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1 DEPARTAMENTO NACIONAL

•DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral

E Ç Ã O I II
CAPIT L FEDERAL
A

QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 1963

REVISTA DA PROPRIMADa
INDUSTRIAL

B. H.) - declara a desistência do
pedido de marca: Hepernovina
termo 254.922 - Anote-se a desisatência do processo e arquive-se.
Pahnetak S. A. - declara a 'desia.
têncla do pedido de registro da mar.
ca: Silentbloc - termo 375,664* -et
Anote-se a desistência, e arquive-se
o processo.
Mobilia/1 ira Independência Ltda.
- declara a desistência do pedido
de registro do titulo: Mobiliária Da.
cleaendencia - tôrmo: 387.138 Anote-se a desistência e arquive-se
o processo.
Fiação Sul Amerioana S. A.
declara a desistência do pedido de
registro da marca: Sul Americana termo n9 391.602 - Anote-se a de.
sistência e' arquive-se o processo.
A. Je. - Renner S. A., Indústria
do eVstuário - declara a desistência do pedido de registro da marca:
Trifibra - termo 399.637 - Anotese a desistência e arquive-se o processo.
A. J. - Renner S. A. Indústria
do vestuário - dedara a desiste/1'de do pedido de registro da marca:
Trifibra - termo 399.638 - Anotea desistência e arquive-se o proces.
50.
DIVERSOS

Fulminante Indestria e Comércio ção de IIipólito Botelho Ponce de
de Máquinas Ltda. - declara a de- Leão - Anote-se a desistência.
sisténcia do pedido de recon.sideraNotificação - E' convidado - HiRio 26 de junho de 1963
ção do despacho de deferimento
pela° Botelho Ponce de leão - a
Alfons - Isele - Areggcr - de- termo 114.746 - privilégio de inven- comparecer a êste Departamento, a
:Iara a desistência do pedido de pri- ção de H. D. Hudson manufactu- fim de efetuar o pagamento da taxa
desis- final do termo 100.520 - privilégio
vilégio de invenção para ,- Preces- ring Company - Anote-se a desitência.
de invenção.
aa de fabricação de tampas de gar- tencia.
Notificação - E' convidado - H.
rafas -a termo 70.872 - .Ante-se a
Indústrias Villaxes S. A. - declaD. Hudson Manufacturing 1- Com- ra a desistência do pedido de recondesistência e arquive-se.
Lovens - Kezniske - Fabrik - pany - A comparecer a este Depar- sideração do despacho de deferimenVed - A. leongsted - declara a de- tamento, a fim de efetuar o paga- to no termo 96.890 - privilégio da
sistência do pedido de privilégio de mento da laxa final do termo núme- invençãe de: Elevadores Suwis de
invenção - Processo para produzir ro 114.746 - privilégio de invenção. Brasil Sociedade Anônima - Anotecalinas - termo 76.219 - Anote-se Ltda. - declara a desistência do pe- se a desistência.
Notificação - E' convidado: Elea desistência e arquive-se o proeesResilam - Indústria e Comercio
so.
de Deferimento - no termo 108.289 vadores Suwis do Brasil S. A., a
Benjamin Franklin - Gassaway - <lido de reconsideração do despacho comparecer a este Departamento, a
e - Joseph - Allen - Hull - de- - privilégio de invenção de Angelo fim de efetuar o pagamento da taxa
clara a desistência do pedido de pri- Olivani Neto - Anote-se a desistên- final do termo 96.899 - privilégio de
Invenção.
vilegio de invenção - Bicos ou bo- cia.
Armações de Aço Probel - declacais ini.estradores elásticos - termo
Notificação - E' convidado: An;
96.323 - Anote-se a desistência e ar- este Departamento, a fim de efetuar ra a desistência do pedido de reconquive-se o peoetesso.
gelo Olivani Neto - a' comparecer a sideração do despacho de deferimenLuiz Lombardi - declara a desis- o pagamento da -taxa final do termo to no termo 93.623 - privilégio de
invenção de: Erik Ove Farstrup tência do pedido de privilégio de in- 108.289 priviléigo de invenção.
venção para - la5vo tipo de amorKodak - Brasileira Comércio e In- Anote-se a desistência.
Notificação - E' convidado tecedor para veículos em geral com dústria Ltda. - declara a desistênregulagem no painel - térreo nú- cia do pedido da reconsideração do Erik - Ove - Farstrup - a comLaboratórios Lepetit S. A. - no
mero 100.303 --Anote-se a desisten- despacho de deferimento do termo parecer a este Departamento, a fim recurso ao despacho concessivo da
de
efetuar
o
pagamento
da
taxa
ff-.
cla e arquive-se , o processo:
102.797 - priviléaio de invenção de
marca: Neemicid - registrada sob
nal do têrmo 93.623 - privilégio de número
273.825 - Termo n9 356.483
Vital Pinto GUiMiaeS - declara Produtos Para Funiantee Filtrera Invenção.
Nada há que deferir no pedido de
'a desistência do pedido de privilé- Ltda. - Anote-se a desistenci ado
Fratelli Vita, Indústria e Comércio reconsideração
Uma vez que foi apregio de invenção: Rampa mecânica- pedido ,e expeça-se a carta patente. S. A. - declara a desistência do peLuiz Candiotto - declara a desis- dido de reconsideração do despacho sentado fora do prazo legal e o promente móvel para subida de veículos
já se encontra findo.
no passeio público no acesso a entra- tência do pedido de reconeideraçãó de deferimento no termo 91.81'7 - cesso
A. Gorga Diprofar - no pedida ou garage - termo 104.510 - do despacho de deferimento no ter- privilélgo de invenção de alério RaAnote-se a desistência e arquive-se mo 101.838 - privilégio de invenção mos Trubuna - Anote-se a desis- do de reconsideração do despacho de
deferimento da marca: Mayocal . de - Indústria de Garragas
tência e expeça-se a carta patente. termo
ProCeS$0
380.902 - do Laboratório Lu.
.Fernando S. - - Lerake e- declara oas Cruzeiro do Sul Ltda. - Anotetecia S. A. •- registrado sob núme•
EXIGÈNCIA
a desistência do pedido de modelo se a desistência.
ro 2'7.6.071 - Em face da situada)
Termo n9 210.536 - Levens Kemis- atual do processo, com o certificad0
- e utilidade para - Nôvo modelo
Notificação - W cor,vtado: In. de Tecido - termo 105.640 Ano- dústria de Garrafas Termicas Cru- ke Fabrik Ved - A. - Kong,sted '- do registro expedido, nada há quê
te-se a desistência e arquive-se o, zeiro do Sul Ltda., a comparecer a Preste esclarecimentos, Monsen Leo- examinar no pedido de reconsideraeste Departamento, afim de efetuar nardos & Cia., em face da dualidade çao, tardiamente anexado ao preces%
processo.
Johanm - Glockámber - deda- o pagamento da taxa final do termo de procuradores, uma vez que não ao, por desencontro que somente ai
foi revogado um dos procuradores. pode justificar diante do notar*,
l!, a desistência do pajeei° de mo- 101.838 - privilégio de invenção.
delo de utilidade para - lefivo moFrigorifico Wileon do Brasil S. A.
acumulo dos serviços.
desto de travessa - termo- 106.394 - - declara a desistência do pedido 1.1)1361STIeNCIA DE PROCESSOS
Distribuidora' Record de Serviçoa
Anote-se a desistência e .arquive-se de reconsideração do despacho de DeContinental Optical Company Inc. de Imprensa Ltda. - no pedido dê
proceseo.
ferimento - no termo 101.81(1 - - declara a desistência do pedido de reconsideração do despacho de Deprivilégio de invenção de Raymond registro da marca: Continental - ferimento - no termo: 391.291 DIVERSOS
Walter Bergman - e - William termo 190.573 - Anote-se a desis- marca: Etiqueteis - Totiosfins - R.
Faederick Lodding - Anote-se a de- tência e arquive-se o processo.
•
card - registrada sob Minero 277.166
S. A. Moinho Sentiste Inasútrias
Continental Optical Company, Inc. - de Papelaria Record s. A. Caa
Gerais - no pedido de desistência da sistência.
declara
a
desistência
do
pedido
de
São
convidados:
mercai e Indústria - Em face da
Notifigação -.
reconsideração do despacho do deferegiatro da malta Linda - termo
rimento do termo 119.763 - privi- Raymond Walter Bergritan e William 190.574 - Anote-se a desistência e situação atual do pr ocesso, já coei
O certificado de registro expedidoe
Ledding - a comparecer
legio de invenção da Luiz Domingos Frederick
de efe- arquive-se o processo.
nada mais resta fazer com o pedal°
Zerillo -.e - Roque - Figliuolo - a éste Departamento, a fim
final
Usina
Colo:abam
S.
A.
declara
taza
de reconsideração, tardiamente anetuarem 'o pagamento da
Anote-se a desistência.
do termo 101.819 - privilégio de In- a de/Melancia do pedido de registro xado ao processo, devido, como é na.
Notificação - São convidados - venção.
• da marca - Oolombina - termo tório, ao grande acúmulo de serviço.,
Luis Domingos Zerillo - e - Roque
- Anote-se desistência e de onde vez por outra resulta deseela
Soba: S. A. R. L. - declara a 245.074
- Figliuolo - a comparecer a este
arquive-se o prateaso.
centros como o deste processo.
desistência
do
pedido
de
reconsidede
efetuarem
Departamento, a fim
Nordmark - Werke - Gesellechaft
Frita - Silten - declara a rleele.
de deferimento no
a pagamento da taxa final do termo ração do despachoprivilégio
Mit
Beachrankter
Haftuag
M.
tendia do pedalo de reeoneideraçãO
de inven
termo 100.520 - e
119.763 - privilé gio de Invenção.
aESISTENCIA DE PROCESSOS
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Seção rn)

As Ré—partições Públicas
. deverão remeter o expedi,mite
destinado á publicação . nos
'DEPARTAMENTO DE IMPRENSA VACIONAL•jornais, diariamente, • até às -.
DIRETOR GERAL
, 15 horas, credo aos sábados,
ALBERTO DE BRITO FEREIRA
quando deverão fazë-lo até às
, CHEFE DA saçlio O nroecZo
DHEI. :1 DO SERVIÇO DE 0.181.,DACe1ES
11,30 hora$.
FLORIANO GUIMARÃES
— As reclamações pertinen- MURI...0 FERREIRA ALVES
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões,
SEÇÃO
verão ser formuladas por esn . ntan.ecuniedd do naxpawd.a•ned do 0000rtarndnt0
crito, à Seção de Redação, das
10,a010,...1 0* orodrI .
Indudtr,di dO PAInhatérld
9 às 17,30 horas, -no máximo
/noliástrIa • Cor.ó.elo
•
até 72 'horas após a saída dos
Irrçuseo ..sa,
too Depertamt.nto Cid Ir; i.rtnsa Nactontil
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
A SSINAT'URAS
dactilografados e autentievdos,
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem . de di- 11LrAirrtrõEs r::
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e lntertor:
Excetuadas ,as pura o
Cr$
600,00 Semestre . . . Cr$
930,00
exterior, que serão sempre Semestre . .
Cr$ 1.200,00' 1 Am) . . .
Cr$
900.00
Ano
anuais, as assinalfiras poderIExterior:
Exterior:
se-ão tornar, em qualquer épo
ca, por, seis meses ou uni ano. Ano
'Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
— As assinaturas i)encidas
poderão ser suspensos sem parte superiett do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o lii1171C1'0 do talão dos jornais , devem os assinanaviso prévio.
• Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a• respectiva
renovaçãn com antecedência
à verificação do prazo de vali- que findará. .
mínima, de trinta (30) dias.'
A
fim
de
evitar
solução
de
dade de .suas assinaturas, na

EXPEQIENTE
T

•

•

— As Repartições Públicas
cingir-se-ão. às assinaturas
rd-topadas até , 28 de
fevereiro -de cada ano e às
iniciadas, em qualquer- época,
pelos órgãos Competentes.
— A fim de posSibilitor a remessa . de valorei 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 às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no alo da assinatura.
•— O funcionário público
deral, 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 apdlsa, acrescido de ,Cr 0,50, se do mesmo
ano, ede Cr$ 1,00, por raio
decorrido.

•

N .' 390.-178 - Marca Jotaka - De' tal como consta dos exemplares apredo despacho de deferimento do CrMo 340.192 marca; Silbe - Ano- Ce:i.nnica Jotaka 1.,iuktada.
sentados.
te-se a desistência.
333.o2/ - fvíarca Archital Ron Bacardi Sociedade Anônima Cerâmica Jatobá S. A. - declara De Archital Companhia de Importação No pedido de reconsideração do desa desistência do pedido de reconsi-1 e EXportação..
•
patho que indeferiu o térreo número
deraoão do despacho de deferimento, N" 380.530 - Marca Salyderm - 350.412
Marca Bacardi.
3a0 têrmo 390.478 - marca: Jotalia.'
- de Cerâmica Jotalsa, Ltda. - ano- • De Laboratório Emer Sociedade AnóReconsidero o despacho que indeferiu
nima.
• •
te-se a desistência.
o presente pedido em vista de não mais
Blicicletas Monark - S. A. - de-1 N0 380.531 - Marta Salyderm
existir registro impeditivo.
clara a desistência do pedido de re- De Laboratório Emer Sociedade AnôConcedo, pois, o registro requerido.
consideração do despacho de deferi- nima.
mento o termo 333.627 - marca; "Ar-. N 7 387.490 - Sinal de propaganda
Autocap - Estofamentos de Pintuchital - Anote-se a desistência.
- Pluma -• De Tecidos Pluma So- ras Limitada - Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo número
Bristol - Myers Company - de- ciedade Anônima.
clara a desistência do pedido de reN 9 387.979 Marca Formo-Piás .362.985— Marca Autocap.
consideração do despacho de deferi- .L De Formo2Plás Indústria e ComerReconsidero o despacho que indefemento no termo 380.530 - marca: cio Soc,edade Anônima.
riu o presente ,pedido uma vez que
Salyderm - Anote-se a •desistênc:a.
RECONSIDERAÇÕES
não mais existem impedimento. ConseBristol Myers Company - declara_
DE DESPACHOS
do. em conseqüência o registro requea dc.sistêncla do pedido de reconsideração do despacho de deferimento no
.
Fortcx Fornecedora Testi] Sociedade rido.
termo 380.531 - marca: Calyderm Anônima
Recorrendo
do
despacho
EXPEDIENTE
DA SEÇÃO DE
Anote-se a desistência.
RECURSOS
J. Thiriez - Peie Fila & Car- que indeferiu o têrmo número 301.807
tier Bresson - declara a desistência - Marca Fortex.
•
Rio, 20 de Junho de 1963
do pedido de reconsideração do desTendo em vista o pedido de. reconpacho de deferimento 'no termo nú- sideração, dele tomo conhecimento para
4. EXIGÊNCIA
mero 387.490 sinal de propaganda: efeito de reconsiderar o despacho que
E. Mathey - Tissot 6 Cie S. A.
Pluma - Anote-se a desistência.
indeferiu o presente pedido, a fim de,
No pedido de reconsideração do
The Forgrove: Machinery Company afinal, conceder o registro, uma vez despacho de indeferimento no têrmo
United - declara a desistência do que o requerente já é titular de marca número 332.465 - Pague a taxa de
pedido de reconsideração do despacho Zom o mesmo nome.
recurso.
de deferimento no termo 387.979:
The Singer Manufacturing Company
marca: Formo - Pias - Anote-se a
RECURSO
- No priido de reconsideração do desdesistência.
E. Mathey
Tissot 6 Cie S.- A.
Termo n9 92.896 - Cristóvão Co- pacho que deferiu o tèrrno número
- Reaorrendo do despacho que jadelombo Lisboa - Arquive-se o pro- 346.193 - Marca eS..
cesso. Tendo em vista o pedido de recon- feriu o têrmo número 332.465 - Marsideração, reconsiderando que a regue- ca Mathey Tissot.
NOTIFICAÇÕES
rente já é titular de marcas com a
PRIVILÉGIO DE INVENÇA0
S;io convidados os requerentes abai- mesma letra TS» — sem qualquer resDEFERIDO
xo mencionados a comparecer a éste trição;
Téram
número
108.721 - AplilaDepartamento, a fim de efetuarem o
Considerando que, por outro lado, dores de cosmeticos e semelhantes pagamento da taxa final dos seguintes
que se trata de marca que goza de Requerente: joseph - Aversa.
processos.
notoriedade universal; resolvo, na forRESTALTRPÇÃO DE PROCESSO.
Têrmos:
ma da lei, reconsiderar o despacho que
N' 340.192 - Marca Sikbe 4- De admitiu o registro com restrições para I Termo r.° 375.370- - Velha Cao• efeito de conceder o mesmo registro i Crina - classe 42. - Req-.,.ere!nte:
rritz Silten.

João Jose de Freitas - Concedo
restauração.
CANCELAMENTO DE RI
GISTRO DE NOME
COMERCIAL
Mecânica Coqueiro S. A. - no
pedido de cancelamento do registro
do nome comercial: Mecsinica Coqueiro Ltda. - Registrada sob nKmero , 202.105 - Anote-se o cance- •
lamento e arquive-se o processo.
DESISTÊNCIA DE PROCESSO
Textil, Scavone S. A. - declara.
a desistência do pedido de registro
da marca: Talisman • - termo ...
296.084 - Anote-se a desistência e
arquive-se_ o processo.
Martini & Rossi S. P. A. - de-.
claia a desistênci? do pedido de registro da marca - Fôlha Seca termo, 416.945 - Anote-se a desistência e . arquive-se O' processo.,
titjam S. A. Comércio e Inch:lati:ia".
de • Madeiras declara a desistência çio termo 422.028, marca: Cobi
- Anote-se a desistência e arquivese 9 1processo.
NeUtoft Barceiros - declara ti desisteascia do pedido de registro da
marca: Metas Trabalhistas - termo
422.089 - Anote-se a desistência e •
arquive-se o processo.
Wiidroot Company Inc. - declara a desistência do pedido de reg4e;tro da marca: VAM - termo n-°
424:463 - Anote-se a desistência e
arquive-se . 0 processo.
Duncer Flockhart & Company
Limarei - declara a "desistência do
pedido de registro da marca Trophenit, ro - térmo 424.306 - Anotese a cl.si.tencia e arauive-se n processo

C.v.:c.rtr.-fera . 26

•

' s 'Alimenticios S.
Mirabel Produt o
A. - declara a desistência do pedido de registro da marca: Imperador
- tèrmo 424.307 - Anote-se a desistácia e arquive-se o processo.
_ Contabilidade Liberi Ltda. - declara a desistência. dos termos
424.319 - titulo: Contabilidade Liberi Ltda. - 424.320: - Nome
Comercial - Contabilidade Liberi
Ltda. - Anotem-se as desistencias e
arquivem-se os processos.
Produtos Instantix Sociedad de
Responsabilidade Ltda. - declara a
desistência do pedido de registra da
marca Suarscrina - termo 424.380
- Anote-se a desistência.
- Anote-se a desistência e arquive-se
o processo.
Cervejaria Guará S. A. - declara a desistência do pedido de registro da marca; Passa Quatro - termo 426.6. 00 - Anote-se a desistência, arquive-se o processo.
Ebcrgegyi - declara
Elizabeth
n desistencia dos termos - 424.627;
marca: Prometa - 424.629: marca
Creme Alemão - Anotem-se as desistências e arquivem-se os processos.
DIVERSOS
Isinvaido Bezerra Linhares - no
pedido de reconsidssenção do despacho que deferiu o termo 455.544 marca - O Mensageiro do Estado
da Guanabara - Mantenho o de:
pacho, em Jaco de não ver colidência
alguma entre as denominações em
questão, sobretudo porque, em se tratando de publicação, manuseado por
quem sabe ler, evidentemente a possibilidade de erro ou confusen quase
que se anula ou se torna mesmo inexistente.
RECONSIDERAÇÃO DE
DESPACHO _
Euclydes Barbosa da Silva recorrendo do despacho que indeferiu o
termo 249.704 - marca: Presidente.
Tendo em vista o recurso interposto; 'e considerando que o registro havido como impeditivo não mais estsi
em vigor, resolvo, na forma da lei,
reconsiderar o despacho que indeferiu
o presente pedido, para efeito de ,conceder o registro requerido.
EXPEDIENTE DA -DIVISÃO DE
PRIVILÉGIOS E INVENÇÕES
' Rio, 20 de junho de 1963
Notificação:
I
Uma vez decorrido o prazo d,e recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
:IP 4.048, de 29.12.61 e m4i' dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se ;tendo
valido nenhum interessado, ficam' notificados os requerentes abaixo Mencionados a comparecer a este 'Departamento a fim de efetuarem cirpagamenio da terra final Concernentes a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dás na forma d oparágrafo único Ap.; artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS
Tèrmo n.° 106.780 - Une instrumento eletrônico paria determinação
de longitude e latitude, baseadcr nas
propriedades dos giroscópios - Requerente: Aldd Aivim de Rezendd
Chaves - republicad opor ter saído
com incorreções quanto a número do
têrtan.

DIÁRIO OFICIAL . (Seção III)
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
INDEFERIDO
Termo:
NP 97.347 - Nt:vo Calendário de
- Masaharu_ Sugiyama Republi..
cacto por ter saído com o despacho'
de deferimento erradamente no Boletim do dia nove de maio de 1063.
• N.° 138.664 ,- João Carlos Bittencourt da Costa - Apresente clichô.
N.° 138.771 - • Pavimentadora
Lozankret Ltda. - Apresente clichê.
N.° 138.902 - Duracour S. A.
Indústria e Comércio - Apresente
clichê.
N.° 138.903 - Rizzi es Cia. Ltda.
- Apresente clichê.
Indústria e Comércio - Apresente
N.° 138.962 - Duracour S. A.
clichê.
N.° 139.017 - The Singer Manufacturing Company - Apresente
cLchê.
N.° 139.068 - Francisco Carós
Fitor - Apresente clichê.
NP 139.085 - Artefatos de Bambu Také Ltda. - Apresente Clichê.
N.° 139.082 - S. A. Mercantil
Vicente de Feo - Apresente clichê.
N.° 139.184 - Amo S. A. InclIa"stria e Comércio - Apresente clichê.
N.° 139.185 - Bentivoglio Marini
- Apresente clichê.
N.° 139.196 - Cie, Balermopt
Industrial de Perfumes e , Artigos. de
toucador - Apresente clichê.
N.° 139.213 - 139.215 139.218 - Sabap - Sociedade Anônima de Artefatos Plásticos - Apresente clichê..
N.° 139.266 - Cassei 86 Cia. Apresente clichê.
N.° 139.302 - Paulo Dudeck 'Apresente clichê.
N.° 139.368 - Fundição Brasil S.
A. - Apresente clichê.
N.° 139.482 - C. B. E. Cia,
N.° 139.486 - Socnter Comercial
Brasileira de Extrusão - Apresenet
de Aperelhos Eletrônicos Ltda. Apresente clichê;
N.° 139.488 - Cano Fusl Apresente clichê.
N.° 139.489 - 139.490 - Produções . Audio Visuais Vidion S. C.
- Apresente os clichês,
N.° 139.557 - Verbania Indústria de Calçados Ltda. - Apresente
clichê.
N.° 139.566 - José Landi - Apresente clichê.
EXIGÊNCIAS

Termos:
• N.° 108.052 - The Wellcome
Foundetion Lirnited - Apresente clichê.
N.° 117.035 - Meta/óriges
Olímpica Ltda - Apresente clichê.
N.° 126.337 - May Fe Baker Limited - Apresente clichê.
N.° 127.583 -' Bernard Silverstein
- Apresente clichê.
•
N.° 132.694 - Jordllo penes Apresente clichê".
N.° 135.666 - Roberto Labrada
- Apresente clichê.
N.° 135.935 - Colgate Palmolive
Company - Apresente clichê,
N.° 137.879 - Francisco José Dominguez y Bobill e Frederico A.
Uhlmann - Apresentem clichê.
N.° 137.921 - Olavo Silveira
Pereira - Apresente clichê

NP 138.045 - Burra-sok Anstal
Apresente clichê.
NP 138.046 - Eurostock - Anstalt - Apresente clichê.
Eurostocks- Ana,
N.° 138.047
tale - Apresent ecliche.
• N.° 138.410 - CaCr,10 Branco,
Filhes Ltda , Indústria e Comércio
- Apreasnte clichê..
N. "1:0
- Franá ea Cie Limitada - Apresente clichê,
• N.° 138.600 - Nailotex SI A.
Fiação, Tecelagem e Confecçres Apresente clichê.
N.° 138.615 - Ideal Standard S.
A. Indústria e Comércio - Apresente clichê
N.° .138.631.Colgate Palmolive
Company - Apresente clichê.
N.° 138.662 - Sia. de 'Cerâmica
Industrial de Osasco - Apresente
clichê.
N.° 139.629 - A. Branbilla S.A,
Indústria " e Comércio de Máquinas e
acessórios Texteis - Apresente clichê.
N.° 139.703 a-- Cia. Brasileira de
Novidades Doceiras - Apresente clichê..
N.° 139.705 - Ambiente Indústria
e Comércio de Móveis S.A. - Apresente clichê.
N.° 139.863 -- 139.864 .-. Mar.
cules S.A. Fábrica de Talheres Apresente os clichês
N.° 139.870 - CEBEC - S.A.
Ingeeharia e Indústria - Apresente
clichê.
Na.' 139.872 - 139.873 - S.A.
Vinícola e Agrícola Sanriquense S.A
- Apresente os enches/
14.0 139.878 -- Ideal,Stander S.A.
Indústria e Comércio - Apresente
clichê.
139.891 - 140.301
Ns. 139.889
- 140.30 6- 140.307 - Hércules
S.A. Fábrica de Talhares - Apresente os clichês.
N.° 139.912 - Leopoldo Bater Apresente o clichê.
N.° 139.915 - Aloha Indústria
Plástica e Metalúrgica Ltda. - Apresente clichê.
N.° 139.929 - Indústrias Quinncas Manguei S.A. - Apresente clichô.
N.° 139.963 - Francisco Fraga Vieira de Barros -s Apresente clichê.
N.° 139.977 - Cie. Teperrnan de
Apresente clichê.
Estofamentos
N°- 140.103
140.103 - Marchall Industrial
de Óleos Ltda. - Apresente cliché.
Na. 140.152 - 140.163 - 140.240
140.242 - 140.279 - 140.388
- 140.389 -- Duracour Indústria e Comércio - Apresente os clichês.
N. 0 139.244 - Prisma Publicidade
Apresente clichê.
Ltda.
N.° 140.288 - Indústria de Calçados Americanos Ltda. - Apresente clichê.
N.0 140.321 - Fiação e Tecelagem
Tognato S.A. - Apresente clichê.
N.° 140.331 - Ernesto de Souza
Mala e Ademar Ayres Apresente
clichê.
N.° 140.384 - Arthur Johannes
Ackermenn - Apresente clichê.
Na. 140.392 - 140.395 - 140.397
- Agustin Maria Salmeron - Apresente os clichês.
-
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N.° 140.438 - Fábrica .Young L
mitada
Apresente clichê.
Na. 140.525 - 140.526 - 140.51
- 140.528. - 140.529 - de Olay
Silveira Pereira Apresente os c0
cises.
Na. 140.542 - 140.543 - Ssbat
- Sociedade Anónima Brasileira ti
Artefatos Plásticas - Apresente ri
clichês.
N.° 140.566 - Sica
ladústri
e Comércio S.A. - Apresente cif
che.
,
N.° 140.591
'Fundição Sima
Ltda.. - Apresente clichê.
N.° 140.596 - João Di Giaimo
Filho Ltda. - Apresente clichê.
Na. 141.057 - 141.058 frias' Mecnicas Hermann Ltda.
Apresente enche,
Ns. 141.062 - 141.063 - Ar.
moções de Aço Probel S.A. - Apre.
sente clichê.
Na. 140 512 - 140.513 - Adote
pire Marc Ilalerd - Apresente cli.
che.
N.° 142.693 - Robert Bosch do
Brasil - Indústria e Comercio de
Acessórios para Motores e Chassis Lie
saltada - Apresente clichê.
SEÇÃO 'DE TRANSFERÊNCIAS E
LICENÇAS
?•
Expediente do dia le de junly
de 1963
• Uso autorizado de marca.
(Art. 147, Aa 1 .°, e 2.?,, do Código da
Propriedade Industrial)
Por despacho do Sr. Chefe da Se.
cá. ° foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Plewin, regia*
trade sob n.° 158.619, constante do
clichê abaixo, de propriedade de Wine
trop Preducts. Inc., estabelecida nos
Estados Unidos da América, e em favor de The Sydney Rosa Co., estabelecida no mesmo Pais e a'Serizada a.
funcionar no Brasil. `- Averbe-se o
contr/ ;o- de exploreção

PLEWIN • •
• Proprietária
WINTDROP PRODUCTS INC,
• Licenciada
• TBE S/DNEY ROSS CO.
Por despelel o do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Poldeman, registrada sob n.° 265.347, constante
do clichê abaixo, de propriedade de
Wintrop Products um, e tabelecide
nos Estados Unidos da .América.
em favor de The Sydney Rosa Co.
estabelecida no mesmo Pais e autorizada a funcionar no Brasil. - Averbe-se O contrato de exploração.

•

POLDEMAN
Proprietaria
WINTHROP PNODUCTS INC.
Licenciada
THE'SYDNEY ROSS CO

Por despacho do Er. Chefe da Sr:,
Cão foi mandado averbar o contrce
de exploraçÃo da marca Ravocaine,
regia:rade sob n9 166.007, constante
do clichè abaino, de propriedade de
Winthrop Products Inc.. estabelecido
nos Estados .Uniclos da América, e em
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favor de ,The Sydney Ross Co. esta- torizada a funcionar no Brasil. --: nos Estados Unidos da América, e
belecida no mesmo Pais e autorizada Averne-se o contrato de exploração em favor de The Sydney Ross
estabr:lecida no me- mo Pais e autoe. funcionar no Brasil. - Averbe-ca.
rizada a funcicna r no' Brasil. o contrato de exploração.
Averbe-se o contraio de exploração
. TENIFIDIL

RAVOCAINE

PropÉletaria
WINTBROP PRODUC2U INC.
Llcenciada
PHE SYDNEY ROSS CO
Por despacho do -Sr. Chefe da Se
eão foi mandado averbar o contr&-o
de exploração da marca Repodral,
registrada sob ni 216.5D5. constante
do clichê abaixo, de propriedade de
Winthrop Products Inc.. estabe'eeida nos Estados Unidos da América
e em favor de The Sydney Rosa Co.
estabelecida no mesmo Pais e autozada a funcicnar no Brasil, - Avsr,be-se o contrato de exploracão.

Proprietaria
RINTHROP PRODUCTS INC.
Licenciada
THE SYDNEY ROSS CO.
Por despacho do Sr. Chefe da Sa
ção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Wintocian,
registrada sob n5 250.434, constante
do clichê abaixo, de propriedade de
Winthrop Products Inc.. estabelecida nos Estados Unidos da Amériea
e em favor de The Sydney Ross Co..
estabelecida no mesmo Pais e auto
rizada a funcioftar no ;Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.

WINTODON
Proprietária
- WINTHRO P PRODUCTS lnu.
Licenciada
THE SYDNEY ROSS CO
Por de ,, r h o do Sr. Chefe d a S
cão foi mandado averbar n contrato
d a exnloraao da raa raa Zalima, -e
coastaate dn
aistrada
ne
alinha a balaa ria nropria-,-'a
Winthrop Products Inc.. estabelecido

. 7*

A L 1L tk A

Proprietá.ria
winTBaw pRoDucTs Igc.
Licenciada
TIE 51D/MY ROSS CO.

Por despacho do Sr. Chefe da S...eão foi mandado averbar o contrato
de exploraçã.o da marca Zobenol, ra•
gistrada sob ne 216.592, constante ac
clichê abairo, de propriedade de
Winthrop Products Inc., estabele
cida nos Estados Unidos da América,
e em favor de The Sydney Roas Co.,
estabelerida no mesmo Pa is e mitorisada a funcionar no ,Brasil. Averbe-se o contrr:to dc exploração.

ZOI3EgOt
Propz:letáilla
PRODUCTS INC.
tornotor
Licenelada
SYDIMY ROSS DO
Trs

EXPEDIENTE ' DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE MARCAS
Rio 20 de junho de 1963.
EXIGÊNCIAS
•
Têrmos:
N.° 262.461 - Unit2ci States Rubber
Company - Satisfaça exigência.
N." 337.448 - P. J. Simon 5 Cia.
- Satisfaça exigência.
N.° 342.848 - Caiu l Reunidas Agro
Industrial S. A. Crai - Satisfaça exigancia.
,N5 348.411 - Distilaria Sônia Ltda.
- Satistaça exigência.
N.° 344.570 - Gançalo Claro dos
Santos 6 Cia. - Satisfaça exigência.
N.° 345.372 - José Luiz Diniz Satisfaça exigência.
N.' 345.549 - Cervejaria Mogiana
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 346.499 - Distilaria Daubeason
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 346.538 - Toyoshigue Sogawa
- Satisfaça exigência.
Na. 396.693 - 396.694 - Montecatini Societá Generale Per L'Indústria
Mencraria e Chimica - Satisfaça exigência.
N.° 398.792 - Padaria e Confeitaria
Mimosa do Belém Ltda. - Satisfaça
exigência.
N" 402.400 - Etera-Equipamentos
Terrnomecánicos Ltda. - Satisfaça exigência.

Por despacho do Sr. Chefe da
-"ÇãO foi mandado co• erbar o contrato
de explorac5,o da marca Ricolon. registrada sob no 216.532. &Instante do
clichê abala°, de propriedade de
Winthron Prodnets Inc., estabelecida
nos Estados Unido.; da América, e
em favor de The Sydney Rosa
estabelecida no mesmo País e aotorizacia a func i onar no brasil _._
Averbe-se o contrato de enploraçãa.

OBRAS COMPLETAS DE

RUI BARBOSA
Volume

Proprietária
VaNTILROP PRODUCTS

INC.
IV
Licenciada
II
TUE SYDNEY ROSS CO

Por despacho do Sr. Chefe da Se•
ção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Sosegnan.
registrada Foh n5 9'26.438. constante
do clichê abrixo, de p ropriedade ric,
Winthrop Products Inc., estabeleckia
Tios Esados Unidos da América e
III
em favor de The Sydne y R.oss Co.
estal"“Mecids no mesinc Pa i s e auto
rizada a func 4onaa na Brasil. Averbe-se o a--'- at o da exploração

SOSEGON
Proprietária
WINTHROP PRODUCTS INC.
Licenciada

THE SYDNEY ROSO CO

Por des pacho do Sr. Chefe da S5.ção foi mandado averbar o contrato
de expi oração da marca Tenfici'l
Tegist:ada sob n 9 2C2.1913, constante
do clichê abaixo, de propriedade de
Winthrop Products Inc., estabelecido
zlos Estados Unidos dc. América, e
em favor de The Sydney Rosa Co
estabelecida ao mesmo País • lu.

VIII
XIII
XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXIX
XL
XLVI
XLVI

Tomo

I

Assunto

Diversos Trabalhos
Reforma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
I j Questão Militar
II
Relatório do M. da Fazenda
III
Relatório do NI. da Fazenda
IV
Relatório do M. da Fazenda
III
Trab. jurídicos - Est. de Sitio
IV
Traia Jurídicos - Est. de Sitio
V
Trabalhos jurídicos
II
Impostos Interestaduais
Trabalhos Jurídicos
VI
Discursos Parlamentares
II
Discursos Parlamentares
III
Trabalhos Jurídicos
IV
A Imprensa
III
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Réplica .
Réplica .

Preço

100,00
43.00
400,00
120,C0
50,00
65,00
80,00
120,03
120,00
250,00
200.00
120,00
120,00
100,00
120,00
120,00
90,30
120,00
120,00
120,00
Ciscursos Parlamentares
130,00
120,00
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
100,00
Trabalhos jurídicos
120.00
Limites Ceará - Rio G. do Norte . 120,00
Limites Ceará - Rio G. do Norte
120,0u
Discursos Parlamentares
120,00
Discursos Parlamentares
150,00
Discursos Parlamentares
250,00
Trabalhos Jurídicos
400,00
Trabalhos Jurídicos
-400.00
Campanha Presidencial
120,00
Campanha Presidencial
120.00

N.' 406.782 - Nletalfino Ltda. Ia.
dastria de Artefatos de Matais - Satisfaça exigência.
N.° 408.524 - J. S. Souza & Cia.
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 411.103 - Jaú Transportadora
Aérea Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 412.513 - Instituto Quimioterápico Brasil Ltda. - Satisfaça exigência.
N." 419.138 - Ivan da Rocha Neves
- Satisfaça exigência.
N.° 421.823 - Importadora Mercantil São Luiz Ltda. - Satisfaça exigência.
N." 424.700 - Hildemar Machado de
Assis - Satisfaça éxigência.
N. 425.02.5 - AgCmcia de Publicidade Cientifica Ltda. - Sati.,faça exigência,
N." 425.099 - Patrimonio S. A.
Adminiseaçào de Imóveis - Satisfaça
exiciência.
N.° 425.159 - Organização Técnico
Comercial Ltda. - Satisfaça exigência.
Ns. 425.382 - 425.383 - 425.384
Embre - Ernpréesa Brasileira de Engenharia - Satisfaça exigência.

N.° 425.385 - Construtora Tupigua
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.' 425.386 - Ind. e Comércio
Pohlia-ffleckel do Brasil Ltda. - Satisfaça exigência.
Na. 425.391 - 425.392 - 425.393
- 425.394 - 425.395 - 425.396 Indústria e Comércio Pohilig-Flecker do
Brasil Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 425.397 - Transportadora Nova
Capital Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 425.439 - S. A. Composições
daternadonala (do Brasil) - SatE faça
exigência.
425.440 - Imperial Chernical
.
Industaiaa Limited - Satisfaça exigên•
cia. • --:
N.° 425.445 - Representaçõ:s Pilosa
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 425.448 - Metan S. A. MetalOrgica Andlieta - Satisfaça exigência.
N.° 425.452 - Metan S. A. Metalúrgica Anchieta - Satisfaca exigência.
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N. 425.454 - Magnesita S. A.- Satisfaça exigência.
N.° 425.459 -- Antenor Lopes de
Oliveira - Satisfaça exigência.
N.° 425.519 -- Loja Seinprslar Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 425.538 ,_ » Laboratórios Nitrafam
S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 425.543 - Leandro Ribeiro de
Mello - Satisfaça exigência.
N.° 425.549 - A Firma Confecções
NGF Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 425.550 - Ubiratan Materiais de
Construções Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 425.551 - jundiai Retifica de
Motores Ltda. - Satisfaça exigência.
• N.° 425.552 -- Indústria e Comércio
Tauros Ltda. - Prossiga-se sem atricalina e retifique-se onde couber..
N.° 425.553
- Angel Pedreira
Aliso Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 425.558 - - Indústria e Comércio
de Confecções Renome Ltda. - Satisfaça exigência.
N.4 425.560 -- EquiSub Equipamentos
para Lubrificantes Ltda. - Satisfaça
exigência.
N. 425.642 -- Sebastião .Campos
Lonas '-- Satisfaça exigéncia.
N.° 425.645 - Ju_é de Melo Horta
- Satisfaça exigência.
N. 425.651 - Luiz Khollmann Satisfaça exiaancia.
N." 425.652 -- josé 'Nelson Villela
Valente - Satisfaça exigência.
N." 425.676 -- E. Marchesi Açúcar e Aleool S. A. -- Satisfaç aexigênda.
N." ,425.677 - Fr:sanifico Ceratti
Ltda. -- Satisfaça exigência.
N. 425.680 - Rádio Brasiliense de
Ribeirão Préto Ltda. - Satisfaça 'exigSincia.
N." 425.681 -- Radio Brasiliense de
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N.° 425.875 - Lab. Euterapico Nacional S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 425:873 - Neofarrn Ltda. Satisfaça exigência.
N.° 433.507 - lntercom Intercâmbio
Comercial S. A. - Satisfaça exigaacia.
N.° 434:063 - Eros Castellar de
Magalhães - Satisfaça exigência.
N.°. 434.127 - Farmácia e Lab. Homeoterápico Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 434.187 - Arduino Américo
Frederico Rossolillo - Satisfaça exigência.
N." 434.550 - Destilaria Cavalo
Prato Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 450.246 - Raymunclo Gommer
Maria Backx Van Buggenhout Satisfaça exigência.
N.° 454.282 - Cooper Bessemer
S. A. - Satisfaça exigência.
N" 161.550 - Alimentos Selecionados
Amaral S. A. - Satisfaça exigência.
N." 361.551 - Alimentos Selecionados Amaral S. A. - Satisfaça exigência.
N." 362.195 - A. G. Pinto 5 Cia.
Ltda. - Sati: faça exigência.
N.° 362.253 - Alimentos Selecionados - Satisfaça exigência.
N.° 366.912 - Mestre jou Imp. e
Com. - Satisfaça exigência.
N." 366.913 - Mestre jou S. A.
Ima. e Com. - Satisfaça exigência.
Ns. 405.352 - 405.353 - 405.354
- S.I.A.M. Sociedad Industrial Americana Maquinarias Di Vila Limitada
- Satisfaça exigência.
N.° 405.360 - Carlos Zamboni Satisfaça exigência.
N. 424.723 - Emultex Detergentes
Ltda. - Satisfaça exigência.

N.° 425.799 - Industrias Gráficas
Armando Basilio S. A. - Satisfaça
exigência.
N.° 425.847
Swiss Silk Bolting
Cloth MFG Co. Ltda. (em alemão:
Schsveizerische Seidengazefabrik A. G.)
- Satisaça exigência.
N.° 425.893 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft - Satisfaça exigencia.
N.° 425.906 - Armazéns Reminiscência - Silva. Oliveira Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 425.907 - Serralheria Central do
Encantado Ltda. - Satisfaça exigência.
N." 425.908 - Frigorifico e Mercearia Romana Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 425.917 - M. Agostini - Comércio-Indústria S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 425.921 - Organização Irmãos
Campos de São Paulo S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 425.928 - C.onstrutosa e -Imobiliária Vittori - Satisfaça exigência.
N.° 425.930 - Bar e Café Santo
Inácio Ltda. - Satisfaça exigência.
N." 425.934 - 13assil Babadobulos
- Prossiga-se COM exclusão de almofadas e retifique-se onde couber.
Ns. 425.936 - 425.937 - 425.938
- 425.939 - 425.940 - Dibra S. A.
Indústria e Comercio - Satisfaça exigência.
N.° 425.946 - Estaqueamento Coima
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 425.900 - Indústria e Comércio
Leite Valença Ltda. - Satisfaça exigencia.
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N. 426.113 - Gentil 5 Clovis Ltda.
Satisfaça exigência.
N.".426.114 -- Cia. Mineração São
Mateus - Prossiga-se com exclusSo de
metros (cl. 8) e retifique-se onde cear et.
N.° 426.115 - Cia. Mineração São
Mateus - Satisfaça exigência.
N.° 426.116 - Mica e Nlicante
A. Sassi S. A. - Satisfaça exigência.
N. 426.117 - Equipamentos de Ar
Comprimido «Arcoma Ltda. - Satisfaça
exigência,
N.° 426.118 - Lizaur S. A. - Satisfaça exigência.
N. 426.119 - Luiz Pereira Pinto Satisfaça exigência.
N.° 426.124 - Casa Falchl S. A.
Indústrias e Comércio - Satisfaça cala
-

génc
N426.126
.°ia.
- Relojoaria Taniguchl
Ltda. -- Satisfaça exigência.
N.° 426.130 - jacob David Netto
- Prossiga-se considerando-se publicações impressas os órgãos de publicidade
e retifique-se onde couber.
N.° 426.132 - Incola - Serviços
Comerciais do Brasil Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.° 426.136 - Estúdio G. Martins
Sociedade Ltda. - Satisfaça exigência.
N." 426.142 - Cia. «Theodor
Comércio - Indústria - Representações - Satisfaça exigência.
N. 426.149 - Cia. aTheodor Willea
Comércio Indústria - Representações - Satisfaça exigéncia, •
N." 426.206 - Metalúrgica !festos
Ltda. - Satisfaça exigência.
Diversos

N.° 419.860 - Armazenagem Monte
N." 425.903 - Raymond Louis Fis- Santo Ltda. - Prossiga-se como titulo
na cl. 33.
Cher - Satisfaça exigência.

N.° 424.738 - Biscoitos União CoN." 425.388 - Indústria •e Comércio
M. Agostini - CoN." 925.919
mércio e Indsstria S. A. - Satisfaça
Satisfaça Polilig fleckel da Brasil Ltda. - ProsA.
mércio-Indas-ria S
Ribeirão Prc. to Ltda. - Satisfaça exi- exigéracia.
siga-se sem máquinas de cortar e moer.
N. 425.462 - Igreja Evangélica exigência.
gência,.
N" 425.947 - Arquitetura e ConsN.° 425. 389 - lialiSsiria e CO-.
Assembléia
de
Deus
de
Santo
Amaro
N." 425.682 - Cacioue Auto Peças
truções c Luz-Arx S. A. - Satisfaça mércio Polilig 11( y ke1 do Itwil
Satisfaça exigência.
Ltda. - Satisfaça exigência.
exigência.
seio alfzing:es e ferros
N." 425 .6S4 -- Frigorifico Ceratti
N. 425.465 - Adriano Ferriani So•
O,
N. 425.948 - Esputnox Indústria e O Ca
Ltda. - Satisfaça exigncia.
brinho S. A. Massas Alunenticias N.° 425.390 - Indúst.ria.e CoComércio Ltda. - Satisfaça exigência.
425.6S8 - 425.689 -- 425.693 Satisfaça exigência.
N.' 425.949 - Maquipal - Máqui- 111 (R re 11'.) P0111 ig lleckel do Brasil --- 425.694 -- Fototecnico. Instrumental
N." 425.468 - Conservadora Bel-Lux
nas e Equipamentos Ltda. - Satisfaça Pr~ign -se na foro ia ao i ma prode Engenharia Ltda. -- Satisfaça exi- Ltda.
posta.
exigência.
gência.
N.° 425.469 - Socotnet Sociedade
No 425 510 ___ Carlos. jillian0
N." 425.950 - Esptunox Indústria e
Ns. 425.704 -- 425.705 -- Rei da Comercial e Industrial de Metais Ltda.
Comércio Ltda. - Satisfaça exigência. Torres Paslorinlio - Prossiga-se
Voz Aparelhos Eletro-Sonoros S. A. - - Satisfaça exigência.
N.' 425.951 - Espumo,: Indústria e na ssass„ 33 e nã„ Como foi pe..
Satisfaça exiganda.
N.° 425.470 - Laerte 5 Chimello Comércio Ltda. - Satisfaça exigência.
N." 425.714 -- Ary Cletnentino •
Lida. - Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
N.° S25.518 - Avelino Massari
N.° 425.955 - Aluraitecnica - EsN." 425.472 - Agêncio José da Silva truturas, Esquadrias, Construções de - Pra.:siga -se elnii • exclusão da
N." 425.7S0
Trualiciades Eletaõoi- Satisfaça exigancia.
Cedi Ltda. - Satisfaça eaigSncia.
Aluminio Ltda. - Satisfaça exigência. éla s Se 28, nue não cabe no genPro
N.° 425.956 - Dibra S. A. Indftstria
n (sóc io devia radia
N." 425.732 - The Landes Co. Inc.
N. 425.473 - Ipab Indústria
- Satisfaça exigência,
Paulista de Artefatos de Borracha - e Comércio - Satisfaça exigência.
N. o 425.057 - João Raimundo
N.° 425.802 - josé Boberner Lustossi Prossiga-se com exclu-ão de coxine e
N.° 425.960 - Restaurante Warung de Almeida - Prossiga-se na clasFreire - Satisfaça exigência.
estrados (cls. 40 e 34) e retifique-se lava Ltda. - Satisfaça exigência.
se 41.
N.° 425.801
Produtos Alimenticios onde couber.
N." 425.963 - Yolacta do Brasil N.° .525.813 comércio e InDeleciosos Ltda. - Sati.sfaça ex!oncis.
N." 425.476 - Fotofort Importadora Aparelhos e Fermento para Yogurt Ltda. dústria Neva S. A. - Prossiga-se
S. A. - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
sem 0 (pie foi grifado ii fls. :5 e
Ns. 425,808 -- 425.809 - Licnrgo
varso.
Portocarrero Venoso e Adi-minar CosiN. 425.968 - Comércio e Indústria
N." 425.481 - Olivio Benedito Vallinho da Silveira - Satisfaça exigência. danbrini - Satisfaça exigência.
de Brinquedos Hobby Centro Ltda. N.° 125.815 Coniheio e InN." 425.822 - Loja San-San Ltda.
N9 425.745 - Fábrica de Móveis Satisfaça exigência.
dústria Ne a S. A. - Prossiga-se
- Prossiga-se sem a marca de terceiros Costelha Ltda. - Satisfaça exigência.
N." 425.974 - Pão Americano Indús- sem o que foi grifado à fls.
Benlarn1n e retifique-se onde couber.
N." 425.749 -- Manoel Hora Vieira tria e Comercio S. A. - Satisfaça exiN.° 525.820 - Comércio o InN.° 425.325 - Ernesto Pepcmi - - Satisfaça exigência.
gência.
dústria Neva S. A. - prossiga-8e
Satisfaça exigencia.
Na. 425.750 - 425.751 - ManufaN.° 425.995 - The Scholl MPG. sem o que foi cTifa,10 à fls. 5 e
N.° 425.831 -- Nal ) . Van Pataca - tura de Brinquedos Estrela S. A. - Co. Inc. - Satisfaça exigência.
verso e 8.
N." 425.996 - Emito Kleinmasan Satisfaca exigência - 425.753.
Satisfaça e x igf
N.° 425.812 INT ,' 425.760 - Confecções "Samsona Satisfaça exigência.
N." 425.832 -- Etbel Moretzschn
Hora S. A. com
Brandi de Barros Cac l iapuz --. Satisfaça Ltda. - Satisfaça exigência.
425.977 - P. Lorillard Gonspany exclusão de artigos e crónicas.
esancia.
N." 425.765 - Emir Khalil Ayoubi - N.°
Satisfaça
exigência.
N.0 4245.8,7)8 - Indústria e G4'
N." 425.835 -- Usina Santa Maria - Satisfaça exigência.
N. 426.109- Pan-Produtos
rn.écrio António N og ueiras
A..
S. A. - Satisfaça oxioência.
N. 425.766 - Calçadas Bela Ltda. ticioa Nacionais S. A. - Satisfaça I - Proatsiga-aa na ese
exigênsia.
N.° 425.853
Ilauprésa Aguas Mi- - Satisfaça exigência.
N." 425.772 - Tulio J. P. Gomes . amais Passa Ottsw,... Ltda. - Satisfaça
N.^. 426 .112 - Gentil Ei Clovis Ltda.! N.° 12Õ. 871 - No c g i o Piecolotto
Satisfaça exigència.
Oleada.
- Prossiga-se Com exclusão de benia- - P1'0,4i14•41- eNrn eleo lk+go dl/
N.° 425.861 - indústria e Çoinércio
N.° 425.788 - DIC0iia Distribuidora mias (ia. 30 s.) castiçais e máquinas e'lluk'e
41).nteutio Nogweisa. $. A. - 30419façae de Coaraecieos 3. A. - Satisfaça exi-,impessonis (cl. matéria prime e 6) •
N.° 4 tift • 72 - at•ru'rt+.1
spancia.
I retifique-se onde couber.

„

NP 396.476 — adorai Motor,
Ltda. — Prossiga-se Com os exemplares do fls. 1.0 •e12 „incluindo
além das classes 33 e. 7 ,a classe II
N.o 425.•56 — Assitência Mecânica Fromac Indústria Comércio Lida: — Prossiga-se com exclusão da motoneta.
N. o 425.161 — Antônio de Almeida — Prossiga-se com exclusão de removedor e vernizes.
NP 435.466 — Agostinho Vidor
Braga — Prossiga-se sem as caixas grifadas à fls. C.
N.o 425:474 — 1PAB. Indústria Paulista do Artefatos de Borracha S. A. — Prossiga-se com
exclusão de chins e estrado classes 40 e 31.
N. o 425.488 — Pósto de Serviço
Diplomata Ltda. Prossiga-se
tom exclusão de Parafina.
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N.° 425.873 — Perfumes Manha Ltda. — Prossiga-se-. cosa
de vernizes.
NP 425.$83 — José B. Andrade
S. A. Cinematográfica — Prossiga-se com ,exclusão da classe 44.
N. o 425.904 -- RaymOnd Louis
Fischer — Prossiga-se na classe
n.° 36.
•
N.° 425.909 — Francisco ivavr
Borges — Prossiga-se na- classe 29
Agostini•
N. o 425.916 -Comércio indústria S. A. — Prossiga-se na classe 8.
N.° 425.918 M. Agost:ni —
Comércio Indústria S. A. — Prossiga-Ps t, na classe 8.
N.° 426.110 — Piaggio C. S.
P. A. — Prossiga-se com exclusão de alavancas de câmbio Casse 6 e . mancais de rolamentos
classe mat.. prima.
N.° 426.129 — Publicitaria e
Editóra Itnago Prossiga-se considerando-se como pu-

blicaoCies impressas o gut, é cha- t N.o 426.145 — Cia.. The,odor
mado de órgãos
, de publiCidade, I Wille Comércio Indústria Representações — Prossiga -so cora exNP 126.139 — Theodor . - clusão -de vidraças classe 16.
Wille Comércio Iniú_stria . Repro45; 43 '.e6.10 4,— Cia. Theodor
Sentações — Prossiga-se come .xclusãe de alcatrão aves vivas, gan- Willo • comércio Indústria Reprega e - peles 'clasSes 1, 19. 23 e 35.. sentações —' Prossiga-se com exd
clusão de abajures classe 8 e luNP: 426.140 — Cia. "rlaccidor vas.
Vi tio Comércio IndúJria RepreNP 420.147 — Cia. Thecidor
sentações — Prossign,se com exclusão de couraças e papel do es- Wille comércio Indústria Representações Prossiga-se com extanho classes I i e 38, •
clusão dos artigos grifados à róN. o 426.143 — Cia. Theodor tulas 5.
Wille Comércio Indústria RepreN.° 426.143 — Cia. Theoder
sentações — Prossiga-se com ex Wille
Comércio Indústria 'Repreclusão das máquinas grifadas à sentações
Prossiga-se com exfls. 5.
clusão de reinos e-tiparelhos Para
N. o 426.141 — Cia. Theodor mergulhadores .classes 21 e 8.
Will° Comércio Indústria RepreExigência:
sentações — Prossiga-se coai exN.? 42,5.890 — José B. Andraclusão de alfanges, basenianles de
metal, prumos o saboneteiras clas- de S. A. Cinematografia — Regujarise o „pedido.
ses 18, 16, 8 e 18.

A RQUIVOS DO

MINISTÈRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES

Repositório de doutrina, decisões administratwas,
pareceres. acórdãos dos tribunais judiciários. legislação..acorspanhado de Judiou analitico e alfabético. Pubncacão trirnestra:.

N9 83 SETE/WM/0 — 1962 — PREÇO Cr$ 300.00
NÚMEROS ATRASADOS:
ATI: O N9 81 — Cr$ 45.00
82 — Cr$ 350,00
A VENDA
Seção de Vendas Ar. Rodrigues Alves, 1
Agência I : Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

pR,orrmçÃo

IMPÔSTO D . E SÉLO

-A-CdE4

— Consolidação baixada ume

• Decreto a.' ,45.421, de 12 els
kmareiro:, de 1959. — Circulai
a.' 6. de 19 de tevereirode 1959
do Ministro da Fazenda.

DECRETO N.• 24.645 - DE 18-8-1934
VULGAÇÃO N. 769"

DIVULGAÇA0 -N.' 810

3* edição

r,r1

Preço: Cr$ 100,00

Preço: Cr$ 25,00 -.
VENDA
' &tio de 'Vendas: Av. Rodriguez Alves,
Agéneis I: Ministério da" Fazenda
Atessde-se a peeltdes pelo Serviço de Reemb6lso Postal

AVENA s
de Vendad: Av. Rodrigues Alves, 1
'Agéricia I: Ministério - dá Fazenda

Seção

Atea. le-se a pedidos pelo Serviço de Reeasbãlso Postal
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MARCAS DEPOSITADAS
•

•

Mil•••n•••1•1.1.1••••!.

ddig di Propriadade Inclustrial. Da data da puttIongelo censeçiará.
Pnbacoe5o felta de aeõado com o art. In do Co
perndo. Dttronte lese prazo poderao apresentes sua.; opoesiaMs O0 Dapartanaceb44
. ourar • >azo de 50 dims para o clerlmento
Irariam' da ~odiada eitatried _aquelas que as Pagar em prejudicados com a conamoi& do roglatra aesioraliam
Ilm.../ImermumNummomm

•

•••n••• "M.a •

a...o

e.

lenbwir

•

•

Termo n. 585.288, de 2-4-63
Villasbbas S. A. Indústrias de Papel
. Guanabara

Termo n. 9 585.393, de 3-4-63
Companhia Avico:a São Paulo
São Paulo

PRORROGAÇÃO

o
crl

Classe 17
Para distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos 'em geral:
Argui-vos para correspondència, armo.
fada, 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 papeia, e correspondência,
classificadores, clips. co/adores, canetas.
compassos, cofres, canetas tinteiros. canetas esferográficas desenhadores, datadores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadroa, espátulas. furadores, fusins, fichasios, fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos,
máquinas para escrever, calcular, e somar, fites gamadds, máquinas para
grampear, goma arállira gomadores,
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios, gis, godets, instrumentos de
• escrever e de desenhos. lápis lapiseiras,
malha-locas,, mata-borrão, máquinas e

apetrechos para apontar lápis- mapatecas. metros para escritórios e para

O

e/

•

,A

..2k

a...........

t& 11,4011.T.1P.
1.M

1/11 PhOWI1

=asse 11
Comedouros e bebedouros de alumínio.
chapa galvanizada ou da outro metal
ou liga de Indústria e comércio da
depositante

Termo n.9 585.394, de 3-4-63
Exaurem Editora do Correio Paulistano
S.A.
São Paulo

.

•IGA DE DEFESA
CONSCPZDOR
Classe 3.1
Titulo

Termo n.° 585.395, de 3-463
Melhoramentos S. A.
São Paulo

iriaitaaaula

desenhos, ,papel carbono. perfuradores.
3 A II GA DAL
pastas para escritórios, com lecbos de
Classes: 3á, 41, 42, 43, 11 e 49
metal, pastas para escritórios com fechos de metal, porta-datei:os, portaTitulo
lápis. porta-canetas, poeta,-carimbos.
Termo n. • 585.390, de 3-4-63 porta-camada porta-biocoa, penas. prenWalter Azambuja
sas, pincéis, prendedores de papéis, perSão Paulo
cevejos, réguas, stencis, separadores
para arquivos, sinetes, tintas para esZELMOLI
crever, tirahnha, tintas para carimbos.
.,
Ind.
Brasileira
tintas para duplicadores. Lama para imClasse 23.
pressão, tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias. pastéis de tintas para Teeidos de ,algodão, de cânhamo, de
escrever e desenhos, máquinas de en- caroá, de juta, de lã, de linho, de
pêlo, de rani, de raiam e seda, iadereçar. máquinas registradoras
crusive caserniraa em peças
Termo n. 9 585.391, de 3-4-63
Termo a. 9586.401, de 3-4-53
Sebastião Carlos Santiajo
Cavei' Indústria • Comércio de Peças
São Paulo
Ltda.
São Paulo

DIRCE

e

DAMA

410“

Classe 36
Titulo

CAVOU
z

IND. BRASILEIRA.

Termo a.° 585.392. de 3-1-63
Classe 21
_Doces Confiança S. A. Indústria e Para distinguir: Veiculo* e suas partes
.
Comércio
)1
integrantes: Aros para bicicletas, .autoSão Paulo
móveis, auto-caminhões, aviões,- amortecedores, alavancas de cambio. barcos.
¡breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas canti'44.1,4
'9$2.(4.1:929,4,1,
;
N.
l.
asen.naa ii.t.,
nhonetes carros ambulantes caminhões
.9.92.1 carros. tratores, carros- berços. carros -,
11',...."...15
tanques, carros-irrigadores, carros, earroças. • carrocerias, c'lassis, chapas circulares para velculos. cubos de veículos.
carrinhos para máquinas de escrever.
41
corrediços rara veículos, direcão,
Balas

49

gadeiraa estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios. fronteira para veicti.,as. guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocarias, moto furgões.
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veicu/os
rodas para veicu:os, seus, tricicIes. tirantes para veículos, vagões, velocipea
des, vararas de controle do afogador e
acelerador, troleis, t roleibus, varaes de
carros. toletes para remos

Termo n.° 585.409, de 3-4-1963

Termo na 585.402, de 3-4-63
Liratex S. A., Indústria e Comércio
•
São Paulo

Classe 6
Titulo de estabelecimento

LIRATE7r.Ind.. Brasileira
\ Classe 36
Artigos da classe
:Termo n. 9 585.403, de 3-4-63
Organização Tata!
Saí), Paulo

ORGANIZAÇXO
JATAI
Classes: 33, 50 e 16
Titulo,
Termo n. 9 585.404, de 3-1-63
Mobiliária Leblon S. A.
São Paulo

Aareadino Amtartio Domingues
Paulo

4nd.. Brasileira
Classe 2
Pomada curativa
Termo n. 9 585.410, de 3-4-63
Gabriel Perca
São Paulo

RENINOTORES
Brasileira

lnd.

Termo a.' 585.411, -de 3-1-64
Elevadores Minoria Ltda..

m.átnd. Brasileira
São Paulo
Classe 8 .
Elevadores
Têxmo n..9 585.412, de 3-4-63
Polipetrol
Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
São Paulo
POLI PETROL--

(DISTRIBUIDORA DR
DERIVADOS 'DE
I PETROLE0 LTDA.

LEBLON
nd. Brasileira ,

Nome comercial
Termo n. 9 585.413, de 3-4-63
"Polipetrol"
Distribuidora de Detie
Termos as. 585A05 e 585.406, de
vadeie de Petróleo Ltda..
- São Paul,
Aliança --- Organização Brasileira de
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
POLI PETROL a.„,,„ • Sia. Paulo
Ind. Brasil ei ro.
.
ALIANÇA
'Xnd. Brasilelif
Classe 47
aGsolina,
g)axas,
óleos lubrificantes
Classe Bi
querosene
Artigos da classe
Termo n.9 585.114, de 3-4-63
Tèraio n. 9 585.407, de 34-1963
Caxingui Adninistraçld de Bens Ltda.
Organiaação Brasileira de
Aliança
1TO •Empreendimentos Imolsi.liáriee Ltda.
CAXINGU1
São9Pettla •
.*Lnd.. Brasileira
Classe 40
Artigos da classe

•

ALIANÇA
ORGANIzAg0
BRASILEIRA D1
gLIPMENDIVENTos
1.110BILIARI9S LTDA.

Classe 16

Para distinguir: Materiais ara construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, aztdelos, batentes. balaustres. Ido.
coa de chnento,.blocos para pavimenta.
Nome CoMercial
çllo Mira& ckneato, cal, cre, chapa*
Termo ta° 5/55.406; ite1-11.-196ç isolpates, caibros, caixilhos, colunas,
Aliança — Organização Brasileira de chatins para coberturas, caixas d água,
Einpreendimentos Imobiliário. Ude. caixas de descarga para lixos, editicaa
São Paulo
çaam premoldadas, estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias, tora
PRORROGA
roia frisos, gamo, grades, janelas, estro.
turas metálicas para construções, lamo•
i
rui
l.
W
gr
15
/4
.
à
trul
las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
'de Junção. lages. iageotas, material ia°.
Classe 16
' Materiais exclusivamente paira [lantea caatra frio e calor, mana" mal'
%as para revestimentos de paredes, Galo
construções .

▪

omstio °nau
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• Termo- n.,* 585.421, de 3 - 4 - 63
• Termo n.° 585.425, de 3-4-63
datas de base asfaltico, produtos para
Plinio Alvarenga
Indústria e Comércio Ltda.
Ssvissbrás
deiras para' construções mosaicos. proSão :Paulo
• São Paulo
tornar impermeabilizantes as argamassas d caimento e cal. tudraulica, pedreRODOVII.RI n
RARP—ILLGI
C
gulho, produtos betuminosos, imermea•
WEDERAL
Ind. Brasileira
bilizantes. liquidos ou sob outras torna
Classe 50
Classe 8
para revestimentos e. outros usos nas
construções, persianas, placas para pa- Impressos para uso em dl:caies, ;kali- Para distinguir: Uca aparelho aliados
,
de If.rninas de barbear a , •
vimentação. peças ornamentas de cimen- catas envelopes, faturas, notas pram:sto ou gesso . para sacros e paredes, papel sósias, papel de 'correspondZakia e ,re--aos ns. 585.426 e "585.427. de
para torrar casas, massas anti-ruidos cibos. impressos em . cartazes, nlacas,
1-4-63
para uso nas .construções, parquetes tabuletas e veículos, bilhetes impieasos
Irrnão3 Matiello •
portas, portões, pisos, soleiras para por.
São Paulo
Termo n.° 585.422, de 3-4-63
tas. tijolos, tubos de concreto, telhas, ta
Servet
--Serviços
Eletrônicos
Ltda.
cos. tubos de ventilação, tanques de ciSão Paulo
uERIMIOA
mento, vigas, vigamentos vitros

Junho de' 19'63
'Termo n.° 585.435, de 3 4-63
-

.

Mario

Ventrena

-

São Paulo

2ADARIA
PIO DE OURO
Classe 41
Titulo

-

Termo n.° 585.436, de 3-4-£3
Serraria Santa Catarina Ltda,
São Paulo

SERRARIA
SANTA CATARINA
LTDA.

N.S. DA PONTE
Classe 14
SER VET
Termo n. 9 585.416, de 3-4-63
.t.nd.
Brasileira
Nome comercial
•
trui. Brasileira
"La Asuncena "Transportadora, ReTêrmo n.° 585.437, de 3-4-63
.. presentações e Turismo Ltda.
Classe 28
Classe 15
São Paulo
Estavam de Campos Junior
Para distinguir: Artefatos de material
-Artefatos da cerâmica, para 115.0 caseiro,
São Paulo
plástico: bases para telefones, • caixas.
adOrnos fins artísticos ou industriais
chapas, embalagens dc snaterial plásLA ASUNCENA
Para ser aplicado noá artigos da classe
PIN/ALVA
tico,, capas para fios, fitas e isolantes.
- Ind. bras1 1 eirn
acima Mencionada a distinguir-se: la:n.d. Brasileira
guarnições, fios plámsicos, placas e .
, drilhos de cerâmica, filtros, vasos e
• ' Classe 41
rebites
Classe 50
• material vazante para hidráulica
Substâncias alimentícias e seus prepaPara distinguir: O thaáre -da firma, a
Classe 16
Termo n. • 585.423. de 3-4-63
rados. ingredientes de alimentos
ser. usado em papeis de carta, papeis da Laticínios Parque São Lucas Ltda, Material exclusivamente para constru
ofício, memoranduns, faturas, avisos, enTêrtno n.' 585.438. de 3-4-63
ção e decoração. Para ser - aplicado
São Paulo
velopes, cartões comerciais e de visitas.
José Perez Bonvino
nos artigos da classe acima mencionada,
SIO
LUCAS
-PARQUE
apoliceS, ações.. debentures, cheques le•
São Paulo
distinguindo-se porém os seguintes MaBrasil
eira
Lnd.
•
tras de cambio. notas promissorias, duteriais: ladrilhos, azulejos, mosaico/maVIDRAÇARIA
plicatas, cheques. e demais documentos
nilhas, tijolos, telhas
CRISTAL
usados ou adotados pela requerente
Classe 41
Termos lis. 585.428 'e 585.414. de
Classe 14
Para distinguir: Doces de leite simples
Temo n.° 585.417, de 3-4-63
3-4-63 -.•
Titulo de estabelecknet to
e -compostõs e- em geléias, oorclusas,
Panifkadoaa Luzipão Ltda.
Casa - São Judas Tadeu Ltda. .
leite, massas alimentícias, manteigas coSão Paulo
Termos ns. 585.439 e 585.442 de
São Paulo.
mestíveis, presuntos, paios, .cateijos
3-4-63
queijões, sals:chas, sal -e salame
CASA SIO JUDAS
Matielo, Oliveira
aia. ' Ltda.
LUpPIO
•
•—
ÀDEU LTDA..
São Paulo
Ind. rasileirn
Termo ' n. 9 585.424, de 3-4-63
Metalúrgica Giovanni Ltda.
Classe 16
CERIVICA
-São Paulo
Nome comercial
Classe 41
&ANTA TEREZINHA
Para distinguir: Substâncias alimentíNome comercial
Classe 16
cias panificadas. especialmente:. mesa
GIOVANITI
Termo n.° 585.429, . de 3 4-63
Material exclusivamente para constru- •
. bolachas, doces e biscoitos
Brasileirt
Casa Santa Helena Ltda.
ção e adôrno de prédios, estradas, etc,
.° n
585.418, de 3-4-63
São Paulo Termo
como cimento, azulejo, ladrilhos, telhas,
Classe
11
Bar e Lanches Galicéa Ltda,
porta, janelas, etc. não inchadas ele •
São Paulo
•.
outras classes
- CASA SANTA
Para distinguir: Ferramentas manuais,
TELENA LTD.N.
Classe 15
ferrageiÉ.cutelaria e pequenos artigos
Titulo
de
estabelecimento
de
me(al
comum,
da
Indústria
e
come(=ALICE:A
cio da requerente. a saber: rarrachas
Ind. Brs
Nome comercial
Termo
n.°
585.440,
de 3-4-1963
e machos para fazer rosca, braçadeiras.
Matsuura
Cia. Ltda.
Termos
os.
585.430
e
585.431.
de
artigos
de
metal
para
janelas
portas
Classe 42
São' Paulo
3-4-63 .
Aguardente, afiz, aperitivos. bagaccira. escadas e cortMados, raladores aldra
Casa Santa Helena Ltda.
batidas. brandy. bitter, cachaça. cerve- vas, alavancas, alicates, Rumor Aias
ç 'o Paulo
•
jas, cidra, conhaque, extrato de malte ancinhos. anéis para chaves, chaveiros
'ONFEOÇOES
• SANTA HELENA.
fermentado" fernet. genebra, gengibirra tachas. argolas. armacõei de toldos
OUPAS SANTA
Ind.- Brasileira
g.n, gingar, kirsch, kummei. licores, aros, rebites, arruelas. atiçadores azei•
rnarasquinhos, nectar. pipermint. pon- teiras, lâminas e navalhas de baraear
Classe 16
ches, rum.' suco de frutas- com álcool, brocas. buris. bainhas, baldes. bacias,
- Título
•
balmázioa, bicos. ilhóses - e watas deo Material exclusivamente para construvinhos, vodka e whisky
atacadores para sapatos. bisnagas, por- ção e ack5'rno de rédios. estradas. etc.
Termo
aiP
585.441, de 3-4-1963
.
' Termo n.° 585.419, de 3-4-63
cas. borboletas. p atões. puxadoica bra- como cimebto, azulejos, ladr n hos. telhas,
Matsuura
& Cia. Ltda.
Panificadora Flôr da . Vila Teixeira ços para cabides e prateleiras. canive•
porta, janelas, etc.
: São Paulo
Ltda.
Classe 15 a
tes chantradores. cortadores, cravadoSão Paulo
-es. cunhas. cabides. cabá, ca;arblas. Artefatos de certm:ca por:elan (a, fait-CONFECODS
•
cadeados, caldeirões.' cansas e tubos., ança, louça vidrada e outros) para
- SANTA MARIA
cantoneiras, alças, ¡sagaiores puxadores uso caseiro,_ adôrno. fins artísticos e
Classe 50
industriais
sonigcintas
para
caixotes,
coadores
• FLOR LE VILA
Para ser-aplicado nos artigos da classe
cotosielos, cunhas • cuspideiras desTEIXEIRA
acima 'mencionada à distinguir porétn
Termo n.° 585.432, de .3-4-63
cacadores. debruns, dedais, 'enxós, esInd. Brasil
Antonio Casillo Falua
'os seguintes _produtos
cariadores, elos, enxadas. ascii' made;ras.
São Paulo
espátulas, esticadores. e xpremedores.
Classe 41
Temi& nP • 585.443, de 3-4-1963
Para distinguir: Substancias alimentl- facas, facões.:, ferramentas cortantes.
Etiogo Rodri q ues Tudela
SUCO
BOM
alisantes
e
perfurantes.
désbastantes
das panificadas. notadamente: pães,
São Paulo'
foices, furadores, fechaduras fcrrolhos,
biscoitos, bolachas, bolos é doces
, Classe 43
fivelas, fôrmas para bolos e para cal-! QOA,4Q tt 5
Termo n.° 585.420, de 3-4-63
Titulo
çados. fun(s. ganchos, gratninhos. abrir:Art-i•
Frigorífico Brasul Ltda.
dores de latas, Jarras, logos de chaves
Termo n.° 585.433. de 3-4-63
• Classe 40
São Paulo
de parafusos, lâminas e fólhas de serra.
Título
limas, lampiões, latas para comestivets Fábrica de Carrocerias N. S. Apare-,
cida Ltda.
e para lixo, charneiras e dobradiças
BRASUL.
asa
Tesmo n o 585.444. de 3-4-1963
Ind.. Llrasilel:
machadinhas, martelo pequenas molas.
FOrnitura Consentino Ltda.
4. APARECIDA
ferragess para peças de mobiliária,
• nd.. Brasileira •
cinzéis. istarnefdores, punhais pás. pa' 4 OOSENTINO
Classe 41
nelas. parafusos, pinos' e contra pinos
si 1 ei re
/nd.
Classe 21
Pesa distinguir: Salames, linguiças, sal- raatelos, rodinhas roletas, sacarrolhas,
Classe 8
• sechas ,peesuntos, paios, mortadela" serrotes, ferragens pa; . a mala., tenazes e Veículos e suas partes int ,:rva:,tes, exFornituras para relógios
•
tesouram
ceto máquinas e iwt,..,re.
Moa ma rad
•

d.

Quarta-feira 26

DIÁRIO OFICIAL (Seçã.c III)

sembaio e Isolador, suportes, semipneumáticos. suportes de çámbio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha. surdinas de tkorracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefóI nd.
ei
nicos, travadores de porta; tigelas,
tubos, tampas de borracha para contaClasse 16
Para distinguir: Materiais para cons- gotas, tinas de borracha para elaboração
de, substâncias químicas
truções e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres.
Termo
n.° 585.447, de 3-4-1963
blocos de cimento, blocos para pavfIndústria
Metalurgica
Co l berga Ltda.
mentaçáo, calhas, cimento, cal, cré,
São Paulo
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
COPERW
d'água. caixas de descarga, para lixo,
.nd. brasn.eirl
edificações promoldadas, estuque, emiti
Classe 21
sâo de base asfáltico, estuas. esqua- Alavancas de fado, amortecedores, nardrias, forros, frisos, gesso,- grades, ja- ras de eixo, barias de freio, braç'adeinelas. estruturas metálicas pa ra constru- ras de mola, braçadeiras de eixo, capoções. lamelas de metal, lad rilhos. lamtas, carrocerias, freios, molai e
bris, luvas de junçâo, lages, lageotas,
paralamas
material isolante contra f rio e cwoe
manilhas, massas para evest mentos de
Termo n.° 585.448, de 3-4-1963
Intercap Represereções Comerciais
paredes. madeiras para construções mo'micos produjos de base asfáltico, proLimitada
dutos para totrnar imaermeabilizantes
São Paulo
a sargamassas de cimento e cal hidráu
IDITERCAP
1
lica, pedregulbo. prodt.tas betuminosos
Ind. Brasileir
Urnermeabilizantes iiik aidos ou :eia outras formas para revestmentaa e outros
Classe 50
usos nas construções. peru:nas. placas
.
Impressos
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tetos e pareTermo n.° 585.449, de 3-4-1963
des, Papel para forrar casas massas Trapé-Luxor Indústria e Comércio de
anti-ruidos para uso nas k onstruções,
Artefatos 'de Metais Ltda.
Termo n.9 585.445, de 3-4-1963
Construtora laçu Ltda.
São Paulo

parquetes, portas, portões pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de emereto telhas, tacos, tubos de ventilação.

São Pau!)

TRAPE—LUXOre
Ind. Brasileira

tanques de cimento, vigas vigamentos,
vitrõ... venezianas
Classe 5
Paraná
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos, aço fundido, aço parTermo n.° 585.446, de 3-4-1963
cialmente trabalhado, aço polido, aço
Indústria de Artefatos de i3
orrachas e refinado, bronze, bronze em bruto, araPlásticos Paranoá Ltda.
mes lisos e farpados, bronze de manSão Paulo
ganes. bronze em pó. em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
pARÁNOi
cobalto em bruto ou parcialmente, traIro. brasileira
balhado, cimento metálico, cobre em
Classe 39
bruto ou parcialmente trabalhado, couPara distinguir: Artefatos de borracha, raças, estanho em bruto ou parcialmente
borracha, artefatos de borracha para trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
veículos, artefatos de borracha não in- trabalhado, ferro em barra, em chapa,
cluidos em outras classes: Arruelas, ar- fundido, maleável. manganés, gusa. vegolas, amortecedores, assentos para ca- lho, gusa, temperado, maleável, lámldeiras, borrachas para aros, batentes de minas para fechaduras, funis, furadores,
cofre, buchas de estabilizachr, buchas, latão em Vergalhões, alumínio alpaca.
buchas para jumelo, batctnte de porta, ligas metálicas, metais em massa, esbatente de chassis, bicos para mamadei- tampados, para soldas, para ligas, limaras, braçadeiras, bocais, bases para te- lhas, magnésio, metais não trabalhados
lefones, borrachas para carrinhos Indus- ou parcilrnente trablhados, níquel, ouro
triais, borracha para amortecedores, páldio, papel estanho, 'platina, poeira
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de zinco, prata, solda, tungstênio, _
de motor, câmaras de ar, chupetas, corzinco corrugado, zinco liso e
dões massiços de borracha, cabos para
em fõlha
ferrementas, chuveiros, calços de borTêrmo n.o 585.450, de 3-4-1963
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
Eureca S.C.
para centro de mesa, calços de borraSão Paulo,
cha para máquinas, copos de borracha
EURECA
para freios. 'edeiras, desentupideiras,
!Ind. BrInileira
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
Classe 50
esponjas de borracha em quebraiacto
Impressos
para torneiras. los de borracha lisos,
Termo n.o 585.481, de 3-4-1963
[Umas de borracha, guarnições para
A Moreninha Boutique Ltda.
móveis. otiarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veículos,
São Paulo
1
lancheiras para escolares, lâminas de
A MOBENinu
borracha' para degraus. listas de borra'Ind. Brasileira
cha para janelas e para portas, lençóis
Classe 36
de borracha, manoplas, maanetas. pro
tetores para para-lamas, prorecorcs de
para-choques. pedal do acelerador, pe 'ara distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: A gasalhos.
,dal de partida. paras para bus:nas
ventais. alpercata a•-4,anáguas, bluaas
pratinhos pneumáticos. pontas de boi
racha para bengalas e maletas. rodas .otas, botinas, blusot's. boinas, baba.
doures, bonés. ca l:ideares cartolas. caramassiças, rodízios. revest:mentos
lx.vracha, rodas de borracha para mó- puças, casacão coletes, capas. chatea
veis, sanfonas de vácuo, suportes de cacheco la , calcados. zhaoéus.
motor, sapatas do pedal de breque, se- cintas, combinações, corpinhos, culçat
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de 'senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas. cuecas. ceroulaí..-colarinhot cueiros; saias,

casacos, chinelos, dominós, echarpes:.
fantasias, fardas para militarese col tgaia, fraldas, galochas, gravatas, gorros, j•)gos de (ingeria, laquecas: legues:
luvas...1;9as. lenços. , man tos. meias
rca:45".a. mantas, mandrião. mantilhas: paletós, palas. penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, pouches. polainas, pijamas; punhos. perneiras. quanonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters, shorts, sungas. atolas, sou
kC' palas, penhoar. pulôver, pelerinas.
Termo n.9 585.452, de 3-4-1963
Organização Técnica Avermaq Ltda.
São Paulo

AVERMAQ

•

Classe 50
Impressos

"
Termo n.° 585.453, de 3-4-1963
x•---aesa S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

MAPESA
nd. Brasileira

• Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, k.
cidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa, algodão, cânhamo, cetim, caro&
casemiraa, fazendas, e tecidos de lã em
peças juta. jersey, linho, nylon, pato..
paco. percalina, raml, rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
Termo n.° 585.461, de 3-4-1963
Olaria Anhanguera Ltda,
São Paulo

ANIIANU
Brasileira

Termo n.° 585.462, e3 -4-1963
Comercial e Importadora "Cuechevara"
Limitada
São Paulo

CHEVRA
Classe. 6
Motores e suas partes integrantes

Classe 50
Impressos •
Termo n.° 585.454, de 3-4-1963
'`uldora de Esquadrias de Madeira
Murici Ltda.
•
São Paulo

/Miei .

jOIDA

Ind. brasileira

Classe 16
Telhas e tijolos

Ind. Brasileira

nd. Brasileira

Termo n.9 585.460, de 3-4-1963
"
Tecelagem jooda-Ltcla.

Termo n.° 585.463, de 3-4-1963
Maquitécnica — União Ltda..
São Paulo

sIAQUITECNICA
Ind. Brasileira

•

Classe 16

Esquadrias de madeira
Termo n.° 585.455, de 3-4-1963
Decorações Jurema Ltda.
São Paulo

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 desetsbos, cortaJUREMA
dores de papel, colchetes, carimbadores,
Ind. Brasileira
cestos pára papéis e correspondência,
classificadores, clips, coladores. canetas,
Classe 50
compassos, cofres, canelas tinteiros, caImpressos
netas esferográficas desenhadores, datadores com minas, descansos para lápis
Termo n.° 585.456, de 3-4-1963
Fábrica de Cera Tacolac Indústria e e canetas, esquadros, espátulas, furado-.
res, fusins, fichários, fitas para máquiComércio Ltda •
nas de escrever, fichas para arquivos.
São Paulo
máquinas para escrever, calcular, e so•
mar, fitas gomadas. máquinas para
TACOLAC
grampear. goma arábica, ()ornadores,
. nd. Brasileira
grampeadores, grampos e ganchos para
Classe 46
escritórios. gis, godets, Instrumentos de
Cera ara assoalhos
escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras,
molha dores, mata-borrão, máquinas e
Termo n.o 585.457, de 3-4-1963
Panificadora e Confeitaria Matec Bei apatrechos para ,apontar lápis. mapa.
tecas, metros para escritórios e para
Limitada
'
desenhos, papel carbono, perfuradores,
São Paulo
pastas para escritórios, cotn fechos de
metal, pastas para escritórios, com fechos de•tinettil, porta-tinteiros, porta-.111ATTS0 BEI _ _
lápis. Jao7ta-;.guetatt:,'; s porta-carimbos,
Ind.
Brasileira
I
porta-cartas, porta-Nos, penas, prenMassa 41 .
sas, pincéis, preneedores de papéis, perPão
-•
.cevejos, réguas, maneis, separadores
para arquivos, sinetCs, tintas 'para esTermo:° 585.458, de 3-41963
crever, tiralinha, * tintas para carimbos,
Promotec Propaganda Ltda.
tintas para -duplicadores, tintas para imSão Paulo
pressão, tintas para "desedhos, aparelhos
para tira,. ópias, pastéis• de tintas para
PROMOTEÇ
•
escrever e desenhos,-máquinas de enInd. Brasileira
dereçai mátniinas
‘ registradoras
Classe 32
Almanaques, anuáribs, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nado
nais e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e_ cinematográficas
e revistas impressas

Tenni; t.f.r".'Z' • 045"S'Ágii.':' 3-4-1963
-12efride a',1>r" Ltda.
Clivit
São Paula

CLIVI12—

-(EFRIGERAQI0
mui
.

• ,
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Termo n.° 585.46.5, de 3-4-1963.
'Capri" — Produtos de Baieza Ltda.
São Paulo

Termo is.• 585.471, de 3-4-1963
Carmen-Alicia Barquett
São

Junho de 1953
•

so.. metais estampados. Manei, ouro. e planejamentos de negócios, transpor
papel' de esmalto. platina, poeira'. de tes.,péreos, terrestres e marítimos, ex:afico. • prata, soldas, tungstênio, zinco cursões, turismo e clubes de cama e
a corrugado e , zinco em tõlhas

GAPR1

." Classes: 33, 49 e 50
Titulo

IND. BRASILLaaa.

•
.1.iaSe

_

_

- Para distinguir. Sabonetes sólidas, -liquidas, pá creme, blocos e bolas, sabáo em pasta e em baa-as sabão em
. bastões para barba — cremes para o
rosto e barba. pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas. extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode. cosmeI ticos, brilhantinas, liquidas R - concretas.
I aguas de colonia e de toilette, pó ae
arroz, comprimidas e em tabletes, tinturas para cabalo, dentifrício em põ,
liquido. concretos e em pasta, saaõe.a.
• dentifrícios, esseucms. talco perfumado.
!:aguai para anui litsamen a. da peie.
dama aça) liquida pé. ou .codaelo, rama
aos e vigores 'aia cabeia a pele rapa
lettarius em lia:irar pó ou concretos
pomadas, vernizes, tabletes, talais. pasta& liquido» e esmalte» para iimpesa
das untas. águas de guria,. aachets para
perfumar quarto. em pastilhas, tatietes
e em pó. prearados ligado, en p5 e
pomadas para evitar o suor, n aseltna
perfumada sais para banho
Paraná
Tênno n.° 585.466, de 3-4-1963
Limpadora Nacional Ltda.
São Paulo

LIMPADORA
NACIONAL LTDA..
férmo na 585.467, de 3-4-1963
Limpadora Nacional Ltda.
Sao Paulo

IND. BRASILEIRA
1...~~~1111n

Classe 50
1111p-casos em geral

•••

Termo n.° 585.468. de 3-4-1963
Panificadora Interlagos Ltda.
...São. Paulo
- • Classe 41
panificadas,
Substâncias - ntilizentica
notadamente: pães, bolachas, biscoitos,
broas, .bolos e doces
Terna -na 5a5'.469, de 3-4-1963
Netinha,.C. 4.)31fee‘ões Ltda.
ala Paulo
NEWI-Nak
raelleira
Classe, 36, .

Confecções .cji; geral' Pa -,4..*.lietiens, senhoras e criiiaaas. aalçadps ae todas as
'' • • aspa les
5515'.170. de 3-4-1963
Siava, Mariano . . ,
a :a# .34 .Paalo

Nts

CE .I=A
4
.Classes: ".13, a.41 e I*
.

••••

•

Classe 41
Açúcar cristal, açucar cristalazado, açu:
car refinado, café, mel, melaço, melado,
fubá, arroz, azeitona, azeite, bombons,
b:scoitos, bacalhau, canjica, chá, chocolate, frutas, farinhas, farinhas de cereais, trutas secas, língua, óleos, mariscos, moluscos, ovas, óleos minerais,
óleos vegtais, óleos comestíveis, ovos,
'
• abre, passoca e sal

NACIONAL

evf;

A MARCA DO ZORRO DE
WA LT DI SNEY

••
Clasae 32
Programas
de
tela
..o,
.
radiofónicos
e
Caasse 21
cinemaaeg. aficos
Freio (parte integrante do veiculo),
•
Classe 32
mecanismo para acoplaMento de veiProgramas
de
televisão,
ra
.a
alónicos
e
culo» ferroviários, orelhas de parada
cinematográficos para aparelhagem de tração, amortecedores ã choques, paracroques, carro
Termo n.° 535.480, de 3-4-1(.:
ónibus, automóvel, anteparos auto-ca
Açougue Auri-Verde Ltda.
minhões, alavancas, alavancas de camSão Paulo
bio, alavancas de freios. breques, barAURI —URDE
ras de freio,. braçadeiras de mola bu•
Ind. Brasileira
chas. barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veículos carroce.
Classe 41
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas. Carne de cabrito, carne de carneiro,
engates para veículos, engrenagens. emcarne de porco, carne de vaca e
breagem, feixes de molas, .hélices, mofrangos mortos,
las, motociclos, mancais de veículos
pedais, paralamas. porta laterais. pi.
Tênno n.° 585. 481, de 3-4-1963
nhões, porta-rodas. parabrisas, para Cereais Controsul Ltda.
choques, pistões, rodas, reboques, tamSão Paulo
bores de freios, varetas de vei. ;das
CENTROSUL
bicicletas, motoaciatas, retentores, ¡,T GE
'id.. Brasileira
para bicicletas, araços para veículos,
Classe 41
crapas circulares para vett utos, cabos
Cereais
de veicuios, desligadeiras, tront arab
para veicules, detocicio, manivelas.
Têrmo n.° 585.482, de 3-4-1963
para-lamas, varetas de cintroie do
Marcantil
Paranaense de Cereais Tida.
-afogador e acelerador
Paraná.
Termo- n.0 535.473, de 3-4-1963
PARANAENSE
Comanhia União dos Refinadores de
ind. Brasileira
Açúcar e Café
Classe 41
São Paulo
• Cereais

InRRãStMeira

Nome Civil

Tèrmo

Termo n.0 585.472, de 3-4-1963
Sebraço Industria e Comércio Ltda.
São Paulo
SABRAÇO
Ind. Brasileire,

Térmosa ns. 585.476 -à 585.477, - de
3L4 - 1963
Walt Disney Productions
Estados Unidos da América

Tèrmo na '585.474, de 3-4-1963
Décio Pignatari
São Paulo
XNVENÇX o•

tnd Bra ei ra
Classe 32
Artigos da clama .

Termo ta° 585.483, de .3-4-1963
Centropol a , Comercial de Máquinas
Limitada
São Paulo

CRiTROPOL
:ND. BRASILEIRA
Classe 17
Comércio de máquinas, assistencias
técnicas, manutenção, ramos correlatos
e afins .
Termo n 585.484, de 3-4-1963
C G — Camargo Gualberto Comércio

e Ernreendimentos Ltda. 'São Paulo

Vamo n.° 585 .475, de 3-4-1963
"Metal" Metalúrgica Trindade Ltda.
São Paulo

, Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço para molas,
aço Instrumental e rápido, especialmente trabalhados, bronze, bronze de mau/ em bruto ou parcialmente preparados,
cimento metálico, cobalto em bruto ou
parcialmente trabalhado, couraças, esta.
'ah* em ;bruto ou • parcialmente traiuachado. ferro, ferro maleavel. laminas de
ssetd, M. c INfanz aniathez, tuge&

Empreendimentos Ltda.
São Paulo
•

•
Classe 21
Para distinguir: Amortecedores, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de cambio, alavancas de ',raios, 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 veículos, chapa» . cirálares, carroserias,, chassis, car-

cassas, caixas para armaçes, cotovelos,
carburadores, correntes de distribuição.
coroas, capotas, caixas -ti ecarabio, cabos, caminhes, caminhonetes, carros,
conjunots de escapamento, direção, dm.r
ligadeiras. dorsais, engates para veículos, estribos. eixos ,engrenagens, embreagem, freios para veículos, fronteiras para veículos, feixes de mola, guarnições para maçanetas, goazos, grades
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
de direção, juntas universais, lanchas,
molas, manivelas, motocicletas, motoda
cios, mancais de veículos, motonetas,
peda'a, paralamas, partidas, portas laterais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
paineis, parachoques.pistões, pedestais.
s para faróis, roreles para &usinas. rele
das, retentores, reboques, soquetes para
veículos, serpentinas, tambores de freios, tirantes, terminais para cabos de

baterias, tuchos, varei ; de veículos, varais de veículos, varetas deocontrole da
afogador e velocípedes e volantes
Termo n.° 585.486, de 3-4-1963
'Bar e Pizzaria El-Reno Ltda.
São Paulo

EL R-E N O
Classe 41
_Pizzas, lanches e refeições
Térmo 0 585.987, de 3 -4 - 1963

Cosa de Frutas Najar Ltda. .
São Paulo

HAJAR
Classe 41
Frutas em geral
Termo n.° 585.488, de 3-4-1963
Dayoub Elas Dayoub
Goiás

• METRIL
IND. BRASILEIRA

praia
•Térmo n. 9 585:485, de 1 -4-1963
C G —"Camargo Gualberto Comércio e

Classe 33 .
Empreendimentos autoniobilisticos.
paeenclimentos imobiliários, investiria-ri
Los, incorporações, administração da
bens em geral, loteamentos, compra e
venda de automóveis, compra e venda
de imóveis, planejainentos, prospecções
de mercado, colocação de ações, ae
bentures, participaçaes em outras rniprèsas, administração de empresas, colocação de apólices, corretagens em
geral, oficina mecânica, estadias, garagens, locição de autom6trei g , projetos

DANO ELIS
DAYOUB
EXPORTADOR DE CRISTAL DE ROCHA •
CR1STÁLlaiA

•GOIÁS
Classe . 14

Cristal
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Termo a.° 585.489, de 3-4-196 3
Gudrum Rademacher
•
Gcas

DESENHARTE

de parafusos, lâminas e falhas de serra,
limas. lampiões, latas pura comestiveis
e para lixo, charneiras 'e dobradiças.
machadinhas, martelo, pequenas moias
terrages.s para peças de mobiliária,
cinzus, escarnadores, punhaia, pás. panelas, paratusos, pinos e contra pinos,
castelos, rodinhas, roletas, sacarrolhas,
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
tesouras

'

Classe 50
Nome Comercial

Termo n.° 585.492, de 3-4-63
Paolo Ariboni
São Paulo

Termo a.° 555.490, de 3-4-1963
(Provogação)
Jamil Pedro
São Paulo
-

Termo a.° 585.497, de 3 4-ra
Carmela Gaetani Faki
• Minas Gerais
PRORROGACAO

"CASA FAICI"
Classes: 1, 4, 5, ti, 7, 8, 9, !0, 11, 14
15, 16, 17, 18, 21i 29, 31, 39, 46 e 47
Titulo
Termo n.° 585.498, de 3-4-63
(Prorrogação)
Companh:a de Seguros Gerais
Corcovado
Rio de Janeiro

PRORROGA00

•

7. •

77~o n.° 585.493, de 3-4-63
Armando Cuia
São Paulo

stuutou

-Classe 36
Calçados em geral

•
ções. líquidos dentitricios, em pasta, em
sabão, em arme. em elixir e em pé,
iiquidos para ondulação. permanente,
alas para unnas. Iaque. óleos para o
cabelo, pasta e pos para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toocadoss
pasma e, pó para as tulhas. od-pons
para pó de arroz papeis perfurnad"
carminados, e com pó de arroz, penico.
pomadas perfumadas para o embeleza.
mento da cutis. pom-pons, pó de arroa
Tèrrno n.' 585.501, de 3-4-634
Osiries de Sousa Oliveira
São Paulo

35¥013.4%
foUGA
,•uaNts Ucas•
AGI

41.L.

e

tè.

Classe 11
Para distinguir: Torneiras, baldes, bebedouros, boiara canos de _metal, chuveiros comuns, crivos, esugifh,soc Sveiros comuns, crivos, esguichos. ferragens para aparelhos de nide, ladrões,
regadores, tubos para encaratnentos

,
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COLONIAL'
Inállstria Brasileira

Termo n.° 585.491, de 3-4-63
Classe 42
Indústrias Colmbra de Ferragens S. A. Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira.
São Paulo
batidas. brandy, bitter, cachaça. cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, lernet, genebra, gengibirra
PRORROGAN
gin, gingar, kirsch. kumenel. licores,
.marasquinhos, nectar, pipermint, polir
cites, rum, suco de frutas com álcool,
vinhos. vodica e whisky
Termo n.° 585.494, de 3-4-63
Irmãos Ongaro E, Cia. Ltda.
São Paulo
-.

FABRICA DE MóVE4

870 PRANCISCO

1 PRORROGAÇÃO.

•

•n•n • • .1 Il.

..11k
•

«

•

•

Ceaste Co *eu"
•••

CORCOVADO
VIDA

11he •n•••

.

.arm t•

•

14 • t

&e.%

Classe 42
• Aguardente de caris
—
Tênno n.° 585.502, de 3-4-63
, Viúva J. Piage.ntini
São Paulo

Classe 33
Insígnia
'termo n.• 585.499, de 2-4 63
(Prorrogação)
U. S. Vitamin Corourai fon
Estados Unidos da Amèr,ra
PRORROGAÇÃO

AMIPRO"
Classe 5
Um tipo de hidrolisato de protzina provendo ácidos aminicos e polipeptidaa
derivadas de proteínas de oriaetn vagetal e animal para serem usados c^rno.
um suplemento de proteina na nutrição e para uso ti:rape:cr.a> no aumento de absorção de ácido aminico

PRORROGAÇÃO.
Ciaste 42
Vinhos em geral

—
Termo n.° 585.503, _de 3-4 f,4
Comercial Agricola Paulista Lida
São Paulo
COKERCIAL AGRICOLA'
PAULISTA LTDA. "

Termo n.° 555.500, de 3-4-63
Perfumes Coty S
Guanabara

Classe 40
Classe 11
Nome comercial
Titulo
Para distinguir: Ferramentas. manuais,
Termo n. • 555.504. •ie 3-4-63
ferragens.cutelaria e pequenos . ardgoe
Termo a.° 585.495. de 3-4-53
Saiani, Vital.ano 5 C.
de metal comum, da indústria comérJoão Romano
São Paulo
cio da requerente, a saber: Tarrachas
São Paulo
Indústria Brasileira
e machos para fazer rosca, braçadeiras.
_t_a_st_edm
artigos de metal para Janelas, portas
DOM REMO
cortinados,
&fiadores,
aldra.
e
escadas
Classe 45
vas, alavancas, alicates, .aurcutoázás' Indústria Brasileira
Para
distinguir
artigos de toucador e
tacinhos. anéis para chaves. chaveiros.
perfumarias em geral: Alcniscar íg
.achas. argolas. armações de toldos
Classe 36
de beleza, água fadai, água de lavanda
aros. -ebites. arruelas, atiçadores azeiClasse 36
Marca
.•
Água de .olônia arminhos, Signa de
seiras. lárnInas e navalhas de barbear
brocas, buris. bainhas, baldes. bacias: Para distinguir: Calçados em geral: quina. água de rosas. agua de alfazeTermo n.° 585.505, de 3-1453
balmázios. bicos. ilh6ses e oontas de alpercatas, botas, botinas, botinhe.s, daí- mas.arnbnia perfumada, Itzufda, em pó. Silical
Revestimentos e Pepneaebtanelos.
galochas,
polainas,
perneiras,
sanem
'pedras.
para
banho,
brilhantinas
stacadores para sapatos. bisnagas, Porções Ltda.
dálias,
sapatos,
sapatos
desporl:ivos
bandolinas, batons. cosméticos para o
tas, borboletas, bo•aes, ouxacuires,
-.
SãoR.iulo
tamancos
cabelo, pestanas cílios e bigodes.
Os para cabides e prateleira, cani'.eceayons, CrtiMe2 para a pele, carenint
KP chantradores. cortadores, crneadoTermo n.° 585.496, de 3-4-63
cheiros em pastilhas em tabsetes, em
ris cabides. cabos, caçarolas,
Homero Billo da Silve're
lentilhas, em trociscos e em pilu)as
cadeados, caldeirões. canos e tubos
Rio Grande do Sul
eieremes para barbear, cremes dental,
cantoneiras, alças. pegadores. puxadores,
tndustria
olhos • unhas lis odores para o cabelo.
cintas para caixotes, coadores colhe.
ria, cotovelos, cunlias cuspideiras, desdepilatórios. desodorantes. dissolventes
Ciaste 16
GRAFICA EDITORA
cacadores, debruns, dedais, enxós os"mias exira . oti. estojos de perfumes
eariadores, elos, enxadas, escumadeiras.
CARAMGRU
'eme para boi pesa da pele. e para bilre Para distinguir: Materiais ara ecinciruespktulas esticadores. espremedores.
p6 de arras. estranhes para unhas, çt3tes e decorações: Araantassas, argiht,
rorto Alegre-!st.Rio de
lacas. facões, ferramentas cortastes.
escbvas para destes. cobaio roupas. areia, azulejou, batestes balaustres, bloperfurantes, desbastantes e alimates, nrande do Sul
pentana, cílios e bigodes, fivelas pare cos de chumeio, Jalecos para ?avia:atuafoices. furadores, fechaduras. ferrolhos,
a cabelo, gheer.ne perfumada para uso ção calhas, cimento. cal. c-re, 'amam
*velas. famas para bolos e para saltoucador, grampos para o cabelo, Isolantes, deitem', 4)4SiXièins. colunas,
Gastes: 32 e
funis. çarelboa, Traahárhos,
g dela de petr4leo perfumada lápis chapas para acheetweas, rijeza d afflun.
de latas, Jarras, jogos de domes
reulo
maqudageat. lança-perfumes, lo- menos de dosearaa para Rem ~ui'

PliANGA

IN•

•

SILICAL

•

••••--;

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

2264 Quarta-feira 2A

-

Oes premoldadas, estuque, emulsão de

Termo sn." 585.512, de 34.63

Onyx Chemical Corporation
base asfaltico, estacas, esquadrias. forEstados Unidos dá asinerica
ros, frisos, gesso, grades. janelas, estru
turas metálicas para construçõti (ame
Ias, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
PRORROGAÇÃO
de junção, lages, laaeotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, masI
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfaltico, produtos para
Classe 1
tornar impermeabilizantes as argamas- Um composto químico huinedecedor e
emulsionante, .usado nas n ndústrias
sas d ecimento e cal, hidraulica, pedregulho, produtos betutninosos, imermea•
texteis e correlatos
-- billzantes, líquidos ou sob outras formas
Termo n." 585.513, de 3-4-63
para revestimentos e outros usos nas
Alcides de Oliveira Mello
construções, persianas, placas para paGuanabara
vimentação, peças o-namentas de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, mClasse 32
eai, tubos de ventilação, tanques de ci- Almanaques: anuários, álbuns imaresmento, vigas, vigamentos. vitrôs
sos, cartazes, catáloç.os, jo:nais nacio
nais e estrangeiros, publicações impresTermos ns. 585.506 e 385.507, de
sas, revistas. Propaganda em rádio,
3-4-63
televisão, jornais, progarnas radiofóniCompanhia Brasileira de Produtos eui
cos, peças teatrais e cinematográlicas
Cimento Armado "Casa Saao "Ltda
e revistas impressas
G..anabara

"PH

Termo n.° 585.520, de 3 - 4 - 63
Casa Editora Vecchi Ltda.
- Guanabara

fivielé/Ileçbif

-0-SOL"

SANILHOS
r14,0US1RIA BRASILEIR,
.

:ermos as. 5d5-5(8 e 585.509. de
3 - 4 - 63 Qoimpanhia Brasileira de P.odutos
Cimento Armado Casa Sano Lida.
C;Lanabara
, PRORROGAÇÃO

PAN-MIERICANi
Classe 1
Óleos ceinest:vc;s de ongern veg:tal
Classe 4
Oleos industriais de o..a.aan a. e Jatai
—
-Teatto na 585.517, de 3-4-63
Cia. Listas Telrfani......s Su:oiabaaa

Termo na 585.521, de 3-4-63
- Casa Editora Vecchi Ltda.
Guanabara

Termo a." 585.528, de 3-1-63
Ney Diniz Xavier
•
Minas Gerais

Termo n." 585.510, de 3 - 4 - 63
Onyx Chernical Corporation
Estados Unidos da America

PRORROGAÇÃO

Classe 32
Uso periódico
Termo n." 585.522, de 3-4-63
Casa Editora Vecchi Ltda.
Guanabara

.

SOROCABANI

Termo n. 585.529, de 3-4-63
Social Clube do Industriado
Minas Gerais

DO INDUSTRIÁRIO
Classe 32
Um periódico
—Termo n." 585.523, de 3-4-63
Construtora London Limitada
Guanabara

Nome civil
Termo n. 585.530, 'de 3-4-63
Grundig Werke G ." b . H.
A!.•manha

a.

Classe 33
Construção civis em gt.ral
Termo ta' 585.524, de 3-4-63
Companhia Calçados Fox
Guanabara
PRORROGAC4

RIO BRANCCO, I SS
Classe 36
Frase de propaga ida

• v

•
Classe 32
Almanaques. anuários. álbuns imore.;sos, cartazes. catálogos. jornais nado •
nais e estrangeiros. publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas

_—
Teimo n." 585.525, de 3 - 4 - 63
Organoindustrial 1 ida.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Tétano n. 585.518: de 3 - 443
Casa Editora Vecchi Ltda.
Guanabara

Classe 32
den periódico

Têxmo n. 9 585.519, de 3 - 443
Casa Editora Vecchi [Ma .
Guanabara

PRORROGAÇAO

Classe 2
Àdubos
nen° a.° 566.526, de 3-4-63

.4evero Tocidit
onanalsar

Jornal de Aventuras
Editormex

ONYXS A N
Classes: 1 e '2
Cauposlas canônica para abt.uidame.aItibms0. 0(44111 e c..yucca
b•

Classe 33
Titulo de estabelecimento

SOCIAL CLUBE

nde 'nate'
Classe 1
Naos sulfonadas e sulatafd-as, graxas,
ceras e álcoois alifáticos
- —
Teimo o." 585511.
3-1-63
Onyx Chemical Corara-anon
Estados Unidos da AntaiLi

Instituto Mineiro)
de Urolo-gia

SHOW DE CALCADOS 155

DIDUSTRIA B1ASILEIR4
Classe 16
• Tazos. ladrilhos
Classe 34
Linóleos

de Min-as. Gerais

LONDON

...

SANOTAIL

Instituto de Urologia',
Classe 33
Titulo de estabelecireanto

Termos ns. 585.515 e 585.516, de
3-4-63
Indústria de Óleos e Der,vados PanAmericana S. A.
São i'awo

1àDU3TIIIA BRASILEL.

Classe 16
Tuas ladrilhos
Classe 34
Linóleos

Termo a." 585.527, de 3 -4 -63
Ney Diniz XavierMinas Gera

Classe 32
- L1cn periódico

j

,PRoRRoGAÇÃÓ
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Classe 32
Lha

Jorual. Publiaavãos ewerrai

Abaixa de laciptão. a bajours,
acumulaciarcs actinõinetros, arnr,--ánietros, amortecedores de rádio e iraguencia, anemómetros. aparelhas de t-levisão, aparelhos para iluminação inclusive os considerados acessórios de 1colos, aparelros para anúnaos mecanicos, aparelhos aquecedores e atediclor.es.
aparelhos cromográlicos, aparelhos de
barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de dIstãncias, aparelhos para purificar água, aparelhos de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás aparelhos de gaivanoplastia.
aparelhos didáticos, aparelhos cinemar
tográficos, aparêlhos automáticos para
acender e regular gás. aparelhos para
separar café, aparelhos para aquecer
edifícios. aparelhos para experimentar
diríamos, aparelhos para destruir insetos, aparelhos náuticos científicos, aparentem de ótica, aparelhos pulverizadores, aparélros para . aquecimento ele
água, aparelhos geradores eletroquimicos, aparêlhos para recepção, reprodução de som e sónicos aparelhos automáticos eléCtricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, aparelhos de alta tensão, aparelhos de proteção contra acidente de operários,
aparelhos afiadores d eferramegtai,
aparelhos distribuidores de sabão e de
desIncrustantes para instalações sanieá - •
cias, aparelhos eaterilizadores, aparatos
e instrumentos usados na engenharia,
agrimensura geociézia, aparêlhos gaselficadores, aparelhos de análises, aparaos osert~a, spaPolltua porA404.
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zadores, aparelhos regidadores •e estabilizadores da pressão e do fluxo de gases e liquidas aparelhos para salvamento e para sinalização, aparélros
para escafandristas, aparelhos para limpar vidros. aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos autamáticos acionados pela introdução de
molas. aparelhos para picar. cortar ou
reduzir comestíveis, aparelhos espargidores, aparélhos e instrumentos de cálculo, aparelhos para observações sismicas, aparelhos tesmostatos, aparélhoa
para natação, aritonômetros, aspiradores de pó aerómetros, acendedores elétricos, alto-talantes, amlificadores elétricos, amassadeiras, antenas, batedeiamptiltcadores elétricos, amessadeiras,
antenas. batedeiras, balança comum e
elétrica. :arõmetros bateria . . de acomu..
lua 3 3, LinOculos. i 1, bcoinas bobinas de indução ia :et.. psra fins cu:a
tivos, Isitões de ca.n ialr.hzs elétriaas
bombas :urdidoras !saunas, t assolas, ba
"crias étricas. bules e,:aa,cos. caixas se
casca na, amaras cas e for s
gráficas. cafpainhas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas, cinematógrafos.
cronógrafos, cronômetros, combustores
de gás, cidômetros, cristais de rádio,
fias, chaves de alavancas, chaves automáticas, capacitares de bloqueio, capacitores eletroliticos, calibradcres. discos
para telefones, discos gravados, diais.
despertadores, enceradeiras elétricas, engenho de assar carne, espelhos óticos,
esticadores de luvas, .espelhos de plásticos para eletricidade. esterilizadores,
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos fi'trantes, filtros para óleo, filmes faiados, fogões,
fogareiros, fuslveis, faróis ..*no acessórios de veiculas para sinalização e para
Iluminação em geral. filmas revelados.
fôrmas elitsicas, fervedores. trigorificos,
fotómetros, tios elétricos, litros de in...

Têrmos ns. 585.533 à 585.534, de
3-4-1963
(Prorrogação)
Agfa Aktiengesellschaft
Alemanha

Mropán
Classe 1
Filmes sensibilizaat,.
Classe 28
Placas fotográficas
Termo na 585.536, de 3-4-1963
(Prorrogação)
Agfa Aktiengesellschaft
Alemanha
PRORROGACÃO

gfastat
Classe 1
Papéis fotográfica
Termo n.° 585.537, de 3-4-1963
Indústria e Comércio de Bebidas
Pernambucana S.A.
São Paulo

rPERNAM BRAMA'•

Classe 42
Batidas alcoólicas de frutas

Classe 28
Placas fotográfica.s

CAFÉ SÃO BENJAMIM

Térmo n.° 585.535. de 3-4-1963
(Prorrogação)
Agfa Aktienaesellschaft
Alemanha

•
Classe 41
Ca fé em grão, torrado e moído

Classe 8
Projetores cinematográficos

as
r:iupe.

Tèrmn n.° 585.540, de 3-4-1961

Psirosa Roarismes Ltda.
Rio Grande do Norte

CAFÉ VEDETE
.

Classe 41
Café em grão, torrado e moldo

de tomate, melado, nós-moscada, óleos
comestíveis, ostras. paios, pessegada,
peixes, pescada, pickes, patês, pastilhas,
pós para pudins, pralinés, pães, pimenta,
presuntos, polvilho, queijos, quisera de
milho, rações balanceadas, requei)ão,
roscas, •sagú, samarnes. semolina de UI;
go, sopas enlatadas. sucos de frutas,
salsichas, 'sal, toucinho, tremoços, trigo.
torta, torrões, torradas, tâmaras, tapiocas. vinagre e xarque

Termo n.° 585.544, e 3-4-1963
vestuários, roupas feitas,
Artigos
semi-confeccionadas ou -sob medida, Pósto de Serviço São Cristóvão Ltda.
Paraná
para homens, senhoras e crianças, ej
saber: Agasalhos feitos de peles natu.
batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros, cominações, casasais ou artificiais, anáguas, aventais.
fazendas e tecidos de lã em peças, luta.
cões, capotes, calças, calça-saias, chineClasses: 33 e 47
los. cintos, cintas, camisas, camisetas,
calções, cartolas, coletes, corpinhos, ceTermo n.° 585.545, de 3-4-1963
roulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chaComercial São José Ltda.
péus; dolmans: echarpes, estolas; farda.
. Par aná
mentos: gorros, galochas gravatas,
guarda-pó: inspermeá9eis: laquetas; lenços, leques, lançaria, ligas, librés, lia-

Posto dé Serviiços
São Cristovão

genes: mantas, meias; palas, paletós,
pantutas p;lamas, peignoirs punhos,

peitos e peitilhos para camisas. aderines. polainas. ponchas, pullovers: quivonos, quepis: regalos, robe de chambre, roupas de brim para o trabalha
roupas feitas para crianças, •roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias. sou.
déos, shorts. sungas, slacks. sueterea
suspensórios, soutiens. sobretudos: trates. ternos, toucas, tailleura turbantes;
uniformes, uniformes • para empregadas:
véstidos: xales

Classes: 11 e '21
Titulo

Termo n.° 585.539, de 3-4-1963
Inácio Gabriel Mala
.
' Rio Grande do Norte

novector

36dteria B
ti ga:1
irri

Auto Pecas Mardiort

Autolith

PRORROGAÇÃO.,

Termo n.o 585.541, de 3-4-1963
Angra — Comérzio e Represen'ações
Limitada
Guanabara

Termo n.° 585.542, de 3-4-1963
Auto Peças Marciori S
Paraná

Termo n.° 585.538, de 3-4-1963
da Costa Dória, Miguel de
redução. vacuômetros, vel.,s elétricas. Osvaldo
Souza Santos e Alvaro Silva
válvulas de vácuo e vearladores
São Paulo
Termos ns. 585.531 à 585.532, de
3-4-1963
A.B.C, CE PATENTES E MARCAS
(Prorrogação)
Agfa., Aktiengesellschaft
Alemanha
Classe 33
Agência de propriedad eindystrial e
PRIDRRMACIA
assuntos correlatas

Classe 1
Filmas sensibilizados

-seg.

PRORROGAÇÃO

terferencia rotógrafos, garrafas témicas.
geladeiras. globo .; para lârapiclas, globos
para lanternas, globos te •restres para

ensino, gravadores. holofotes incubadores, indicadores de vácuo. i .strumentos
de alarme. interruptores, impadas incandescentes. tampadas com ins, lentes,
liquidificadores, maçaricos 'ara soldar,
caldear e cortar, maquluas de fazer
café. mostradores para radio. moinhos
de café, transformadores, tontadeiras, tripés para fotografias, válvulas para rádios. válvulas de descarga, válvulas de
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Termo n' 585.543, de 3-4-1963
João Cavalcanti Sobrinho
Pernambuco

Recheio
•Indústria Brasi1ei4

Comerciai
S ão insè
.

Classes: 11, 12 e 41
Titulo
Termo 'n.° 585.546, de 3-4-1963
Esquadrias Fenestra Ltda.
Rio Grande do Sul

Fenestra

Lida.
Nome Comercial
Termo n." 585.547, de 3-4-1963
Esquadrias Fenestra Ltda.
Rio Grande do Sul

fenestra
Indústria Brasildra',
Classe 16
Esquadrias d emadeira. janelas, portai
e persianas

Classe 41
Amêndoas, raruta. alpiste, aveia, anil
do, ameixas. azedes. açücar, azeitonas,
Termo n.o • 585.5441, de 3-4-1963
aveia, atum, amendoim. al lios. balas.
Vidrolar Ltda.
bombons, biscoitos bolachas, batatas,
ParmaiV
bananada. bolos, bacalhau, banha. canela, chouriço, chocolate, caramelos.
•
r ra
coalhada, camarão carnes de baleia,
confeitos cacau, cereais, cebola, creme
Viürotai
de leite, cr
eme delho,
mi randimentos,
crustáceos, chá, cravo, café, cangica,
Classes 'ia -e 39
côco, castanhas, cominho. cangiquinha.
conservas alimentícias, doces, drops, lia. Titulo
gadas. frutas_ frutas secas, frutas em
caldas, frutas cristalizadas e frutas com
Termo n.° 45.85..549,. de 3-4-1963
patas, féculas, figo, fermento, farinhas.
Plant Protectjon Étrnited
.
Fava, farelo, fubá, gomas para mascar
',jiagsaterra
geléias, goiabada, gorduras-grão de bipr.
co. glaces, glicose, baunilhas, extrato
para doces, extrato de tomate, ervilhas
enxova, extrato de carne, flocos, essência para balas, doces e alimentos, gelatinas. granulas, herva-doce, !luvas, n.
raraguiça, leite lombo, leite condensado, leigre!..;
te em pó, legumes. lentilhas, lagosta. Inseticidas, Vaitiostâncias •
preperae8e*
mel. marmeladas, mortadelas, manteiga. químicas
usadas na agricultura, as
mostarda, mariaco. moluscos, molhos. horticultura,
im "'veterinária e para kr
margarina, massas alimentícias, , massas
unhar).

GAINACLOR
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Wirsuo si.9 585.550, e 3-4-1963
porhemar Ltda. Publicids.de e
Empreendimentos
Paraná

Temo n.° 585.558, de 3-1-53
Artec Ltda.
Pernambuco

Junho

Termo n.9 585.565, 'de 4-4-63
Bicicletas Monark S. A.
São Paulo

de 1963

'Termo n.° 585.570, de 4-4-63
Decca Records, Inc.
,
Estados Unidos da América

ARTEC LIDA.
Nome o:se-lerda'
Classe 33
Titulo

,

Termo n.° 585.551, de 3-4-1963
Borbsmar Ltda. Publicidade e
.Empreendissentos
Paraná
•

ia Publicidade
• Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nacio
nais e estrangeiros, publicações impressas. revistas. Propaganda em rádio,'
televisão, jornais, programas radiofóni-1
cos, peças teatrais e cinematográficas,
e revistas impressas

jP-ublicidade
Impre-endimenlol
Nome Comercial

Termo n.° 585.560, de 3-4-63
Hugo Cini£.1 Fos. S. A.
Paraná

T.êrmo n.° 585.552, de ?-4-1963

Pinturas "Marte" Ltda.
Paraná
•

?URRAS "MARIE"!
Classe 33
Titulo

;Agro Industrial
Paranapaimua

Classe 43
Gengibirra refresco de gengib ( re)

Classes: 33 e 41
Titulo

1

Termo n.° 585.554, de 3-4-63
Industrial Madeireira Pedron Ltda.
Paraná
.

lodusirial Madeireira
s Pedro

Termo n.9 585.561, de 3-4-63
Ligatom Sociedade Industrial Ltda.
São Paulo

LIGATOM
Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialisselte trabalhados, usados nas indústrias
Termo n. 9 585.562. de 3-4-63
Edson Carvalho da Silva
Guanabara

Classes: 4 e ,33
Titulo
Termo n." 585.555, de 3-4-63
Auto Borracha Londrina f tda.
Paraná

Teimo n.° 585.563, de 1-4-63
Folhinhas Lassance Ltda.
Guanabara

São Felipe,

Classe 50
Folhinha

Classes: 33 e'41
Titulo
Termo n.° 585.557, de 3-4-63
Auto Peças Guarany Ltda
Paraná_ ss,
,

reça- Gllarany

Classes: 11 e- 21,;.-'itulo

Classe 32
'
Para distinguir: Programas de rádio e
televisão

Classe 21
Bicicletas, motocicletas, motociclos, moTermo n.° 585.573, de 4-4-63
tonetas; tsiciclos. velocipeds.s e vespa Bazar Sete Comércio de Armarinhos e
_
Aparelhos Domésticos Ltda,
. 'Feriu on.° '585.567, de 4-4-63
São Paula
Bicicletas Monark S. A.
São Paulo
Classe 12
Para d:stinguir: Os seguintes artigos
de metal comum, não incluídos em
outras classes: Alfinetes, alfinetes de
segurança, agulhas, argolas. botões,
Classe 21
Bicicletas, motocicletas, motociclos, mo- colchetes, dedais, fivelas e feshos cortonetas; triciclos, velocípedes e vespa rediços. garras. grifas de metal para en------ — feites de vestidos, ilhOses, lantejoulas,
Termo n.° 585.568, ,de. 4-4-63
missangas, presilhas
Bicicletas Monark S. A.
Termo
n.' 585.574. de 4-4-63
São Paulo
Administradora e Econômica "Setecontabil" Ltda.
São Paul,

SETECONTABIL
Sao Paulo-7;apital,
Classes: 6, 7, 8, 11, -21"e '215
Frase
Têrcno n.9 585.569, de 4-4-63
Editora Expansão Nacional Cultural
Ltda.
Rio -Grande do Sul

Termo n.• 585.564, de 3-4-63
Folhinhas Lassance Ltda.
Guanabara
121311
'03UPSS131 SDL41.11.11103

•
:Nome comercial

Classe 33
Para distinguir': Administração de era
preendimentos contabilidade em geral
assistência fiscal
Termo n.° 585.575, de 4-4-63
Pesquisas Gallup do Brasil S. C. Ltda.
São Paulo
•

GO.

Lassance

Mercantil de Café

'31 PONTOP.

Expartsdo
Classe 32
Uma revista Impressa

• Termo n.9 585.556, de 3-4-63
Mercantil de Café São Felipe Ltda.
Paraná

Tèrma n.°' 585.572, de 4-4-63
Eduardo Fernandes da COsta
São Paulo

-

Iluto Borracha Intim.
Classe 39
Titulo

Classe 8
Discos gravados; tonógrafos, pick-ups,
toca-discos e partes integrantes dos
mesmos

5'ETC

Termo n.° 585.553, de 3-4-63
Agro industrial Paranapanema Ltda.
•
Paraná

Auto

• Classe 21
Bicicletas, motocicletas, Motociclos, motonetas; triciclos, velocípedes e vespa
- — - — Termo' n.° 585.566, de 4-4-63
Bicicletas t ivlonark S. A.
São Paulo

Organização gordinho

(Bortiemar

~o

Vssis oá.° 585.559, de 3-4-63
Osano Albuquerque Braga
•Pernambuco

Industriai• Classe 32

PESQUISAS GALLUP DO'
BRASIL S.C. LTDA..

Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nado
nais e estrangeiros. p ublicações Impressas, revistas. Propaganda em rádio,
Nome comercial
televisão, jornais, programas radiofóniTermo
585.576. de 4-4-63
cos. peças teatrais e cinematográficas
Padaria e Confeitaria ''Polipão" Ltda
e revistas impressas
São Paulo
Temo n.° 585.571, de 4-4-63
Bar e Lanches Regente Ltda.
São Paulo
•
FOLIA6

REGENT I'.

Industria 3rasileirã'"

Classe 41
Para distinguir: Lanches, refeições,
prontas, frituras e salgados: croquetes.
, churrrs:os, cuscus. cochinhas. Cases.
en:padas, esfihas, kibes, omeletes. pasl téis, pizzas, salsichas. sanduiches, saladas, bolinhos

Classe 41
Balas, bcxnbons, becnbocados, biscot.
tos. bolachas, bolos, bolos gelados,
balas de mascar, caramelos chocolates, cacau, confeitos, crocentes, drops.
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doces de leite simples e compostos,
doces de frutas em conservas preparadas era massa, em calda em conservas, em compotas. ae em geléias,
doces, doces gelados. doces de amêndoas, de amendoim, de nozes, de castanha, e de frutas secas coertos com
chocolates, frutas • secas, passadas e
cr,stalizadas, geléias, goma de mascar,
pral,nés, pastilhas, puxa-puxa. pirulitos.
pudins. panetones, sorvetes. torrões
torradas

DIÁRIO OFICIAL (ução III)
Tersa, n.° 585.583, de 4-4-63
I
Comércio de, Transportes e Veículos !
S. A. "Cotrasa"
Paraná

Termo n.° 585.588, de 4-4-63
Osmar Dimas £5 Cia. Ltda.
São Paulo

SECK LER

Industria Brasileira
' .

Classe 8 Abaixa luzes d elampião, abajours,
acumuladores, actinõmetros, ainnarómetros, amortecedores de rádio e frequênTema° n.° 585.577, ie 4-4-63
Vamo n.° 585.584, de 4-4-63
cia, anemómetros. aparelhos de televiComercial e Importadora Yatnada Ltda.
Madeireira Entre Rios Ltda.
são, anarélhos para iluminação, incluSão Paulo
Paraná
sive os considerados acessórios de veículos, aparelros para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores,
aparelhos cromográficos, aparelhos de
barbear elétricos, aparelhos registrado'
res e medidores de distâncias, aparelhos para purificar , água, aparêlhos de
Classes: 4 e 33
sinais lampejantes, aparêlhos regulado. Titulo
res de gás, aparelhos de galvanoplastia,
aparêlhos didáticos, aparelhos cinemar
Termo n.° 585.586, de 4-4-63
tográficosa aparêlhos automáticos para
Pedro de Oliveira Guimarães Jun or
acender e regular gás, aparelhos para
São Paulo
separar café, aparêlhoa para aquecer
edifícios, aparelhos para experimentar
dínamos, aparelhos para destruir inse•
1
tos, aparêlhos náuticos científicos, apaNome comercial
relhos de ótica, aparalhos pulverizadoIndustrio
Brasileira;
Termo n.° 585.578, de 4-4-63
res, aparelros para aquecimento de
Bazar Sete Comércio de Armarinhos e
água, aparelhos çeradores eletroquimiAparelhos Domésticos r.tcla.
cos, aparelhos para recepção, reprodu.
SÃo Paulo
Classe 36
ção de som e R$/ticos, aparêlhos autoSandálias, salçados para homens,
máticos eléétricos de passar, aparélhos
senhoras e crianças
para espremer frutas e legumes, aparev,y.,.0
lhos de alta tensão, aparêlhos de proTermo n.° 585.587, de 4-4-63
stOr'Sr
teção çontra acidente de operários.
Comercial
Agrícola
"Paulista"
Ltda.
44.
aparelhos afiadores d eferramentas.
São Paulo
40%
aparêlhos distribuidores de sabão e de
desincrustantes para instalações sanitá(S,
rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia.
agrimensura geodézia, aparélhos gaseiIndustria
Brasileira
ficadores, aparélhos de análises, aparêO. 4)
lhos ozonizadores, aparêlhos pasteuri)000.5.
zadores, aparalhos reguladores e estabiClasse 41
lizadores da pressão e do fluxo de gaAmêndoas, araruta, alpiste, aveia, ami- ses e kquidos, aparelhos para salvado. ameixas, azeites, açúcar, azeitonas, mento e para sinalização, aparêlros
Nome comercial
aveia, atum, amendoim, alhos, balas.' para escafandristas, aparelhos para lim•
bombons, biscoitos. bolachas, batatas. par vidros, aparelhos para combater
Termo n.• 585.579, de 4-4-63
formigas e outras pragas, aparêlhos auBazar Sete Comércio de Armarinhos e bananada, bolos, bacalhau, banha, ca- tomáticos acionados pela introdução de
nela, chouriço. chocolates, caramelos.
Aparelhos Domésticos Ltda.
coalhada, camarão, carnes, carne de molas, aparelhos para picar, cortar ou
São Paulo
baleia. 'confeitos, cacad. cereais. cebola. reduzir comestíveis, aparelhos espargicreme de leite, creme de milho, condi- dores, aparélhos e instrumentos de cálBAZAR SETE
mentos, crustáceos, chá. cravo, café. culo, aparelhos para observações sismiCapital cangica. c4co, castanhas, cominho. can- cas, aparelhos tesmostatos, aparêlhos
STão Paulo
' giquinha. conservas alimentícias, doces. para natação,. aritonômetros, aspiradoClasses: 8, II, 12, 22 e 24
drops. ligada, fratas. frutas secas, frutas res de pó, aerómetros, acendedores eléTitulo
em caldas, frutas cristalizadas e frutas tricos, alto-falantes, anilificadores dê.
compotas. féculas. figo, fermento, fari- tricos, amassadeiras, antenas, batedeiTermo n.• 585.580, de 4 - 4 - 63
amplificadores elétricos, arnassadeiras,
Fundação Casper Libero
nhas, fava, farelo, lubá. gomas para
São Paulo
mascar, geléias. goiabada, gorduras. antenas, batedeiras, balança comum e
elétrica, barômetros. baterias de actin.ugrão de bico, glacts, glicose, baunilha.
;adotes binóculos, bitolas, bobinas, boextrato para doces, extrato de tomaete.
BOLSA DE EMPREGOS ervilhas, enxova, extrato de carne, flo- binas de indução, ex aao nata fins cura..
tivos, ‘tões de campainhas elétricas
Classe .az
cos. essência. para balass doces e ali- bombas medidoras. 3,, 'mas, haissolas, baPara distinguir: Jornais e revistas
mentos. gelatinas, grnulolis, herva-doce terias elétricas, bu les eat iricos, caixas de
línguas, linguiças, leite, lombo, leite descai ç a câmaras faaiorificaa e fotoTereno n.° 585.581, de 4 -4 - 63
condensado, leite em pó. legumes. len- gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de
Fundação Casper Libero
tilhas, lagosta. mel, mortadelas, marme- rádios, chaves elétricas, cinematógrafos,
Sio Paulo
ladas. manteiga, mostarda, marisco. cronógrafos. cronômetros, combustores
moluscos, molhos, margarinas, massas da gás, cidômetros. cristais de rádio,
; BOLSA DE EMPREGOS alimentIcias, massas de tomate, melado,
condensadores, cortadeiras para fotogramilho, nos-moscada, óleos comestíveis fias,' chaves de alavancas, chaves ,auto,,,
Classes:
25, 32 e 33
ostras, paios. pessegada, peixes. pesa máticas, capacitores de bloqueio, capaEnpressão de propaganda
da, pIckles. patês pastilhas. pós para citares eletroliticos, calibradores, disaos
pudins, pralinés. pães, pimenta, presun- para telefones, discos gravados, diais.
Termo n.• 585.582, de 4-4-63
teos polvilho. queijos. quirera de mi- despertadores. enceradeiras e'atricas, enSdua-da Fernandes da Coma
- lho. rações balanceadas. requeijão. ros- ganho de assar carne, espaibos óticos
São Paulo
'n. angti. salames. semolina de trigo esticadores de luvas. espeib ps de p/ils.
sopas enlatadas, sucos de frutas. sal. ticos para elearicidade, esasalizadores.
•21 PONTOS
bichas, sal toucinho, tremoços, trio, xtintores de inrenwo. ferros detricos
, soldar, filtros a aaarelhos filtrantes, filtorta. torrões, torradas tâmaras.
Chiare 32
trospara Meu, lamas falidos, fogões»
tapiocas, vinagre e largue
ri:gramas de rádio e televisão
Classes: 11, 21, 33 e 47
Título

Madeireira Entre Irã

GUIMA

PAULISTA
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fogareiros, fusíveis, façbis cano acusa,
rios de vsaculos para sinalização e para
i iluminação em ecral, filmes revelados
formas elétricas, fervedores, frigorifico*
fotômetro , . tios elétrices, , fi:tros de ia,
tufarem. ., fonógrafos, garrafas técnica
geladeiras, globos para lâmpadas, globos
para lant arnas, globos terrestres para
ensino, gravadores, holufot , s incubadores, indicadores de vácuo. instrumento(
de alarme, interruptores, lâmpadas In.
candescentes, lâmpadas corauns, lentes,
liquidificadores, maçaricos para solda;
caldear e cortar, máquinas de fazer
café, moseradores para rádio, moinhos de café, tr ansformadores, tostadeiras, tripés para fotografias, válvulas para rádios, válvulas de descarga válvulas de
redução, vacuómetros, velas elétricas,
válvulas de vácuo e veatiladores
Tarmos ns. 585.589 à 585.591, de4 - 4 - 1963
J. Rabello
Ltd 1.
Gyandhara

PRORROGAa0

te=c1,—.02===ar
Industria Brasileira
Classe 8
Artiços da .21:'sse
aias,' 23
Artigas da classa
C''sss.e 3 n¡
Artigos da classe
Termos as. 585.592 à 535.595, de
4-4-1963

Screen Gemas, Inc.
Estados Unidos da América

A trnanaques, anuários,
álbuns Impri.4-sos, cartazes, catálogos, jornais nacaa
nais e estrangeiros, p ublicações impres-.
*as, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, p rogramas radiofónicos, peças teatrais e cinematográficas
'
e revistas impressas
Classe 36
Artigos de , estuário de tód asurie,
Inclusive de esporte e para crianças
(fraldas. cueiros, etc.)
Classe 41
Substâncias ali mentícias e
seus preparados. In g redientes de alimentas.
Essências alimentícias
Classe 19
Jogos de tõJa a espic'ie.
Brinquedos
passatempos; p
etrechos e artigos para
fins exclusivamente desportivos. exceto
4 vestuários
Termo n. o 585.597. de 4-4-1963
Forbar Comércio Indústria de
Máquinas Ltda.
Guanabara

• Classe 6

-

Máquinas para produzir Mut.
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Termo n. 585.596, de 4-4-1963
(Prorrogação)
iardahl Manufacturing Corporation
estados Unidos da América

Junho de 1963

_y

Termo n.° 585.601. de 4-4-1963
Empresa de Melhoramentos de Florianópolis Ltda.
Santa Catarina

Termo n° 585.603. de 4-4-1963

Têrmo n.° 585.614, de 4-4-1963
Indústria de Auto Peças "Carrão'

Transportes Cruzeiro Ltda.
Paraná

Limitada
São Paulo

Transportes
Cruze:1) Ltda.

LARRXO
•

Name
_.
Termo n." 535.609, de 4-4-1963
Coram — Compan' :a Revendedora dc
Motores e Automóveis
Sanha Catarina

,

Classe 47
•.
de
qualquer
espécie para ilumiÓleos
nação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãorefinado. com ou sem a mistura de
óleos minerais„ animais ou_ vegetais.
para a iluminação aquecimento. lubrição ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis proveni entes de petróleo
Termo n.° 585.598, de 4-4-1963
Syntelto S .A . Comércio — Importa ção, Exportação
Rio Grande do Sul

NOV ATEX
and .

Brasil
Classe 4

Para distinguir: Algas marinhas. algodlo em rama, ainbar, asfalto, argila refratária, areia para fundição e monaziUca, asbestos azeviche, bauxita, barbas
e barbatanas de baleia, borracha bruta.
breu; cola, cánhairio, cana da índia, c:'
belos ou crin animal, corantes animai..
vegetais ou minerais . em bruto, cascas
pare curtir, cèra virg:m. cerdas, cinzas
cortiça, caolim, capim. aéra animal ou
vegetal, chifres, conchas, coral: enxofre,
estopa, fibras, gomas e colas em bruto
gorduras, grafites e guaraná em bruto,
gomalaca, guta-percha: hervas em bruto. juta,. lã em bruto, macIreperola, lar-

manganez, minérios, madeiras brutas, acabadas, semi-acabadas, aplainadas, e compensadas; mau , óleos em
bruto; paina, parafioà, pasta de papel,
de madeira, de algodão ou. lã, pedras,
pelos de animais, penas, penugens, piaslava, pixe, raleias, ransi, resinas;
ailao, serragem; talco, terra cota, turfa
fia,

.

`nrino n.° 585.599, de 4-4-1963
Forbar Comércio Indústria de
Máquinas Ltda.
Guanabara

FORBAR .

COREMA - Companhia Revendedora
ia Motores e Automóveis

Nome Comercial
Térmo n.° 585.602, de 4-4-1963
Serraria Fazenda -São Pedro S.A.
Param

&L9 gidAn
-ndústria

Nouse Comercial
Termo n.° 585.600. de 4-4-1963
Essirése de 15,4e1Uora men toa de Florianópolis Ltda.
Santa Catarina

-

Tênno n.° 585.61 0, de 4-4-1963
F. A. Rolla
aia.
Rio Grande do Sul

Têrnio n." 585.615, de 4-9-1963
Amoinecânica Transportadora -Carlo.
NATeber S . A .
São Paulo

-

:AMAS WEBER
•
Classe 6
Motores e suas partes integrantes
Têrmo a.' 585.616, de 4-4-1963
Automecânica Transportadora 'Carlos

. Weber" S.A.
São Paulo

›RORROGAÇ-A-0

rasileira

AtrPOIZCANIC1
TRANSPRTA nORA

CARLOs OwEBÉR--

Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
preparadas
Têrmo n. 585.603, d.e 4-1-1963
Serraria Formigas Ltda.
Paraná

Titulo de Estabeleci/neta(.

gemida 45-ex~

Ca,se 24

Para distingmr Artefatos de algodão.
nylon, plásticos, cânhamo. cará, juta,
:.•.“1.1or I
lã. linho. paco-paco. rami, rayon, seda
Titulo
natural e outras fibras, alamares, atacadores, bicos, bolsas de tecidos para
Termo n. 585.604, de 4-4-1963
senhoras, bordados, borlas, bandeiras,
Cestas de Natal Illtralar Ltda . —
cordões, cadarços coadores de ca , ao-1
Comércio de Vendas
bertas para raquetes, coberturas para I
Santa Catarina
cavalos. debruns. enfeites, etiquetas, enC.tas de Natal Ultralar Ltda: tremeio, entretelas, flâmulas, fitas, franjas, filtros de cate galões, laços de chapéus. mochilas. montas. tnesgas, om= Comércio e Vendal
breiras, passaina na ries, palmilhas, paNome Comercial
vios, passamanes. pon-pons, pingentes.
rendas, rédeas, recl::s. sacos, sacolas, tiTermo n." 585.605, de 4-4-1963
ras, telas para bordar. xergas
Ceeániea de Máquinas Pesadas Ltda •
Paraná'
Te, mo n.° 585.611, de 4-4-1963
Nippon Llectric Co :, Ltd .
Japão
M ecânica de

q

Pesadas Ltda.

—

o

Termo n. 585.622, de 4-1-1963
Napoleão Malério
Rio Grande do Norte
N V
Ind. Braoileire

Glosae 42
Agumdeute, aniz, aperitivos, bagaceira. •
batidas, biandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra. gengibirra
gim gingar, kirsch, kunanel, licores,
marasquinhos, nectar. pipermint, ponches, rum, suco de frutas com álcool,
vinhos, vodka e whisky
Termo n." 585.623, de 4-4-1963
Diferral Distribuidora de Ferro Ltda

São Paulo

Máquinas

a /I

t-iztittal 1511318U1OCRA
)

Nome Coinercial

DE FERP4

0

Tèrns on. 585.606, de 4-4-1963
Distribuidora Agro Pecuária Ltda .

Paraná

Classe 8

Aarelbes eléptricos em geral

e

seus

acessórios, etc .

Distribuidora
.•
Agro Pecuária Ltda.

COIMEM E 11dSTRIA'
DE MÁQUINAS LTDA.'

Nome Coinercial

0..sse 6
Motores e suas partes integrantes

o

Termo n. 585.612, de 4-4-1963
Maerban — Materiais para Coestru•gões
Limiatda
São Paulo

Nome Comercial

N1APBAN

Termo a." 585.607, de 4-4-1963
Organização Madeireira Palmeiam- Ltda.
Pararia

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
*a,

Termo ti.° 585.624, de 4-4-1963
Dtferral Distribuidora de Ferro Ltda.

São Paulo
AI

•
Classe 16
Materiais de construções
Termo a.° 535.613,, de 4-4-1963
Industrio e Comércio de . Móvsas
• Bangu" Ltla.

Ind. Brasileiro

São Paulo

‘lndtintria Brasileiro'

BANGIT

Classe 4
Classe 40

Madeiras em bruto ou par,:ialtuente
preparadas
--- • - —

-

e:s rcandenciaia

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Classe 50
Impressos em geral, cartões comerias
e de visitas. placas, carimbos, letr-:.roll,
displays, cartazes, folhetos, folhinhas,
promissórias. carimbos e propaganda
em geral

