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N.° 120

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
RECONSIDERAÇÃO DE
DESPACHO
Rio, 21 de junho de 1963
Maiderfonn — Inc — no pedido
de reconsideração do despacho de•indeferimento no termo 327.735 —
marca — Charisonette.
Tome conhecimento do pedido de
reconsideração, e lhe nego acolhida,
cm- face do disposto no artigo 96, do
Código, porque:
A) — A marca registranda vem
sendo abundantemente usada no Brasil pela irnpugnante o comprovam os
documentos junto ao processo.
B) — A marca da recorrente só
existe, atá agora, no seu pais de origem, e muito embora seja certo que
ali está em uso, nem por isso e -de
marcas nacionais, em uso no Brasil,
molde a prevalecer ou sobrepor-se às
ou portanto, não entre das coecorrencia;
C) — O próprio enunciado do artigo "6 Bis" da Convenção de Paria,
assim estabelece Cie maneira bem clat
ra;
B) — Por outro lado, a existência de marca "Lia Chanson" que de
Início nos pareceu colidente — não
altera os termos da questão porque
um exame mais atento revela diferenças visuais e fonéticas, capazes de
evitar confusão para os consumido-

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE -

Tendo em vista o pedido de reconsideração, e considerando a existência
das marcas Nervutor — e Rippentor,
rito apontadas pelas buscas, mas pelas quais se vê que o elemento "Tor"
as integra, dando-lhes aquilo que se
chamou "Ares de Família", considerando que, em face daquelas marcas,
há incontestàvelmente uma reprodução de marca alheia, proibida pelo
artigo 95, número 17 do Código resolvo na forma sie lei, reconsiderar
o despacho que deferiu o presente
pedido, para efeito de indeferi-lo,
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Exigências republicadas - por Orca
saído com incorreções

Metalgráfica Carie() S.A. -- Na es
ploração de contrato que celebrou doa
uma vez que a compete ao D. N. Privilégio de invençilo indeferidos, em Assistência Técnica American Can In
P. I., reprimir os atos de concorrên- face dos laudo stécnicos, republicados ternational, Inc. — Preste esclareci
•
por terem saído com incorreções • mentos,
cia desleal pelo recurso do registro.

INDUSTRIAL •

Termos:.
N.° 105.096 — Processo e aparerecauchutar
pneumáticos
—
lho
para
.
Divisão de Privilégios
N. 0 90.991 — Vicente Moreno JI•
Requerente Bacon American Corporamenaz — Cumpra a exigência.
tion.
Rio, 21 de junho de 1963
N. o 101.414 — Rogério S. da CosN.° 106.174 — Aperfeiçoamentos ta & Irmão Ltda. — Apresente clichê.
Notificação:
em discos polidores para eneeradeiras
N.° 107.913 — Societe Belo de
elétricas — Requerente Odore BronUma VOA decorrido o prazo de re- tani,
L'Azote et dez Produits Chimiques da
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Marly — Cumpra a exigencta.
n.° 4.048, de 29.17.61 e mais dez
N.° 114.387 Aperfeiçoamentos
N. o 108,864 — Arthur Monteiro
dias — para eventuais juntadas de em relativos a batoques para tampas
Filho
e Osweldo da Luz — Cumpram
recursos, e do mesmo não se tenda --Requerente Horst Marcus Hirschal. a exigência,
valido nenhum interessado, ficam noN. o 1.34.859 — Ncvos tipos de apa- N. 115.320 — A. O, Balmhote
tificados os requerentes- abaixo mencionados a comparecer a este Depar- relhos de material plástico, para coa- Steinbruche es Hartschotterwerke —
tamento a fim de efetuarem o paga- dura, peneiração, filtração de uso do- Cumpra a exigência,
N. 0 118.854 — Eiji Munekata •
mento da taxa final concernentes a méstico — Requerente Leonida DeDate Takamusakl — Cumpram a exiexpedição dos respectivos certificadas marchi.
gência.
dentro do prazo de sessenta dias —
na forma do parágrafo único do ar- Modiao de utilidade indeferido, em
tigo 134 do Código da Propriedade face. do laudo técnica, republicado por Diversos — republicado por ferem
ter saldo com incorreções
saído com Incorreções
Industrial.
MODÊLO DE UTILIDADE
DEFERIDO
Termo n.° 131.014 — Neivo modelo de botão iara painéis de Autom6veia e alavancas de câmbio. — Requerente: Abrahain — Salomon —
Politenski.
Privilégios de invença-d deferidos, em
face dos laudo: técnicos, republicados
por terem saído com incorreções

re4.

Aço — Torsima S. A. — recorrendo do despacho que deferiu o termo 402.902: marca Finitor de Incitante de Máquinas e Ferramentas
Finitor Ltda.

QUINTA-FEIRA, 27 DE

N.° 107.347 — Método, para fabricação de cabos ou cordas — Requerente: Standard Electrica S. A.
N.° 111.361 — Catakusador para
polimerização aperfeiçoado — Requerente: Esso Research And Engineering Company.
N.° 118.008 — Pulverização de
solventes e recuperação de monennero num processo de co-polimerização
— Requerente: Phillips Petroleum
Company.
N.° 119.334 — Dispositivo de
transporte .— Requerente — Pneu'
ways Development Company (Private) Limited.
N.° .135.859 — Nevo cparelho duplicador usado para o processo de
impressèa com ateneu l — Requeiente . •
Antonio Wolf.

N.° 108.286 —'Elemento' Iiiminoso
Américo Nicolino — No pedido da
para sinais de trânsito — Requerente restauração da patente de n.° 3.314
Jc;se Maria Perez — Rita ,Cuget.
— Privilégio de invenção — Concedo
a restauração de acórdo comi.
: o artigo
GARANTIA DE PRIORIDADE
206, do Código,
Mich aele Garcia Gomes — No pedi.
N.° 136.160 — Original válvula de
segurança contra roubos de automóveis do de restauração- da patente !tomer* '
— Requerente John de Zalcuondo — 53.400 — Privilégio • de invenção
Arquive-se, de aceirdo com o artigo 9 Concedo a restáuraçód b de acerdo com
do Código — republicado por ter saído o artigo 206 do Código. "
com incorreções.
Termos:
o '13.758 — Ottavio Petragnarit
N.
Transferência de nome de titular de
patentes, republicado por ter saído — Arquive-se.
com incoireções
N.° 92.595 — Felicio Carpana Vitali — Arquive-se.
Aerosol do Brasil S.A, — TransfeN.° 95.571 — Duilio Sarto — Arrência para seu nome das patentes quive-se
o processo.
n.° 4.530 — Modelo de utilidade —
N.° 114.995
Bubi Abramoviel
4.529 — Modelo de utilidade — Ano- — Arquive-se o
processo. tem-se as transferenciae.
•
N.° 114.996
DESISTÊNCIA DE PROCESSO
— Arq uive-se o p Bubi Abr amovici
rocesso.
1
N.°
— Giovanni Gasteis*
Ciba Societe ,Anonyme Ciba Akti- Tezzon 113,397
— Arq uive-se o processo.
engsellschaft Declara a desistência
do pedid ode privilégio de invenção N. 0 115.391 — Giovanni Gastone
para — Processo para a obtenção de Tezzon — Arquive-se o processo,
novos esteres de ácido Acético — TerN.° 131.294 — Hermégenes Rioe
mo 114.801 — Anote-se a desistência Lederrna — Arquive-se o processo.
e arquive-se o processo — republicado
N.° 134.991 — Mathew; Spinelii
por ter saído com incorreções.
— Arquive-se o processo.
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- As Repartições Públicas
As Repartições Públicas
cingir-se-ão
às assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais_
_renovadas
até '28 de .
destinado á publicaçãe nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada anõ e as
jornais, diáriamente, até às
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
15 horas, exeeto aos sábados.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
- A fim de possibilitar a recosteie oo ~dee o oe F• tf 9CACÕES
CHEFE ow seçÃo oe INT0.a0o
11,30 horas.
messa
de valores acompanhaFLORIANO
GUIMARAES
MURILO
FERREIRA
ALVES
reclarnerões perlinen-.
dos
de
esclarecimentos (pranto
les à matéria retribuída, nos
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deusem os interessados prefe- •
SEÇÃO O.
verão ser formuladas por es:rencialmente cheque ou vale
**Oto a.. ouLatd.dado do Sitp.d.nt0 do DoportadlOotO
crito, á Seção de Redação, das
Nioro,.... do oroorteda do indo...troo de MOOotério
postal, emitidos a favor .do
9 (à 1 7,30 horas, no máximo
oldiottwas o Connércto
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a saida dos
lIrp.Lsbu sa i. o telt" mio Cepf rlemt
Cr In A. ruam Nacional
de Imprensa Nacional.
Órgir•13 oficiais.
- Os - suplementos às edioriginais deverão sei.1
ANSMA TURAS
ções dos órgãos oficiais só se
dactilografados. e aatentieades,1
fornecerão aos assinantes que
•
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- liEvAnTiçõEs e l'uncui.Ans
os solicitarem no alo da assirasuras e emendas.
•
natura.
Capital
e
Interior:
Gapital
e
Inieriur:
•
j
- Excetuadas as para • o
O
funcionário
público fe 450,00
Cd,' 600,00 Semestre ,
. Cr$
e.rterioe, que serão sempre' Semestre • • • Cd 1200,00 Ano
dera!,
para
fazer
jus
ao •es•
c
,
.
900
.0
Ano
anuaís, as assinaturas poderconto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no alo da assica, por seis meses ou um ano. Ano
Cr 1.000,00 natura.
Cr$ 1.300,001$ Ano
- As assinaturas vencidas
- O custo de cada exemplar
poderão ser suspensas sem parte supericir do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número -do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovaçãn com antecedência ano, e de ,Cr$ 1,00, por uni
a Per licação do prazo de vali- que findará.
A fim de evitar solução de---minima, de trinta (30) dias.
de-corrido.
*Ide de suai .assinaturas, na

EXPEDIENTE

•

' Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR _
Dia 21 de junho de 1963
Notificação:

-

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 9 4.943, de 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valm.:o nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste De-

partamento a fim de efetuarem o
pagamento da taxa final concernente
à expedição dos respectivos certificadas dentro ei0 • prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
N. 229.2'74 - Pe Drei - Henkel
Cie. GmBHel. 45.
N.9 348.498 - jatou] - r'hon ManuracturIng C. - Cl. 21.
N. 9 348.500 - Eaton - Estou Manufacturing C.9 - Cl. 8.
N.9 360.304 - Prestcold - Pre.ssed
Steel C.9 Limited - Ci. 8.
N. 360.704 - Creme de Arroz
Quaker - The Quaker Cate C.9 Cl. 41.
N.9 366.620 - Pintacal - Cal Itu
S.A. Mineração Indústria e Comér-

Si

cio -- Cl. HL

NP 380.950 - Auto Loid - COznéroio e truhrntria Fiil Loid Ltda.
- Cl. 1.
NP 381.615 - Combate -- Comercial Importadora Combate S.A. Cl. 11( com exclueão de canos de
escape de _metal e estribos).
N.9 390.298 - Giordano - Comércio de Couros Glorda.no Ltda. Cl. 35.

N. 9 394.895 - Memento Farm/ir-aitico Brasileiro - Dr. Otto Miller

- CL 32.

N.9 395.221 - Industamã - •In-i N.° 397.204 - Churrascaria Espeto 37.9 399.429 - Anticursol - Labao
dustamo Indústria de Artefatos de de Ouro - Churrascaria Espeto de rauirio de Produtos Químicos e Ve•
Madeira Ltda. - Cl. 40 (com ex- Ouro Ltda. - Cl. 41, 42, 43 (art. terinarias Vigor Ltda. - Cl. 2.
17.9 399.666 - Alka - D. D . Bi
117, n.9 1).
clusão de porta reirwas).
-sagioCl.36
NP 395,646.- Gepe - Ind. Me17.9 397.485 - Representações Cará
cânica Gepe Ltda. - CL 6.
NP
407.420
Plberthin
United
Vicente
Cará.
Classes
8,
40,
42
N.9 395.988 - São Pedro Ind. Sta,es Rubber C.9 - Cl. 23.
117, nP 1).
afeta/única e Plásticos São Pedro (art.
N.9 407.391 - Edificio Graça Ara- N.9 437.451 - Compare - CompaLtda. - CI. 50 (apenas para du- nha
- Os condõm.illos do Edifício re Pavimenta dor. Comercial e Inplicatas, faturas e recibos).
Graça Aranha - Cl. 33 (art. 117, dustrial Ltda. - Cl. 16.NP 396.259 - Timprosa - Irmãos n.9
NP 433.251 - Superestufa - M.
4).
Pedersoh - • CL 39.
Mayeroff & Cia. Ltda. - Cl. 21.
NP 396.945 - Dolly S. Infanto
MARCAS IND.= JUDAS
Juvenal - Lerner & Gakas Ltda. INEIGNIA INDEFERIDA
CI. 36 (sem direito ao uso exclusivo
N. 279.545 - - Comérda expressão Infanta Juvenil).
NP 397.135 - Luteocrinu - Or- cio de Materiais ue ilaclios e Tele- • N.° 407.384 - Festival da Páscoa
- Rio Urrancii -e 4:.u1cora Ltcia. monoteraixa do Brasil S.A. - Clas- visões Beno.uz Ltda. - Cl. 8.
N.9 359.596 - Plástico Estrutural Cl. 33 (art. 120, n.9 7, combinado
se 3.
N.9 397.277 - Perreiral - Repre- - Inoliattrias Brasileiras de Maté- com o art. 95, nP 5).
sentações Parreira! Ltda. - Cl. 50. rias Plásticas S.A. - Cl. 4.
P,XIGÊNCIAS
NP 397.297 - Remac - Rema-o N. 360.489 - Instituto de Vitalinpressos e Material para Escritó- minas - Fabiano Fabian' - Cl. 4.
Fred F1gner &
rio Ltda. - Cl. :,•`;
NP 363.280 - Synchrornat - N. 367.404
NP 397.650 - Pantocilina - Cris- Zahnrsulfabrik Priedrichshafen Akti- Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 368.144 - Metalúrgica Jali litovão Colombo Lisboa - Cl. 3.
engetellschaft - Cl. 6.
N.9 397.863 - Transquimica N 9 '66-.365 - Paulista - Bane- mitada - Satisfaça exigência.
Transquiirdca Ltda. - Cl. 1.
N. 399.423 - Cicatrizantol - La- ficiadora Paulieta de Resíduos Ltda.
PRORROGAÇA0 DE MARCA
boratório Produtoa Quimicos e Ve- - Cl. 33.
N.9 396.020 - Riolac - Indústria
terinários Vigor Ltda. - CI. 2.
NP 412.995 - Rilival Ingehhehn
NP 399.444 - Urca - Urbanismo de Tintas 'Planeta S.A. - Cl. 1.
- C. E. Boehringer Sohn - Cl. 3
Constrpções e Arquitetura urca Li- N.9 39-3.385 - Mima - Oliveira - Prorrogue-se o registro cem -viPinto Indústria e Comércio de Óleos gência até 23-5-63.
mitada - Cl. 16.
N.9 399.778 - São Lucas - Auto S.A. - Cl. 41.
N. 9 396.644 - Moto Geral - RePeças São Lucas Ltda. - Cl. 21.
DIVERSOS
N.9 407.253 - Revista Feminina - tifica Mo'-o Geral Ltda. - Cl. 6.
N.9 395.760 - Tropi Tez - TeciSoc. Brasileira de Espetáculos Ltda.
N.9 367.8e1 - Hotel 8. Froncisco
dos e Artefatos rischer É.A. `- Ltda.
-CL 32.
- Torno som efeito o despaCl. 26.
cho de arquivamento - de fls. 10 e
N.9 407.254 - /Nanas - Sociedade 17. 9 396.862 - Guardian
Adriadetermino
o prosseguimento do peBrasileira de Espetácuols Ltda. - na de Oliveira -- Cl. 8.
dido com os exemplares de fôlhas
Cl. 32.
•
N.9 558.877 - Registo Econômico NP 397.192 - Serveletro --- Serve- 13-15.
N.9 380.683 - Panettone 900 Ltda.
- Banao do 'Brasil S.A. - Cl. 32. !atro Ltda. - Cl." 8.
397.282 - A Coluna - Arman- - Aguarde-se.
TITULO DE ESTABELECIMENTOS doNP
da Silva Pôrto - CI. 32.
17.9 387.174 - Roberto Candido
DEFERIDOS
N.9 397.286 - Soja Oliva - J. C. Pere,ra - Arquive-se.
N.9 362.329 -- Escola 'Moderna de Barros
NP 395.459 - lberica de Cromeisaz Cia. - Cl. 41.
Datilografia --- Gloria Fialho VasNP 397.954 - D. Basco - Ceres- cão e Niqueln:ão lida. - Aguarques - Cl. 33 (art. 117, n. 9 1).
de-se.
NP 395.819
Mercearias Luso Na- lista D. fosco Ltda. - Cl. 41.
de Matedam! Ltda. - lilercer,r1 , s Luso NaN.9 n92.390 - Pr'rnavera erh Piar N.O •1 :89:1 cional Ltda. - Classes 41, 42, 43 - Con ,rvnacão ens unhas de Maria rril Inetro 1.4evod Ltda. ve-se.
Auxiliadera - Cl. 32.
(art. 117, 11.9 1).
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Cuinta-feira 27
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS

N.9 407.088 - Frederikbene - Farmácia, Frederikbene Ltda. - Cl. 3.

407.647 - Man -- Alcides de
Andrade e Janette Gomes - Ciasee aia
Notificação:
14.9 407.816 - DC3 - Pontal MaUma vez decorrido o prazo de re- terial Rodante S.A. - Cl. 21.
curso previsto pelo artigo 14 da, Lei
SINAL DE PROPAGANDA
n.9 4.043, de 29-1241 e mais dez
DEFERIDO
dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não 9e tendo
valido nenhum interessado, ficam
N. o 407.079 - Miguel Princepe
not.:ficados os requerentes abaixo - Miguel Princepe - Classes 24 mencionados a comparecer a sete 28 - 35 - 26 - 27 e 33 -- (artigo
Departamento a fim de efetuarem
o pagamento da taxa final concer- 121).
nente à expedição dos respectivos
INSÍGNIA DEFERIDA
certificados dentro do prazo de sessenta dias - na. forma do paré,grafo
ilnico do artigo 184 da Código da
N. o 406.327 - Uselpa - Usinas
Propriedade Industrial,
Elétrica do Paranapanema S. A. Classe 33 (art. 119).
MARCAS DEFERIDAS
Dia 21 de junho de 1968

N.o 316.164 - Gots - Freios (lote
Auto Partes S.A. - Cl. 8.
N.9 360.056 - Dibracentro - Dibra Distribuidora Brasileira de. Artigos Manufaturados S.A. - Cl. 48.
N.9 360.277 -r- Tatupira - Telles
& Telles - Cl. 42.
N.9 363.754 - Exactas - La-b.
Farmacêuticos Exaotus S.A. - CL
48.

N.9 379.797 - Retifica Exata Soc. Técnica de Engenharia e Meeanica Stem Ltda.- Cl. 50 (coasiderando-se apenas Impressos sem
Numa ou gravuras as taboletas e
os cartazes).
•N.9 395.932 - Concirdia - Concórdia Ltda. S/C Peritos em Contabilidade - Cl. 50.
N.9 407.608 - Satélite - Satélite
Reoresentacões Marítimas e Aéreas
Ltda. - CI. 50.
Ne 401.672 - Metaail - Metatill
Indústria de Artefatos de Metais Limitada - Cl. 17.
Na 407.673 - Metasil - Meta.sil
Indústria de Artefatos de Metais LIninada - Cl. 12.
N.9 407.675 - Pomet - Pomet Indústria de Metais em Pó_Ltda. Cl. 5.
N.9 407.694 - Citrocolifer - Cia.
Industrial Farmacêutica - Cl. 3.
N.9 407.711 - Selma - Cerâmiaa
Artasica Selma S.A, - Cl. 15 (com
excitação de enceradeiras considerando-se comol cuias o que consta como
tuas).
N.9 407.822 - Progrester - Imobinaria Proarester Ltda. - Cl. 16.
N9 407.838 - Madriqd - Produtds Rocha Químicos e Farmacêuticos
S.A. - Cl. 3.
N.9 407.840 - Beneflu - Produtos
Rocha Químicos e Farmacéutiooa
S.A. - CI. 3.
Na 407.872 - Les-onaI - dar Lechiar
Sohn Nachf - Cl. 1.'
N.9 407.881 •- Beoorna - Soc. Comercial Becoma Ltda. - Cl. 16.
N.9 407.887 - Pararam - Parafina Parafusais e Afias Ltda. - Cl.
11 (com exclusão de rolos para pisas, considerando-se não Incluídos em
outras classes os rolamentos em geral).
Ne 407.908 - Para Omlv Amando - Som Indústria e Comércio S.A.
- Cl. 8.
N.9 366.204 - Linográfica - Linográfica Editora Ltda. - Cl. 32..
N.9 :s67.762 - Cofrex - Arthur
Johann Erat - Cl. 28 (considerando-se como suportes para lambas as
esteiras).
N.o 307.803 - Volupia - Bozzano S.A. Comercial Industriai e Importadora Cl. 48 (considerando
como bancaolinan e xangu o que consta ermo bandolins e sahampcs).
N.o 4C5.341
Lenco Tin - Laboratário Wantull S.A. - Cl. 48.

FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDA •
N. o 402.373 - Feliz aquele que
pode presentear - Comercio e Importação Jatogeo Ltda. - Classes 8 17 - 26 - 40 - 49 e 27 (Como
frase de propaganda de acórdo com

o art. 121).
Titulo de estabelecimento deferido
N.° 381.710 - Supernal - Ciomeação Supernal Ltda. - Classe 3à
(art. 117 s.° 1).
N. o 405.073 - Brasalpes Brasalpes Ltda. - Classe 33
(art. 117 n.° 1) . •
•
N.° 363.324 - Callo - Bar Callo
Limitada - Classe 41 - 42 - 43 (art. 117 n.° 1 com exclusão das expressões e outros locais).
N.° 401.883 - Fon Fon - Auto
Elétrico Fon Fon Ltda. - Classes
a - 8 - 11 - 21 - 33 - 39 (artigo 117 n. o 1 com exclusão das ex-

pressebes e outros locais).
N.° 407.670 - Apitur Agencia de
Passagem e Turismo - Aristides de
I3asile - Calsses 33 e 50 (artigo
117 n.° 1).
EXIGÊNCIA
N. o 366.666 - Zenith Rádio Corp.
Satisfaça exigancia.
N. 0 407.654 - May lis Baker LimIted - Satisfaça exigência.

-

CADUCIDADE DE MARCA
Pedro • Erundino Louzada (no pedido de caducidade na marca Guia Vermelho do Automobilista n.° 239.862)
- 'fendo em vista o parecer da Seção Legal . e dos documentos constantes
do processo denegar esta Divisão Jurídica o pedido de caducidade da registro 239.862 impetrado por Pedro
Erundino tourada.
EXIGÊNCIAS
Fábrica de Condensadores Cobra Limitada - (No pedido de caducidade
na marca 177.386) - Satisfaça exigência.
N.° 130.172 - Indústrias Willca
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 521.807 - Gustawa ZolOtnicka
- Satisfaça exigência.
DIVERSOS
Tb. Parket Pen CCo. (No pedido
de prorrogação na patente rnodê10 ind.
868) - Prorrogue-se de actirdo com
o art. 42.

Societe Guerlain - No pedido de
prorrogação na patente mod. • ind.
921 - Prorrogue-se de Betado com o
art. 42.
Mefina S.A. - No pedido de prorrogação a patente mod. ind. 931 Prorrogue-se de acórdo com o artia
go 42.
J & E. Atkinson L,imited - No pedido de prorrogação na patente moa.
ind. 960 - Prorrogue-se de acórda
com o art. 42.
Financiara de Perfumaria S.A. No pedido de prorrogação na pataate
mod. Ind. 962 - Prorrogue-se de
acórdo cora o art. 42.
Fundiçasa Brasil S.A. -- No pedido
de prorrogação na , patente moa.
ind. 986 - Prorrogue-se de aceado
com o art. 42.
Tranquino Giannini S.A. Indústria
de Instrumentos de Cardas - No
pedido de prorrogação na patente
mod. ind. 2.603 - Prorrogue-se o
registro de acórdo com o art. 42.
Tranquillo Glamaini S.A. Indústria
de Instrumentos de Cordas - Na
padiclo de prorrogação na patente
mod. ind. 2.604 - 'Prorrogue-se de
acôrdo com o art. 42.
Bernardini & Curai a-- No pedida
de prorrogação na patente mod. ind.
2.609 - Prornague-se o registro de
acôrdo com o art. 42.
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
- No pedido de prorrogação na pa-

tente mod. ind. 2.618 - ProrrogueN. o 407.703 - Edgard Vieira Car- Re de actardo com o art. 42.
doso -,Satisfaça exigência.
Termovacuo S.A. - No pedido de
Prorrogação na patente mod. ind.
N. 0 407.798 - Osi Coluasi S.A. 2.624 - Prorrogue-se de acórdo com

Agricultura Comércio • Indústria - o art. 42.
Terniovacuo S.A. - No pedido de
prorrogação na patente mod. Ind.
2.625 - Prorrogue-se de acãrdo com
DIVERSOS
o art.' 42.
N.° 426.125 - Estúdio G. Martins Bentivoglio Marini - No pedido de
Sociedade Ltda. - Prossiga-se com prorrogação na patente mod. Ind.
2.630 - Prorrogue-se de areado atam
os axemplares • apresente procura- o art. 42.
ção.
Eurico Garcez Novaes - No pedi,'
do de prorrogação na patente mod.
jnd. 2.632 - Prorrogue-se de araardo com o art. 42.
Divisão Jurídica
Violante & Cia. Ltda. - No pedido de prorrogação na aatente mod.
Traruslerêncla • alteração de nome do ind. 2.633 - Prorrogue-se de acendo
cem o art. 42.
titular de processos
Kibon S.A. Indústrias Alimenticias
Paulaner Salvator Ttiomasbrau A - No pedido de prorrogação na paG. (Pede para ser anotada na marca tente mod. ind. 2.684 - Prorroguen. o 57.916 marca Salvator pet. 23-59 se de acórdo co mo art. 42.
- Registro n.° 57.916 (nacional) li- The Singer Manufacturing Co.°
beirda pala Ae a c- a do Banco do No padido de prorrogação na patenProrrogue-se
mcd. ind. 2.693
Brasil S.A. - Anote-se a alteração te
ee acerco com o art. 42.
de nome do Aktiergesellfchaft Paula EE3ti1soia Medelilin S.A. - No
Nerbrau Salvatarbrauerai und Th-'-s- a:e :o f i e rs:o . rogaçao na patente
brami para Falam= Salvator Thomas atod. ind. 2.C.23 - Prorrogue-se de
breu A .G.
•acordo com o art. 42.
Ne%
Satisfaça exigência.

Junha c'.1

2:71

The Singer Manufacturing C.*

No pedido de prorrogação na patents

mod. ind. 2.723 - Prorioatie-ae
regastro de adado com o Ra. 42.
Hoover Limited - No pedaa.) de .
prorrogação na patente t.lod.
2.730 - Prorrogue-se de artirdo com

o art. 42.
Aktientolagct Facktrolux - No pedido de prorrogação na patente mod.
ind. 2.731 - Prorrogue-se o tegistro
de acardo com O art. 42.
Peças e acessórios Ze.oso Ltda.
No pedido de prorrogação na paiten.
te 3.737 - Prorrogue-se de acorda
com o art. 42.
Indústria e Comércio •Giroilex
Brasil Ltda. - No pedido. de pronta.
gação na patente priv. inv. 52.703
..... Concedo a restauração. de acordo
com o art. 206.
Perfumaria Lopes Indústria e Co.
marca) S.A. - Junto marca
152.142 - Torno s eleito o despacho de fls. 14. para o fim de que
aejam feitas as anotações acima taloa
acatas pela STL.
Indústria - e Coraéia.o átlanita
Eiasii Ltda. - Junto ao térmo
318.745 - Torno sem efeito o dea•
pacto de 11.5.
para o um de
mandar seja feita as anotações proa
postas peia STL.
NOTIFICAÇÃO
E' convidado Orlais 4.'ublicaçõe8
S.A.. a comparecer a cace Departamento, a Lm de tomar conhecimento
cio pedic.o de caducidade requerido
por Walter Lantz Productions Inc.,
na marca Pica-Pau-de-Pau,
174.4E0, cirnam do prazo impror.oga,
vel de 60 dias.

Ea convidado Etablis.saraents Min
Byla S.A. a comparecer a êste De.
partamento, a fim de tomar conheci,
isento do pedido de cactued.ade requerido por Dr. Guilherme Bemballa
na marca Vitadone 252.561, dentro
do prazo =prorrogável de GO dias.
E' convidado Faibwerke
Akt Engesellachaft Voam Mostar Lua
chis & Bruninga a comparecer a &sta
Departamento, a fim de tomar • conhecimento cio pedido de caducidade
requerido por Byron Industriar Farrnacautica Ida., na marca Heiunrin
248.053 dentro do prazo improrioaa•
vel de , 60 dias.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
EXPLORAÇÃO DE CONTRATO
DE PATENTES
Rio, 21 de junho de 1963
Bardclla Sociedade Anônima, Inchis n

frias MeUnicas - Pedem para ser
anotada na patente de número 42.988
- Privilég:b de invenção.
N° 45.317 - PrIvaégio de invenção. os contratos de sua exploração.
Averbem-37 os contrato de exp ora.
ção.
1 - A favor de Casta1oi Sociedade
Anônima, Metais Ligas e Fundação.
2 - A favor de Aços Vilares Sociedade Anônima.
3 - A favor de Sociedade Técnica
de Fundições Gerais Sociedade Anônima. Sofungc.
1
4 - A favor cie requerente acima
mencionado. Quando ao ped do feito
pela Saciada-1e 'Técnica de Fundições
Gerais Sociedade Anónima Solange,

exploração de contrato. - Quanto ao

pedido, nada ha que deferir em retrai
ção a presente patente.
Sociedade Técnica de Fundições Geá

mis Soe4eda43 Anônima, Softmge,
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Pede para ser anotada na patente de
números 49.152 - Privilég:o de invenção o aontrato de su aexloração Averbem-se os contratos de exploração;
1! 1 - A favor de Aço Villares Sociedade Anónima.
0 2 - A favor de Bandella Sociedade
;• Anônima Indústrias Mecânicas.
a 3 - A favor da requerente.
Aços Villares Sociedade Anónima Pede para ser anotada na patente de
:número 55.178 - Privilégio de inven,çãoo contrato de sua exploração. Averbe-se o contrato de exploração:
1 Sociedade Técnica de Fundições Geais Sociedade Anônima - Pede para
.Ser anotada na patente de número
.25.300 Privilégio de invenção - O
çontrato de sua exploração. - Averbem-se os contratos de exploração:
; 1 - A favor de Gastaloi Sociedade
'Anónima Metais Ligas Fundições.
2 - A favor de Aço Villares Soa:dedada Anónima.
• 3 - A favor de Bardella Sociedade
•'Anônima Indústria Mec?nica,
4 - A favor da requerente.
,WRANSFER.ÊNCIA E ALTERAÇÃO
a DE NOME DE TITULAR DE
PROCESSOS

Junho de 196'4

DIÁRIO OFICIAC (Seção III)
N.° 197.985 - Atlas;
N.° 197.992 - Atlas:
Atlas Monobloco;
N.° 198.582
N.° 213.222 - Supertrafic.
N.° 213.525 - Supartrafic;
Seletomatic;
N.° 214.209
N.° 215.094 - Atlas;
N.° 215.095 - Atlas:
N.° 217.413 - Sunertronlm
N.° 219.141 - Vaiares;
N.° 225.454 - A Atlas;
N.° 231.884 - Supertrafic. •-• As
alterações do nome da titular - Anua-ai-ar as alterações cie nome.
Miro falichaelsen Ei Cia. -• Pede
para ser anotada na marca Soberbo,
n.° 151.643, a alteração do nome cia
titular. -- Anote-se a alteração de
noras.
Micrnlite S . A. Indústria e Comérelo - Pede para ser anotada nas mar
laaa n.° 267.234:
lacaré n." 268.259:
Mirim n.° 271.131 - As altarações
do nome da faliam Anotem-se aa
alterações de nome.
Gumex S . A. Inlúst la de Perfumarias - Tram s ferência nora seu n;ine
das marca s.: Guinem n.° 268.384 e da
Frase de P.-o p aca-ida: Dura Lex srd
Lex. no Cabalo réi Gum e% n° 268.861
Anotem-ae as t.ansferêrcias.
P7esantes e Decorações Lar Oriental Ltda. - Pede aa s e , anotada
na marca 0-ianta1 n.° 278.081 a alteração do nome da titular. - Anote-se
a alteração de nome.
Manufata ra de Ronpas Ila-emler Limitada - Pada na 'a ser anatada !Ia
marca Pramier rrmo n." 133.584 a ai'-ação do nome e a taansferaida. -‘notem-se a alterarão e an tranaferanma.
Inelaistdias C-anf'no SÃ. - Pede
para ser a a ntacla na mar-a raamfaia
t a rm° e° 228.647 a alt-rar ao do narre
da titular. - A-otaae a alteraçao
de nome.
Indú staaa • 13 -asil a : a de A a- g atas- da
Ferro S.A. - 115aE Paar para
se- anata a a na Mulo IB.AP Tealtrarial
acme da
n.° 294.343 a a l taraaao
atular. - Anota-se a ratei-aça° a,

Construtora e ImobiN. 343.434
liária Tupi Limitada.
N. 387.271 - Fabrica de Calçados
Soledade Limitada.
N. 389.068 - Impressora Helvetica
Limitada.
N. 390.476 - Moveis Pastora S. A.
N. 392.291 - Agência Marítima Iaterlines Limitada.
N. 398.458 - Mordka Tude Wajsbro.
N. 400.225 -• Instalações Industriais
Elnema Limitada.
Xavantes Auto PeN. 404.617
ças Limitada.
N. 404.943 -• Externato Pequenopolis.
N.° 407.593 - Gazeta Operária,
N. o 407.679 - Fanor Peçanlia
Continlio.
N.° 408.273 - Kitut's Confeitaria e Frios Ltda.
N.° 408.536 - Cia de Cigarros
Souza Cruz.
N.° 408.563 - ut.o Mecânica
Pontiaca Ltda.
N.° -109.913 - Indústria Química Reguluz Ltda,
N.° 410.326 - Indústria e Comércio Texforbraz Ltda.
N.° 410 .675 - Gni] vanoplas,tia.
Cronatito Ltda.
N.°112.515 - Quimiofarma Limitada.
N.° 412.575 - Prilim Produtos
de Limpeza Ltda.
N.° 413.493 - Auto Mecânica
Machado de Assis Ltda.
N.° -114.526 - José Paulo de
Andrade.
N.° 414.833 - Lab. Jaccoud
Ltda.
N.° 411.980 - Padaria e Confeitaria Baronesa Ltda,
N. 0 413.062 - Maria do Rosário Nunes, Rubem Dias Henrique
Reny Foeli rd ta.
N.° 415.742 - Procuradoria da
Interior na Capital Principal.
N.°'415.573 - João Lopes fimdai.
N.° 415.911 - Artefatos de Metais Indú s tria e Corni. reio Engrenam) Lida.
N.° 4 15.207 - Lourdette de
Lima Bilrar e Clarardo 'Braga de
Andrade e Silva.
N.° 416.861
- Restaurante.
Trastevere Ltda.
N.° 416.802 - 'test atiranto
Tra st evere Ltda.
N.° 416.853 - Restitua:Info
TrNas.cstealisc16re.8T6.1ilL
i.
Drogaria e Farmoreias Ao
mi
asaindaa Daogaaaia LI -

Dumas Milner International, Inc. Transferência para seu nome da marca
- Pinho-Sol - tèrrno n. 480.080 Anote-se a transferência.
B C Rádio e Televisão S. A.
- Pede para ser anotada na marca A voz de Ouro A B C - teemo número 421.387 - A alteração de nome da
titular - Anote-se alteração de nome,
Exigências
'Augusto de Abreu Ea Filho - Na
transferência do têrmo n° 434.843 -Cumpra a exigência.
Benjamim - Burico Na transferência do farm° 415.576 - Cumpra
a exigência.
Indústria da Fosforos Líder S. A.
-• No pedido de alteração de nome no
termo 394.563 - Cumpra exigência.
Alexander Serge Marten -- No pedido de alteração de nome no termo
n. 393.718 - Cumpra a exigência.
Indústria de Freios e Fricção Lonarnbi
Limitada - No pedido de transferência do tarai ° 369.576 - Cumpra a ex,gencia.
Indústrias Gessy Levar S. A. - No
pedido de averbação de contrato na
marca 118.563 - Mantenho a exigência pela última vez.
Varta Aktiengellschaft - No pedido
de alteração de nome da marca número
227.118 - Cumpra a exigência.
Antonio Narvaez & Cia. Na
transferência do têrmo 171.591 - Cumpra a exigência.
Dijoan Produtos de Beleza - Na
transferência de marca 278.2% - Cumpra a exigeneia.
Leopoldo Geyer S .A. Comércio,
Administração e Participações - No
pedido de averbação de contrato do
titulo 258.888 --o- Cump:a a exigência.
Enda Laaoratories Inc. - Na transgerência da patente de n. 40.069 Cumpra a exigência.
Cebtre de Recherches de Pont - A
Mousson - No pedido de transferência
da patente de n. 37.020 - Privilégio
de Invenção - Cumpra a exigência.

Canadian Niakel Products Limited Transferência para seu nome da patente de número 45.300 - Privilégio de
Invenção - Anote-se a transferancia.
Pilot Pen do Brasil Sociedade Anônima Indústr:a e Comércio - Pede
para ser anotada na patente de número
2.720 - falocialo industrial a alterao de nome da titular - Anote-se a
'alteração de nome.
Laza° Sociedade Anônima Artefatos
ale Couro - Transferência para Km
tome da patente número 2.804 - Modélo industrial - Anote-se a transferência.
Pilot Pen do Brasil Sociedade Anónima Indústria e Comércio - Pede
para ser anotada na patente de número 4.235 - 1VIodalo de utilidade a
alteração do nome da titular - AnoDiversos
te-se a alteração de nome;
nome.
Thennolit do Beasil S. A., Indústria
Beecham_Proprietary Medicines Limie
indústrian- C eanfa'n 5.A - Peie, Comércio - Transferência da marca
ted ._ Pede para ser anotada na mar209.647 - Arquive-se o pedido por
"ira
ser
anetaaa
•-("-h?ç,
ag
Oa número 205.382 - • Marca Sali Di
falta de cumprimento da exigência.
m°
n."
115
.
219
a
rate
.
Cozinhai-o
t
ar
Frutta - A alteração do nome da
Calçados Sissi S. A., Indústria e
titular - Anote-se a alteraçãa de nome. ração do ncane da titular -- Anote-se Comercio - Na alteração de nome na
a
alteração
de
namt.
Norcoc Textil Ltda. - Pede para
A s aociaçan de Igreja Mataa•sta - marca 226.738 - Aguarde-se.
s- er anotada na marca Ariadne, númea
Fonseca Moça Limitada - No
T-ansferência
/Nara seu ra.m- da marca
ro 225,403, a alteração do nome da tipedido de a'ansferancia do termo nútular. - Anote-se a alteração de Homens em Marcha n. o 3a8.618 --- mero 415.936 - Arquive-se, por falta
Annta-se a ti-anafaram:ta.
nome.
de cumprimento da exigência.
IneMstrias Grrinfino S.A . Depósito San:tarita Comércio de na'a se r rant:aram na mama Maasfina
Ferro, Aço, e Metais Ltda. - Trans- aarrno n° 362.913. a a l teração .do nora. EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
ferancia para sau nome do título: De- da titular - Anote-se a alteração ia INFORMAÇÃO, EXPEDIÇÃO E
RECEPÇÃO
pósito Samta Rita n." 234.979 e da nome.
N.° 116.922 - Cartonagem Pormarca Santa Ria n.° 100.435. tuense Ltda.
P-tilan Malharia e Confacçaes
Diá
21
de
junho
de
196,
tem-se as
as tran-ferancias.
N. o 416.998 - Centro Academl- aa-ansferancia para aeu eaa a a da
co Pereira Barreto.
Saturno S.A. Inclastria de Tintas rni r rn Misterlan tarmo n.° a9 2 .474 -NOTIFICAÇÃO
N.° 417.059 - Casa Berta Insc-- Pede NI a ser anotada na marca Anata-se a transfaa'niaa.
talações, Comércio Ltda.
Saturno n.° 23.463. a alta mçâo dn
Taenesto Rotasaadld 5 A
• Tralastan e
E convidado Attilio Fuser fj Cia a
N.o 417.090 - Mercearia Guanome da titular. - Anote-se a altera- CaMarcaa - Taansf-rane l a a nra mau comarecer a êste Departamento a fim
ção de .nome.
a rma, da marca Priades Paman t&ano de efetuar o pagamento da taxa final nabara Ltda.N.° 417.164 - Ecil Editora de
r " 400.644 - )%,nata-se a tran a faranna marca Hercules tèrmo n. 210.962. Catálogos Indu s
Inch; st: ias N7. 1 .,r .-s S. A . - Pede
triais Ltda.
,s
marcas;
Ê convidado Instituto Terapêutico
para ser an.oaaa
417.210 - \Incenso Caput°.
toa 135.025 - E l -vaaares Atlas "A":
Palita ra B-a s ilaaa da r l '"r"a e Pa Pan Organico S. A. a comparecer a
N.° 417.211 - Frigorifico SanN." la7 12 7 -- laanar
vistas Eclibras Ltda. - aa-aasiaraaria êste Departamento a fim de efetuar o
N .) I53.a a 5 -. atlas "A":
para seu nana.. , aa Ma rra Cio allio. ta-- pagamento da taxa final na marca Sul- ta Gilda S. A.
N.0 417.217 - Alumitex Móveis
N° 157 05' -- .75 flns jur.or:
nua n.° 416.419 -- An-t--se trans- fadion têrmo 215.532.
e Decorações Ltda,
1' 1 c 159 41 5 - a- -valores Atlas;
ra-ancia.
N. o 417.218 N '53 96 - Supertronic:
Sociedade
Fiarenza Decorações Toda. - Trans- ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
Instaladora de Escritórios Ltda. •
1\1" ' a7.Pa0
Elevado-es Atlas:
ferancia nara seu anila"
al" -a 816 -- Suneatronie
n ° 419.008. tnnrrri
N.° 417.231 - Labyr de Almei409.aaa,
Ficam os processo abaixo mencioda Banias,
'
-- A Atlas;
Fia-enza e 41 11 010
nados arquivados:
la"
N. 0 417.257 - Carlos Mer guFicao nza. - Anotem-se astransfaran,
Na. 295.094
295.281 - 295.095
N.'
.414 - Atlas;
lhão. •
das.
Marceilo S Campestrinh
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DIÁRIO OFICIAL (Seçãc Hl)

N.° 433.457 -"Imobiliária TeN.0 117.218 - Serviço Pelotense
de Proteção ao Crédito Ltda. - lure Ltda.
N.o 433.458 - Eduardo SiqueiS.P.P.C.
NP 417.251 - 'Indústria de, ra da Costa.
N.° 433.461 - Ribeiro & LaGranito Tijuca Ltda.
N.o 417.282 - Sociedade Paul cerda.
N.o 433.465 - Ribeiro' & La• listaNcle Transportes Ltda.
N.o 417.315 -.•P. M. -Antunes cerda.
N.o 433.46 .6 - Fdavio Abran& *Cia.
.
NP 417.316 - Pedro Ernesto clres de Araujo.
NP 433.456 - Real S. A. InNunes.
dústrias do Artefatos de Borracha
Wagner.
N.o 417.317 .
NP 417.321 - •José Maximo Pe- e Calçados.,
NP 433.496 - Lacticínios Bareira.
.
N.° 417.356 - Aurelio M. Voga. nhando. Ltda.
N.o 417.380 - Labyr de MineiN.o 433.516 - Artluir Balfour
•
da Barros.
& Go. Liini•ted.
.
N.o 433.555 -'José de Lebão
N.o 417.390 - Aurel-iano FurPertalada Neto.
qu i m do • Abreu Mendes.
.N.° 433.557 - Calçados Artson
•417.391
Aureliano Fúr•.
=•
Ltda.
quim de Abreu Mendes.
N.° 433.556 - Calçados Artson
NP - 417.393
Ind. do Calçados
. •
Anuo Ltda. •
NP 433.574 - .•Litila ChurrasN.° 417.396
Adalberto Teicaria e Bar Ltda.' xeira Fernandes.
N.° 433.576 - Banco Leme Fer• N.° .417.397 - Adalberto Teireira S. A. •
xeira Fernandes.
N.° 433.578 - Itapoan 'S. A.
N.? 417.400 DIbrama Comer- Agrícola Industrial e Comercial.,
cial .o Distribuidora. do' Materiais
N.o 433.584 - Terve' . Indústria
de Construção. Ltda. •
e Comércio de Ante Peças Ltda.
NP 417.401 - Soe. Invicta de
• N.° 03.595.- Distribuidora de
Peças para Autos Ltda.
•Produtos
Alimentícios .Collo Ltda.
N.o 117.403 - Marlon Modas
NP- 433.605 - Insuspão Ind. e
Ltda..
.
• N.° 417.409 - Padaria . e" Con- Com. Lida.
Indu.spão Ind..e
N. o 433,606
kitaria São Mateus Ltda.N.° 417.412 -. • Editóra Gráfica Com. Ltda.
Falco PubliciN.o /433.687
Trmãoè Andrioli S. A.
dade
Ltda.
N.o 417.419 - Sovap Sociedade
• N.° 433.701 . -- Rodoviário Plade Vendas
Administração Pre- tinense Ltda. dial Ltda., ' •
'N.o 433.707
Organização
N.o 417.420 - Sovap S..oeicdade
Imobiliária Coral Ltda.do Vendas
Administração PreCond. do EdiNP : 433.767
dial Ltda.
•
Nova Friburgo.
N.o 417. (78•
Equisa Moiro- fício
N.o 433.776 - Representações
qufmica Rui Americana
Ecorsex Ltda. .
N.? 117.488 - Jean Lacombe &
N.° 433.777 - • difóca tar•Fe-.
' Cia. Ltda.
^
hz S. A.
7Ç.9
417.191 Soc. de. Mate- :N.o 433.784 - Eletrônica Dalriaes Téenicos -de Isolamentos Li- ton Ind. e Com. Ltda.
mitada.. •
N.0 .431.130 - "Wel EngenhaN.o 417.512 - João Marquês de ria Industrial e Fabricação do EsSampaio.
•
truturas Leves tida.
• N.o 417.513 - João larques de
N.° 131.163 - Decorações GuaSa topa io.
nabara. T.tda.
N. o 417.514 - João Marques cl
N.o 434.167 -.Indústria de SaSampaio.
lão juta Lida.
N. o 417.536 - Cardial
N.o 431.195 - Boi-is • Leavitt.
dada Ltda.
• NP 134.196 - Borie Leavitt.
N.0.417.551 - Serviços de ArnN.o 431:197 - Carlos Araujo
bulancia Pulmann Ltda. •
Pinto . e Joaquim Barros de OliNP- 417.556 - Angelo Hermi, veira.
Irmãos
nio Niero
NP 431.240
Luiz Fernando
• N.0 ..417.565 - Diretório Acade- Magalhães.
mico da Escola Nacional de•Enge- ' N.o 431.246 - Lab. JusquImica
nharia.
Ltda. .
-•
NP 426.168. - Administração e .N.° 434.218 - T,yresoles de
Comércio Miri S. .1.
Campinas Ltda. N.0. 433.352 - Ind. e Com. LiN. o . 434.258 e Com. Al•.
bra Ltda.cola Lida
• N. 433.355,• 433.356 c 133.357
N.° 434.263-- Pauta Gravações
- José Luiz Freire.
e Propaganda Lida:
.
N. o 433.359 - Importadora de
N.? 431..268 - Elvul -Fomento
Ferramentas Pontes Ltda.
da ml. Plastica Ltda.
N.o 433.369 - Com. e Ind. cie
N.o 431.271 - Bebfdas Ayrnoré
Claro Lida,
Ltda.
NP 433.382 -.Fábrica de ITelóNP, 431.273 - Frota de Petrogios Oro S A.
leiros do Sul Ltda.
NP 134.274 - Motor Peças Pe• NP 03.411 - Organizarão Neelotas tida.
te Sul cie Ilepresentações Ltda. N.° 433;412 - Haroldo Scode- - N. o 481.27,5 - Armarinhos e
Miudezas Citar Ltda.
ler•.
N.° 431.276
Eletrônica Esteio'
Ns.. 433:111
433 ..115 - Pri1.i(1;1,
mo Carbonari.
Inco Indústria e
N'. 0 - .133.416 - Prima flarbona ri •
N.0 433.417 - Emprésa limpa- Comércio da Sal Ltda.
'N. o 434.153 - David colidi. •
dora Situa Ltda.
N.o - 433. .454 - Auut6uuio .11)w-tuim' N. o . 131..F)0 - Calçados Queiroz
Ltda.
Representai:Cies Norte Lida.
•

o
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Na. 588.938 - 588.939 Kinga
N.° 434.509 - Móveis Cima
* Seeley Thermos Co. - Satisfaça ela*
S. A.
Ximprêsa de gência.
N.° 431.530
N. 589.122 - Companhia , de
Transportes Auto' Car
N.o 434.553 - Estabelecimentos mento Ipanema -- Satisfaça exigência.
N. 569.127 --- Indústria de Bebidas
Comerciais Reunidos S. A.
Satisfaça exigência. I
N.° 431.551 - The J. 13!rd Milani S. A.
N. 589.129 - Indústrias Villares S.,'
Moyer Co. Inc.
N.° 434.600 - eicol Centro A. - Satisfaça exigência.
N. 589.162 - The Merrow Machine
Imobiliário Comercial Ltda. a.
N.° 434.603 - Neves Barreto. Comany - SatisSaça exigência.
N.° 431.609 --Editóra Lar FeN. 589.173 - Albino Sch.adeck
liz S. A.
Cia. Limitada
Satisfaça exigêncit.
N.° 436.580 - Bacio de OliN. 589.346 -- Indústria de Tintas
veira Britto.
Louçalin Limitada - Satisfaça exigênN.o 412.092 - António Barbosa cia.
,
.
de Mello.
N. 589.426 --Cia. Nacional de CiN.o 442.203 - Benedito Va l ia- nemas
SatiÊaça exigência.
dares Ribeiro. ..,
N. 589.444 - Imobiliária M. Cunha
• N.° 491.200 - Ferro de Belo Limitada - Satisfaça exigência.
Horizonte S. A. DIVTRSOS •
• N.° 491.266 - ' Ferro do Belo
Horizonte S. A.
N. 264.991
Hans Schwarzkopt
N. 0 491.207
Ferro do Belo Nada há que deferir uma vez que o
Horizonte S. A."
Registro Internacional 85.000 está eus
NP 491.268 - Ferro de Belo vigor até 9 de agõsto de 1967.
Horizonte S.. A.
•N. 588.558 -• 91a. Jornalística Ca
l.
491.260 - Ferro do Belo das Junior - Aguarde-se o pedido d.e
Horizonte S. A.
alteração de firma.
N.o 510.237 - José Kessler.
• N. 588.747 - lbere Pery de FreiN.° 510.691 - Armour And Co. tas - Aguardê-se o prazo.
N.o 510.692 - Armour And Co.
N. 588.754 - Frigorifico Cruzeiro
N.° 510.702 - Armour And Co, S. A. - Aguarde-se o prazO.
N.o 553.451 - Guilherme Sei- • N.'589.187 Faratiatra
do Brasil
•
ler NP 553.704. - Cia. Ind. e S. A. -- Produtos Químicos FarmaComércio de Óleos S. A. Oleosa. cêuticos e Biohágic-os - .guarde-se Ce
NP 561.08í\- Expresso Gime- prazo.
nos Ltda.
•N. 589.398 União Fabril . ExporArquivem-se os processos.
tadora S. A. (U.F.E.) - Aguarde
prazo.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÃO
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
N. 408.360 -- Durax •-• Robert
Rio 21 de junho de 1963
Rõntgen - Classe 11 - Prorrogue-se
EXIGENCIAS
o registro com vigência até 23 de ,inaio
de 1968.
Termo;:
.
N. 412.996 - Chabeso - C.
Ns. 4é9.456
409.457
409.458 Boehringer Sõhn - Classe 43 - Pror- Klõekner-Huboldt-Deutz Aktienge- rogue-se o registro com vigência até
231 de maio de 1968.
sellschaft - Satisfaça exigência.
N. 413.745 •-••• Opel Adua Opel
N. 414.855 - Arwa Feinstrumpfwirkerei G.m.b.H.
Satisfaça exigên- Aktiengesellschaft - Classe 21 - Pior.
rogue-se o registro (fls. 15-17) coas
cia.
•
N. 422123
Roth-Buchner vigência até 23 de maio .de 1968.
N. 414.544 - Dr. Thompson's
G.m.b.H. - Satisfaça exigência.
• N. 431.269 - Badische Anilin - Thompsonwerke Geselsschaft Mit Bes.
Classe 16 -..
8 Soda - Fabrik Aktingesellnhaft thrãnkter Haftung
Prorrogue-se .o registro (fls. 10-12),
- Satisfaça exigência.
-Ns. 464.588 - 464.589 - 580.306 com vigência até 23 de maio de 1968.
N. 414.563 - Gutso •-• Henkel
- 580.307 - Badische Anula - e••
Soda Fabrik Aktiengesellschaft Sa- Cie. G.rn.b.H. - Classe 46 - Pior.
rogue-se o registro (fls. 14-16) cora
tis5aça exigência.
. N. 588.569 - S. 'A. Brasileira de vigência até 23 de maio de 1968.
N. 414.668 - Persil-Henkel - HenTabacos Industrializados Sabrati Sakel Cia4 G. m. b. H. - Classe 46
tisfaça exigência.
Prorrogue-se o registro (fls., 8-10),
N. 588.689 - Confecções Lelbo Licom vigência até 23 de maio de 1968.
mitada
Satisfaça exigência.
N. 414.574 Durkopp Dürkop.
N. 588.723 - Laboratorios Farmacêuticos Vicente Amato-Usafarma S. pwerke Aktiengesellschaft - Classe 6
- Prorrogue-se•° registro (fls. 8-10),
A. - Satisfaça exigência.
N. 588.749 - Cia. Humaitá de com vigência até 6 de agósto de 1969.;
N. 41+.575 Dürkoppwerke Ak.
Seguros Gerais - fftisf aça exigência.
N. 588.782 •-• Joh. A. Benckiser tiengesellschaft -• Classe 7 •-• Prorro.
gue-se o registro com , vigência até 6
G. m. b. H. - Chemische Fabrik
de ageisto de 1969.
Satisfaça exigência.
N. 414.576 - Dilrkopp Dürkop.
' N. 588.786 - Lanifício Amparo
pwerke Aktiengesellschaft - Classe 21
S. A. - Satisfaça exigência.
N. 558.787 - Lanificio Amparo S. - Prorrogue-se o registro Ifls. 810).
com vigência até 6'de agasto de 1969.
A.
Satisfaça exigência.
N. 44.639 - RemanitDeutsch*
N. 588.788 :--- Vulcan Artefatos de
het
Borracha S. A. - Satisfaça exigên- Edelstahlwerke Alctiengesellic
Classe 5 - Prorrogue-se o registro •
cia.
N. 588.794 - J. Cerqueira EiC.ia. (fls.. 3-5) com vigência até 22 de
ag6sto .cle 1970.
Limitada jL Satisfaça exigênsia,
N. 449.292 - Glasso - Glasurib.
N. 588.813 - IndústIas de Laticiaios Santa Matilde Limitada - Satis- Werk M. Winkelmann Aktien-Gesel.
lschaft - Classe 46 -- Prorrogue-se *
faça exigência.
Ribelle Castelli - registro com vigência até 22 de ag5sto
N. 588.898
de 1970.Satisfaça exigência.

,
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N. 444.643 - Remanit Deutsche
Edelstahlwerke Aktiengesellschaft Classe 11 - Prorrogue-se o registro
(fls. 9-11) com vigência até 22 de
•
agiisto de 1970.
•
N. 444.642 - Remanit - Deutsche
Edelstandwerke Aktiengesellschaft Classe 10 - Prorrogue-se o registro
(lis. 9-11) com vigéncia até 22 de
agôsto de 1970.
N. 444.641 Remanit Deutsche
Edelstahilwerke Aktiengesellschaft -Classe 8 - Prorrogue-se o registro
- :(fls. 3-5) com vigência até 22 de agOsto de 1970.
N. 444.640 - Remanit - Deutsche
Edelstahlwerke Aktiengesellschaft -Classe 6 - Prorrogue-se o- registro
(lis. 9-11) com vigência até 22 de
agósto de 1970.
LaboN. 588.761 - Nicordamin
ratórios Farmacêuticos Espasil S. A.
- Classe 3 -7 Prorrogue-se o registro,
retificando-se a data para 1 de julho de
1953.
N. 588.736 - Wella
Wella Aktiengesellschaft Classe 48 - Prorroguee-se o registro com averbação de
contrato de exploração a favor de:
Belfam Inclüstria Cosmética S. A., por
despacho de 20 de outubro de 1960 (Proc. 9.962-60).
N. 578.454 -- Esthéa
EAT.I de
\-- Cologne
Parfümerie
Fabrik
Glockengasse no 4711 Gegeniiber der
Pferideposta Von Ferd. Mülhens
Classe 48 - Prorrogue-se o registro em
vigência até 8 de junho-de 1973.
N. 578.132
"C" - C: H. Boehringer Sohn
Classe 43 - Prorrogue-se o registro com vigência até 18
• de junho de 1973.
N. 471.813 - Trolon
DynamitActien-Gesellschaft, vormala Alfred
Nobe & Co. - Classe 28 Prorrogue-se o registro com vigência até 30
de novembro de 1970.
Dynamit
N. 471.812 - Trolon.
Actien - Gesellschaft, vormala Alfred Nobel & Co. - Classe 8 - Prorrogue-se o registro, coai vigência até
30 de novembro de 1970.
N. 454.953
Fissan - Deutsche
Milchwerke Dr. A. Sauer -- Classe 3
- Prorrogue-se o registro (Ms. 3-5)
com vigência até 31 de julho de 1970.
- Rosas EnNs. 451.099 cantadas - EAU de Cologne Parfümerie Fabrik "Glockébgasse n°4711'
Gegenüber Der Pferdepost Voo Ferd.
Mülhens - Classe 48 - Prorrogue-se
o registro )fls. 3-5) com vigência até
12 de setembro de 1970.

Glasso - Glasurit
N. 449.293
Werke M. Winkelmann - Aktiengesellschaft - Classe- 1 Prorrogue-se o
registro com vigência até 22 de agiisto
de 1970.
N. 588.785 - Amparo Laniticio
Amparo S. A. - Classe 22 - Prorrogue-se o registro.
N . é88. 1789 - Emblemática Indústrias Reunidas Irmãos Spfna
S.A., classe 38. - Prorrogue-se o
registro.
N.° 588.790 - Deluke indústrias Deunidas Irmãos Spina S.A.,
classe 17. - Prorrogue-se o registro, retificando-se a data para 16
de setembro de 1953.
N. o 588.791 - Júlor- Indústrias Reunidas Irmáos Spiria S.A.,
Oasse 17. - Prorrogue-se o registro.

N.° 588.972 - Hervicida Plutão
- Produtos Químicos Elekeiroz
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S A. ,classe 2. - Prorrague-se
regiotro, retificando-se a data
para 2-6-53.
N. o 589.012 - Dermotox - Massa Falida Laboratórios Raul Leite
S A.. classe 3. - Prorrogue-se o
registro, retificando-se a data
para 19-10-53.

N.o 589.165 - Mercur - HoelN.o 389.290 - Belma - Congel S.A. IRdústriasi Reunidas fecções Belma Ltda. - Classe 36
Mercur. classe 39. - Prorrogue-se - Prorrogue-se o registro.
o registro.
N.° 589.291 - Passa. Uma Vez
N. 0 589.167 - Filtragol - Far- e 'Brilha Todo Mês - Recorde S.
A. Indústrias Químicas. Classe
benfabriken Bayer Aktiengesells- n.o
46 - Prorrogue-se o registro.
chaft, classe 1. - Prorrogue-se o
N.° 589.292 - Vesco --Jorge
registro, retificando-se a data
-Amorim & , Cia. - Classe 47 -para 13-9-.33.
N. 0 589 013 - Gaci-Pulver
Prorrogue-se o registro.
Massa Falida Laboratórios Raul N.° 589.136 - GIoboferrina
N.° 589.336 - Atebrina - Fm"Leite S.A.. classe 3. - Prorrogue- Farmiatra do Brasil 5 A. - Probenfabrikeii Bayer Aktiengesselsse o registro.
dutos Químicos e Farmacêuticos e chaft
- Classe 3 - Prorrogue - se.
N. 0 539.014. - Vox - Drop - Blológicos, classe 3. - ProrrogueMassa Falida Laboratórios Raul m o registro, retificando-se a data -o registro.
Leite S.A., clasm 3.
Cevila - Far'N.o 589.337
para 16-5-63.
s
.
.
benfabriken !, Bayer Aktiengesellssa Falida Laboratórios Raul Leite N.° 589.196 - Marba.etas - • cliaft - Classe 3 - Prorrogue-se
S.A., classe 3. - Prorrogue-se -o Farbenfabriken Bayer Aktieragesel- o registro. s.,
Ischs.ft. classe 3. - Prorrogue-se
registro.
N.o 589.338 - Cyien - Faia.
benfabriken Bayer .AktiengosellsIso
Nieln.
o
'registro.
N. o 539.016 .
N..° 589.197 - Nei-Tutocaina !- cliaft. -'Classe 3 --, Prorrogue-se
..
Massa Falida Laboratórios
os Rau Faroenfabriken Bayer Aktienge- o registro.
Leito S.A.. clarse 3.
sellschfat, clasre 3. - ProrrogueS
9-Jolução
de IoN.° 589.017 - Tonocanis -- La- se o registro.
•
1N
11o
i .:yer!
).34 -BFarbenfa"
ar)8 1.0
bora tório Prodamno, classe 2 . _
! I N.° 589.198 - Pe riston - Farbriken 13ayer -Aktiengesellseliaft
PrNor.r.ogge-.rneiso_regHis
iptreorton __ La_ benfabrilsen Bayer Aktienge.sesls- -ir'
gis , 01n. ss. e 3 - Prorrogue-se o re o
boraWrio Procampo .Ltda.. clasre .chaft. classe a.- - Prorrogue-2e
.
..
Is
regilro.
2. - Prorrogue-se o registro. •
Pneueilin
589-310
N.o
..N.° 589.199 - - Résotren - FmN. ° 539.033 - Colchão de Mo- Ibenfabriken Bayer Aktiengesells- Mend Johnson Endoebrodea In(lúslas P robahçr Divino - . Arl"" çlóes 1 chaft, classe 3. - Prorrogue-se o tria Farmaeêntica S. A. - Classe,
• n.o - Prorrogue - se o registro.
de Aço Probel S.A.. classe 40. -,regictro.
N.o 580.!`“-; - Emolin - Tu..
Prorrogue-se - o registro.
I N.° 589 200 - ãolinete - Agfa dústria. de Tintas Louçalin Ltda,
de
N.° 529.034 - Colchão
Molas Aktiengesellschaft. classe 8. - - Classe '3 - Prorrogue-se o teProbel - Um Sonho Divino com prorrogue-se o registro.
! gistrq
figura de ci s ne - Armacões de N.° 589.236 - Examin -!-- Glaxo
N.° 589.393 - Pomada CatariAço Rrobel S.A.. ! clas s e 40. - La.boratcries, Limited !classe 3. _. ; mi se Laboratório Catarinense
Prorrogue-se o registro.
-Prorroa:ue-os o registro
S. A. - Casse 3 - Prorrogue-se
N. 0 539.035 - Colcblo cl e Moles N.° 589.237 - Vacou ex - Glaxo o registro.
Hospito lar Divino
Armações de Lu aboratories, Limitar) classm 3. N o 589.391 - Sirmar. - Sieo registro.
! me"
Aço Prebel S.A.. clasve 4f... - rorrogue-ce
IWerlm G.
Prorrogue-se o re gistro cem direi- N. o 539.239 - Emblemática ___ M. B. H. - Classe 47 - Prorroto ao mo exclusivo da palavra Husqvarna yavenfabriks Aktlebo- gue-se n registro.
Hospitalar.
clarre 6. - Prorrogue-se o ,
589.3e7 _ pari lig tiez
.., 589.056 _ Nó. vo'laza
m oco ___ c om_ registro.
tJno Febril Ex portadora S. A.
'I
0
Do
pantriia Nitro Quimica Brasileira,
Classe 16 4- ProrSche- I - U.F.F..)
pharmaceuticals
ire. clas-, rogue-se o registro.
classe 28. - Prorrogue-se
N. 589.240
Prorrogue-se o regis-I
nlabs
tro..
• 'te
! 3. - Prorrogue-se a registro. I N,0 589,520 - O Batnn
N. o 589.120 - Frutin e - Cho- N.°
539.243 - Henriete -- José manny S. A. Perfumaria e Ctite.
colate Garoto S.A., classe 41. - Silva - Tecidos S.A. c lasse 23. lar-ia Classe 48 - Prorrogue-se
Prorrogue-se o- registro
- Prorrogue-se o registro.
o reo:istro•
N. o 589.245 - Aldebaran -1 N° 389.421 - Hermanny S. A.
• N. 539.121 - Miles - Laboratórios Mile& do Brasil Ltda.. cias- José Silva ! Tecidos S.A.. classe 23.- Perfumaria „ Cutelaria - Classe
se 3. - Prorrogue-se o registro. 1- Prorogue-ce o . reais tro.
11.0 48 - Prorrogue-se o registro.
N.° 589.125 - Campeonissimo N. o 589.278 - Emas - Metro ! N.° 489.422 - Guri - Her- Sociedade Esportiva Palmeiras, J njetalúrgica Abrasivos Salto S.A...' manny Ind. e Core. IIic Ltda. classe 32. - Prorrogue-se o re g is-;claSse 16. - Prorrogue-se o regis- Classe 11 - Prorrogue-se o re.,
tro.
gistro.
jtro.
. i
N.° 589.163 - Refresque-se comi X.° 589.279 - Americano N.° 589.423 - Loty - HermanCe- ny Ind. e Com. Hie Ltda. - elasServen-up
(Sevenap)
The
Serâmica
Sul
Ameicana
dasse
,
ven-up Company, classe 43. - 16. - Porrogue-se o regi:Aro.
se 10 - Prorrogue-se o regibtro.
Prorrogue-se o registro.
I N.o 589.528 - Albatroz - In-.
N.° 589.280 - Milmar dé
sfrins Albatroz Ltda. mar Magazine Ltda. - Classe :30 se
46 - Prorrogue-se o registro.
Prorrogue - Se o registro.
•N. ci 589.475 . - Emblemática N,0 480.281 _ rader - Andre A. W. Wills & San Limited Buil° - classe . 1 - , Prorrogue- Classe 11 - Prorrogkie-se o reRecaia:isento aprovado pela
se o registro.
gistro.
Ns. 589.282, 589.283, 589.28 , 1 e
, Decreta a.• 36 773, de 13-1-53
.Prorrogação de propaganda:
589.285 - Lider André Basile
DIVULGAÇA0 N. 726
N.o 589.214 - O Dia' da Defesa
Classe 2 - Prorrogue-se o registro.
- José Silva - Tecidos S.. A. --.
N.0 58.9.286 - La - Argos In-. Classes 11. 12, 14, 22. 23, 21, 35,
Praça Cri 4,63
dustrial $. A. - Classe 33 - 36, 37 e 8 - Prorrogue - se o registro. . •
Prorrogue-se o registro.
A VENDA
N.o 589.287 - Violão - Indus- a No 558.680 - Lysoforen com
Higiene a. Saúde -.- Laboratótriais de Chocolate Lacta S. A. rios.
54.4410 dr Vendas: Av. Rottrigitea
Lysoform S.A. -- Clz1 ,‘se 2:
- Classe 41 - Prorrogueuse, o - Prorrogue-se
o registro
Ah es, 1
registro.
N.° 589.126 - Casa P,eetboven
N.o 589.288 - Tropico - Li- A Loja Musical da Cidade - Casa
Agtruda 1 - Ministério
vraria Martins- Editóra S. A. - Beethoven S. A. Importação e Co - .
ela Paseo&
Classe 49 - Prorrogue-se o re- mércio - Cliasocs 8. 9, 32; 38 e 40
gistro.
- Prorrogue-se- o registro.
Ande-ae a pedsdus peio SetvIço
N.° 589.289
Salta - Elelro
N.° 588.815 -. Grandes FábrilIetalórgiea Abrasivos Salto S. A. cas Peixe - Ind. Alimentícias
dr Reembalso Portal
- cho.se 5
Prorrogue-se o re- celos de Brilto •S. A. - Classe
gistro.
n.o 11 - Prorrogue-se o regtstro.
reme.

•

Impósto de ReHda
I -

•
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M_ARCAS D.ÉPOSITALSAS
Pttblitolgo falta de acórdo com o art.

In do Código da 'Propriedade Industfiai. Da data da pubticação cansou* a

~ter • ;sano do CO dias para o defertmento do ped:do. Durante 6..ae prazo poderão apresentar suas oposições ao Dapsertsseenbe
braoloard da hm rtedada industrial aqueles que se julgarem Iniudicados com a concessão do registro ~SM
1.11•n•• ~DP

Termos as. 585.617 à 585.621, de
•
4-4-1963
• -.)istribuidora J. Almeida Ltda.
São Paulo

•••n•n•••••n•n

•••••• •

'11n••n11• wee•n•••••

ornatos, festões, fotografias, frutas de motor, sapatas do pedal de breque, selouças, figuras para enfeites, bolos de sembaio e isolador, suportes semianiversários, batizados, casamentos e pneumáticos, suportes de câmbio, sanoutras quaisquer comemorações, gravu- fonas de partida, saltos, solas e soladis
ras, imagens, letreiros, manequins, ma- cie borracha, surdinas de borracha para
Iti•TALA
quetas, obras artisticas, obras de pin- aplicaçã3 aos fios telegráficos e telefô(- Ind. Brasileira
tura, painéis e cartazes para decorações nicos, travadores de porta, Naja&
•
e para exposição, projetos, mostruários tubos, tampas de borracha para contaClasse 11
de mercadorias diversas e para propa- gotas. tinas de borracha para elaboração
Ferragens, ferramentas de tôda especie, ganda, suportes artisticos para vitrines,
de substâncias quimicas
cutelaria em geral e outros artigos de estatuetas para adornos e para fins
metal, a saber: alicates, aiavancas, arTermo n.° 585.629, de 4-4-1963
rtfsticos, tabáletas
mações para óculos, arruelas. argolas,
(Prorrogação)
aldravas, armações de metal, abridores
Termo n.° 585.626, de 4-4-1963
Companhia Técnica e Comercial de
de latas, arame liso ou farpado, assa.
Propan Publicidade Ltda.
Eletricidade "Eletricar
deiras. açucareiros; broca, bigornas,
São Paulo
São Paulo
zelas, bandejas. bacias, oaldes, bomboateres. bules; cadinhos, caceados, castiçais, colheres "para Flecheiros, correnrosEm.COMERCIAL DE
tes, cabides, chaves, cremor.es. chaves
ELETRICHADE
de parafusos, conexões rara encanaELETRIC
mento, colunas, caixas de me,tal para rp
portões, canos de nreesi, chaves de fenkats,
Nome Comercial
da, chave inglesa, cabeções. canecas,
copos, cachepots, centros de mesa, co"
Termo
n.0
585.630. e 4-4-1963
queteleiras, caixas para • acondicionaClinica Mé di ca e Dentária São
mento de ai:mentos. caldeirões, caçaroFrancisco Ltda.
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos. dobradiças; . enxadas,
São Paulo
.
enxadões, esferas, engates, esguichos en..
feitas para arreios, estribos. esferas
Classe 33
SIO FRANCISCO
para arreios, espumadeiras: formões,
Insígnia
Comercial
Ind.. Brasileira
foices, ferro para cortar capim, ferrolhos, facas, tacões, fechad iras. ferro coTermo
n.°
585.628:
de
4-4-1963
•
Classe 10
miam a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
para doces, freios para estradas de Quimbor Industria e Comércio Ltda. Abridores de boca para dentistas, aguSão Paulo
lhas, amolg adores, alicates, aliznadores.
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas. garfos, ganchos para quadros, gonzos para
anéis para incrustações, articuladores,
ca7uagens; Insignias, emas. lâminas,
QUIMMORLITE
aparadores, alavanca de raízes para
careiros. latas de lixo, farras machadidentistas, bi c os d aos, boticões. bisturis
nhas, molas para portas, mulas para
Classe 39
brocas para dentistas, borrachas para
venezianas, martelos. marretas, nutri- Para distinguir: Artefatos de borracha, separar dentes, cinzéis, cinzelinhos cosei, navalhas: puas, pás, pregos, para.. borracha, artefatos de borracha para lheres e colherinhas bicudas e aguçafusos. picões, porta-gelo. poaelras porta. veículos, artefatos de borracha nao indas, compassos. cravadores, 'cores
pão, porta-jóias, paliteiras, panelas; rol- cluídos em outras classes: Arruelas, ar- odontológicas, contra
• placas, cordas
danas, ralos para pias. rebites, regado- golas, amortecedores, assentos para ca- para motores, dentes artificiais,
dentares, serviços de chá e café: serras, ser- deiras, borrachas para aros, batentes de
rotes, suchas, sacarrolhas, tesouras, ta- cofre, buchas de estabilizadas. buchas, duras, desobistruidores, descanço e sulheres, talhadeiras, torquezer, tenazes, buchas para juatelo, batente de porta. portes para queixo, disco de lixa, amartravadeiras, telas de arame, torneiras, batente de chassis, bicos para mamadei- radetras e escarradores, escarpelos, espar aportas de correr, taças, tavessas, ras, braçadeiras, bocais, bases para te- pátulas, espigões para dentes artifitrincos, tubos para encanamentos. trilhos lefones, borrachas para carrinhos indus- ciais, espelhos e espelhinhos, estirpa
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas triais, borracha para amartecedores, nervos, estojos e paradentose, escavabainhas de borracha pira 'rédeas, cochim dores, dentislisadores elétricos ou não,
Classe 28
escovas para dentistas, exploradores,
Goma laca e artefatos de produtos aca- de motor, câmaras de ar, chupetas, cor- extratores de panos, extratores de raidões
massiços
de
borracha,
cabos
para
bados de origem animal, vegetal ou
ferramentas, • chuveiros, calços de bor- zes, faquinhas, fateixas, ferro para
mineral
racha, chapas e centros 'de mesa, cor- limpar e cautarizar, fixadores de línClasse is
das de borracha, cápsulas de borracha gua , formões de esmaltes, ganchos, gaLouças de vidro e cristais
para .centro' de mesa, calços de borra- chatas, gesso, godiva, guta-percha, liClasse 15
cha para máquinas, copos de borracha mas para cravo, limpadores de dentes,
Louças esmaltadas e artefatos de
para freios, dedeiras, denentupideirás, martelinhoa, metal, caolim, máscaras
cerâMica
discos de mesa, descanso rara pratos, para ater, matrizes para tra2lhos denencostos, êmbolos, esguichos, estrados, tários, martelos automáticos para denTermo n.° 585.625, de 4-4-1963
esponjas de borracha em quebrajacto tes, modeladores, suflos, polidores, ponPropan Publicidade Ltda.
para torneiras, fios de borracha lisos, tas porcelanas para dentes, para aguSão Paulo
fôrmas de borracha, guarnições para lhas, para algodão, porta-tampão, prenti móveis, guarnições de borracha para sas para termoplásticos pó e liquido
r'4310 gat gr/ , automóveis, guarnições para veículos, 'para obturar dentes, aspara e nspó e
•
I lancheiras para escolares, laminas de tem liquido, papel carbono para uso
i borracha para degraus. listas de borra- 'dentário, parafusos para safio, pó abracha para janelas e para partas, lençóis , siva, raspadores, removedor de mande borracha, manoplas, maçanetas proClasse 25
tetores para para-lamas, preaetores de chas, rocheiros plásticos excipientes
Pára distingu.r . 'Arvores de natal bi- para-choques. pedal do acelerador, pe- para -os queixos, separadores, aerrinhas,
belots, bolas paar enfeites de árvores dal de partida, paras para businas, cordas para dentistas, sondas para nerde natal, carta geográficas, ca r tões pos» pratinhos pneumáticos, pontas de bor- vos dentais, seringas, fivelas, separadotais, cartazes, displays, desenhos adis- racha para bengalas e (toucas rodas res, tesouras para dentistas., tesouras e
ticos, desenhos, decalcomania para te- ,massiças, rodízios, revesti ncntos de !tesourinhas para dentitas; tiras de Mueidos. estátuas, estatuetas, estampas, . borracha, rodas de borracha para mó- no/de, tiras de lixa, termômetros, vuleaalies e vuleenizadores
gravuras, frutas de vidro, figuras de veis, sanfonas de vácuo, suportes de

roo) riz

Termos -as. 585.631 ti' 585.632, de
4-4-1963
"Kerman" Máquinas Elétricas S.A.
São Paulo
KERMAN

Ind.Brasileira

Classe '16
Para distinguir: Materiais para cons.
truções e decorações: Argamassas, ene,.
la, areia, azulejos, batentes, balaustres
blocos de cimento, blocos para pavia
mentaçâo. calhas, cimento, cal, crés
chapas isolantes, caibras, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixa*
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações prernoldadas, estuaue, einuL.
são de base asfáltico, estacas, esquadrias, ferros, frisos, gesso, grades, ja.
nelas, estruturas metálicas para construçbea, lamelas de metal, ladrilhos, lama
bris, luvas de junção, !nau, lageotas,
material isolante contra frio e ca.oe,
manilhas, massas para revestimentas de
paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base nsfáltico, pra.
dutos para totrnar impermeabilizantea
a sargamassas de cimento e cal hidráulica. pedregulha, pra latos betuminosos
Impermeabilizantes liquidas nu sob outras formas para revestimentos e autros
usos nas construções. pers'anas, placas
para 'pavimentaçao, peças ornamentais
de ciraento ou gesso para Wall e pare..
des, papel para • forrar casas. massas
parquetes portas, portões, pisos. so.
anti-ruidos para uso nas construções,
leiras para portas, tijolos. •ulaus de coa..
creto telhas, tacos, tubos Ie.ventilação,
tanques de cimento, vigas vigamentos.
'Atros. venezianas
Classe 50
() taram ede todos os impressos comerciais da firma, tais como: papeis de
carta, memorando, envelope, etiquetas,
cartões de visitas e comerciais, faturas.
avis-a, recibos, títulos, cheques, letras
d ecâmbio, duplicatas, promissórias,
ações, bilhetes, e passagens
Termo n.° 585.633, de 4-4-1963
"leeralan“ Máquinas Elétrica: S•Aa
São Paulo

er?

Ind.Brasileira

.

Classe 33
Insígnia comercial
Termo n.° 585.635, de 4-4-1963 Restaurante Le Areate Ltda.
São Paulo
• -,

LE paispl

Ind. ras

(41 roi .)

Mose 44
•Ceié liquido, croquetes, ezaintão,'

pines e tortas
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Termo n.° 585.634, e 4-4-1963

"HP" Dinâmina Nacional Empreendimentos Ltda.
São Paulo

.
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Termo n.0. 585.638, de 4-4-1963
rádios-vitrolas, caixas para televisnrea, robe de . chans re, roupão, sobretudos,
"Dakota
Comércio e Importa- caixas toca-discos. camas camiseiras, suspensórios, saldas de banho, sandálias,
ção de Rolamentos Ltda.
colchões, camseiras, carteiras escola- sweaters, shorts. sungas, • :tolas, sow
res, criados mudos e cristaleiras, divans
ateis, slacks, tater, toucas, turbantes;
. , São Paulo
estutamentos e almofadas. gua sda-caternos, uniformes e vestidos
DAKOTA ROLLER
sacos, guarda-comida, .guarda-roupa
Ind. Brasileir,
Tênmo n.° 585.650, de 4-4-63
guarda-louças,
poltronas,
prateleiras.
• Bar e Café Faixa-Branca Ltda.
sapateiras, travesseiros, sofás, sofásClasse b
São Paulo
camassoilletes mesas
Rolamentos
Termo na, 585.639, de .4-4-1963
Sanit;ária Sorocaba Ltda. •
São Paulo

Clases 10

soRueiw.

Ind .. Brasileira
Para distinguir: Sondas, agulhas para
Injeções, instrumentos cirurgicos para
Classe
Operações, termômetros, estojos de bol- Encanamentos, torneira, smexões para
so para instrumentos cirurgicos, gram- encanamentos, ralos araa ;.as e tubos
pos para soturas, espatulas, agraphos,
para encanamentos
tscalpelos, facas, pinças, anatomicas,
tesouras costótomoa, serras, serras para
Term on.° 583.6-10, de 4-4-1963
raquiotomia, escopros. martelosrganchos
Panificadora Brasilene Ltda.
para musculos, cefalometros, bisturis,
São Paulo tfastadores, curetas, ruginas, trepanos,
BRASILENSE
'4
tspatulas, protetores, per4uradores,
Ind.
Brasileira
para ossos, placas. para ossos, agra.
(es para ossos, estereocopio, dinametros,
Classe 41
lancetas, estiletes, especulos, dilatadoPão
res, depressores, - anuscopios, retoscopios,
, bugias, abre-bocas, abaixa-linguas, apa- • Termo n.° 585.641, de 4-4-1963
Restaurante Kokishi Ltda.
radores, porta-amalgamas, extratores, esSão Paulo
cvadores, colheres cortantes, calçadores,
alicates, boticões, brocas para clinica,
KOKESHI
articuladores, bacias, funis para cuspiInd. Brasileira
deiras, cubetas aparelhos de pressão
Classe 41
arterial, aparelhos praa massagens, aparelhos de raios X, aparelhos ultra viole.' Arroz, beringelas recheadas, batatas
ta, aparelhos de infra vermelho, apare- fritas, bife a cavalo, feijão, feijoada,
gnocchi, churrascos, lasanhas, macarroi hos de diatermina
nadas, maioneses, pizzas, ravioli, saladas e pimentões recheados
Termo n.° 585.636, de 44-1963
Pósto — Restaurante Buenos Aires
Termo n.° 585.642, de- 4-4-1963
Limitada
De Mari 6 de Mari
•
São Paulo
São Paulo
BUENOS AIRES
Ind. 'Brasileira
Classe 47
Gazolina, gás, óleos combilstiveis, óleos
lubrificantes e querozene
Termo n.c 585.637, de 4-4-1963
Indústria Plástica Santa Luzia Ltda.
São Paulo

SANTA LUZIA
Ind. Brasileira
Classe 28
Para distinguir: artefatos de mataria
plásticos e de nylon: Recipientes fabri
cados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias alisai-ais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabra
para ferramentas e utensílios, cruzetas,1
caixas para acondicionamento de alimentos. caixas de material plástico para
baterias. coadores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns •e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas, caixas para guarda de objetos, cartuchos,
coadores para chá, descanso para pra.
tos. copos e copinh6s de plásticos para
sorvetes, caixinhas de plásticos para
sorvetes, colherinhas. pasinhas, galinhos
de plásticos para sorvete, forminhas de
plásticos para sorvetes, discos de meta estojos, estojos para óculos. embala.
gens de material plástico, embalagens
de material plástico para sorvetes. es.i
tojos para objetos, espumas de nylon
steiras. enfestes para automóveis,
e eu
coadores de pratos, funis, çormas para'
doces, fitas isolantes, filmes virgens,
fios de celulose, fechos para bolsas.
facas, guarnições, guarnições para chts.
petas e mamadeiras

junho de 1963

POSTO DE
.SERVIÇ OS .
CRISTOVÃO
COLOMBO
Classe 33
Titulo
Tèrnia, n.° 585.643, de 4-4-1963
Lanches jardim Ltda.
São Paulo

JARDIM
Cnd. Brasileirt.
Classe 50
Impressos
Termo n.° 585.644, de 4-4-1963
Barbearia Tunfon Ltda.
São Paulo

TUNFON
,nd. brasileira

Classe 50
Impressos

MORISBIAC

Brasileirè,

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argi.
la, areia, azulejos, batentes, balaustres.
blocos de cimento, blocos para pavia
mentação, calhas, cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, saixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações pretnoldadas; estuque, ansiásão de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos. Iam..
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
material isolante contra frio e catot
manilhas, massas para revest mentos de
paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, issoclutos para totrnar impa-meabilizantes
a sargamassas de cimenta e cai hidráulica, pedregulho, arodutos betuminosos
impermeabilizantei itaai-In s. ou sob outras formas para revestimentos e outros
usos nas construções, persianas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tetos 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, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos.
vitrõs, venezianas
Termo n.° 585.648, de 4-4-63
Lanches Galeria Paissandu Ltda,
São Paulo

ALERIA PAISANDU
End. Brasileira
Classe 50
Impressos
Teimo n.° 585.6-49, de 4-4-63
•
Confecções Dede Ltda.
São .Paulo

DEDE

Ind.

Brasilelri

Classe, 36
Para distingu- ir: Artigos de vestuários
Impressos
•
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
Term °n.° 585.645, de 4-4-1963
botas, botinas. blusões, boinas. baba•
Delfins Transportes e Turism oLtda. doures, bonés, capacetes, cartolas. caraSão Paulo
puças, casacão coletes, capas. chales,
DELPITA.,
cachecols, calcados. chapéus, cintos,
nd. brasileira
cintas, combinações, corpinhos, calsas
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 50
ças, camisas, camisolas, camisetas, cueImpressos
cas, ceroulas, colarinhos, cueiros; sa.asis
casacos, chinelos dominós. echarpes.
Termo IV' 585.646, de. 44-63
fantasias, fardas para aa litarest coleMóveis e Decorações "Niltnara" Ltda.
alais. fraldas . galochas gravatas gorSão Paulo
ras jogos de lingerie. Inap tas, leques:
Milhas. latão em fôlhas, latão em chaNIMBA
pas, latão em vergalhões. ligas metaIn'. Brasileira
russas ligas, lenços, mantás, meias
Classe 40
maiôs mantas, mandrião, mantilhas. paPara distinguir: Móveis de aço vidro letós palas. penhoar. pulover, pelerinas.
metal em geral: Armários. bancos bu perigas. pouches. polainas, pijamas: pufez; caixas para rad-ios caixas para nhos
perneiras. qumonos, regalos,
Classe 50

FAIXA—BRANCA
Ind. Brasileira

Termo n.° 585.647, de 4-4-63
.fixtcfatos de Cimento Morisbloc Ltda,
São Paulo

Têrmo n.° 585.651, de 4-4-63
Blundi
Violin
São Paulo

PRAT ORAM
COMERCIO E
- REPRESE IsinAC UE

•

DE MA QITI NA S
AGRI COLAS
•

Classe 33
Titulo

Termo n.° 585.652, de 4-4-63
Samantha Industrial e Comercial Ltda.
São Paulo

SAMAN'PHA

Ind. Brasileira
Classq .48
Para dissinguir artigos de toucador e
perfumarias era geral: Almiscar, água
de beleza. água facial, água de lavanda.
água de colônia, arminhos, água de
quina.,.água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada, liquida, eia pó.
cai pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. cosméticos para o
cabelo, pestanas. Cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele. carmins,
cheiros em pastilhas. em tabletes, era
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essi-ncias, extratos. esteios -de pesfumas,
creme para limpeza, da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escôvas para dentes, cabelo, roupas.
cibos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cílios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem. lança-perfutnes,
cões, líquidos dentifrícios, em pasta, eia
sabão, em creme, em elixir e em pó.
1iquidos para ondulação, permanente.
lixas para unhas, lacu.é. óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados. e com pó de. arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons, pó de
arroz
Termo n.° 585.653, de 4-4-63
Samantha Industrial e Comercial Ltda.
São Paulo

FIK—DEILE NA

Ind.

etans,
Para disralguir artigos' de toucador e
perfumarias em geral: Almisca. água
de beleza, água fadai, água de lavanda.
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada líquida, em pó.
em pedras. para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas. cílios e bigodes.
c:ayons, cremes para a pele, cartrans,
cheiros em pastilhas. em tabletes. em
lentilhas, em trociscos e em pilulas.
cremes para barbear. cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
emendas. extratos, estojos de perfumes,
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treme para limpeza da pele, a para base

pó de arroz, em:saltes para unhas,
àeximas
para dentes, cabelo, roupas,

DIÁRIO OFICIAL (Seção III) Timo n.• 585.661, de 4-4-63
José Benedito Adriano
São Paulo

cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
:z ALIPP,X0 E
• cabelo, glicerina perfumada para uso
2d; R 4.1'10 a
sie toucador. grampos pare o cabelo.
-ra 81 / el ra
seléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfumes, loções, liquidds dentifrícios, eia pasta, em
Classe 32
taba°, em creme, em elixir e em pó. Programas radiofônicos, programas de
liquidos para ondulação, permanente.
televisão e revistas
lixas para unhas, laquã, óleos para o
Termo n.° 585.662, de 4-4-63
cabelo. pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador, Chopim — Comércio de Madeiras e
Derivados Ltda.
pastas e pó para as unhas. on-pons
São Paulo
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com pó de arroz, penreb,
pomadas perfumadas para o mubdezaCHOPD1
meato da cutis, pon-ponsa po de arroz
Industrio Brasileira'
Tasca° n.° 585.654, de 4-4-63
Classe 4
Pasto de Serviço da Ponte Ltda.
Madeiras em bruto ou parcialmente
São Paulo
tr
abalhadas
DA FOICE Têrmo n.° 585.663, de 1-4-63
Ind.. Brasileira
Pinhão
Comércio de Madeiras e
• Reflorestamento Ltda.
São Paulo
Classe 50
Impressos
PINHÃO
Termo na 585.655, de 4-4-63
Indiastria -Brasileira
Bar e Restaurante Clélia Ltda.
São Paulo
' Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
Ind. brasileira
trabalhadas
Classe 50
Termo n.° 585.664, de 4-4-63
Impressos
Jordão
Indústria e Comércio de
Madeiras Ltda.
*nano na 585.656, de 4-4-63
São Paulo
Lavanderias Automáticas Regina Ltda.
São Paulo
JORDAO
LAVANDERIAS'
IndUstria Brasileira,
AUTOMÁTICAS

REGINA
Classe 33
Titulo
•Termo n.° 585.657. de 4-4-63
Bar e Lanches Elite Ltda.
São Paulo

ELITE
Ind. brasileira
Classe 50
Impressos
Termo na 585.658, da 4-4-63
Cia. Ltda,
I• K.
São Paulo
GARCENSE
Classe 8
Titulo

Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
trabalhadas
Termo n.° 585.665, de 4-4-63
Othelo D'Amico
São Paulo

ORANGIS

Termo n.° r.R5 C66, de 4-4-63
1 Venda-Vai
Ace. saias. cie Vendas e
Representacoes Ltda.
São Paulo
VENDA—VAL lã. Brasileira
Classe 43
Artigos da classe

Tinamo z.° 585.679, cie 4-4-1953
Alvorada — 'Artigos para Viagens
Limitada
São Paulo
-

•Termo 13. 9 585.669, de 4-4-63
Metalaagica J. A. G. A. Ltda.
São Paulo
-

.7 A C Á •
Ind. Brasileira

Classe 11
Artigos da classe
Têrmo n.° 585.670, de 4-4-63
José Ei Inésio Giglioli
São Paulo

FABRICA 1)F._

MOVEIS S.CAwrANO
Classes: 33 e• 40Titulo
Urino n.° 585.671, de 4-4-63
Curtume Santa Cruz Mutnic Ltda.
Minas Gerais

s59Eubfuz
Classes: 33 e 35
Titulo
Termo n.° 585.672, .de 4-4-63
Cossi Ei Coracini
São Paulo

ALVORDA
I

SMO bRR1ILEIR

I
Classe 35
Caaaros e peles prearadas ou não, ca.
morças, cromos, vaqueta,, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas,
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagem de
couro, estojos, guarnições de coara
para automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas,
porta chaves, porta-niquela, pastas, ré.
deas, selins, sacos para viagem, saca
las, saltos, solas e solados, tliantes pari
arreios e valises
Termo n.o 585.680, de 4-4-1963
Padaria e Confeitaria "Continental"
Limitada
$ão Paulo

SANTA
16 e 33
Titulo
Urano n.9 585.673, de 4-4-63
Cerâmica Nossa Senhora Aparecida
Lida,
São Paulo

CONTIPI[.. 11TAL I
inamigu

CERIELUCA
.S. APARECIDA

Classe 41
Confeitos de pão
Térmo n.o 58'5.681, de 4-4-1963
Indústria e Comércio
Curvatubos
Limitada
São Paulo

Classes: 16 e 13
Titulo
Têrmo n.° 585.674, de 4:4-63
Furlan Irmãos Sociedade Anônima
• Minas Gerais

téCURVATUBOS.

CURTEM
' FURLAN

;

Classes: 4 e33
Titulo
Termo n.° 585.675, de 4.4-63
Furlan Irmãos Sociedade Anônima
Minas Gerais .

Industria Briaeileira
Classe 8
Aparelhos elétricos de precisão,

Junho de 1963 2277

FABRICA DE
CALÇADOS FUR,LAN
Classes: 33i 35 e 36
Titulo
Termo n.° 585.678, de 4-4-63
Fábrica de Espelhos Brasil Ltda.
São Paulo

•

BRASIL
, Ind. Brasileira

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
Têrmo n.° 585.659, de 4.4-63
Termo n.° 585.667, de 4-4-63
em tôdas as formas e preparos, vidro
Panificadora e Confeitaria Brasporto
Metalúrgica Tprn-O-Mat Ltda.
cristal para todos os fins, vidro indusLtda.
São Paulo
trial com telas de metal ou composiSão Paulo
ções especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofarizes, bandejas, cubeInUrtg-r2-áfára
BRASPORTO
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
End. Brasileira
Classe 11
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, esClasse 41
carradeiras, frascos, formas para doces,
Artigos da classe
Pão
fôrma para fôrnos, fios de valso, garTêrmo n.° 585.668, de 4-4-63
rafas, garrafões, graus, globos,. haste,
Termo n.° 585.660, de 4-4-63
Acessoria de Vendas e jarros, jardineiras, licorciros, mamada'
Ávanderias Automáticas Peola Ltda. Venda-Vai
Representações Ltda.
ras, mantegueiras, pratos, pires, porta.
suo Paulo
jóias, paliteiros, patas, pendentes,. peSR LADOS
LAVANDERIAS
destais, saladeiras, serviços para reVENDA-VA.L
AUTOMÁTICAS
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travesS.Paulo-Capital
PEROLA
sas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
Classes: 33 e 43
automóveis e para para-brisas e
Classe 32
xicaras
Titulo de estabelecimento
Titulo

IND. BRASILEIRA
Classe
Aço em bruto, aço preparado, aço doca,
aço para tipos e para molas, a; instrumental e rápido, aço fundido., aso
parcialmente trabalhado, bronze, manganes, bronze em pó, bronze em barra,
em fio, chapas de metal, chumbo em
bruto, ou parcialmente trabalhado, cobre era bruto ou parcialmente trabalhado, couraças eletrodos, c3tanho em
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra e em chapa, ferro fundado,
feiro maleável, ferr omangaaea. Jaza
em bruto ou parcialment atsaoalhado,
gaza temperai a .'aza maleavel, laminas eia metal, tata em fadhae Ia:ao em
tólazis e em alaspas, latão em veraalhaes. ligas maraliaas, laaalhas, magna3 o mangans, metais não traaalhados •
ou parcialmente trabalhados, metais em
massa , metais estampados, metais para
soalas, fiquei, cairo paladio,' tsa sel
estanac platina poeira de sana ), prata, sucata, soldas, ligas para soldar,
barras para soldar, zinco corrugado.
tungstenio e zinco liso cai falhas
Têrmo n.° 585.682, de 4-4-1963
Lanches Churrasqueto Ltda.
São Paulo
-

CHURR A SQUETC)

Classe 50
Impressos em geral, cartões comerciaii
e de visitas, placas, carimbos, letairos.
displays, cartazes, folhetos, folhinhas,
promissórias, carimbos e propagansla
em geral
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Termo n.° 585.683, de 4-4-190
Julio Ornar Monsalvo
Sáo Paulo

Termo n. o 585.692, de 4-4-1963
Plasny
Indústria de lklaténa
a
Pláznica Ltda.
•Guanabara

YOTO
CINCO laNTJT OS
Laasse 33
Titulo de Estabelecimento
Termo ia.° 585.684. "41e 4-44963
Representações
‘Yrb" - Comércio
Limitada "São Paulo

•

TRB
Ind.. -Brasileira
.( .1;"=.?

35

-

Classe 23
Titulo
Termo n.° 585.693-, de 4-4-1963
Produits Chimiques
Procida
Industrieis Et Agricoles
'França

São Paulo
Termo n.° 5S5.685, de 4-4-1963
Cid Calçados Ltda.
Paraná
C111

1

Brasileirs

Classe 36
• Calçados
Termo n• o 585.686, ale 4-4-1963
Geraldo Nunes de Oliveira
.•
São Paulo
EiTKESES
Classe 36
Titulo de Estabelecinienio'
Termo n.° 585 . 687. de 4-4-1963
"Persilight" -• Persianas Ltd> •
sao Paulo

PERSILIGRT
( I nd. Brasileira4
Classe 16
Pera'kanaa

Têrmo n.° 585.688, de -1-4-1963
"Integral" - Empresa de- Pintura e
Limpesa de Remédios Ltda.
São Paulo

IIPEG114,
raInd. Brasilei
•
Classe 50
Impressos em geral, eanões comerciais
e de visitas, placas, carimbos, lebetros,
displays, cartazes, folhetos, folhinhas,
promissórias, carimbos e propaganda
em geral
Térmo n. o 585.690, de 4-4-1963
Pienco - Piranda Engenharia e
Comércio Ltda.
Guanabara

PIEM
•

INDÚSTRIA BRMILEIRA

das, insetifugos, larvicidas, microbiciTermo n.° 585.700, de 4 4-1963
das, medicamentos para animais, aves Fábrica de Conservas de Peixe Braali
e peixes, óleos desinfetantes e veteriLimitada
nários, petróleos sanitários e desinfeRio de Janeiro
tantas,, papel fumegatório, pós inseticidas, paraticidas, fungicidas e desintePRORROGAÇÃO
tantas, preparações e produtos -inseticidas, germicidas, desinfetantes e veteShanas EsPECIIII:
rinários, • raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas,
horticulas, sanitários e veterinárias,
sulfatos, superfosfatos, vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos,
animais e hervas dadinhas
fAIRIA.,anous,,En 'man,
Ténno n.° 585.695, de 4-4-1963
Diretória Regional da Lln:ão DemocráIndústria Brasileira"
tica Nacional - Seção de Goiás
Goiás
Classe 41
Sardinhas
Termo n. o 585.701, de 4-4-1963
Companhia Brasileira de Roanaa
' Guanabara

Classe 32
Classe 2
Jornal, etc.
Classes: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22,
Substancias e ireparaçõas químicas
23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36,
'ferino a.° 585.696, de 4-4-1963
tidas na agricultura, na hoticultura,
37, 38, 39, 40. 48 e 49
.Pereira de Oliveira El Cia. Ltda.
na veterinária e para fins sanigrios.
Expressão de 'propaganda
Guanabara
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins satuTermo n. o 585.702, de 4-4-1963
tários, apanha-moscas e in3eto5 (de
Companhia Brasileira de Roupas
goma e pfapel ou papclão), álcalis,
Guanabara
bactericidas, baratieidas, carrapaticidas,
Seleção
de
Cafés
Extra
Finos
crasol, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetanten, defurnadores, ex"Classe 41
terminadores de pragas e hervas daniCafé em grão, etc.
nhas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
Termo n. o 585.697, de 4-4-1963
fertilizantes, fosfatos, ormickins, final- J. Pereira d cOliveira & Cia. Ltda. Classes: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17.
gastes, fungicidas,
glicose para uns
22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32. 34, 35.
Guanabara
'
veterinários, guano. herbicidas,
insetici36, 37, 38, 39, 40, 48 e 49
das, insetifugos, larvicidas, microbiciExpressão de propaganda
CAFE CRUZ DE MALTA
das, medicamentos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e - veteriTermo n.° 585.703. de 4-14963
, Seleção de Cafés Fino;
nários, petróleos sanitários e desinfePan-Brasil Encomendas Aéreas Ltda.
tantes, papel finnegatório, pós inseticiGuanabara
das, paraticidas, fungicidas e desinfeClasse 41
tantes, preparações e produtos insetiCafé em grão, torrado e moido
cicias, germicidas, desinfetantes e vete
Termo n.° 585.698, de 4-4-1963
rinários, raticidas, remédios para fins
r.J\\/ '1/45t'
veterinários, sabões veterinários e de- • Indústrias Gerais Lorenz S.A.
Santa Catarina
sinfetantes, sais para fins agrícolas,
d. •n \".. (e,"t'
horticulas; sanitários e veterinários,
sulfatos, superfosfatos, vacinas para
aves e animaia, venenos contra insetos,
• tb,c3
9
animais e hervas dadinhas

CAFÉ COVILHÃ\

Fut rista

Termo n.° 585.694, de 4-4-1963
Produits C.Ininiquea
Procida
Industrieis Et Agricolea
Franca

GAMÁ-CTIE

Indústria Brasileira
Classe 16
Esquadrias, guarnições para portas e
janelas, basculantes e portas de madeira comensadas, persianas e venezinas

Nome Comercial

Termo n.° 585.704, de 4-4-1963
Têrmo a.° 585.699, de 4-4-1963"
Pan-Brasil Encomendas Aéreas Ltda.
Indústrias Gerais Lorenz S.A.
Classe 16
Guanabara
Santa Catarina
Classe 2
Azulejos, areia lavada, cimento, cal,
virgem,
ladrilhos, pedra britada, ferro Substâncias e reparações químicas
•
usadas na agricultura, na horticultura.
redondo, saibro, telhas, tijolos e
na veterinária e para fins sanitários,
cerâmica
a saber: adubos, ácidos sanitários,
, Têrmo n.o 585.691, de 4-4-1963
amuas desinfetantes e para fins uni.Predi-Faeil .Predial A. Fonseca.
tários, apanha-moscas e insetos (de
Comércio e Indústria
goma e pfapel ou papelão), álcalis,
Guanabara
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
cresol, creosotalina, creosoto, desododom.•
rante, desinfetantes, defumadores, ex. girr.
tertninaaores de pragas e hervas daniIndustria
daas, esterilizantes, embrocações para
Classe 16
animais, enxertos, farinhas de OSSPS
fertilizantes, fosfatas, tormicidas, furai- Esquadrias, guarnições r;ira portas e
Classe 16
- Classe 33
ganias, fungicidas. glicose paia tias /anelas', basculantes e portas de madeira
Insígnia
compensadas, persianas e venezianas
veterinários, guano, herbiciclas.
Titulo
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Termo n. 585.709, de 4-4-63
Instituto Bioquímico Inter.
Ibia
Americano S. A.
São Paulo

ANUÁRIO MÉDICO

PRORROGAÇÃO

DRAGÉ VAI
Jean Descouraux

í PA RIS FRANÇA
Classe 3
Um preparado farmaceutico.indicado no
tratamento dos estados de excitação
nervosa
Termo n." 585.706, de 4-4-1963
Bozzano S.A. Comercial. Industrial e
Importadora
São Paulo

PROR'ROGAÇÃO,

são bernardo

são beerilardo
.

L'Sia
"

t rItizvtria. 13 . r sileira)

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos. jornais nado
nais e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofonicos, peças teatrais - e cinematográfizas
e revistas impressas
Termo n.' 585.707. de 4-4-63
Graphic Controls Corporation
Estados Unidos da América
•

CORSÁRIO

PLACIThill E

HENKE!.

COMEI"

Classe 38
Gráficos pa..a reç, 'ro e artigos correlatos, tais corno jráficos de papel
para emprego em :nstrumentos para
registrar pressão e temperatura. formulários e gráficos com dizeres impressos para fins comerciais e industriais.
caixas dobráveis de papel e papelão,
papel e seus artefatos, livros não impressos, não incluído nas classes
16, 44 e 4)
Termo n.° 585.708, de 4-4-63
Ibia — Instituto Bioquímico InterAmericano S. A.
Sio Paulo

Lima publcação impressa de divulgação médica e farmacêutica

Labocinirgica

IMF:TEOR

Indústria Brasileira

VIATADOR

D , 3MÉOICA
AGENA
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fundas becniárias — dedeiras de bor- - Termo n.• .585.726, de 4-443
racha ciruigia
membros artificiais
Ford Motor Company
cambraias hodrófilas --- bugias .-- taEstados Unidos da Anairica
lão de água e gelo para medicina —
seringas para injeção
espátulas
ponteiras de borracha para fins cirúrgicos — termômetros para verificação
Classe 32
de febres — placas e meias de borUnia publicação impressa de divulga- racha para cirurgia
bracelete canção médiça e farmacêutica
ClasseLt
tra doenças e caixas esterelizadora
Veículos motorizados e Puas partes
Termo n.9 585.710, de 4-4-63
. Têrmo n.° 585.716, de 4-4-63
integrantes
São Bernardo Lançamentos e IncorpoWerner-Lambert Pharmaceutical
rações Ltda.
Company
Termos as. 585.727 e 585.728, de
Minas Gerais
Estados Unidos da América
4-4-63
E. I. da Pont de Nemours and
Company
Esta-'os Unains da America
Classe 3
Uca preparado sedativo hipnótico
PYRE-M.L.
Classe 50
Impressos em geral
Termos as. 585.717 a 555.722, de
I
4-4-63
•Esmaltes. n-ernizes e tintas
Termo n.' 585.711, de 4-4-63
Henkel do Brasil S. A. Indústrias
Classe 8
São Bernardo Lançamentos e IncorporaQuímicas
Materiais de isolamento elétrico
ções LtLda.
São Paulo
Minas Gerais
Termos as. 585.729.e 585.730, de'
5-4 - 63
Téanica e Comercial de Ele.
t ricid a ae Ele tri cal Ltda .
Sara Paulo
lançamatoa incorporações ltda.
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na meNome comercial
dicina ou na farmácia
Classe 17
Térmo n.° 585.712, .de 4-4-63
Classe 48
Para distinguir: Cofres e arquivos para
Blusa Indústria e Comércio
Perfumaria, cosméticos, dentifrícios sacescritório
Pará
bonetes e preparados para o cabelo.
•
Artigos de toucador e esceivas para os Cabeçalhos de envelopes. de cartas e
•
dentes, unhas, cabelo e roupa
de faturas, contratos, apólices, notas
P. B.
Classe 2
a cheques em geral, ta a • espécie de
Substâncias e preparações químicas
F. Blun Indústria
usadas na agricultura, na Narticultura, impressos, lolhetus, anuários e livros
'
e ,Comírcio
na veterinária e para fins sanitários relacionados com negócio bancário, arediticio, de corretagens, financeiro e de
, Belém - Para
Classe 16
comércio nacional e esttangeiro
Velas, fósforos, sabão cominn e deter- 1
gentes. Amido, ard e preparações para
Termo n 535.731, de 5-4-63
Classe 41
a lavandaria. Artigos e preparações
- Bar a Lanzhe-Leve- Ltda.
Café torrado e moído
para a lavandaria. Artigos e preparações para conservar e polir
Termo n. 585.713, de 4-4-63
Classe I
I J1NC 11,- LEU
Elener Szekacs
Substâncias e preparações químicas usaGuanabara
das nas indústrias, na fotografia e nas!
41
análises químicas. Substâncias e pre- Para distinguirCais:
genéiacamente lanches
parações químicas anti-corrosivas e
anr-oxidatites
Teimo n° 585.732, ' de 5-4-63
Classe 35
Itiduatria de Móveis Toy Ltda.
Couros e peles preparados ou não.
•
Sae Paulo
assasetaa-aa Artefatos de couros e peles aão incluídos em outras classes
Ind. Bre.si. Leira
Ciasses: 12, 22, 23. 24, 30, 33 e 36
Termo ma 585.723, de 1-4-63
ui; st:e 40
Titulo
Rexel Limited
Acolchoados para CaU/Z1S e para móInglaterra
veis. almofadas. aparadores, armários.
Termo n. 585.714, de 4-4-63
balcões para venda, para móveis e
Companhia Calçados Bordallo
Guanabara
berços. biombos. cabides. cadeiras. .camas. canapes. catrrs. colchões, colchões
PRORROGAÇÃO
de molas acamodas. conversadeiras, coClasse '17
xins, divális. enxergões. esea belos, esCOMPAWIA CALÇADO BORDALLO
Máquinas de grampear (artigoa & tantas. gabinetes de telefone, guardaescritório)
ramada. guarda-roupa. mesas. mobilias
Nome comercial
de sala de jantar mobilias de quarto,
Termo n.° 585.724, de 4-4-63
Termo n.° 585.715, de 4-4-63
poltronas, prateleiras sofás e
Rexel Limited
Labocirúrgica Hospitalar Ltda.
sofás-cama estofados
Inglaterra
Guanabara
Termo n° 555.733. de 5-4-63
Marcenaria Warnar Ltda.
São Paula.
Classe 17
• VLYAR
Máquinas de grampear (adio& de
Ind. Brasileira
escritório)
Classe +3
Termo na' 585.825, de 4-4-63
Armários. assentos, balcões baleia
Rexel
Classe 10
banquetas. bancos camas, cadeiras
Inglaterra
crendo-mudos, cristaleiras, colchões ch
Carrinho para transporta enfermos
mola, conjuntos de copa e cosinha
carrinhos ortopédicos
instrumento. de
cadeiras giratórias. dispensas, dormi-cautér:o --- aparelhos de casterizar —
bário*, etagers, escrivaninhas. estantes.
cauterização
ferro dc cauterização
guarda-r.oupas, guarda-comida galerias.
para dentista — chassis graduador para
mesas. utóveis para ¡ardim isa.sinhas.
mesa de laboratório
cabos para
Classe 17
agulhas cirúrgicas — instrumentos para Máquinas de grampear, (artigos de móveis para hall, móveis estofadnes,
calistas
dilatadores para dentista — I
escritório)
penteadeiras, pata chapéus, prateleiras.
•

Termo n.° 585.705, de 4-4-1963
'-an Descouraux
França

-i n
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fofás, sapateiras. salas de visitas. salas
de jantar, çoltronas. berços. colchões,
caixas e móveis para aparelhos radio.
fónicos, móveis para terraço, sofás- camas, estrados, de camas, acolchoados,
porta-vasos, divans. almofadas, travesseiros, cômodas e discotecas de
madeiras
Wisrmo ny 585.734, de 5-4:63
José Cezar Mattos
São Riu:o
C Mo AUT 0135VEI

Classe 21
Titulo
Termo n° 585.735, de 5-4-63
Constrinora Farinelli Ltda.
São Paulo
e

FARINEW
Ind. Brasileira
, Classe 50
Impressos

Termo n° 585.736, de 5-4-63
Affonso Torrecilhas
São PanIo
JUIN

SIO 11010

Classe 33
Titulo
Termo n° 585.737, de 5-4-63
Utilidades Domésticas J K Lida

DIÁRIO 'OFICIAL (Seção 111)
Termo n.9 585.743, de 5-4-63
João Roberto Cardoso
Sio Paulo

relhos distribuidores de sabão e de de- espárulas, estics.dores, expremedores,
sinfetantes para instalações sanitárias, facas, facões, ferramentas cortantes,
aparelhos esterilisadores, aparelhos ga- perfurantes. desbastantes e alisantes,

zeificadores, aparlehos , para análises,
aparelhos ozonizadores, aparelhos pasInd. Brasileira
teurizadores. aparelhos reguladores e esClasse 32
tabilizadores da pressão e do fluxo de
Jornais
zes e líquidos, aparelhos para salva.
aianto e para sinalização, aparelhos paTermo n.° 555.744, de 5-4-63
ra escafandristas, aparelhos para limManufatura cie Saco:as Santa Catarina
par vidros aparelhos" para combater for.
Ltda.
igas e outras pragas, aparelhos auto.
São Paulo
_....acos acionados pela introdução de
aferidas, aparelhos espargidores, apareSANTA C AT AR I NA
lhos e instrumentos de calculo, apare
Ind. Brasileira
lhos para observações sismicas, apareClasse 31
lhos termostatos, aritonometros, aspira.
Sacolas de lonas
dores de pó. aerômetroas„ acendedorea
Termo a.' 585.745, de 5-4-63
elétricos, alto-falantes, amplificadores
Representações Monterocha Ltda.
antenas, batedeiras, balança comum e
eletrica, baromstros, baterias de acumu.
São Paulo
'adores, binóculos, bitolas, bobinas ele.
moNTER oca
tricas
de indução • I excteo para fins
I nd. Brasileira
curativos), botões de campainhas ele
Classe 50
tricas, bombas medidoras, businas, buz
Impressos
solas, baterias elétricas, bules elétricos
caixas de descarga, câmaras frigorifiTermo n.° 585.746, de 5-4-63
Dibel Distribuidora de Bebidas Ltda. cas e fotográficas, campainhas elétricas.
chassis de rádios, chaves elétricas, cine
Sao Paulo
inatográfos, cronometras, cronágrafos
DIDEL
combustores de gás. cidometros, cristais
Ind. Bra si 1 eira.
de rádio, condsnsadores, comutadores,
cortadeiras para fotografias, chaves de
Classe 50
alavancas, Chaves automáticas, capaciImpressas
toses de bloqueio. capacitares eletroliti,
Térino n." 5a5.748, de 5-4-63
aos, calibradores, discos para telefones,
"Satelite" Arsnazens Gerais S. A.
discos gravados, diais, despertadores. enSao Pata,'
ceradeiras, estufas, engenho de assar

GAZETA PENSENSE

São 7.j1 o

carne, enroladores de cabeol elétricos,

3.1C.

espelhos elétricos, esticadores de luvas.
aslielhos de plástico para eletricidade.
esterilizacioers, extintores de incêndio
lassas elétricos de passar e engomar.
ferro de soldar elétrico, filtros e apare-

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Temo n° 585.739, de 5-4-63
Coelsa --- Comercial Eletrical Ltda.
São Paulo

COELSA
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo it° 585.740, de 5-4-63
Comercial Serrana de Automóveis Ltda.
São Paulo

-'SERRANA
Ind. Brasileiri

SATELITE
IND. BRASILE;RA
Classe 50
Impressos etn geral
Termo n. 9 585.749, de 5-4-63
Lojas Eldorado Ltda.
São Paulo

ELDORADO
IND. BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir: Abajours, actinornetros
amperometros, amortecedores de rádio e
Termo á 585.741, de 5-4-63
frequência, anemômetros, aparelhos de
Comercial Serrana de Automóveis Ltda. ar condicionado, aparelhos para , dum,São Paulo
nação, inclusive .os considerados acessórios de veículos, aparelhos para anumdos mecânicos, aparelhos aquecedores e
COSERAUTO
medidores, aparelhos cromográficos, apatInd. Brasileira'
relhos de barbear elétricos, aparelhos
registradores e medidores de distâncias.
Classe 50
aparelhos para purificar águas, apareImpressos
lhos de sinais lampejantes, aparelhos reTermo n.° 585.742, de 5-4-63
guladores de gás, aparelhos de galvano
Autonio Maria do Rozario
plastia, aparelhos didáticos, aparelhos
São Paulo
cinematográficas, aparelhos automáticos
para acender e regular gás, aparelhos
para separar café, aparelhos para aquePRAIANO,
cer edifícios, aparelhos para experimenPRAI A NI NFIO E)
tar drenos, aparelhos para destruir In‘, ZÉ DA PRAIA
setos, aparelhos de ótica, aparelhos pulIrmi. Brasil ei ra]
verisaciores, aparelhos para aquecimento de água, aparelhos geradores aleiroquímicos, aparelhos pala recepção, re, Classe 32
4iutanaques, anúncios, boletins, boletins produção de sons e sonidos, aaarclaos
impressos, crônicas, jornais, revistas, automáticos elétricos de passai, aparePeças cinematográficas, peças teatrais, aparelhos de alta tensão aparelhos de
programas radiofónicos e programas proteção contra acidernes de op.' ário,
de televisão
aparelhos aliadores de ferramentas, apa
Classe 50
Impressos
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lhos filtrantes, filtros para (Aeo, filme
revelados', faróis como acessóli..: de vei.
culos, para sinalização e para iluminação em geral, formas elétricas, fervedores, 4rigorificos, totametros, fios elétra
cos, filtros de interferência, fonógrafos,
garrafas térmicas, gazometros geladeiras

toices. furadores, fechaduras. ferrolhos,
tivelas, fôrmas para bolos e para calçados. funis ganchos, graininhos, abridores de latas, farras, jogos de chaves

de parafusos, lâminas e bilhas de serra,
limas, lampiões. latas para comestiaeit
e para lixo, charneiras e dobradiças.
machadinhas, martelo, pequenas molas,
terragess para peças de mobiliária,
cinzéis. escarnadores, punhais. pás. pa-

nelas. paratosos pinos e contra pinos,
serras, serrotes, tesouras, terçados, trina,
chantes, taehos, torguezes, trilhos.
verrumas
Teimo n. 9 585.751, de 5-4-63
Mercadinho "Vila Itaberaba" Ltda.
São Paulo

VILA ITABERABA
IND. BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: Alcachofras, aletria,
alho, aspargos. açúcar, alimentos para
animais, amido, amendoim, ameixas,
amendIas. araruta, arro4 atum, aveia,
avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas. balas, biscoitos, bombons,
belachas, baunilhas, café em 6 e era
grão. camarão, canela em au e em pó,
cacau, carnes, chá, caramelos, chocolates. confeitos, cravo cereais. cominho,
creme de leite, cremes alimentícios. croquetes, compota., cangica, coalhadas,
castanhas, cebola. condimentos para alimentos, colorantes. chouriços, dendé.
doces de frutas, espinafre, essências alimamares, empadas. ervilhas. enxovas,
extrato de tomate, farinhas alimentícias,
feijão, figos, frios trutas secas. naturais
e cristalizadas. glicose, goma de mascar.
I favas, lécnais. !ocos, farelo, fartnentos,
gorduras, rijos grão de bico, gelatina, goiaftida, geléias, hervas doce.

Teimo n.' 585.750, de 5-4-63
herva mate, hortaliças, lagostas. linIndústria Metalúrgica "Clauser" Ltda. guas, leite, leite condensado, leite em
pó. legumes em conserva, lentilhas.ItctSão Paulo
n
.guiça, louro, massas alimentícias, ma-

LIN

LAUSER
D. BRASILEIRA

riscos, manttaaa margarina, marmelada,
! macarrão. massa de tomate. mel e melado, mate. massas para mingaus, mo:lhos, moluscos, mostarda, mortadela,
nos moscada noses. óleos cosmetivels,
estras. ovos, pães, paios, pralines. pi-

!menta, pós para pudan pickles. peixes,

Classe H
presuntos, patês e petit-pois, pastilhas,
Para distinguir: Ferramentas manuais. pizzas pudins, queijos, rações balancea-

ferragens.cutelaria e pequenos artigos das para animais requeijão, sal, sagú,
de metal comum, da industria e constr. sardinhas, sanduiches, salsichas, salacio da requerente, a saber: Tarrachas mes, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de
e machos para fazer rosca, braçadeiras: tomate e de ilitas torradas, tapioca.
artigos de metal para janelas portas tornaras, talharim. tremoços, tortas, torescadas e cortinados, afiadores. sidra- tas para alimento de animais e aves,
torrões, toucinho, vinagre
vas, alavancas, alicates, aarnotolias
ancinhos, anéis p ara chaves, chaveiros.
Termo n." 535.752, de 5-4-1963
tachas, argolas. armações de toldas.
Draga -Vieira Ltda.
aros, rebites, arruelas, atiçadores azeiSão Paulo
feiras, lâminas e navalhas de barbear
brocas, buris, bainhas, baldes. bacias
balmázios, bicos, ilhoses e poa r aa de
atacadores para sapatos, bisnagas, 'erras, borboletas. botões, puxadores, bra,
ços para cabides e prateleiras. CalliV CDROGA-MEIRA
tes chantradores, cortadores, cravadores. ambos, cabides, cabos, caçarolas.
cadeados, caldeirões, canos e tubo!,
cantoneiras, alças pegmlores. puxado:as
cintas para caixotes, coadores, colheres, cotovelos, cunhas cuspideiras des.
cacadores debruns. cariais. enxós es-

cariadore.s. elos, enxadas. escumade.ras.

IND. BRASILEIRA

Classe 3
Pro r.iulos medKinals e farmacÁMticoa

Termo n.° 585.753, de 5-4-1963
Comercial de Ferramentas Técnicas
"Tecnofer" Ltda.
São Paulo

Termo n.° 585.761, de 5-4-1963
Damas — Empreiteira ,de Mão de
Obra Ltda,
São Paulo

TECNOFEli
Ind.. Brasileira

DAMAS

I

Classe 11
Artigos da classe

•
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IND. BRASILEIRA

Têrmos os. 585.774 à 585.778 a
585.780, de 5-4-1963
• Tinturvria Industrial de Tecidos
"TIT" Ltda.
São Paulo

Termo n.° 585.765, de 5-4-1963
Representações Sylver-Star Ltda.
São Paulo

Jia..
:na..

Brasileira

Classe 1
Anilinas, água-raz, absorventes, benzina, cola sintética, esmaltes, emolientes,
impermeabilizantes, removedores, secantes, tintas para calçados, vernizes,
tintas e zarcão

Classe 16
Termo n.° 585.754, de 5-4-1963
Indústria e Comércio de Para distinguir materiais para constru.
,k1dot rut
ções e decorações: Argila, areia, ba
Sandálias Ltda.
Térmo n. o 585.766, de 5-4-1963
tentes, balaustres, calhas, cimento, "cal,
São Paulo
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos, Construtora Nova Técnica Engenharia
t CVonstruções Ltda .
ALDOTE
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha.
Ind. bras3.1 eira
en!P2141pa se.inpaqoa ead sed
São Paulo
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forClasse 36
NOVATÉCNICA
ros, gesso, frisos, grades, janelas, lameArtigos da classe
Lnd. brasileira
las de metal ladrilhos, lambris luvas de
Classe 16
Termo n. 9 585.755, de 5-1-1963
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material contra fria e calor, Material para construção e adorno de
Sapataria Melhoramentos S.A.
prédios e de estradas
mosaicos, produtõs de base asfáltico,
São Paulo
produtos para tornar icapertneabilizantes
CLUBE DOS
as argamassas de cimento e cal hidráu- Termos ns. 585.767 á 585.772, de
5-4-1963
VENDLDORES
lica, pedregulho, placas para pavimenDE SAO PAULO
tação. peças ornamentais de cimento ou Beneficiadora de Tecidos "Titex" Ltda.
São Paulo
gesso para tetos e paredes, parquetes,
Classes: 33, 41, 42, 43, 44 e 49
portas, portões, pisos, papel para forrar
Titulo
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos' de venTêrmo n.° 585 .756, de 5-4-1963
tilação, vigamentos, veneziaans e
Sapataria Melhoramentos S.A.
vitrós
São Paulo
Termo a.' 585.762, de 5-4-1963
SANPAPAULA
Distribuidora Americanense de
BOWLING CLUB
Automóveis S . A .
Classes: 33, 41, ,42, 43, 44e 49
São Paulo
•
Titulo
Termo n. o 585 .7 j 7, de 5-4-1963
Indistria Trussardi S.A.
São Paulo

RIBOT
Brasileira

( Ind..

Classe 36
Calçados masculinos

Termo n.° 585.758, de 5-4-1963
Plásticos Flextene Ltda.
São Paulo
' PL1STICOS

FIADDAD

Classes: 28 e Z3
Título?
Termo n. o 585.759, de 5-4-1963
Auto Pósto Albion Ltda,
São Paulo

ALBION
IND. BRASILEIRA
Classe 47
Óleos de Qualquer espécie para
nação, aquecimento e lubrificação. Pear/11e 0 refinado, semi-refinado e nãorefinado. com ou sem a mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais
para a iluminação, aquecimento, Inbr1
&ação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis proveni=
oaroeiad ap salua
Térmo n.° 585.760, de 5-4-1963
&nane — Comércio e Representações
Limitada
São Paulo

.SEMOG

brae

Classe 1
Corantes e tintas para estampar tecidos
Classe 24
Bolsas para• feira, entretelas para
rouas e flâmulas
Classe 34
Cortinas,
• oleados, passadeiras e tapetes
Classe 22
Fios para bordar, costurar, tecer e
'
tricotar
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardana.
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençois, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos. toalhas de
tosto, e banho, toalhas de mesa, lua.
lhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarrilções para cama e mesa toalhinhas
(cobre pão)
DisAn
Classe 36
r Incl. Brasileira
Para distinguir: Artigos de vestuário.
e roupas feitas em geral: Agasalhos,'
Classe 21
aventais, alpercatas, anáguas„ blusas,
Classe 1
Freio (parte integrante do veiculo), Corantes e tintas para estampar tecidos botas, botinas, blusões, boinas, baaamecanismo para acoplamento de veidoures, bonés, capacetes, cartolas. cara
Classe 22
cubos ferroviários, orelhas de parada
poças, casacão coletes. capas, abale
Fios para bordar, costurar, tecer e
para aparelhagem de tração, amortececachecols. calcados, chapéus, chatos,
tricotar
dores de choques, paracroques, carro,
chatas, comblnaçôes, corpinhos, calças
Classe 24
ónibus. automóvel, anteparos, auto-cade senhoras e de crianças, calções, calBolsas
para
feira,
entretelas
para
minhões, alavancas, alavancas de câmças, camisas, camisolas, camisetas, cueroupas e flâmulas
cas, ceroulas, colarinhos, cueiros; sa!as,
bio, alavancas de freios, breques, batClasse 34
casacos, chinelos, dominós, echaroes:
ias de freio, braçadeiras de mola, buCortinas, oleados, passadeiras e
fertawas, fardas para ti,:litarese colem
chas, barcas, barros de tração, barras
tapetes
cirds. fraldas, galochas, gravatas, gorde direção, cabos de veículos, carroce•
Classe 36 - roa logos de !ingeria, Iaque'as, leques:
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veículos, engrenagens, em- Para distinguir: Aventais, blusas, blu- luvas. ligas, lenços, mantõs. melas
boinas, botas, babadouros, casa- maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pabreagem. feixes de molas, hélices, mo- sões,
cos, coletes, capas, chales, cubecols,
las, motociclos, mancais de veículos calçados, chapéus, cintas, combinações. letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
pedais. paralamas, . porta laterais, pi- corpinhos, calças, calções, camisas, ca- peugas, pouches, polainas, pijamas; pia-.
nhões. porta-rodas, parabrisas, para- misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal,. nhos, perneiras. quinonos, regalos,
choques, pistões, rodas, reboques. tam- ças de senhoras e de crianças, colarinhos, robe de chambre, roupão. sobretudos,
bores de freios, varetas de veículos cueiros, casacão, dominós. echarpes. suspensórios, saldas de banho, sandálias,
bicicletas, motocicletas, retentores, ar 3s fraldas, galochas, gravatas, gorros. ja- sweaters, shorts, sungas. stolas, soupara bicicletas, maços para veículos, quetas, luvas, ligas, lenços, leques. tiens, slacks. tater, toucas, turbantes;
ternos, uniformes e vestidos
crapas circulares para veículos, cubos mantos, meias, maillots, mantas, man.,
de veiculos, dcsligadeiras fronteiras drião, malhas, paletós, palas, penhoar.
Termo n.° 585.779, de 5-3-1963
para veículos, motociclo. manivelas, peugas, puloveres,' ponches, pelerinas.
Tint,urarla Industrial de Tecidos
para-lamas. .varetas de controle do
polainas, pilatnas punhos robe de
"TIT' Ltda .
afogador e acelerador
chambre, sobretudos. suspepários. sou..
São Paulo
tiens, tailleurs. toucas e vestidos
Termo a.° 585363, de 5-4-1963
Classe 37
Cano Cirruti
Roupas brai:cas, para cama e lusa:
Tinturaria
São Paulo
Acolchoados para camas, colchas. co,
Ltdade
trial
Tecidos
bertores, esfregõts, fronhas, guardana•
COITRCUL
pos, jogos bordados, logos de toalhas,
CONSTRUTORA lençois, mantas para camas, panos rara
¡BRASIL ITALIA
cozinha e panos de pratos. toalhas de
Classe 23
16, 33 e 50
rosto, e banho, toalhas de mesa toa
Titulo
Tecidos em geral
lhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarniTermo o.° 585 .764, de 5-4-1963
Termo n.° 585.782, de 5-3-1963
ções para cama e mesa toalhinsaa
"Dipari Dstribuidora Paulista de
Calçados Deslumbrante Ltda.
(cobre pão)
Materiais Ltda .
São Paulo
Termo
n.°
585.773,
de
5-4-1963
l
São Paulo
DESLUN3RANTE
Beneficiadora de 'Tecidos "Titex" Ltda.

Classe 50
.
DIPAL
Brasileira
Impressos para uso em: Cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notaj pro16
.
rnissórias, papel de correspondência e
cc,ist:ução e adorno de i
recibos, impressos em cartazes, placas,,, Material
tabuletas e veículos, bilhetes impressos l
pee,Álus e de estradas

São Paulo
IENEFICIADORA DF TECIDOS "TITEX" LTD&

Nome Comerciai

Brasileira

Classe 36
Alpercatas, botas, chinelos, sandália,
sapatos -
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breques, braços ara veículos, bicicleTermo e..' 585.781. de 5-3-1963
"Anchieta"
Tecelagem e Comércio I tas, carrinhos de mão e carretas, 'canilnhonetes, -carros ambulantes, caminhões,
de Lonas Ltda,,
São Paulo carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços, para veículos. direção, desiigadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e pára carga
engates para carros, eixos de direção,
çreios, fronteiras para veículos. guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos. molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicleClasse 31
Aventais, mangas, perneiras e sapatões tas, reboques, radiadores para veículos.
de lona para fins de proteção industrial; rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos, vagões, velocípelonas para fins industriais; Loas de
des, varetas de controle da afogador e
amianto e de lona
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros Termo n.° 585.783, de 5-4-1963
'11.41ansi- — Representações Comerciais
Têrmos ns. 585.790 e 585.791, de
Limitada
5-4-1963
São Paulo
Companhia de Desenvolvimento
Industrial e Comercial
Ind. Brasileira LRio de lanai I.
Classe 50
f) timbre da sociedad ea ser aplicado
em papéis de correspondência e
contabilidade

I

Tétano n.° 585.784, de 5-4-1963
Olegásio Hille Fortes
São Paulo .
TER PROPAGANDA'

kInd. Brasileira.,
Classe 32
Proaganda em geral
Termo- n.° 585.785, de 5-4-1963
Socitec — Sociedade Técnica de
Proaganda Ltda,
São Paulo
Itocmc - sOCISDADS TÉCNICi
DB PROPIIGADDA LTDA..
Nome Comercial

rêrmos as. 585.786 e 585.788, de
5-4-1963
Socitec — Sociedade Técnica de
Propaganda Ltda.
São Paulo

Ciasses: 32. 33 i 50
Sinal de propaganda
Classe 32
Jornais, revistas,álbuns, panfletos e
publicações_
Termo n. 585.792, de 5-4-1963 .
Pedro Bastos
Amazonas
•

fi Café Codajás »
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Café
ênmo 11.9 585.793, de 5-4-63
" Ruben de Freitas Martins
São Paulo

0SOCITECu
Classe 33
Sinal de propaganda
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impresétt, cartazes, catálogos, jornais nado
i. e estrangeiros. publicações impres, revistas. Propaganda em rádio,
, Classe 21
visão, jornais, programas radiofônicos peças teatrais e cinematográficas mecanismo para acoplamento de yde revistas impressas
,
colos ferroviários, orelha dile parada para
'aparelhagens de tração, amortecedoTérm on.° 585.787. de 5-4-1963
res de choques, para choques, carro,
A Volante — Automóveis Ltda.
ónibus, automóvel, anteparos, auto-caSão Paulo
minhões, alavancas, alavancas de camti A 'VOLANTE
bio, alavanac de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barras de tração, barras
„INDUSTRIA
de direção, cabos de veículos. carrocerias, chassis, carcassas, coroas capotas.
BRASILEIRA
engates para veículos, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices, molas, motociclos, maicus de veículos,
Classe 21
;faro distraguir: Veículos e suis partes pedais, paralamas, porta laterais, pi4ategran4s: Aros para bicicletas, auto- nheres, poria-rodas paral-isas. para
Móveis, auto-cansinhées, aviões, amor- choques, pistões, rodas. reboqurs. atar
lauedlotas, alavancas Je càtabis. - barcos bares de freios, varetas de veículos.

is
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bicicletas, motocicletas, retentores, aros
para bicicletas, aviões, braços para verculos, carros tratores, carros de tanques irrigadores. chaas circulares para
veículos, cubos d eveiculos, desligaduras; fronteiras para veículos, lanchas,
motociclo, manivelas, para-lamas, varetas de controle do afogador e
• acelerador

brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos.
blocos para anotações, bobivas, brochua
ras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas. cader.
nos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de 'visitas, cartões coraerdias, cartões Indicas, confeti, carTimo n.• 585.794, de 5-4-63
tolina, cadernos de papel raelimetrado
Dm Indústria e Comércio Ltda.
e em brancd para desenho, cadernos
São Paulo
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planográficas, ca.
demos de lembranças, carretéis de papelão, envelopes, envOlucras para chaMios de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, feilhas índices,
Rilhas. de celulose, guardanapos, livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade: mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos. papa*
abas, papéis de estanho e de aluminick
papéis sem impressão, papéis em branco
para ,impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, apel almaço com
ou sem pauta, papel trepou, papel de
Classe 46
seda, papel impermeável, papel em boPara distinguir: Sabão, cera, remove- bina para impressão, papel enceradob
dores e detergentes
papel higiênico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos,
Termos na. 585.795 e 585.796, de
pel para embrulho impermeabilizado
5-4-63
"Tubespur Indústria de Tubetes e papel para encadernar, papei para escrever, papel para imprimir, papel paEspulas S. A.
rafina para embrulhos, papel celofane,
São Paulo
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, roeN:çt.
setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel.
•,5V
serpentinas: tubos " postais de cartão,
tubetes de papel
‘VeTèrmo n.9 585.797, -de 5-4-63
Charutaria Paris Ltda,
e ta
São Paulo .
tè.%)
A R I • 91
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
Classe 44
máquinas para todos os fins industriais:
Para
distinguir:
Artigos para rumautes:
Máquinas de rosquear, serras mearatas motores elétricos, alternadores, fer- Cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, carsarnentas e placas para tornos, gera- teiras para fumos,' charutos, cigarros,
dores para corrente continua e alter- cigarrilhas, filtros para piteiras e para
nada. plainas, máquinas de furar e cen- cigarros, fumos em ferlha ou em corda.
trar tornos mecânicos, prensas mecâni- isqueiro, piteiras, tubos de cachimbos,
rapé, tabacos
cas. máquinas =assadeiras, misturadomas e distribuidoras de concreto e
Têrcno n.9 585.798, de 5-4-63
barro, máquinas compressoras. máquiFábrica de Doces Dalpa Ltda.
nas adaptadas na construção e conserSão Paulo
vação de estradas, mineração, corte te
madeira, movimento de terra, curatos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desemPalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras. moinhOs, para cereais.
-máquinas secadoras, trituradoras. auiverizadoeas fresas, politrizes, tranchas,
tesouras Mecânicas.. tupias, máquinas de
abrir chavetas. marteletes ventiladores,
exaustores para forjas bombas centrifugas. rotativas, de desloca.nento e a
pistão para todos os fins arietes, calceto, para '

p

deiras e turbinas, injetores para cal.
deiras, válvulas e transportadores- automáticos de alta e baixa pressão.

prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas lirnadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos: teares, urdideiras.
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras.
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
pãar c'ereats máquinas para fabricar
papel e mánuinas para fabricar papel e
máquinas de impressão, dínamos e
receptáculos
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
na/ia-nados. álbuns (em bralso). álbuns
para retratos e autogrofos, balões (ex-

.5sN

, Classe 41
Balas, bombons, bombocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados,
balas de mascar, caramelos, chocolates, cacau, confeitos, crocantes. drops,
doces de leite simples e compostos.
doces de frutas em conservas preparadas em massa, em calda. em conservas, ern compotas. e em geléias,
doces, doces gelados, doces de alma.;
doas, de amendoim. de nozes, de castanha, e de frutas secas coertos com
chocolates.' frutas secas, \ passadas e
cristalizadas. geléias, goma de mascar,
pralinés, pastilhas. puxa-pana pirulitos,
_ pudins, panetoncs. sorvetes. torrões
torradas
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Termo n.° 585.799, de 5-4-63
Tref:loção de Ferro e Aço "Ferralva"
Ltda.
São Paulo

Nif•_\Ne

Vamo n.° 585.805, de 5-4-63
A. Mariano Costa El Cia. Ltda.
São Paulo

Classes: 13 e 14
Titulo
Termo n.° 585.806, de 5-4-83
Rogue Lombardi' El Filhos Ltda.
São Paulo

Terno n. 9 585.800, de 5-4-63
Lojas Calça-Vest Ltda.
São Paulo

CREDI- CAL
Classe 36
Expressão de propaganda

•

Clasae 36
Expressão de propaganda
Termo n.9 585.802, de 54-63
Multi Propaganda Sociedade Limitada
São Paulo

Classe 36
Titulo
Termo n.9 585.809, de 5-4-63
Chocolate "A Sultana" S. A.
São Paulo

Classes: 4, 33 e 35
Sinal de propaganda

PRORROGAÇA0

"Produtos tamosos .
Que provocam alardr:
Qudjos e requeijões
Dos tacticinios tombardi"

Termos as. 585.814 e 585.819, de
5-4-63

.

Ns‘

Classe 41
Frase de propaganda
Termo n.° 585.807, de 5-4-63
Papelaria Rosário Ltaa.
São Paulo

10
RVrAGRç1°
Industria Brasileira
•

04'
aa.

Termo n.' 585.820. de 5-4-63
Pedro Ribeiro do Rosário e Antonio
Cardoso de Souza
Guanabara

Tercno n.9 585.810, de 5-4-63
Produtos Para Fumantes Filtrem Ltda.
• São Paulo

-

aglutinados, aluas (em branco) álbuns
para retratos e autógratos balões (ex

Nome comercial
Termo n.9 585.803, de 5-4-63
Brasnipon" — Organização Limpadora e Conservadora Ltda.
-i ?rijo
Sr
,

BRASNIPON
,São
Fau10-Cap1ta..1
•
Classe 33
Para distinguir: Serviços de raspagem
de tacos, limpeza e conservação de
prédios em geral
Termo n.° 585.804. de 5-4-63
Tecidoa Omega S. A.
Sao Paulo
' WESTYCRONIndustria Brasileira
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral. tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para artigos de cama e mesa:
Algodão. cânhamo, caroá. fazendas e
tecidos de lã em peças. juta, linho. paro pacõ ramy raion seda natUral, tecidos plásticos. tecidos impermeáveis e
tecidos dc pano courc
•

reto para brinquedos), blocos para
correspondência. blocos para cálculos.
blocos para ancaações. bobinas. brochuras não impressas: cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão. cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões comerciaLs. 'cartões índices, contei, cartolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegráficas. cadernos de lembranças. carretéis de papelão; envelopm'enválucros para charutos de papel, encademacão de papel
ou papelão, ettiquetas; fõlhas índices',
fõlhas de celulose; guardanapos; livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papel!.
nos, papéis de estanho e de alunimio,
papéis sem impressão. papéis em branco
para Impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel dc
seda, papel impermeável, papel eia bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico. papel impermeavel
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado.
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbruihos. papel celofane.
papel celulose, papel ,de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais de cartão.
•

iNOUSTRas (NUMERO,
Classe 11
Artigos da classe
Classe 15
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Classe 28
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
Classe 40
Artigos da classe

Np.
Classe 38
Aroo guardanapur de papel

Chlca da Silva Comércio e, Representações Ltda.
Guanabara
04sa

' asse /1
Bombons de chocolates

'Termo n.• 585.801, de 5-4-63
Lojas Calça-Vest Ltda.
- São Paulo

CRF.DI-CALÇA

Terra° n.° 585.813, de 5-4-63
ancântara Machado Comércio e Em
preendimestos Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇXO
CASAS KITALj

LOJAS CRISTALMIA
São Paulo Capital

,í)ç*.

Liasse 5
Para distinguir: Aço e ferro em bruto

Termo n.9 585.808, de 5-4-63
Paren Bazarian
São Paulo

Classe 44
Piteiras com filtro

V,"%tYniZeGAÇÃO

Termo n.° 585.811, de 5-4-63
lhes El Cia. Ltda.
São Paulo

j U
d

ÁTILL
Industria
Cla,se 16
Para distinguir: Balaustres. caixilhos, esquadrias, estruturas metálicas para
construções, frisos, grades, grades de
janelas e de portões, lamelas de metal.
portas, portões, portas de diapaa
duladas, persianas. vigamentos, venezianas, vigas, vitrõs
Termo n.° 585.812, de 5-4-63
Alcantara Machado Comércio e Empreendimestos Ltda.
S'i' Paa'a

Classes. 4, 33 e 35
Sinal da propaganda

•

Class:. 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda.
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada liquida. em pó,
em pedras, • para banho, btilhant,nas,
bandolinas, batons, cosméticos para •
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
charros cai pastilhas. em tabletes. em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
arame para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escõvas para dentes, cabelo.. rounas,
cil:os e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, loções, liquidas dentifrícios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme, em elixir e cm pó,
liquidas para ondulação, permanente,
lixas para unhas. laquê. n.Sleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pan-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e mis pó de arroz pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza.
mento da cuias. pon-pons, Pó S.
arroz

.

.
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Termo n.° 585.821, de 5-4-63
• Murillo Gondim Coutinho
Guanabara

•I 1.115IRE
Classe 32Almanaques, anüncios, boletins, boletins
Impressos, crônicas„ jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais.
programas radiofônicos e programas
de televisão
-

Têrmo 11:9 585.822, de 5-4-63
1VIurillo Gandim Coutinho •
Guanabara

fl

VOZ NACIONALISTA

Termo n.9 585.826, de 5-4-63
Henrique João Cordeiro Filho, Celso a
Cordeiro, José Henriques Cordeiro,
Wander Cícero de Meneses Carvalho
Guanabara

(Seção III)
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Termo n. 585.832, de 5:4-63 Novaquimica Laboratórios S. A.
São Paulo

Pau, das agricalas, s,bacterUidas, ceras
para enxertos.... flanamide de cálcio
como adubo para o -solo, detumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
tia horticultura, escórias básicas "ara •
adubos, - essências para exterminar asu:mais e plantas daninhas, extratos
quassia para fins ihorticoias, tertilizantes para o sola, formicida, guano. mseIndUstr.
tifugos. massas Para enxertos, pastilhas
. para destruir insetos, preparações para
. Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no preservar_ o solo,- preparações para atetrairmento das avitaminoses A e c truir insetos, hervas e. plantas dant- .
Classe 41
—
atlas, 'sais para fins agrícolas, sais para s
Titulo
Termo h. 585.833, de 5-4-63 • fins hortícolas, substancias quimicas'_
Termo n. 585.827, de 5-4-63
Fornos Industriais Floriu Ltda.
para • destruir insetos. , hervás e plantas
Valbrás
Accessórios Industriais Ltda.
São Paalo
daninhas, venenos contra e vennina.s' •
Guanabara
venenos para Insetos e visgos
POR IO
contra • lagartas

O MAGO
DAS BANANÃS

ft

VAIARAS

INDUSTRIA DRASILEIR

en,

Ind.. 'brasil.
Classe 6 Fornos industriais em geral

'Classe 32
Classe 6
•
Termo n. 585.834, de 5-4-63
Almanaques, anuários, álbuns ia prezDis tribuidora - - Arpex de Perfumar:a
Máquinas e motores
- pas. cartazes, catálogos, jornais na:JoLtda.
gais e estrangeiros, publicações impresTerino n. 535.828. de 5-4-63
Guanabara,
Ilas, revistas. . Propaganda em rádio, Lrrie-n S. A.
Indústria Farmacêutica
televisão, jornais, programas radiofôniSão Paulo cos; peças teatrais_ e cinematográficas
e revistas PRORROGAÇÃO

Temi° n. 585.837, de'' 5-4-63
Blemco Importadora e Exportadora
Ltda. ('
'Guanabara
PRORROGAÇÃO

ARPEX.

termo n.9 585.823, de 5-4-63
Creso Medeiros Costa
Maranhão
CAFÉ

CR ESOMOR

OTOZOVVIndustria Brasileira
"
Classe 3

Um , produto farmacêutico - indicado no
.; trataniento das otites •
•
Termo n. 585.829, de 5-4-63
Cano Erba Societá Per Azioni
Itália

•n••

PRORROGAÇÃO
250- um
I

ORES() MEDEIROS COST1
mop,x03

Classe 41
Café torrado,-moido e empacotaado
Termo ri, 9 585.824, de 5-4-63
Madeireira Tocantins Ltda.
São Paulo

,TOCANTINS
industria ZraaJ le Ira

DIOSPERINJi.
Classe 3
Para .distinguir um produto farmacentico empregado como anti-raquitico e
so tratamento de todos os estados pa-.
tológicos em que haja deficiência de
vitamina D2, 1 bem como coadjuvante
terapêutico em casos de infecções agudas, artrites criticas, tuberculose, fraturas, distrofias ósseas e descalcificação
em geral
•
Tetra° n. 585.830, de 5-4=63
T.,alsoratórios Jorna Ltda.
São Paulo

Classe 4
Madeiras, blocos de madeira, serragens,
toras, tábuas, prachões, folha de ma,
deka, ripas, caibros e vitoas
Termo . n.° 585.825, le 5-4-63 Cia. Ltda.
Jong
Minas Gerais

.PRORROGAÇÃO)

—Ltt.

Indústria Brasileira
(lasse. 4X Para distinguir: Sabonetes. sólidos,
quidos, pó creme; blocos e bolas, sabão sín pasta e mi- barras, 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, .cosmeticos, brilhantinas- liquidas e concretas',
aguas de colonia e de• toilette, —pó de
arroz;, comprimidos e era tabletes, tiatwas para cabelo, dentifrício em pó,
liquido, concretos e em pasta. sabões
dent fricios, essensias, talco perfumado
actuas para ente,esamento da pele,
sliampoo liquida, r4 ou cokictzto, tânicos e vigores rara cabelo e pele depilatórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas,' vern1ze3.. tabletes, lapis, pastas liquidos e esmaltes para limpesa
das t.nhas, águas de suina, sachets para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e eia pó. pisaraaos liquidas, em pó e
pomadas para rvitar • o suor, vaselina
perfumada, sais para banho
Termo n. 585.835, de 5-4-63
Associação Brasileira de Indústria
Farmacêutica'
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado
tratamento dos oxiuros e escaris.
cocéfalos e ancndlostomps
Termo n. 585.831, de 5-1-63
Carlo Erba S.p.A.
Itália

Associação Brasileira,
fria Indústria Farmacêutica

Classe 2
Formicida
Termo n. 585.838, de 5-4-63
Homero Duarte Simões Lopes
Rio Grande do Sul

Classe 25
Mantas elétricas
Termo n. 585.839, de 5-4-63
Goetzev,,erke Fsiedrich Goetze
'
Aktiengesellschaft
Alemanha

iç á
Nome comercial
Termo n. 585.836. de 5-4-63
&cinco Impcirtadora e Exportadora
Ltda.
.. Guanabara
PRORROGACÃO

&ia

Classe 2
.
Classe 3
Substancias e preparações químicas
Uni sal químico Rara ser usado na usadas na agricultura. à saber: adubes'
rned:cina e na farmácia
adubo* artificiais para a solo. Alcalis
_
.
•Classe sit
~tife!,

Co irk""

um suão.- *e

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Classe 6
Anéis de segmento
Termo n 585.840, de 5-4-63
De Millus Comércio e Indústria
Roupas S. 'A
." Guanabara

de Costas Nuas
Com DE MILLUS,
Vúã0

Classe 36.
Frase sie propaganda

