
to a favor de 1 - Esso Starndat
do Brasil Inc. - 2 - Esso Brasi
leira de Petróleo S. A.
N.o 412.991 - harto! chler Bantenschutzliemio 01I0.
Glasse 16 - Prorrogue-se o ri
gistro com vigência até 23-5-68.
N.o 412.993 - !muno! - Le
cheler Bantenschutzehemio OAGI,
- Classe 16 - Prorrogue-se

registro com vigência até 23-5-6
N. o 471).865 - Ouakbaino Ar
naud - Senhora Maurice (Watts
em solteira Arlette Martizniu

Pierre Vernadeau e sua espós
Senhora Jeanne Genamy. Senhor
vinva Eernry BotIu. Janine Mai
guerite l3ottn, Celine lienriet1

Suzanne Grignon, viuvo Lou)
Guillemin, Ceorges Eileen° a ean
Guillemin, François, Emilo Adrles
Anne Marie Martts

Joanne Guillemin, Alain Path Classe 8 - Pr orrogue-Se o regia
trO.
N.o 470.868 - Ilasselblad Classe 8 - Prorrogue-se o registro
N.° 472.571 - Linfagou - Citt
Industrial DelfoS S. A. - Clas•

se 3 - Prorrogue-se o registra,
N. o 492.065 - Emblematica
Luitpold Werk Cliemiseb Pliarma.
zeutisch Fabrik - Classe- 3 -

Prorrogue-se o registro com vigência até 1-8-71.
N. o 566.673 - Amo S. A. In.
dústria e Comércio - Amo Classe 8 - sProrrogue-s o regia.

tro.
N.o 581.689 - 6116 - KOh ft

Noor -

Classe 12 - Prorrogue-s4s,
o registro.
N.o 582.557 - Cervejaria f11
tramar - Cervejaria União e TM

tramarina Ltda. - ClasSo 42 -..
P rorrogue-se o registro .
•
'N.o 583.316 - Homeogastro --R
De Faria Cia. Ltda. - ClaSse
n.o 3 - Prorrogue-se - 0 registro.
N. o 583.317 - Solurius -

Faria SI Cia. Ltda. - Classe $
- P rorrogue-se o registro.
N. o 583.657 - Emblemática -R
Chicopee Man ufacturing Corp -•
Classe 24 - Prorrogue-s e o re•
gistro na classe 24.
N.o 583.683 - Vigor ABC.
Cia. de Anilinas Produtos Qufmit

eos e alliterial Técnico - Class
n. o 1 - P rorrogue - se o registro§
N.° 583.740 - Tuf Flex lera Falis Co. - Classe 11
Prorrogue-se .o registro.

•
N.o 583.825 - Dinamo - Tectt
dos
II.
F.
Pinto
S.
A.
Classí
NP 115.501 - para modblo de utl- 11.0 23 - Prorrogue-se o registr
Lidada - Aperfeiçoamentos em gela.
N.° 584.349 -- EmblemAtica
dor de sucos e refrescos n- requerente: Jayme José Barros Lisb8s.
NP 116.552 - privilógio de invenoo - Processo de confecçio de fio.
aperfeiçoados-de filamentos yr:lua:caos

Shell Brasil S. A. (Petróleo)
cl. 1. - Prorrogue-se o registreg
considerando-se brasileira a nacional
lidado da requarent•.
1, , t,
ti
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.-- requerente: Cheslene lis Crepes Li-

aalted — • Ernest Scragg és Sons Lienited.
, Termo — Processo de lsomerisa.
pao — requerente: Universal Oil Proaucts Company.
i N.° 116.971 — privilégio de In/sanção — Processo de redução de
xidos metálicos — requerente: Elektrokemisk A. S.
N.° 118.273 — privilégio de inven-o para — Processo de preparação
e uma composição terapeuticamente
il e a composição terapêutica assim
preparada — requerente: Chemicals
tneorporated.

rt

Junho

missões são simultâneamente gravadas
com diferentes direções de vibração
— requenrente: N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken — Total de pontos:
duas reivindicações.
N.° 111.603 — privilegio de inven.
ção — Aperfeiçoamentos relativos a
confecções de colchões de mola — requerente: Murray Jerome Rymland.
N.° 112.262 — modelo de utilidaN.° 109.820 — privilegio de In- de para — Índice para endereços te.
venção para — Aperfeiçoamentos em lefónicos — requerente: Abraham
ou relativos a dispositivos de trans- Krislavin — Total de pontos: três reiformação . de energia destinados ao re- vindicações.
gistro ou inspeção de uma gravação
privilegio de inN.° 112.409
em forma de sulco em que duas trens. venção — Nova embalagem para
Ficam os pontos acima mencionados retificadbs por terem saído com
incorreções no Boletim do dia 14 de
Junho de 1963.
— Retificação dos pontos publicados em 17 de junho de 1963 por terem saído com incorreções:
Termos:

()UIVOS DO

de 196-5

quióos e outros — requerente para:
Heinz Hellner.
N.° 113.924 modelo de utilidade para — Novas disposições em dia..
positivos de iluminação — requeren.
te: João Jorge — Fica retificado o
inicio do ponto para: 1 — Novas disposições construtivas em dispositivos
de iluminação, caracterizadas pelo fato
de que a caixa suporte do ou dos fO^
CO3 luminosos se apresentar em sua
abertura abas internas etc ete.
Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções na
Boletim do dia 17 de junho de 196.1.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES

Repositório de doutrina, dectsbes administradveute
pareceres, acórdãos doa tribunais judicidrios,
cão> acompanhado de indicia analiSCQ e tallab4ilook
Publicado trimestral.

NQ 83 — SETEMBRO — 1962 - - PREÇO Cr$ 300,00
NOMEROS ATRASADOS
ATP, O Ne 81 — Cr$ 45:00
82 — Cr$ 350.00
À VENDA
Se0o de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1'

Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Fteand)61so Poottg.

n•••••••nnn•n•n•n•••n•••••n•n•••••nn•

LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA

IODEM 033 ABOGADOS
Regulamento, Cbdijo

Leis, Decretes, Portietae, iioluç6es e Despachas de feres.
Nese gsral, coaxarmo/til à

s

Ince

e Regimentos !eternos doe Centelhas E/idem' e goecional
Distrito Federai Caixa de Má&
tende das Advnendni.

Meesibetõke GT&

IDIMMOAÇA0 Nt.° 3141
tilVVILGAÇA0 N.* T31
Peno t Cvl 30C1q
A VIENDAt
M. Rodela:4a ATtvita, I
leoeio r Vetam!
Agladdi dl Ifindattedo da Fazenda
Atsode-e* a pedidos pelo /Parcko ôI itembektoo Pois

& VriNDA..

*dto de Vendem 'Av., Rot:tapes »ma.
&Onde 11 Mtrdshirio da Nzarrida
A§seide-fa e Pedidos pelo

6e iSteecebOtse Pood

-Z,

1

s

:

T
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P12~1MIEST~

MARCAS DEPOSITADAS
Putá~lo
da aabdo ao o aolt. IDO do (Xtfigo'cia Prop~dis ledustaird. Da data da publicação oomapará a
mmesar as aw da RI dm poma o disteettaacto do peeládo. Durante dam prazo poderão apeasenaew Mai .opotliebes ao Deparimaseinée
da lisopitsdada ~kl aquelas ama as 'alçaram prejtsdIoadoe com a ~e do ilackgro segses4do
11n11M.

4.1.n

remo n.9 585.084. de 1-4-63
.diístri aMetalúrgica Barci Ltda.
Sio Paulo

',-BARC)
indtiatria Brae.11,91.ra

Termo 11,9 585.087, de 1-4-63
Organização Vitória de Publicidade
Ltda,
Cão Paulo

medir a velocidade, banquetes divisadoTêrmo n.9 585.094, de 1-1-63
Construtora Carneiro Dias Ltd> res, balanças, discos para cálculos, baGuanabara
lanças automáticas e suas partes integrantee, aparelhos de carga, aparelhos
contadores, calibradores, chaves elétriPRORROGAÇÃ"CY,
cas, cigarras elétricas, comutadores,
'PRORROGAÇÃO'
condensadores elétricos, dinãmetros, eletro-dinámetros, eletrómetros, instrumen- CONSTRUTORA CARNEIRO 01AS4
RT"
tos para a medição e prumo, interrupClasses: 33 e.16
tores, isoladores elétricos, lâmpadas,
Titulo de estabelecimento
magnet6grafos, magnetómetros, máquinas de medição (elétricas), máquinas
Têntio n.9 585.095, de 1-4-63
DO ESTADO DE S. PAULO
de cortar frios, pães, queijos (elétriDistribuidort Produtos Elas
ORGANIZ&Crk VITORIA,
cas), máquinas de cortar carne (elétri- Diprel
crônicos Ltda.
, g PobtaelDAPe, Ltda., g
cas), medidores elétricos, micrómetros,
. Guanabara
mostradores oscilógrafos, painés de
Classe az
contrôle, pêndulos, pesos de precisão.
Para distinguir: Revista agricola ini- planimetrós, polimetros, potencibmetros,
pressa
DIPREL Distribuidora
quaddrante de uivei, aparelhos de iluraladores giminar
quadros
numéricos:,
Termo n.9 585.089, de 1-4-63
ratórios, reguladores elétricos, relaLs, Produtos Eletrônicos 'Ltd
Calçados Luizinho S.
reostatos, sistema de sinalização. sincro
São Paul(
nizadores, suportes de uivei. tacômetn5s, termostatos(, torradeiras (elétricas), válvulas elétricas, velas elétricas,
Nome comercial
?- ' SAN DINHO
iIndastria Brasileira
ventiladores voltametros e zinômetros
Térmo n.° 585.096, de 1-4-63
Diprel
Têrmo 11.9 585.093, de 1-463
Distribuidora Produtos Elo
Classe So
Eletro-Indústria Walita S. A.
irónicos Ltda.
Para distinguir: Calçados em geral: 'AlSão Paulo
Guanabara
percatas, botas, botinas, botinhas, chi.
nelos, galochas, polainas, perneiras,
sandálias, sapatos, sapatos desportivos,
tamancos

-Classe
_ ais rá Lar: Amortecedores. antepa.
roo, auto-caminhbes, alavancas, alavancas de cambio, alavancas de !veios, aros,
automóveis, breques, barras de freio
braçadeiras de mola, buchas, barcos, balaustres, barras de tração, barras de direção, braçadeiras, e suportes do cano
de escapamento, cubos de veiculos chaPas drculares , carroserlas, chassis, carcassas, caixas para armaçes, cotovelos,
carburadores, correntes dc distribuiçào,
coroas, capotas, caixas d ecamblo, cabos, caminhes, caminhonetes, carros,
conjunots de escapamento, direção, des.
ligadeiras, dorsais, engates para
los, estribos, eixos ,engrenagens, em.
breagem, freios para velculos, fronteiras para veiculos, feixes de mola, guarniçóes para maçanetas, gonzos, grades
pontélras. hélices, hastes, indicadores
de- álreçao, juntas universais, lanchas,
molas, manivelas, motocicletas, motociclos, mancais de veiculas, motonetas.
pedais, paralamas, partidas, portas laterais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
paiaels, parachoques. pistões, pedestais,
Termo a.° 585.090, de 1-4-63
reles para Usinas, reles para faróis, ro- Café Seleto Indústria e Comércio Ltda.
das. retentores, reboques, soguetes para
São Paulo
veiculas, serpentinas, tambores de fre•—
ios, tirantes, terminais para cabos de
SENSA.,C AO
•
baterias, nichos, varetas de veiculos, va.trIdastria Braaileixa
rais de veiculo% obreias de controle de
afogador e velocipedes e volantes
Classe 41
Artigos da classe
Tempo n.9 585.085, 'de 1-4-63
Organivaçao Vitória de Publicidade
Tênno n.° 585.091, de 1-4-63
Ltda.
Vicente O'Vallo
Sáo Paulo
São Paul.

o

PRORROGAÇÃO
.

D

K‘`

1.11
s • 'rn 4:34k.•

Classe 32
Para distinguir: Uma revista impressa
Térmo n.• 585.086, de 1-4-63
Consórcio Noroeste-Tauense de Transportes Ltda.
São Paulo
NOROESTE. AbWNSE

Classe 33

Para distinguir: Transportes coletivos,
de passageiros, intennunicipais e trae' restadual
Têrmo n.9 585..088, t de 1-4-63 •'',
Mestieri ..-- Corretagens Ltda.
São Paula
_ nI.
.•
'
I •

,IRDA.
Nome. civil

PRORROGAÇÃO

WALI
INDUSTRIA BRASILEIRA,.

•• Classe 8
Para distinguir: Aspiradores de p6 aparelhosrelhoa de gravação. 'aparelhos de
PRORROGAÇÃO
ar refrigerado, aquecedores. abat-lours.,
alto-falantes, antenas. balanças. batedeiras. bobinas, binóculos, bules elétri.
cos. chuveiros. coqueteleiras. aparelhos
de comunicação interna campaknhas elétricas. condensadores, chaves elétricas
comuladores. aparelhos clnematográfi•
ffiDOSTRIA BRASILEIRA.
cos. chassis, boareauss de contróle de
sons chaves de tomada. discos, Mala
enceradeiras espremedores elétricos, esClasse,1
Para distinguir: Uni produto químico tufas, esterilizadore_s !ogóes. fornos e
Fogareiros elétricos, a parelhos \, fotoo rá•
destinado a tingir tecidos
ticos ferros elétricos. fervedores, forTermo n.9 585.092, de 1-4-63
nos elétricos. fusíveis. filmes revelados
nletro-Indústria Walita S. A.
aparelhos de freqüência modulada. fos
São Paul(
nógrafos. geladeiras garrafas térmicas
Interruptores, Isoladores. aparelhos de
liquidificadores. IamPRORROGAÇÃO intercomunicação.
ardas. aparelhas de luz fluorescentes.
ilustres lentes máquinas de cortar t
!moer carne e leguinef...•`4'Mácitiirtas • foto
¡ gráficas e cinematográficas. mostradoires, microfones, óculos. pick-trps pa.
clas. :. • aparelhbs* 1U rrefSsi4er4ão). .rfullios,
INDUSTRIA BRASILEIRA •
1 refletores, aparelhos receptores de som.
ia-rVefeiraí.' sireals • de" tillariné • tomadaS
Classe 8
de corrente, aparelhos de televisão
kmperitnetrds arrihót 'medidores, aparelhos para telégrafos sem fia
aparélhos de controle, aparelhos de me- aparelhos transmissores de som, troca
l &Oro, aparelhos de medir, aparelho. de
discos, ventiladores e válvulas

:SED

\KIR_

OLIT

Classe 8
Artigos da classe
Tênno n.9 585.097, de 1-4-62
Agência Usa-Turismo Ltda.
São Paulo

Classe 33
Agência de turismo
Têrmo n.9 585.098, de 1-4-63
Laboratório Labolessel S. A.
Guanabara
PRORRI5WICÃO

taboiesséi
Industria Brasileir

Classe 3
Artigos da classe
Tênno n.9 585.099, de 1-4-6'
Esquadrias Padrão S. A.
São Paulo

PADRIO
IND11,STRIA.J3RA.S1.11£ IRA
i
31

Clame 40
Antskios, assentos. balcões
•ufet%
banq uetas, bancos camas cadeiral;
recado-mudo% cristaleiras, coicitôts chi
mola, conjuntos de copa e cosinho:
mulato.. .4~4.4** dlsoenias, dOrilik
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Termo n. 9 585.108, de 1-4-63
:ronótnetros, carrilhões apares cte
Máouinas e Moto Peças WallIg S. A. capar, totogrzifias, aparelhos cs'ibr,irlo;
Rio Grande d.o Sul
tes. -apare.h.es cinematográficos. aparethi+s de corarôle cinems'ográt ci.s, tp-iAZUI
ratas dr controle de SuPS. aparelhos *
comunicação interna. discos. In mdos,
d,ais. diafragmas para fotografias. despertadores. enceradeiras' exprewdores
elétricos, estufas, estereilizadores, escpadros de aço, esquadros de agrimensor,
extintores de incêndios, aparelhos para
enxame- trutas e legumes. aparelhos
estereoscópios, escalas, indicadores de
maré, elenõmetros de quadrantes, esTênno n.9 585.100, de 1=1-63
pectroscópios, aparelhos de contrôle e
Roberto Nogueira Pinhens.
medida, exaustores, estojos para filtros
São Paulo •
com torneiras, aparelhos eletrônicos em
geral", equipamentos eletrônicos e rádioVERMELHO
técnicos, fogões, fornos e fogareiros eléClasse 4
tricos, -faróis, faroletes, fios para eleClasses:
6,
7.
8,
16,
21,
32,
38,
40,
Polpa de madeira e substâncias de
ESCOLA PAULISTA DE
tricidade, fios terra, aparelhos fotográ47 e 50
origem animal, vegetal ou mineral, em
ficos, ferros elétricos de engomar e paz4DMINISTE AÇ'10 fl 42RÉSAS
s
Insígnia comercial
bruto ou parcialmente preparadas e não
sor,
ferros comuns a carvão, terroa eléPau10— ,
incluídas em outras classes
tricos para sodas, fervedores.- fusivein.
Termos os. 583.109 a 585.111, de
filmes revelados, fôrmas eléticas, filtro
1-4-63
Tênno n.° 585.105, de 1-4-63
de óleos para motores, aparelhos de
Cia.
Geral
de
Indústrias
Panificadora
Flor
da
Juventude
Ltda.
Classe 33
freqüência modulada, máquinas fotográRio
Grande
do
Sul
São Paulo
Mauro de estabelecanento
ficas, filmes rigidos, tOnógrafos, fitas
métricas, instrumentos Delco:, focaliza=
Termo n.° 585.101, de 1-4-63
dores para câmaras fotográficas, gelaAntonio Palmieri juiGor
deiras, farreias térmicas, geradores auSão Paulo
tomáticos, geradores estáticos e elite&
&coa de alta freqii•ncia, que funcionam
com válvulas para aquecimento por
Indústria Brasileira
Classe 41
dielétrico e indução, fita magnéticas,
Balas, bombons, banbocados, biscoiaparelhos para gás engarrafado e apalSOCORRO-CAS
Classe 8
tos, bolachas, bolos, bolos gelados,
relhos de inversão, heliográfos,
balas de mascar, caramelos, chocola- Para diatinguin Artigos e aparelhos elé- metros, holofotts para automóveis. Intes, cacau, confeitos, crocantes, drops, tricos a eletrônicas para automóveis: terruptores, isoladores, impressores, lapatind. Brasileirã
doces de leite simples e ' compostos, e artigos para instalações elétricas e relhos de intercomunicação, tadicadores
doces de frutas em conservas pre- aspiradores de pó. aquecedoressabat- tos, aparelhos de gás neon. gravadoparadas em massa, em calda, em con- loura. alto-falantes, antenas, acumulado- pinas impressora" fotográficas, 130Classe 47
Carvão mineral, de turfa o uvegetal. servas, em compotas, e rei geléias, res, amplificadores, anemômetros, ampe- /antes elétricos, instrumentos matemátiCeras* para iluminação, combustiveis, doces, doces gelados, doces de amên- rómetros, assadeiras elétricas adaptado- cos e didáticos. Instrumentos fisicos. Nofluidos de iluminação, gasolina, gordu- doas, de amendoim,-de nozes, de cas- res de microscópios, agulhas para fonó- ladores de correntes, instrumentos de
ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifi- tanha, e de frutas secas coertos com grafo', aquecedores de ambiente, apa- calcular, instrucaestos aliuticoa. Instrucantes, nafta, óleos iluminantes, óleos chocolates, frutas -secas, passadas e relhos c instrumentos didáticos; instru- mentos para medida e contrôle para
lubrificantes, parafinas, petróleo refi- cristalizadas, geléias, goma de mascar, mentos de precisão; instrumentos cien- mecânicos, intermediário para filmes,
pralinés, pastilhas, puxa-puxa. pirulitos, tíficos:. acendedores, acendedores elé- lampadas, lunetas, liquidificadores, lunado, querozene e titila
pudins, panetones, sorvetes, torrões
tricos, acumuladores elétricos, apitos, pas. impedes, lustres, lentes, aparelhos
torradas
Termo n.° 585.102, de 1-4-63
ótica; instalações elétricas e artigos elé- 'ominosos. aparelhos de luz fluorescente,
Jacob Seles
tricos n eletrônicos em geral: aparelhos iimpadores de para-brisas, ianternai
Termo n.° 585.106, de 1-4-63
São Paulo
óticas
formando diversos aparelhos de portáteis e lantenao de mãos-luzes traLanchonete Palmares Ltda.
hidráulicas; conjuntos de peças óticas zei-as para veículos, adcroscósins, mi.
Guanabara
aparelhos e acessórios de rádios; apa- crômetro, manõmetros, mondiculos, moste
relhos de controle e medida, aparelhos tradores de rádio, microtonea, medidojNILL A LOBOS
de expurgo de contróle e medida, apare- res de rascas, medidores de hatervalos,
lhos de expurgo utilizado na limpeza e aparelhos para medição, miras de qual,Sao Paulo:
desinftccâo de sentinas, mictórios
quer graduação, massaricos, normógraoutros °cais, aparehos de igações para fos, níveis de ferro, níveis d'água para
ligações para banheiros, aparelhos de caldeiras, óculo". instrumentos óticos de
ar refrigerado, aparelms de ar condi- observação e medida, aparelhos de oncionado, aparehos de ata tensão, apan- dulação permanente, objetve para amClasse 33
ho" automáticos para descarga de água, pliadores. misturadores para banheiros.
Título' de estabelecimento
aparebos de amue, aparehos de aque- painéis de carros, para-raios, plugs. pa .
cimento central, aparelhos de aproxi- nelas elétricas, panelas de pressão. pisClasse 41
Têtno n. 9 585:103, de 1-4-63
Pão, biscoitos, sorvetes, suco de trutas mação, aparelhos para arqueaçilo de tolas de pintura, pick-ups. pilhas sêcas
(Prorrogação)
volumes, balanças. batedeiras, bated•t- elétricas, prumos. pantógrafos. pariam(Prorrogação)
Termo a.° 585.107, de 1-4-63
ras para refrescai, batedeiras para fi troa, pantômetros. pirômetros. insteuMo Och Domajo Aistiebolag
Companhia Carioca Industrial
quidos e massas, binóculos, bules elétri- mentos de precisão. periscópios, projeSuécia'
Guanabara
cos, businas, baterias, baterias elétriaal tores cinematográficos, pince-nez, apabarômetroa:, bússolas, bobinas, benja- relhos de refrigeração, refrigeradores,
mini, balcões frigoríficos, aparelhos réguas de aço, rádios, 'refletores, reatopara bordar, aparelhos para banho, de res, reiays, receptores, regadores autoar quente, chuveiros eétricos, coquete- máticos. relógios, relógios de ponto e
eiras, campainhas eétricas, chaves el&. de vigia, redutores, resistências elétricas.
'INDUSTRIA BRASILEIRA
tricas, chaves automáticas, chaves para registros para água, registros para Piantenas, e fios terra: bobinas para nais e comportas, receptores de sons,
rádio e televisores, chaves de alavancas reatores para luz fluorescente, reostatoi.
Classe 415
chaves de tomadas, comutadores. ca fe- registros para vapor, registros paa bidé,
sAmido, alvejante", anil, água _de lava - teiras elétricas, compassos, câmaras fri- para banheiros, aparelhos bebedouros.
deixas água sanitária, cera para a,suas gorificas, caixas de descarga para va- para lavatórios' e para pias, secadores
Mos. detergentes, esquias de aço, fós. sos sanitários, aparelhos para cortar para cabelos, potencióinetros sorveteiforos,. lixívia, lixas lã de aço, poma- pães, cafeteiras automáticas, câmaras ras, sincronizadores, sextantes, seleciodeo, paar calçados, palha de aço, -pre- fotográficas e cinematográficas, chassis, nadores,•siiões. sereias de alarme, apaparados para po'..ir e, limpar rad-ir ss. condensadores, castiçais, condensadores' relhos para soldar, saqueies, sinaleiros:
vidros, *rens e objetos, panos para po- para vapor, colimadores, aparerios cor- reguladores automáticos ou não, aparelir e para limpêsa, anos de esmeril e tadores de /noz, cabos e condinores elé- lhos de televisão. teleuplas, telêmetros.
Classe 4 .
material, ,abras vos emprega.% na lims tricos, • contadores de rotação. MIM tomadas, telescópios, teodolitos, tecni,
Polpa de madeira e substánclas .. de, peaa • de metais -e objetos, , sabões em para revelação de papéis tnoltográficos, gratos, termômetros, , tornadas de correntes, aparelhos de telégrafossaen fio,
• • origem animal, vegetal ou mineral, em geral, sabões em pó, era flocaa, aaponá- ~aras ampliadoras, compressotes
caos, velas e velas a Lane de
quinas cinematográficas. instrumentos, tansfonmadores. trenas,. toreadoes de
• •bento ou parcialmente 'preparadas e não
& calcular , dlicutes para autant'svabs earea13, tgpetras d, !;941 PE0449, tuif
eateaxiiia,
incluídas em outras cleens
brios, etagers, escrivaninhas, estantes,
suarda ;roupas, guarda-comida galerias,
Leias. móveis para jardim mesinhas
Suáveis para had, móveis estofadoes.
afaz, sapateiras, salas de visitas, salas
à* jantar, poltronas, berços, colchões,
eitizas e móveis para aparelhos radiofônicos. móveis para terraço, sofás- cama', estrados de 'camas, acolchoados,
porta-vasos, divans, almofadas, travasseiroa, cômodas e discotecas de
madeiras

Termo n.° 585.104. de 1-4-63
Mo Och Domsjo Aktieholaa
Suécia

Gerd1ito

ÂMBAR TRILHO

•

r
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arroz, atum, aveia, avelas ,azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacas, carnes, chá.
caramelos, chocolate' confeltota aavo,
cucais, certinho, creme de leite, cremes
Mama:sidos, ampare. compotas, cangice. coalhadas, castanha, cebola condi..
mentos para afizeras:ia colorantes,
chouriços, dendê, doce", . doces de ' frutas, espinafre, essências alimentares, rapadas, ervilhas, em:ovai, extrato de te.
mate, farinhas alimeaticias, ATVP.3,
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas, -naturais e cria.
talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
Tèrmo n.9 585.112, de 1-4-63
condensado, leite em pó, legumes em
Vadmex Polskie Towarzystw Handlu conserva, lentilhas, linguiça, louro; masZagranicznego
sas alimeaticias. mariscos, manteiga,
arasava
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas- para mingaus, molhos, moluscos,
rnostrda, mortadela: nós moscada, nozes: óleos comestíveis, ostras. ovas;
I pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudinm.- pick/es, peixes, presuntos, patés • e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
I
queijos, rações balanceadas, para milmais, requeijões, sal, Saga, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salines. sopas en.
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
i frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucininho; vinagre

atiras de alta pressão, torneiras com
dispositivos para aquecimento de água,
telefonas, telescópios, transmissores, tomachicos automáticos ou Mo. tubos
conduites. terminais para baterias, vol., (metros, ventiladores, válvulas, e bem
como aparelhos e equipamentos usados
em automóveis, carainhões, aviões, aio.
tocicletas. barcos e navios
Classe 32
Jornais. avistas e publicações em geral,
Álbuns, progractias radiofônicos. Peças
teatrais e cinematográficas; revistas
Classe 50
Impressos em geral. cartões comerciais
e de visitas, -placas, carimbos. letreiros,
displays, cartazes, folhetos, folhinhas.
promissórias, carimbos e propaganda
em geral

, Classe ti
Insígnia e'
Têrcao aa 585.113. de 1-4-63
Torrefação Associadas, Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

JARDIM
Indástria Brasileira
,Classe 44
Para distinguira Cigarros, twanilhos,
charutos, fumo eia corda e em folha,
rapé C tabacos
Tèrmo si' 585.114, de 1-4-63
B. T. Bablatt, Indústria Qual:pica S. A.
São Paulo

BINTERGOI

Industria Brasileira
Ciava 46
Alvejam" unidos, mal água de lema.
deita, água sanitária, ceai para soalhos.
detergentes, esponja de aço, fósforos.
advim lá de aço, pomadas para calçados. palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras. vidros metais
e objetos, panos *ara polira" para limpeza, panos de esmeril e material abra.
sivo empregado na limpeza de metais e
objetos. sabões em gera/ saponacemi
velas e velas a base Ce estearina
sabões em pra em flocos. 2sponfas, de
limpeza
Termo na 585.115, de t-4-63
Torrefação Associadas, Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

JUCÁ MULATO
Indástria Brasileira_
Ciaise d I

• r.
'Alcachofras, aletria, alho, aspargos,.
*atear, alimentos para . animais, . amido,.
Olandoke: =ela" atokidosi , araruta,

nylon, esteiras. enfeites para automóvela, escoadores de pratos, massas anta
raidos, formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens, fios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e Mamadeiras.
guarnições para porta-blocos, guarnições para Iiquidificadores e para batedeiras de frutas e legumes, guarnições
de material plástico pata utensílios e
objetos, guarnições para boi garfos,
galerias para cortinas, jarros, laminados
plásticos, lancheiras, .mantegueiras,
orinóis, prendedores de roupas, puxadores para móveis. piria pratos, paliteiros, pás de casinha. plidras pomes arficiais, porta-pão, pulseiras para relógios, protetores para 'documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copoa, porta-zsqueis, porta-notas,
porta-documentos. placas, rebites. rodinhas, recipientes, suportes, supartes r ara
ladrilhos e adesivos Taxa amilejas,
peças, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástica para indústria taxei, colas usadas nas indústrias,
guardanapos. saleiros, tubos. tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhatnes para acondicionamento, vasos aicaras, colas a frio e colas não incluídas
em outras cl istes. para borracha, para
curtumes, para marcineiros. para carpinteiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar.
esmeril em pedra, na pó. em disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
de calçados

Jiinho de 1963 2231
Termo na 585..19, de 1-4-63
Protin Comissões Ltda,
São Paulo

PRORROGAÇÃO

temas Ls_

'.54. P.InotR~La BRASIL .ç¡,

IND. BRASILEIRA
Classe 28 a
Para distinguir artefatos de material
plástico: Armações para &aios, !enteai
sem grau, de material plástico, guari
niçi5es e cabos para ferramentas e parai
utensílios é escudos
1
11
Terno n.a 585.120, de 1-4-63
Transportes Turismo Ltda.
Rio Grande do Sul
T.AZUL ESCURO

BRANCO

AZULCLARO

Classes: 1 a 50
Insígnia

Vermo na 585.121, 1' de 1-443
Classe 39
Waldoney Almeida Mello
Guanabara
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borracha não inchados em outras classes: Arruelas, arIndástria Brasileira
golas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados. buchas.
Classe 13
Indlistriz rani!eira
Aguas minerais artificiais, seda, refres- buchas para anseio, batente de porta,
cos, xaropes, amo de frutas, gasosas e batente de chassis, bicos para mamadeiClasse 8'
ras, braçadeiras, bocais, bases para te- Para distinguir: Artigos e aparelhos alai
bebidas espumantes sem álcool
lefones, borrachas para carrinhos Indus- tricos e eletrônicos, aparelhos de usine
Vamos ns. 585.117 t 585.118. de
triais, borracha para amortecedores,
1-4-63
bainhas de borracha para rédeas, cochips dadas damésticas, acumuladores para
Plásticos Novo Mundo indústria e de motor, câmaras de ar, chupetas, cor- frigeração, aspiradores de pó, aqvacea
Oxnércio Ltda.
does massiços de borracha, cabos para dores, aparelhos de ar refrigerado, apas
São Paulo
, ferramentas, chuveiros, calços de bor- relhos de luz fluorescente e aparelhos
racha, chapas e centros de masa cor- de comunicação interna, bules elétrico;
das de borracha, cápsulas de borracha baterias, balcões frigoríficos, balanças,
para centro de mesa, calços de borra- batedeiras, condensadores, comutadores/4
cha para máquinas, copos de borracha campainhas elétricas, chuveiros elétala
para freios, dedeiras, deleraupideiras, cos, coqueteleiras. discos gravados. ai;
IND. BRASILEIRA
discos de mesa, descanso para pratos. tufas, enceradeiras, espremedores elétria
encostos, êmbolos, esguichos, estrados, cos, fornos elétricas, ferros elétricos dd
esponjas de borracha em aaebrajacto engomar e passar, fioa, fonograaos, foi
Classe 28
•
para torneiras. tios de borracha lisos, garelros elétricos, fervedorea, formas
'Para • distinguir: Artefatos de material fôrmas de borracha, guarnições para elétricas, máquinas fotograficas. geladela
plásticos e de nylon: Recipientes fabri- móveis, guarnições de borracha para ras, garrafas térmicas, liquidificadorme
cados de material plástiao, revestimen- automóveis, guarnições para veiculos, elétricos, microfones, refletores relógio;
tos confeccionados de substâncias ani- lancheiras para escolares, lâminas, de regadores automáticos, resistancias eléa
mais e vegetais: Argolas. açucareiros, borracha para degraus, listas de -borra- tricas, radio conjugado ou nao com foi
armações para óculos, bules. bandeias,. cha para janelas e para portas, lençaihr nografos, panelas . elétricas, soqn,etesa
bases para telefones, baldes, bacias, de borracha, manoplas, maçanetas, pro- sorveteiras, sereias de alarme transfora
bolsas, caixaa, carteiras, chapas. cabos tetores para para-/amas, protetores de madores, telefones, termômetros, telim'
para ferramentas e utensílios cruzetas: para-choques, pedal do acelerador, pevisores, valvulas. venti'adores
caixas p am_aconalcionatnento de ali- dal de partida. pesas para buzinas.
mentos. caixas de material plástico pratinhos pneumáticos, pontas de borTermo 0.9 585.122, de 1-4-63
para baterias, coadores, copos. canecas, racha para bengalas e malvas. rodas
Oficina Técnica Gawatn Ltda.
colheres, conchas, cestas para pão, ces- massiças, rodizios, revestimentos da.
Guanaba
tinhas. capas para álbuns para livros, borracha, rodas de borracha para mócálices, cestos, castiçais para velas, veis, satifonas de vacai:4 suportes de
caixas para guarda de objetas cartuchos,' motor, sapatas do pedal 'de breque, secoadores para chá, descanso para pra- sembaio e isolaaor,. suportes.' semitos, copos -e ccpinhos de plástico para pneumáticos, suportes de câmbio. saissorvetes. catais:dias de plástico para sora lonas, de partida. salta; solas e solados
vetes. colherinhas, paz/abas, garfiahos d, borracha. stualinas de borracha para
de plásticos para . sorvetes, forzninhas 'aplicação 'aos 'fios telegráficos e' telef8Classe 33
.
de plastico para sorvetes, discos de - nicos, tra adisses de 'perua' tigelas. a
metal estojos, estojos para ódalois, em- Iatubosa 'tanipas 'de botam-ha pata ~gela Montagens e consertos, de rádio, teki
balaaens de inatetial • alastiaci 'para sor; gotas. t' nas de borracha para elaboração sara e aparelhos. eletro-doméstico
geng,
1,
vete , estojos' para objetaaaesptimas de is
de substâncias químicas
Termo na 585.116, de 1-4-63
Torrefação Associadas, Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo
JUCÁ MULATO

eGawarn»

AMIGUINHA

Oficina Técnica
Gawam Ltda.
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Termo n.• 585.123, de 1-4-63
Tevam Magazine Ltda. Rio Grande do Si,'

Termo n.* 585.128, de 1-4-63
Industrias de Madeiras Ponierode Ltda.
Santa Catarina

Indústria de Madeirai
Pomerode Ltda.
Nome comercial

indústria .Brasileira
C:asse 36

distinguir: Artigos de vestuarioa
roupas feitas em geral: Agasalhos.
•ventais. alpercatas, anáguas. bluaas,
botas, botinas, blusões. boinas., babadouras. bonés. capacetes, cartolas.
ales
.puças, casacão coletes, capas. Ch
achecols, calcados, chapéus, cintos.
trintas. combinações. corpinhos, ca.ças
ie senhoras e de crianças, calções, atito:s, camisas, camisolas, camisetas, cue.
Sas. ceroulas, colarinhos, cueiros; saias,
casacos. chinelos. dominós, echarpes;
fantasias. fardas para militarese ,cda
tiaia, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de 'ingeria. lacm-aas: leques;
luvas. ligas. lenços, mantéis, teet3S,
arair5s. mantas, mandrio, mantilha; paktós. palas, penhoar, pulover. pelertnas
!rugas, pouches, polainas, pilanias; pu.
Ithos. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
tauspensórios, atidas de banho, sandálias,
hweatera, abOrts;-:stungas, atolas, sou.
tient, slacki,- . taler.: toucas, turbantes;
ternos, uniformes e vestidos
rara

Ponta Frio Ltaa,

RORROG4CÃE1,

Termo n.° 585.10, de 1-443
Madeireira 13óra Vista Ltda.
Santa Catarina

1011085:

Termo n.9 585.132, de 1-4-63
Tonas • Nunes e Nereu Martinello
Santa Catarina

51:..eact de

Classe 35

'rwo de estabelecimento

eaiii.VO41

Classe 36
Titulo de estabelecimento

5, '
L Tél.:azar.; 1528e 5ii,r1s2eaidueniolr-4-63
Guanabara

Termo n.9 585 . 53. 'de 1-4-63
Café Rivoli Ltda.
Santa Catarina

Motel Clube
do Brasil

Ca ié '
Classes: 41. 42. 43 e 44
Titulo de estabelecimento

Classes: 33, 41, 42 e 43

Titulo

Térino n.9 585.134. de 1-4-63
Varsredicais — Comércio e Indústria de
Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

—
-s., Termo n.° 585.126. de 1-4-63
Standard Eiectrica 5. A.
Guanabara

•n•••.1.•n• er•n•n onmow

DATAPRINT -rndtistria
Classe 3
Titulo

IWDOSTRI& URAtILLIRA

Classe 411
Que4os em

geral

e

temaatekia

Indu-stria Brasileira;
Classe 3
1
Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento da sífilis
Termo n.9 585,138, de 1-4-63
Laboratório Biopan Lida
Guanabara

'PRORROGAÇÃO

OPARSiN
Industria Brasileira

Indústria, Comereo e Representacões
Classes: 33, 345 e 46 .
Titulo de estabelecimento

I

Tareio a.° 585,143, de 1-4-63
Springbok — Administração Ltda.
São Paulo

n•nn•n•n

Nome comercial

ORGANIZAÇÃO J BERLIM .%

Alifflataria e Moda*

CAMPEIRO

Classe 21
Bicicletas

Incluttria

tremo n.° 585.137: de 1-4-63
Laboratório Biopan Ltda.
Guanabara

/ Termo n.° 585.131., de 1-4-63
James Gilson Bertna
Santa Catarina

Termo n.9 585.142. de 1-4-63
Bicicletas e Accessórios Cariarei Ltda.;,
Guanabara

CARMEL

.—••••

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica Indicada no tratamento da s/filis

Nome comercial

TEVAH MAGAZINt;

Termo n. 9 585.127. de 1-4-63
Laticinios Agostinho Bossi S. A.
Minas Gerais

'PRORROGAÇÃO.)

Termo n.° 585.129, de 1-4-63
Ponto Frio Lulu,
Santa Catarina

Madeireira
Btia Vista Ltda..

I Termo a.° 585.124, de 1-4-63
Tevam Magazine Ltda.
Rio Grande do Sul

[9.r.nfecç6en

Termo n.° 585,136, de 1-4-63
Laboratório Biopan Ltda. Guanabara

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento da astenia neuro-mus,
calar, nas convalescenças e estados de
desnutrição

SPRIN,G.13.01{
Classe 33
Admaristração, compra e venda de 1E4
vets e participações zun outras
sociedades
• Termo a.° 585.144, de 1-4-63
Freixo S. A. — Empre 9a-Cine-Teatrai 1
São Paulo

,PRORROGAÇÃO
_
~if

de IMMO af.C;V
lia-eR,PSA CINE.TICATIIA
N T0 87
Classe 33.
Titulo
Termo ra.' 585.145. de 1-414X
Laboratórios Biosintética
São Paulo

Termo n.9 585.139, de 1-442

Laboratório Biopan Ltda
Guanabara

1:4/CARNAÇÃO
4

NUCLEOPAN
Industria

PRORROGAÇA0

MAUS
C.408sTORTOil BIOS INTkÀtà2
5. PAULO X

Ciam 3
Classe 3
Artigos da clame
Umaespecialidade farmacêutica indicas
o
.da cOm
tónico nos citados de desnu---52;n
—a.7-í8-37-1:1-6:rr
1-4-6
trição e nas convalescenças
Laboratjápica
Briato1 L A.
Indústria Quienica e Farmacêutica
Termo n.° 585.140, de 1-4-63
São Paulo
Laboratório Biopan Lida
Guanabara
PRORR0040.

PRORROGACÃO

OCLOIODINA

veRELLgo...pe,
riXO'Wei;ri

Industrio. Brasileira

-

ta&-ea

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento dos reumatismoa e
nevralgias

Classe 3'
Um preparado farmacêutico destinado a
fixar dentaduras artificiais

Termo n.° 585.141, de 1-4-63
Laboratório Biopan Ltda.
• Guanabara

Termo n.° 585 .I5, de 1=4-63
Farmedicals --- Comércio e Indústria de
Produtos Químicos . Ltda.
•
São Paulo

PF1ORROGACÃO,

BRONCORRII.
Industrie Brasileira

Classe 3
Artigos da ciam
Termo n.9 585.147, de 1.4
Indústria Brasileira de Produtos
mios 8. A.
São Paulo
•

-koaaoc4c40,
"CR EC
Industriaigto~

Inthistria Brarnéira
Classe 3
•
Uma
especialidade
farmacêutica indicaClast;e 3
da no tratamento das bronquites
Um preparado farmacêutico destia.ao a
ascrt.zriformes
fixar dentaduras artificiais

atroe *
Arillgoa

ttigir

¡ir

i• 1.—...-.--
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Temo a.9. 585.148, de 1-4-63
Laboratório Parmadutico Oliveira
Junior Ltda.
Guanabara

Termo 11,9 585.154, a'e 14-63
Laboratório Quimioterápico Rio Ltda.
Guanabara :1°.
'PRORROGAÇÃO'

Ti

Tèrnao n. 9 585.164, de 1-4-63

n.° 585.159, de 1-4-63
aboratórios Ifer Ltda.
Guanabara
-

no
L

"Griner

Engenharia Ltda."
Guanabara

.PRORROGA C ÃO

PRORRO_GACik.,

t „
•",""'"

Indastrie Bra 5..etra

't

•10

•

Qe 4/

Artigos tIÀ‘-cietme
afino no.4eli.149. de 1443
Iodos Biosintétice S. A.Bão Paulo

~mau
Casse 2
• Inseticida
Classe 3
Artigos •• .
Têrnao n.* 585.15:, de 14-63
Comércio e Repres r ntações Lemos Ltda.
Guanabara

1111••nn••••-•nn

VRORROGAÇÃCi,

altiBtisti

LaSorat6r16s Ifer Ltda .
Guanabara

PRORROGACÃO

ASPIROFEINÀ

J03 stostattrtel
1. e.

INZUSTR1A IRASlLEIRA
aasse
Ilkn preparado ta rr a :Cutico (anal
g esico )

Ciaste 3

Artigos da ciam
o a.° 585.150. de 1-4-63
atórioa Biosintética S. A.
São Paulo

Termo n.° 585.160, . de 1 -4 -63

.

Ténues a.° 585.161, de 1-4-63

Laboratórios Ifer Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
CLIS , C 44
Artigos da classe

PRORROGAÇÃO, .

Temo n.° 585.156, de 1-4-63
Companhia Mineira de Cervejas
Minas Gerais

A

Classe 3
Artigos da classe
a.° 585.151, de 1.4-63
Laboratório Hepacholaa Ltda.
São Paulo
•

te

ZRORROGACÃO

WIMPõ --

Su ercnopp
• Indústria EraaileiraL

Classe 42 Cerveja
Teria° n.9 585.157, de 1-4-63
Rei das Tintas Ltda.
Guanabara

ler:,,s;90.5)1?2liltti:`:51-4-2!

Sno

Pau'. n 4

Griner Enze‘nharià
Classes:. 15. 16 e 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 585.166, de , 1-4-63
Griner — Engenharia _da.'
Guanabara

•

g

Classe 1
Tintas, óleos, vernizes, solventes,, redutores, ãgua-raz, lacas, alvaiade. =doia, anti-mddantes, and-corrosivos
Termo ni 585.158 de 1-443
Rei das Tintas Ltdtt.
Guanabara

_
•••••••••••

.1.04.1 •

•n n.

2, 4

rã. Z4r*,45.5.Z4 4 2 .ffr

PRORROGAÇAO.

"DEPILUX.
Gioia 17
Tintas para escrever, tintas e vernizes
para atendi, tintas para carimbos, para
duplicado-Is. .para impressão e ( tintas
para desanima
.•

Termo n.° 5G5.167, -te 1-4-61
Marchesini E, Oliveira Luia.
Minas Gerais

(210.4,1j*

Guanabara

,15PRORROGkCAO.,

Nome ccr.n,?

•
(:.
Preparado . 1a rin ceutico

Têm° n.° 585.163; de 1-4-63
Laboratórios Ifer Ltda.

Térmo n.9 585.153, de 1-4-63
Laboratório Hepaclicaan Ltda,
São Paulo

• Artigos; da dama

Termo n.9 585.'165, de )-4-63
"Griner — Engenharia Ltda."
Guanabara

Termo n.9 585.162, de 1-4-63
Laboratórios Ifer Ltda.
Guanabara

ITCIP.S!11.31rt
IMA* AU Wan ,. ,Anse moio
•••*.r

` Classe 3
Artigos da classe

Ciasse 3

vitrós

Classe 48
• Produto de toucador

TOMO

São Paulo

rtEBA-S-ED-Ali,

tlaço, vipmentos vener.laans e

r.

Classe 3
Artigos da clame

PsÁtO_RROGA*k

.

YU

Classe 16
Par?, distinguir materiais para cansem,
ções . e decorações: Argila. areia, batentes, balaustres. calhas, cimento, cal.
crê, chapas Isolantes, caibfos, caixilhos.
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha..
-Ictutoid sag.5eaufpa 'campo:Toa eed sed
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas; !ameias de metal ladrilhos, lambris luvas de
junção, laje, lajeotas. madeiras para
construções, material contra tric e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impertneabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulico. pedregulho, placas para pavitnea.
taçáo. 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 vem.

(EPP.ATO?:0 1..;:!!DO)

Classe 48 , •

Agua de toucadçr perfumaria
( extrato)

Liasse 13
Titulo de estabelecimeato •

Termo n.9 585.168. de 1-4-63
Manoel Augusto Soares de °live"
Minas Gerais
act,,~

•
Classe 36
Titulo de astatualeakomosí;

•••••,..
. • 11.•

,
Napii ' 1 ,

'

I

2242. "nria=feks: 25

DUM OFICtAt. (Seç'áo III)

• nrnao a.• 585.169, de 1-4-63
tonáveis: balões, barcos, "bicicletas,
"'" • SchoN;varten
Cia. Ltda. , • barras de freios, barras de tração, bra, Minas Gerais
çadeiras de caixas, braçadeiras de eixo,
braçadeiras de molas, braços de vaicubos; charretes, caries de bagagens,
carretas, carretas de artilharia, carrinhos de mão, carrinhos para pedreiros,
carros- para carga, carros para estrada
de ferro carros, caminhões, carroceriaa
carroças, carruagens carros tanques, camionetas, chassis, carburadores, chapas
de cabeçalho de veículos, chapas cirr..ulares de veículos, charneiras, coches,
Classe 13
Título de estabelecimento
conexões de tope de veiculas. cubos para propulsores, cubos; desligadores; eiTèrmo n.° 585.170, de 1-4-63
ras engates de borracha, engates de fer(Prorrogaçaó)
ro.
estribos para carruagens, estribos de
Richard Hudnut
aapeaap tsagSgaieqtaa 'sopialaa ap. aaa
aa
Estados Unidos da América
1/ 1.
soa de hélices, eixos de locomotivasa'ea
veiculos; ' freios automáticos, freios pneuTRU—TINT
máticos, freies para estrada de ferro.
Classe 48
ferro de paralama; galeras; hastes de
Tintas para os cabelos
veículos, hélices; iates, injetores de locomotivas; jogos de engrenagens, ar
Teimo na 585.171, de 1-4-63
gos de rodas, inuJs de rodas para trates(Prorrogação)
- denry Wiggin Company Limited
porte de toras, lanchas, lanchões, litei;ln
• Inglaterra
ras, locomotivas: molas • de borracha Para tarro& moías de veículos, motocicletas, motociclos, monociclos; navios;
ônibus; painéis-de armação de veículos.
para-choques, para-lamas, pontões reboque; reboque para transporte, rebocadores. rodas para veiculas; saveiros;
tambores de freios tendera, tilbures, tirantes de carros, tratares troles trenós,
de locomotivas; vagões..
MENR YWIGGIN triciclos, trucks
vapores, velocipades
Classe 11
Arames e tubos
Têrmo, na 585:172. de 1-4-63
(Pro(rrogação)
Alginate Industries laceited
"
Inglaterra

ALODTADE
Classe 41
Estabilizadores para sorvete
Termo n.° 585.173, de 1-4-63
Texaco Inc.
Estados Unidos da América

DIESELTEX Classe 47
Combustíveis, lubrificantes e substâncias
• produtos destinados à iluminação e
ao aquecimento ,
Têrmo na 585.174, de 1-4-63
(Prorrogação)
Willys Motora, Inc.
Estados Unidos da América

. Classe 21
Para distinguir: Nieictilos e suas artes
Integrantes, a saber; Aeronaves, ; ascostalos, aéroplanos, alavancas de freios.
,amortecedores, arqbailancias, a nkl o riaviões, aah as, assentos de vtieidios,
-

,*

a
nono na 585.176, de 2-4-63
Lanches da Qaula Lida.
-São Paulo

DA JAULA

• Jkinho de -1963
Tateio n.* 585.179, de 24-63
Elmo- Pedro Pavaretto
São Paulo

r

Ind.. Brasii-e. ra

Classe 46'
Amidaa*
javejantes, anil; kg -a de lava
*dag& água sanitária. cera pira asaoaa
Classe 41
esonjas de aço. Uma
detergent
Alcachofras, aletria, alho, aspaigos, prus, lixívia, lia
lã de aço poma.
açucar, alimentos para animais, amido. aias paar calçados,
lha da aço. pata
amendoima-ameixas, amêndoas, araruta, 'Parados para polir e
tais mdeirlat
tonas: banha, bacalhau, batatas. balae v1/41Ne, metia e aoletos, panos ara pau
arroz, atum, aveia, avelas, azeite, azei- ltr e a,„41,,s,,a
limpeza anos de csmer
biscoitos bombons, bolachas, baunilha; maeriaa
siva& empregaaa na lima
café em pó e em grão, camará°, canela pesa de metaaa e objetos,
sabões em
em pau e em pó, cacau carnes. chá, gera sabões ear1-4, em flocos,
sapata*
caramelos, choca:lates. confeitos, Cra
vo,
cena, velas e vaaa a ame de
cereais, cominho, creme de leite, creres
estearinsa,
1
nann atidos, armavas. compotas, can.;arai, coalhadas, castanha, cebola condiTermo na 585.180, de 1.443
o-entoa para alizumtus. co/orantes, Guaçulit Revestimento Cerâmico Es
maltado Ltda.
chouriços, dendê, doces, Coces de fruSão Pilo
,-.
tas, espinafre, essências alimentarei, empadas. ervilhas, enrovas, extrato de t.a.
GUAPTLII
mate, farinhas alimenticias, lavas, fétnd. BrasileirP
culas. flocõs, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas secas, naturais e criaClasse 15
talizadas; glicose, goma de mascar, gor- Para distinguir: Artefatos de catamics;
duras. grânulos, grão de bioa, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce, herva orcelana, faiança, louça vidrada ara tesce
mate, hortaliças, lagostas, iinguas, leite. caseiro, aparelhos de chi,, de café, de
condensado, leite em pó, legumes em jantar, serviços de refrescos e de bebia
'ItiServa. lentilhas. linguiça louro; mas- ias ,a saber: abajures de lampião, açu.
alimenticias, mariscos, manteiga, careiros. apanha-moseas; bacias de laa
itargarina, marmelada, macarrão, mas- trina, bandejas, banheiras, biscoiteiras,
sa de tomate, mel e melada mate, más- fades. bilhas, botelzs, botijas, bules; ca.
.as para mingausmolhos. moluscos, feteiras, canecas, castiçais, chavenae,
mostrda, mortadeliti; nós moscada, no- centros de mesa, compoteiras, cuboss
zes: óleos comestíveis, ostras, ovas: descansos de porcelana; escarradeiras,
pães. paios. pralinés, pimenta- pós para espremedores; filtros, funis, garras,
pudinm, pickles, peixes, presuntos, pa- globos, tardineiras, jarros, jarrões; lava.
Termo n.9 585.175, ie 2-4-63
Gerstac Engenharia e Fundações • Ltda . tês, e petit-ois pastilhas. param, pudins; dedos, lavatórios, leiteiras; maçaneta*
queijos, _rações balanceadas para ani- de porcelana, manteguraras, molheira%
São Pmilo
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas. moringas; paliteiros, pedestais, Pia l. Pia
sandutches, salsichas, salines sopas enpolvithadores, portaafacas, potes,
latadas", sorvetes. sucos de tomate e de puxadores: receptáculos: saleiros, servia
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha- ços de da: taCas ara café. travessas,
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- terrinas: urinóis; vasilhas, vasos.
VOLION
mento de animais e aves, torrões, totimisanitários; :Jacas
cinho;-vinagre
BRASILEerRA
Tênmos na, 585.181 e 585.182, de
Urino n.° 585.177, de 2-4-63
2-4-63
lanar
. Construções e Engenharia
Jorge Canil
Lida .
Classe 16
São Paulo
Para distinguir: Materiais para coas
PEO
MAIS
'JONA
trações e decorações: Aagamassas, argiPAG MENOS
Cl
la. areia, azulejos, batentes, balaustres.
•
Ind. Brasileira
blocas de cimento, 'blocos para pavi- Impressos em gera, ,:artioeS camerctais
Classe 41
mentaçao, calhas, cimento, cal, cré. e de visitas, placas. carimbos, letraaos.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, co- displays, cartazes, folhetos, folhinhas, Para distinguir: Alcachofras, aletria,
lunas, chapas para coberturas, caixas promissórias, carimbos e propaganda alho, aspargos, açúcar, alimentos para
d'água, caixas de descarga,, para lixo.
animais, amido, amendoim, ameixas,
em geral
amêndias. araruta, arroz, atum, aveia,
edificações -presnoldadaz, estuque. emulTêrtno na 585.178, de 2-4-63
são de basê asfáltico, estacas, esquaavelãs, azeite, azeitonas, banha, bua.
drias, -forros, frisos, gesso, grades, ja- S. A. Indústria-Comércio de Roupas lha% batatas, balas, biscoitos, bomboni,
13aronete"
bolachas. baunilhas, café em 6 e em
nelas. estruturas metálicas' para constru.
São Paulo
grão, camarata canela em au e em p6,
ções. lamelas de metal, ladrilhos, Iambris, luvas de junção, lages. lageoess,
cacau,
carnes, chá, caramelos, chocolaa
BARONET
tes. confeitos, cravo cereais, cominhoi,
material isolante contra frio e calor.
,Ind. Brasileira
creme de leite, cremes alimentícios, aro.,
.manilhas, massas para revestimentos de
quetes, compotas, cangica, coa/hadaa,
paredes, madeiras para construções, MO.
castanhas. cebola, condimentos para alia
Classe 36
nicas, produtos de base asfáltico, produtos para totrnat imparmeabilizantes Para distinguir: Aventais, blusas, blu- mentos, colorantes, chouriços, dendê,
" laldráu- sões, boinas, botas, babadouros, casa- doces de frutas, espinafre, essências alia
a sargranassas de cinte ao e aal
aca, pedregulho, prodetos betuminosos cos, coletes, capas, chales. cachecola mentares, empadas, ervilhas, enxovais
; ,s ou sob ou-r calçados, chapéus, cintas, combinações, extrato ale tomate, farinhas alimenficiaa,
zantea
traa formas, para revestak!.-.tos e outros corpinhos, calças calções, ,camisas, ca. feijão. figos, frios. frutas Mau, natural*
e cristalizadas, glicose, goma de mascar,
usos nas construções. pers:anas, placas celeiros. "casacão, dominó& echarPes favas, féculas, tocos, farelo, formentos,
para pavimentação. peças ornamentais driào, malhas: paletós, pala, Pediam', gorduras; grânulos, grão de bico, gela.
de camento ou gesso para tetos e, pare- quetas, luvas, ligas, lenços, leques, tina. goiabada, geléias, hervaa doca,
fraldas, aa/ochaa, gravatas, gorros, ja.
des. papel • para forrar casas, massas mantas, meias, enaillots, mantas,' mau., lierva enate, hortaliças, lagostas. liso
anti-ruldos 'para uso nas construções, ças de seghoras e de crianças, colarinhos, (luas, 'leite, leite condensado, leite eia
parquetas. portas. portões, pisos, so- misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal. pó, legumes em conserva, lentilhas. lia.
leiras para portas. tijolos. tubos de con- ;magas. puioveres. ponches, pelerinaa guiça, loaro. massas alimenticias, macreto. telhas, tacos, tubos de ventilação. polainas,,. PliaMOS, punhos, robe' de riscos, manteiga. margarina. Marmelada,
tanques de cimeuto. vigas. vigamentos chambre. sobretudos, suspensórios, soa. macarrão massa. de tomate. mel e Mealta!" aenra.anas
'tailleurs, touca* • vestidos'
lado, mate, -massas para . mingaus, mo,
._

GERSTAC

3ND. BRASILEIRA

Terça-fcira 25
lhos, moluscos. mostard 2, mortadela:
nós moscada. nozes. óleos cosmetiveis,
cassas, ovos. pães, paios, pralines, pimenta, pós para pudim. ,pickle.s, peixes,
presuntos, patês e petit-pois, pastilhas,
pizzas pudins, queijos, rações balanceadas para animais. requeijão, sal, &agia
sardinhas, sanduichea, salsichas, salaates, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de
tomate e de erutas. torradas, • tapioca.
tâmaras, talharim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves,
torrões, toucinho. vinagre
Classe 42
Aguardente, une, aperitivos, bagaceira,
batidas. brandy. bltter, cachaça. cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, famas, genebra, gengibirra
gin, gingar, klaach, key:amei, licores,
karasquinhos, nectar. pipermint, ponches, rum, suco de frutas com klcool,
VW108, talim e whisky
•
Tétano n.° 585.183, de 2-4-63
I.eleatria Metallargius Sitnous Ltda.
Suo Paulo

SIMONS 4`
Lnd. Brasiletra
Classe 6
Máquinas para forreis botões
Termo n.° 585.184, de 2-4-63
Ataria" Indústrai Brasileira de Artefatos de Metais Ltda.
São Paul.

ATERNUM
Ind. Brasileira
Classe 11
ra distinguir: Artefatos de metais:
Arruelas,
catracas, curvas de reforça
r
encanamentos, ferragens para capuz de
automóveis, ferragens para tetas de. cabine de caminhões, levantados para vidros de caminhões, automóveis e para
veículos em geral, luva para bombas
slágua, mancais para brocas, porcas,
pernos, peças para amortecedores de
Choques, parafusos especiais peças para
barra de tensão, terminais, peças para
freios, parafusos' especiais para regulagem dos freios, peças para mecanismo
de partida, botões de metal (start). pa_
rpfusos alongados para afixar o motor
de partida, peças de metal que protege
e envolve o motor de part1oda, peças
para molas dianteiras e trazeiras. grampos, folhas de metal que envolve as
molas e protege contra o pó e ferrugem,
pinos excêntricos para veículos (pivô),
pinos de direção, pinos de molas, calotas peças para contas de eixo, dianteiro, luvas de metal rosqueada para unir
as partes laterais do eixo. retentores
de metal, suportes para vidros, alicates,
alavancas, arruelas, arrebitas, correntes,
chaves de parafusos, chaves de fenda,
chave inglesa, dobradiças, citavas; calotas, grades, super-calotas, frisos, ea,
leites de metal, engates, esguichos, estritetos, parafusos, porcas. travadeiras,
bos. fechaduras, molas para portas, martrincos, matrizes, ficando expressamente
excluídos quaisquer artigos que sejam
partes itnegrantes'ale velessloa e máquinas
Têrnio ri.° 585.185, de 2-4-65
"Art-Plast" Proteção Tlerraoplilatica
Ltda.
São Paulo
•
ART—PUST

Ind. Prasileiri
Classa
• Para distinguir: Artefatos de material,
• plásticos e de nylon: Rads-santas fabricados de material plástico, revestiu:men-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
tos confeccionados de substáncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias.
bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acoadicionamencs. de alimentos, caixas de material plástico
para baterias, coadores, copos. canecas.
colheres, conchas, cestas para pão. cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos cartuchos.
coadores para chá, descanso para pratos, copos e copinhos de p lástico para
aors ates, caixinhas de plástico para sorvetes. collierinhas, pasinhas. garfed,os
de plásticos para sorvetes, forminhaa
de plá g iso para sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos para óculos, embalagens de material plástico' para Sorvetes, estojos para objetos, espumas de
iiyiest, esteiras, enfeites para automóveia. es-coadores de pratos, massas antiautdos, formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens, fios da celulose,
fechos para 'bolsas, facas, guarnições,
guaraições para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos, guarnições para liquidificadores e para, bate&irai: de frutas e legumes, guarnições
de material plástico para utensílios e
objetos, guarnições para bolsas. garfos,
galerias pare cortinas, jarros, laminádos
plásticos, lancheiras, inantegueiras, malas, orinóis, prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pus de cosinha, pedras pomes arficiaia, porta-Pão, pulseiras para relógios, protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-mqueis, porta-naas.
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes, suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para instila-

rirmo n.° 585.188, de 2-4Lanches Conde Ltda.
São Paulo

CONDE

Brasilsiral

Classe 50
Impressos
Termo n.° 585.189, de 2-4-63
AI bar Distribuidora de Máquinas Refrigerantes Ltda.
São Paulo

ALBAR

INDUSTRIA BRASILEIRA

Sn JOSÉ -

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

' TORBY
End. Brasileira.
Classe .36,
4 C1105114

s

i•D •
¡Ind.& Dra Si-191ra
• Classe 41
Sal
. Viemo n.° 585.198„ de 2-4-1963
Promoções Brasil Indústria Gráfica
Limitada
São Paulo

BRASIL
nó,. Brasileira'

"

Termo n.° 585.199, de 2-4-1963
Auto Pintura e Funilaria Santo Andai
Limitada
São Paulo

SANTO ANDR.g
nd. Bcriaassf:t5loPt
Impressos

termo a.° 585.191, de 2-4-63
13. N. Produções e Promoções Ltda.
São Paulo

B. N.
• Lrld. Brasileira.Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins, boletins
impressos, crónicas. jornais, revistas,
peças .cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programai
de televisas,
Tétano n.°. 585.192, de 2-4-63
B. Olmnbini & Cia.
São Paulc

JUSSARA
End., Brasilein
Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins, boletins
impressos, crónicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão

Termo n.° 585.200, de 2-4-1963
VoIzatnol Mecânica Ltda.
São Paulo

VOLZAMOL
nd. Brasileira
Classe 50
Impressos
Térreo n.° 585.201, de 2-4-1963
Alda Corrêa Costa
São Paulo

AUTO. POSTO
SANTA CRUZ
Classe 33
Titulo

Termo n.° 585.202. de 2-4-1963
Editóra Cooper Ltda.
&to Paulo

COOPER

Ind.

fira.si .lei ra.`;
"
Classe 32
Almanaques. agendas, boletins. boletim
Urino n.° 585.193, de 2-443
"Soparg" Sociedade Paulista de Re- Impressos, crônicas, folhetos, jornaig
revistas, peças teatrais, programas rea
presentações Gerais Ltda.
sliofõnicos programas de televisão
São Paulo

SOPARO /
f SOCIEDADE
PAULISTA DS
tEPRESENTAÇOES,'
1ERAIS LTDA.
Nome comercial --

;ânuo ai 585.194, de 2-4-1963
Lancer Comercial e Exportadora Ltda.
São Paulo
I

Termo a.° 585.187, de 2-4-63
Tõrbv Confecções de Cetia l sas Finas
Ltda.
São Paula

Indústria Ltda,
São Paulo

Classe 50
Impressos

Termo n.° 585.190, de 2-4-63
Pastificio São José Ltda.
São Paulo

•

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes

Tétano a.° 585.197. de 2-4-1963

Impressos

Tèreno n.° 585.186, ePe 2-4-63
"Laeonia" Importadora Exportador.
as,1/2. Comércio Indústria Ltda.
São Paulo

I' LA CONI ` A N
z.,
-

1963 2243

1. L. Camargo de Almeida Comércio #1

:nd. Classe 50'

tria textil, colas usadas nas indústrias.

guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para atinges, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, xlcaras, colas a frio e colas não incluídas
em outras classes, para borracha, para
curtumes, para marcineiros, para carpinteiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras pura afiar,
esmeril em pedra, em pó, em disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
de calçados

Junho de .

LANCER
Ind.. Bra.silelra
Classe 50
Impressas

Tèrmo n.° 585.203, de 2-4-1963 S
Gráfica Guaçuana Ltda.
São Paulo
` MAMA/VA

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Tármo a.° 585.204. de 2-4-1963
João José Tolh
São Paulo

COMERCIO DE(

`#_UTO ELETROk
PECAS Tom, ••••-.
Classas: 8 e 21
Titulo

nono n.° 585.195, de 2-4-1963
Termo a.° 585.205, de 2-4-1963
J. L. Camargo de Almeida Comércio a
Panificadora Parque São Vicente Ltdg.
Indústria Ltda.
São Paulo
São Paute

SAL 7

_Ind. Brasileiri.
Classe 41 •
Sal

t, PAROJE I
qI0 VICENTÃ,
Claaáe
Pim, Jugo" boba t bnieonassi

a V'

aa

2244' . Têlça-ferre 25
- Têxmo- a.° 585.206, de 2-4-1963
Comercial São Miguel Ltda.
São Paulo
.SIO
•

MIGUEL

Ciasse 41
Produtos alimentícios
Termo n.° 585.207, de 2.5-1963
Cooperativa Mixta Agro Avícola
.asa,
Tiete
aar

TIETE
--Ind. Brasileira

Classe 41
Rações para gados e aves
Termo a.° 585.208. de 2-4-1963
Cooperativa Mista Agro Avícola
Tiete

MQNVI
Inc. brasileira

ISI4R)0 OFICIAL (Seçío III)
04 distribuidores, Interruatores de platinado, velas de ignição, motores, mota
res de arranque, a arelhos Limpa pana
brisas, dispositivos para enxaguar h.iarabrisas, dispositivos anticonge.adores,
dispositivos de calefação, apare Sio ,de
exame para deteção de defeitos na instalaçáo elétrica de veículos te:sestras
aéreos e aquáticas, aparelhos elétricas
de iluminação e suas partes integrantes,

holofates, aparelhos portáteis de halooftes, cavaletes para holofote& aparelhos reguladores para holofotes, farois, manuais. tarais de teto, lâmpadas
piloto farois de bateria, transfarmadóres, aparelhos para carregamento de
baterias e suas partes integrantes, reguladores automáticos, mecânicos e elétricos, retificadores de. corrente, trans-

formadores, ampliacadores, aquecedores
para motor secadores elétricos, baterias, actunut, e tdas „is suas peças, instrumentos para exame de célu-

las dos acumuladores, densímetros para
o cotrôle do• ácido e da lixívia, resistera
cias e chaves elétricas, insaumentos e
Termo 9 585.209, de .2-4-1963
aparelhos de sinalização acústica mecâaaasaRepresentações de Produtos Alimenta nicos, pneumáticos e elétricos, businas,
elos "Kero" Ltda.
Se boa , fanfarras, comutado:es de &equência de
São Paulo
som e -Chaves a botão de pressão e
Classe 41
Rações para gados e aves
L

indicadores de direção

KERO
IND. BRASILEIRA

Taram n.° 585.212, de 2-4-1963'
Planefinat — Planejamento Económico
Financeiro e Técnico Ltda. S.C.
São Paulo

Classe 41

linguiças, lombos,
mortadelas, paios, presuntos, salames,
salsichas, xarques, atum, camarão, bacalhau, mariscos, condinientos, conservas alimentícia, massas de tomdte, -óleos
comestíveis, azeites, sal, açúcar, mate,
margarina, manteiga, cangica, arroz,
mostarda, feijão, cereais, farinhas, massas alimentícias, pimenta, vinagre, laticínios, leite condensado, queijos. cremes, requeijão, baunilhas, geléias, fruatas sêcas, cristalizadas e em caldas.
rações para aves e animais
Carnes em geral,

•\

•

Termo n.° 585.21Ca de 2-4-1963
Importadora de Tecidos "Poíares"
Limitada

PLANEFINAT-PLANEJAMENTO
ECONÔMICO F I NANCE I RO
E TÉCNICO LTDA. S/C

Nome Civil
Timo n.° 585.213, de 2-4-1963
Remotec Promoções Técnicas de Volumes em Geral Ltda.
São Paulo

São Paulo

• Junho de 1963

Termo na 585.216, de - 2-4-196 3 horticultura a saber:' arados abridorea
Transporte Harmonia Lptda.
de sulcos, _adubadeiris, ancinhos-- mact.
São Paulo
nicos e empilhadores . combinados
arrancadores mecânicos para agricultara, batedeiras para cereais, bombai
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados . para affoz, charruas para agrt n
cuiutura; cultivadores, debulhadores,
destocadores, desenteqradores, esmaga+
dores pata a agricultura, escarrifacado.
res. enchovadeiras, facas para maquie
k)
Freio (parte integrante do veiculo), nas agricolas, furadeiras, gadanha;
mccdnismo para acoplamento de vai- garras para arado, grades de disco'
calos ferroviários. orelhas de parada ou dentes, maquinas batedeiras pari
para aparelhagem de tração, amortece- agricultura, máquinas insetitugas, nig
dores de choques, paracroques, carro, quinas vaporizadoras, - máquinas dl.
Ónibus, automóvel : anteaaroa, auto-ca- mungir, máquinas ;1iveladoras de rena,
minhões, alavancas, alavancas de cam- máquinas perSuradWas para a agitada
bio, alavancas de freios, breques, bar. tura, máquinas de plantar. motocaara
ras de freio, braçadeiras de mola. bu- ruas. máquinas regadeiras, máquinas da
chas, barcos, barros de tração, barras roçar, de semear, para sulfatar, dá
de direção, cabos de veículos, carroce; tosquir, de triturar, de esfarelar terra, Srias, chassis, carcassas, coroas, capotas, para irrigação, para matar formigas II
engates para veiculos. engrenagens, em. patroa insetos, para burrifar e pulverta
breagem, feixes de molas, hélices, mo-: tar desinfetantes, para adubar; para
ias, motociclos, mancais , de veículos agitar e espa lhar palha, para colher
pedais, paralamas, porta laterais, pi- algodão, para colher cereais, máquinas
nhões, porta-rodas, - parahrisas, para: amassadoras para fins agricolas, da
choques, pistões, rodas, reboques, tam- cortar arvores, para espalhar, para ca•
bores de freios, varetas de veículos pinar. máquinas manbinadas para fia
bicicletas, motocicletas, retentores, aras niear e culturar, de desbanar, para cam
para bicicletas, raeços Pata veiaalos. Miar, máquinas e moinhos para torra+
crapas circulares para veiculos, cubas gens, máquinas toscadoras, ordenadode veículos, dcsligadeiras, fronteiras rei mecanicos, raladores mecanicos, nas
para veículos, motociclo, manivelas, los compressores para a agricultura,
sachadeiras. seraeadeiras, segadeiras,
para-lamas, varetas de controle do
socadores de terra, tosadores de gra+
afogador e acelerador
ina, tratores agricolas, válvulas para
Mamo n.° 585.217, de 2-4-1963
maquinas agrícolas
Transporta Harmonia Lida.
Classe 19
São Paulo
'Aves e ovos em geral, inclusive da
bicho da seda, animais vivos, bovinos,
ca vaiar. caprinos. .galináceos, ovino'
1RANSPORTE
e suinos
HARMONIA
Classe 45
Plantas, acalentes e mudas para 4
agricultura;
a horticultura e a flori•
Classe 33
cultura. Flores naturais
Título
Classe 50
•
Termos as. 585.218 à 585.222, de Impressos em geral. cartões comerciall
e de visitas, placas. catimbas, !etre:1'044
2-4-1963 .
Agro Pan Comercial Importadora S.A. displays, cartazes, folhetos, folltaahat,
promissórias, carimbos .e propaganda
São Paula
em geral

HARMONIA

Ind. Brasileira
4

Termo n.° 585.223. de 2-4-1963
Agro-Pan Comercial Importadora Ltda,
São Paulo

R.b.:Moiru;
REMOÇOEb
TECRCAS DE
VOLUMES EM
GERAL

POLARIS

01"

.

INDUSTRIA BRASILEIRA

IND. BRASILEIRA

PRORROGACh‘.,

- Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 23
Tecidos em geral, tecidos para conte

ções em geral. para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão, calibram°. caroâ fazendas e tecidos de
In em peças. l uta. l inho, paccapaco.
May, rayon. seda natural. tecidos In:permeáveis e tecidos de pano COM)
e veludo
Têrmo n.° 585.211, de 2-4-1963
Oficina Eletro Técnica jofer Ltda.
São Paulo

I
JOFER,,,
,

;....„
.,-

114D:'BRÂSiLEIRA'':
:,, ••

1•3 •-t ..ejatse 8
:: 1,

.. .t.,1 , • •i n- b !

Classe 2
Substancias e preparações quimicas
usadas na agricultura, á saber: adubos.
Urino n.° 585.214. de 2-4-1963
Remotec - — Remoções Técnicas de adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agrícolas, bactericida,, ceai
Volumes em Geral Ltda.
para enxertos. cianamide de cálcio
São Paulo
como adubo para o solo, defumadorea.
desinfetantes usados na agricultura e
flIEUDT%
nri horticultura, sse.drias básicas para:
S DE
adubos, essências para exterminar anta
S EM
mais e plantas dananhas, extratos de
,G.ERAL.I2DA
quassia para fiar hortícolas, fertilizantes para o scilo. formicida, guano, toseafagos,
massas para enxertos, pastilhas
Nome C.ome,rcial
para destruir insetos, preparações para
Termo n.o 585.215, de 2-4-1963 preservar o solo, preparações para Jos.
Truc Transportes Rodoviários Urgentes triz& Insetos,- turvas ar• plantas dana'
' Mas. - sais pard . finiragriixdali, 'Mia" para
de Carnes . Ltda.
fina herticolas. '4U1inicas
São PauI e•
•
para &atrair'. baseará.' hervas t. s paS'atas
dánliihas,"Venairói dotará "e ar
'11 RIIC TRANSPORTES
a.
Véttenéidpata" fflseâ, 'e
. RODOVIÁRIOS,.
•
,
URGENTES . DE , ,;
F. ,urtv,t,
Yrr",lt ,<1110/F.,"1 • .

HILL

Ç. I

1( Para 4NRIçu.lbl•
15tItilpamentotial létf r
• terrastrès,r, staraps . ,e, 1 aquaticosa • • ‘ •

'itadlrallscis de ,igaiça p, ,404:51saih,

r

,.

ÇARGAS

.•

ai

1'

.).

,is).¡OfielOiner•COlPer48nLpli.
•

1•

industpla Braeuel.rai

Clame 11
Para distinguir: Ferramentas manuais,
ferragens.cutelaria e pequenos artigos
de metal comum, da indústria e comer.
do da requerente, a saber: Tarrachas
e machos para fazer rosca. braçadeiras,
artigos, de: metal para -janelas porta*,
escadas e, çortinados. sitiadores, aldra.
vai, alava:sana, alicates. auniotolime
ancinhos. anéis cara chaves, chaveiros,
tachas, argblas learnaçada de toldas,
aros, „achaca arnzelas, ariaadores azei*
Chim, laminas e navalhas de barbear,
brocas, harta bainhas, baldes, bacia&
• 8:Qa3Se
rvisquismuca q uteak,hos -para •arieataki 'ima; bei:nados, 1iCos. ,1. 11h6ses e Pontas de
itacadoipara . gagatoss, bisnagas, asdas., eadaTIVamtáto:
•)aariettlaura • ca. borboMtas, botões, puxadores, bem»
f
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sol

para

cabides e prateleira], canisas

tes chantradores, cortadores, travado-

aos, cunhos, cabides, cabos, caçarolas,
cadeados, caldeirões, canos e tubos,
cantoneiras, alçai, pegadores, puxadores,
cintes para caixotes, coadores, walbatei, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.
/amadores, debruns, dedais. enxós, esCariadores, elos, enxadas, escumadeiras,
capítulas, esticadores, espremedores,
Sacas, facões, ferramentas cortantes,
perfurantes, desbastantes • e alisantes,
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fôrmas para bolce e para calçados, funis, ganchos, graminhos, abridores de latas, jarras, jogos de chaves
da parafusos, lâminas e ft5lhas de serra,
limas, lampiões, latas para comestiveit
e para lixo, charneiras e dobradiças.
Machadinhas, martelo, pequenas molas,
forragem para peças de mobiliária,
cinzéis, escarnadores, punhais, pitar/panelas, parafusos, pinos e contra pinos,
serras, serrotes, tesouras, terçados, trinchantes, tachos, torpezas, trilhos,
verrumas
Term on.° 585.224, de 2-4-1963
Aaro-Pan Comercial Importadora Ltda.
São Paulo

FRORROGAção
'412.2.411.4aUUL-42d

Nome Comercial
Tétano a.° 585.225, de 2-4-1963
Agro-Pan Comercial e Impartadora
Limitada
SSo Paulo

Termo n.° 585.228, de 2-4-1963
Gunther Reis
Sâo Paulo

.•,,ig-R$FREsçO

Drasiieire,

•

Classe 41
Artigos dd clame

Tèrmo n.° 585.230, de 2-4-1963
Lauro Michielin
Sao Paulo

ÁNUÁRIO ESPIRITAI
Ind.. Brasileira
Classe 32
Almanaques, agendas, anuarios, álbum'
impressos, boletins, catáSagos, edições
impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas, revIstee,
órgáos de publicidade
Têrmo n.° 585.231, de 2-4-1963
Acessórios Shlomoto Ltda,
São Paulo

SEI momorr0

(Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas pertas integrantes: Automóveis e auso-caminhões, amorteaedores, alavancas de
cambio, breques, braços para veículos,
caminhonetes, ambulâncias, caminhões,
carros-tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carrocreias,
chassis, chapas circulares para veiculas,
cubos de veículos, corrediços de veículos, direçáo, desligadeiras, estribos,
engates para carros, êixos de direçao,
freios fronteiras para veículos, molas
manivelas, ónibus, para-choques, para.
lamas, para-brisas, pedais, patões, Mios
para veiculos, reboques, radiadores para
veleuloa, rodas para veículos, tirantes
para veículos, vareta* de controle do
afogador e acelerador, troleibus, varela
de carros, carretas
Trato n.° 585.232, de 2-4-1963
Rodoviário Transcar- Ltda.
Sào Paulo

fRANSCAR .
Ind. Brasileira

Classes; 2, 7, 19, 44, 50, 11 e /3
Insígnia Comercial
Termo a.° 585.226, de 2-44963
Indústria e Comércio Voltix Ltda.
Guanabara

Classe 50
linpressoss em geral, cartões cocusriasie
e de visitas, placas, carimbos, letreiro.,
displays, cartazes, folhetos. folhinhas,
promissórias, carimbos e propaganda
ova geral
Têm° n.° 585.233, de 2-4-1963
Antonio Lacem
Sao Paulo

Ê CNIÇA,
ind. Dra caieira
,

Classes: 1 a /0
Titulo
Tétano n. o 585.227, de 144963
Gunther Reis.
SSo Paulo

Q—REFRESCO
Bra ai icica
Classe 41
Artigos da clame

Classe 17
Para distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para tintas, abridores de cartas, arquivos, apontadores,
berços para mata-borrão. borrachas,
brochas, canetas para desenhos, cortadores de papel. colchetes, carimbadores,
cestos para papéis e correspondência,
classificadores, clips, coladorea, canetas.
compassos, cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, datadores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros, espátulas, furadores, fusins, fichários, fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos,
máquinas para escrever, calcular, e somar, fitas gomadas, máquinas para
grampear. goma arábica, gotnadores,
grampeadores. grampos e ganchos para
escritórios, gts, godets, Instrumentos -de
escrever, e de desenhos, lápis, •laptseiras,
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molhadores, mata-borrão, máquinas e maararprinhos; nestas: pipas/alba,
apetrechos para 'apontar lápiss, crasso- altera rum; suco de frutos com :11
tecas, metros para escritório, e para
vinhos, vodke e whisky

cvx

desenhos, papel carbono, perfuradores,
pastas para escritórios, com fechos de

Tirmo n.o 585.241, de 2-4-I9ü
Carlos Munia e José Rodrigues
metal, pastas para escritórios, com feSão Paulo
chos de metal, porta-tinteiros, portalápis, porta-canetas, porta-carimbos,
DNA.BRANCA
porta-certas, porta-blocos, penas, prenLm:1, Brasileira.
sas, pincéis, prendedores de papéis, perClasse 46
cevejos, réguas, stencis, separadores
para arquivos, sinetes, tintas para es- Dateagentes, assim como água paparada efe tôda a espade para lavar
crever, tiralinha, tintas para carimbos,
•
roupa
tintas para duplicadores, tintas para impressão, tintas para desenhos, aparelhos •nn••n••
TSrmo n.o 585.243, de 2-4-1963
para tirar cópias, pastéis de tintas para
Pôsto Glória Ltda.
escrever e desenhos, máquinas de enSão Paulo
dereçar, máquinas registradora*
1•1•1111

'Nano n.° 585.234, de 2-4-1963
1-lenry Charles Ducret e Nelson Laia*
São Paulo

GLORI
Brasileira

Ind.

ORGANIZÃÇU

A.THENAS

Classe 47
Costabisativeis, lubrificantes e aubstaitda* e produtos destinados t lubrificai ao aquecimento a saber:
vão mineral, de turfe e_ vegetal, cerne
térmo n.° 585.235, de 2-44961
Internaaional Comissária de Despachos para iltuninaçáo, combustíveis líquido.
comprimidos ou não, fluidos de petr6Limitada
kia. graxas de carros, para correias,
São Paulo
para engrenagens e Ste plambogina, ter
INTEnNAcIONAL
nha, lubrificantes, nafta de madeira,
Brasileir
Óleo para daacarbonizaçáo, para aguaClasse 50
cimento e iluminação, petróleo refinado,
querosene e turfa
impressos em geral, cartões comerciais
e de visitas, placas, carimbos, letreiros,
Termo n.9 585.244, de 2-4-1963
displays, cartazes, folheias folhinhas
promissórias, carimbos e propaganda Truc Transportes Rodoviários Urgentes
de Cargas Ltda.
em geral
São Paulo
.Trino n.9 585.236, de 2-4-1963
Classes: 33 e 50
Titulo

Masahiro Kakita
São Paulo

MillOKITIOD

Incl. Brasileira
Classe 3

Um preparado farmacêutico para
moléstias da pele
Termo n.° 585.237, de 2-4-1963
"Indianópolis" —Indústria e Comércio
de Ferros Ltda.
São Paulo

I NDI ANÓPOLI 8

,Ind. Brasileira
Classe 16
Ferro para construções
• Tèrmo n.° 585.238, de 2-4-1963
Livraria e Papel:ria Brasília Ltda.
São Paulo

,TRLIC TZANSPORTES
EODOVIARI OS
URGENTES -DE

CARGAS

Classe 33

Titulo de Estabelecimento
• Têrnao a.° 585.246, de 2-4-1963
Roberto Agustin
Sào Paulo

Au TO FALANTES
TAPIA
Classe 8
Titulo
Têrmo n.9 585.247, de 2-443
Tiezzi, Atnato oS Cia. Ltda.
SM Paulo

BRASI LI S.
Ind.. Brasileira
Classe 32
Livros impregno&
Tèrmo n.° 585.239, de 2-4-1963
Latninação de Ferro São Vim Ltda.
São Paulo

SIO VITO
Ind. Brasileiri

INDÚSTRIA BRASILElit*

Classe 36
Para
distinguir:
Aventais, blusas, bina
Classe 5
abes, boinas, botas, babadouros, casa
Ferro laminado
cos. coletes, capas, chatos cachecol*,
calçadas, chapéus, datas, combinações
Térmo n.° 585.240, de 2-4-1963
corpinhos. calças, calções, camisas. ca
Ao Nosso Bar — Lanches Leda.
misetas, camisolas, custas, ceroulas, cat.,
São Paulo
çaa de senhoras e de crianças, colarinhos.
10 NQSSO BAR'
cueiros, casaca°, dominós, echarpes.
Ind.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ia.
caretas, luvas, ligas, lenços, leque%
Classe 42
naantbs, melas, maillots, mantas, mana
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira, &Lao, malhas, paletós, palas, penhoars
batidas, brandy. bitter, cachaça, cerve- Peagas, auloveres, ponches, pelerinass
jas, cidra, conhaque; extrato da malte
pijamas, punhos, robe da
fermentado; sernea genebra geag:birra: chambre, sobretudos, suspenaórios..amas
gim, gingar; kirsch, kutasael: licares;_
talleurs, toucas e vaahido*,

Brasileira
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istessalemma,,,as n

DIARÍO OFICI-AL (Seirto III)

Termo re° 585.248, de 2-4-63
Tetra Indústria de Autopeça Ltda.
São Paulo

• netas em branco, caixas de pasielão,
cartuchos de cartolina, copos e copa
nhos de papel e papelão para sorvetes,
caixinhas de papel e papelão para sor?DERA
vetes, envelopes, embalagens de papel
brasileira
'A,
'Ind.
e papelão ,embalagens de papel e paClasse 21
pelão par sorvetes, fqrminhas de papel
Alavancas de freio, ansorteadcies, an- para doces, guardanapos de papel, liteparos, barras de eixo, barras de freio, vros em branco, lenços de papel,- pabraçadeiras da molas braçadeiras de pel para mata-borrão, papel transpaeixo, capotas. carrocerias, freios, molas rente, papel Limam°, papelão, papel
e paralamas
crepon, papel impermeável, papéis e
envelopes em caixinhas, papel higiêni/Termo n.9 585.249, de 2-4-63
Comércio de Roupas Feitas Isben Leda. co. papel celulose, papel de seda, pratos e pratinhos de papel e papelão.
São Paulo
.
papel fadai, sacos e saquinhos de
I SBEN
Papel

(Ind. Brasileira

Termo n.9 585.253, de 2-4-63
Classe 36 Oscar
Waldcmar Breitenvieser
Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
• aventais. alpercatas,. anáguas, blusas,
INTOTICIAS FISCAIS
botas, botinas, blusões. boinas. ba'r'
Ind. Brasileira
doures, bonés, capacetes. cartolas, cara. puças, casacão coletes, capas, eludes,
Classe 32
• achecols. calcados, chapéus. da"
cintas, combinações. corpinhos. calças
Jornais
- de senhoras, e de crianças. calções, cai, Termo ri.9 585.254, de 2-4-63
ças, camisa& camisolas. camisetas. cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros;' sala Solide Promoções e Organizações Ltda.
São Paulo
- casacos, chinelos, dominós, achane:.
-'• baronia& fatdas para aalirarese coleSOLIDE.
liais. fraldas, galochas, gravatas, greira
brasil
sus jogos de !ingeria facareas. - legues;
- hivas, ligas, lenços. mantos. meias
inaiós, mantas', mandrião. mantilhas. paClasse 50
letós. palas, penhoar. pulovera pelerinaL
Impressos
peugas, pouches. polainas, pi)amat: pu•
nhos. perneiras. quwaoncis, regalos.
Termo n.9 585.255, de T-4-63
robe de chambre. roupão. sobretudos.
Silvino Fraccaroli
tuspensoriaa Saldas de banho, sandália&
São Paulo,
mentem shorts. sungas, atolas, souREDE
tiens. clarim tater. toucas, turbantes;
Ind, Brasileira
ternos, uniformes e vestidos
Tem on` 585.250, de 2-4-63
Panaggio & Duarte
São Paulo

Termo a.• 585.260, de 2.4-63
Auto Meckfica P,aullstano Ltda.

Termo n.• 585.256, de 2-4-63
Sociedade Comercial Ibiuna Ltda,
São Paul

.

- São Paulo
NOLISTáNa

, IBIIINA

ind. Brasileira

X Ind. Brasileir4
--.Classe
Abacates, abacaxis, • ameixas, pananas,
caqui, caju, cereja, carambol, figo,
maga mamão, laranjas, tangerinas, melancias, melão, alfaces pessegos. para,
agrião, couve-manteiga, repolho, espinafre, couve, alcega, rabanetes, cenouras, couve-flor e escarolas

.•A

Classe 50.
Impressos
Termo is.9 585.261, de 2-4-63
Bar e Lanches Celta Ltda.
São Paulo

CELTA

Classe 42
Aguardente, anis, aperitivos, bagaseiras
Tenzto n.9 585.257, de 2-4-63
batidas, brandy, bitter, cachaça, cerveGraney — Metalúrgica de Auto Peças jas, cidra, conhaque, extrato de malta
São Paulo
fermentado, lemes, genebra, gengibirra
Ltda.
gaa gingar, kirsch, kumtneL licores,
CRANEY
marasquinhos, nectaa pipermint, polia
ind. brasileira
chez, rum, suco de frutas com álcool,
vinhos, vodita e whisky •
'21
Classe
•
Alavancas de freio, amortecedores, anTesta° n.9 585.262, de 2-4-63
teparos, barras de eixo, barras de freio,
Arcita
Indústria de Artefatos de
braçadeiras de mola, braçadeiras de
Cimento Ltda.
eixo, capotas, carrocerias, freios, molas
São Paulo
paralamas

ARCITA

Termo n.9 585.258, de 2-4-63
Antonio Rodrigues Pires
São Paulo

.
Classe 16
Blocos de cimento, placas e lages de
cimento, caixas de água, tanques de .
cimento, vigas, vigotes e iialaustres de
cimento, ladrahos e azulejos'

BEL—SON
Ind. Brasileira
Classe 50

Termo n.9 585.263, de 2-4-63
Atlas S. A. — Administradora dè
Bens
Sio Paulo

Impressos
Termo n.° 585.259, - de 2-4-63
Indústria Metalúrgica Jerry Ltda,
São Paulo

JERRY

ss-

' Ind. Brasileira -

ATLAS S A.—
ÁDMINI SRADOR4
DE BENS
Nome comerciai

Classe 11
Classe
Ferragens, ferramentas de cada espécie, Ferragens, ferramentas de toda especk,
cutelaria em geral e outros artigos de'1 cutelaria em geral e outros artigos de
!INDUSTRIA E
metal, a saber: alicates, alavancas, ar. Oleai, a saber: alicates, alavancas, ar..
mações para óculos, arruelas. argolas, mações para óculos, arruelas, argolas,
ICOMERCIO DE
aldravas, armações de meras abridores aldravas, armações de metal. abridores
ICALÇADOS GRECIA
de latas, arame liso ou farpado, assa- de latas, arame liso ou tarpado, assadeiras, açucareiros: broca bigorna.% bai- deiras, açucareiros; broca, bigornas, baia
Classe 36
xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- zelas, bandejas, bacias, baleies, bomboTitulo
nieres, bules; cadinhos, cadeados, cas- nieres. bules; cadinhos. zadeados, castiçais, colheres para pedreiros, corren- tiçais, colheres para pedreiros, correnTermo n.9 585.251, de 2-4-63
tes, cabides, chaves, cranianas chaves tes, cabides, chaves, cremones, chaves
Mecânica e Estamparia Ilha Ltda.
de parafusos, conexões para encana- de parafusos. conexões para encanaSão Paula
mento, . colunas, caixas de metal para. mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de len- portões, canos de metal, chaves de fenI nd. Leasiietra
da. chave inglesa. cabesões. canecas, da, chave inglesa, cabeções. canecas,
copos, cachepots, centros de mesa, co. copos, cachepots, centros-de mesa, coClasse 21
Alavancas de frelo, amortecedores, bar- queteleiras, caixas para acondiciona- queteleiras, caixas para acondicionaras de eixo, barras de freio, braçadei- dores, distintivos, dobradiças:. enxadas, mento de alámentos, caldeirões, caçararas de mola, braçadeiras i- eixo, capo- mento de a:Snentos, caldeirões. caçaro. las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coatas, carrocedas, freios, moias e paraia- las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coa- dores, distintivos, dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas, engates. esguichos en- enxadões, esferas, engates, esguichos enmas
feites para arreios, estribos, esferas feites 'para arreios, estritos, esferas
Termo n" 585.252, de 2-4-63
para arreios, espumadeiras: formões, para arreios, espumada-as: formões,
Nogari & Prado
foices, ferro para cortar capa. ferro- foices, ferro para cortar capim, ferroSão Paulo
lhos, facas, facões, fechaduras feno co.. lhos, facas, facões, fechaduras, ferro co..
mura a carvão, fruteiras, funis, fôrmas mum a carvão, fruteiras, tunis, fôrmas
•••••••••••
para doces, freios para estradas de para doces, freios para estradas de.
ferro, frigideiras; ganstaxr. grelhas, gar- ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfos. ganchos para quadros, gonzos para fos, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens: insígnias, limas, lâminas, li.. carruagens; tnsignias, limas, laminas. IL.
••• M.M./ •• ••nn • •••nnn me.• ••••
coreiroa latas de lixo, luras. machadi- coreiros, latas de lixo, farra& machadl,
nhas, molas para portas, molas para nhas, molas para portas, molas pari
venezianas, martelos, marretas, matri- venezianas, martelos, marretas, matrL
Classe 38
zes. navalhas; puas, pás, pregos, para- zes, navalhas; puas, pás, pregos, paraPapéis e seus artefatps, papel de es- fusos, picões, portaagélo, paletas porta- fusos, picões, porta-gelo, poseiras porta
crever e de impressão, de. encadernação pão. porta-161as, paliteiros, panelas: rol- pão. porta-i6las, paliteiros, panelas; rol
e ppar embrulho, papel de tõda espé- danas. ralos para pias, rebites, regado.. danas, ralos para pias, rebites, regado..
cie para -desenho; Album em branco. res. serviços de chá e cafés serras, ser- ris, serviços de chá e café; serras, serblocos s- castas e outros rotes, sachas, sacarrolhas. tesouras. -ta- rota, sachas, sacarrolhas, ft sooras. tafins, bandejas de papelão, brochuras lheres, talhaddras. tosquem, tenazes. lheres. ti/abadai:as, torquezes, 'tenazes,
não impressas. carta% cartolina, ader- cavadeiras, telas de arame, torneiras, travadeiras, telas de arame, torneiras.
nos de papel atelimetrado a ent branco, trincos, tubos para encanamentos. trilhos trincos, tubos para encanamentos,' trilhos
para desenho, cadernos escolares, car- par aportas. de correr, sacas. aveias. par aportas de correr. tacas taaressas,
tusibulom aias, araillmaseo,
nes na kW" MO* #41 rt/rS, alkir .1."41-hgg !mosi v~lot

_rala ta

-
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Termo a.* 585.264, de 2-4-63
"Pedal" - Peças de Automeareis Ltda.
São Paulo

r

Ajo .

Ind. bras?..Leire
Classe 6
Para' distinguir: Alimentadisres para
carburadores, anéis de pistões. anéis de
esferas, anéis de oleoaautolubrificadores,
aparelhos para misturar corabustiveis de
motores, anéis de segulmento; bielas,
bronzinas, bombas de combustíveis para
motores, blocos de motores, bombas
centrifugas, cruzetas, compressores, cis
lindro, câmbios, cabeçotes, carteia cubos
de lacas, culatra sele cilindros, caixas
de lubrificação, distribuidores de gasolina, eixo de comando e válvulas, engrenagens de cremalheiras, mancais,
motores de combustão, filtros ara lim.
peza de motores, pistões, pinhões, vák
vulas de motores e virabrequins •
Termo n.• 585.265. de 2-4-63
Guerino Zalla
São Paulo

PRORROGAçiku

LARANJAL
UlT.V176TRI A BRASII,EIRA

Classe 11
•
Ferragens, ferramentas de toda espécie
cutelaria em geral e outros artigos do:
metal, a saber: alicates, alavancas, ar.. .
mações para óculos, arruelas, argolas,
tildavas, amaça., de metal. abridora.
„
-

Térça-feira 25
- de latas, arame liso ou farpado, assa.
deixas. açucareiros; broca, bigornas, bal.
zelas, bandejas, bacias, baldes, bombotilares, bules; cadinhos, cadeados, cas.
'içais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremonis, chaves
de parafusos, conexões para encana,.
mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda, chave inglesa, cabeções. canecas,
copos, cachepots, centros de mesa, co.
qaeteleiras, caixas para e condicionamento de al:mentos, caldeirões, caçara.
las, chaleiras. cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos enfeites para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadeiras; formões,
foices, ferro para cortar capim, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro co.
muni a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
para doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; insígnias, limas, lâminas, li.
coreiros, latas de lixo, jarras. machadi.
abas, molas para portas, molas para
venezianas, martelos, marretas, matri.
zes, navalhas; puas, pás, pitgos, parafusos, picões, porta.gelo, noseiras portapão, porta-jóias, paLteirns, panelas; roldanas, ralos para pias, tebites, regado.
tas, serviços de chá e café; serras, serrotes, sachas, sacarrolhas, tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes. tenazes,
•travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de correr, taças. tavessas,
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas
Termo n.9 585.266, de 2-4-63
Confeitaria Paris Lauttada
São Paulo

PRORROGAÇÃO
•,CONPEITARI A PARI s

DIÁRIO OFICIAL
Termos

585.269 e 585.270, de
2-4-63
Eudoxio Hermelindo Lana
São Paulo

SZEIBRAN
Indústria Brasileiru
Classe 41
Vinagres

(Seção RI)

Junho de 1963

220

vacuo para radio t tubos ou vá]
;tara radio, pilhas foto &tricas e
padas de televisão, fonógrafos
cos, combinações radio-televisão-f
grafo

Termo n. 585.278, de 2-4-63
Transval-Intéveis Ltda.
São Paulo

TRANSVAL!
itao Paulcs•Capitall

Termo n. 585.282, de 2-4-63
Auto Posto Rosário Ltda.
São Paulo

Classe 33
Insígnia

Termo n. 585.279, de 2-4-63
Classe 43
' Transval-Imóveis Ltda,
Para distinguir: Aguas minerais, águas
São Paulo
gasosas artificiais, bebidas espumantes
sem álcool, guaraná, gasosa, essência
TRANSVAL4.10 t
para refrigerantes, refrescos, refrigerantes, soda, MICO de frutas, sifões,• xaropes
LT DA
Termo 11. 9 585,271, de 2-4-63
Nome comercial
Rádio Bandeirantes S. A.
São Paulo
Termo n. 585.280, de 2-4-63
"Autorama" S. A. Comercial ImportaCk1tÀ VER I13—A/LARELA
dora e Exportadora .
NORTE E SUL TO BRASIL
São Paulo
•

rBOSARIO
Classe 47
Para distinguir: Óleos e lubritIcanlill
em geral
Termo n. 585.283, de 2-4-63
Cantina do Compadre Ltda.
São Paulo

:COMPADRE

kUTORAM--;

Classe 32
Expressão d: propaganda

Termo n.° 585.272, de 2-4-63
Rádio Bandeirantes S.. A,
,
São Paulo

Et1O BAN MIRANTES
A /SAIS POPULAR

lizassoNA PAULISTA:

Classe 41
Para distinguir: Lanches, refeições próikk
Classe 50
ter ,frituras e salgados: Croquetes
Impressos em geral, cartões comerciais churrascos, cuscus, cochinhas. carne*
e de visitas, placas, carimbos, letreiros, empadas, esfilhas, kibes, otneleteá2Lsd
displays, cartazes, folhetos, folhinhas, téis, pizzas, salsichas, sanduiches, sala
promissórias, carimbos e propaganda
das e dores
em geral
Termo n. 585.284, de 2-4-63
Termo n. 585.281, de 2-4-63
Romeu Gruttoia
E/e tro- Indústria Wallita S. A.
São Paulo
São Paulo
/ DAMA DA NOITE

Classe 32

Expressa,' de propaganda
Termo n.° 585.273, de 2-4-63
Rádio Bandeirantes S. A.
São Paulo
PICICUP MÁGICO

-PRORROGAÇÃO

AL.
taIDUSTRIA BRASILEIRA.

Classe 8
Para
distinguir;
Eliminadores de bateClasse 41 -Classe 32
ria,
dispositivos
para controlar ou moPara
distinguir:
Programas
de
rádio
e
Titulo
dificar correntes elétricas, inclusive .tetelevisão
testas retificadores de correntes altar
Termo n.9 585.267, de 2-4-63
Termo n. *585.274, de 2-4-63
nadas, amplificadores, monitores alon4 Meias Crúz de Malta Ltda.
Rádio Bandeirantes S. A.
gae.ores de arco, carregadores de baSão Paulo
São Paulo
teria automáticos, a uto-reguladores, bobinas de reatancia, soldadores de re"
sistência elétrica, fontes de corrente de
NRORRoGAçÃo
SEU ITISCUSSA0
aci uecimento • por indução, controladoClatse 32res de sinal neon, transformadores,
Para distinguir: Programas de rádio e controladores de alimentadores vibratelevisão
tórios, e reguladores de voltagem, tu.
boa de descarga de espaços elétricos,
Termo n. o 585.275, de 2-4-63
válvulas ou tubos para retificação. reRádio Bandeirantes S. A.
gu/agtm e estabilização, tubos ou válSão Paulo
vulas a vacuo, tubos ou válvulas retl•
ficadoras, valvulas, pilhas foto -elétrir SAIMPSTAKE Ela CAI., cas,
artigos, acessórias e equipamento
fotográfico, a saber: equipamento
Classe 32
Para distinguir: Programas de rádio e "foto-flash", includve lampadas "fotoSlash" e refletores para as mesmas,
televisão
unidades fornecedoras de força para
Termo 11.9 585.276, de 2-4-63
"foto-flash' e meias para controlar
Classe 36
Picho Bandeirantes S. A.
corrente de "foto-flash", altimetros.
Para distingui:: Meias de sua indástria
São Paulo
calibradores de altimetros, precipitae comércio
dores de poeira, fontes de corrente
IZSCO E JOCICSI
eletre-rstática. osciloscópios de alta
Termo a.9 585.268, de 2-4-63
velocidade, sistemas de comunicação
Granitaco órganização de Raspagem
Classe 32
pro micro-ondas, dispositivos para mee Polimento Ltda.
Para distisguir: Programas de rádio e dir unidade, máquinas testadoras-de
São Paulo
televisão
fadiga ou cansaço operadas eletro-magnéticamente, antenas de radio, IamTermo n.. 585.277, de 2-4-63
padas de painél de radio, transmissoRádio Bandeirantes S. A.
C1RANIT Á00
ru -de radio, receptores de sadio, diaSão Paulo
itivos receptores e Cansai:Goro de

Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador é
perfumarias em geral: Almiscat.
de beleza, água fadai, água de tavacdat,
água de colónia, arminhos, água do '
guina. água de rosas. água de elfar.e.'

mas, amónia perfumada, liquida. em A'
em' pedras, para banho, brilhantinat,
bandolinas. batons, cosméticos para c'
cabelo, pestanas. cílios 'e bigodes,:
crayons, cremes para a pele canai:ã
cheiros em pastilhas. em tabletes
lentilhas. em trociscos e em pilulast
cremes para barbear, cremes dentalg
depilatórios. desodorantes. J.geugventel,

essências, extratos. estojos .4e perfumes,'
creme para limpeza da pele, e para base

de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escbvas para dentes, cabelo, roupas,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana. cílios e bigodes. 'melas pari
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,'
geléia de petróleo perfumada. lápis
para mnatilagem. lança-perfumes. 104
c8es. líquidos dentifricios, em pasta. ens
sabão, em creme, em elixir e em pów,
liquidos para ondulação. permanente,
lixas para unhas. !aqu& óleos para 41
cabelo, pasta e pós para dentes. perfu-i,
mes, petróleo ara usn de toucadord
pastas e pó para as unhas. on-pon
para pó de arroz, papéis perfumado
carminados. e com pó de arroz. pente
pomadas perfumadas para o embeleza
mento da eutis. pon-pons, pó da

arroz

Ten:ao n. 585.285. de 2-4-63
Publivisâo Sociedade Comercial Ltd
São Paulo
,

ti L:vz 9.12j

radar, transmissores de televiClasse 32
são, receptores de televisão, dispositivos
para
vulcanização
de
pneumátiPara
distinguir:
Anuários, almanaquCk
Para distinguir: Serviços de polimento
Classe 32
de granito, raspagem de tacos e
Para dishagnir: Programas de rádio-, cos, tampadas para televisão, e lam- catálogos, folhetos, jejuais, órgãos 4.d
1'
' ' • Reeldtaidode. ~listas
• pela de prédios em geral
' • ' televiaso ' `.•• ---,dm Mem" babo: cot NallaVidita
Classe 33

IAMEALANOL

• Termo q. 585.286, ck 2-4-63
Rádio 'Bandeirantes 3. A.
Rfio Paulse•

Termos

a 585.295, de
a. 585.283
2-4-63

lanenge — Planejamentos e Engenharia Ltda.
Guanabara

1SISCOKSITAN
Clame 3•2
Pare distinguir: Programas de rádio s•
. televisão
Termo a, 585.287, de 2-4-63
Ylilasbeias 1. A. Indústrias de Papel
Guanabara

•

•

-•••••
•n•n••••n•,.,

PIA NENCE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Classe 33
'Ar tig os da classe
Termos ris. 585.296 e 535.297, de
2-4-63
Estruturas Metálicas Arco-Aço Lute-.
Guanabara

••• -

Termo a.° 585.301, de 2-4-63
Eduardo de Souza Góes
Guanabara

CLUBI
SOLAR DA CASCATA
'
Classe 33
Titulo de estabelecimento

Termo ne 5e5 .302, de 2-4-63
Eduardo de Souza Góes
Guanabar,

SOLAR DA CASCATA
Classe 3s
Insignia comercial
Termo n.° 585.303, de 2-4-63
Chesmische Werke Witten
Alemanha

SOFTISAN
JIDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 38
Cadernos escolares, blocos, cadernos de
notas, brochuras não impressas
Termo n. 585.289, de 2-4-63
servidora Sincorá de Encomendas
Rápidas Ltda.
Guanabara

SERVIDORA SINCORÁ
DE ENCOMENDAS
RÁPIDAS LTDA.'
•

Nome comercial

Termo n. 585.290, de 2-4-63
Acessórios Para Automóveis Interlagos
Ltda.
Guanabara

ACESURIOS PARA
AUTOMEIS
INTERINOS MIA,
le/cale comercial
Termo n. 585.291, de 2-4-63
Auto Peças São Pedro Ltda.
Guanabara

AUTO PEÇAS
SÃO PEDRO. LTDA.
Nome comercial

Classe 5
Artigos da classe
Classe .16
Artigos da classe
Termo ri. 585.298, de 2-4-63
Angelo Sbarra
Guanabara

OSIS Ttive,
DO

POVO
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 585.299, de 2-4-63
Angelo Sbarra
Guanabara

03S1STkive,
00 14

Povo

INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Classe 41
Artigos da classe
Termo a.' 585.300, de 2-4-63
Santo Crivano Filho
Guanabara

Termo n. 585.292, de 2-4-63
Planejamentos e Engenhalanenge
ria Ltda.
Guanabara

;UNÇÃO CRIVANO
P(.ANENOE- PLANEJAMENTOS MPORT ADORA
E ENGENHARIA LTDA.
Nouse coraercial
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Classe 34
"Nsula de estabeleciinenso

grafos, termômetros, tomadas de 03ed
rentes, aparelhos de telégrafo sem fio,
tansformadores, trenas, torradoes tra
cereais,, torneiras de compressão. tors
fieiras de alta pressão, torneiras coas
dispositivos para aquecimento de água,
telefones, telescópios, transmissores, toca-discos automáticos ou não, tuboa
relhos para soldar. soquetes, sinaleiros,
conduites, terminais para baterias, voetimetros. ventiladores e válvulas
Termo ne 585.305, de 2-4-6/
Edo Moysés
São Paulo

PRORROGÁCÃO
.
4

KAHRINHA
Industria
Classe 10
Artigos da classe
• Termo si.° 585.306, de 2-4-1963
J. Corrêa 6 Cia. Ltda.
Guanabara
'PRORROGAÇÃO

Classe si
Substâncias e preparações quisnicas para
uso na fabricação de produtos farmacêuticos e de cosraéticos
Termo ri.' 585.304, de 2-4-63
(Prorrogação)
Les Disques de France
França

FESTIVAL
Ctases 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral: aparelhos
e artigos para instalações elétricas e
hidráulicas; conjuntos de peças óticas
óticas formando diversos aparelhos de
ótica; instalações elétricas e artigos elétricos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e acessórios de rádios: aparelhos e instrumentos didáticos; Matro.

Classe 48
Artigos da classe
Termo n.° 585.307, de 2-4-1961
J. Corrêa 8 Cia. Ltda.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

mentos de precisão; instrumentos cien
talcos; acendedores, acendedores elé

tricas, acumuladores elétricos, apitos,
aspiradores de pó. aquecedores, abatClasse 48
¡oura, alto-falantes, antenas, acumuladoArtigos da clame
res, amplificadores, anemôneetroa, mapaTermo n.° 585.308, de 2-4-1963
rómetros, assadeiras elétricas adaptadores de microscópios, agulhas para 'fonó- Carangola S.A. Crédito, Financiamens
to e Investimento
grafo., aquecedores de ambiente, aparelhos de contrôle e medida, aparelhos
Guanabara
de expurgo de contrôle e medida, aparelho de expurgo utilizado na limpeza e
CARANGOLA
desinfecçgo cle sentinas, mictórios e
outros ocaie aparehos de Nações para
ligações para banheiros, aparelhos de
Crédito, Financia.mento
ar refrigerado. aparehos de ar condicionado, aparehoa de ata tensão, aparee Investimento
boi automáticos para descarga de água,
relhos de refrigeração. refrigeradores
réguas de aço, •rádios, refletores, reatoClasse 33
res, relays, receptores. regadores auto- Financiamento e investimento, creies
máticos, relógios, relógios de ponto e
em geral de vigia, redutores, resistências elétricas.
registros para água, registros para caTermo ne 585.311, de 2-4-1963
nais e comportas, receptores de sons. Café e Bar Flor das Laran leiras Ltda.,
reatores para luz fluorescente, reostatos
Guanabara
registros para vapor, registros paa blde.
para banheiros, aparelhos bebedouros.
CAFÉ E BAR
para lavatórios e para ptas, secadores
para cabelos, potenceemetroa. sorveteiFLOR DAS LARANJEIRAS
ras, sincronizadores, aextantee. selecire
nadores, sifões, sereias de alarme, apareguladores automáticos ou afio, apareCe ssses: 41, 42 e 41
/hos de televisão. teleuplas, teléesetroa.
toa:alas. telascóptaa, ÉC3dolitoa, feene
•

-

i •.
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Tèrmo O 585.310, de 2-4-1963
Unibrás — União Nacional das
Indústrias Brasileiras
Guanabara

Junho' de. 19634 2249

III)

Térmo n.' 585.323, de 2-4-1963
Temo a.* 585.317, de 2-4-1963
• Parque dos Tecidos Ltda. ,Carlos Mala de 5.weiza
São Paulo
Guanabara

Têrmo n.° 585.328, de 2-4-1963
Natalício Norberto Alves Cerqueini
Guanabara
•

ifARQUE DOS
iTECIDOS

• Classes: 32 e 33
Titulo de Estabelecimento

Classes: 12, 22, 36 c 37
*Mui ode Estabelecimento

Têrmo n.° 585.329, de 2-4-196
Biscoitos Portugal S.A.
Minas Gerais
.•

Trmo n.° 585.318, de 2-4-1963
Nunes

12a.sses: 1 a

50
Sinal de propaganda
•

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nado
nais e estrangeiros, publicações Impressas, revistas. Propaganda'. em rádio,
televisão, jornais,
radiofónicos, peças teatrais e cinematográficas,
e revistas impressas

IRMÃOS NUNES
MODAS

Tê:mo n.° 585.312, de 2-4-1963
Éafé, Bar. Lanches Flor dó Bairro do
•
Peixoto Ltda.
Guanabara

Classes: 36 e 37
Titulo de Estabelecimento

IAFÉ, BAR E LANCHES
FÜR DO ERRE
IDO PEIXOTI

Tèrmo ri.° 585.319, de 2-4-1963
Café e Bar Magia Ltda.

Classe 41
Biscoitos
Térnio n.° 585.330, de 2-4-1961
Geraldo Bicalho
Minas Gerais

CAFÉ E BAR
MAGIA

5êrmo n.° 585.311, de 2:4-1963
Ciplasa Comércio e Indústria S.A.
Guanabara
.
;

CIPLASI.
OMÉRCIO E INDúSTRIA S

indústria Brasilerrai

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Classe 42
Aguardentes
Têrmo n.9 585.331, de 2-4-1961
Auto Mecânica Paulista Ltda.
Guanabara"

Termo n.° 585.320, de 2-4-1963
Fábrica de Cigarros Sudan S A.

Nome Comercial

São Paulo

2"èrmo n.° 585.314, de 2-4-1963
Landionete a. Lisboeta Ltda.
Guanabara

SR
Indústria Brachure

tANCHONETE
"A L1SBOEW

Artigo sde vidro; artigos de vidro para
laboratórios e para fins sanitários, aparabos de vidro para laboratórios
Tèrmo n.° 585.325, de 2-4-1963
Philip Morris Incorporated

enclUstr ta

Cigarros, charutos, cigarrilhas, fumo,
filtros liara cigarros, palha para cigarros, piteiras, tabaco, isqueiros, cachimbos e carteiras para cigarros
Tèrmo a.° 585.321, de 2-4-1963
Fábrica de Cigarros Sudan S.A.

Urmo n.° 585.315, de 2-4-1963
Café e Bar Ermida Ltda.
Guanr.bara

SM Paulo

Têrmo ri.° 585.332, de 2-4-1963
— Plásticos e Ernbalag
Sociedade Anónima
Guanabara

•

filtros para cigarros, palha para cigarClasse 44
ros, piteiras, tabaco, isqueiros, ca
Charutos, cigarros, cigarrilhos: fumo
boa e carteiras para cigarros
em f011aa, picado, em pó, em rolos e
Termo n.° 585.322, de 2-41963
para mascar
Automtização e Eletrônica Program
Tèrmo n.° 585.327, de 2-4-1963
Indústria e Comércio Ltda.
,
Pgrteral Electric S.,A4
'3•Sfin Paulo'
,
II
Guanabara • '•

ri.° 585.316, de 2-4-1963
Café e Bar Vera Cruz Ltda.
Guanabara
•

írnma.,

trultistritt

Classe 44
Cigarros. charutos, cigarrilhas, fumo.

Classes: 41. 42 e 43
'-itulo de Estabelecimento

brasilezra

Classe 21
Acessórios de automóveis a
Barra de rireção, guidon, rodas, par
lamas, cano de descarga

SENHOR
IndUstria Brasiletra

CAFÉ E BAR
ERMIDA

.1

Estados Unidos da América

Classe 14

Classes :41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Classe 28 •••• •• ••
Embalagens plásticas
'Turnio n.° 585.333, de 24190
Bernardini & Curai
São Paulo

ORM

•' Ç

.

"

ntOGRO,

ntravult,,

je
-

• I r.

'

)I

•

•-•"I n

BRASILE
•

•I
IRA

)14
•
. •
I
I ‘getir.U0Sft (41,03âg
`."quálaq'áértne,'''is Pálo4le 'eletronieo.
1•1

• Cial.-sei:“ 41»42 e 43
Titulo .41, EstabeLoiraeiato

Termo n.° 585.324, de 2-4-1963
Technické Sido Národni Podnik
Tchecoslováquia

Guanabara

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

,ÇAFÉ E .BAR
VERA CRUZ

LINDUSTRIA BRÁSILEIRAY

I it, )1')!"! T:SgsW1 •. f.44 t ti

)1/41iii0q

ESMOO/MIM
u
I

Claf4se ¡pe.

).1 (IA ' I' 1 irele

• .Clame 36
Préiée de propageodim

250 Tirça-feira 25
Wrmo n.° 585.334, de 2-44963
Goinérein
NOM et Cia. S.A.
Indústria
São Paulo
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apanha-mosca e insetos (de goma e
papel ou papelão), álcalis, bacterickias,
baraticidas, carrapaticidas, creaal . creso-

faliria, creosoto, desodorantes, desinfetantes, defumadores, exterminadores de
pragas e Umas daninhas. esterilizantes, embroc.nbes para —animais, enxertos farinhas de ossos, fertilizantes, fosfatos, formicidas, • fumigantes, fungicidas, glicose para fins veterinário.% gua•
no, herbicidas, inseticidas. insetifugos,
larvicidas, microbicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, parasiticidas, funMSTRIA BRASIt.E1RAI
gicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas, fermlcidas. desinfetantes e veterinários, raticidas, reméClasse 21
dios para fins veterinários, sabões veteBicicletas e suas partes integrantes
rinários e desinfetantes, sais para fins
ll'êrmos as. 585.335 à 585.336, de agrícolas, horticulas, sanitárius e veterinários, sulfatos, superfosfatos vacinas
2-4-1963
.
Chetnicon — Produtos Químicos Ltda. para aves e animais, venenos contra
insetos, animais e herva daninhas
São Paulo

cun

Têrmo n.° 585.337. de 2-4-1963
Perfumaria Reny Ltda.
Guanabara

Têxmo n.° 585.340, de 2-4-1963
Manuel Joaquim RoOrigues da Silva
°","Juanabara

Termo ri.° 535.346, de 2-4-1963
()ara ue Assisteacia e Solidariedade
—
nus ituurtunios Sociais
Guana bara

Quinta da Barra
Classe 2
Aguardente, aná, aperitivos, bagaceira,
batidas, brandy. bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra. gengibirra
gin, ginger, kirsc.h, kumniel, licores,
marasquinhos, nectar, pipermint. ponches, rum, suco de frutas com álcool,
vinhos, vodka e whisky
Térmo n.° 585.341, de-2-4-1963
lanai Lelis 6 Cia. Ltda

Claase 33
Insígnia Civil
Têrmo n.° 585.317, de 2-1-1963
Moto-Mecânica São Jorge Ltda.
Guanabara

(afê Constante
•
Classe 41
Ca. éem grão, torrad oe moido
Térnio n.° 585.342, de 2-4-1963
José Gonçalves Pereira
Minas Gerais

•

São Jorge
Indústria Brasileira
Classe 50

Classe 41
Ca5 éem grão,. torrad oe moído

4

IND. BRASILEIRA
Classe 1
Têrmo n.° 585.343, de 2-4-1963
Absorventes, acetona. ácidos. acetatos,
Casa Grata S.A. Indústria e
agentes químicos para. o tratamento .e
Comérco de Vidros
coloração de fibras, tecidos, couros e
Rio Grande do Sul
celulose; água raz, álcool, albumina.'
alumen, alvaiade alvejantes inClasse 48
dustriais. aluminio em pó. amoniaco,
PRORROGACilk)
anti-incrustantes, anti-oxidantea, tanti Para distinguir: Perfumes e napó e 11-¡
corrosivos, anti-detonantes, azotatos. quido, essências, sabões e sabonetes perágua acidulada para acumuladores. fumados e não, em pó, liquido e bastão.
água oxigenada para fins industriais, cremes, águas de colônia, águas para an
/insónia; banhos para galvanização, ben- cútis, loção para cabelo, dentifrício lizina., benzo!, betumes, bicaroonato de quido, em pó ou pasta, lamiscar, armisódio, de potássio; cal virgem. carvões, nhos,-amonea liquida, emi pó e em pedra
carbonatos, estalizadores, celulose, cha- para banho, água de quina, de rosas e¡
Classes: 14 e 16
pas fotográficas, conaposições estintores de alfazema, oolerosas para toucador,
corantes, creosotos; descorantes. desin- para maquilagem, anti - suctorifIcio, baTitulo
crustantes. dissolventes; emulsões foto- tons, brilhantinas, bandolinas, pomadas.
Termo n.° '585.344, de 2-4-14-63
gráficas, enxofre, éter, esmaltes, estea- licjuidos, unguentos e pastas para a conEugenio George Pedro, Wohrle
ratos; fenol, filmes sensibilizantes para servação de peles e eliminação de manGuanabara
fotografias, fixadores, fluidos vara dias, carmim, "crayosn", cosméticos,
freios, formol, fosfatos industriais, fós- desodorantes, depilatórios, glicerinas perforos industriais, fluoretos, handantes fumadas, gelatinas rosadas, insensos, lípara solda; galvanizadores, gelatina para quidos para evitar a queda de cabelo,
fotografias e pinturas, giz, glicerina; hi- lápis para maquilagem, "schampoos"
dratos, hidrosulfitos; magnésio, mercú- sais para banhos, vinagre aromáticos.
rio; nitratos, neutralizadores, nitrocelu- talcos perfumados ou não, pós de
tose; óxidos, oxidantes, óleos para pinarroz
tura, óleo de linhaça; produtos quinaiClasse 10
coa para impressào,- potassa industrial.
,i'ilrrno n.o 585.338, de 2 - 4 - 1963
Cimento dentários e porcelana dentárias
papéis emulsionáveis, para a fotografia,
Teófilo Alves Coelho
papéis de siumesol. papéis belionráficos
Minas Gerals
Têrmo n.0 585.345, de 2-4-1963
e heliocopista, películas sensíveis, paObra de Assistência e Solidariedade
-péla para fotografias e análises de 'abonos Infortúnios Sociais,
licos para a composição de tintas, preGuanabara
parações para fotografias, produtos para
niquelar, pratear e cromar, produtos
atlas elétricas, pilhas, plup, resisttnpara diluir tintas, prusslatos; reativos.
Classe 41
removedores, reveladores; sabão neuto,
. Café em grão, torrado e moído
sais, silicilatos, secantes, sensibilizantea,
silicatos, soda -cáustica, soluções químiTê11030 n,° 585.339, de 2-4-1963
cas de uso industrial, solventes. saldaMayerBenernond
tos: tintas em pó, -liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, Couros. tecidos,
fibras celulose, barcos e veículos, talco
industrial, thinet. vernizes; „Zarcão
Classe 2
Substâncias e preparações químicas usadas na agricultura, na horticultura. na
Classe 48
veterinária e para fins sanitários. ,a
saber: adubos, ácidos sanitários, águas Laque, batota, ruge, esmalte, !tipis de
Classe 33
;. 5
arras e perfuma
desinfetantes e para Nas' leaditirkia. sobrancelhas, p6
Insígnia ara'

'Es

RANITEX

'edié viiitakita

Cityiak_e

Impressos cai geral, carteais comciciaia
e de visites, placas, carimbos, lette- ls:S.,
displays, cartaaes, folhetos, folhinhas,.
promissórias, carimbos e propaganda
em geral
Termo n.° 585.348, de 2-4-1963
• Embalagens Temioplast Ltda
Rio Grande do Sul

Ter opiast.
• -Indóstria Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plásticos e de nylon: Recip:entes fabricados de material plás&o. revestimentos "confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, a.;ucare1:os,
anuações para óculos, bule.. bandejas,
bases para telefones, baldes bacias,
bolsas, caixas, carteiras,- chapas, cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas..
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico
para baterias, coadores, copos, canecas,
colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livras.
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos cartuchos.
coadores para chá, descanso para pratos, copos e copinhos de plástico pare
sorvetes, caixinhas de plástico para sor.*

vetes, colherinhas, pasinhas garfinhos
de plásticos para sorvetes. forminhat
de plástico • para sorvetes, discos ri(
mesa, estojos, estojos para .Sculos.
balagens de. material plástico para sor.
vetes, estojos para objetos, espumas da
nylon, esteiras, enfeites' para anima&
veia, escoadores de pratos, massas anti,
ruidos, formas para doces, fitas isolen.

tes, filmes virgens, fios de celulosa
fechos para bolsas, facas, guarnições
guarnições para chupetas e mamadeiras
guarnições para porta-blocos, guarn1
ções para liquidificadores e para bate
deiras de frutas e legumes. guarnições
de material plástico para utenklios
objetos, guarnições para bolsas,r,garfoi
galerias para cortinas, jaritu. laminado
plásticos. lancheiras, maniegueirits,
las, orinóis. prendedores de roupas, pis
"adorei para móveis, pires. pratos, pari
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adros, pás de cosinha, pedras pomes solidais, porta-pão, pulseiras para rel691os, protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
Orta-copos, porta-n.quels, porta-notas,
¡soeria-documentos. placas. rebites. rodiahas, recipientes, suportes. suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústria textil, colas usadas nas indústrias,
guardanapos, saleiros, tubos. tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material pláztico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhaases para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas abo incluídas
em outras classes, para borracha, para
carismas, para marcineiros, para carpinteiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, era pó. em disco.
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
_ de calçados

Termo a.' 585.354, de 2-4-1963 I
Irentuto de Beleza Riomar Lida.
Guanabara

junho de. 1963 ( t2251

Termo a, 585.364, de 4-2-1963

Produtos Quanicos Dedo

de Deus

Limitada
Guanabara

Classe 43
Para distinguir: Sabonetes sólidos, hquidos, 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, pó
ou concretas para coloração dos labias,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosme.
ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pó de
Classe 46
arroz, comprimidos e em tabletes, tinCera para assoalhas e móveis
taras para cabelo, dentifrício em pó,
Termo n.° 585.365, e 2-4-1963
liquido, concretos e em pasta, sabões
dentifrícios, essencias, talco perfumado, .Dorina Modas Indústria e Comércio
Limtiada
águas para embe/esamento da pele,
shaa.roo
pé
ou
concreta,
tiimíTermo a.° 585.349, de 2-4-1963
Indústria e Comércio coa e vigores para Cabelo e pele depiOtornit S.A.
latórios em liquido, pó ou concretos,
Rio Grande do Sul
pomadas, vernizes, tabletes. lapis, pastas, liquido: e esmaats para limpesa
das unhas, águas de quine. sacheis para
Classe 36
pcifumar quarto. em pasalhas, tabletes
e em pó, prei-aclos amados, em pb
Artigos de vestuário em geral
Classes: 32, 38 e 50
cc.= adas aara evitar o a air, vaselina
Titulo
Termo n.o 585.366, de 2-4-196 3
perfumada. sais para banho
Ahnir Passos Confecções Alacricldade
Trmo n.° 585.350, de 2-4-1963
Termo n.° 585.355, de 2-4-1963
Guanabara
M. Stamper Company
_
Plastimédica S.A.
Estados Unidos da América
Guanabara

Editora OtOnlit

Comercial
Termos na. 585.356 à 585.362, de

.ffele-- nem
hi Miranda
Classes: 8, 9 e 33
Titulo

Termo n.° 585.369, de 2-4-1963
Contabilidade Rio Ltda.
Guanabara

Cdritabilidadei
Rio Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 585.370, de 2-4-1963
Labocirúrgica Hospitalar Ltda. .
Guanabara

Labocirúrgicae?
iiospitalai Ltda.
Nome Comercial

Plastimédica SIA,
‘45((454

Termo a.' 585.368, de 2-4-1963
José Luiz Corra Passos
Guanabara

inericidade

Nome

Termo n.° 585.371, de 2-1-1963
Union Savoniare
França

tNOUSTRIA BRASILEIRA

Plastimédica S.A.
Guanabara

Classe 41
, Alimentos preparados congelados: aves
comestíveis enlatadas: pasteis congelados para sobremesa

Plastimédica

issiffutiria. Brasileira
Classe 10
Equipos para administração de atros,
recipientes ara soros; seringas, equipas
e recipientes para bancos de sangue,
petrechos para medicina, arte dentária,
a cirurgia e a higiene
Classe 28
• anallstria
Artefatos de plásticos inclusive pratos,
copos e recipientes em geral
Classe 48
Classe 31
Um produto de toucador,- águe 'te
Toadas, material d evedação e
colónia
mangueiras
Classe 34
Termo n.o 585.352, de 2-4-1963.
taoca Brasileiro de Sáo Paulo S.A. Tapetes, cortinas. linó l aas oleados e eninstalpações
ceradas in..lusis
Siso Paulo
hosit,. s
Classe 30
Artigos de vestuários de toda sorte
inclusive para crianças
Classe 37
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Roupa de cama e mesa, toalhas de uso
1
Classe 50
pessoal, panos de prato e análogas
Impressos em geral
•
'Termo n.° 585.363, de 2-4-1963
ermo
- n.o 585.353, de 2-4-1963
Produtos químicos Dedo de Deus Ltda.
Mineraçao Sulbrasileira S.A .
Guanabara,
Santa Catarina
Terra on.° 585.351, de 2-4-1963
Ni-medicais — Comércio e Indústria
de Produtos Químicos Ltda.
São Paulo
COYFEZ

Braslleira

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas. blu.
sões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales. cachecols.
calçados, chapéus. cintas, combinações.
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas. cada& ceroulas, calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, Iaquetas, luvas, ligas, lenços, leque*,
mantéis, meias, caaillots, mantas, man.
drião, malhas, paletós. palas, penboar.
peugas, puloveres, ponches, palermas,
polainas, • paalnas. punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tem tailleurs, toucas e vestidos
Termo n.o 585.367, de 2-4-1963
Química e Farmacêutica Nikkho do
Brasil Ltda.
Guanabara

Nome Comerciai

Gim

popit ampsdiaa •

asoávois

IRDIO.-CARTILHA1
Classe 32
Um livro esecializado para alfabetiza
çáo pelo rádio
Termo n.o 585.373, de 2-4-1963
(Prorrogação)
S.A. Philips do Brasil
Sào Paulo

BRASILEIRO

MINERAÇÃO' Éà. a oft aA a a cã
$111BRÁSR EIRA Si AN
.

Classe 48
Sabões de toucador
rermo is.° 585.372, de. 2-4-1961
(Prorrogação)
S . A. Philips do Brasil
São Paulo

TICON
Classe .3
..•••

,kuti-Piarfira

I•n

,

1

Classe 5
Acoimo. permanontes e ligas de IMO
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res de arranque a arelhoa limpa parabrisas, dispositivos para enxaguar parabrisas, dispositivos anticoageladores,
dispositivos de calefação, aparelho de
exame para deteção de defeitos na instalação elétrica de veículos terrestres,
aéreos e aquáticas, aparemos elétricos
de iluminação e suas partes integrantes,
Nome Comercial
holofotes, aparelhos portáteis de IsoloClasse 2
cites, cavaletes para ti,aofotes, apareTermo
n.°
585.380,
de
2-4-1963
Praguic1dae,
lhos reguladores para holofotes, faCerâmica Ambole Lida
1•10.••n
r.)s manuais, farois de teto, k'unpadas
Pernambuco
'termo n.9 585.375, de 24-1963
farois de bateria, transfermadoLaboratórios Silva Araujo gousgell
res. aparelhos para carregame , to de
Sociedade Anónima'
baterias e suas pattes intearantes, reGuanabara
guladores automaticos, mecânicos e elée
tricos, retificadores de curreate, transformadores, ampliSicaciores, aquecedores
para motor, secadores elétricos, baterias, acumuladores e Idas as suas peNome Comt rcial
ças, instrutnentas para exame de células dos acumuladores, densímetros para
Le6oratono.
Termo n.° 585.381, de 3-4-63
o cotrole do ácido e da lixívia, resistênMN* Annwe-Mou$sj 5 A
Pastilex — Distribuidora de Pe-eihas cias e chaves elétricas, instrumentos e
eis de Janeer9
Ltda.
aparelhos de sinalização actisti,:a mecâSão Paulo
nicos, pneumáticos e elétrica,:, businas,
azwilfure
fanfarras, comutador-es de s qiii.mcia de
PASTILEX
som e chaves a botão de pressão e
indicadores de direção
Classe 16
Pastilhas para revestimento de pareTêm° ne 585,387, de 3-4-63
Clame 3
des, azulejos e ladrilhos
Telekit — Indústria Eletrônk,a Ltda.
gen produto farmacêutica indicado no
São Pau la
tratamento das anemias case:selais e ferTermo n.° 585.382, de 3-4-63
foprIvas; anemias hidocrenicas e aqui- "Platiesc" — Planejamentos de Escritóficas; desnutrição, convalescenças e
rios S. A.
alimento
São Paulo
Têrmo n.° 585.374, de 2-4-1963
The Murphy Chemieei Coenpany,
Limited
Inglaterra

MURFOTOX

Urino a.° 585.379, de 2-4-1963
Lojas Seta -S.A.
Pernambuco

Lõjas Seta SIA:

Cerâmica

Ambole Ltda.

termo n.° 585.376, de 2-4-1963
A Predileta Móveis e Tapeçaria Ltda.
Guanabara

coi.ecateeá
industrio L3rasi1eiri
Classe 34
Artigos da classe
N'temo n.° 585.377, de 2-4-1963
Herald Propaganda Lkiete
Guanabara

PLANESC

TELEKIT
IND. BRASILEIRA

Qasse 50
Impressos
Termo re° 584.384, de 3-4-63
Cla.ise 3
'nabal Indústria de Auto Peças Ltda. Para distinguir: Abajoura, actaiameti
São Paulo
amperoinctros, amortecedores de rádio e
frequência, anemómetros, aparelhos de
INABEL
ar condicionado, aparelhos para ilutne
End.. Brasiletra
nação, inclusive os considerados acessóClasse 21
rios de veiculas, aparelhos para anúnPara distinguir: Peças para autos em cios mecânicos aparelhos aquecedores e
geral
medidores, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos
Termo n.Q 585.385, de 3-4-63
Emprêsa de Pesca Nossa Senhora da registradores e medidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas, apare.
Guia Ltda.
lhos de sinais lampejantes, aparelhos re
São Paulo
guiadores de gás, aparelhos de galvano
plastia, aparelhos didáticos, aparelhas
cinematográficos, aparelhos automáticos
para acender e regular geia, aparelhos
para separar café, aparelhos para aquecer edifIcios, aparelhos para experimen.
IND. BRASILEIRA
tar drenos, aparelhos para destruir Insetos, aparelhos de ótica, aparelhos paiveresadores, aparelhos para aquecimenClasse 41
to de água, aparelhos geradores cieiroquímicos,
aparelhos para recepção, re;Para dteteaguir: Peixes, eanzareiee, lagostas e mariscos
produção de sons e sonidos, aparelhos
automáticos elétricos de passar, apareTêrmo ne` 585.386, de 3-4-63
aparelhos de ates tendo, aparelhos de
Auto Eletro Mecânica Noroeste Ltda. proteção contra acidentes de operários,
São Paulo
aparelhos afiadores de ferramentas, aparelhos distribuidores de sabão • de desinfetentes para instalaçõeo sanitárias,
aparelhos esterilisadores, aparelhos ga•
zeificadores, aparlehos para análises
aparelhos oeonizaclores, aparelhos pasteurizadoree. aparelhos reguladores e esIND. BRASILEIRA
tabilizadores de pressão e do fluxo de
gases e liquidas, aparelhos para salvamento e para siaalisetção, aparelhos paClasse 8
ra eavefendristas, aparelhos para limEquipamentos elétricos para veiculas.
par vidros, aparelhos para combater forterrestres, aéreos e aquáticos, a saber: migas e outras pragas, aparelhos autoAparelhos de ignição, bobinas de ignição, distribuidores, i nterrup tores de Pla- máticos acionados pela introdução de
moédess, aparelhos esparg1dores, aparetinado, velas de igniçáo. moSores moto !hos e instrumentos de calcula. apare.

NOSSA SENHORA
DA GUIA

Clacce 33
Frase de propagiseda
Térino n.° 585.378, si e2-44963
Agro-Norte Ltda. Comercie e
Importação
Pernandsueo

NOROESTE

Nome Cio,re~st

PREÇO DO NÚMERO D OJE

Junho de 1963
lhos para observações sismicas, aparos*
lhos termostatos, aritonornetros, aspirasdores de pó. aerómetros, acendedores
elétricos, alto-falantes, amplificador"
antenas, batedeiras, balança comum St
elétrica, barometros, baterias de acto:ates
ladores, binóculos, bitolas, bobinas Me
tricas de indução (exceso para Rixa
curativos), botões de campainhas eletricas, bombas medidoras, husinas, eussolas, baterias elétricas, bules eletricoes
caixas de descarga, cansaras frigorificas e fotográficas, campainhas elétrica&
chassis de rádios, chaves elétricas, eine.
matográfos, cronotnetros, cronógrafoa,
coznbustores de gás, cidometros, cristain
de rádio, condensadores, comutadoras
cortadeiras para fotografias, chaves êa
alavancas, chaves automáticas, capeai,.
toras de bloqueio, capacitores eletrolitis
coe, calibradores, discos para telefones,
discos gravados, diais, despertadores, en ceradeiras, estufas, engenho de assar
carne, enroladores de cabeol elétricos,
espelhos elétricos, esticadores de luvas,
espelhos de plástico para eletricidade,
esterilizadoers, extintores de incêndio
ferros elétricos de passar e engomar,
ferro de soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filme
revelados, faróis como acessórios de vaiculos, para sinalização e para iluminação em geral, formas elétricas, fervedo..
res. Srigorificos, fotómetros, fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafos,
garrafas térmicas, garometros
geladeiras
—
Termo n.° 585.388, de 3-4-63
Doe,itex — Representação e Particip.4
ção Ltda .
São Pau: r
A)0112111‘

idrasilelrg.

Classe 41
Balas. bombons, bombocado.s.
tos, bolachas, bolos, bolos gelados,
balas de. mascar, caratnela.:., chocola.
tes. cacau, confeitos, crocantes, drops,
doces de leite sunples e compostos,
doces de frutas em conservas preparadas em massa, ern calda, em conservas, em compotas, e em gelem,
doces, doces gelados, doces de améns'
doas. de amendobm, de nozes, de ceeis
sanha, e de frutas secas coertos comi
chocolates, frutas secas, passadas e
cristalizadas, geléias. goma cie mascar,
pralinés, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos,
pudins, panetones, sorvetes. torrões
torradas
Termo n.9 585.389, de 3-4-63
Distribuidora de Tintas "Bela VisPa.
Ltda.
São Paulo

BUA. VISTA
tnd. Brasileira'
.Classe 1
Agua oxigenada, água ris, álcool para
fins industriais, alvaiade, brilhantes
óleo, corantes, lacas, massa a blue
de óleo, óleos, secantes para tintas,
tintos, tinturas, tintas a álcool, verni•
zas, vernizes a álcool
Tèrrno n•° 585.390, de 34-63
Casa Santos de Vidros Ltda
São Paulo

ZANTQ'
End.. Brasiielra
Classe 14
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